
Fransaya sığınan 
muhacirler 

l>arj dan .s • . 4 (A.A.) - Perpignan 
~ hıldırildiğinc göre şimdiye 
~ r Fransaya sığınmış olan 
biıı an~~llarm sayısı seksen be~ 

ki§ıyi bulmuştur4 

di beyanatı aleyhinde gittikçe ar
tan infial firtması karşısında tek
zip yoluna giderek bunun arka
sında siper almak istiyor. Halbuki 
tekzip ettiği beyanat, mükerrer 

defalar ilin edilen ve hiç tekzip 
edilmemiı olan İtalya, Almanya 
ve Japonyaya müteveccih olan düş 
manlığırunm daha açık bir ifade
sin.den başka bir ıey değildir. 

~ - ~ 

VAIKDT 
Şarkı Müsabaka 

KUPONU 
No • 22 5-2-939 

Bu KupoHları Toplayınız 
30 adet olduktan sonra en tok 

beltendJğinJz şarkının gflttcsiyle 
beraber bize göndereceksiniz •• 

(Yazısı 6 oıcul.a) 

oiitirıe~i1 Arabistanda ingiliz nüfuzu altm
da yeni bir devlet kurulacak 

Teftiş Heyetleri Defterleri 
Tetkike Başladı 

:Ankara, 4 (Telefonla) - Ankarada mebus aeçunıne 
esas olacak mahallat d efterleri tanzim edilerek teftiş heyeti
ne verilmiştir. Tefti§ heyeti tetkikata baılam.IJ bulunmakta-

dır. 

Kabine eski Radikal grubu 
Reisi Svetkoviç farafından 

teşkil edilecek · <Yazsa1 ~ ~J 

Fransa 

etmez 

Londra 4 (A.A.) - Yalanda 1 Fransarun da tavizlerde bulunaca~ 
toplanacak ol~n ~ilistin ~on!eran- ~ zannedilmektedir. İngiliz hari.ı 
sı hakkında sıyası mahafildcn ah- cıye nezareti konferansın mesai
nan haberlere göre İngiltere Su- sinden Fransız hariciye nezareti
riyenin bir kısmı ile Filistin ve ni haberdar edecektir. 
Ammanı lngiliz nüfuzu altında tek İngiliz kabinesi bası arasındı 

bir devlet halinde birleştirmek da ihtilaflar oldug~u söylen' 
{
.,_. d a· . ıyor. 
ııuın e ır. Yahudıler bu devletin Hariciye nezareti Amerikanın taz 

içinde muhtar bir idareye malik yiki altında Yab~dilerin menafüni 
olacaklardır. korumak istediği halde müstemle.ı 

Fransanın vaziyeti henüz belli Mt nezareti arapları tutmak füc
değilse de, Akdcnizde Fransa l!- rindedir. 
hine bazı tavizler. muka'bilinde 

Balkan Paktı Deniz Kon
feransı Toplanıyor 

Atına, (Hususi) - :Balkan 
Antantı denf.zlrnk konferansı

nın ihzarı toplantısı ayın otu-
zunda Pirede toplanacaktır. Bu 
toplantıya Balkan Antantı dev
letlerinin vapur şirket ve ensti
tü murahhasları iştirak edecek 

ve hazırlanacnk projeler nisan 
ayında .DUkreşte toplanacak 
konferansa. arzedilecektlr. Bu 

lrnnferanslardan maksat. Bal .. 
kan Antant? devletler! vaput
culnrı arasında. teşriki mesaf1'l 
temin etmektir. 

Maarif Vekili 

Maarif Ve7dilimiz B. Hasan :Ali Yücel 

- Yazısı ikincide-

Tramvay, Tünel 
Şirketleri 

Malzeme ve tesisatın tesellünıüne başlalf6 

Teslim muamelesi 28 
Şy_batt~ bitecek 
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Maarif Vekili 
Dün Gazetecilerle 

Samimi Bir Hasbihalde 

Bulundu M h f d Şehrimizde bulunan Maarif Vekili U a aza yar ım 
Bay Hasan Ali Yücel, muhlelif kül-
tür müesseselerinin çalışmaları etra- sandıg""ı 
lındaki tetkiklerini tamamlamıştır. 

Dün de İstanbul gazetecilerini bir a- Öl 1 . A·1 1 • s· 
,raya toplayarak onl:ırla memleketin en erm 1 e erme m 
rnaarif meseleleri etrafında bir has- Lira tle Yardım Edilecek 
bihalde bulunmuş ve iki s:ıatten, faz- Muhafaza Başmüdürlüğü me -
l~ süren toplanlı~a Sayın Vekil şu murla.rmm biriktirme ve yardım 
izahatı yennişlerdır: clıkl ~ h tl i to . l k san arı unıumı eye er p -
Maarıf Ş~asma ~azı~ 1 lanmış, bir senelik hesaplar tet. 

