
Vakırın yeni cep romanı 

Ölümle Pazarlık 
lluR. l:f omanı Okuyup da 

eyecana Düşmemeğe 
. imkan Yoktur 

~·· 

K U HU BUkreşte bombah 25 
Demirmuhafız yakalandı 
Bükreş, 11 (.A.A.) - Ourı.. 

rinde el bombaları bulunan 25 
kişi tevkif edilmiştir. 

Makamat, nazır \"ekili B. Ga
llncscu'ya karşı bir suikast mev· 
zuubahfs olduğu hakkrndakl şa
yiaları ne teyit, ne de tekzip et· 
mektedlrler. 

taıc· run dokuzuncu sayfamızda 
ıp ediniz. SALI 14 ŞUBAT 1939 {t l."IL: 22 • SA1."J: 7576 

Suclular "Demir Muhafız" 
teşkllA.tına mensup olduklarını 
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Balkan anta~tının gelecek hafta yapacağı Bu seçimde 23 fazla 
toplantıda mühim meseleler görüşülecek mebus çıkacak 
~ BALKAN PAKTININ MÜDDETİ UZATILIYOR :~~(e~~~:~~~ıe!~ff!:kubat 

o manya, Macaristan tara- :::-;.~,~:ı:::,,:~"s;.":'~; ~ f 
f l11.dan ciddi tehditlere maruz ~~~:~:n;~.;:?.:tr; 
~nduğunu hissediyor 
1~~n~uıa na~ıı ımar Numan Menemencioğlu 

Memleketin her tarafında in • 
tihap cetvelleri asılmış bulundu. 
ğundan vatandaşlar tarafından 
tetkik edilmektedir. 

Teftiş heyetlerince tesbit edi. 
len nüfusla şimdilik 23 mebus 

ogramı lazım1 Dün sabah Berlinden döndü 
t.ı. \'~zan: Asım Us 

fazla çıkacaktır. Yalnız Erzincan 
vilayetinin bir kazasından 'henüz 
malmat gelmemiştir. Bu vilAyet.. 
ten geçen devre dört mebus çık • 
mıştı. 

)'e llhnıu 
..,._'•tıu n hnnrı için Beledi-
~b "bnı hq. llece~.i n ile suretle arttı-
~ lılll.l(a,ıg ili bundan e\'\'elld 
~etJel(ı :.c )'azımı;tık. Bu ma· 

1 1( içttl ı:taleamızı tamamla
~ h..,_ tanbulwı n~ıl bir 

4 "- ~-, .. aını 
~ ' na muhtaç oldıı-
\tl'-+'-.~tınck hıteris. 

l'llt C.:~:,_~""'tl•ulu huldin .. 

ltı 1tı.ı hı:.~ d&liWnde Jıer ta-
llt ~ \ICQ ·anı 

)lll ctllıetı .. l .. zamanda 1-
lll llit lcJ, h Ouşunınek bir ha
q e1c hJ.rı tınu tahnkkuk ettir
li;ıı, hı~ dc,·ıet ynrdımı ile 
.. \, •tı ile d t <1.evıeun mevcut, .... 
~ll"-ıuıı e inıkAnsız bir iştir. 
~ Şellı .. ı heııı başlı bütün bü· 
rllt: lllltılaettnı gözden geçire
bı Ue.... l' iı;lnde ıne,·cut nu··. 
""ıb ..... e8ah 
il~') ı:ıta~ 01 ası İstanbul kadar 
~ 'l'ahu.•n bir tanesi , ·ar mı
~ l(ı.ğ1 ;1•ı-1t.1t 1stanbulun 
1- <lll llıu le Cl'ccesinde imarı· 
t~ ~.._l·a ~ .. iit \'e o nlsbette taz. 

t it haıu~Uln göstereceği a
't~~ lst,a at değil midir? 
~ .... 1>"et.ı. D~~~lun bu 18tisnai 
""et ~~n·· t'4 ~tl uno getirilince 
'' ~t h~ıc:" .. dını görüldüğü, 
11..~'t..r ŞeJdııer'de belediye 
.~J... "l'ttıl'Jkl 
'~l' 1 ığı takdirde 
·~' aotlt!lel'i:ni bir sıra7a kOJ· 
,1 tll, Jto lnevcut Varidat ile 
lo... e~ !lan ib 
ı.'' ta1cgiılı tiyaçları ae· 
... lt ~ttı ederek plAnlaş-

. ~tt d liı 
(Jıı e al anlaşı. 

~I\ %lll1 
t~6~1ll b:.:~111 ilAnındanberi ~.le el' btı ihtı festııtn başına 
t~._ ~ .. ; l'lll racı: takdir et
'~. (\J .. tla'fl bıı-nız lınara alt thU· 
'1.,lc tel' it kısnuıu evvele a -
~ ~ 181lıııu 'tt hata sonraya bıra-
~tll: lıtan~a düşmüşlerdir . 
... , ~~ .. a~lll helediresl şeb
~ ~.Y•tİl.ıtda r :Enun Ue Mu· 
""ı:tı~lı.ıa.s ğ zaınanında feh 
ıı-.,_ 't 11"~ 1on lşlel't için yedi 

~lett'-tteıu tnilron lira kadar 
~ .. ? ~ee .. · ı nı .. taraftan da 

it ~ a al'.I 
~._ h " .U" ba nı analAğıma 

Gmıeraı M etaksas 

(Ya..~ 8 incide) 

Berllndc 160 milyon marklık 
1'Urk - Alman kredi anlaşmasını 
imza ettikten sonra, bir mUd
dct de tedavi mecburıyetlyle ka
lan hariciye vekAieti genel sek
reteri B. Numan Meneıuenclof
lu, dUn sabahki ekspresle eehrl
mize gelmiştir. 

B. Menemencloflu lııtaıyonda 
kendisi le konuşan gazetecilere, 
Berlindeki temnslarınm netlce· 
si etrafında demiştir ki: 

- Anlaşmamız, iki devlet a· 
raarndakl ticari mUnaeebatın u-
muml kalkınması Uzerlne yapıl· 
inıştır. Krediden bllbusa aske-

Çin - Japon harbi 

40 Japon taggaresı 
tahrip edildi 

(Yazısı 8 incide) 

Bir şantaj cürmümeşhudu 
Vergi kaçakçılığını haber 

vermekle Orozdibakı tehdit 
eden biri yakalandı 

Parti Genel Se1.-retm rı malzeme Uzerlnde istifade e
deceğiz. (Devamı 8 incide) Fikri Tii.zer 
,_ ______ ,_,,_, ___ _,..__,_, ...... ıwwwa __ ,_, ...... _..,_, .......... ,_,....,_,,.._. ..... ________________ ,_, _______ ._. ...... __ ..... ıwwwa __ s=-..... __ r=ı ..... _________ 1 

Bunu Italganlar bile 
sögligemezlerdit 

-

Te'k btly\lk lUbar n ~iddi)eti ndınd:u.ı ibnre\ 

bir 1ıazetemiı nr: Affedersiniz, kendlslne a~ ırdı~ı 
talrafuruşluk' kötesindea dün de konışulanna taş at· 
mak tımarıkJıtıaı •6slemıf1o 

Aaavatanıa Antalya tarafiarına İtalya toprak· 
Jarı boyasını vuran Te bir ltalyan ceıulyeline nıal
edılerek Roma me> danlarınıla teşhir eaildiği söyle· 
nen bir harita! Bir Jnıiliz mecmuasında bu h:ırila-
yı ıören bir Tilrk ıazelesi vatandaşlarına bundan 
bahsetme) i faydalı buluyor. Gazetenin vazite:;i gü. 

gaıı:telerimiıde labl\ bir akis halinde - ne eksilt, 
ne fazla - bunları, sizin, bizim, hepimizin dfişün-
d{lffimQzD. ıK;yJedfllmizl yazıyorlar. 

Vay, Mn mbJn hunu )azan! Jşte mahut köşeden 
afyonu patlamış tiryaki edasi ile şu ça. 
kır keyH, şu milteazım, canevine dokunul· 
muş ntan çocuklarının içinden kopan yurlsenrlik 
sesini azarlayorl Bu yürek çırpıntısını Jyanrara), 
(sokak şamatası) gibi kendine pek munis ıelın ke· 
linıelerle tez)if edi) or. O lı:adar ki bir ltalyan bile 

nün tarihini yazmak ddil midir? O yazının neşri lıu kelimeleri söyleyemeyecektir; bu yazıyı ,(büyülü 
akabinde çıkan ıazeleler düşünfıyorlar: Du, )n bir İtalya) değil, haritayı yapan cemiyet bile yazsa 
saniadır, ya bir tahrik eseri hükmfınfı veriyorlar; nihayet hunları Yalan kaygısından doğmuş bir he. 
haberde dost n resmi Jtalyaya dokunan bir taraf yccana Yerecektir, ağır bile bulsalar, onu yazdıran 
bulmayorlar; .Fakat bfılün Dalkanlnrı İtalyan nfıfuz duygunun masumiyetine \'e necabetine hürmet ede
mıntakasına \'eren ve tarihin Roma imparntorlu~u ccktir. 

hududunu değil, yeni ltalyan de\·letl hayalini smır- Du gazetenin gazetemizi okumadığı kendi yazı
Jayan bu haritanın Roma meydanlarında teşhir edil- farlyle belli oldulu için, kendimizi (gibi) kelımcsiy. 
mesine bir an dolru olmak ihtimaliyle bakıyorlar; le topladığı ve övdüğfi (ciddi) gazeteleri :zümresln
"ne Türkiye böyle sanialara, tahriklere kapılır; hat· den ayırmamayı, ayrıca )ıızdığımız yazının da bir 
tA dost)lalyanın ıa)Ti resmi mahfelleri böyle ha)a- . hakkı hili.}or Ye bu çirkin sözleri üzerimize alınmı
le düşerler. Mirasta Romadan en az yirmi beş ıısırlık yoruz; fakat bir meslckda, sıfaliyle öteki arkadaşla. 
bir kıdem iddia edebilen Cumhuriyet Türkiycsindc rımızı tenzih etmezsek vlcdanmız mustarip ola. 
önalanı mfidafaa eden AtillAnın torunlarıdır; işte caklır. Bu satırları yazdıran budur. Du son neşri

o hayale karşı hakikat I" diyorl:ır. yallan kimin hanii işi hozulduğuna biz akıl erdire

Sevgili okuyucu, siz de tıpkı böyle muhakeme meyiz; fakat hunun bir faydası olduğuna inanırız: 
etmediniz ml'1 Günün tarihini yazan gazeteler o tn·ı 
rihl halkın o andaki düşüncelerine makis olmak su
retiyle tamamlamak vazifesinde değil midirler? lşte 

s=- - -
Gün günden daha çok kuvvet yapan hüktımete bfi

tün millet kaynakllırını daha derin bir inanç ile 
nçlı~ına !." 
rw - - s=- - ,,_. -

Fransız Nazırlar Meclisi bu sabah Reisicum
hurun başkanlığında toplanıyor 

Fraukoyn tamına kararı verilecek 
Ayan azasından ·bir 

vazife ile )''tı•,.~"~ tni ~laınaıc için bu. • ' . Lütfi ma7ıkemeil6 - • • • • ' 
"ıJ.ıto "· İ<'ıtlc s l lnasrafı halk ---------"."':-:-:-:::-:-:::-:-::7::=-:::-::::::::::::::::::~~~:;;:;;:;:;;:;:;;:;;;;;;:;;;:;:;:;;:;:;;:;:;;:;:;:;;:;:;;:;:;
'i:ine 'llal'ıll hat sarfedlien bu 

Berard resmi 
Burgos'a gidecek 

Faris, 13 (A.A.) - Havas bil· lere göre, B. Leon Berardın bir iki 

&üne kadar yeniden Burıosa ha • 

reket edeceği gittikçe daha 'kuv • 

vetli bir surette teeyyüt eylemek
tedir. 