- Memleketın muhtelif tahsıl sa- kik dild 'kte dık . 
'l'kl · e ı n sonra san varı-

Tramvay, Tünel 
Şirketleri 

Malzeme ve tesisatm tesellümUne başlandı 

Teslim muamelesi 28 
haJarındaki son yapılan yenı ı en . . v 

tetkik etmek, mevcut maarif mesele- datlarmm 73 bın lıra. oldugu an- Nafia Vekaletinden gelen emir-' ka iki şirkette de bir t!Cnebi me-
lerlni göriişmek ve icap eden tedbir- !aşılmıştır. Bunlardan biriktirme le kurulan bir heyet, Tramvay ve mur kalmamıştır. 
!eri almak üzere önümüzdeki yaz sandığı ikrazatmı taahhüdatın, Tünel şirketlerinin malzeme ve Bu memurlar da devriteslim mu 
mevsiminde Ankarada büyük bi.r üçte biri nisbetinde yapacaktır, tesisatlarını evvelki gün.den itiba- amelesi tamamlanıncaya kadar va
Maarit $O.Orası toplanac:ıktır. Ma~rıf bu suretle yardımdan ziyade me. 

Şubatta bitecek 

:Vekaleti Şliraya hazırlık olmak uze- . . . v ren devriteselliime başlamıştır. zifelerirı.de muvakkaten bırakıla-
re bir neşriyat serisi vilcuda getir- murları para bırıktı~ege alıştı- Heyet, İstanbul Nafia §İrketler caklar, bu suretle kendilerinden 
meğe karar vermiştir. racaktır. Sandıkta bırıken para- başmüfettişi Süruri Devrimer'in lzum görülen noktalar etrafında 

.Muhtelif küllilr bilgilerini ve iler- lar da bankaya yatırılacak, faiz. reisliğinde, nafia şirketler komise- izahat almacakt:.r. 
l~yişlerin1 ihtiva edecek o.lan bu neş- !erinden istifade edilecektir. ri Ihsan GUndUzo "'lu ve Devlet 
tıyat ayni zamanda maarıf meselele- Yardım sandıv ise bir ölüm · g ·· · · 
ri hakkında bir fikir edinmek iste- .. . gı. DemıryolJan muhasebe miifettitı 
~·enlere bir kütüphane ~a~ireslni d.e vukuu~da _olenm aıle ve çoc~kla - ı Kemal Arıdurudan mürekkeptir. 
görecektir. Vücuda getırilecek kı- rma şımdıye kadar 500 lıra!a Şirketlerin Kasaları Ve 
taplar ~unlardır: kadar yardımda bulunurken şım • 

ı - Atatürk'ün, İsmet tnönü'nün diden sonra 1000 lira yardım edil Bankalardaki Paralan 
maarif meseleleri h:ıkkında muhtelif mesi kararlaştırılmıştır. Teslim Alındı 
:vesilelerle söyledikleri nutuklar, be- -o-- Bu üç kişilik heyet, dün derhal 
yannameleri ihlivıı edecektir. · k ti · b.. .. · ı 

2 - Türkiyeye muhlelif zamanlar. Gümrük Basmüdürün'Ôn şır e erın utun 11. etme ve. umur 
öa gelen ve maarif meselelerini let· T ft • 1 • 1 ve hususatma vazıyet etmış, va-
'kik eden tanınmış bilyük kültür a- T t•ı ... ~ 11Ş erı v ridat ve hasılatı kontrolü altına al · a ı gunu o masına ragmen 
damlarının vermiş oldukları rapor- .. . k b .. d. . .. M th' d" nuştır. Bu arada dün, her iki şir-

b , k gumru aşmu uru e ı, un . 
lar. Bu raporların ır ısmı neşre- . ketin kasalariyle bankalardakı 
d 'l iştir Bunun eksikleri tamam- yolcu salonları ve İstanbul, Sırke- li 

1 
1 

m · , 1 k .. d:ı . .. '"kl . .. . d b t f . mevcut paraları tes m a ınmış, lanarak tam bir eser o ara vucu cı gumru erı uzerın e azı e tış . . .
1 

. . 
i ·ı ktir ı d b 1 t 

1 

defterlerı de vıze edi mıştir. gel rı ece • er e u unmuş ur. . 
3 lktıs:ıl vekaJeU lktısadt işle. 0 .. "kl d ~ 1. t Bu sabahtan itibaren de her ikı - . umru er e raa ıye son ay-

ri tetkik etmek üzere getlrmış oldu- 1 d rtm kt d Ka . şirketin bütün eşya, emval ve te-
ğu heyeti maarir meselelerine te- ar a a a a ır. nunusanı :ı- sisatınm teslim alınmasına başla-

b. ymın gümrük varidatı 3 milyon 
mas etmiş olduklarından ır pro- nacaktır. Bundan sonra Tramvay 
fesörler heyetinin .yaz'.11ış olduğu en- 700 bin kiisur liradır. Geçen yılla- ve Tünel şirketleri heyetin mü:;a-
teresan ynzılara aıt kıtap.. nn Teşrinisani ayı varidat nokta- . . . . b' 

4 _ İlk tedrisat vaziyetini tetkik smdan en zayıf ay olmuştur. adesı ve vızesı olmadan hıç ır aar-
etmek azere gelen Amerikalı profe- --o-- fiyat yapamıyacaklardır. 
sörün vermiş olduğu rapor da neşre- Bütün bu teslim ve diğer mua-
dilecektir. Millet Vapuru meleler "Tramvay ve Tünel ida-

5 - Gerek kendi memleket _ad.aro- Kazasında Boğulanlar resi,, namına yapılmaktadır. Bu 
1 n gerekse memleketımızde G k. b" "k f rt d E ~li 
an~ızıl, 1 ecnebi ilim adam- eçen ı uyu ı ına a reg muvakkat idareye henüz kimse ta-
vazıfe a mış 0 :ın , li ında bat M"ll t a uru a- • · · · tarının verdikleri raporlarla hfaarıf man an ~ ı e v P I yın edilmemıştir. 
, 1 ktJctinin üniversite profesörlerine centası kazada bogulan kaptan ve T ı· İ • 28 Şubatta 
~ e a r .. · ·1 · ·ı 1 · 25 b" ı· ı k es ını şı sorduğu sualler etrafında pro esor- gemıcı erın aı e erıne ın ıra ı . . • k 
lerin y:ızdık.l:ırını ihtiva eden rapor- yardxmda buluıımai!a karar_v.er.:.: !ki ş!rll:etPn1!S,~~ emval ve te-
larla muayyen meseleler hakkında miştir. . . . . . 

ı ılar neşrolunacaktır. . 
25 

b' 1. sısatrnın devrıteslım alınması ışı yazı an yaz " .. 1 Mıllet vapuru esasen ın ı-
1 

k 
6 _ M:ıarif Veklilclinin kullur ş- . d w • • bu 28 şubatta tamamlanmış o aca tır. 

·r krJ tlere raya sıgortalı bulun ugu ıçın w b hah leri etrafında muhtelı ve a e 1 Bu işle ugraşacak heyet u sa -
sorduAu suallere vekMetler tarafın. para t~mamen k~za ~urbanl~rıru_n tan itibaren tesisat üzerin.de yapa-
'dan verilen cevaplar bu aradadır. ailelerıne ve varıslerıne tevzı edı- , w alı al . . b" p ogram 
· · kk d eş-

1 

cagı ç şm ar ıçın ır r 7 - Dünya m:ıarıfi ha ın :ı n lecektir. Acentanın karan her ta-
, · k't l tetkik edilerek ter- . d hazırlamıştır. redılmış ı ap ar rafta memnunıyet uyan ırnuştır. ,. ·ık 

1 
k h · 

cümc edilecektir. . Yalnız si ortadan ara1ar Lenüz Buna gore ı o ara §e rın 
Yuk:ırıd:ı saydığımız 7 maddelı~ g p . . k muhtelif köşelerinaeki depolardan 

kfıllür işlerine ait meseleleı; ~epsı alınmam ştır. Bunun. ıçın aza i e başlanacak, en ufak atelyelere 
d · birer kil:ıp halinde Maarıf Şurası hak1nnda yapılan tahkikatların ne· ş d "d'l k müddet 
iç~n yaz mevsimine kadar hazırlan- ticelenmesi beklenilmektedir. ka ar gı ı ~re limmuayyen] . biti. 

k içinde devrıtes muame esı • mış olaca tır. --o---

b D·ı M lesi k·ı· rilecektir. 

Tramvay Arabaları 
Ve Şebekenin Islahı 
Bugünlerde teslim heyetiyle be· 

raber diğer bir heyet de tramvay 
arabaları ve tramvay şebekesi ü
zerinde sıkı bir teftiş ve tetkikata 
başlıyacaktır. 

Bu fen heyeti son zamanlarda 
bilhassa sık sık bozulan tramvay 
arabalarını sıkı bir kontrolden ge 
çirecek, bunlardan lüzum görülen 
leri derhal ve çok seri bir surette 
tamir ettirecektir. 

Bu arada işe yaramıyacak olan 
arabalar kadro harici edilecek ve 
bunların yerine Avrupadan yeni
leri getirilecektir. 

Bundan başka kuruluıundanbe
ri değişmemiş bulunan Tünel ara
balan da esaslı bir tamire tabi tu
tulacaktır. Tetkiklerden sonra gö
rülen lüzum nisbetinde ya bu ara
balar da tamir edilecekler, yahı1t 
da işletmeden çıkarılarak yerleri
ne yenileri getirilecektir. 

Halka Kolaylıklar 
niıi .. .- t:u:ıftı:ı.-ı Nı:ır~ .. v.ı..9J .. +i 

tramvay ve tünel seyahatlerınde 

halka birçok kolaylıklar göster
mek tasavvurundadır. 

Havagazı Şirketi 
Istanbul Havagazı §irketinin sa 

tın alınması için de Ankarada de
vam eden müzakerelerin bugün
lerde tamamia.1acağ: Eanılmakta
dır. Bu şirket te 939 yılı başından 
itibaren hükumete f'eçmış farzedi
lecektir. 