•, ~ tgel( 1ııt cpsı hoşa gittiğini 

~~~:~;i:.::.:ı:~-::~:: v AKIT şark 1 m üsa hak 8 Si lu mecus;nln rnzname•;ndek; m• 

~~ eıt Jı;ırt :.~tlceler elde ed.l. • ~ • • 30 k ı b • tt • seleler hakkında bu akşam salahi-

diriyor: Yarın Reisicumhurun ri. 
yasetinde toplanacak olan nazır • 

:~ıc~ ;~as1 ::~:~:at~ ı~al Dün neşrettıgımız upon a ı ı yettar menbalardan hiçbir haber 

~ 1ttı tıt hi · a ep 15 M "h• k d b• "kf d'kl • k 1 1 tereşşüh etmemiştir. Fakat bu iç. ~ lttr. Zı lltlar ıı~ )'apılınıyacak, Okuyucularımız . art tarı ıne 8: a~, ırı ır ı erı .. upon ar ~ 
1.~ı:, ~ta tesı "' idaı-e oluna- beraber en çok ıevdiklerı şarkıyı gazetemıze Yakıt Şarkı Muıabaakıı timada, nasycnalist lspanya ile 
~~lııc ~stzıs~_taınaın olma- adresine göndermelidır. diplomatik münasebetler tesisi 
·~ ,._,., '"" daı 1"'l-«n lnüteveIUt meselesinin tetkik edilmesi pek 

1•11,., ltıa k MÜHiM BiR NOT: Kııponlamı sıra 1mmarası takibi §art değildir; bu 1ı..-upon1an muhtelif sebep. uht 1 h b lct. Ilı"''• analJzasyo- d . ,_ 7_ m eme ve emen yarın u hu • 
'" J -.n 8 Zer le toplaya mıyaıı yahttt elde c emıycn or.ıtyıccıtı.nnmız ayni bir 1."1tpotıdan ; bll ... 1- eınııerden .. ,_ ıusta bir prensip kararı alınması 

''"~ " muhtelif ade't lerdc gönderebilirler. 
~ ~ıt~arıle~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~----~~----------~;ı~km~kündü~ nıı ~ ~) • • • • • • • • • • .::.• .."." • • • • • • • • • 4 

• • 
4 
•• • • • • • • ••' lyi menbaiardan-almaı:ı haôcr. • 

B. Berarda bu sefer resmi bir 
vazife verilecek ve kendisi, .bazı 

müsbet meselelerin halline ve ez • 
cümle Parisle Burıoı arasmda nor 

mal münasebetler tesisine ne ıu. 
retle vukua geleceğini tcıbite me· 
:nur olunacaktır. 

(Devamı 8 i~). 
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işaretler: ---
Bir Bulgar arkada-

GONON 

Gct~:!~~ b.~~~ s-- Bey~elmilel hav~ Vapur ücreti tarifeleri 
zetesi; Tevfik Rüştü Arasın Ha- na klıyah kongresi .. k •• 

AKİSLERİ 
Et fiyatları 

Kasaplar Son Zamdan yeni Bir ses 
rlclye VckAletindcn ayrılışım Murahhaala.r Hareket Os uaar ve l<uzkuncuk IJiletlerin-
Oumhuriret hüktmıctlııin chf Ett 1 

da Memnun Olmadılar K IYIDA bucakta ne ,;il1; 
DeYlet zirnat işletmeleri ku· ıe u Türkler ,.,r 

Utik ı er d f • f "'f 1 k po -nsmda bir delfşmenln e enzı a yapı aca mı 
başJnngıaı sa.mor vo bu prcn • Londradaki beynelmilel hava 

rumu dünden itibaren mezba- ~örmüyoruz. Bunları, bir ~; 
hada her ceoit Uıerinden hayyan yu.mcunun çekmecesi tçtııe 
keılmini arttırmıotır. Diğer ta- k1llmtış aıtnı totıarı gibi ,.rJ; 
raftan bazı toptancı kasaplar )'ip çıkarmak lAzmı... çc~:, 
belediyenin et flyatlarında Y&I>- Zaho:ıetln boşa ptmJyelet~ 
tığı ıon artıetan da memnun uıııP 
olmamışlardır. Bunlar etin ki- eminim. Nitekim, her ldJJl b ~ 
loıuna beş kuruş daha zam ya. çıkarmış a, Gülııeren adlll 
pılması la.zımgeldlğlnde ısrar et· Türk kızı, bu yolCJa sarf~ 
mektadlrler. Fakat ziraat ku- bir emeğin k:ı)rmetll JJl~ 
rumu ka11apların et kesmekten olmuştur. 

sipe göre bir sürü mütalAalar nakliyatı kongretıslne memle· 
:ileri Eiilrüyordu. ketim iz namına iştirak edecek 

l\fir gazetesine göre, Tevfik olan rumrUkler umum mUdUrU 
Rüştü Ara.sın Hariciye VekA.le- Mahmut Nedim ile Maliye Ye
tinden aynlmaslle Türkiye ha. ktleti umum mUdUr muavini Ni
ricl tıınhlıütlcrindon sıynlacak. hat Ali V'cUncU dUn sabah An
tır. Gnzcte;ye göre, Balkan An _ karadan şehrimize gelmişler ve 
truıtı d.a bu ıurctlo inhfJAl 70ıu- ak,am ekıpreıle Londraya mU
nu tutacaktır. tevecclhan hareket etmtıJle.rdir. 

Bulgar mcslekdaşın ne kadar Kongrede, bllhasaa, herhangi 
hata. cttitıini söylemeğo lüzum bir memleket Uzerlnde ucan bir 
var mı bilmem? Çünkü Tilrld. tayyarenin birçok kolaylıklar 

yenin dJplomatik münuebctleri görmesi ve bu arada gUmrUk
tnrlhi, mantıki bir se)'ir içinde süz ve vergisiz benzin tedarike· 
akıp gitmetkodJr. debllmesl meseleler! de görUoU-

"Yurtta sulh, clh&nda ıulh., lecektır. 
şiarını biltün diplomatik müna.- GUmrUkler umum mUdUrU 
scbctlcrine csu olarak kabul Mahmut Nedim kongreden son· 
etmiş olan Oumhuri1et Ttlrkire ra Avrupa memleketlerinin 
s1 sulha Jılzmot etmcif kcndJsJ gUmrUk teşkllttları Uzerlnde 
için tabii bir vazife addettıtt tetkikler yapacaktır. 

gtbl Türkire Oumhurlyetlnln Umum mudur dun sabah ls
dost münasebetler tesiı ettiif tan bul gUmrUklerl başmUdUr
dcvlctlerle olan rabıta.lan da lUğUne gelerek blr müddet meş
bu çerçive içlnd,o mütalAa edl - gul olmuştur. 
lobllir. Oümhuriyct Tü.rk17eal • 
nln şohıslarm fuıttiııde devamlı Ş 

1 bir politikaya sahip olmamıın Ora hazırlık arı 
hnldkl sebeplerinden biri de 
budur. 

TıırJho ma.lolan bu vaz17etle

Bugün Umumi Bir Top
lanh Daha Yapılıyor 

rin )·n.nında Cumhuriyet hükO. - KilltUr Şurasına verilecek ohın 
metinin dış polltlkASlJlda değ! • orta tedrisat, 1anat mektepleri iı -
şiklik olmıy&<·ıığnu ı:;on ayların Jetine ait ruznamelcrin ilk taslağı 
politik faallyetlerlnln vesika - dün tamamlanm.ıı bulunmakta • 
farı sarahatle knydetmlştlr. dır. 

Cumhurrelsi tsmet İnönü fa- BugUn uat 14 de lise mUdUrle· 
bnncı mntbunt: milmesslllcı'üıc rinln. ittirakUe muh~elil t:•dr;••l. 

1 d ı bllJ b k 
itlerini görilımek Uzere bet umu -

ıltn.p c er ten ıassa u no • .. 
b 

.. ttl 1 U T tik mt toplantı yapılarak ŞOraya gon. 
tayı tc nruz e rm ş • Ol • • 

R 
.... il A t H rid derılecek ruzname tesbıt oluna • 
us.. ı·ns An sonra a 1e k 

' ca tır. 
VcklllctJ runknnuu.a geçen Sara-

~ 1 tlfik-"· il b t Yarın da aaat onda ilk 'eddsat cog u ·~ ı·un n eyana ı '\'8 o- . . 
1A ... C l"l B milfettışlerı son toplantılarını ya-

nun mensup o uugu e u a. • kl d 
yar \'e Refik Saydam kabine - paca ar ır. 
lcrlııln bcyanno.molcrind.e Tür- -o-

:kfycnin htırici tıınhhütlerlnc sn.. Üniversite Talebe Birliği 
dnlmtt hususi bir ohemmlyotle 
t.clınriiz ottlrUın.iştir. 

tlniversite talebesi için kurul • 
masrna karar verilen "Universite 

Ilnlkan Ant.nnb, Tilrkiyo ha- Talebe Birliği,, nin esaslanru ka -
rlci politilt.nsında ehemmiyetli rarla}tırmak Uzere her fa'kUlte de. 
bir ıncv:"Odur. Dun~ şnlusların kanı, iiç profesör \.e birkaç tale • 
tclilkkllerino bnğh bir siyaset benin iştirakile toplantılar yapıla
snnanlarm 1ım1utsuz bir şekilde rak görli§ülnıektedir. 
nldnnmnkuı. oldnklarma şüphe Garüşme tamamlandıktan sonra 
yok-tur. hazırlanan raporlar Dekanlar Mec 

SADRİ ERTEM lisi tarafından da konuıularak e • 

------------- sas birlik nizamnamesi vilcuda ge· 

15 Yıl Evvel Bugün 

BELGRAn - Saat dörtle ,tddelll 
bir zd:cle olmuıtur. Sarsıntı birkaç 
dal.lka sürmüş, birçok mahalleler ta. 
mamcn yıkılmıJlır. Enka= altında 

yü:lcrce insan ötmüş, blrrok kişi ya. 
ralanmıştır. 

Bugün Joğanlar ! 
H Şubat oiinll ve oecesl doğanlar: 
Bugfin doğnnlar Kamer ve UlarH 

niifuzu allındadır. Tabi:ıtleri sebatsız 
ve knrar:s ızdır. Nüfuza tltbl olurlar ve 
kendilerini gelişi gfizel se\•kettirlrler. 
Görüştükleri kimselere ctrafianndnki 
muhite söre, çok iyillk yahut cok re
nnlık yaparlar. 

Sah ~ Çarşam. 
> 
~ U, ŞUBAT ~ 15 ŞUBA. T 
C:Z: 24 Zılhlcce n ~o 1.llh!cce 
1- 99 Kasım ~ lOO Kasım 

Vakıtler j Vasa·I Ezani/ Vasa j Ezani --GOneş 16.S J ti 6Cıi 1 15 
O{llo 12'8 648 1228 6~6 
ikindi 1521 940 lh2~ R89 
A şalft 1741 1200 17 41 1200 
Votsn t ~ 12 ı 83 19 13 ı 82 
imsak 61 1107 li17 11815 

tirilecektir. 
Nizamnamenin yapılmasında"l 

scnra birlik mart sonlarına doğru 
faaliyete geç~ektir. 

DUl')fAX, DV'ŞUNMElt 
Fransa Dn~vcklllnln Tunusa yap• 

mış olduğu son seyahııtin filmi bü
tün Almanyada - evet, Almnnya
da - gösterllmekte ve Daladye halk 
tarafındnn şiddetle alkışlanmakta

dır. Dunun sebebini Alman balkı-' 
nın demokrasiye karşı fotlyakında 

ve umumi harple ltılfııkı müselle· 
se oyun oynayan ltalyaya karşı 
Bcrlln - Roma mihverine roAmen, 
lıeslediRI hislerde aramak doAru 
değil midir? 

.Esasen, son günlerde, Almanyayn 
scynhat eden lılr Fransız ile, otur· 
duAu otel sahibi arasında cııreyan 
eden bir mükfilemc esnasında Al
man, Milnlh konferansının bir har· 
he meni oluşundan memnuniyetini 
izhar edince Fransız aormuJ: 

- Ay, siz sulh tarnftarı mısınız'l 
- Tabıt. Su farkla ki siz sulhcu 

oldu~unuıu s5yliyeblllyorsunuz, b~ 
ise ancak dO~üoeblliy-oruz. 

ORTALIK GİTTiKÇE 

KARIŞIYOR 

Japonlar sevkülceyŞ kıymeti olan 
bir adan işgal ederken, demokrasi 
de,·Jelleri hürriyeti müdafaaya, to
taliter rejimler emperyalist islilı"ı. 

fara hazırlanırken, J>eynml Sam 
• Gcnernl Frnnkoya tebrik telgrıırı 

Şirketi Hayriye ve Hallç va· 
purlarınm bilet ücret tarifeleri
ni teıblt edecek olan tarife ko· 
misyonu yakında Deniz Ticaret 
mUdUrlUğUnde toplanacaktır. 

lktısat VekA.letl mUfettlşle -
rlnden mürekkep olan komis • 
yonun bilhassa Şirketi liayrtye 
bllet ücretlerinde ve tarife hU -
kUmlerinde bazı değişlklJkler 

y&pacağı söylenmektedir. Bu a· 
rada Şirketi Hayrlyenln uzun 
zamandanbert halkın birçok şt. 
ktyetlerlne sebep olan ve köp· 
rUden Bebeğe kadar mert vapur 
tarifesi de tetkt kmevzuu ola
c&ktır. 

ÇUnkU eski tramvay şlrketfy. 
le rekabet etmek için bu hatta 
çok ucuı tarife tatbik eden Şir
ket, blltkls diğer taraftan bazı 
hatlar Uzerlnde yUkıek tarife 
kullanmıştır. Bu vaziyet tabla· 

tiyle ıenelerc!enberl UskUdar, 
Kuzguncuk ve bu civar iskele
ler halkının şikA.yetıerinl mucip 
olmakta1dı. ÇUnkU köprüden 
Bebeğe kadar boş kuruş olan 
bilet Ucreu köprüden VıkUda· 
ra ve Kuzguncu~a olan fiyatla· 
rın Ucte biri kadar azdır. lşte bu 
yüzden karşı sahil halkı mUte. 

madiyen kendi taritelerlnin de 
tenz111n1 istemişlerdir. 

Esasen köprUden Bebete ka
dar sahU boyunca tramvay da 
lşledlğlnden buralarda oturan 
halk ucuzca seyahat lmkAnına 
maliktir. Halbukl V'skUdar ve 
civarı halkı bafka vesait bulun· 
maam11ndan mecburen pahalı 

olan vapura binmektedlrler. 

Bu noktalar bu defakl tarife 
komisyonu tarafından tetkik e
dllecektfr. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre, alAkadarlar da halkın 11· 

kıntısını cözönUnde bulundura
rak karşı sahil bilet Ucretlerin
de tenzlJAt yapmak lmkA.nını 
doğurmak için köprüden Bebe
ğe kadar bllet ücretlerini bir 
miktar fazlalatmafa karar ver
mişlerdir. Bu suretle diğer hat. 
lnrdnkl vapur biletlerinde ten· 
zfllt yapmak kabil olacak ve 
btıtUn halk ucuzluktan mUsavi 
surette Jetlfade edebilecektir. 
KöprUc! ı Bebefe kadar olan 
Ucretlerln bir miktar artırılma
sı bu snhfl balkının zararına ol
mıyaacktır. ÇUnkU Nafıa Vekl
letl buradaki tramvay servisle· 
rint intizama Bokacaktır. 

vazgeçmelerl takdirinde İltan- *** ,p-
bulun etsiz kalmaması için ted- Geçenlerde Teni pnocı•t ~ 
birler almaya başlamıştır. Bu sında Şark illerimizin 1~1' 
iş için kurumun başmüfettişi sevdalı ruh.unu aksetdJ'Cll ,uJO: 
BUlend davet Uzerlne Anka.raya nl., fliınlJ bir hua d.1111eıııl ~ 
gitmiştir. Bir hafta kadar ora- Gfilıoren adında ~ene fO dGf 
da kalacak ve gerek vekAletle, bir musiki men.aubunUJl d~ 
gerekse devlet ziraat işletmele- <luğu bu PIAim, dün de ~ (1 

rl umum müdUrU Şefikle temaa dinlemek na.dp oıcıo. ]:{0 ııl"' 
lar yaptıktan sonra şehrimize clddt bir mecliste Baran O 1 
dönecektir. ren, bu ha,·a7x, birçok dJA°C~ 

Başmüfettiş ile beraber u- zel farkılarile blrllktO I> 
mum mudur Şefiğin de şehrimi· okudu. .• 
ze gelmesi muhtemeldir. Umum 
mudur burada derhal belediye 
ile temasa geoecek ve ıerek et, 
ıerekse ııUt işlerinde kurum lle 
belediyenin yapacağı teşriki 

mesainin esaslarını kararlaştı
racaktır. 

Verllen haberlere göre dev
let ziraat işletmesi ile belediye 
bUtUn lıtanbulun et lolnl elleri
ne alacaklardır. 

*** 
Bu mfl.nasebetle p1'1'1~ 

dinledJtlmb ıealerln. 1>it~ıaıt 
keadllerinl lfitmekten dil~. 
ba.lls sevki tattım: J'lW cJjjl • 
DUŞ bir güzel sesin asıı:ııı ~ 
lem.ek, fişe içinde 1&tz1aıı ~~ 
berrak 8Uf'Ut mcnbanıd• j 
gibi bir fe1 olu7or. 

••• ,,e1 
Bununla beraber, FeJlll'~11 ı· 

Etrüak Bugiin Mersine mman itin bilrmete JA~ ~ 
Gidiyor cadı olan plAk san•ru;:; ıı.· Eniştesini öldüren katil 

Çarşrkapıda lplikçl hanında 
eeki eniştesi Ahmedi bıçaklıya.
rarı:na.uren~"'1i-ul aınııu uuu a• 
ğır cezada mahkemeılne baş· 

lanmıştır. Alt ile birlikte su~lu 

olarak karısı Fatma E~tne ve 
ölUnUn eıkl karısı, katilin hem
şiresi Fatma da bulunmaktadır. 
Tahkikat evrakına göre htdlse 
şöyle olmuotur: 

Maktul Ahmet evll oldutu A· 
linin kızkardeşl Fatmadan bo
şanmış, fakat pişman olarak tek 
rar evlenmek tıtemlştlr. Bu ls· 
tefi redded111nce Ahmet bir gUn 
Allyl yakalıyarak: 

Ali bu sözlerle kendinden geç 
mtş, hemen eve koşarak kızkar
deşl ile karısını apartopar almış, 
Ahmedin handaki odaeına gö. 
tUrmUştUr. Ali içeri girince Ah
mede kadınları göstererek: 

- Haydi bakalım, demiştir, 

işte ikisi de burada, Randevu 
evine gittiklerini iıbat et. 

Ahmet isbat edememiş, AU bı· 
çağını çekerek Uzerine hücum 

çekmek Qzere Madridln sukutunu 
beklerken, hüldsa lıu kadar mühlın 
ve nasyonalist!! htdlıcler olurken 
Paristen bir telgraf geldi. Telgraf 
aynen ıu: 

"Arnavutluk Hariciye Na:ırı Bi
bohovo, hu&usı bir ziyarette bulun. 
ınak ll:erı dlln akıam buraya ocl· 
mlşlir.'' 

ELVEKtJ;(j ILELASİL 

lkl J-ahve siyasisi konuşuyor: 
- lınlyanlnrın topraklarımızda 

gözll varmış. 
- Aldırma canım, bloftur. 
- Gazeteler yazdı, gürnıedin mi'l 
- Gördüm. 1tnlynnlar ne dl}·or-

Jar? ~ · 
~ Dir şey söylemediler. 
- O halde tekzipleri bckliyelim. 

İII'fİSAS MESELESİ 

Yu~uf Ziya Ortaç-, "İkdam" refi
kimizde dilnkQ fıkrasında. clıme
den bnhsetmPktedlr. Çizme deyin
ce, hele bugünlerde, insanın aklına 
hemen İtalya gellyor. Vakıa şair 1-
tııl~·a)'t kastediyorsa da, asıl hah. 
seıtlAI İsmet lnönü'nün çizmeleri· 
dir, ve :ruken çıkmıyor. 

nunA ~n MECJ .. tst İDARE 

1ÇT1)f.ı\l? 

Dün ~l:ırnşın kurtuluş günü idi 

etmı,ur. Bu eırada Fatma Eml- EtrUsk vapuru hakkındaki dar )'Ük.Sek ttıtsak re ~eı \\0' 
ne de Ahmedln kollarını arka· tctk1klerlnl bitiren komlıron ra ''yont,. sesleri, Jaylllet ç 
u. ...... "'u..wu'9"'"• Ailwtı"-u1r u1..-- etuıı: ao raporıannı .ııuı.ın~w ....__ • bıa1~ 

cak yemesine rağmen ellerin- devnm etmiştir. Raporlar Uc kı- sullerllo tcsblt ve uıu .D"6~ 
den kurtulmuş, kaçmak iste- ıım olarak hazırlanmaktadır. den plAklardır. tnsanJııtı 
miştlr. Fakat kapıdan çıkarken, Raporlarda EtrUskün '1ıtUn- olsa· cskiror. 
eski karıar, önüne bir sandalya de yapılan teknik tetkiklerin ••• ~ 
atmıe. ayakları dolaşarak yere neticeleriyle ılparıe mukavele- Fakat GW.eren .,dJtl fi' 
dUşmUştUr. Bunun Uzerine de sinin hukukt hükUmlerl ve bun· aenç ve p.yanı dlkkn.t fi~~ 
Ali Ustune atlamış ve kendisini la.rdan çıkarılan neticeler, ayrı- bibi, henüz hem plA~ ,,o' 
öldUrmUştur. ca da komisyonun bu işler etra.- hem. de eabaen en canJl ~ IJlf 

Katll mahkemede vakayı böy- tındaki hususi mUtaleası bildi- eastr eserlerinl verebll~f 
lece anlatmış, fakat öldUrmok rllmektodlr. devrede baJunuyor Jd, -~~ ıJ • 
bahsini şiddetle reddetmiştir: Raporlar bir tkl gUn sonra de Türk teganni sab~c~ 

- Ahmet lsbat edemeyince Ankaraya gönderilecektir. zun bir müddet k.•fd~t' 
UstUme atıldı. Han odabaşııı Yapılacak tecrübe ve tetkik- muvaflaktyetleri uıeııııı 
Hüseyin de ona yardım ediyor· ler fctu blr hafta seferden me- le karşılamak JAzıuıdıt• 
du. Blrfbfrlmize girdik. Sonra nedllen Etrllsk vapuru komisyo· ••• 
ben kaçtım; eve geldim. Ne Ah
medln vurulduğunu, blllyorum, 
ne de öldUfUnU! Bende bı~ak 
falan da yoktu ... 

Kadınlar da lnkAr etmişler, 

mahkeme, şahit çağırmağa ka· 
rar verek duruşmayı başka. bir 
gUne talik etmiştir. 

Marıışta şenllkler yapıldı. tstıınbul
dn, Beroıtıu Holkevinde de, bu me· 
sul gün lesil edilecekti. Fakat yapı
lamnmış. Sebebini Hnlke\·lnden 
sorduk. Bize aynen on cevabı ver
diler: 

- Ek~erlyet olmadıAı icln bir 
ba~ka gilne tehir edildi. 

YE~t AKROPOLLER 

Turizm acenteleri, Frankonun 
zaferinden sonra bfiyilk bir tnnu. 
yet g!>stermektedlrler. Turistlerin 
harabelere karşı dalm:ı rnğbet g!>s-
terdiklerlnt bilen acentelerin mllş· 
teriler! İspanyaya çekmek hususun. 
da gösterdikleri g:ı)TCt tamnıuiylc 
ycrJ ndedl r. 

SUIJH PAPA'Sl 
Ölen Papa için "Sulh Papıı'• sı 

ismini vermişler. Papa cidden sulh 
taraftarıydı ve medenl cesarete sa· 
blptl. Totslier reJlmlerln hnttln 
tat}1lı:lerlne raAmen fildrler1n.I, ıer
bestçe söylemekten çeklnmemtştl: 
,.e Fron&a ile Almanya arasında bir 
harp çıkmış obaydı. Papa, Roma. 
elan kalkıp, hürrh·ct memleketi olan 
Frnns:ıya iltica edeceğini ncıkça 

bildirmişti. 

nun müsaadesi Uzerine bugUn 
Çocukları tatmin ~,· 

--o- Uzwı zamandır oıratıı sifteııt 
Çamlıca Prevantoryomu n.ız bir ahbabmnrt?t 1'en~ ı~ 

Mersine t...:ı.reket edecoktlr. 

Maarif V ekfileti Çamlıcadaki gibi bir hedl7e gôtn:tı'1 ~ 
Valdebağmda bulunan öğretmen geldlifnt az çok bilJt9iııl'~~ 
ve talebeye mahsus pravanator • ltlyatlarmı gözönQJıdO 111r )1' 
yom ve aanatoryom teşkilatı etra· mcselA ılgara tçt7ors" 0,oı ~ 
fmda tetkikler yaptırmaktadır. Bu sigara; pftro içiyors• Jı~ ~ 
teşkilatın ihtiyaçları aUratle dik- sim meraklısı tse blr g6ti1',
kate alınacak, yeniden birçok ye. Io, albilm vesaire c"'~ 
nilikler vilcuda getilecektir. Pra • makbule geçer ... F-1'"t1 
vantoryom ve aanatoryom direk - rma ne OôtilrecePt..ııi• 
törü ile görUşmek Uzere Maarif *** ~, 
müdilrU Bay Tevfik diln pravan. _ 11,aş~t l 
t · i · Ben bu küçük JJl hır.' <' oryoma gıtm ştır. rcl .. ı• ' 

selesinin yeknaza ıı)JJlııf 
-o-- nılyen bir çaresini b , 

Rektör Ankaraya ~' 
G

"di tatbik ctmcktcyfDl• 
ı yor dJ ~ 

Rektör, Universitenin ytni yıl "Hoşa ptııı170llt1 1ıet t,I~ 
biltçesi etrafında Maarif Vekale • çünkü gôt.nrdüğllJJI ~r! ~-O' 
tiyle görüşmek ve izahat vermek ceğe müteallik cıeğtl fO ı~' 
ilzere bugUn Ankaraya gidecektir. kitapçıklar ... Her f'-' ~ 1 

Rektör bUtçeden başka Univer- deki çocuk zek~ ~ 
sitenin tedris, profesör kadrosu na yardım edecek bl 
ve diğer işleri etrafında da Veld. l'll, fakat zo.rif eşy•• # 
letle temaslarda bulunacaktır. *** ~~'ip, 

-o-- Bu sureUo t-e:ınnsıı ııcf' 1 
Bir Tayin çocukla.rxn mtdetcrlııi ı-~ 

tstanbulda açık bulunan hakim mağlarını tahrik fO ,,} 
namzetliğine hukuk fa'kültesl me. meı.: emelimdir··· ıı~' 
zunlarından Altay Eğesel tayin c· Fakat şu:nu dtı u:ıı_ tJP'tf 
dilmi~tir. ki, çocuia ıöt{lrillc~;~ı1t~J 

Bir Doçent Avrupaya ııer arasında tenıı b d,p_,1,I 
Gitti jzuk bir çlkolatad-11 ~~~6: 

tlnivenite anatomi doçentlerin edlcldl.r. 1.'lyece1'~..d ~-. ~ı 
den Dr. Opr. Zeki Zerem, mesleki hediye intiha.P~oıilP / 
üzerin.de çalı~ tetkiklerde bulun· rak mala.zamtz,, ~o "otJ• 
mak üzere dün akşam Parise git • rlnlerlnl bassııstret :vı 
miştir. yapma~o. ınecbıtt1~t:· l'ltJr" 

Kıymetli doktor Parisin tıp ma· J[lJ0\11''.t 
hafilinde 6 ay kadar kalacaktır. 
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~ r i f t e _Rasyonel ıslahat : 7 

Sanat ve -m8sıik okulları Son Haberler Yeni Çıkan kitaplar: 

Mehmet Akif 
Yazan : O. Nuri Çerman 

mtklepltri auni :amanda nıtslckl ne 
teknik mcv:ıılarda da faaliude sw
kedcbilnıek imkdııları aranacaktır. 
Fakat teknik nıekttpltr kıırnıak rok 
paraya mutevakkıf olduğıında11 bu 
meklep/u müstakil olnıa11acaklar, 
orla mekteplerde nıaJıa/lf ihtiyaç ve 
ııa:iyttlere göre bıı ftkııik şubeler de 
ilıılas edilecektir. Bu ıuretle orta 
mekteplerden çıkanlar, tahsil swiue· 

Sıhhat Vekaletinin içtimai 
muavenet yardımları 

Geçen sene bu işler için 
3076800 lira harcanmıştır 

lui 1111.kstldikçe irılilıap ettikleri nıc.ı Ankara, 13 (Hususi) - Sıhhat 
tek ılaireslnde daha yüksek teknik ve lçtimai Muavenet Vekaletinin 
nıiieuescluine girebileceklerdir. önümüzdeki yıllarda yapacağı i§ 

Bir misal vermek ü:cre şıırw dıı programını evvelce bildirmiştim. 
ildue edelim ki, mesela Sanmw bir Bir kaç gün evvel ajans vasıtasL 
lııtün memleketi olduğuna göre Sanı- le de tafsilen neşrolunan proğ. 
sun orta mektebinde açılacak tekııik ramın tatbik şekli ile Vekaletin 
şııb~lcri ara!ında .(Tiitiiıı eksperi) bilhassa içtimai muavenet işleri· 
uetı,,llrnıek ıı:cre bır de şube bulu· l d 'b t bul 
nacaktır. nin halen ne er en l are un. 

Jlaari/ l'tl•dleti11in teknik tedrisat duğu Vekiletçe şöyle izah edil -
irin h<Uırladığı bıı program, önümü:. mektedir: 
deki 11a:da toplaııacak Maarif Şura- _ Sıhhat ''e !çtimat Muavenet 
sında da 11ifrü1ülecektir. VekAletinin son dört senelik me.. 

. .. _ _ _ _ .. saisi arasında münhasıran içti • 
Bu kıymetlı goruş ,.c duşunu.ş uz:e- _ , t · 1 · tahsis et-

rine kimsenin şülı.Tandan başka bir maı mua\ene 1§ erınc • 
dircceği olamaz. tiği para miktarı bu sahadakı fa. 
Yalnız dilek Ye temennimiz bu söz- aliyetin bugünkü vaziyeti vizıh 

!erdeki en ima zamanın en l>aşa ıc· bir şekilde bildirilebilir. 
tirilınesidir. Vekalet çocuk bakınır, çok ÇO

• Me~hurdur: Atatürk yeni lıar.r i~kı- cuklu ailelere yardım, hastalara, 
labını yaparken tutulan yoldakı surat ml'l d ı·1 ., 8gı~ r dı'L 
k 

- · 1 b' · · vere ı ere e ı ere, ., , 
arşısmda muteha)) ır o an ırısı . .. • 

(Azerbaycanda bu harf devrimi için sız ve korlere yardım masrafları. 
15 ııenelik bir intikal müddeti hıra· Sıhhi personel yetiştirme, hasta 
kılmıştır. Buna rağmen gene 15 inci memurların tedavi masrafları ve 
sene eskiyi bırakıp :yeniye gc~ıuck içtimai yardım müesseselerinin 
çok zor ,.e müşkül olacaktır) dıyen- inşaat masrafları olarak 935 ee. 
le re: .(İşte biz bu 15 inci seneli lıi- . d 1 S04 092 lira. sarf ettiği 
rinci ııeneye getirmek istiyoruz) bu- nesın e ' ' • 

1 
.. b 

yurmuşlardır. halde bütçe imkan arına gore u 
Bu söz cC\·hcri tekamiıl yolunda; miktar her sene artmlarak 938 

yapılacak her i~imizde, alıl4cak her yılında 3,076,800 liraya baliğ ol· 
adımımızda mühim bir düsturdur... muştur. Aradaki bu fark son bir 

Maliyede f ayin 
ve nakiller 

Ankara, 13 (Huıuat) - Maliye 
Vekileti yeni bir tayin ve terfi 
listesi hazırlaıu.I§tır. Terfi eden 
malmildürleri ıunlardır: 

İpealadan Kimıran Kurultay, 
Suruçtan Ali, Bulanıktan Fevzi 
Fırat, Tosostan lhaaıı, Kağız _ 
mandan Muharrem, Ref ahiyeden 
CelAJ. Ergaııiden Yqar Esen, O. 
vacıktan Zahit Güven, .Afkaleden 
Re§it Habyaoğlu, :Kuruçaydan 
1hnn Arıkan, Eruh tan Fahri, Şir 
naktan Abdurrahman Tqkan. 

Nakledilenler şunlardır: 
Tokat varidat müdilrU Osman 

Akverdi Rizeye, Rize varidat mü. 
dürU Şükril Yücel Tokada, Tekir
dağ! defterdarı Hilseyin Hüsnü 
Zonguldağa, Tunceli defterdarı 

Cemal Tekirdağma Çorlu malmil. 
düril İbrahim Günq Beykoza. 
Vekllet emrine alınanlar da ıun
lardır: 

Divriki malmüdürü. İbrahim 
Ga.zioğlu, Balıkesir varidat mü. 
düril Cemil Acar, Babaeski mal. 
müdürü, Haydar Pumlar malınü 
düril Şevki Kasar. 

Veyi mağluplara J 
İ!panyada Barselonanın 

dilşme.si ve bütün Katalon. 
yanın Frankocular tarafın. 
dan i§gali üz.erine Fransa • 
ya kaçan ahali ve askerler 
jşi Paris matbuatını meş
gul etmektedir. Bu mesele. 
ye dair "lnteransigeant,. 
gazetesinde çıkan bir ya • 
zıda şöyle deniliyor: 

İspanyol cumhurreisi ile nazır. 
ları Fransaya. kaçmadan ba§ka 
çare bulamadılar. Fraıı.sada ka. 
lacaklar mı, gidecekler mi'! Bu
nu ~imdiki halde bilmiyoruz. YaL 
nız muhakkak olan biI'§ey varsa, 
o da şu ki, davalarını kaybetmiş 
bulunuyorlar. 

Bunu kendileri de biliyor. O. 
nun için. anlamıyoruz, neden di. 
ğer bütün mağh1plar gibi yapmr. 
yorlar: Mütareke istesinler ve 
muharebeye nihayet versinler. 

Dökülen İ8panyol kanını kif i 
bulmuyorlar mı ? Vatanıarmı da
ha fazla harabeye mi çevirmek 
istiyorlar? Onlar, isterlerse, ken 
dilerine sığınacak bir yer bula • 
bilirler. Fakat ordularında.ki iki, 
üç yüz bin asker ölünceye kadar 
harp etmiye mecbur bırakılıyor. 

Hayatı, eserleri ve yetmiş 
muharririn yazılan 

Büyük adamların saglıklannda 
olduğu kadar ölümlerinden sonra 
ve bilhasSil ölümlerinden sonra 
lehlerinde alehlerinde söz aöyle· 
mele eski bir adettir. istiklal mar· 
§.' ~airi. Mehmet Akilin de hayatr, 
fıkırlerı ve sanatı böylece .zaman 
zaman münakaıa mevzuu te§kil e· 
di~o~. Bütün fikir ve kalem sahip· 
lerının her mevzuda bir nokta da 
birleşmelerine elbette imkan yok
tur; Bu itibarla büyük adamlar 
hakkında birbirine uymayan dü· 
tüncelerin ileriye .1ürülıneaini ta· 
bii bulurum. Ancak ulu orta müna· 
ka,ta mevzuu yaptığımız kimseler 
hakkında vereceğimiz hükümlerin 
esaslı ve kuvvetli olabilmesi için 
onları ya§<'YJ§larr, düıünccleri ve 
cserlerile yakından tanıauı olma· 
mız lazımdır. Hakkında fikir ve 
mütalaa yürütcceiimix sanatkarın 
bütün eserlerini .baıtan sonuna ka · 
dar dikkatl: okumuı bulunmamız 
birinci §arttı:-. Bundan başka eğer 
o sanatkinn hususi hayatı ve küt· 
le huzuruna arzedilmemi§ düıiın· 
ccleri hakkuıda da malumat elde 
etmcğe imkan bulursak el!Jette tet 
kikimizin nbası daha ziyade ge • 
ni:lemiı ve mahiyeti daha fazlı 
kuvvetlenmiJ olur. 

Bu yüzden askerler arasında 
panik ba§lamıştır ve sıra. kendi. 
lerine gelince onlar da başlarm. 
dakiler gibi yapacaklar, Fransa 
hudutlarına kaçacaklar. 

Her büyük adamla phsi ahbap. 
lık tesisi muasırları için bile müm
kün değildir; fakat bu zevatla bu 
ıekild~ münasebet sahibi bulunan· 
hmn hatıralarını yazıp neıretme • 
leri fikir bayatı ve edebiyat tarihi 

Fransa bu askerleri alacak mı? için ehemmiyetli bir kazan~ teıkil 
Radyolarda yürekler parçalayan eder ve o sanatkirlarr esaslı su • 
seslerini j§ittiğimi.z zavallı sivil rette tetkik etmek isteyenlere bu 
halka, kadınlara, ihtiyarlara yar- imkinı: hazırlar. 

1mUn Ye şerait ne olursa olsun :z::ı.- kaç sene içinde devleti11ı i~imat 
fer: lnönilnden SaL:ar)aya, Sakarya- yardım sahasında. ne kadar bil • 
dan Dumlupınara ve Akdenize hamle yük fedakfu"lıklar ya~tı~~~~~
yapanlarındır... tcrmiştir. Ekseriya gorUlduğU Ü. 

zere içtimai yardım işleri sıhht 
Şüpheli Bir Ölüm ve tıbbt yardım işleri birlbirine 

duna çalıgmak ne kadar tabii i. •'Mehmet Akif, lıayr.tı, eserleri 
Dahiliye Müılef°ar se, biltün bir orduya JtapılarDD.L ve yctmiı muharririn yazıları,, 

Muavinliii zı açmak da o derece tabüdir. unvanı ile ıon zamanlarda intiıar. 
. ~· kan§tmlıyor. Nitekim münhası. 

KaragU.m.rükte Beycegıs ma • ran tıbbi vazifesini yapar gibi gö
hdlcsinde oturan .~mer \klzı: 1~ ... ®en. b\t! hıuı.t:.a.na muhta~ vatan 
ya§Illda. Fatma, dun odada gez.ı· d l '·----ftdcl · · t" -th · k b~ b' .,;; .. m,. il3 arı, ~ en, ıç lDlcı.1 as· 
nır en. u-uen ıre J '4.U..u.oyun ye. A JA 

d~ı-ıı. :ı.. 'ki pal dıkta.n talıkla mal fil olanları, me.se a 
re ~ug, 'Ulr ı ça an --gilil . , __ .bul teda · t 

"lm;l.,f.;ho l..L~ er.ı, AA ve Vl c -

Ankara, 13 (Hwsual) - Dahi· Bazı temerküz kampları lcunıp ıahasına konulmuı olan eaer, bu 
liye VekAleU mil8tqar muavin.li. onları oralara yerle§tireceğiınlıe cins .kitaplardandır. Asin - İlmiye 
ğine lıUı.nbul vüaytt idare 'h~;t~li dair bir şayia var. Fa\tat bu ol. kütüphanesi sahibi Eşref Edip, 
azasından Sabrinin tayini yükııek sa. ol.Sa muvakkat bir tedbir ola- iıtiklal marıı ıairi ile otuz aene 
tasdike iktiran etti. bilir ve tekrar vataıılarma p. arbdafl.ık etmiı; beraber mecmua 

sonra 0 '"fıl" ..... • • • • • mek iUbarile daha .ziyade fçtimat 
derilmeleri mueleainin erseç gö. çıbrmıılar, bir dava ufrunda ça· 
ıilfWmeai Jcap edecektir. lıf1D111ar, 1908 Meırutiyetinden Genç kızın ceııedinı tabıbı Ad. dnn _..:., . • "rda.;;.n ... gx Maarifte Tayinler . yar v~esmı go "'6......... ""' f ,.._.ı--

U Enver Karan m uayene etm.11, • zamanda hem ellıht hem Ankara, 13 (HU8118) - UJı.au-
ölümü §ilpheli bulmuştur. Ceııet, ~e ~~~ bir yardım mileaııesesi. bul üniverai~ devletler umuml 

O halde neden ıimdiden hunu IstU!ll muharcbeıi ıcnelerinc ka • 
halletmiyelim? Zannedersek Fran dar htanbulda, milli mücadele 
sa ve Iİngiltere, Frankoya zaf e. yıllarınd~ ~a Kaıtaı.nonuda ve An· 
rini cömertçe .kullanması ve mu- karada bırlıkte yap.nııılar, Meb • 
kabeleibilmisile kalkmaması hu. met Akifin neyunu sopunu, haya. 
susunda müracaatta bulunacak. tıru, düıüncelcrini, neırettiği, et· 
lar. mcdiği eserlerini biliyor. Böyle biı;: 

ölilm sebebinin anla§ılmuı için d~ ıç hukuku doçenti Orhan .A.raalın 
morga. kaldınlmıştır. ırGörül.. ki koruyucu tababe· Trabzon liııeai franaısca muallim 

* Tahtakalede bir rikolata. fab. . kuyınlor b" taraf& b·-ı..· liğine nakli hakkmdakl kararı . ~ te aıt ıaı ar ır uaıu- fırumda - tal edil . r 
rikasmdan kiğıt danteıruar ça. - Iırsa Sıhhat ve lçtima.t Muave - de\Ank•Iet 1 dil Tıp 'h f :ruı~ ır: 
lan Rama.z.a.n, birinci sulh ceza V kil t' . uhdesine aldıgı"' ara , arı a eaı 

.. net e e ının "d" ·• .Adil Kadık- b. · • 
mahkemeııinde iki ay on bet gun vazifelerin çoğu bir ıiçtimat yar. mu~ f' :k ~~~~~1 ı:-
hapis cezasına çarptırılnu3tır. dnn işi olarak yapılmaktadır. ta. t 1~ ~ .çe :1 üf tt/F~' d • 

--o- Bugünkü içtimai yardnn hiz • mz·' ı k ıııa ::2:1-4-:~· v~ erın kie~l 
. h tal ecnun ve ma· ıya mer ez mu.a.ıı-...-ıgıne na 

Vagonda ,Yakalananlar metlen .ashti aral ' m ,·eremlilere ve tayin edilmiflerdir. 
Ifillere, ı yar ara, ---<>--

Pazar günü Floryadan Sirke - ucuz meskenler iD.§asI gibi kısmı. 
ciyc gelen 5,5 banliyö katarmd& lara tahsis edilmiştir ki her mem- Vekalet Bütçeleri 
içinde k imse bulunmıyan ikinci lcket kendi maddi vesaiti.nin im. Ankara. 13 (HUIWSi) - Ba.§ve. 
mevki vagonlardan birinde Sür· kanı dairesinde bunları biribirine ki.let tarafından veklletlere gön
pik adında genç ibir Ermeni ka. tercih ve takdim ederek yapmaya derilen bir tamimde yeni aene büt 
dını bir erkekle b irlikte münase- çalışmaktadır. Bu ve buna mü • çelerinin bu ayın yirmiaine kadar 
betııiz hareketlerde bulunurken masil müesescler bazı hususi te- bitirilip gönderilmesi b ildirilmig. 

yakalanmııtır. . şekküller tarafından vü~u~e geti. tir. 
Sürpik ve erkek arkadaşı adlı. rilen mahdut bir kısmı ıstısna e-

yeye teslim edilmi§lerdir. dilirse kamilen devlet marifetile 