Ya ancı ı , ese ~ lktısat Ve ı .ı Bugünlerde Ankarada. imzalana 
Çocukların yabancı dıller oğren- Dün bir sabah gazetesı tktısat cak olan satış mukavelesine göre Sinir Hekimleri 

me çaJ:ı :ıltıncı sınırt:ın b~şlar. Orta Vekilimiz Çakmn Ankaraya dön- h 'ki şirketin satın alınma be- Toplantısı 
'Ve liselerde okuyan çocukların son .. ~.. .. d B Vekil 1 er ı . • h kiınl . ı·k toplan 

1 rda yapılan tetkiklerde lisan dug-.ınu yazmışsa a, ay delleri her sene müsavi taksıtler- Sinır e en sene 1 • 

zdama1n ~nden azamt surelte istifade şehrimizde bulunmaktadır. le ödenecektir. tılarmı a.ktederek yeni idare he· 
ers erı d .. b · · d k t · l d" 1 nci etmedikleri, ya~u_! m.~h~,elif yıllar a Daha birkaç g~. şe .. rımız e a- İki tirkette 1939 yılı başından yetini intihap e mış er ır. 

bocaladıkları gorulrouştur.' Iacak olan Bay Husnu Çakır De- "t'b re hükumete ı~mi~ farze- reisliğe Prof. Mazhar Osman Uz-
Dunun sebebi de ecnebı dil tedri- nizbank ile Deniz Ticaret müdür- ıd .ıl a knt bu tariht~en sonr;Lki man, 2 nci reisliğe Prof. NaZlm 

leket içinde ayn ayrı "f . ı ıne e ve "' 1·~ D lh :~~~~nv::~ ayrı kitaplarla yapıl- lü~ünde te.t~ikler yapan mu ettış- bütün muameleler Nafia Veklileti Şakir, ıunumt k<ıtip ıge r. • 
masındandır. . lerın mesaısıyle meşgul ol~~ak ve hesabına kaydedilmektedir. san ŞUkrü Aksel, veznedarlığa 

Bu vaziyet karşısında lisan ted~ı- aynca İstanbul tarafmdakı ıktısa- • • b. Dr. Kenan Tükel, celse katipliği-
satının ayni şekilde verilmesi le'.11,ın di daireleri ziyaret ederek memur Şırketlerdeki Ecne 1 ne Bn. Dr. Leman Tüzcmen se-
çarelerlne başvuruı~.uştur. ln~ılız- larla tanışacak, ve ken.dilerinden Memrular çllmişlerdir. 
ce için Pasetin lngılızce. muallımle- işleri etrafında izahat alacaktır. Bugün Tramvay şirketinde Cemiyet ilk içtimamı 10 şubat 
rine ö~retmiş olduğu şekil ve metot ı · k • d d b' t 939 cuma ....ı~,,,·U saat on bir de 0 Uı- ve Tüne şır etın e e ır a- 6 ........ tatbik edilecektir. .. :s d kted . 1 kitaplarının Amelt ve pedagoJık esas. ne ecnebi memur bulunmaktadır. Bakırköy hastanesin e a e -

Mektep Kıtap an ıara göre hazırlanması için Maarif Tramvay şi:ketinde olanlar mü- cek ve (Erken bunamada şokte-
Okullarda okunacak kitaplarını mu~ Vekllleti müsabaka açacaktır. Bu ki- dür Gindod ile muavini ve batmü rani) hakkında muhtelif mütehas 

ayyen kimseler tarah?dan yaz~ roda tapların önümüzdeki sene yeliştirll- d. Bl b Uf tt'c Fe- "ıslar tarafından tebli~ler yanı -
üzere havale edilmesınden zıya e 

1 1 1 caktır 

1 

hen ıs anşar ve a~m e ı~ .7 

müsabaka usuliyle okul kitaplarının mes neTça knışı a.k T. d • t ridir. Tünel · şirketinde olan da bir lacaktır. Istimalar bütün hekim -
Ö .. ım.. t ·· e ı e rısa . yazılması daha faydalı g ru uş ur. . " . ustabaşıdır Bu dört kişiden baş- tere açıktır. 

Bu suretle meslekle yazıcı yetiştir- Bütün tahsil kuvvetlerın~ muvazı __ _:__.;;.·---------------- ---------
k ve onları yazı hayatına teşvik bir de mesleki teknik tedrısatı kur- _ • 

~r:kAnlan t~min edilmiş olaca.ktır. mak Maa~i~ yekfiletinin esas gayele- ve n 1 s e ç 1 m 
n sene ilk olarak, ilk mekteplerın o. rinden bırıdır. 
k~ma kitapları, yurt bilgisi ve tarih Bu şekille meı:olekette sanayi ve 
kitapl:ırı için müs:ıbaka nçılmıştır. iktısadl sahadakı ~arekAlı doldur-

• nıak ve arttırmak ımkl'ınları hasıl o-
y em Istılahların lacaktır. Bu iş için esaslı bir prog-

Vaziyeti ram hazırlanmaktadır. 
Orla okulların bulundukları yerler 

Bu ders yılı başın~an itibaren o- gözönünde tutularak umumi kültür 
kul kitaplarına geçmış olan_ ye~l ıs- veren orla okulları ayni zam:ında 
tılahlar hakkında henüz verılmış ka. meslekt teknik mevzulara da yer ve-
U bir karar yoktur. " recek ve fa:ıliyete sevkcdecek imkAn. 

Talebeye ıstılahların oğretilme kt d 
ak lar aranma a ır. 

tekli ve talebenin bunları kavram - •f V kil• • 
taki müşkülrttlarının nelerden ibaret Maarı e ım.n • 
olduğu mektep direktörlüklerinden Sehrimizdeki Tetkiklerı 
ıorulmuştur. Duna ait cevaplar ö- - Maarif Vekili şehrimizde kaldığı 
nümüzdeki harta içinde Ankaraya müddet içinde yüksek muallim mek
l<>nderllmiş olacaktır. tebinin yeni yapılan pavyonunu, Gü-

Gelen cevaplar tetkik edilecek, 1- zel San:ıtlar Akademisini gezmiştir. 
leriye sllrülmilş mütalealar nazan Güzel Sanallar Akademisinden yeti
•lı:ate alınarak bunları kolaylaştı· şenlerin de muallim olabilmesi için 
neı ft dilıeltiei tedbirler alınacak- okul hazırlanacak, yeni talim:ıtname-
w. • ye maddeler konacaktır. Bay H~san 

Gramer Derslerı An Yücel bu ak~am Ankaraya done-
Orta okullarda okutulacak gramer cektlr, 

_________ ___..,,; 

GONON 
AKİSLERİ 

Denizbank müdürü Ak d . ve ~ 
YusufZiyaErzinMuhte- a eml 
lif lşlerHakk~datzahat 40 kİSİmİZ 

Verdı • "' 

So .,.;;...,1 d ba f' .. M EMLEKETThlİZDE bit n 0~er e zı ırma mu - ~ 
' · ıı · · ·t· "k" ti . debiyat Akademisi messı erırun ı ıraz ve şı aye erı .. efil 
" · De · b k ta af d 1n mak fikri etı·almda HüS 
uzerme ruz an r m an - Cahitle görüşen Hikmet feri' 
gilterenin Swan Hunter firması- ~ 
na ısmarlanmak üzere olan 11 dun, muhterem muharrırdeJl 
vapur ~i yeniden canlanmıştır. cc,·abı almış: ~· 
İktısat ve Maliye Vekaletleri mü- "- Akademi kurmak IA:tl 1 
fettişleri Denizbank muamelatı dır. Fakat bunun, Fransadsı 
ile, Satiye binasI meselelerinden gibi, Azası kırk kişi olaillal 
başka bu i~le de meşgul olmakta. ÇUnkU kırk kişi bulamayız.''$• 
dır. llüseyin Cahit böylece bit •. 

MUfettişler pazartesi günün- deblyat Akademisine Aza oı:
den itibaren bu yoldaki tetkikle- ğa lAyik meziyet erbahrııt 1 
rine başlıyacaklar ve kısa bir za. kırk kişiyi dolduramayac.sP 
manda işlerini bitireceklerdir. açıkça söylemiş ... Doğruııu ~ 

Heyetin bugüne kadar olan ça yerinde bir mütalea ... ntiıllıı!I , 
hşmaları ile diğer bazı hususat ta.rafldrllkle seçilip, sontıJI~~ 
etrafında tatil günü olınasma. "Biz kırk kişiyiz, biribitiJll" 
rağmen makamında meşgul bu- biliriz" demektense ... 
lunan Denizbank umum müdürü 
Yusuf Ziya Erzin dün şunları 
söylemiştir: 

"- 11 vapur .işiyle mevzubahs 
diğer meseleler üzerinde çalışan 
müfettişler henüz mesailerini bi
tirınemişlerdir. Tetkiklere devam 
edilmektedir. Vaziyetin pek ya • 
kında aydınlanacağını zannediyo 

• • " 
"D,, grupuna dair 
Bu kere ''Güzel San'at1'1' >; 

kadeınisi" nde açılan "D g~~· 
sergisinin r eslmlorini dc»;T~ 

muş buluyorlar. Bundan~ 
sat, ışlmdild resiınlerint ef'fe .,. 
ayni grup santatk4rları tat1111~ 
dan teşhlr edilen resimlet ı_,, ~.. ~ 

- Denizbankın maHlm mese - çarpık çurpuk, iğri büğrü, 
lelerden başka bazı yolsuz mü • şeyler olmadığıdır. ot 
bayalarda daha bulunduğu söy- Eh .. made~ resimler ~ 
!eniyor bunlar doğru mudur? nılmnştur; şımd.i BİZ iğri 
"- Müfettişler banka mu.ame- mayalım. 

lafını b~tan'başa 'lwntrol ediyor. • "' • 
Zar, bu işle bizzat ben de ~gul Ç k f.I I . 
oluyomm. Fakat t etkiklerimiz bit OCU 1 m 0rl 
mediğinden şimdilik kati bir §etJ Maa.ril \~ ekdleti ilk .,e:; 
s611lemc.k.müm~ün değ~~ir: !a: tahsil çağmdaki mektep ç ~· 
kında. S'lzı tenvır edecegımt ümıt ]arına gösterilmek üzere tt'' 
ederim.,, lcr temin edilmesi hakkJJJd' 