--<>- ve umumt muvazene, hususi ida. 

re ve belediye bütçeleri muhtelif 
membalardan ayrılan tahsisatla Konferans 

Hikmet Onat Ankarada 
Ankara, 13 (Hu.su.si) - latan. 

bul müddeiumumisi Hikmet Onat 
aehrimize geldi. Vek!Ietle temas 
ediyor. Yarm akfam dönecektir. Eminönü Halke\'lndcn: idare edilmektedir. 

H :! - 1939 Salı akşamı saat =-------------------------
(20.30)_ da evimizin Cağaloğ- _. Günlerin peşinden:------
lunı.1akı merkez salonund& lst. 
Üniversitesi Edebiyat FakUlte-1 

F.ğer harp devam edecek olur. adamın Mehmet Akif hakkında 
sa yarm memleketin kalkınma- neırettiği ~ıer dbette mühim te • 
smr temin etmek için adam bu. !ilki edilmelidir. 
Jamazlar. E§ı·ef Edip, ı~tiklS.l martı pi • 

:'inin ölümil:ıccn sonra arkadıJtM 
Bize gelince; bu binlerce ya. ol:ın hürmet borcunu edeme yo • 

bancıyı kendimize vatan.da§ e. lunda yumağa baıladıft eseri bh: 
din.meyi dü§üncmeyiz. Esasen y:lda bitirmi!, !•irin ölümünün ilk 
Bunlar, umumiyetle pek de niza· yıldönümü mcı:asebetile bastırıp 
ma girer insanlar görünmüyor. çıkardı. 
lar ve kanunlarmuza uyacaklarL Mehmet Akıfın muhtelif nmaıı· 
nı pek zannetmeyiz. 1 · ara aıt dört fotofrafını, cenaze 
Bunların büyük bir kısmı mem törenine ve mcı.arına ait iki reı • 

lekette kalmasına milsaadc olu. mi, el yazısı:un ldi,1eaini ve bute
na.mıyacak anarşistlerdir, mem. lenmiJ olan lblrkaç manzumeaini:ı 
leketin bunlara hiç ihtiyacı yok. nota11nı da ihtiva eden esere yet. 
tur. Diğer taraftan, yiyecekleri, mİJ muhardıin ıazcte ve mecmu. 
içecekleri için bütçemizden yüz alanla muhtelif :zamanlarda Meh
milyonlarca. frank harcayacak met Akif h:ıkl.ında yaı:mıt olduk • 
kadar ungin de değiliz. lan :nakalcJe: CC'n bazı parçalar dt.. 

sl Tnrilı Docenti B. :MU kremin Ne an 1 aşı I d 1 ? 

Madem mağlflp oldular yapa alınıp konulmuı; Mehmet Akilin 
caklarr iş ıillhlanru abnak v; yakın doıtu olan bazı kimselerin 
tealim olmaktır. :MağlUp oldular c?un bakında yazdıkları uzun 1et. 
sa za.rarmı biz "'ekecek d ~u· kikler, hatıralar, Mehmet Akiri 

~ eg ız .. 1 d ed • • 
Halil tarafından (Anadolu Sel· 
çukl arı) mevzulu bir konferans 

ya. İnsanlık vazi! eai oraya kL 1?n _ıun e~. e t avı etmiJ olan he-
Tram vayda iki yolcu konuıuyor: dar varamaz. - Gallus kımın, pınn hastalığı ve ölümü 

rerilecektir. 1 
Bu konferans için davetiye 

yoktur. Herkes gelebilir. 

Kongre 
Pertc,·niyal J..Jseshulen Yeti

şenler K urumu Da~kanlığuı· 

dan: f 
4 • 2 • 939 tarihinde yapıla- , 

- Azizim, bir Jcaç gün evvel guetelerde Dahiliye Vekili ------------ münasebetiyle verdiği izahat, M:h 
Faik öztrak'm beyanatı vardr. Bu beyanat bana biraz müphem Futbol met Akifin aaflıfında kendi ağ· 
geldi. Sen ne anladın? , zından zaptedilip timdi neıredi • 

- Ben Dahiliye Vekilinin. sözlerinden ıuna anladnn ki ıu. ... ... - .... - len bazı hatıraları ve nihayet Eı • 
rada, burada. cumhuriyet ve fokıli.p rejiminin manumı ve mL Portekı·zı ı· ıer rcf Edibin ona dair yazdığı küçük 
hiyetini anlamıyanlar vardır. Bu gibi uyılan çok mahdut kim. kilçiı1c notlar ... 
seler cehalet sevki ile Atatürk devrinde kazanılmif ink:Jiap um- ı• • 1•1 Yedi yüz sayfalık büyük bir 
delerinin bundan, sonra. gevşiyeccği zehabmı zihinlerde tevlit svıçre 1 eri cilt ki içinde Mehmet Akifin şah· 
eden bir takım dedikodular yapmaktadır. İşte F aik ö ztrak'm 

2 
. ıi, hususi, edebi tcrcümeihali, 

sözleri bu türlü boş kafalara bir ihtardır. Bir ihtar ki ara sıra -4 yendiler ~baplık!a~r, mün~a~betleri, dü • 
cağı ilfln edllen kurumumuz müfridane şayialar çıkaranlar dikkat etsinler, dünya vaziyeti . §uncelerı, ıman ve ıltikadı hakkın-
kongrcsi, ekseriyet olmadığın· · h d · d u 11. Lızbon, 13 (A.A.) -Büyük bir da aradıg"'ınız her •eyı· bulmak karşısında memleketın er zaman an zıya e s "kuna ihtiyacı :s 
dan toıılanam·amıştır. Kongre . d d"kod 1 alaka ile beklenen İavirre - Porte. m"u'mku"ndilr. bulunduğu bir sırada. bu gıbi e ı u arın mesuliyeti ağır ola. :s 
18 - 2 - 939 cumartesi gUnU sn· cağını düşünsünler!., Demektir. 1 ~z ~~il~ . .karııiaıması 25.000 •e • Eırcf Edibin neırettiği kitap, 
at (15) de Aksaraydakl lise bi- 1 ~ırc~ onunde ya~ılmıı ve Portekiz ıaliba yazıldıkça ve yazılanlar top 
nasında. toplanacaktır. BUtUn Huan Kumçayı lılerı? ~ • 2 ıalibiyetiylc netice • landıksa matbaaya verilmif olacak 
mezun arkadaşların gelmı:_lerlniJ:..----------------------.---... .._-.... , lenmııtır. ki tam bir ilmi tasnife tabi tutu· 
rica ederiz. f.LUtJ en sa11/ayı çcvirini:) 



lYan aç yan tok btanbula ayak 
bastıklan güiı ilk iı olarak yata
tak bir yer aradılar. Fakat para
ları olmadığı için nereye gidecek-
1erini bilmiyorlardı. lf, Dayıya ka
aıyordu. 

Arkadaılarnu Tophanede bir 
'kahveye götürdü. Kendilerine bir 
oda hazırlamalarını emretti. Son .. 
ra bir de yemek ıımarladı. 
\ Kahveci söylenenleri çekinerek 
yapıyordu, Dayı kızdı ve ilk yum cuğunu aramı§tı. Nerede acıyacak 
rufu indirerek yeni mücadeleye ve bulacaktı?. Kime soracaktı?. 
.BismillSh demiı oldu. Ogün.den Bazan hikoya dert yanardı: 
aonra iki arkadaıın bUtün işleri - Kardeı, derdi, ne olurdu bu 
<li:fvilıle geçti. tki arkadaı diyo- memlekette bir tek tanıdık bulsam. 
;ruz, çUnkU Eliıo.nun anasına bir Sanki yabancı bir yere gclmiı gi • 
oda bulmuılardı. Kendileri bir ta· biyim., 
traftan para ka.zanmalr, bir taraf- 11iko ile Dayı hemen her iıte 
ıtan da Kara Halilin eıir kalyonu· anlaııycr, biribirlerini dinliyorlar
llU aramak mecburiyetinde i.dilcr. dr. 
Bu it için çok fazla para aarfet. Elisonun annesini son olarak 
melıc JJzım geliyordu. Onun için bir daha Sağır Paşanın evine gön. 
tparayı kolay temin etmek icabedi· dermek için bir müddet münakaıa 
tyordu. iki ark:adaf bunun da ça- dan sonra gene anlattılar. Bu iıi 
:resini buldular. Dayı yapacaktı. 
. - Hık uğrunda.. Elisonun annesi, birçok paşa ev· 
1 Diyerek cinayetler bile İ§liyor- lerine hizmetçi girmif, bir müd 
iardı. lllko 1ıtanbulun havasma det çalışmıştı. Bir de oradaki ca· 
ahttJlrtan ve her gece istediği ka- riyeleri gözden geçirmekti. 
!dar ıarabı gövdeye indirmek im. Dayı, kadının odasına korkak, 
iklnx bulduktan ıonra hiç bir tey· çekingen adımlarla girdi. Zavallı 
iden korkmadan yumruğunu önü- anne, senedir ıztırabmı kö. 
ne celene sallıyordu. rükleyen bu adamların bir tek de· 
ı Gllreiltanm "'Dağların Kralı,, diklerini reddetmemiıti. Fakat ar· 
ılıtanbulda ''Dağ Adam,, olmuıtu. tık isyan ediyordu. Dayıyı görür 
lOnuıı girdiği bir meyhanede her- görmez: 
lkeı bit köıeye çe'kilir. Şaraplar - Gene bana bir §ey aöylemek 
ıönilne yığılır.~ Debtet aaçmak iı- için geliyorsan aöy1eme .. Artık bir 
ıtiyenler amprlardı. Bu suretle §ey dinliyemem. Bıktım, yoruldum 
«ı aene btanbul içinde dolaımıı- ve bittim eridim .. dedi. 
lardı. Her giln eair paaznnı, esir- Sonra ilave etti: 
ci kahvelerini altüst ediyorlar, _ iliko nerede •.• Onunla konuı 
ıfakat hiç bir ize raatlaımyorlardı. mak istiyorum. 

lllko, Tiflisten Kara Halilin ar- - Iliko gelecek.. Yeni bir ıey 
kasına gönderdiği arkadaıı iliyayı öğrenmiı. Senden aon defa rica 
da görmemiıti. Patide ve Gürciı • edecefiz. Fatihte oturan bir Sağır 
tanda raıtlamadığına göre, ta - Paıa varmıı. İstanbulun en güzel 
tanbula gelmit olacaktı. Fakat İJ- cariyeleri onun konağın.da bulu • 
te Iatanbulda da diğer cıirciler >gi. nuyormu!. Birçok da Gürcü cariye 
bi o da yoktu. varıruı. Bir defa da bu konağa 

Dayı da akrabalarmdan birini girmeni yalvarıyoruz. Belki.. 
bulamamııtı. Mahallede kimseyi -Hayır, dedim ya .. Bir daha 

-22-
aiz kaldı. Sonra gcl\Ç kadın .• Ha
linden anladığıma göre kızını ar
tık iatemlyor. Zaten cöraem de ne 
olacclc .. Xlriıbilir batına neler gel. 
ıni~tir? demiyor mu? 

- Peki ne yapalım? 
- Yapacak bir tek it var .. Ona 

bir koca bulmak ... 
- Koca ııu? 
- Elbette.. Genç ve güzel bir 

kadındır. Hayatını kocaaıı: mı ge· 
çirecek .. 

llikc: 
- Ne diyorsun Dayı?. Diye ba-

ğırdı. 

- Dediğim bu .. 
- Koca nereden bulunur?. 
- Ben buldum bile .. 
- Bul.dun mu? Kimmiı bu? 
- Sen .• 
llikonun rengi bir andı sara . 

rır gibi oldu. Heyecanla: 
- Ben mi? Bu nasıl olur? 
- Pekali olur arkada§ .• ıBaıı • 

mızı bir belaya sokmadın kendi -
mi.ıi bir kenara çekmeliyiz. 1hti • 

\ 

1 

yora un? 
- Evlenmekten .. 
- Hayır, Dayı.. :Bunu naaıl 

söyliyebiUrdim. Sağır Papnııı ~o. 
nağma gitmeye razı oldu. EvvcU 
istemedi .. Ağlayıp ıuladı. Beni 
aldığın gibi köyüme gön.der. ö · 
lür.sem orada gömüleyim, dedi. 
Ben de 11öz verdim. Eğer dedim 
bu konakta da bir §ey öğrenemez· 
&ek beraber tekrar Kafkaayaya dö 

yarladık da.. Bir kaç sene .aonra 'lleriz dedim. • 
· d b • · - Demek bunun üzerıne razı ne senın, ne e eıum ceaaretım pa 

ra eder. Sokaktan geçerken kö - oldu • 
pekler paçalarımızdan çekecek.. - Eve~ .• 

lliko Aliıonun annesile evlen • - Ya bir ıey öğreneme%tek? 
mek iıtemiyor değildi. Onu, han - N: yapalım, gönlilnU yapa • 
odasında ilk gördülU gün sever cağım .. 
g·· i olmuıtu. Fa'kat 0 kadar .. Da- - Beni bırakıp Kafkasyayı mı 
>ıa ilerisini dilşünememitti. Ara - ıideceksin .. 

- Hayır Dayı, acni bırakmı · dan bu kadar ıene geçtikten sonra 
vacağım.. Burada kimin var ki .. ona hazan bir anne, ekseriya bir ~ 
Hep beraber, gene o UçUmüz 

hemıire gibi muamele etmiıti. Şim 
di nasıl evlenme teklifinde bulu .. birden gideriz. 

Eliaonun annesi Melania Fatih· na bilirdi. 
- Hayır, Dayı, .dedi. Bu ola· 

maz .. 
- Olacak lliko .• 
Başka çare yok .. Haydi sen ıim 

di ıit, bir defa gör .. Bakalım ne 

teki Sag~ ır Paşanın konağına git • 
tiği gün, Uiko, kadının odasına 

ihtiyar bir kad.nla beraber geldi. 
Dayı .da, yorgunluğunu zidermek 
iı;in daha önce oraya gelmif, pey
kenin altında uzanarak uyumuıtu. istiyor? 

iliko Dr.yının yanına 
vakıt yüzü gülüyordu: 

- Oldu? dedi. 

döndüğü Eski yeniçeri, görülmek isteme· 
diği i!iin craya girmiıti. Kapının 
açıldığını hayal meyal duyar gibi 

- Aferin aana arkada§.. 1ıte 
timdi becerikli oLduiunu anladım. 
Ben ıana dememiı miydim. 

oldu. Biraz sonra Uikonun bir ka. 
dınla 'konuştuğunu farkedince ku· 
taklarını kabarttı. ŞWllan dinledi: 

- Demek ıenin elin.de birçok 
kız var .• 

T arihfen bir yaprak: 
- htediğin kadar .• 
- Satıyor musun? 
Kadın, yayvan bir kahkaha ile 

gülerek: 
-·········· ... -······---············-·-· .... ·-··---

Piyanko ile kitap 
Xftap okunmadığından sık ıık 1.ikiyet edilir. Bu dert or. 

taya atıldığı vakit: ' 
Kitap pahalıdır, 
Okunacak kitap yoktur. 
Gibi filtirler ileri sürülür. Fakat hlc; bir netice elde edile. 

mez. Bir çok kalem sahipleri de, halkı okumaya alıştırmalıyız; 
kitabı sevdirmeliyiz; derler. Bunun herhalde faydası olur. Fakat 
okumayı nasıl sevdirmeli? .• lşte en mUh!m mesele .•• 

- EJbet satıyorum. 
- Peki bu 'kadınlan nereden 

buldun? 
- Bu benim aanatım .. Sen lca • 

dın mı istiyorsun, para kazanmak 
mı? Eğer kadın iatiyoraan, anlatı
rız. Yok para kazanmak istiyor • 
yorsan gene daha iyi antaıınz. 

- Her ikisini .de ıöyle .. 

VAKl1 

Aylık 

3 aylık 
6 aylık 
ı ylllık 

Jlemltkel 
içinde 

95 
260 
475 
»OO 

Tariteden Balkall 

lcln ayda otlll kutuf 
Posla blrllllne slrnıefeJI 
ayda yelmlş beıer kurof 
medlllr. 

Abone kaydını biJdırt' 
top n telaraf ücretlıa~ 
parasının posta veya "'-' 
yollama ücretini Jdat• • 
%eri~e alır. 

Tilrkluenln h4r poala "'" 
VAK/Ta abone ua:~ 
Adreı delişlirnı• 

25 ı..uruştur. _.,f 

iLAN OCRETLfP 

Yakıt hem dotrud•ll ~ 
ya kendi idare yerind•ı ıt 
kara caddesinde V•~ 
allında KEMALEDl> • 
lIAn B!Jrosu eliyle tJJ, 
eder. (Bllronun telefotıl' 

tanımadı. Bir bakkal, sadece: hiç.bir yere girmem .• Bunu iyi bi· 
- Gaç ettiler ama ner•J'• bil - Un .• 'Be'ft tno he konupcaınn--='*~ , ..... 

Ta.m vetmia ~Dft.AVV"'l ~ıkrna'lrin .. 1-- u-t---.:1-.t-•- - ·-
Ubir gu.etede garip bir piyango ilinı gördüm. "Kıraathane! Os. 

Kadın, söylediklerinin duyul • 
masından 'kcrkuyormuı &ibl ıeai. 
lll .YCl VCliUl\C:U CU .. • 

- Yiğitim, dedi. Senin çok ya· 
man olduğunu duyardım. GörUı· 
mek isterdim. Çok aramıttım ıeni. 
Senin anhyacağın btanbulda fCV. 
ketlG padi§ahıruızın sayesinde esir 
kız kalmıyor. Bütün güzel eılr 
kızlar saraya, paşa 1tonaklarına a· 
tındı. 

mem.. Dayı, bu zavallı anneyi fazla 
Cevabını verdi. Dzmedi. 

mani,, niı\ tertip ettiği bu piyango şöyle anlatılmaktadır: 

Dayı, ondan sonra bir de ne eıki _ Peki .. 
mahallesine uğraauı, ne de ba· Diyerek baıınt e~di. Doğru 
baunı, anneaini, karısını ve iki ço. kendisini bekliyen llikonun yanına 

gitti. 
!arak vUcuda getirilmit değildir; 
zengin bir malQmat anhan mahi • 
yetindedir. Fakat ne olsa ileride 
Mehmet Akifin gerek ıahst, gerek 
ıe .aanati hakkında ilmt mahiyet -
te tetkiklerde bulunacak olanlar, 
icap eden malzemeyi bu C9erde U
f i ve hatti mebzul bir aurette bu. 
lacaklar, bunlardan iıtifıde ede -
ceklerdir. 

- Arkada§, dedi. Söz dinle 
miyor. Seninle konuımak istediği 
ni aöyledi. Bir yere de gitmem di· 
ye ayak diredi. 

''İçilen her nevi me§rubat kırk paraya olup ramazanı ge.. 
rifte iki kuru!J alınmakta ise de bu kere tarafeyne ıuhulet ol. 
mak için yUz elli iki hisseye taksim ve beheri bir buçuk beyaz 
Mecidiye olarak kuponlu Sfnetler tedarik olunup kıraathane
mizi teşrife rağbet edecek efendilerden mli§teriliğe rağbet bu. 
yurulduğu halde ihtiva ettikleri senedin kupon.lan ramazanı şe. 
rif gecelerinde içilen her nevi meşrubata bedel kabul olunacağı 
ve maiillbeyan yüz elli iki hissenin kamilen hini füru.htunda his. 
sedaran namına olarak be~ defa befJer Mecidiyelik ulO.mu mU. 
tenevviaya dair her nevi kütüp ve resailin ba kur'a ikramiye na. 
mile keşide kılınaca.ğı ... ,, 

- Peki ıenln etindeki kızlar 
a H.~Lıt O:f 

Bu alet' 

(EıkiH~ 
Optret -

Pek yakmd:ı: "Jullfld 1~ı~ 

tıiko bid.detlc: 

ne?. 
- Onlar, esir kız dtğildir yi~i

tim.. Hepsi sermaye kadın .. 

BQyOk balet be 

- Ben de artık bu lcadından 
bıktım doğrusu. Bizim ne gilnahr 
mız var, elimizden gelen her ~eyi 
yaptık .. Bize kızmağa hakkı var 
mı? 

Bu ilandan anlıyoruz, ki kıraathane. devamlı mUşteri te. 
mini için en iyi hediyeyi kitap olarak intihap etml§tlr. Herhal. 
de kitap hediye etmek, okuma :zevki a§ılamak f~ln bir adım o. 
la bilir. 

- Nasıl sermı y~? 

(Devamı var) 

ŞEHiR TiYATROSU 
14 • 2 - 39 SAl.1 aqamı 

20.30 da 
Ttptba~ı Dram Kıımı 
BOYOK HAI.E (4 P.) 

Eıref Edibin liimmetini takdir 
Jc yıdetmek lbımdır. 

- Elbette var lliko .. Onu mem· 
leketinden kaldırıp buraya getir -
dik •. Yabancı bir diyarda kimse • 

Yetmiş sene evvel tatbik edilen piyango usulü bir daha tec. 
rilbe edilse olmaz mı acaba?.. 'N. A. 

Refik Ahmet SEVENGIL 

"Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

• J 

Çe.irm: Hakkı Süha C..ıia - ıq..-. ·-• 
bir insana bu muameleyi yapması na
tul akla sığdırılabilirdi. Ne cinayetti 
bu? .. Sanki ruhum §işleniyor, mane
viyetim korkunç bir bap içinde yanı· 
yordu. Gilneı, yaprakları yaldızlayıp 

parlatıyor, kutlar hakkı zikrediyorlar
dı. Yüzilmil ellerimle kapayarak yata· 
ğa yüzUstil .düttüm ve hı~kmklarla 

boğula boğula ağlamağa baJladım. Kar 
deıim Marıelin son sözleri kulaklarım· 
da çıplıyordu: 

- Sevgili karde§lerim, sizden hiı· 
mtt beklemeğe benim ne hakkım var? 

Evet, benim hangi meziyetim vardı? 
Ağlaya ağlaya: 

- Yarabbi 1 dedim, ben belki de in
sanların en kötüsü, en gUnahkanyım 1 

Bu sözleri bitirir bitirmez, biraz son
ra i§liyeceğim cinayeti hatırladım. Zen 
gin, sağlam, zeki bir adamı öldürecek· 
tim. Halbuki onun bana karşı işlenmit 
hiçbir fenalığı ycktu. Zavallı karısını 
dul 1nrıkaca'k, felakete, ısbraba mah
kQm edecektim. Kim bilir böyle yüzü
koyun, baıım yastıklara eömülü, ne ka 

dar yatıp ağlamıştım. Ansızın kapı a· 
çılarak, arkadaıım girdi. Elinde ta· 
bancaalrın kutusunu taşıyordu. 

- Ne iyi, erken kallmupm. Haydi 
vakittir, i,idelim. 

- Ruyada gibi kalktım, yürüdüm. 
Kapıda bir araba bekliyordu. Dostu-
ma: 

- Azıcık bekle, para çantamı unut· 
tum. 

Dedim ve emirberimin küçücük cda
ıına koştum. Kapıyı açarak: 

- Anastas, dedim, dün sana fena· 
lık ettim. Yilzilne vurdum beni affet. 
Korkuyormuş gibi titredi. Bu ka

darla itin bitmiyeceğini a.-ılayarak a
yaklarına kapandım ve af diledim. Ne
fer şaıırmııtı: 

- Efendimiı: ... Efendimizi 

Diye kekeliyordu. O da, yüzünü el· 
leriyle kapayarak ağlamaya başladı ve 
pencereden tarafa döndü. Fakat omuz· 
ları hrçkırıklarlarla sarsılıyordu. Merdi 
venlerc atılarak arkadaşıma yetiştim. 

- Bana bak, dikkatle bak, za1erle 
dönüyorum. 

Dedim. İçim hafiflemif, yüreğim 

nurla yıkanmı§tı. Neıemden kabıma 

sığamıycr.dum. BUtün yol boyunca dal 
dan dala atlayarak gevezelik ettim dur 
dum. Mülizim arkadaı bana bakıyor 
ve: 

- Dostum, diyordu; görüyorum, ki 
sen cesur bir adams·n. Ta,ıdığm ilni
formarun ıercfini lekelemiyeceğin an
laşılıyor. 

Biraz sonra düello meydanına var-
. dık. Zaten biti bekliyortamıq. On iki 
adımlık mesafede karşı kar§ıya dur· 
d;,ık. ilk ateş hasmımın hak'kı idi. Kar· 
ı·smda gözümü kırpmadan, gülerek 
durdum. Ona adeta sevgi ve ıaygiyle 
bakıyordum. O, tetiğe dokundu. Mavi 
bir duman uçtu. Yanağımla kulağımın 
arasınd3 kurşunun sıcak rüzgarını duy 
dum. Vurulmamııtım. Gülerek: 

- Allaha §ükürler olsun, elinizi kan 
la lekelemediniz. 

Dedim ve arkamı dönerek ıilihımı 

elimden fırlatıp attım. Sonra haımnnı 
yaklaıarak: 

- Sizi inciterek sillh kullanmığa 
mecl>ur eden bir tcy aa.dmı affediniz, 
efendim dedim. Benden bin kere daha 
iyi ve değerlisiniz. Bu sözlerimi hür
metle bağlı bulunduğunuz karınıza da 
benim {arafımdan tekrarlayınız. 

Fakat sözüm biter bitmez üçü de 

birden yüzlerini buruıturdular. Hat· 
mım sordu: 

- Madem, ki vuruşmak niyetinde 
değildiniz, ıu halde ne diye bize bu 
rahatsızlığı verdiniz? 

Sevinçle .dolup ta~rak: 
- Diln, şimdiki gibi akıllıca düıün

müyordum azizim. 
Cevabını verdim. Hakarete benzer 

bir tavrrlı: 
- Sözlerinizin düne alt olan kısım

lanna inanıyorum. Fakat akıllandığı· 
nu:a dair olanı için silinle ayni fikirde 
değilim . 

Dedi. Elletimi çırparak onu alkııla
dım: 

- Bravo t Dedim. Böyle dcme'kte 
hakhıını.::. Ben buna layık olmutum
dum. 

- Ate~ edecek misiniz? etmiyecck 
misiniz? 

- Etmiyeceğim ... isterseniz sii bir 
el daha atınız. 

Şahitler, hele benimki avazı çıktığı 

kadar bağırıyordu: 
- Bunc rezalet 1... Düello meyda

nıncla af dileyerek alayımızın namusu 
iki paralık edilir mi böyle 1 Bilseydim 
bu ite biç giri~ir mi idim? ... 

- O vakit son derece ciddi bir ta• 
vırla hepsine birden dedim, 'ki: 

- Efendiler, bu dünyada kusurunu 
tarak ederelC incinmiş insanlardan af 
dilemek bu kadar şaşılacak bir ıey mi? 

- Hayır, 

yapılamu. . dl)' 
- Niçin olmasın? .. Be~ 

ya geldiğim dakikada ha ~I 
de eğilerek af dileyecektim. J)lll' 
haf adetlerimiz vardır. Eter, bit 
di ateı etmeden evvel b(Syl~ 
büıe giritec~k. ol~y~, obl~ 
lerlmin samımı yetine hıç rıt~ ~ 

·ki•'j mıyacaktmız. Ama, on ı ,p~ 

meaafede kurıununa titr.e~of 
duktan tonra, kimse ben• ' 
itham edemez. .,ot'.f' ./, 

Bu ip ate1 etmesinden 1' ıJI 
rakııım, hasmımın beni a~'.,ctıı"' 
kak saymaması içindir. :&f~ ,ı; 
le 1öyle bir etrafa bakını'· .. ~ 
:;;el, gök temiz, ,çimen yu~~eıs'; 
takıyor, masum ve ınub ,tsıı 
le nefiı bir ahenk var. a~ 
net olduğunu yalnız bis a~ 
lamıycruı:. Biru glSnUl 1 t"-;,,;
aa hakikati görilp kuca~l• 

1 
:,o'J' 

kat bunu yapmata vaktııı:sl 11'4~ 
Dedim. Daha sC5ylenıe1' 11~ 

Ama yapamadım. Derin ~~dıJ 
saadet duygusu rubuııuı ~ 
Ht."lmım: ~ 

• !Jr..A 

- Çok hakimane k0":,-11" 
Siz hakikaten kimıeye be 
adamaınu. 

Dedi. 
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Bir Sivri Akıllının Maceraları t 
;t 

~~ 
--.. Yazan : Asım Us 

' / llıt c'' - 3 7 -
~l Utnleuen 1 !>.."'." er elle 1n o arak bazı ha. ! sonra bu inkArm ne manası ve ne 
~~ tUcca r de olan sergileri hükmil ola.bilir? 

~ ~e~§,,. rına, şuna buna yüz.. Yusuf Kamil Paşa - Mehmet ~~ ·~e~~~~~~ü~~~~~m~F dl bilgiler· !~---------------------------~ ~ h~:Yleliklc saray mu. olmadığını iddia etti. Sahteliğin\ ay a 
1 

• 1 R d ve T. t ~ ~ar arttı aleyhine açtıkları ileri ıUrdU. Bunun üzerine heyet • • 1 8 y o J y 8 r o 
~ 1\"'tt lıarç~Ça artı!~du. H~!" bir ehlihibre tayin ederek tetkl. M Ü n a s e b e t 1 e r 1 n 
~teki.ne, ar. ~akıkı de degıl. kat icrasına karar verdi. Bu tet. I • . "'" ~~re d~ıkıne he~iye ol.. kikat ne~cesl Mehmet Ali Pa3a. geçırdıgı tahavvül Mısır Radyosunda Mu·· nı·r 
~Olarak Yin defterıne mu. nın aleyhınedir. Yani ehlihibrenin 

'J; lııs llira.r ~azıldığını yine ken karan senetteki mührün P~aya Dlln b~muharrlrlmiz.in işaret N tt• K ı• \ıu afııı. :, Yorlardı. nit olduğu kana•tine vardı. Bu. etUğl gibi, Franko kuvvetierl MI. U re 1 n ons er 
~eı-ıı · borç ee nar .takımı da bu nun üzerine heyet te yetmiş beş norka adasını i§gal ederken, ln. 
~~eli eş netıerı mukabillnde bin kuruşluk senedin paşaya. ait 1 gilizler buraya. İtalyan kuvvetle. 
>"oı-ı.~:ıar, ı::Ya. yUz kat bedel olduğunu müttefikan tasdik ettl. rinln girmemesini temin için bir 
bfı:~. Sonr ellerini lSylece alı. Bu bapta meclisçe tanzim olunan lngiliz kruvazörile harekAtJ kon.. 

San'atkdr Jlünlr Nurettin, bir bu. 
cuk ay kadar tvvtl Ankara raduoıun. 
da vtrdiDi konserden ıonra lımlre 
oecmtı, oradan Alina,,a oldlıt Yuna. 
nistan ıanat muhitinde bl111Qk bit a
ldka u11andıtnıııtı '~ tn~ hademe ve sair mazbata heyeti vUkelaya arzolu. trol etmişlerdir. 

\.."' batı kip adamlar va. nacaktır. Heyeti vUkeli. icap e. -.:~il'e 
1 

ne zararına. yapılan 
1 
den k 1 Şimdi bu kadar barlz bir kıs· 

~ a ıı:ı ararı ver r. . ~ Ce beyh~ \'erişlerin kötUlilğtl Fakat bu arada. Mehmet Ali kançlık havası içınde cez:eyan et. 
ll '(Ja kaı de bir isrıif kapısı Pa.§aya ait diğer bir mesele da. mektc olan iki devlet müneseba. t' bı~ rnıyordu. Bu •ekilde h d k'-. N~ k 1 tının. bundan on iki sene evvel 
!I,,.. • 'l' :ın 

1 
~ 

1 

a mey ana çı ~,. evre op u . . . tt'ği 1 \~~llııa a ıneselA. bin kese Mehmet Bey 18 1 d bi i maka- nasıl bır samımıyet arze ı n 
)b_~dtltta: iken altı bin keseye mı ~ciziye mur:C:a: e;ti. Meh. göstermek için~ 1926 senesi mat. 
~ 8ergt sonra. mukabilinde 1 met Ali Paşaya on yedi bin kese buatmd~ aldıgım şu yazıyı göz. 
~ ~a bu tUrıu muamele- akçe verdiğinden baha Ue bu pa. den geçırmek faydalıdır. 
~ l>arı ~ıenıış olan bazı kim 1 ranın geri alınmasını dava edi. O sene tngilterenin ba§he& g&· 
'tıı, ~atnı trıya. kırdırılıyor, yor. zetelerinden ''Mançester Gardi • 
._~ \a~ıt p~ dıkları Uç bin ke. Re3it Paşa - Bu iddia da sene. yan.. ile "Morning Post" Avrupa 
~ ~e\'i.tiyor~YI da yine sağ pa. de müstenit midir? devlet adamlarının memleket mil 

1.. ~\lt-ııl>a, ardı. Bunların ge- Yusuf Kamil Paea - Davacı nasebetleri ve dUnya. ahvaline 
d ~eq 'ıt horç~~k dahile tedi.y~ öy~e iddia ediyor. Fakat :Mehmet dair fikir ve mUtale~larını alma. 

'ltı. kları ta bulunduğu gıbı Alı Paşa keyfiyet hakkında iza. ğa karar venni§lerdı. Bu cU.mle • 
~ ba ~ için tarı kArdan telafi hat alınmak Uz.ere heyet huzuru. den olarak "Mançester Gardi • 
;_i.d -~;>orıa.r~t~~ da pahası. na davet edildiği halde gelmedi. yan,, gazetesinin ltalya Baovekl-

• f hıııllt }'il 1 • ~zIUk meci. Doğrudan doğruya cevap verme. 11 B. Mussolini Ue yaptığı mUll. 
~hatta d:ıı ellı: yüz altmıı diği gibi tarafından bir vekil gön kat. ilerisi için bUyUk Umitler u. 

\>ıııı:ıat'dı. a. zıya.deye ara- dermesi istenildiği halde bundan yandıran bir mahiyetteydi. 

~ffı k,, ... ~ 1'tecfd' da istlnklf etti. ini t 'li h bi l 
.. ~~c Y~t~' \lı ıye altmmı iki Reglt Paga - Böyle bir bahis. B. :Mussol , ngı z mu a r • 

\\ ao ~ı~ llar da yine ehem. te istinklfın ifade ettiği ne diyordu ki: 
, ilt troa; ~\~ . mana 

.. .J1 ka~- e ıq1 • eattıklan mal hıç te paşan~ lehinde değilrlir. "Benim fikrimce İtalya ile :tn. 
..ırr l(ı. 6ıt ha tı: a n u~ l..l .. \.• - & d ~ ..: ....... ._. h • . r.- ~ • • y- I{ aJt t' l'antn b" be yüz eı.r 1 )'- •U" n O'I" Oill!§l Q~'r n • . g\ıt4a!•, i.a.buı..t,. '.Va.ziy~t.. tarih, ll.U• 

lik ee '11 getirecef . 3 b. ı za.ret makamında oturan bir in. a.ı;ıe ve mena.f i bakımından da. 
'1lıtıa, YaYl bin be 1~ v~ ın s~ tebaadan birinden on yedi ha. sıkı, daha. muha.bbetkhane 

~ l'orıa 8at.ınıg olac!kı z e~- b~ kese gibi kUlliyetll bir meb. bir ahenk ve te§riki mesai vUcu.. 
hel'esil'dı. F'akat b ı;:ı~~ h: lagı na.ıul bir vesile ve maksatla de getirmeğe sevkolunmaktadır. 
\ıiıı ~e alış ve . u ur 1- almq olablleceğine beiıim aklım ,. . 

tldj esi llıUte rı~lerle dev • ermiyor. İhtimal ki Mehmet Ali Te§~i~ı mesainin sebebi çok 
\>eh ~ordu }.{ nıadıyen soyu • Paşa hakk d b lard b k kuvvetlıdır. Yalnız hisaolunan te. 
)l'ıtıı al'i~te' enıleketin dahil. daha bir t ı~ a tau:ı 

1 
a~ ~ a veccilh ve muhabbet değil, iki 

~'ltı:ı il, ınau itibarı sıfıra çıkacaktır.& ~:ıu ~~i;~~in~:a sS:. milletin kar~ılıklı menfaatlerl dL 
h .... ~ lç[n ~ft- b"t olduk hnt-"'- ' . hl bu yolun tutulmasını !mirdir. 
~ A. ~~it p 1 ça UAuwetin va.zlfesı 
daııa 1i Paean.ı a§a, Damat haklan yerine getirmektir 111ngiıterenin Avrupa. muvaze· 

' lar Çı'Jtan ve :r:UhUrU i~e Bence eimdikl halde mUstaccl nesini idame hususunda tuttuğu 
llı'l'atı afıtıdan 

1 
k hf ç bır ola ncihet devlet hazinesine taal. meşhur hareket ve herhangi bir 

~ ~llll 8Uiistirnaı nkAra mecal lftk eden yetmiı beş bin kuruş.. UstUrilUğUn tessUsUne kal'lı gös • 
~arar UlJl n:ı.ua.nıe~Misesl ~- luk senedin ihtiva. ettiği parayı terdiği muhalefet, İtalyanın -

it Verdi. enin tatbı. bir kere pqadan istirdat etmek. mU§terek mefkftrelerin mUdafaa-
l>aea 11-** tir .Sonra Papnm tatanbulda o. sı için - !ngilterenin yanında 
~lı0 .. ~l . turması da mahzurdan hali olmı. mevki almasına. sebep olmuıtur. 

tı:ı ~u tlığı e; mUltezimi yacaktır. Anadolunun münasip CebelUttarığm zaptiyle lngilte • 
~e~ CUnat M: rh ıçtan eski bir yerine nefyi için te~bbUs a.1. renin bir Akdeniz devleti olmasın 

oı~~.:e beş ~· met Ali Pa. 1 mak ta icap edecektir. dan beri. istikbali ltalyanm istik.. 
,t~ dai ın kuruş al. , Yusuf K!mil Paşa - Kulunu. baliyle her zamankinden daha 

./. ~ltı 1~lııe ~:eydana çı.. 
1 
zun reyime kalına her iki mese. fazla merbutiyet kesbetmiştir. 

~~ ha\ı~ı için P ~den mu. leden babı ile Meclisi Alil Tanzi. ÇünkU. her iki devlette, bu mın
~'ltı:ııa aıe etnıış işı Meclisi matça bir mazbata yapılarak ma. takada sulh ve mUsalemetin zı. 

~l~etıberaher ~·v • kamı samilerine arrolunması mu. manı olan mUstakar bir muvaze.. 
~ bıııd E!rf arasınler m~ım vafık olur. Sonra heyeti vlikelL nenin kurulması taraftarıdır. 

~8.1' ltltÇa a vakıt ve . ed k .1• \>\ıa oıu;oo Yine bu işle de ca ıcap en arar verı ır.,, "Bu teşriki mesainin Avrupa 
~'lıtı tcıiaı ;au. Bir gUn M Yusuf Klmil Paşa.nm bu tekli. ve cihan sulh ve mUsaıemetinl ne 
~ı. ~~e ~ \Usut RA.mıı P ec. fini Reşit Paşa da tasvip ettiği dereceye kadar emniyet altına. a. 
~ tıı ~~l!aı a.tet lna.kamnı aşa.. için bir kaç gUn sonra mesele o lacağı meselesine gelince, ln -
tt~ ~ele ;a.ıada cerey aça. şekilde meclisi vUkeHiya geldi. lgiliz - ltalyan dosUuğunun sulh 
~it a~l ak~ nıaı8c::n:t Meclisi vilvelada cereyan eden u • . ve müsalemet ahenginde çok 
S ~~a _ zun müıake:elerden sonra D.a.ı:1~t . kuvvetli bir amil olaca~ eöy. 

1'.; ıııı l«ehmet Al' P Mehmet Ali Paşanın ne!yı ıçın !emekte tereddilt etmem. Fıkrim-

Radyoda söylenenler 
plAğa ahnıyor 

Muhtelif memleketlerin rad)'Olann
da her snn birçok ıiyaı.l nutuklar, 
konforanslar verilıuekle, hAdlseler 
hakkında her hüktımetin sörüşilne 
göre tahliller yapılmaktadır. 

Bunlar şQpheslz birer tariht ve sl. 
)'ast v:.-~" dır. Ekserlslnin yazılısı 
olrnndıJı, olsa da neşredllmedlll içln 
bunları elde etmek dfRer memleket
ler için hem faydalı, hem lüıumlu-
dur. 

lş:c, İngiliz radyo ,ırketl hüktımet 
için bu vazifeyi g~nneye başlamıştır: 
Oiltlin dOnya radyolarında a&ylenen 
bu gibi a6:r.ler BBC (lnslllıı red70 tir 
keli) ndekl hususi memurlar tarafın
dan takip edilmekte ve s&zler aynen 
pl{ığa ıılınmaktadır. Bu plAklar sonra 
lngiJlz hariciye nezaretine glSnderil
lnglliı hariciye nezaretine gönderile· 
cek ve orada hususl dosyalardı sak
lanacaktır. 

Ankara radyosu 
TORKIYE RADYO DIFOZYON 

POSTALARI 
Tilrk/111 Raduoıu • Ankara Rad110111 
DA I.GA UZUNLUGU: 

1630 m. 183 Kcs.1120 Kw.; T. A. Q. 
10,74 m. 16195 Kcs./20 Kw.; T. A. P. 
31,70 m. 9465 Kcs./20 Kw. 

TORKlYE SAATİYLE 
12.SO Program. 12.35 Türk halk 

mOzlAI: Osman Pehlivan Tanburacı, 
ve Bayan lr!an. ıs Memleket aaal •· 
yarı, ajans, meteoroloji haberleri . 
13.10 - U ::'ılüzik lKfiç!lk orkstra • 
Şef: Necip Aşkın). 1 - Yıııther -
Dnn5eden kuklalar (Fokstrot). 2 -
l\llitzlader • Bana bir dans daha çal
sana (Viyana melodisi). 3 - Johann 
Strauss - Bizde (vals). 4 - Lindner 
• Şaka (fantezi), 5 - Pachcrnegg -
Leydi Hamilton operetinden potpu
ri. 18.30 Proıram. 18.85 MQzlk (Çi
gan, 5crenatlar n aaire - pi). 19 Ko
nuşma (Türkiye poı;tası). 19.15 Tilrk 
müzl~I (İncesaz faslı· Karışık fasıl). 

Sanatkdr tara/ından doıtlarındun 
birine göndtrllmtı olon bir mektup. 
la on bt# oündtnberl Mmrda oldu· 
6unu haber almıı bulıınuuoruı. TQrk 
muslklılnl ıahnıl/t çıkarmak ıuretlu
le nıııslkl Jıo11atımııda tn bQ11i1Jc il•· 
nlliDi 11apan ve Jıtnüı rakibi bulun
mayan ıtı artiıtiml:in t+ ıubat 11ece
ıl Muırda bir konıer vertct4lnl de 
öğrendik. Bu Jconıerl aunl au içeri· 
ıinde bir raduo konseri takip edtctk· 
tir. Raduo ıahlpltrl irin bu gecenin 
rızhumu.ı tein manevi bit ıt11af •t ola· 
cağını il611tue lüıum 06rma11oruı. 

20 Af ens, meteoroloji baerlerl, ılraat 
borsası {flyat). 20.15 TCirk mOılAI. 
aÇlıınlar: Vecihe, Reşat Erer, Cevdet 
Kozan, Ruşen Kam, Mesut Cemil. 0-
ıtuyanlar: MuıaUer llkar, Melek Tok. 
ıöz. 1 - Ali aAa - ,ehnaı peşrev!. 
2 - İbrahim ala • hicaz ııemal (Gül· 
ıer kızarır şermlle). S - Lemi - Hl
caı ,arkı (Severim her ıilıell sen
den eserdir). 4 - Yusuf efendi• Hl· 
cu farkı (Sevdayı ruhun aık eline). 
5 - Rıfat bey • Hicaz şarkı (Slslen
di bava tarfı çemen). 6 - Dede efen
di - Hicaı şarkı <Su kırşlkl dalda 
blr yc~il). 7 - Şehnaı saı sema\&\. 
8 - Artakl • Kürdili hicaık:r ,arkı 
(Artık ne ıiyah ıcblerJnin ıınıesl). 
9 - Artald - Kllrdlll bJcuklr (Cfa. 
mla .ıbı rubua da dMJ). 10 - Ra
fCD Ferit Kam • Kemençe tablm. 
11 - 0Yrik elendi • Hlcaıklr prkı 
(Mestin bu gece). 21 Memleket saat 
ayarı. 21 Konuşma (Hukuk ilmi yay
ma kurumu). 21.15 Esham, tahvllAl, 
kambiyo • nukut borsası ((Jyat). 21. 
30 Mib:ik (Radyo orkıtraıı • Şef: Pa. 
etorius). 1 - F. Mendelsohn - Bırtol. 
dy : Hebridler u1ertllrü. 2 - L. Van 
Hccthoven: 8 inci senfoni fa mıı)Gr. 
Alleıro vlvace e con brfo. Alleıretlt> 
scherıando. Tempo dl mlnuetıo. Al· 
lellJ'O vlvace. 3 - Fr. Smetana. Ulta
va, ıenfonlk tlir. 22.30 Milaik (Ope. 
ret lrnpleleri - pl). 2U6 MQdk (Caı· 
band - Çiaan) Lantoş Orkestrası. 23. 
45 - 24 Son ajans haberleri n yarın
ki proııram. 
ÇARŞAMBA - 15 • 2 - 39 

12.30 Program. t2.S5 TOr:k mbl· 
li - pL 13 Memleket saat ayarı, aJanı, 
meteoroloji haberleri. 13.10 - H Mil
zik (Riyaseti cumhur bandosu • Şef: 
İhsan Künçer). 1 - Marlo Kosta • 
Marş. 2 - Delibes • Koppelya balesi
nin polka ve mazurkası. 3 - Keler -
Bela • Şen İspanyol uvertıırn. 4 -
E. Kalmann • ıırdef prensesi opere
tinden potpurL 18.SO Pro11ranı. 18.35 
Müzik (Cazband - Çipn). Lantoı or
kestrası. 19.15 Tllrk mllılli • !ncesaz 
faslı - CelAl Tokses, Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi To-

Eğelenceli köşe : 
\UKAIUJJAN AŞACI: 

f . ~ ı~ı ~ ıteclisı vruaya ı .. a· meclisi vükelaca bir mazbata tan- ce bu amil gittikçe daha ıruvvet 
t 4J ~" e ı~ l>ey.... gon. · d'ld' ' e 'f. ~ e.4lte.c:ıa'; zanıan oldu zım e ı ı. kesbedecektir. 
';/, ~~ laaıı4k olıunadnn. Ta.. Fakat işin asıl. mühim . tarafı Bu nevi ıtıı!flar. mevcudlyetL ' 
f, l:! ile t eden iş ken. bundan sonra gelıyordu. Zıra mec . 1n 'li 'Ih mma 0 derece fa.z-
~ İ ~ tç

14 
ll h\ls ""'azzuıı etmi§tir • lisi vUkel! karan mucibince key. nı g\ z :ıS.: :Milletler Cemiyeti. 

1 - Yeşillill ile meşhur blr vilA· 
yetimiz - Blr edat. 2 - Arkadaş, ki· 
rı veya koca - Tamir etmek. 3 - De. 
11ılrl temizlemek - Yiyecek. 4 - Bir. 
denblre - Arapca ekmek. 5 - Fikir
ler. fi - Anlaşaınamazbk, kavga • iş. 
te. 1 - Dugilnkll Almanyayı meydana 
getiren ndum. 8 - Sıcak rllsgAr. Av
rupada büyük bir nehir. 9 - Arena· 
cı. 10 - Bir gıda maddesi - Deriden 
yapılan torba, it elbisesi. 

I ~ ~lın.ı Usta ınalfunat aL fiyetin AbdUlmecide arzı ile nefy la borçhu ft .... a.ına tam.amile 
:ı.. k:ı:-.... tı :rah . • d' nln ru ve m__.. 'il~ d-~l atsız ettim müsaadesi alınması ıcap e ıyor. 

'f' it~ bu iş~SJJa - Esasc~ du. Mehmet Ali Paşa AbdUlmeci. uyrn~urb, günkü vaziyeti dUşil. 
' ı ~, e. te efııı neticesini ar- din eniştesi olduğundan akraba • . ır e u 

lı~ ~slltıdaell.~i~izi ziyaret lık gayretile böyle bir nefy kaı:a. nUn. H. 
t • ).ı heyet ıdın::ı.. Mehmet nnın icrası padi§ahm ho§una gıt· ----------~-
l'li llhl'lhıuınuvacehesinde miyeceği aşikardı. Yeni nesriyat: ~ ~~t 1~i. l3u haVi olan se • Meclisi vll~ ile Meclisi vUkela-

"Hükümdar millet,, 
c,."'llş lıoiıunasenet ınucibin_ dan geçmiı bir kararın bir ira.~c 

1 \ a~ tlistn. an Yetmiş beş ile geri bırakılması ise bütUn dun 
,ıı 'I ~~ ll~e ~ oldu ~e ne hesap u. j yaya karşı UA.n edilmiş olan Tan. 

\~11~ t A.li T>:U SOruldu. Fa zimatı Hayriye ahkAmmt mana • Yirml sene hvciçrede ba,vekillik 

SOLDAN SAGA: 

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmiı Şekli 

SOLDAN SAGA: 
1 - Denlıbank. 2 - th, Clsare. S -

t - Almanyanın merkeıl - SaAın Refah, bak. 4 - Asalet, 11. 5 - Ma
aksl. 2 - Erkek hizmetçi - Cümle. kes, ar. 8 - Arı, al. 7 - Ke, Abidin. 
3 - Gltmek. 4 - Kesik dal - hkım- 8 - Itır, masal. 9 - Haset, na. 10 -
bllln blrllsl. 5 - Eskiden kalma A· Ab, mal, tek. 
det - YakıL 6 - Yok etme. Mayi. YUKARIDAN AŞACI: 

kay, Bıml Orıer (l.\fnhur faslı). 20 
Ajans, meteorololl haberleri, llraat 
borsası (fiyat). 20.15 Tllrk mfiıtlll: 

Calanlır: Vecihe, Fahire Fersan, Re
fik Persan, C. Çalla. Okuyanlar: Muı 
tara Callar, Semahat Ozdenses. 1 -
Kanuni Arif bey - Sultani yegAh peı
revl, 2 - Dede efendi - Sullo.ni ye· 
ıah aAır semnlsl (Nihan ettlm). S -
Santuri Ethem efendi • Yeılh far
kı (GQller atmış). 4 - Udi Ahmet e· 
fendi • Yeıdh şarkı (Yaradan Gyle 
yanıtınıı kl). 5 - Leminin - YeııAh 
şarkı (Andıkça ıeçen günleri). 6 -
Mustnfanın - YegAh şarkı (Aşkın ka
ranlık yohındn). 1 - Kanuni Arif 
bey (Saz semaisi). 8 - Mahmut il 
Zavll şarkı (Aldı aklımı bir aonce 
leb). 9 - Leyla hanım • bOır:am (Ey 
sabahı hüsnll an). 10 - Faize - Acem 
kürdi (Bir vefasız )'are düştilm). 11 
- Saz semaisi. 21 Memleket saat a
yarı. 21 Konuşma Cmiıah saati). 21. 
10 Esham, tahvilAt, kambiyo • nukut 
borsası (fiyat), 21.30 Temsil • Sulh 
miljdecisl komedi (yazan - S. Beb· 
ıad). 22 Nüılk (Küçük orkstra - Şef: 
Necip Aşkın): 1 - Johann Strauss • 
Bin bir gece (Vals endigo). 2 - Gol• 
\•in - Cambaılar (fokstrot). S - Kom 
zak - Viyana aşkı (potpurller). 4 -
Lincke • Dans melodlıi. 5 - Schmal· 
slfcb - Kilpidon ve Psite (Sulti). ı>; 
(rumba). d) Gezinti. e) Kav11acık ve 
barı~ma .. 23 Nilzlk (Cazband). 23.45 
24 Son ajans haberleri Te ~ınkl 
proaram. 

Yabancı Radyolardan 
seçitwiş parçalar 

Programdaki ıınkitler Türki11e ıaa• 
ti üzerin• ve öğleden ıonrakl ıaat 
olarak 11erllmtıt1r: 
OPERA VE SENFONİ KONSERLERi 
8.35 VJyanı: Konçerto (Bethonn) 

10 Paris PTT: "Toska" (Puççinf) 
10 Roma ar .. Berlin (uıun dalp): 

"Traviıta" (Verdi). 
10.10 PraA 1: Orkestra. 
10.30 Eyfel kulesi: Suman progr. 
12.10 Budapeşte: Bethonn'Jn 4 tın. 

en senfonisi. 
12.30 Pral 2: DvorJık. 

BuqiJn ıaat 5.5 da Varıo11a raduo. 
ıunda Ştrauu'dan ba:ı parralan 

ı611ll11ectk olan Lehli Şantllı 
Madam Janlna Huptrtova 

ODA MUSiKiSi VE KONSERLER 
5.SO Va~ova: Vagner, Strauss. 
7.15 Berlln (Kısa dalga): Trlyo. 
9. Londra (N.): Piyano konseri. 
9.15 Frankfurt: Keman, piyano. 

10.'5 Strasburg: Piyano, farkı. 
12. PraJ 2: Kadın korosu. 
HAFİF MUS1Kl VE OPERETLER 

7.SO Budape,te: Halk musikisi. 
8. Varşova: Halk orkestrası. 
9.10 Leipılı: MuhteUf parçalar. 
9.30 Strasburg: Rus musikisi. 

10.5 Saarbrilcken: Danı havalan. 
10.20 Poste Parlslen: Soprano. 
tı.15 Bilkreş: Orkestra. 

DANS MUS1K1St 
9.30 Kolonya; 11.35 Sollens; 12.5 

Turino gr.; 12.25 Londra (R.); 1.15 
Londra (N.). 

VARYETE \'E KABARELER 
9.tO Könlgsberg. 
1. Poste Parislen. 
PİYES, KONFERANSLAR VE 

KONUŞMALAR 
5.5 Radlo Paris: On dokuıuncu 

asır Fransız felsefesi. 
\b ~ d ce\'ap §~ın bu sua.. sız bir s6z haline dllş\lrürdU. O· ve vekillik yapmı~ olan maruf hu-

1\ 1 \at•ll~İit-dU. b~tUn heyeti nun için Reşit paşa bu husustaki kuk Alimi YirJll Ruselln cumhuriyet 
~ i bir . Zıra Paşanın Meclisi vükell mazbatasmı padi- ve demokrasi prensl.plerl hak~ında 

it 1tıkarda • . . H yazdığı bir şabeserdır. Galip Kemal 
l>~ n ıbaret şaha arr.etmek üzere bUtUn a. Sevllmezoğlu t:ırafındnn tercüme e-
~etı~ - $en tt vassı Vükel! ile birlikte saraya dilmiştir, Dariişşafaka talebesine ve 

l tnU~ eki nıühUr gidilmesine lUzum gösterdi. bütiln gençlere tnvsi)'e ederiz. 

7 - Bal yapar - Yırtıcı birkuf. 8 - 1 - Dıram, kını. 2 - EsartL 3 -
Bir şeyin verdiAi fikir, anlam - İçine Nifak. 4 - İhale, Aram. 5 - Hesab, 
öteberi konur. 9 - Bir pe:rnlr nevi • sa. 8 - Bu, rimel. 7 - Asi, aldat. 10. 
isim, şlShret. 10 - Jken • Baban, ec· 8 - Nasıl, Is. 9 - Kral, anane. 10 - 10. 
cl:ıdın. Ek, il, lak. 

8.25 Londra (N.), \'aflOva: Ka
yak ıpor mtlsabakalanaua ne
ticeleri. 
Frankfurt: "Genç G6the". 
Turino gr: Uç perdelik bir 
piyes. 

olduktan (Devamı var) 

• 
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Edebiyat Bahisleri 
art am:::::::ıı:ı:.::1:111:._ =-•wı:--=r:s::r.::-.::=:::::: 

Manon Lesko 
Yirminci asır kadını için 

nümune olabilir mi? 
Edmona Rostand bunu evvela şakadan 
söylemiş, sonra bu ramim kahramanını 

ciddi olarak müdafaa etmişti 
Manon Lescaut (Manon Lesko) 

edebiyat fileminde bir şaheser teş 
kil ettiği gibi, ayni .zamanda, 
muhtelif eserlere mevzu olacak 
bir kahraman da bırakmıştır. 

• Manon bugün yalnız Abbe Pre
vost'un romanındaki kadın de. 
ğil, romantik bir devrin eserler_ 
de yaşıyan kıahramandır. 

Ondan bir çok şairler bahset
miş, bir çok sanatkarlar onu ken_ 
dilerine tekrar bir kahraman o
larak almışlar, büyük bestekarlar 
lar ondan ilham alarak operalar 
yazmışlardır. Massenet'nin ve 
Puçç.ini'nin operaları Manon'u 
klasikleştirmiştir. 

Alfred de :Musset onun için: 
Şcı§trtıcı bir lsfinks, hal.-il.i de_ 

nizkızı, 

Manen, ,çeni hem sever, hem de 
nefret ederim 
demişti. Ondan sonra her şair, 
romancı ve tiyatro muharriri o
nun esrarengiz sihrinin tesiri aL 
tında kalmış ve ona bir eserini 
tahsis etmeye çalışmıştır. Hen
ry Bataille'lar, Porto.Riche'ler 
birer Manon bırakınışlar, onlar_ 
dan başka Manon Lescaut'yu kah 
raman olarak daha on, on bir ti-

bakarak: "Jeanne d'Arc!,. veya 
sesimi kükreterek. ..Charlottc 
Corday!,, diye cevap vermek ko
laydı. 

"Diğer taraftan, bir §airden 
hiç bir zaman bir ahlakiyatçı ol. 
ması istenemez. Bazan gençlere 
istikamet gösterdiği olur, fakat 
kendisi yine gençliğini bir imti
handa icabında "Manon Les. 
caut!,, demesini bilir. Esasen, bu 
ismi yanlı~ anlıyorsunuz. Bu, zan
nettiğinizden daha az kaba, da. 
ha büyük bir isimdir. Artık bir 
tinısal olmuş ve son derece saflaş. 
mıştrr. Bugün tatlr ve hüzünlü 
şeyleri hatırlatan bir manası var 
dır. Zavallı Man.on hakkında hid. 
dctten fazla fena düşünüyorsu -
nuz. Halbuki o, öldükten sonra 
ebedileşmiş bir şahsiyettir. Bu. 
gün ''.Manon,, demek "aşk,, de • 
mek gibidir. Aşkı da gençlere ne 
kadar tavsiye etsek yeridir. 

"Öyle şakalar vardır ki insan 
bunları düşünmeden söyler, fa • 
kat ciddi birer cevaptır. Bu isim 
bizi güldürmemeli, bilakis ağlat.. 
malıdır. Sonra .... " 

Şair mektubunun burasında 
bir itirafta bulunmak üzere ol • 

Büyük devletlerin deniz kuvvetıerl 

Silô.h yarışında derı.iz kuvve-
tine verilen ·ehemmiyet 

En süratli deniz altları ve en ağır mermi atan zırhlılar kimlerin elin~ 
Bütün dünyada silahlanma ya- • Müstakbel bir harpte dt 

Avcı ve bombardıman tayyarelerı =::;:;;;::::~~~;.::;: '.~ rışı baş döndürücü bir süratle 
ilerlemektedir. H~r sene, her ay 
hatta hergün büyük devletler harp 
kuvvetlerine, bilhassa deniz ve ha. 
va filolarına yeni bir tayyare ve· 
ya gemi ilave etmekte ve her dev
let günden güne harp vasıtalarını 
arttırmaktadır. 

Garbi Akdeniz.de bir barut ko • 
kusu dclaşıyor, bir taraftan Fran· 
sa, İngiltere ile müşterek hareket r. 
edeceğini i.ma ederken diğer ta -
raftan Bertin, Roma ve Tokyo an. 
laşmasının yapıldığını duyuyoruz. 
Amerika da Avrupa siyasetinden 
memnun görünmüyor. Vaziyet Ne 
reye gidiyor? Yeni bir harbe mi? 
Bunu asla istemiyoruz. Fakat işte 
bütün büyük devletler baş döndü· 
rücü bir aüratle hazırlanıyorlar .. 
Jereket versin ki, ''silahlanmak 
sulbü korumak için en iyi çaredir,. 
diye kuru bir tesellimiz var .. 

Son olara'k elde edilen istatistik_ 

tır. Nitekim bu sebcble bU 
!etler gayet ağır zırhtıla~ 

_ ~-- --~ koymuşlar ve hatta bir 
ya indirmişlerdir. . 

1 Zırhlt yarışında da Y"' 
tere birinciliği muhafaıa 
dir. 

Halen on beş gemi ~ e 
.1 b' • · geldi 474700 ton ı e ınncı 

50
o0 

Aynı zamanda 3 tane 3oııl~ 
luk ve iki tane 40000 t 
1ı inşa edilmektedir. 

Amerika Birleşik def# 
harp safına girecek on ıJ 
sı vardır, bunların mecıı:ııJ 
tondur. Ayrıca iki taP~~ 
dört tane de 40,000 toıı 
inşa edilmektedir. dl"_ 

Japonyanın zırhlı ~ ,.rJ 
dur. Ağirhk yekunu 3~1i~ 
dur. Bunlardan gayrı 
40,000 tonluk zırhlı Y~ /. 
olduğıı gibi 45.000 ton~ t' 
zam deniz ajderleri de iJ1 
ceği söylenmektedir. 

fı 

~ 

yatro muharriri r.' "'lıştır. duğunu hissediyor ve hemen sa. 
Yine geçen asrın büyük Fran. tır başına geçerek şunları yazı . 

sız sahne muharrilerinden Ed
mond Rostand'm bugün bulunan 
bir mektubu vardır ki Manon e_ 
debiyatınm kıymetli vealkalarm

yor: 
"Fakat söyliyeceklerimi jzah 

ler silahlanmanın en son haddine 
varmış olduğunu gösteriycr. Ha • 
len bütün dünyada inşada olan 
zırhlıların adedi 21 dir. Bunlar i. 
çin sarfolunan para 30 milyar 
frank, yani bizim paramızla takri
ben 1 milyar 200 milyon liradır. 

1 Kinunuaani 1939 istatistikle_ 

Fransa yedi zırhlıya 16'
Bunlann ağırlık yeicUn\l p tJ ıo- ~ 
tondur. Bunlardan ınada ~~\ı ~i 
35.000 tonluk zıhlı da 'ft:.-- ~a 
··--·- ···- ·-····ı• __ ,, ~"# 

dan biridir. 
1900 senelerinde "La Fronde" 

mecmuası bir anket açmıştı Ye 
muhtelif meşhur kimselere şu su
ali soruyordu: 

''Yirminci asır kadınına model 
olmak üzere maziden kimi alırsı. 
nız?,, 

Bu ankete Edmond Rostand bir 
kelime ile cevap vermişti: 

"Manon Lescaut!., 
Fakat bu kısa cevap matbuat.. 

ta uzun bir akis uyandırıyor. 

Bir çok gazeteler genç Akademi. 
!iye şiddetli hücuma geçiyorlar. 
Bunlardan Eugene Ledrain "Ec
lair" (Şimşek) mecmuasından 

Edmond Rostand'a 8.deta yıldı . 
rmılar yağdırıyor. 

E. Rostand bu hücumlara kar
§I, anketi yapmış olan kadın mu. 
harrir Marie _ Louise Neron'a 
§U mektubu yazıyor: 

''Madam; 
"Sadece bir şakadan ibaret O

lan bir sözü ciddiye alınış olma
nızdan dolayı müteessirim. Yük. 
sek rekanıza itimadım olduğu L 
çin, bundan dolayı hayret de edi. 
yorum. M. Ledrain'in de bu şaka
yı ciddiye aldığını ve hiddetlen_ 
diğini görünce ço khoşuma gitti. 
Şakanın böyle ciddi bir hal alma. 
sı beni yerimden hoplatıyor. Fa_ 
kat, ne olursa olsun, bir kadını 
tahkir etmiş olduğumu düşünün
ce içimi bir korku alıyor, işi cid
di olarak görüyorum. Bu itibarla 
size samimi bir şekilde özür dile. 
mek isterim, Madam. 

"Her gün ne sualler karşısında 
kaldığımızı bir bilseniz! Ben o şa
kacıktan vermiş olduğum cevap. 
la belki size bu nevi anketlerin 
faydasız olduğunu hatırlatmak 

istemiştim ... 
Fakat, Edmond Rostand bir 

yandan bunlan yazarken bir yan
dan <la düşünüyor. Her kelime 
zihninde birtakım muhakemelere 
sebep oluyor. Masanın ürerine 
bıraktığı kalemi tekrar eline alı. 
yor ve şunları. yazıyor: 

"Şunu da ilave etmek isterim 
ki yaptığım şakadan dolayı pek 
de piı::nıan defülim. Musset'nin 
bazı ımtırlarını hatırlıyoruın. 

Söylediklerimde kendimi haklı 

buluyorum. Yoksa, gökyüziine 

o kadar basittir ki, yazmak pek 
1taya.Rl ottif: 1' 
edecek olursam korkarım ki ge
lişi güzel atmış olduğum bu isim 
hoşuma gidecek ve bu mektubu, 
o sözü geri almak için yazmaya 
başladığım halde bu isim ürerin
de ısrar ederek bitireceğim. 
"Hayır! hayır! Sizi kızdırmak. 

tan korkuyorum. ve söylediğim 
kelimeyi geri alıyorum. Hürmet. 
le yaklarmıza kapanırım, Ma. 
dam. 

Edmmıd R-Ostand.,, 
• • • 

Edmond Rostand, asnn başlan 
gıcmda, devrimiz kadınlan için 
"şakadan,, nümune olmak üzere 
gösterdiği Manon Lescaut'yu, bu 
suretle ciddi bir şekilde müdafaa 

~orır ouyuK aevıeı:I1!Tln samı 
uzunluğu, mevcut ve inşa edilmek· 
tc olan deniz kuvvetleri de ton i. 
tibarile şöyle mukayese edilmek -
tedir: 

Burada 'kaydedelim ki birçok 
büyük devletler miadını doldur • 
muş olan harp gemilerini hala 
kullanmak ihtiyacını duymakta -
dır. Binaenaleyh tasnif buna ıöre 
yapılmıştır. 

BUYUK BR1TANYA: Sahille. 
rinin uzunluğu 120.380 kilometre
dir, miadını doldurmuı ve doldur. 
mamış harp gemilerinin tutarı 

1,351,533 tcndur, miadını doldur· 
mamış harp gemileri 1,132,478 ton 
inşa edilmekte olan da 440,680 

tondur. 
ediyor. Bunda pek de haksız de- AMERiKA BlRLEŞiK DEV -
ğildir. Çünkü, Abbe Prevost'nun LETLERt: Sahillerinin uzunluğu 
romanındaki bu kahramanı, Puç- 29632 kilometredir, miadını dol -
?i?i ~~ gökler~ . ?ıkarmış, onun durmuş ve dol.durmamış harp ge· 
ıçın şoyle demıştı. milerinin tutarı 1213790 ton, mia. 

- Bir gün dünya kay~lacak dını doldurmamış harp gemileri 
olsa, hatn:asını devam e:tırece~ 946280 ton, inşa edilmekte olan • 
üç ç~hrenın yaşamasını emennı lar da 205.545 tondur. 
ederım: Faust, Hamlet, Manon. · 

Bestekar, "Manon Lescaut" yu JAPONYA: Sahillerinin uzun -
okuduktan ,aonra çok mütehassis tuğu 23776 '.kilometredir. Miadını 
olmuş ve derhal ltalyadan kalkıp dddurmuı ve doldurmamış harı 
Parise gitmiştir. Puççini. kahra. gemilerinin tutarı 852840 ton, 
manmm memleketinde eserine ko miadını doldurmamış harp gemi · 
yacağı havayı teneffüs ediyor ve leri 7 53907 ton, inşa edilmekte 
"Manan,, ismindeki komik opera.. olanlar ise 141950 tondur. 
smı on beş gün içinde yazıyor. _ . • NSA: Sahillerinin uzunlu-

V. G. ğu 34262 kilometredir. Miad:nı 
------------- doldurmuş ve doldu.dmamış harp 

Kabahat Ölende mi? gemilerinin tutarı 545882 ton, mi· 
adını doldurmamış harp ıemileri 

Bir kaç gün evvel Şişhane ba- 544967 ton, inşa edilmekte ola:1 
şında askerlik şubesi yanındaki 

146370 
tondur. 

bina yıkılırken, bir duvar çök · iT AL y A: Sahillerinin tutarı 
müş, Ali adında bir amele altın- 14260 kilcmetre miadını doldur -
da kalarak havasızlıktan ölmüş. 
tü. muş ve doldurmamış harp gemileri 

tutarı 458788 tonmiadım doldur -Tahkikat sonunda müteahhit 
lbrahimin iş başına koyduğu us_ mamış harp gemileri 407963 ton, 
tabaşı Osman suçlu görülmi.iş, inşa edilmekte olanlar ise 160144 

dün adliyeye sevkedilerck birin- tondur. 
· Ih hk ·ınde sor ALMANYA: Sahillerinin uzun cı su ceza ma emes • . . . 

guya çekilmiştir. Suçlu ustaşası luğu 1225 kilometrcdır. Mıadını 
kabahatin ölende olduğunu, çün- doldurmuş ve doldurmamış ~arp 
kil kendisinin duvarı yukarıdan gemileri tutarı, 214100 tQn. mı.adı: 
yıkmak emrini verdiği halde o. m doldurmamış harp gemılerı 
nun dibinden kazmaladığııu söy_ 184028 ton, inşa edilmekte olanlar 
lemiştir. Hakim Reşit Osmam i- ise 193869 tcndur. . 
kametgaha rapten serbest bıralt. Görülüyor ki büyük devletlerın 
mış, e\Takı müddeiumumiliğe deniz kuvvetleri muazzam ve kor. 
göndermiştir. kunç rakamlar göstermektedir. 

Bugün lınrp lnyyarelerin<le en mühim nokta :ıv~ı lnyynrelerile bom· 
haı·dıınan tııyy:ırcsiııin ıııulı:ırelıe anında, süratlerinin hemen hemen bir 
olması keyfiyetidir. Eskiden nvcı tnyyarclcri, Jıomb:ırdım:ın tayy:ırelerin
ılen süratli oldukları için, onlar iizcrindc bir iistiinliı~c sahip lıulunuyor
lardı. Avcı tayyareleri, pilotun ınahnretinc göre, yaptıkları cambazlık 
hareeklleriylc düşmanın Lomlıardı111nn ln)•ynresine karşı büyük mu\'af
fnkıyetler elde edirorl:ırdı. 

Bugün ise, lıillıassn son zamanlarda, hoınb:ırdım:ın tayyarelerinde bü
yük sürat temin eı.lilıııiştir. Avcı tayyarelerinin snntıc 480 kilometre sür. 
atine nıukalıil honılıardıınan tayyareleri ılc saatte 420 _ 450 kilometre sür· 
uli lıulmuştur. Bu suretle, a\'cı ttıyyarelrriııiıı lıoıııbardımnn tnn·nreleri 
iizerindc pek az Iıir üstünlüğü Yardır ki hu <l:ı eskisi gibi cnmb:ızlık hare· 
kellerine müsait <lcğilclir. 

Onun için, m·cı tayyarelerinin hendesi bir şekil takip ederek Ye ri
yazi bir isabetle hareket etmeleri lfızımgelmektcdir: Bir avcı tayyaresi, 
"av" ının üzerine gelecek ve tam vaktinde onu cHişüreceklir. EAer buna 
mu,·:ırrak ol:ım:ızs:ı diişın:ını derhal hedefinden kaçırır. 

Buradaki rcslrıılerıle a\'Cl layy:ırclcri ile bir lıomlınrılınınn tayyaresi 
nr:ısınd:ıki ç:ırpışm::ının nasıl olar:ığı gösterilmi5tir: 

1 - Top ve makineli tüfeklerle mücehhez iiç avcı tayyaresi yüksek 
lıir nokt:ıd:ı t:ırnssut v:ızlfesinde bulunurl:ırken boınlıardım:ın tayyaresi
ni giirfö·orlar ve derh:ıl diklemesine inmeye h:ışlı)orlar. Düşmana müm
kün olduğu kadar y:ıkl:ışıyorlar ,.e hedeflerini iyice t:ıyin etlikten son. 
rn, sıra ile, :ıteş ediyorlar ,.e arka arkaya geçiyorlar. Tekrar yükselerek 
gidiyorlar. 

2 - Bu sefer üç :ıvcı tayyaresi üstüste nıe\'Zİ almışlardır Ye üçünün 
de vazifesi ayrıdır. En iisttcki pilot ateş ediyor, orlaıl:ıkl tayyarenin clii· 
menini uçurııı:ık istiyor. Oçiincüsii de boııılı:ırdım:ın tayyaresinin allından 
geçip lıoıııbalnrı atıı~ı kısma :ıleş cdercktir. 

3- Burada nvcı t:ınnrcleri homhardımnn t:ıyynrcsinc cepheden hü
cum edirorl:ır. Boınlıardını:ın tayynresinden onlara üç milrnhöz ateş e· 
diyor, foknt ls::ıbct ettiremiyor. Çünkü ll\'Cı tnyy:ırelerl onu derhal geçi. 
~·orl:ır. üzerinden rlönfip, çizgilerle göı.terilen hatları takiben gene işaret 
edilen nokt:ıl:ırcl:ı ateş cdi)orlnr. 

4 - Diğer t:ıraft:ın 3,5 ton boııı lı:ı ile ve saatte 400 kilometre sür:ıtle 
gelen <Hişm:ın lıomh:ırdmıaıı tayyareleri (2) hir şehri bombardıman~ lıa
zırl:ınıyorl:ır. Onlarla lıeroher bir filo <ln lınW bombardıman in~~ nrc'i ı C1) 
geliyor. llunl:ırın 500 kilo bombası vardır Ye bunl:ırı attıkt:ın sonra avcı 
t:ıyyarclcri kadar suralli ol:ıbilirlcr. • 

Düşın:ın tayyarelerine karşı iki filo n\·cı in) yaresi (rı) çıkı) or. Fuk:ıt 
hir bulutun altında knlmış olan dü5m:ın t:ıyy:ırclcrinden hir filo (3) şeh
rin tayy:ıre meydanının iizeriııe geliyor. Bonılı:ı alı) or. Ona karşı lı:wa 
mUılnfa:ı topları (4), nteş ediyorlar. 

İtalyanın dört tane ~ıJ 
dır. Ağırlıkları yekLI ,de P 
tondur. Ayrıca 4 une dıf• 
tonluk zırhlı yapılrna1't'_ ,Aff 

z;ırJı.I'' -
Almanya beş tan; ~ 

liktir. Bunların agırlı dl S 
82.000 tondur. Y'a'k~ 
35.000 tonluk zırhlı p.l. 
masına iltihak edecekti'• ııit 
Şu rakamlara naz:araft..ı11; 

·rııera' 
muharebesinde lngl ı il c4' 
azzam zırhlı saffı te~ 
cekleri görüldüğü gibl 1~ 
vaziyete nazaran fran~ rı 
talyanlara faik cldul< 

8 

ediyor. ~ 
Büyük devletler urtl .,r• 

fecaatini gördü1cten '
0
.t1a6' 

t.IJ 
lan yine de sulhtan Jt" 
hazırlığı yapmışlardır·ıı·•tı'-

. ·sta .:ı 
tetkik edeceğimız ı . d'"' 
mumi harpten evveli\ ~ i 
vetlerile bugünkÜ de~\er'f 
arasındaki nisbcti göl er~ / 

1914 senesinde P.11} ~ 
şik devletlerinin denil1939 
tutarı 860.000 tondu·0aııt·, 
sinde ise 1.213.790 ıc; uıd' 

Bu hesaba göre, 1 
betinde tezayüd vartllt·d,~ 

1914 de Japonyanı'\orıd"' 
vctleri tutarı 485.ooO d"'' 

toıı L:t 
senesinde 852.840 • cJe il"/ 
ki yüzde 76 nisbetı011utilS' vardır, ve bu ~isbet / 
lerinkine faiktır. ııt• d ~ 

Umumi harpten 10 ttı',ıı 
vetlerini en ziyade a~ıJr• !, 
leket Japonya olrnu~ııd' 

nesı 
ltalya 1914 se tirı' 

. ku"'"'e ı$- .ı tonluk denız d r ';ı 4"' 

B .. . b ınik • .:fd' ugun ıse u c}a yr 
na çıkmıştır. orta ,,oır· 
betinde bir artına ~4 •'",ı 

ingiltcrenin 19 cı!l"" tS 11 

. ıne ı5J ·' deniz kuvvetıerı 13S r 
n.d 1939 da ise • ..uıd' 

to u. öre ,- t• 
dur. Bu hesaba g ..,ırdl _ _. 

·ı111e ,1r 
betinde bir e'lcsı fraı> oO 

1914 senesinde 76s.0 j 

kuvvetleri mecı11uu 54566 
. de ise 

ı 939 senesın il 
dur. sıl de~,tı' 

Demek ki ı:"~~~e ı9 (il 
vetlerinde de yı.ı • J9 

. rdır· ıefl JI 
bır azalma va 'l"l't ·(iT 

Alman deniz kıl 
1 

j 1 1 

(Deva,,. 
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Şatranç oj,anunun 

0 
kurtardığı baş 

n senedir zindanda yatan Yusuf 
,ir nasıl hükümdar oldu 

fı ttht "b• •eıtrı &ı 1 duran yatağın etra.. 
" erle 1 "Or, «.nu ~rı ~tı. Hasta tıkaru 
~ordu gozlen güçlükle açılı • 

· ln "h · ~Ordu: 1 tıyar vezir dua edi· 

.ı .. ' .\llab size u ·· ·· ı ~ &iı· zun omur er ver 
ııı.., ıın baıımızdan eksik oL 

l!iıkiinı . 
...._" dar hıddetle titredi· 
~ .. , . . 

llıaı İtte . diye bağırdı. Kes .. Dua. 
.. ,:Yo~unı. Yalnız gözlerimi 
llaıf olırıa n ııtediklerimin yapıl -

Kumandan büsbütün fenalaştı: 
- Yok .. Hayır! 
Diye kekeledi. Fakat, ne kadar 

kekelese hükümdarın emrini yeri
ne getirmek mecburiyetindeydi. 
Baıka suretle hareket etmesine in: 
kin yoktu. 

Yusuf: 
- Uzüldün mü yoksa! dedi. Ar 

lıyorum. Kardeıim baıımı istiyor . 

"1- VAKiT 14 . ŞUBAT ısı 

'- b •ını arzu ederim. 
4:tlllred" · '- lie ınız sultanım .• 

tfıııı, Ilı ~en bana bir kağıt geti • 
!lir dt~ tup yazacağım. 

!tlıtıfıti . .;:. . •.cnra kağıt kalem 
llllht dillüı hükümdarı altın 
~ lbınet titreyen parmakları 
tıtı.;; hz":~tırdıfı kalemle ıu u. 

Bu, çoktan beklenen bir ıeydi 1 

Şimdiye kadar beklemesine hayre. 
ediyordum. Haydi, üzülme o ka -ı 
dar .. Yalnız 1u ~tra~cı bitirelim, Pat 1• ondan ıonra vazıfenı yaparsın. 1 

Kale kumandanı kendini kaybet 
mitti. ŞatrfllÇ cynamak töyle dur
ıun, bir tek ıöz ıöyliyemiyecek 
halde değildi. 

Yuıuf: 
- Yok birader, dedi, olmaz .. Bu 

oyunu bitirmeden ölmek istemem. 
Hem vakıt geçirme .. O kadar dü . 
şünme .. Oyunu çabuk bitirelim.. 

ıarı 
naj müsabaka 
devanı . ediyor 

a.. kate Kumandanma 
~ ~ alır almaz OD yıl· 

az. etmekte olcluimmz 
lııı...,-tı Y .. s ı.. __ 
~ ,._ k ~·un hemen batım 
..._, eaik '-ımı bana ıön.. 

b~_b.aı 
--~rıı:' tahttan indirerek hü _ 
~ ını ilan eden Altıncı 

'onr, tek et, fermanı imzaladıktan 
....._ ~ar Yezirlerine döndü : 

' lliçiJı dınız mı, dedi, bu fer • 
°tlllıtıuo. Yazdım. Benim yerime !'tl oııU:elrnesini istiyorum. Bu 
e tdtıııe Qdar baıka kimse ida
litı z. 

l>q buJQ .. 
. ' gozteriın 'kapanır ka • 
~ 'b.t~tırı 'Varisi olan karde _ 

ırt: bu~ )t e~ kurtulacak, belki 
~th ... lnıa.,.._ l'iı)1 e hapıedece~. tıte 
L """\il l.. -...._ lCfr J ) "•le ""' ~::.~.• an •dınıs mı ... 
ı.ıı )e l:CSrı.~u en ıyı ıüvan ııc 
Ct; ha1z ft~recekainiz. JGardeti • 

'Ilı.. nceye kadar ölmiye· 

ı It.ı, ••• 
~ ~n.danı hükümdarın 
lltllit lltra

11 
Ct vakıt ıehzade Yu. 

' lıapiat! 0
Ynuyordu. On 1e -

~ . lldtrıı bulunan Yusuf, kale 

bet dilltıiıti~ ke~.d~~ini o kada! 
1-,.,._~rur ·· Butun gün bera • 

..._ • }'er ll' "e satranç ~ynar· 
"-er~ 
"' )' il, kllınan 'dt ~iirı.n 01 . danın biran için 
'1ıf lı tib· Unı rengine soktu. 

il rı. ı sevın y it ••11 id ege baıladıiı Yu 

' tlt l•tr~ro. edecekti. 
llııı ~I dUıiin ç ınasaıı üstüne a -
1'11t. eltıırı.ı o-~~. 'Yusuf, kumanda.. . ,.orur .. 

....._ gorrnez iti an • 
L ... 
~"b eo it 

ir _; ardeı dedi B . --.qr .. 1 ... _ ' • enım 
-un galiba .. 

Kumandan, sevgili arkadaşının 
bu ıon arzusunu neye malolursa 
olsun yapacaktı. Şatranç masası · 
nın başına geçti. 

Yusuf, biran bile soğukkanlı -
lığını kaybetmiyordu. Hatta müte. 
madiyen yanlış oynıyan kale ku • 
man.danma kızıyor: 

- Yok, diyordu. Bu kadar yan· 

Kinunusani ve §Ubat ayları Avrupa ve Amerikada patinaj. 
cılann döndükleri ve herkesin bapnı döndürdükleri bir devre. 
dır. Bütün büyük şehirlerde ideta bir tek spor hareketi var
dır. O da, patinaj. 

Patinaj, bütün, sporlar içinde, yüzme müstesna olmak Ur.e. 
re, en genç yaşta şampoyan veren spordur. Sonya Heni olimpi. 
yatlarda şampiyon olduğu .zaman 15 ya§mda idi. 

Bu sene Avrupa patinaj şampiyonluğu için Seailya Kolec ile 
Megan Taylor karşılaştı ve Sesilya yine Avrupa şampiyonluğunu 
muhafaza etti. Bu hafta ise dünya p.mpiyonluğu için Prağda 
müsabakalar yapılacaktır. 

lış oynamana razı clamam. y • b• R ·ı 
Oyun sona yaklaştıkça kale ku. enı ır omeo 1 8 

mandanınm ıztırabı artıyordu. h k . 
Bir aralık, nöbet kulesinden bo- Juliet i Ayası 

ru ıesleri duyuldu, kumandan sü • 
ratle yerinden fırladı. Romeo ile Juliet hiklyeainln 

Kaleye yabancılann ,celdiği ha· zaman zaman tekra rolunduğu gö 
ber veriliyordu. Ne olmuıtu? Yok. rülüyor. Bunlar, biribirilerine 
sa hükümdarın emrini yerine ge- düşman olan iki babanın ço.. 
:ıırm~ı.:ıc 1az111 mı tc~ h11.1mı~t-ı. cuklarıdtr. F.ıı.kat. gönül ferman 

Yusuf da ilzülmüttü. Onun ü. dinlemez: Biribirlerini seviyor • 
zilntil.U, kendisine en acı günler· lar. 
de candan arkadatlık yapan kalı: Amerikan Cumhurrelalnln of. 
kumandanına mesuliyet getirmiş lu da, bundan iki sene evvel, da. 
olmaktı. ımt siya.set sahasmda babaamm 

Gelenlerin kim <:lduğunu anla - rakibi olan bir e.damm km ile 
evlenmiş, o zaman da Romeo ile 

mak üzere dııarı kopn kumandan 
birkaç dakika sonra bir deli gibi 

Juliet'in hikayesi hatırlanılm11 • 

tekrar içeri Jirdi, Yusufun karşı. tı.Ayni hikayenin lngilterede de 
sına geldi, titriyor ve bağırıyordu: cereyan ettiği haber veriliyor: 

- Büyük Allaha çc.k tükür .. Hü Eski İngiliz Başvekili Mac Do.. 
kümdarım, kardetim.. nald'm oğlu :Malkolm Mac Do-

Yuauf, kumandanın delirdiğini nald bugün müstemlekeler nazı. 
sanıyordu. Kapıdan üstleri baıla. ndır. Kendisi henllz gençtir ve 
rı sırma içinde bir süril memur geçenlerde Avam Kamarumda 
girdi. Bunlar Endülüs hükümdarı· nüfusu artmnak i~fn, memleket. 
nın vezirleri idiler. Yusufun önün te evlenmeyi te§Vik etmek llzrm 
de diz çöktüler: geldiğini söylediği zaman kendi. 

- Sana biat ediyoruz. Şevketlu sine: 
biraderiniz rahmeti hakka kavut • - Sen neye 
tu; taht sizi bekliyor, halk aizi diye soruyorlar. 
bekliyor .. diyorlardı. Genç na.zır: 

evlenmiyorsun? 
- Merak etmeyin, diyor. Ya -

kmda evleniyorum. 

Ne var, Ne yok? 
~e'"°'-"iltonı il Postalan harp manzarası bile göstermiş. 
~to . V 8:rca. Açık tir. 

ona Yuananlılar vermiş ve hıris. 
tiyanlıkla beraber Avnıpaya bu 
isim yayılmıştır. 

"Allahsız Gençlik" 
Muharririnin Garip 

Ölümü ~~ ~~ ~ erıy0r Tarihteki en büyük spor kav -
~~ lt ~"lıe1a burun gası Milattan evvel 532 senesin. 
~t1' de~ekeUerde le~ ıı.kı de Bizans (bugünkü latan bul) da 
~,0,ltta te bUYiik ınas~em ol.muetur. o mman Bizanslılar 
~ P~ b dır. ara büyük araba yarı§ları yaparlardı. 
~~' il' hesaba gör Bunlardan birinde mağlfıp olan. 
~ llit~llıda. nıesela e.A:n lar, haksızlığa uğradJklannı i.d
~'ttıt 1 88 ltı:~ devletleri pos~ dia ediyorlar ve taraf tarlan ıle 
~li~· ~un Yon dolar açık ver beraber diğer tarafa kareı kavga 

~lttı. '' 8ebebi propanagd~ ediyorlar. 
~ 4 b e.ıdh-. ~l"~ız olarak gön. Dahili harp halini alan bu var. 
~~~et.ın:!'ıkaten, Anıeri- pışma günlerce devam ediyor, 
~l'i~a töncıe ... P<>ataya para şehrin bUyilk bir kısmı harap o. 
lt • h\u lı ...... kital'dıği propaganda luyor ve 30 bin kişi ölUyor .• 
ı.. 1.~ttı. ~ \' p, gaz.ete 
'"Qlttı.a'~oı..,..}1• - nin sa~ pro • ismini Hayabnda 