- Bundan bir müddet evvel kikler yımtırı•''ı"" ... t" p~ 
~~~· ~"""-•• fı m er ya ,;' 

fil'tilhMreı -rmrine_, ~ımmışlardı. hatta şehl'imiroeki film :ıııil ..,e!'. 
Bunların vaziyeti ne oldu? selcrinin bilhassa bunlal'l• ~ ~ 

l im l .. . :ıııi1~11 
"- Bu memurların bir kısmı gu 0 ası uzumuna, ret r 

esasen vazifelere yerleştirilmiş - dit vesilelerle biz de işıı 
lerdir. Bu nokta benim de ~- miştik. ~ df 
rı dikkatime çarpmf.§tır. Fakat Çocuk filmleri yap e~ 
bunkmn açıkta kalmaları mev • ha ehven bir iş telAkld ~; ,, 

Z'l.tbahs değildir, geri kalanlar da ruz. Bil&kis, çoc~~~ ~biti~ ~ 
vazifelere tayin edilecektir. Şim etmek için daha huyu~~ ııl 
dilik hepsi maaşlarını da munta- na sarfctmek Hlzımgel p 1 
:aman almaktadırlar.,, liyoruz. HattA o kadar tlJI'~ 

cuklar için tiarfedilcn i )'ltl 
eserleri karşYSmda, bil,-i) .,,er 

lmpeks Tahkikatına bile zevkalıyor. AmerikıJJ ,.,, ı· 
Devam Ediliyor bur san'atkllr Valt DiSll~e~ 

tmpeks hadisesi tahkikatı i~in cat ettiği ••ıuild Fare., >' 
· lk' ·· bunun bir mlsa.lid.ir. ..ı. Ankaraya gıden ve evve ı gun 

1 
~ff-V'' • 

· Komik Lni'nlnld er l ehrimize dönen Kemal ve Şakir ı '"-.A 
Seden kardeşlerin Beyoğlunda merikada çocuklara bit t~ 
Banka hanındaki idarehanelerile mekte olan eğlenceli bC~~ıl' 
ayni handa ve Emirgan.da bulunan filmlerken, saka~ dilğil fJY 
evlerinde hummalı bir faaliyet var bile katıla. katıla gül ıJ 
ı ler haline girmiştir. f'r.J 
.. ır. lb ttc td ...ır 

Banka Hanında Kemal Film ve lt'nkat biz, e e eSe>;J ~ 
lmpeks şirketi idarehanesi yeni- güldiirmck bak-nnmda~ıP";I ~ 
den tanzim edilmektedir. temin edecek değllizU! 1ı.,,t . .il 

. . . ve Avrupanm muhte ~ W i.. • 
Diğer taraftan ıkı ka~deşı~ be- kik filmlerinl getirtJJl~eı'~ ·~ 

yanatların.dan anlaşıldıgı üzere ri ta st'P il"'. 
. k · k biraz da ha ce pa ı.e9 kı· t. yapılan tahkıkatta tmpe s §lr e- .. k b"yi.ik v _1_V' ,~ 
. h k . tl ğiz ki, küçu 1J .. "' il' ~ , tinin yolsuz bır are etme ras an ~.. ,., U 

. · tçln birer merak nıe 1,,c ;.ı. l' mamış ve Krep denılen komısyon· ha.re" .4v '> 
· b · lecek bu filmlere ~ k cu lngilizin de şırketle her angı J(Ja.t1' 'il 

. d k b' d m.ız para, birkaç . ..A \ bir alakasını ısbat e ece ır e- siJlC 11""'" L!' 
lil bulunamamıştır. Bunlara rağ- Greta Garbo nane ~ 
men alakadarların tahkikata de- • • • ~ 
vam ettikleri haber verilmektedir. r •.'U 

Uzak olsun.. vettıı~ ~ 
Fransa.da Anatol <t#".J 

'1~ ' OfT ~ Pııınır llp rt • adında bir adanı ıaJll tJ~ ~t 
~ -=..:::_ıı aza esı kalpten öldü. Bn ııı<1 tJJB I ~a~ 

>·- ~ 3u E. ~ 3u E. hayatınca., yüzden d1 jJ,61 ~qı; 
\.. ~ m - • ~ - ., mm canını cehenneJJle ,e91' tıı~ 
~ ... : • :ı e IQ mis O}makJa b crabCrf & 1 ltN 
<( "" ~ .. ı ' -•1•1"' '{ ~. N ;a, il> N kollarım sallaya sw> J' ~ 
lı- • g ıo ! ; yordu. ,.s1"1~!İ · 
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:son Haberler Görüp dUşUndUk;e 
~..., ~ ,_, -. 
Güzel bir karar 

Cıvı AKA LE 

kemalizme göre 
Matbuat hürigeti Yugoslav Kabinesi! R~i;öii~8ifüiô'rin 

· · t ~ .t tt • nutukları 

Ga.zetclcıodo m~kteplerle ço
auklnra nlt bir hnber okudUDLı 

/ J{iiçük bir haber. Fakat dotra• 
I sunu isterseniz, gazetelerin ktl. 

l!illtü Yazan : Sadri ~:rtem 
;:et Reisi, gazeteciler top I )erinden doğmuştur. 

ıs lJ a e ı Amerika Cumhurreisi Ruz -