b. :''J[, rtlnd sı, or. D Ad 
'~ ~ . . e 2 milyonu uymıyan am 
~:~ rl'atrn ki... Bugün herkesin tanıdığı ismi. 
\~ 'tttaı C!-etı olar: P~ası ve ni sağlığında i§itmemi§ biri var. 
)' \ ~ lıa~'f kap181 ~';!'funete sa o da !sadır denebilir. . . 

'ifıt~•-~ft. u he • Hıristiyan peyga~~rının ~ıl 
J\ 'Q tıı a·· .. Yahudi ismi Yoşua ıdı ve s~glı-
~ ~ Jt,.,,. uyuk Spor ğmda herkes ona bu isimle hıtap 
" " ı. 'Pot lfflaı et . ti ''l!t~ . llıaçla . mış r. • 
>t~:~t. ltıa ~b\ bildi ~~akı ka_v. Çarmıha gerildikten ~rı:a ~ı. 
~~cle11 tıde de gı hır şeydır. ne etrafındakiler ve kendısıne ılk \>' ~krnış b~~r ve oyun inananlar onu Mesih Yoşua diye 

bunıa~\~0k kavga. ta~ımışlardır. Bugün Avru~a ~il: 

Kedi, Karga ,Yiyen 
Çocuklar 

Geçen eene Fransayı ve lngU. 

tereyi altüst eden milthlı bir ka-

Anneleri bakmadıp için kümes- ıırga olmu,tu. Belki hatırlaraı. 
}erde yatan, karınlarını kedi ve nız, o gUnlerde, Pariate devrilen 
karga yiyerek doyuran bu iki ço- bir ağacın altında kalarak, bir a. 
cuk Fransanın bir köyündedir. damın öldüğilnil telgrat haberi 

Çocukların babalın yoktur. An- olarak okumqtuk. 
neleri onlan- ihmal ederek. ~Oltu Bu, Almanyadan Franaaya ge
ile yapyor: Çoc~k~a~dan bi~ kız, lip yerleflllİf Odon Hovarth a. 
biri erkektır ve ılrisı de sekı.ı: on d d b" uh "di Bugiln m a genç ır m arrı 

yaşlarındadır. "Allahsız gençlik., isminde bir 
Anneleri onlan eve. almadı.fı .ı. kitabı neşredilmit olan bu mu-

çin zavallı çocuklar cıvardakı bır h . ani tt ki .. d · .. lükl arnr, a ı arma gore, auna 
kümeste yatıyorlar ve çop er- . . .. . . . . 
deki buldukları ıeyleri yiyorlar· prıpn~ır olümle oıeceğinı dUşU. 

nilrmı.&9· 
mıı. 

Nihayet bu hal çocukların can- Fırtına gUnU de Pariate, Şan. 
}arına tak demiı ve başkalarının r.elize meydanında herkes, kendi. 
deliclti ile polise müracaat ederek, ni koruyacak bir yere kop.rken 
günlerce aç kaldıklarını, hatta kar Odon, yine aklında o sabit fikir, 
ga vurup yemeye mecbur olduk.. bulunduğu ağacın altmdan bir 
tarını, karga bulamayınca kedi yi· ye~ knnılamıyor. Rüzgir ağacı 
yecek kadar gözlerinin dön.düğünü deviriyor ve "Allahsız gençlik,, 
söylemişlerdir. muharriri bu şekilde, hakikaten 

Kadın, çocuklarını ihmal suçu garip bir ölümle ölüyor ... 
ile mahkemeye verilmiştir. 

Resimlerde bir patinaj milaabakasınm heyecanlı ve ı.e 

sahneleri görülüyor. 
Patinajcılar yavaş yavae zıplamaya bqlıyorlar ve bir ay 

lan yerde kalmak şartile diğerinl kaldırıyorlar. 
Etekler daha yukarıya kalkıyor ve havalanıyor. Patin 

kız iki ayağını da yerden keaerek zıplamı§tır. Buz Uz.erinde y 
lan bu balet numarası hem spor, hem dana sanatının gUzel 
hakikaten canlı bir levhasını te§kil etmektedir. Sporcu artık 
mamiyle hava.lanmıştır. Onu havada uçuran. bir yandan, al 
hızdır, bir yanpan da içindeki heyecan. Fakat hır yükael · 
bir alçalı§I vardır. 

Btltün bunlan resimlerde taki 

Bugün haber verildiğine göre, 
İngiliz müstemlekeler nazırı Mis 
Mauren Valera, yani İrlanda Baş 
vekilinin kw ile evleniyormuş. 

Belki Malkolm Mac Donald ile 1ı1ia Mauren :tn~ m 
Mis Mauren biribirine Romeo ile hur bir almadır. Genç m bir 
~~liet'in babalan kadar d~şınan Univeraite mezunudur ve fıııtı 
ıkı babanın çocuklan degildir. renin sayılı nebatıt milteh .. 
rakat alkolm Mac Dona.ld lngil- larmdadır. Ayni zamanda: pt 
terenin müstemlekelerini muha. rano f'ID.Plyonucıur. 
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Çin - Japon harbi J 

40 Japon tayyaresi 
tahrip edildi 

Fransız Nazırlar Meclisi bu sabah Reisicum-
hurun başkanlığında toplanıyor Bu seçimde 

Hongkong, 13 (A.A.) - Çe
kfal ajansı bUdirlyor: liankeu
nun şimal batısına doğru tevcih 
edilen bir hUcum neticesinde 
Çin kıtaatı Yun - Mung ve Anlu 
arasında bazı mUhlm noktaları 
istirdada muvnffak olmuşlar -
dır. 

1\Iabu - Ha ve Min - Kuang ci
varı Çin kıtaatı taraCintlan işgal 
edilmiş ve Tslnpu demlryolu mU 
nakaHl.tı kesilmiştir. 

Tokyo, 13 (A.A.) - Eski ko
mUnlst ordusundan 70 biu kişi
yi - ki şimdi sekizinci Çin or
dusunu teşkil etmektedir- mu· 
hasara için hare)cete geçmiş o
lan Japon kıtaları Hopel lle 
Şantung hududunda Uç mllhim 
mevkii ele geçirmişlerdir. Çin 
kuvvetlerinin Uç taraftan m uha
sara edildiği bildiriliyor. 

Hongköng, 13 (A.A.) - Çln 
aJansr bildiriyor: 

F r a u k o Y n ta n1 m a k a r a n ve r il e c e k hus t~~~,2. 
Ayan azasından Berard resmi bir 

1
!::;7 

vazife ile Burgos'a gidecek ~kara 1, Aydın 
Japon tayyarelefüıln geçen (Ba • f I 1 · · b Bltlıı 2 Çiti1altkil.le 

. ,.a _at ıncıde) tt.i•tle. rin tayyareleri, Carthagene dar muharebesi yaparak Fransa 'C'!..ııırne '1 T)r_ı.ı.A .. l hafta zarfında bllyUlf mikyasta B _ .IU\i n4AAa.c 
bambardımanlar vaparak mU· u münasebetletifl yetılden te • Uzerınde yapmıı oldukları bir te· hududuna doğru ilerlemektedir. . l K' 1 K k 

" s'sl F k hlik-" · · ""' ı.. d ı mır • &rs tr ı , ran o umetının "'ransa ve aıı eattastn a <::umhurıyetçilerin Madrid, 13 (A.A.) ...... Ali .. ante . l ' 
dafaasııt bin kadar ılvtlln ölme- e ın ilt t :..~ d b' l'k w .ı 'd uh . . . .. caelı 1, Ma a.tya 1 v g ete ard.lın an ır ı te o · IJlr ıopı o m rıbıni hasara u~ - ıle Valansiya arasında bulunan d · ' 
s1ne sebep ölmalarına muıtabo- 15 u 1 Rıze 6 Seyha 

larak hukukan tanınması tatıında ratmıılardır. Jativa'mn nasyonalist tayyareler T k ' ., ' 
le olmak Uzere, Çin tayyareleri o at "' Trauotı 1 

ve pek yakın hir zamanda vulı:ua Madrld, 13 (A.A.) - Valan~i- tarafından dün bcmbardımanında y t 1' ' 
Yung - Tehen ••hrlndeki tayya- or:ga 
re karargjhmı bombardıman e- gelecektir. Fransa liükOmeH, bu ya ile Alkante arasında yarı yolda 100 kişi ölmüştür. . Bu va~yete göre 
derek 40 kadar tayya.reyl tah~ mcıel~de de lfigiltere hlik\imtti lle ka;n Jativaya karıı Prankiıtler ta- Diğer taraftan Alicantede üç mo fazla görUnüyorsa d 
rlp ~tiriJş Ye salühcn .kallüş hok- tam bır tesanüt halinde bulunmak rn ı~an )'apılan hava ta~i'ruzu ne- törlü 5 tayyarenin dün yaptığı !erde de mebUJı Hyıs 
talarına dönmüşlerdir. Hopel umindedir. tJceıı.nde 100 den fazla ınsan öl • bombard~manda 20 kişi ölmüş ve Antalya 1, Çonilı 
Ye Şantung vll&yetl'°'rl aral!llnda 'lNGİLtZ SlYASt MAHFELLE _ milıt~r. 55 kişi yaralanmııtır. Er.turum 1, Muş 2, 
Çao - Çang, Şinhsien ve Bo - Hsl- RiNE GÖRE Alikante, 13 (A.A.) - Nasyo - KABiNE TOPLANTISINDA 
ende çok şiddetli muharebeler nalist tayyareler dün şehrin en ka- Madrid, 13 (A.A.) - Kabine . . "· . 

Lorıdra, 13 (A.A.) - Siıa i labahk kıımının Uzerine, birkaçı toplantısında nazırlar aüratle halli teşkılattakı degışiklı 
vukubulmuı;tur. Düşmanın za- hf 1 M t ır.a el er, adri.dde yeni bir hti • yangın bombası olmak üzere, 50 icabeden milli müdafaa meslesini niuş ur. 
ylatı mUhimdlr. k B umetin teşekkülUnUn, vaziyette bomba atmışlardır. Hepsi sivil 0 1: tetkik etmiılerdir. üyük .Millet Mecl 

Bu sabah Şanghay yakmrnda 
Sunkiang clvarında yeni muha
rebeler başlamış ve d!lşmaıı 
Şanghaydan Uç alay takviye is-
temeğe mecbur kalmıştır. 

mahsus bir değişiklik husule ge . ma'k üzere, 5 ölü ve 12 yaralı sa- Gece saat 20,30 da matbwata ve. d devresıne 57 int~h 
tirmlyeceğini ve bu hilirt Ftankö- yılmıştır. Merkez hali Ye belediye rilen bir tebliğde hükumet Mad _ den 399 ttıebus sec;ıl 
nun garp devletleri tarafından tiyatrosu ve diğer 20 bina harap ritten ecnebi istilasına uğramamış Bu Beçlmde intiha. 
tanınmasını geciktirmiyeceğtni be olmuştur. olan ispanya toprakları hakkında yrsı 62 olmu~tu.r. 
yan etmektedirler. KATALONYADA ÇARPIŞ - vatanı kahramanca müdafaa eden surettle değişmediği 

~ainan adasmm işgali 
Fran5a-ve lngiliEii'e··tafafın

Bu mahftller, bu tanıma keyfi - , MALAR hava, kara ve deniz ordularına 62 intihap dairesin 
yetinin artık cumhuriyetçiler tara- Perpıgnan, 13 {A.A.) - Kata. sel§m göndermekte, bütiln parti - lle 422 mebus seçile 
fından gösterilecek mukavemet lonyada çarpışmalar devam etmek leri ve teşekkülleri kendi kanaat. --.-..~ ........................ .=...: 
müddetine tamamile bağlı olmadı tedir. Cumhuriyetçilerin 20.000 lerin.den ayrılarak münhaerran har 
ğıru ve esuen bu mukavemetin da klşiden mürekkep olan iki fır~aaı bi kazanmak çarelerini temine da· lstanbula na 
ha ziyade devam edemiyeceğini ve daha Camprodonu ve bu mevkıden vet eylemektedir. 
bilhaasa İspanyanın dt.irtte UçUnU Fransa hududuna kadar imtidat e- HükCımet, 1936 eylülUnde ve ro'W mı 1 dan protesto edildi 

ltalya bu işgalden dolayı fevkalade memnun olmnş 
Frankcnun hakimiyeti altına 10 • den iki büyü'k vadiyi ellerinde bu· teırinisanisinde te.ahür eden he • p gra 
kan fiiıt vaziyeti defittirmiyece • lundunnaktadırlar. Bu fırkalar, yecanınını bir kere daha parlıya • f 

dil a il • b k · . ..ı • • (B~ tara ğini söylemektedirler. şm nın er, are etiru .uurdur. rak cumhurıyetçı Ispanyanrn aafe-
Tokyo, 13 (A.A.) - Fransa müsteşar ( B. Butler, avam ka. 

sefiri B. Henry, bu sabah harf- marasında Halnan adaaının 1,... Diğer cihetten Madridden alı -
ciye .nezaretine gitmiştir. Öğ- ponl&r tarafından tvcaUnln thtl- nan buı malQmata göre, mukave. 

mak ve mümkün olduğu kadar faz- rini temin eyllyece~! ümidini izhar tehrln kanallzasro 
la mat.eme Kurtarmak için dilm _ ediyor. ... olan semtlerine ge 

decektlr. nugültk 
lddla.nıızı lsbat et renUdtğine göre mumalleyb, IAtlara sebebiyet vereceflnl BÖY- ::t !::::,dl~rhdüi'rk.OCmwnhetçiluerriyitettiç-ı· Balkan antantın ın toplantıs '.nda 

Hat nan adasının lşgallnl protes- lemlş idi. Fakat her \'akit oldu· halde yeni Vali ve B 
to oden bir nota tevdi etmiştir. fu ılbl protesto notalarlfle Ik· lerin varmak iıtedlkleri gaye, si Liitti Kırdarm d 

Tokyo, 13 (A.A.) - Fransa Ufa edilmiştir. mUmkUn oldufu kadar müaait ıc. 11h1 1 1 11 11 ı tanbuhın kannlizas 
sefiri Henry'nln ziyaretine dalr ---------------........ .-. raiUe muhasematın nihayet bulma mu m mese e er goruşulecek mal için belediyece 
hariciye nezareti tarafından .neıı Elektrik fdareıİnin unt temin etmektir. yon ve halk için de 
redllen bir beyannamede aeflrln .- _ .8i BOTUN PARTlLER MULGA Bükre§, 13 (A.A.) - Havas a- karşı müşterek bir hattı hareket milyon lira Sl\rfı 

:::~::1>ne~~~~ı~~:~~=:~t~dir~ D•Wti,\ı'~m•~~·lılumM.:u..:.~..ı.~,:...~~.t~ •• -.ı~ııı.e~ ..... i .. ;""b-~ı~ ~~;~ııı ;;;n~~ i~1r~1trt~ ı konseyinin ö. +.._17:_ FranköiSpanyası mesele- :~~airlş-;;,,:;::~ 
Beyannameye göre Atrita ae- dUrlUfQııden: na glSre, halkçı cepheye menıup nümüzdeki toplantısı BUkreşte sinde müşterek bir vaziyet alm. mar itlerinden m 

firi işgalin askert ihtiyaçlar 1- 8-2-39 ta.rihH gar.etenii.de E. biltilh politik partiler, her türlü 20 şubatta. yapılacaktır. Toplan. ması, ten başka bir şet d 
cap ettirdlit mUddetçe devam lcktrik inkıtaı hakkında bir )'& • Mırkiılıt, anargiıt ve koırtUntıt tıye. Romanya hariciye n~ 8 - La Haye adalet diva.nma tstanbulda yapıl 
edeceğini bildirmiş ve Japonya- mı;,_z okunmuıtur. ttıtkkUUer, c. N. T. ve F . A. ı. Gafenko riyaMt edecektir. lçtL ~~gel~sko'~un yerine bir namzet n&lüal7onun asfalt 
nrn llalnanda arazi emelleri bea atbuat karıwıunun, nıaddel aendikaları ve Maaon locaları, maın hedefi Balkan Antantmına gosterılmesı. Bu namzedin Poli. :&umu Olduittnu ıd 
lemodlğlnl llA.ve etmiştir. mahswıuna teVfika.ıı ltbu mektu. lllefıuh ve memnudur Bu parti ve dahil bulunan devletlerin hareket tisAkolmasd .1zdmuhhtemıleldlir. gi vardır. Du da hat 

bumUIWl ayni aahif e ve ıUtunda · enı e as o an ger n 
Tokyo, 18 (A.A.) - Mikavo nefrinl rica ederim. teıekkUllerln menaupları ile bunla lerlnl telif etmek ve bu memle. . t U7.e • R . d' Ank&rada ka.nalll 

gazetesi. Hainan adası hakkın· +_._ rın propaıandaıına faal bir ıuret 1 ketler arasındaki tesanüdü kuv- vl.akzıb~e ük11.nnte d omani ya ~ıın ık. md.dılı halde pek A 
mxrtaların tahdit Ye bir .... ev· · ı 1r s une evres ge,..ırme 

dakl lnglllz ve Fransız te,eb· vel teıbltl temin makaadileht&n te iıtirak etmlt bulunan aaaaı, bun I ve1tıe~dirmektlr. tedir~ Romanya hariciye ~azırı, yapılmıf bulunmak 
bUsUne Japonyanın vereceği ce- bul §ehrfnin on binlerce kflomet. dan böyle umumi hiımet1erde 1cu1· çtıma programında şu mesele. Almanyanm şarktaki sulh arzu • Aifalt yol yapm 
vapta Japonyaııın bu hareketi- re Ullın1uğuııdaki elektrik oebe - landmıyactktır. Bu partilerftı 11 • Ier vardır: . eundan istifade ederek BUkreete bunu da şehrin be 
nin tamamen askeri oldutu bil- kesiıiln dUğUm noktalarını teşkil derleri ile mebusları ve on ıeki • 1. ~Balkan Antantı paktı mUd, Berltiı arasında. gerginlik doğu • birden 7apmak m 
dirileceğini ve fakat "Stratejik eden 300 U mütecavi.z M. merkez. zinci dereceden itibaren bUtUn ma detınm artınlması, ran ihtilAflı bazı meseleleri hal • dığma bakarak ifO 
sebepler" den dolayı lşgalln ne !erinde otomatik emniyet tertiba. sonlar, mahkemeye verUecektir. 2 - Balkan Antantı devletle. ıetmeğe muvaffak olmuştur. AL mmtAkalard.an bat 
kadar müddet ıUreceiini kayıt- tı tesis edilıni§tir. Mahallt mahkemeler, bu muhake. rinin komıularile ve bilhassa. Ma.. manya ne nıUnasebetlerl görtL yaç vardır. Halbu 
tan istink!f edllecetlnl zannet- Mevzuu bahis inkıta zannedll- o:ıelere bakmak üzere, buıuıl dl • carililtanla. olan münasebetleri, nüşte iyi olmakla beraber Roı:nan tarafında )'apılan 
mektedlr. difi glbi ıehrin btiyUk bir kısmı. vanlar teıkil eyllyecektlr. 3 - Milnihtenberi Bulga.riatan. ya, Macaristan tarafından clddt leden ba,ııyar~ 

Hongkong, 13 (A.A.) - Hal· n& eamtl olmayıp bu inkıta evve. Sılaman'lta, 13 (A.A.) _ Fran. da muahedelerin tadili propagan- tehditlere maruz bulunduğunu Fenerbahçe •tadf 
nan adasının 80 kasabasında llnden alman emniyet ve arayı. da.smm canlanması üzerine orta. his.seylenıektedir. toprak· SelA.mlçeş 
yaşıyan Çinlilerin bUyU.k bir kıs· cı tertibatı ile tamamen mevzlt ya çıkan meseleler. Atina, 13 (A.A.) - B&.1vekil lıt.tkanıetlnde ileri 
mı kaçarak adanın merkezinde- ve 1ebekenin ancak yüzde 0,2 si Şirketten devren alınan zayıf 4 - Enternasyonal vaziyetin ve hariciye nazırı yeni Balkan gelirken ••• se 
ki ormanlara saklanmağa. teşeb. gibi cüz'i bir kıımmı mUteesslr ve gayrikafi tesisatın irae ede. tetkiki, ı Antantı da.imi konseyine iştirak başlanmıştır. Bu 5 

blis etmişlerdir. Japonlar, şe- etmi§tir. ceği arrzaları önlemek için her G - SilA.blaruna siyaseti lehin- etmek Uzere, çarpmba akşamı haı·eketinde merke 
hirleri ve kasabaları terkedecek Cereya.n. nöbetçi ekiplerin he • gün ıslahına çalışılan tesisatın de Amerika Reilicumbu.ru Ruz _ l Atin.adan, perşembe akşamı da doğru gidilecek i 
olanları idam edeceklerini bil- men aldıkları tedbirler sayesinde emniyetini arttırmak için hiç bir velt nezdinde te~ebbilslerde bulu. Sel5nikten hareket edecektir. Ge. kenarlarnıda, köş 
dirmlşlerd1r. Bu ihtara rağmen kısa bir zamanda temin edilmiş- tedakirhktan çekinilmediğini tav nulması yolunda Norveç hariciye eral Metakea.s, yolda bir gün Bel. !aşılmıştır. HAii 
birçok Çinlller kayıklarla kaç- tir. ıihan saygılarımla bildiririm. nazın tarafından yapılan teklife gratta kalacaktır. zarureUn takd1r 
mağa teşebbüs etmı,ıerse de - gösteren allrtletler 

Japon harp gcmııari topıar1yıe 1 O a h .11-1 V e - H a b er I e r 1 ;,üııı.~ıı fştanbuı, ateş ederek kayıkları batırmı,- H a r i c 1 K 1 s a kütlar ve Radıköf, 
tardır. lçl içln a.yrı ayn t 

d 

lTAL YA ÇOK MEMNUN OAHILI '.:onfer:ınsı" lcin yapılan ihzari mıı. tetkik etmek üıore yakında Ankara- • Evl,:ıl id:ıreı:lyle Belediye arasın- ları tayin etme~:: 
Roma, 13 (A.A.) - ltaly&, • Avukatlık kanununun bir madde- .ıiycllcki içtimalarda tanzim olunan dan bir tefti' heyeti ıeıecckUr. rla lıııı;ule gelen anla~nıaya göre, E\·· I larda muayyen 

Hain an adasının Japonlar tara- ıılnı ıöre, ba:ı:lnc ovuknlları lı:ıriçtc : aporlar hükuınetinıizc göııucrlhniş- • Halk Bankası, mevcut halk son- kaf lıl.uelli Merek BeyolUunda, eerek 1 sinden dışarıya 4:
1 

fından işgallnl meaerretıe karşı- İf ıöreıniyeccklerdlr. Ancak Mal iye tir. llUkCımct bu ruporl:ırı telklk el- lıklıırına ilave olarak Bursa ve fz. lstıınlıul c!hct inde mllhim içtimaı mO I tiyle şehir bclcd1YC 
lamıştır. ÇUnkU bu harekette VekJU arzu etUAi takdire.le bu ııınrldc. nıektcllir. Verilen ırı:ılllnıatcı göre, mirde de birer halk sandığı açmağa essc,clcr kuracaktır. ıtldıırı Ue mütenasl 

nln tatlılklııi Uç sen o nıil<luclle tehi 1 'ilh:ıssa Amerika lıilkı)ıııeti, Tlil'kiyc. karar vrrrnlştir. l1u ıni.ıe~seselcrin üzerine kurulaca· proıramı lilzınıdıt· 
bUyUk domokrasllerln nUfuı ve edebilir. l\lollye \'ekilleti şlm<llllk .in afyon mcscle)>indc tuııuğu dürüst • 19 ŞL11Jal llalkcvlerinln yılclöntl-, ı:iı arnılıır Brirdiyeye nil olacnAınclan I · 
haysiyetine lndlrllmlş blr darbe blr sene lcln tehir cııuişli. Fııkul tl:ı· olun bir nilıııurtel imlitrnl telakki e- mil olnınk münasebetiyle Haşvck il ıııtira şc',Jı milşlerck olncnktır. ---------ı 
görmektedir. ha talla kabili tehir olup ohııoyucuj:fı dilmesi lemonııisiui raporlarınua .:üs• Hcfik Saydam bit nutuk söyllyccek- :-IAR1Cl: 

Bunu vaıab "ColHere Dolla alAka<larlar 111"'111n·'a tetkik ıııc,·· ternıi~tir. iir. V k·ıı " .. u • TokYo<lu lôplonacıık O)(ln koınil- e 1 er 
Serra.'' şunu ııtve ediyor: ıuu olınuııur. Zira bu huküııı ı:ıthll, • ).lllll'llcr l'<'lllİ) eli ham n:ıkliyalı- • Maarif \'ekili ll:ı san Ali \'ekil- . k 1 1 tl ! 

ııJlldlAi lllk<lirdo, Jıazlııı.ı~·u u:ı·"lı u- nı kol:ıyla5tıı•tnu koııgre .. iııe Türkiye le! in ıchliijlcr ofisinde şu tamimi ııı:-.lli . alcylılnrı kôngresln ıbzıı la- Ankara, 13 (nU 
BUyUk demokrasiler lAylk o1- .. • 1 m:ık üı~.·re fn:ıli;1ct bnşlornıştır. Bu ler heyetı' buırlin 

vukııtlımlan lılr kmııı ı~ılfnru ıııcı·· nıınııııu şlirıık edecek ohm gi.lııırUk· yarmı,ıır: "Te'lkilatınıız ınonsuphı- 1' k h t 1 ~ 
duklıırını buldular. Almanya- bur knlucııkları.lır. ı,.;Uııkü l>uııını', kuıı ler umum milılıirü ;1ııııı11111t Ncıllııı, rııı ti ın HY:ı clışınd:ııı eski lrndlcrlr m:ıksallu 0 yo Şc rlnc ıo y:ın, Al· ı B:ış"ekil Refik Say 
nrn mecaru monfaatlcrlnl ve ta- dil 1 ı ı.ı ııı:ılirc vel<ı"ılcti v:ırid:ıt umum nılidü- ıncklu.,l.ır utınakt:ıyını. 1\lıtıd<'lt ge. m:ın ve lspcııı)·uı tJ(IJrgelerlylo mu- ı · .d B • kalet 

v trıno vor lcu lccok ll)'ltQı kı1ıi aııh- .- ,·:ıkk:ıt Çek hüklıım~i ı.lclegclcri <le ıgın a. a.ş-rn 
riht haklarını ıörmck istomoyen ınevecokloı·dlr. ı'il :\ih:ıl Ali Loıı<lr::ıya hareket ciııılş- lırst ~el. in n• noıleıı lHıh~eılerse et- ! kt k d su .. re , &clıııi<>tlr. 1 va e a o.r 
ko"r siyae""tlorl uzak aarkta ce· • ~ulılr mtıcllslnln "C!"Cll uilııkü i•·· lerdir. .in, Luııbrı olrnınııyaca;;ııııı ol:ıka· • ,.. k ·'I"' . ,. r u ·~ • • • ' nC\'YOI' ·111 \'Hu 111 lıır ıı.Oh ~rllU!I- yaptı. 

Zastnt bulmu'tur. 13 un\1n bl .. ," llmollt<lı.ı uılımluk kanunuuuıı ıu-·'ı ı, • ı:clcdiygııin c,ıd ıııu:ımelcleriııi ılartura bilıliririııı." ~:..-~~---,,., u ::ı s;ıbık Çeköslövııl<~·a Rclıleunıhuru 

daha yal<ın yerlerde Avrupa kr· hlııımu mc\ zuutınlıll\ uıııııı;ıu. llıııııııı Ucnc, "Ynkııı lıir i11ıikhııl<lc h:ırp çık~ 
.cin hUkuıııcıe tekltt ııılılıuıık üıcn "'~ .. •" .................... ,..,.. .- ............ •• ...... ıt • • .. ı · 1· .... ~,..A-"'lt"! tasında 'e Akdenlzde do Alete ın;iJncwı;ını ııvy cmış ır. n 
.ıır 14)lhıı haıırlauıınıilır. Uu lh·ı . B 1 • t d k• ı d"I d • Arnııvuılul, Huriti:>·c !'\aıın Cibo-

lerlnl hlHettlreceAl ııımrın 1tın.k .ılidt'i, ıııll)ôıtlAr aorrı~ıc ·~ıl.:ıı·•k '"' U1~arıs an a 1 ya lU { ere a r :10\'ı) 1 lıususi bir ziyaret" ı.:aydi:,·le 
değildll'. .mliı' rı.Jılııı•tık )<llJU111 iki lllllllll1dt. ,)Mı~e sıtmişlir. 
BlR ALMAN GAZr:iTiı:AINtN Jı o ~olun ımııtll#ı \e ô 'rmtln tc • mılqırldanrtll l'ıı.dut'lıın erMhı t~l'ıe~'' \'~hııı'Jilerlı' ikı h~fııı lı"in- • 1ı~h4dı\ lıuluntn Buısar .l\r1111 

YAZTSI ıı.)ıt', lı ııl ' lkllliıul k .• ı ıtııı)I ·J .. r: ıhır lwflııııarını ır.rkt'tmo11 Nl'lri Hrllı1 ~ nl hlı'.nc ı:ıürı """t'l ~nrir. h'l~tl" e ı:rltnı1$t r. 
Berlln, 

13 
(A.A.) _ Frnn ııtı.c:.ıı~ııı lııııııl,ır \IH'llıl.• ı ... ıılıııc rnwwııl.. Srırpı!rn ı;:l'!lrıı ~eni hiı lı.ılırre ı:ırirc" l~ııl'!iırı~ı:ındn ~,,,n. • lngılll"roıı iıı e~l,i miı~tl'!ıtıl(lkelrtJ 

ıl c~A~ lllıLılnııışılll'. 4' :ııı Yı 'ııı rı .. ı·in llııl,.ı:ır u:·ılıısıııı ı :ıil ıııiibny;ıa işlı•riııc girınclı'rİ y;ı. 11 zırı Eıııı-cy l';ırl~e ııiıııııştir. Frnıı-
ki.;"he Tageszcitıın ... , ya 1)'01'! • G u ~011111 <.tııc,ıı·tlc to lan.. :ık rıl lnıl•tlr. ~~~l.4fM-pa:!'JI ' -ıız r,r.llı~ le ımi~kınlc!,clcr llll' l'lcsi- il! 
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VAK/1 ın 
: ~OÇöi( Hi_k&veieri 
' ı.,.I\ l> . 
ıct'f} dıtı bi:ı .~triyeviç ıenede kazan· 

·"' ~İt ı~ı y"' ı&yell"' ~ )'ere h uz rubleyi evinden 
dt, ltıc11ın arcamayan, hayatın • 

~ ' lıir •k un, orta halli bir adam-
rutl ~ bep'Yc llın Yemekten sonra ka· 

.. )\ \._ ,_uıandı oa . . ,_ 
lı " lli\44d • .,. zetesını oxuma . 

J, 9 ltcl'taı ~" 
ı (J -.... At ırdenbire • , t '<\ lJ . 

ivt' ~ ~tt'Ye k nut:uk 1 .dedi. Baksana 
ceJi $ tr vır azanan istikraz numa • 

111t tnı? 
_ı.ıl ..._ il l>tnitri y • . 

bili'"" ~ "iır d evıç bıraz sonra: 
'fİ'. ~t ''nCdlni e:i. .Ar.na senin tahvi. 

·d a. a.1tn anıcaya koyup borç 
~ '"'· 

1§tık 'O ""1? • nakkın kaybolma • 

• _.! lıı~_~Ybolınaını!t. 1 •. •. ... Ol" <cta :r. sa ı &unu me-
,,... _I' ..._ IOtduın. .. -

11 
dot ~Çt Ol:'rendim. 'S,

1 
.. 

1 nuınarası? 
t.,'ıt ı 9.499, No. 26. 
~ bnıit . 
~ ~t'kıca ~ rıyeviç piyankodan 
ıı.. le .. ~ &ını uınan bir insan de· 
~ •-.ger b 
'~ra bak •ıka ~aman olsa nu 

Kazanan 
numara 

den, §İkiyet edip içini çeken, en 
ufalc bir ıeyden korkan, teliıa dü. 
şen kadınlarla değil. 

ivan Dmitriyeviç kar11ını tiren· 
de gözünün önüne getiriyordu. 
Yanları b'vullarla, çantalarla, çı • 
lanlarla, paketlerle dolu. Mip 

. mütemadiyen tiren yolculuğundan 
başım ağrıyor, bu kadar para har· 
cadık diye ıikiyet edip duruyor. 
Sonra, tiren her istasyonda dur . 
dukça inip büfeden çay, veya ıütlü 
kahve piıirmek için ııcak ıüt al • 
maya koımak var. Tirenin lokan. 
tasında yemek yenir mi hiç? Ateş 
pahaaıdır craaı 1 

Ivan Dmitriyeviç karııına baka· 
rak içinden· 

''Sarfettiiim parayı santimine 
kadar hesap eder vallahi, diyordu. 
Sonra, bilet zaten onun, benim de. 
ğil ki ı Hem o baı'ka memleketle· 
re gidip d, ne yapacak? Ne ıöre· 
cek? Bütün cün sabahtan aktamı 
kadar otelde oduına kapanıp ka. 
Jır, beni de bir yere çıkarmaz. Bi· 
lirim!,, 

' di. l?aica rn~ya bıle lüzum gör 
~b....~tte d: ~.10:.di hiçbir iıi yok. 
ı.,.~'Qliile le onunde duruycrdu. 
tı:.~dclc.i ' azana.n numaralar lis· 
~~- •eri h .. 
~· •neıını aramaya Anton Çehov çeviren: O zaman ilk defa olarak farket· 

ti: Karıaı ihtiyarlamıf, çir'kinleı • 
mitti, üıtü bafI mutfak kokuyor
du. Halbuki kendisi, daha gençti, 
dinç ve kuvvetliydi. 

~~ tdiy::er onun bedbinliğiyle Hikayenin Muharriri 
9 llUJtı u. Daha ikinci satırda 

ı.g'ti ıtu lra gözüne iliıti. 
"il lllara1 d 
'tq Otılalln ın an hatka acaba 
"- .lllr dı',, tahvilat numaraaı da 
.~· .1t dü .. 
bı:~ Caıet . §unrnek a'klına gel· 

Anton Çehov geçen asır Rus edebiyatındaki en kuvvetli hi. 
kiyecilerden biridir. 1860 da doğmuş, 1904 de ölmüştür. Çehcvun 
en bariz tarafı hicivdeki kuvvetıdir ve kahramanlarını ekseriya 
Rus cemiyetinin idealist, harekettenden uzak ve uyuşuk tiplerin · 

~ 'le eyı diderinin üzerine 
"'llir. ' sank· b. 

den alır. 

&tt' :-t tibi ı ıri soğuk ıu 
~ ltılııt du ' karnının ili:eride bir yavaı yavaı hülyalar kurmağa ko. 

bit ~lllu bi;~~- .~em tatlr, hem yuldu: 
~le. 11 ıçındeydi. J3ofuk - Sahiden kaıandıksa, diyordu, 

..... g • '·ı .49., yeni bir hayata atılıyoruz. yaşayı-
" d "' •er· ~tdi. ı nurnarası var, Ma. ıımızı bqtanbaıa değiıtiririz, di • 
~ 'lltıı., '''il ye dü~ünüyouun, değil mi? evet, 
de~ nçlc &özlerini aça • öyle ya, ;bilet •enin. Benim ol . 

ae
12
n topla; hakta . .Masanın üze · saydı, paranın Yjrmi beJ bin rub

' <IU§rq~P htıadıiı havlu e. lesiyle ıider bir ev alırdım: Meıe· 
~.499 .: ı;. ·'1 ""''".ıa h\.., par~:ı. ~t'::a:ıiai ile he.. 

raber bir köık. On bin rublesiyle 
de en mühim ihtiyaçlarımızı gö • 
ıürdüm, meseli, eve mobilya alır • 
dım, borçlarımızı verirdim, ufak 
bir seyahate çıkardık. Kalanı da 
bankaya '.kordum ... 

'

-...: t tnu? d' "et ıye sordu. '•i ' het . nde ... Serı num.traları 
...... ~ . 
, bUet n 

tı •. ~! hL' Unıaraıı? 
t"" .. --ll ı :ır 'lıtıctı lr. l>u ır de bilet numa· 
-llııı.lti h•ld;· o~~ da oakayım. 
ı~r "ar buım biletin seri 

t .,~ l) • 
~ İ!\ttriı lllitrfyc . S tn ~ocuk vı~, _güzel bir ıey 
\~~ lcar1111 gıbı, baıını kal -
~ tına na bakıyor ve a:Yzı 
~ il~ 4, ıu1:•rarak cülüyordu. 
d' 'ra ~l•rn Yttdu ve kocası bi. 
it. tultı'dıf1 .t .tncrak edip acele 

'Utüb l\ltu bo'·ıçın rncmnun oluyor-
'· ıor.ı Yle .. · ~tıt b ~u. ~ ' unut daha uzun 

it u da. .. 
t.,'n leydi ki! oyJe güzel, öyle 

t~ı.: l:>ıru 
"~c triycv· 

' 'h.I\ •onra. ıç uzun müddet 

Kansı, <:turdu ve ellerini dizle . 
rine koyarak: 

- Bak, ev ve arazi almaya gelin 
ce, senlcn beraberim, dedi. Tulada 
veya Orclde bir yerde alırız. Fa • 
kat köık değil. Kalan parayı ban· 
kaya koyma.k da yok. Geliri ile 
geçinebileceiimiz bir çiftlik ... 

'köpekler, beygirler sucuk gibi ıs • 
lanmışlardlJ'. Her yerde bir hüzün 
vardır. Dışarı çıkamazsınız. İJin 
ycksa odada bir aşağı bir yukarı 
dolaş, pencerenin boğulu camla • 
rından kapalı havaya bak dur. 
Fena! 

1van Dmitriyeviç durdu, kan • 
sına baktı: 

- Sonra. biliyor musun. Ma~a? 
dedi. Ben uzak seyahatlere de çı. 
karım ... 

Sonbaharda cenup memleketleri 
ne: Meseli 1talyaya, Hindiıtanı 
gitmek iyi olur diye düfiinüyor • 
du. Karısı: 

- A 1 Ya 1 dedi, baıka memle • 
ketlere seyahate ben de çıkarım ..• 
Fakat rica ederim bak ıu biletin 
numarasına artık! 