çük bir şey gibJ, gcllş1 güzel 

1 rnrdiklcri bu haberin arkaam
da, <lerJn bir J>sikoloji ve yük .. 
sek bir müı•cbbl teşhisi Tar. ınatbuat hürriyeti da- Uç nazariye de üç hayatın üa- yen İ 

u:;ık ~onuştu. Ona vazih desi olmuştur: K b, k. R d • k 1 b veltin A vnıpada. bir harp vu. a 1 ne es 1 a 1 a g ru u kuunda Fransa ve lngiltcreye 
l\:ız olsun, oğlan olsun, mek .. 

tcı> cocuklnrımn süs ve saçlar! .. 
le meşgul olmalarını ra.sak eden 
bu lıııbcr, bence bir müjdedir. 

b' tayın etti. Bu hudutlar 1 - Devlet milli birliği kuran 
ı.ic~ı~zunun, bir emelin ifa· bir kudrettir. Reisi S k . f f d . s.rdmı edeceği hakkındaki ha-ve J ovıç ara ın an berleri dünkü ajans telgrafları 

dır, Sosyetenin sıhhati Machiavelli'nin ileri sürdüğü bu 
~ ... t~n zaruri .elan ölçü.dür. nazariyeye göre devlet milli vab-

lcu §u prensipleri ileri sür- deti temin edecek, onu istikllle 
~ 

1 k 
ile kısmen tekzip edildi. Daha 

f eş k İ 1 ed İ ece loğrusu Ruzvelt kongrenin ha-
riciye komisyonunda. cereyan 
eden gizli müzakerat esnasında 
''A.MER.tK.Aı'\1N lIDDUDU 
FRANSADADIR . ., yahut A • 
MERİK.ANIN İLK MÜDAF A
A HA Tl'I FRANSADADffi.,. 
şeklinde bir söz söylemediğini 
guetecilere verdiği beyanatla 

Ilııgün mekteplerimizde örle
leıiylo karşılıışıyonız, ki ı,aş. 

mnınnk elden gclmeyor. n.,.. 
ları ynğb nıerhcnıler0 bulan .. 
ınış, şimşek bıyıklı, yarmı sa.. 
kallı bir takım züppeler karşı. 

Belgrat, • (A.A.) - Stoyadl· 
....., 't \ kavuşturacak bir kudrettir. On novic kabinesi istifa etmiştir. 

'. enkit serbesttir. Yenh~ beşinci asrın nihayetiyle on altın- Siyasi mahafilde zannedlldlğlne 
''ltıden olursa geri çevrilir. cı asnn başında yagamıı olan bu göre naip Prens Pol derhal Ko
~ ~e .~itırme ncıriyata İtalyan mütefekkiri Avrupanın ve roşetz Uo temasa gelerek yeni 

ftt~ lıdır... dünyanın realitelerinden birini el- kabinenin nasıl teşkil edilmesi 
haknnuıdan menli propıa- le tutulur gibi bulmuştu. IAzımgolcceğlne dair şahsl mü· 
~tir sahası açık bıra- Nctekim Machiavelli'nin mem- taleasını alacaktır, 

l\hıi iç~ır.,, leketi olan Italya için "vahdet,, Belgrat, 4 (A.A.) - D. N. B. 
lttj11 rn~ada; birçok seneler bir zaruretti. stoyadlnoviç kabinesinin fs· 
l~ un idare işlerinde mu II - Holanda gibi organik inkişa ti fası neticesinde hükômet par
ht1;ıttler kaydetmiş, nihayet fını yapmı§, orta ıınıfırun serveti- tlslode lklltk çıkıp çıkmayaca. 
~Ih•ttıede teşrii hayatımızın ni teksif etmiş, ve bu sınıfın arzu· ğı siyası mahafllde merakla bek 
1 aıuıda ınüessir rol sahibi larını devletin haklarına karıı set leniyor. Filhakika gerek parti 
a( ~ınnuş Dahiliye Vekili haline koyacak bir vaziyet ihdas reis vekillerinden olan Spaho, 
t>aı/. hazır bulundu. Muhte· eden bir memlekette yeni zaman gerek bizzat Koroşotz merkezi· 

tlltı .. Uiye Vekili bizzat haya- devleti: yet idaresi aleyhinde bulunu-
ct d 

11 
türlü tecellilerinden bin· A) Ferdi hakkın muhafızı yorlar. 

~lll .... tra alnug bir insan sıfatiy- B) D ı t' k d t" h d d ""'\lıtı ev e ın u re ı, u u u Mebusan mecllsinin bugUn 
>..,, etle gazetelerin ioıı.birlig-i f r,..:ı• h k k' ı tahd't d'lı"r ·ıı.. "' e .uın u u ıy e ı e ı • için yapması mukarrer olan iÇ· 
~ ~trafında çok değerli be- C) Mülkiyet bir haktır. tlmaı geri bırakılmıştır. 

b"hiU Ulundu. Esaslarına dayanan naıariyele- Belgrat, 4 (A.A.) - tçtlmal 