-Dur 1 Dur biraz daha 1 
Odanın i~inde dolaııyor ve dü • 

ıünmekte devam ediyordu. 

Birdenbire aklı bir ıeye takıldı: 
Ya sahiden karısı baı'ka memle . 
ketlere onunla beraber gitmek iı • 
terse? Seyahat güzeldir ama, ;n. 
san tek başına veya ıık ve gü .. cl 
kadınlarla olursa; yoksa yel da 
mütemadiyen çocuklardan bahse • 

"Bunun pek ehemmiyeti yok a • 
ma, diye düıünüyordu, batkı mem 
leketlere ben de ıiderim neye di. 
yor? Ne yapacak oralarda? Ne an· 
13r c? Gidecelc, ıidecek tabit ! A • 
aıa gi.dip de ne yapacak? Onun i. 
çin ha Napoli, ha bizim memle • 
ket, hepsi bir. Yapacaiı ıey be -
nim canımı.sıkmak, eflencemi ze. 
hir etmek. Her ıeyde ona tibi o· 
lacağım. Daha parayı alır almaz, 
her kadın ıibi, kırk kilit altına 

koyar. Benden saklar bile 1 Kendi 
h1•1ft'\ a.'\ua.ba.•ına. verir, ama. ba..na 
gelince, santimini hesap eder ... Ah 
onun ıu haaım akrabası yok mu 1 
Kardefleri. kıs kardeperi, teyıele
ri, dayıları onun piyanJroda lruan. 
dıfım duymuınlar bir, hemen ko· 
prlar, para dilenmiye, yüzümüze 
ıütmiye bqlarlar. Ne .oruJr, ne 
aıağılık insanlar 1 Bir kere verdin 
mi, boyuna isterler. Vermesen, ou 
ıef er batlarlar arkandan atıp tut· 
maya. Hakkında söylemedik ıöz 
bırakmazlar, türlü dedikodu çıkı. 
rırlar ... 
Şhdi tvan Dmitriyeviç karısının 

bütün hısım akrıbaaını birer birer 
taaarladı, hepsinin yilzü ıözleri • 
nin önünde canlandı: Eaki.den on· 
lara biç ehemmiyet vermezdi; ıim. 
di ise hepıinden nefret ediycr, 

(Devcımı 11 incide) 

Bir 
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milyon liralık sulama 
fesisahna başlandı 

Sulama töre ııin<lcn intibalar 

İzmir, (Hususi) - Gediz günü, lanmıştır. Bütün köylüler bay , 
Menemen ve köylerin1e merasim. ram yapmışlardır. Menemenliler 
le teısit edilmiş, bir milyon lira. namına belediye reisi B. 1drıs. 
!ık sulama tesisatına da llaşlan. köylüler namına da Pcırti reisi 
mJ!tır. Nafia Vekftletiııın proje • Gündüz birer söylev vermi§lcr, 
sine göre sulama tesisatı b~ri o- cumhuriyet hükumetine Türk 
vada. diğeri Bergama yolunı..n köylUs!.i,ıün ı;ükranıarını tebarüz 
sağ kenarında. olmak üzere iki ettirmişlerdir. 
kısımda. vücude getirecek; Gedı. Valimiz Fazlı Güleç tc veciz 
z.in taşarn1:.. !-:<Jyleri, tacial~ ı kap. bir hitabede bulun.arak Menemen 
l.flma.'!ına nı: ııi olunacak; 11.ç1h. ovumın bu tesisatla kıymetinin 
cak kana~larla da bütün ova sula. bir kat daha artacağını, köylü • 
nacaktır. nün faz.la mahsul alarak refaha 

Tesisatın kurulmasına CU!lı&r· kavu3acağmı söylemiştir. 
tesi günü Menemende törenle baş 

izmir havagazı fabrikası 

lzmlr haua gaZI fab'lfT«m 

İzmir, (Hususi) - Belediye İz. birliği ile Oziim kurumunun fda
mir hava gaz.ı fabrikasında 130 relerini ayırmı§, İsmail Hakl<ı 

bin lira sarfiyle yeni tesisat vü. Vera! kooperatif müdürlüğünden 
cude getirmektedir. Fabrika, alınarak, yalnız Üzüm kurumu 
Türkiyenin en modern hava razı 
fabrikası olacaktır. htilıaalit ye. direktörlüğü uhdesinde bırakıl -

ni tcsi!!atla artacak. gaz. fiyatla.. ml§ttr. 
n da 7,5 kuruştan 5 .kurll§a in. Kooperatif müdürlüğüne B. Mu 
dirilecektir. bip tayin edilmi§tir. Kendisi Lon 

Satış Kooperatifi Ve drada bulunduğundan bu vazife. 
Üzüm Kurumu yi vekacleten B. Sali.hattin göre· 

İzmir, (Hususi) - İktısat Ve. cektir. 
ki.tefi, lzmir satış kooperatifleri 

~tr ~ıı· . . 
~.' ~l' ltrı biler 
~ oıı..~. tclcrar lJı. ıcri numarası 

Öyle ya? Büyük bir gelir nahibi 
olarak yapmak ... tvan Dmitriye • 
viç'nin zihninde ıimdi biribirinden 
daha cazip, biribirin.den daha ıai
rane levhalar geçit resmi yapıyor· 
du. Bütün bu levhalarda kendisini 
ıakin, •ıhhati yerinde, muut ya • 
ııyan bir ihtiyar olarak görüyor • 
du. iıtc sahilde, kumlar üzerinde 
oturuyor, yahut bahçede bir aia· 
cın altına w:anmıf yatıyor ... Hava 
sıcak ... tki oilu deniz kıyısmda 
kumlarla 'kale yapıyorlar, yah~ t 
otlar arasın.da kcıuıuyorlar. Adtr..l 
tatlı tatlı bir ıekerleme yapıycr. 
Ne o gün daireye gitmek mecburi. 
yeti var, ne erteıi elin, ne daha er 
teıi gün. Otura otura canı ııkılır • 
sa kalkar gider korulukta dolaıır, 
yahut balık tutan çocukluı ıeyre • 
der. Sonra aabunu alır, havluyu 
alır. acele etmeden, yavaJ yavaş 
denize banyo yapmafa ıider, '.ken· 
dini ıulara bırakır. Denizden çık
tıktan ıonra da sütlü çayla çörek, 
pasta .... Akıama da komıulan ılc 
güzel bir gezinti veya poker ... 

- ,~ A.KIT'ın Jdta.p şeldiııde roman tctrika51 -

~ dtt~ ih~t.tı .. Yani kazan· ,1 bır ibtiın ~nuz daha. fazla. 
~l~ "ar l'a! a belki, fakat !bu 

}'et lt 
' e "- ltıaı b t\aı "'«di hakııa red.emedi: 
ltor,.~ "'ar ana l:ııletin nu • 
' """'• • nu? ı,~ bu; 

'ııı bcltıc İlaltaıırn . 
n .. 1>"or · :bu •. ' dcdı yine. Bi· 
~ trı :r1hld" . . . 
t ~i._ lıaun '> 11-

1 ıkıntı ke .. ide, 
ııııı "« b' · ~a :s 
\ r\ibt ın rub1 zanan numara 

.,., c 'ad c alacak tk· .. 
d1 tt, b' ece p · ı yuz 

lıa. ır ara d -·ı . llt ktı1t •ervct t F egı , hır 
~:~ h, llurııara1 auct ki §İm. 
~t l'tıen ı6 ~ ar hanesine Ye 

ı. aıu num '\~t l'or b ,_ arayı gördük ı 
~ 1 , le •~alım, · · 

Lir.., ota. • "\jn t u :Yınc "l 
~ Cttıccı· tun lll"d gu rniye hatla· 
'li 1\c Udet h'b' 

~~ı·"}'ult rb,' 'biribirle •. ıç ır ıey 
~il l İki . ır •er rıne bakı§tı. 
t ıııını_ •ıni 'd vet~ konmak ih 

ıı ._ b cta ıa h 
~ t ıı 'rıbc . r Of etmit§i. 

tıllt c h r, ilu "" l~~ • tı l>aca1cı <(uz bin tuh· 
''it\ 're arını ~00 lii'o Ye gid • ne alaca'<· 

tt.. Ooo rttrdı, \' eteklerini dü • 
~'rıi'., talt~la alnız, 9.499 ve 
~ -.rıar tını z·h· 

~ıı.li tide • fakat bu ı ınlerinden 
l ~İi tdtcekı .Parayı kaıa • 

tt.. ""1 "l'orlardr erı saadeti hiç 
. 'lltd "-'ll'ı' • 
''- lltu ıtriy,..,i 
~~~ı, ı.. )erden lç, gazete elinee 
"' uır ·alk ' 

' 1~\tı "'1lcar1 : tı, o.dada bir 
t 0 • tıoJa,. .., 

~lk h' rrıaga ba§ • 
ıs tek ra.r celince, 

Karısı: 

- Evet. diyordu, en iyiıi böyle 
gelir getirecek bir çiftlik almak .. 

Yüzünde <:nun da hülyalara dal. 
mıı olduğu anlatılıyordu. 

lvan Dmitriyeviç sonbaharın 
ya&:murunu, soğuk akıamlarını 
çok ıeverdi. Bu mevsimde dere ke
narlarında, bahçede dotaımak hoş 
olur. Sonra, insan büyük bir mey· 
haneye gider, hem yer, hem içer. 

Sonbahardan aonra can 11kıcı 
kıt gelir. Gece, ıündüz yağmur, 
yağar, çıplak ağaçlar ağlar, ıoğuk 
;rüzgarlar eeer. Sokaktan cesen 

4 ÖLÜMLE PAZARLIK 

Fakat bunu yapabilmek için Botinger'in hususi 
hayatına. dair etraflı malUınat toplamak lizım gel· 
mişti. Botinger, lıer gün ne yapıyor, ne .zamanlar 
sokağa. çıkıyor, yalnız mı dolaşıyor? En yakJnı, en 
itimat ettiği adamları kimdir? Bunları tamamı ta
mamına. öğrendikten sonradır ki, kaçmna programı 

yapılabilecekti. 
lşte böyle bir fırsatı sezen Dandi Dilon derhal 

ortaya. atılmış ve Rcd Mangus1a istediği malümatı 
toplamağa. talip olmuştu. 

Milyoner Botinger en çok §Oför.üne itimat edJ. 
yordu. Dan.di Dilon bu tolörle anlapnl§ ve iki adam 
arasmda. "Hogart meyhanasinde., bir randevu tes· 
bit etmişti. Ne yapıp yapıp Red Yangus'un ya.kalan. 
ma.sı için hükümet tarafından vaadedilen büyük mü. 

kafatı almak istiyordu. 
Dandi Dilon tekrar etti: 
- Evet .. şoför tam saat altıda burada. olacak .. 

}'aka.t altıya beş dakika. kala polis otomobilleri gel· 

miş bulunacaktı. 
Daha. şimdiden kapıda bir aivil memur bulunu-

yordu. Her şeyin hazır olduğunu kendisine haber ve. 

recekti. 
Red Mangus. kızıl aaçlı bqıııı çevirerek etra!ı 

süraUe gözden geçirdi. Sol elinde bir içki kadehi bu· 
Junuyordu. Sağ eli ceketinin cebi içindeydi. Hiç IÜP
hcsiz ki orada bir tabançanın kapı.asını tutuyordu. 

Bu sırada. Dandi Dilon'un alnından terler bo. 

iuıuto. 11111111111111tollllto'il11111 il .......................... , .... _ 
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Barselonanın Son Günleri: S Mahkemelerd 
,..,___.... . ı 

----------------------------------' Negrin "Ordu mağlfip Bir şantaj cürmümeşhud 

1 d 
Vergi kaçakçılığını hab 

0 ffi8ffilŞİlf,, İYOf vermekle Orozdibakı teh 
Halbuki o esnada oturdukları evin penceresinin altında 00n sah~~~'! ra~~~!. yakalandı 
haki elbiseli birçok adamlar şimale dog'"'ru gidı•yorlar de "Orozdibak,, mağazaaınqan pntaj suretile 2500 lira sızdır. 

Alvarez del Vayo'nun otomobi
li klakson çala çala kalabalığın a
rasından geçiyor. Yığın yığm in. 
sanlar ve eşyalar. Felaketin rengi 
beyazdır denebilir: Her tarafta 
beyaz yatak çarşaflarının altında 
kadınlar ç.ccuklarını uyutmaya ça• 
lı§ıyorlar. Bu yatak çarşaflan on
lar için en iyi bir çatı altı. 

bpanyol Hariciye Nazırı Juk
neras öğreniyor: HUkQmet Gero
ne'ye yerleşmekten vazgeçmiş, Fi. 
gueras'a kadar çek iliyor ve ace
le ediyor. 

Fakat, birdenbire yerinden sıç
rıyor. Başmx otomobilin pencere
sinden dışarı çıkarıyor. 
. İhtiyarların, kadınların ve ço
cukların arasında haki elbiseler <le 
görü!Uy.oc. Ilerledikçe, hal'k arası. 
na kanınuı askerlerin saym artı
yor. 

Alvarez del Vayo'nun kalbini 
bir endişe kaplıyor: Acaba ordu. 
bozöuna mx uğradı? 

Yol boyunca birçok insanlar i
lerliyor. Hepsi yorgun argın yü• 
rliyorlar. Fakat dağılmıyorlar, 

hep bir ara.da gidiyorlar. Ne ağla· 
ııy.orlar, ne de hallerinde telaı 
var. Yalnız, .sanki bir kabustan 
henin uyanmamıı gibi, ~ş'kın, bir 
haldeler. 

Erkeklerden biçıbiriniıı elinde 
tilfeııgl Y.Ok. Nerede atmışlar aca.. 
ba? 

iıte Figueras kartıda. safran sa 
nsı evlerin -Gzerlnde. tepede pto

nun kuleleri yükseliyor. Şehrin or 
tasındaki mey.danda hayat her za
manki cereyanını takip ediyor. 
Yalnız, caddelerden mütemadiyen 
muhacir ve as'ker akın etmekte. 
Taı srralarm üzerine ihtiyarlar o
turmu§, sıkıla sıkıla yükselen gü
ne§in ıpklanndan istifadeye çalı
ııyorlar. Çocuklar oynayor, genç 
kızlar o kırmızı krrmızı dudaklari
le gülüyorlar. Polisler, ellerinde 
beyu .değnek yerine, makineli tü
f eklerle arabalara ve geçenlere i
ıaret veriyıorlar. 

Del :Vayonun otomobili, etrafı 
fidanlarla çevrili bir binanın önün 
'de duruyor, Bape'lril Negrin bu-
radadır. , 

\1 Hariciye nazın müteessir bir 
halde dönmüştUr. Fakat Negrin'i 

görünce biraz liuvvet buluyor. 
Ba§vekil yine gülümsemekte. Bel
ki tebessümü şimdi biraz zoraki. 
Fakat, ne de olsa yine gülümsi-

4. öğreniyorlar ki buraaı "faşistler· mak istiyen bir açık göz cürmü 
den birinin köıkU,, imiş ı Hakika· meşhut halinde yakalanmıştll'. 
ten, talihin garip bir cilvesi: Bar- Şantajcı, Lfıtfi adında bir iş 
selona hükumetinin nazırları FL takipçisidir. Peşin olarak aldığı 
gueras'da bu 'kö§kte ıon toplantı- 1250 lirayı cebine yerleştirmi§ -
larından birini yaparken oranın aa ken yakalanan suçlu, bundan bir 
bibi olan Matteo Barselonadadır hafta kadar evvel elinde bir is. 
ve Franko hükQmeti tarafından tida ile mağazaya gitmiş, umum 
yeni Baraelona belediye reisi ta.. müdür İsviçreli Artur Mayerin o. 
yin edihniıtir. dasına girerek, kendisi ile yalnız. 

ca görüşmek istediğini söylemJş. 
ile tir. Müdür yanında bulunan dak· 

Ulo ve bir ziyaretçisini dı.fa.n çı. 
kardıktan sonra Lfttf iye ne iste.. 

liaçarlien bite, Generalidad '(Kata 
lonya hükumeti) erkanı aralann
daki ayrılığı muhafaza ediyorlar. 

Alvarez del Vayo Ba§vekilin 

Nazırlar timdi bir mesele 
meıguller: 

Orduyu takviye etmek. 
Fakat na1tl? diğini sormu§, Lutfi istidayı uza. 
Başvekil Negrin askeri müıa- tarak: 

virlerinin fikrini alıyor. Onlar di- - Siz, demiştir, muhtelif def_ 
yorlar 'ki: terler tutarak hükmetten mühim 

- Ebre'deki ve §&rktaki ordu. miktarda vergi kaçırıyorsunuz. 
Iar müthi§ bir mağlUbiyete uğra- Bunu öğrendim, sizi ihbar ve 
ddar. Fakat her şey mahvolmuş şu istidayı da ı-efterdar • 
değildir. Kendilerine itimat edebi- lxğa teslim edeceğim. Ancak 2500 
leceifmiz bau kumandanlar var : lira verdiğiniz takdirde ihbar • 
Mesela, Albay Modesto, Albay dan vaz geçerim. İstida iki kop. 
Perea. Bu tki ordudan kalan as- yalıdır. Aslını pullayarak sakla -
kerlcrle bir ordu yapılabilir. dmı. Bunu okuyunuz, yarın. ge

Kumandanlar önlerindeki hari- lip karannızı öğreneceğim.,, 
ta üzerine bir mu'kavemet cephesi Bunları söyliyen Lütfi bir se. 
çiziyorlar. Son t.panya dağlarına 18.m. vererek çıkıp, gitmi§tir. MU. 
dayanan bu zafer tizerine btitiln d.ür istidayı dikkatle okumuş, dü. 
kuvvetlerini yığacaklar. pedüz bir şantaj karşısında kal -

Harita ürerinde dUtmana mU- dığmı anlayarak yanma muha
vemet kolay. Fakat orda acaba mu s_ebeci Nikoyu a~p istida ile bi~'. 
kavemet ede'bllecek mi? lıkte defterdarlıga başvurmue, ı. 

D N · · · d h az şi anlatmıştır. Defterdarlık, §8.D..o 

b 
r. .eg:u' ıtima mı en kay- tajcıyı bir kaç gün oyalamasm.ı 

etmemıştır: • ·· 1 i aı· ü! tt' · Şa.. 
y soy em ş ve m ıye m e ışı 

• - Ordu maglOp olmam.ıştır 1 kiri işe memur etmi~tir. Müfet. 
dıyor. tis Sakir bir taraftan defterler 

yor. ... ......... .ı._ e-'1--w--- '-Z'--=-:- ~.,. __ _ 
retinin nereye yerleıtiğini ken.di
sine gösteriyorlar. Odasına giri
yor. tlzerlerinde ''Mahrem,. yazılı 
olan dosyalar yerlere karmakarı

şık atılmış. Masanın üzerinde gü
zel bir telefon var. Barselonada 

~-------· ........ ~ .. __ ....... ""'"'•H&&.l ..,, U'.O:l~llUt;:. ı.etlUAl:L\; ycıpttıhetı,ut. 

Frankoeular nasıl böyle yıldı

rım gibi ilerliyorlar? iki adam bu
nu pek iyi biliyorlar. Evvela, si
lah itibariyle üstünler. Tanklar 
şmdiye kadar birçok hücumlarda 
bulundu. s~nra, cumhuriyetçiler

vin pencereıinin altından haki el- ğer taraftan polis ikinci §ubeyi 
biseli birçok adamlar şimale doğ- haberdar etmiştir. Emniyet dl. 
ru gidiyorlar. rektörlilğil komiserlerinden Saf -

Negrin: fet te yanma komiser Alişan ile 

den beynelmilel kıtalar ayrıldı, bu ne varsa hepsini toplamışlar, getir 
suretler onlar bilhassa tanka karşı mitler. Fakat telefon hattı henüz 
en iyi müdafaa unsurlarından mah i~lcmiy.or. 
rum kald~Jar. O zaman da cephe Gece ıakin geçiyor. Karanlığa 

- Gitsinler, diyor. Iatirahat et. Necmettini alıp mağazaya git. 
meleri ıazmı. Maneviyatı bozul- miş, tertibat almıştır. Polisin pla 
muş kimselerin nefes aalmaln i- nm.a göre, müdür suçlu Jle pazar. 
cabeder. Müvazene bulamadıktan lığa girişecek ve 250 liraya uyu. 
bir anda kendilerini zorlayamayız. şarak numaraları alınmış parala... 
Toplandıktan yerde onları bir or- n kendisine verecektir. Cuma.rte. 
du halinde tekrar birleştiririz. si sabahı Lutfi mağazaya gelmiş, yarıldı. dalan şehrin ıükCinetini yalruz mu 

Del Vayo: hacirlerln ayak sesleri ihlil etmek. Ba•vekilin bu 
1 

·· ı · h k . müdüre çıkarak işin ne olduğunu 
:s oz erı er esı üd" d 

t ,_. d. P d d sormuş, m ur e: 
es.ıı;.ın e ıyor. encere en ışarı ! . 

bakan AJvaru d ı v d k k - şl tetkık ettim. Hak.km var. 
e ay? a, so. a. Bizi ihbar etme, sana 250 lira. ve.. 

- Kompanis nerede? diye so- te. 
ruyor. Gelmedi mi o? Sabahleyin başlıca narı.dar top-

Negrin: lanryorlar. tlk öğrendikleri haber 
- Gelmedi, diyor, Otote'de. şu: Barselona düşmüş. General 

tan geçen askerlerin bıraz talımb . d • t• 
-.1·-l 1 u-n ğini d'~ .. .. reyım emış ır. 
d.Ullll ar a y ı·uyece uşunu- L1ltf' b k ı una anmamış: 

yor. - Sizin yaptığınız kaçakçılık 
Yalnız, paıka bir ıey daha var. 15-20 bin lira kadardır. Fa.kat 

- Neye gelmedi, pe'ki? Yague'nin ordusu 1chre girmi1. 
- Otomobilde yer yoktu da on-

dan. Ogün nazırlar, büyük bir beyar 
Bununla beraber, görülüy.c-r ki köşkte toplanıyorlar. Sonradan (Sonu yarın) ben vicdanımla mücadele ettim. 

2500 liraya karar verdim. Ya ve. 
rirsiniz, yahut defterdarlığa söy. 
terim. cevabını vermiştir ve ıunu - :V A:KIT'm J[lta.p şekllıide rom.ım ~f_rikası -

r>aııdi Dilon, ipekli bir mendille &1ıım.ı aildL 
Hava sıcaktı. Hele içerisin.de bulundukları "Hogart 
meyhanesi., daha sıcaktı. 

Dandi Dilon, yanı ba.,mda oturan kızıl saçlı bir 
delikanlıya şu sözleri söylüyorou: 

- Buraya bak Red .. önümüz.deki on gUn için
de ihtiyar Botinger'in nerelere gideceğini, ne yapa.. 
cağm.I, nerede k~acağmı tamamı tamamma. sana 
bildirecek olan adam saat altıda bu meyhaneye gele. 
cek. Henüz saat altıpa on var ... Anlaşıldı mı! 

Dandi Dilon, karşısındaki kızıl 2a.çlr delikanlıya. 
bu sözleri söylerken, içinden de şöyle diyordu: 

1'- lnşallah, o herifin geldiği dakikada polisler 
ae gelirler. o zaman hesabını temizleriz .• , 

Red Ma.n.gus adındaki kızıl saçlı adam kor.kunç 
bir çete reisi idi. Bu itibarla onu. hile ile buraya ka
dar getirmek bir muvaffakıyet olmuştu. Dandi Dilon. 
tehlikeli bir oyun oynuyordu. Red Mangus'u öldür. 
mek suretile büyük bir mükafat kazanmak emelin. 
deydi. ÇUnkU Red haydutluğun en azılı tecrilbelerin
den birine daha giri§Inek üzereydi. Hiram P. Botin. 
ger isim.il ihtiyar bir milyoneri kaçll'acalt ve Mkla. 
dığı mtlddetçe ailesinden bir kaç yüz bin lira para 
.sızd.ıracaktr. 

ilave etmiş: 
- Y ansm.ı pe§in verin, zarar 

yok, geris~ de bir a.y sonra alı. 
rım. 

Mlidür çarnaçar kabul etmiı; 
muhasebeciyi çağırarak parayı 

getirmesini söylemiştir. Muhase· 
heci kasaya giderek numaraları 
almmış, 1250 lirayı alıp gelmlt: 
.suçluya vermiştir. Fakat, Lfttfi 
paraları cebine indirip dışarı çı. 
karken polis memurları ya.kasma 
yapışmıştır. 

Hemen hakkında tutulan za. • 
bıtla adliyeye sevkedilen Liltfi, 
cürmü meşhut dördüncil asliye 
ceza. mahkemesinde akşam üstü 
durugmaya çekilmiştir. Şan.tajcı 

§unları söylemiştir: 

- Şantaj ıfalan yaptığım ya
landır. Her nasılsa bunların. ver. 
gi kaçakçılığı yaptıklarını öğren
dim. Maliyeye haber vermeğe ka. 
rar verdim, fa.kat elimde delil 
yoktu. Onun için mağazaya gi. 
dip, tetkikat yapmağa karar ver. 
elim ve doğruca mağazaya gittim. 

Müdüre: - Bilançolarmm kim 
yapıyor, dedim. 

- Mösyö Muller, cevabını ver. 
di. 936 senesinden evvelki bflin
çolan ise kim.in yaptığını sakla. 
dr. Bunun fu.erine haklarında. 

vergi kacakçılığı takibatına ,iirl • 

na.: 
- Aman bu işi örtl>I' 

2500 lira vereyim; dedi· 
çok kızmıştım. Hiddetlt 
çıktıı:n; ertesi gün.il ih 
defterdarlığa. verirkeD• 
dan alacağım paranın dJ 
lil olacağını dü§Ünerek• 
vermekten vazgeçip te. 
ğazaya gittim. MiidurilJl 
çıktım. Müdür, yine yal 
başladı: 

- Peki, kabul edlYo 
paralan dedim. Çıkat1P 
verdi. Dışarı çıkarke!l 
Iar. Halbuki niyetim 
terdarlığa. teslim etlJl 
vaki yaptılar.,, e' 

Bundan sonra ctiDl.~f'i 
ikinci 1Ube başkoıııJllP": 
te, nasıl tertibat aidıJd ..... ıı 
yaka.la.dıklarmı aniaW""" 

- Ben muhasebe ,~ 
dim. Fakat daktilo gw-.... 
den ne konuştuklarını dU 
Komiser Ali§&D. lle ~ Jıl 
müdürün kapısında be 
dı. Dışarı çıkınca. yak 
rala.r sol cebinden ~ı:ktl·•' 

Demiştir. 
Komiser Alişan, . 

muhasebeci Niko da. 'bit 
ten sonra maJıkenıe, 
maliye mUf ettişi şaidrJıı 
ği münasip görere1' . 'J) 
başka. bir gUne bll'aktı' 
kında da tevkif ka.raı1 

Batan Balıkçı i 
15 gün kadar evveı 

taııdıı.u. balık sıJilt"~ 
.uelı x orgı •• ye: a 

si Sirkeci nhtnnıllda. ~ 
şiddetll bir infililt r;t 
parçalanarak ba.taı.lştı~ 
ölmüş, bir kaç kişi de 
te yarala.nmıştı. vaıı:deı 
tahkikata girişen ~ 
llk gemi en.kazmI d 
mış \17.el'inde, tetltikSt 
ti. . 

Ta.b.kiat dün bit. dili 
velce de tahmin edil 
fil&k makineye ba\fa 

·1eJl 
uulacağt yerde okSJr ~ 
ması U7.erine vukU b t ~ 

Bunun üzerine :ru~ ibl 
adında iki at.elye s.~ı~ 
nara.k adliyeye vetiJ.lP"" ~ 
iki atelyeci, geınideıl t 
sipariş atmışlar, f~1':e 
la. oksijen tübU gö~ 
Bu suretle ge~~ ~ 
batırmış, bir kişinill$1lol 
sebep olmuşlardır •. 
gu h!kimliğine tesliJO 
dit. ti, 

B
., .• 

Hakaretten 1 

Be3iktaşta oturatl 
da bir kadın, pazat ş, 
ye giderek rakı içıui 
otomobile atlıy~ 
gelmiştir. Ad 

Hafi:.e aoförUn sıı~ 
fazla bulduğu.nd~-f6'~ 
başlamıg, faka.t G"'"~ 
kırmayınca.. H~~. 
bilin canımı Jor!Wi'-1' ' 
ye bekçilerle poh;s1et ~ 
kat Hafize hepsiııl .J 
tir. ?'~ 

Dördilncü aslifO ~~ 
sinde, kendisindetl ~ ~ 
polisin davacı ol'!t~ ~ 
ruşrnası yaptlaJl · ~~ 
hapse 40 lira P.~~11. ~ 
ğe mahklim edlıw-' ' 
kif olunmuştur· ·~ 
Bir Dilenci ~ ~ul 
ğuna Mah ;, 
tş bulamadı~~ı 

mecbur kaldJğJiıl ~tıl ~ 
adında gUçlU }!:U et ~ 
el, dün suı~, ı1 ~~ 
ceza. mahkenı~ .~~ 
diye iglerlnde •. ,~rıı tor 
_çalışma.fa. m~---
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dU diigük devleti~rin 00~!~.~!~1~!!~~~!r.s ~!b~~~~~~.d!~.~~~ ;Böc~k baf vanat· 
b~ en ı·z ~I:;, t .!/, • mestr tatili münasebetiyle Orta müı olduğumuz sevgi ve samimi. b h • 

O' Kuvve le r l Avrupa memleketlerine ıezi ya.p. yeti de vnca ve büyük bir şük • a it e s 1 
(.8 mak üzere giden kafile diln §ehri- ranlıkla kaydetmeyi bir vazife U• ~ A 'de ~ tarafı 6 ncıda) tane torpil kuvanı ile mücehhez - mize dönmüştür. Kafileye batkan· 14kki ederim. H • h J J 

~liugügnO?.Ooo ton ağırlığınd~ dir. lık eden hukuk fakültesi doçentle. Avrupa aeyahatimis esnasrnela angl ayvan arın zarar f Ve 
~· l\Iıtıa ıae ancak 214.000 ton· Yine Fransızlara göre, en tesir· rinden Hıfzı Veldet kendisiyle gezip ziyaret etti~imiz üniversite f d ' ld b d 

ıı Yil.tdnranın deniz kuvvetle . li .denizaltı gemisi de kendi ellerin görüşen bir arkadaşımıza. seyahat ler, müzeler, ıereiler, büyük yol • a Y 8 1 0 U ğ U Ura a öğren İ' İ r 
Gldıığu 0 .. ~. ?6 nisbetinde azalmı" de bulunan Surcovf isimli gemidir intibalarını §Öyle anlatrnııtır: Jar ve ıedler veaair müeaseselet 

l!I .. oru1u ) ,. 
~~ Yor. Susun altındaki aürati saatte 18 "- Tam dört hafta devam e - içinde bizi en yakından alakadar 
~- da;~ U~uını harpten en bü . kilometre, teair sahası 18000 kilo. den seyahatimiz çok güzel ıartlar eden cihet talebe evleri olmuşhlt. 
ı::ııı lcu.?ı Yemiş olan Almanya metredir. Dört tep, on torpil ku • altın.da cereyanetmiştir . Bu olduk Gezdiğimi• hiçbir ıehir yo"k J.d 
~I İd'vctlcrini tamamen kay _ vant ile mılc~he!air. ça uzun seyahattan muhtelif Av • bir taleve evi bir talebe teşkilitı 

billmi?.Cle "bana dokUIUbiyatt 
yılan bin Yatasın,, diye bir löz 
vardır. Bu. insanların korkma • 
dıltlan hayvanlan öldürmiyeC?ek· 
lerini gösteren bir delildir. 

zerindeki tesirleri 11e göaterili • 
)'ördu. 

t~lı Ol 
1
• Ancak son senelerde Ayrıca olr t!e tayyare taıımak • rupa memleketlerhıin gençllğl ite bulunmuı olma.sın. 

~Y•u~~ ye~t rejim ıayeaintle tadır. ve birçolf yetlerae halkla yaptıfı • Evlerde •alntı kh 
...,. .... do- ı F'ranıız <lonanmasının mühim mı:ı temaslardan edindl~imi:ı ilk in r yatı ant ''ti •tıerhıe 1 gru muş ve deniz ve yemekhaneler değlı, ta. 
ht. ~et~rcıt hı?' 0~~n ehemmi • bir kısmı Akdenizde .diğer bir kıs tıba yeni Türkiyenin ve Türk mit lebenin maddi ve manevi her 
•"'biı~.t . hugilnku vazı'yetı' .. e mı da Atlıntlk Okyanusurıdadır. Jetinin biltiln A.Yrupıdi dottlua 

"" ~ " 
11 tilrlU Ultiylltlhl kartılı)"acak yer 

f'aL :rır. Maamafih herhangi bir vaziyet ve hayranlık uyandırdığıdır. 
,._ "lt ter, meseli, ıpor ıalonu, bUylik 
"'"ili YUkarıı-· karcısında Atlantik filosunun Ak. En basit tabakaya mensup baıt 
aı.. . rı %ı •u rakamlar Alman· s tiSren ütonu, okuma IAlohü, ayn· 
."'Tttirıe uını harpten evvelki va- denize gelmesi bir saat meselesi - kimselerin bizlere, Atatürk inkıli. el lıtli'lhıt Ve ıante mUtatAa aa. 

geınıc8• • • dir. bı ve yeni Türkiye hakkında sor '" 
ı... · · 1 ıçın çc"k uzun ça. Jonu, llhhi imdat edası, gibi oda • 
~. ıcal> ettiaı'nı· "Ösl•rrnek _ B mut oldukları ıualltr, oralarda b 

1 
.:ı • .. ~~ • k k b ( lu da mevcut u unuyorwu. ta ır er e un arı memleketimiz için çok güzel hiı-

... /!Uüror ki 1 ter beslendiğine ve büyük bir all. J3urilırda Unlver'*lte ta1ebesi 
1-t s •etıe 914 detıberi ge· ne zaman söyler? kanın mevcut olduğuna açık bir ııyet cUz

1I btr ücretle kalabiltnek· 

" 

~tııit L zarfında bazı devlet • h .uı-ı .... 1. • • 
iL lıq1lar llllVVCtlerin{ irttıtMlf delil teşkil etmiştir. tediq YI er nu Ü r"fm&• ıttır&. 
~-.. · ı da ek ·ı . Erkeklerin kadınlara söyledik. Talebelerimiz Bükreş, Varşovl hlt ve ~ğlence imkSnlarıha bul • 
ı.. 1 •sin ...... ,_ sı tmışlerdir. Bu· 
"' 'ta ... ,..,,akk leri ve hemen her erkeğin ağ- Berlin, Münib, Viyana, Budapeştt matıtıdu', 
'it r~ o d alt olan bir hlki· zmda ayni olan bazı sözler var. Belgrlld, Sclanik Atinayı ziyaret Slyıö ltektbr Cemlt BUıelin 
111•~jdcrıcr· ~ bu lSlürn aa~an de. dır. Fakat, acaba kadınlar erkek- etmı·cler, oralarda kendilerini aıııı. 1 ~ • tm• ld ki ·-:liğİid;; ının ınernülerinin bü - :. .. cuet• ırwe ıprıt • ıı o u an 

•u .. r. lerin bunlan ne saman söyledik. kadar eden mtlesseaelerden \re U• Unlvenltemizin en mUhim ve 
~Urı düny d !erini biliyorlar mı? lebeden rehberlik görmüşlerdir. tnUbrtfli 1htltat1lnödlft blrill bu 
tı.." crı a~ a a ınevcut zırhlı • Bunları öö-renmek isterseniz B•l"nlkt• AtatilrkUn e.....ını· ·ı·ya· 1 tA .;J ıırh''a6ıır gÜllcyi 1ng1liz Ro· k •& " ıt .. "'' ... talebe ev er uir. 
ı...~ " atın ı.. 0 uyun.: ret ettiğimiz zaman gençlifin duy Son söı olarak ıurtü •hllyeyim ~'- b ••tlldır. Bu ge • S ..ı 11 k t·• kıza _, 

Haıtııtaten, ruhiyat lllmlerhUli 
tetkiklerine nazaran insan an • 
cak, korktuiu hayvanı öldürür. 
Fakat, hazan bu korkumuz sebep. 
stildir ve bi7.e zararı olmıyan hay 
Vanlan da öldürürüz. 

O halde, bize hangi hayvan 
zararlı, hangisi zararsız. bunu 
bilmemiz ıazım. Fakat, bilhassa 
böcek ve haşerat clnSinden hay • 
vanlan bu noktadan ayırdetmek 
r.ordur. 

ffte. 1934 te Amerikada Rhode 
tsl&nd (Rod Aysland) da bu 
maksatla bir sergi açılmıştı. Ser

gide haşeratın. yılan ve saire gi
bi hayvanların, böceklerlA han. 
gileri zararlı, hangtletl Mranıtz, 
muhtelif nilmunelerl, insanlar U. 

Evlerimizde, ltırlarda, bahçe _ 
lerde kar§ımı.za çıkan kUÇülc ve. 
ya bilyük bir çok haşerat Vardır. 
Bill\lll'ffi. liliigiılbden korkmak 
lazım geldiğini tabff hepimiz öğ. 
renmek isteriz. Bu sebepten, 
Rhooe • İSlatitl böeek ve haşerat 
sergisi o kadar rağbet kazarunıe. 
tı ki yalruz bir ay zarfında ser,, 
giyi 30 bin ki~l gezmişti • 

Bunun Uzerine sergi, mUddeU 
bittikten sonra da kapanmamı§, 
daha genişletilerek umumi bir bö 
cek ve haşerat mUzesi haline ge
tirilmiştir. Dünyanın ilk "böcek: 
hayvanat bahçesi,, ismi verilebi. 
lecek olan bu müzeyi dolaşanlar 
bilyük bir bilgi edin.erek çıkıyor .. 
lar. Milze4en çıkanlardan bir ço. 
ğunun: 

- iyi ki öğteiıdlm, bir daha şu 
hayvanı öldürmem, dedikl~rl du• 
yulmuıtur • 

• Uruı-ı - ıu upece 0 L&tsam r dugvu heyecanlan tarif ed•miye • u, o ..... v .. . ..fdtn TOrk taJebeıl, ken a..: ltı:ı l~ :z "uk toplan 1060 mısmı ? u ••r• g• 
·~. '"1rlıRındald mırftıllerl z . . ceğlm. 4llerlne Yakttari nkat ve dl•lplinl Edebiyat fakUltealndt tecıru btl nıhlyat ve an.p ve fan dlll 

l?r•n . (Ôp~ ~ edscs§ını- Her şehirde yalnız taleb•4tn de c8ıtertniıler tı Türk yfikıek tahsil v. edebiyatı doçentllklerl &Qtktır. 
~ 3a ,~ıı~n Yeni Ricli .. rhl :?ı bildlği zaman.hl) dl ğil, resmi makamlardan da gördll· censliiini ıerefli bir •urette tem • Talimatnamesi mucibine. l' Dll&D 1939 ayı Jglnde fmtthın .. 
<ııtiı: ".c topı . ~ yo Zl l • - Karımdan. ç en ee etine. .. .. t:- Ak ti' b. 1 • . ı· ·- JI bl İs 1 ...... 

~ as "'llt..: arıle 900 kilogram • • "'•lif 1 1 .... k .... ., gumıa alıt a ve ıempa ız erı ııl ederek nete ı, canh ve zınoe t tarı başlıyacaktır. tekli tna mart aonuna kadar rekt&-l\1te blf. ,, 6 •dl ]{ • yın, o ue m en y <U au"1iım. k .. eh m t ....... 1 . IJlt ) ' lı1t t uıng Jorj v zırhlısı d ço mut 11 • mı ... ır. ıeJdlde yurda dönmUı erdır.,, vurmalan. (818) 

~~~~~ 7o7 ~ m . . M~~~~d~n~ illu& ------------------------~~~~~---~~~ il"'~ ~ tollı. tıin Dunkerk zırh~!:a:; (kE~!! d~~ ad®ı bt)r kadını öp- çok ıerefli bir ıutette temıil eden 
114 ""~ "'r le 5~ me ... ne ':1• mman. 

: ~ 1 l'l11 <:lu • o kilcgram, Al • - Artık her eeYl unuta.lmı Tek • A 
1 

• ~~ 335 :enan zır~lrsı :s lik rar eskisi gibi arkadaş olal;m. H f K A Y E 
, .. 1'l 'a\\~l cgram agırlıgmda- (Evli bir adam sf:Ji öptükten f iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 

14.Y. 111:~ ~:1·bııaktadır, eonna). (BOflarafı g """"'4) 
J ~lı .ı.. etl~· t ~•iba Ha ~da 

• ~ n~?\b ın e""' t yan. - ya- yalım seni aev. hep•ini tahammül tdlltmi)'tcek 
ti ttıı~-~ ~~g~dly?r· . dlııt. Se!tden eweıkt atkla.rnnm kadar fena buluyordu. 

Mlkdan Muhammc B. 
Beheri 'l'utuı 

• 'US 
teminatı 

&.al! 

b .""aıeı..- . nn ııyaat vazı • bl~ bın 'lıaluıtı ce~ıcu. ..Auli li~ 1 1 di a S ı 
"' ;ı U1:th•1 b" Un .. (S' ,JA s-r.ı • anun ar yor u. a 

.llll ltaı ~e ~tan .r e ut gozlcr ız(.l(:in evı·el bir aUıy 8oodiğ; aece aşa .. 1 k . 
1 

r Kereate 
, 11'. ~ b >'ilnlqr h &aya dönmüştür. kadtn OldU!Jtmu tJ#f'mtd'#fnU .m., Ş' d' ~ I ınsan ar .. '8yd ouJ 

. 1ld Ulund er gün yeni bir iddi· man). . ı?1 ı arııxru da tahammül e • " '--•ıı 

1209 M2 
115000 adet 

U. Kr. Li. Kr. 
-- 61987-
-70 33033-

Li. Kr, 
3899 03 
2•11.a 

15 
lG,15 

.,~, \.. derı Ultlarına .. _ . dılmıyecek derecede çirkin ve fe • batı ~ ,. 
·: .. ),r 'illin 0 gore, kuvvet • . ~amıyorum, senin gıbl na gl>rmiye baılamııtı. içinde bil. Das beyu k&. 250000 metre 

"ldl09U, • 
-15,5 

"tatrrblll" 
38'11SO- 16 

~ L.. aart."'h ldukları anlaşılı - güzel bır kadm nası lolur da bu yu"k bir nefret hı"ı • tr navfçe 1-t "11'1 -·4Cllı F 1 k . b T a uyanmıı . 
" "etlerin· ransız ar da <le- §ap ayı gıye 1 ır! Şöyle düşünüyordu• I - Şartnanıelırl "' nUmunıltrl muelblnct yukarıda ya.zıh mabtmt ayn ayn kapalı zart 

d~t~ e >'alnıı t ı Yabana atmıyor - Giydiklerini tenkide cesaret et. "Eğer hakikaten ~iyankoda ka· UIUlUt Atlll almaoaktır. 
~):~ değil ~~analara faik ol· meye bafUJdt!ft mmon.) zandrysa, merbameten yiiz ruble ll - Muhammen ~elleriyle mlvakkat teminatları hi.zalarmda gösterilmiştir • 

• ":M 1'iitu 'nıaaJsi ırçok clbetlerce - Aklını başına topla, çocuk verir bana, kalanını kilit altına ko. m - Eksiltme 27-2-939 tarihine raatlıyan pu&rtesl gUnU hlu.larında yasılı saatı~rde Ka• 
fi l!ı l'orıar ı olduklarını fü. olma yavrum! ba.taşta LevıWm ve MUbayaat şubeaindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
~ ~ llrıaıı d · (Sizi hiddetlendirdiği zammı.) ya~arısına bakarken ırtık eU -
'- !\ ~a ç~~anınası umumi harp. - Niçin böyle haksız diişün.ü. tümsenıiyor, nefret eden. ıoğuic fV ..- Kereıte prtnamesl 260 kunıı beyu cul 1artnam11l 165 kuruı kanaviçe prtnameıl 

~'rısa }'aJt~uvvetten düımüı· Y~~~?. .. . .. ... blr 1ıanrla bakıyordu, Bir aralık de 194 kunıe bedel mukablllnde her gUn ııözU geçen eubeden ve tmıir baımUdürlilğünden alına. 
fi ~tt ltı_a.1rııa bu .. zarnana kadar ( ki8 oogru düşündil.ğilnfız bakı~ları biribirile karıılaıtı. bilir . 

.... ı b... ltıiy0 gunku ehe · taman.) , , V - EkıUtme"• ...trmek lıteyeıılırln mUhUrlU teklıt me•:tuplarmı ka.nwıt veaalk Ue % 7,5 ...t' 
ll1' ,'ffııı.. tdıı. F mmıye - . . MAıı de kendıne ıöre bWyalar " fi• 6"-

. ~ >ıı · akat son senttler - Belkı bana deli dıyeceklln, L 
1
• 

1 
., venme parası makbUllartDJ veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale 

~ ttıanıa . fakat leni ok da eevtyorum ki .. urmuf, P an ar yapmıftı ve •o· ıaatlerinden blrtr 11at evvelin• kadar yukanda adı ~n komlı)'OA batkaıılıfma makbuz muka.. 
tı·. tetıaa arı 'Ve ı~~ yenıden •l • benden ba kas: il: meşgul olma. casırun ° anda ntler cUiıUnMekte bilinde vermtJtrl Slh ol\l.llur. 826 
l:ıt t... ~larınrn Yanların mev- nı fst 1 

11 "'·- olduğunu anlıyordu. Bakıılarile 
~t( ~., muazzam b' em yo....... ki f 
\ ~e 't?tıtlerf F ır şe- (SiZC miJ~kül bir oo.::lyttte dU • san : 

• • • 
'Sot l•ttrereıt tansızl.arı da ~rdüğü caman.) "Herkes baikuınm aırtındın re , Cind 
\'İılG~l!ıattı 'Ve deniz aıl!hla. - Sentiı n~ yapacaftmı bilmi- çlnmeyi düşünür, demek fıtlyor - Mikdart Muhammen B. Muvakkat T. Eksiltme 

bltt •l v~ı ~ylece 1914 '"'"'' du. Hayır, •~nin buna baldan 
~ 4!ttı :Yetine 1 v ,, - .. m. 
~ "'tU . • ge meae (tık defa olarak ®ğruyu aöv- yek!,, 
~'itıd:\~in };'ransa .. l~ toman). Kocası ka.dıntn bakıtlatındaki 
~ r it 1 kuvveti . hcnuz 1914 _Anlamıyorum :n,eye hep ayni bu manayı anlamıştı. İçindeki nef. 
~d~ltiıı~~llt dört t:ı bulmuı de - rıokt&da ıarar ediyorsun! ret boJaaına kadar yülc11lmi1tl, 
~ ~ ltı 1

ll§a ediJnı ne 3~.000 ton (ilk dı/a olarak do#ruytı aötJ· artık kendini tutamıyordu. Karı • 
~~t t~~" i)tj t cktedır. Bun - lediğfoi:: tanıan). sınnı büt]n hülyalarını altüst ıt -
~- t 1

11 .. ane ınoder t • ·b· ....ıı k d ' h • ., . Otl>id • \1~ tan k .. n ay - Anlamıyorum scnın gı ı 6 ... mek ma sa ıle emen gazeteyı 
\ trıft td? Ve d e. ruvazor, bir zcl bir kız öyle bir adamla nasıl eline aldı, dördüncü sayfayı açtı, 
~ 'İııtıe •lccek ~:ız~!tı gemileri kon~ur! ilk sütündaki .satırları ~uldu ve, 

)\ .. "'ııı~a 1'-rans boylece 1914 (~Uin baf'loa blt'üiÜJ 1oôfH/ıfN- muzaffer bir eda ile: 

~ ~p en ltuvv:t~arbi Av· 4unU1U ö4"etwH6' aıman.) -teri 9.499, no. 46! dedi. 26 
~ litUıı1t:ltclktır. donanma • - Güzel bir kız değil ama, za. deiil ı 
~ ~e lk.. haıde :ı;- Yallı... Hüyalar da, nefret de, hcpıi 
.~ ''l' 2 ransızla (G" ·· 1-;;;: " ı.n.ka .... ı kızdan ~i , t ~ 1l'l.Jısı " nn ye· oruş~u-yu ~ "'r kaybolmuştu. .tvan Dmitriyeviçle 
. tıııci •de in ... ar~ır. Ayrı • baMeMrktın.) karısına •imdi odaaln dar, barn. 1
• ha •ırı f ... edılrn 'Jet d. N k d ·· ıs· ı Bilmem :. ~rıcı 1 kruva .. e. • ır. - e a ar ıuz.e ın. Jık, ıbaaı'k geliyord•ı. Yedikleri ye• 

Ort ı~İd· •ıtı.ır le zor ınıkdan başka biri daha sana. bunıı hlı; meö·· doymamı• aibivdiler. Vakıt 
~ ır ruvaıtöı- 'k MS led ı • •" ~ • , 1' ~il\>· Ayı-ıca .. ını darı Y m l , • • bir tilrlil geçmek bllıniyo:du, ta -
orl>id" aıcsı- )a uç tane 8000 (Bunu herke.!ten ~te 'l§'te bık atler öl üı;üz derecede uzamıı, 
bit v l'rıı.t. • l>ılacaktır. mış ol4uğu.tıw: %Oman.) ç 

ta. '<{lfıbi f 1 f i can ıukıcı olrrtu§tu. 
~ttı-""Q'dir ve torpido t - Senden evvel ba§ka b r s n • . 

e't:J'tıi~ • • llaha on ~ne~: nasıl sevebilmişim, bilmiyorum. lvan Drrtitrıye~ç: 
1 

. 
~ır illtı • _ Se in 'bl bir kızm beni sev. - Bu akşam bıze ne odu, bıl. 

· () tcnı·1 n gı · · d' d d d rı ile· 1 erinin .k ınesi ne bUyük saadet! mıyorum kı 1 ıyor u. u <: a an 
ıı. ' ı ~ nu darı b' d k ı Ş d b. ·~ ne daha ya ı1 _ Senden dünyada ayrılamam! ır ışarı çı sam u ev en ır 
\.~~·ıı b· P a - (Her ~y da1ıa yeni ba§larke-n). kt·,.tulıaml BugUn defilae yarın 

r. lt'a~t teit tc.. _ Sende takdir ettiğim bir ~y muhakak evi bırakıp gideceğim ..• 
\~ltttt. t llci ta~::hgenıi- varsa o da çok iyi kalpli olman. (Hikayenin italyanoumclıan ter • 
~~ r taraf a ya. dır. cüme edilmiıtir.) 
~~Ilı ,tarı lı'ran!Jzlar .. _ - Bir erkek kendisini, Ur.erine - ______ ....... __ _ 

ı 411eri rı ••ti tor ·d a go bUtUn ıne&ullyeti al&hileoek bL· yet ıa.rtıarma bağlıdır. 
~t t'~id· rıe •it oı pı o muh- haldı •&nnıdlk- ıa:na naaıl iz. - Sen bensiz daha meıut olW'. 
t t: ır ~ an Terribr e !e-
t·~ · t, tc : ~ürati ıc dlvaç teklif edebilir! sun. yavrum. 1

t " •ır •aatte 83 b '" y1 !ıc d ı k • -..'trıi ~ahası 41500 , (8"1den ayrılmaya karar 'VeT. - Ta ıı, ne ar a ag o ara 
bırçok to 1 kılo. diğ-i zaman). kalabiliriz. 

P •r •e g - Ne de olu, in.tan bul cemi. (Her ıey bittiğ' .tOman). 

. 
40 tık çivi 15/IJO m'/m. 
Kadranlı otomatik bukUl 
Kilot paZltalon 
Kasket 
Kaput 
Çizme klSleı-

2000 kilo 
l t.det 

12 takım 
12 •• 
12 '• 
12 ., 

Lira Kul'Uf Lir aKurut 

875-
700-

5'8-

28 12 
52 00 

41 95 

saati 

14 
15 

15~ 

I - Yukarıda Cifti ve m1kdan yuıh (3) kalem mabeme eartnaıne ve mevcut nllmunelerl mu. 
cibince ayu ayn ıkllltmeyt konmuetur. 

il - Muhammen bedelleriyle muvak!~at temtnatltaı hl&alrında g&ıterllmiştir. 
m - Ekılltmt 3-3-939 tarihine rastlıyan cuma gilnU hizalamıda yazılı saatıerac Ktrnata§.. 

tA kfiln levuım ve ınUbayaat ıu besindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şaratnameler her rt1n sözü geçen ıubeden parasız olarak almabllece#l gibi nilmuneler 
de görllleblllt. 

lstekIUerln ekıfltnıe lc;ln tayin edilen gün ve saatte % 7,~ gilvenme paralariyle birlikte mez 
k~· komisyona gelmeleri ilin olunur. (9'0) 

r 

Malm ciııal 

Eski çuval 
p~aları 
Jduhtelü renk:. 
11 yaldız 

Miktan 

41000 

200 

Vahidi 

kilo 

,, 

*** 
Muhammen B. Satıı ıureti Muv. tem 

Lira Kr. 
Saat 

Lira Kr. 

2460 - Açık arttırma 369- H 

200 - Pazarlık 30 - 15 

I - Yukarıda cins ve miktan yatılı ild kalem malr.eme ayrı ayn hizalannda gösterilen usul. 
terle satılacaktır. 

Il - Muhammen bedellerile ınuvakkat temfnatlan hiutannd a glSsterilıniştir. 
m - Arttırma 6-3-939 tarihine rastııyan pazartesi gUnU yukarıda yazılı saatlerde Kaba. 

ta,ta k&!n levazım ve ınUbayaat 1Ubestndeki satış komisyonund1. yapılacaktrr. 
IV - Çuvallar her gün Paeabah!:e ispirto fabrlkumda ve Yaldız nUınuneleri de söztı geçen 

1t1bede görUiebllir. 

V - lsteklllerin arttırma lçfn tayin edilen gUn ve saatlerde % 15 temlnatlarile birlikte meı. .. 
kftr komiıyona gelmeleri ilin olunur. (941) 
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i 1 an 
. Türkiye Şeker Fabrikaları 

Anonim Şirketinden 
1. Mart 1939 tarihinden itibaren şirketimiz namına memle

kete iUıal edilecek makine, a:ıat ve edevat, inşaat ve i§lotme 
malzemesiyle sair bilcümle eşyanın glimrUk muamelesi ve tertib 
edilecek fabrika ve mahallere kadar sevki münakasaya konmue
tur. 

Teklifler kapalı zarfta olarak 25 Şubat cumartesi günü sa. 
at 11 de isteklilerin önUnde tetkik edilmek Uzerc lstanbulda Bah

• 
1 
F§ 

1 
1 
~ 
~ 

•· fi'"... . ' ,ı I~ •• : ,; ıfll ı J ' IBIH~~ .. 11111111111-''lllllPJlim 

1 1 1 ve şüphesiz ·hepsinden tesirli teneke kutularda 

çekapı Taşhanda 42 numarada kabul edllir. 

1 
!stiyenlere şartnamesi parasız olarak yuknrdaki adresten = Gribi, nezleyi, Romatizmayı, diş ve ba, ağnlarmı hemen getiren ycgine ka,elerdlr. Madeni Jratulard a olduğundan t.eslrf Te te# 

verilir. ı :i sı:ıblttır. bmlne Ye markMına llıtfen dikkat. Her eczanede teldik kutwıo '7,5 kuro,tur. 

----------~- urı G~mıuınnıın~ •mıamınmıııııııoo- lfillllll!Jınııı u ıı ü ıııiIBır.ı•ı~nım••nm ı 
'" ; ' . "f . . . , . ,.._ . 

Hfif bir üşütme hazan buyuk bir hastahk 
çıkarabilir, derhal bir kşe 

Saf alin a11nız 
GRiP - NEZLE - BAŞ veDiŞ ve 
bütün ağrıları derhal geçirir. 

Kayseri Vilayetinde: 
Bünyan civarında çıkan kardin değirmeni civarında Kızıl Ir

mağa dökülen Sarımsaklı suyun un 100 kilometrelik kısmının etüt 
edilmiş ve fenni keşfinin tanzim işine mevcut şartname mucibin. 
ce eksiltmeye konulmuş ve bedeli keşif iki bin liradan ibaret bu. 
lunmuş ehliyet 16 şubat 939 perşembe günü icra. kılınacağından 
taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvnkkete akçcleriyle bir_ 
liktc Kayseri Vilayet makamına müracaatları ilan cdilmiııti. 
9-2-939 tarihinde umum meclis azaları intihap müddetinin sona 
ermesi ve bunlara niyabcten vazife görmekte olan Daimi Encümen, 
azaları vazifesinin hitam bulması ve yeni encümenin teşkili için 
bir ka,. giinün gP.c;mcsi muhtemel bulunduğundan ihalenin, 27 şu-
bat 939 pa7 .. artesi e-Unüne taliki muvafık cüriilmilş olduğu ilfm 

olunur. (9011 

11/rirıcl Sırııf Opualiir • Dr. CAFER TAYYAR 
Paris Tıp Fakıille3l mezunu 

Umuınt ve sinir, dimağ cerrahisi 
l"C (Kadın doğum} mülehınsısı, er
kek Ye kaılın ameliyatları, diınal 

ve e.~lelik: (Yüz buruşukluifu, me· 
me, karın ~arkıkhf;ı ve çirkinlik) 
ameliyatları.. Her gün sabahları 

muayene saat 8 den 10 a kadar 1 
MECCANEN - Beuoğlu Parmakka-
pı Rumeli han No. 1 ... 

Yavuz Sezen 
Diplom Terzi 

Il:ıkikt tek kostümlük lngili:ı ku
ııı:ışlarııııız gclmi~tir. - 11J Bt~uoğlu 
J>armakkt111ı Gayret Apt. Türk Foto 
Evi iislü11de. • 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; akşam

ları 17 den sonra I.Aleli Tan·are 
A.p. Daire 2; No. 17 de haslal:ınnı 
kabul eıler. (Telef on: 23953) 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si kar~ısmda eski Klod Farer 
sokak No. 8 - 10. öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye 'kadar. 

SAHlBt : AŞIM US 
Xeşriyat Müdürü: R. Ahmet Sevengil 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

ANKARA memurlar kooperatif §irketi tarafından getirilen en iyi 

depoda teslim 
TONU LiRADIR. 

Kurşun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir. 

\tOracaat yeri 
A-~iara memurlar kooperatif 1 
Şirketi lstanbul irtibat bürosu 

Sirkecide, Yalıkö~ü caddesinde, Liman hanı karşısında 
Mühürdar zade hanında No. 32 Telefon 23074 

DEPOSU: Kuruçeşmede Altın Çapada 2 No. lu 
Kooperatif deposu telefon: 35-69 

·-. -
• 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELiDI~ . 
.r 

il·---~· . ~ 
T. C. 

ZiRAAT BANKASI 

~~~~~~~~~-4 
• • • • . . _, - -16 

Zayi 
Ankıır:ı ~frıııtıriıı kooperatifinin 

2~18 ııuıııoralı hisse scııcdiııi kaybet
tim. Yeni.,ini :ıl:ır:ığıınd:ın lıiikmü ol
ıııadı~ı iliın olunur. - l\adıköy Os
manııjia I\rı:asl:rr .~okak 6 wuııara
tlrı ( /ii Albay Trı•fik Tt:ldn karısı 

Gülsüm Tekin. 

Zayi 
Cihangir :ıskcrJik şuhc~inclcn almış 

olıluğıım terhis veııik:ıını k:ı~ hellim. 
Yenisini çıl.:ırl:ıc:ığıınd:ın eskisinin 
Jıükrııii olııı:ı<lığıııı i1:111 l'•lcriın. - llr
~il;/aş ffılcımıır r.aılıle•i .\"o. 20. 319 
dofjımılu l/alil oülıı ı\/i Kıislelek. 

Sumerbank bırleşık pamuk ıpııgi . 
dokuma fabrikaları müessesesı 

PAMUK 1PL1Ct SATIŞI: 
Kayseri Dcz Fabrikası malı 12 No. paketi 

16 .. .. 
24 No. ,. 
Z4 No. ,, 
,, .. 
,, ,, 
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