~ği :e Vekilimiz matbuata re yol açar. muavenet nazırı zvetkovlç de 
~ tttir~i~eti şu cümle ile teba- Hugo de Groot Holandada in· istifa etti~inden kabioo buhra-
' l.t • kişafa baı1layan hayatın ve libera- Dl vahiml:şmiştlr. 
~ lı:ı atbuattan istiğna göste- lizmin ilk na:zariyecilerinden biri-
dc~~'?i bir idare mevzuu- dir. . f 

' lcrı;,ı dir,, ayni beyanatı ıu Devletin bu ıekilde telakkisi kitapları teşkil eden fertlenn er-
"'" litanıanııadı •• t ·ıt d b'lh t' ik kil diyetlerini alikalandıran meıclele-... ngı ere c ı asaa en ıp şe • . 

~ ep· • I 1 ti . ınizden '-endun' '--dar d • ki af . k" b 1 t ı n c e a mış r. 11. .a e ın ş ım anını u muş ur. n A • 

~den fazla dikkat ve ya- giltere gibi milli vahdet davasını Meseli ınaanlan aadece ellen· 
·~ kadıar yardım L -''-''iyo dah 1 b' . b' . i l" dirmek, onlara aadece haber, hava 

ucıııu a evve 111etmıf, ınnc pil" . .. 
~' f h k la tiiı vermek, boylece kütlenin fer-
ıiı. ~ na ert ayatJru oymuı .o n ce- . . 
· .a.. .h.-1uun· tatbikatında . 1 d ni d 1 ..: hu dı arzularına hitap ederek aansas· 

'""Cll 1...: .-" mıyet er e ye zaman ev eu • .. . . 
~ ~ın de meıul olduğu- kulcu ferdin haklariyle tahdit edil yonta taayyuş etmek ıstıyen ma.t· 

•ııı 1 • . . • - - - ....... ""a bır müessese halinde tasavvur Duat meydana çıkmıştır. Ferdın 
:r c ı mı~ ır. liU uunycı~ AU..,Mv•- J.nlı:ıılcıınun ilevl~t hukıınıınn t~h-~ o duğunuzu düc.ilnme- n J t 

~ ~ ıı-. Çünkü ·~ ve ıözü- olan Hobbes ve J ohn Locke'in mül dit ettiği liberal nizamda matbuat
btı. t~ çok daha çabuk Y!t"' ldyet hakkındaki .dütilnceleri, bil- ta ferdi haldar fibi miltalea edile
·' !ı.ı.1 ~riiz. aŞhıslarm da ıe hassa Locke'in fikir vicdan iti- bilir. Bu rejim de fikir, ve milta-
~~'YetJerjne riayet ebne- kat, söz, yazı hürriy:tleri hakkın- lea ile satış, kazanç, ticaret birbir-

ilıı § ı" daki telikkileri ile, liberal de\ le- leriyle adeta mezcedilmit bir bal-
. c lırnet t .. .. · · b' d d' it 'lsfı nonu ıyı ır ga tin nazari temelleri takviye edil· e ır. 

\.. ~ t nı .24 - VIII - 930 da miıtir. Netekim matbuatın tarihi bize i"' . tınışlerdi: III _ Fransa gibi nüfusunun bunu gayet vazih olarak iıaret e
ıı.... ıyi bir 

ı>i "'<I~ aazetenin baılet· dörtte birinin elinde arazinin yüz- der. 
· "e r: de doksan altısı tekbü.f etmiı Milli hakimiyet devletlerinde 
~~" 'sılc aöl'lbek, bir hikim memleketler.de yeni saman devle- matbuat hakimiyeti eline aalcak <>
~İnde adil olmaya ça- ti kendini bafka bir tekilde rea- 1~ milletin ~fkarı~mumiyesinl ter 

~' .~keti kendisi idare tize etmek istedi, buna göre naza- ki be,. teş~kkul. et~§ ola~ efklnu· 
~ ~. ta i lhesuliyet hissi ta- riyeler ortaya çıktı. mumıyeyı genıı kutlelerıne kadar 
~tUr~ l J. J. Rousseau'nun içtimai mu- yaymaya çalıımaktadır. Çilnkü 

· l.tccu ~ lII - 924 te Büyük kavele fikri liberal olmadan mil- devlet hakimiyeti kadar efkinumu 
' l\ Qo .. •ınde Dlatbuat hürri· let hakimiyetini tesia etmek iste- miye de devletin idaresine bilvau· 
t~t t~~~ nıahzurların yi- yeıt bir devlet tellkkisini ileri sür ta olun igtirak etmektedir. Milleti 

"~~illi aıııaUtrıyetiyle izale edi- müştür. temsil bakrmınd:':° .mec~sler .~a.dar 
iL. t:ı- tan nutk d R , kl" 'k .• __ m matbuatın da mühım bir rolu var-
~'ıtıi "'<ttec· un a gaze- ousseau nun e&1ı mumeuıu 

'~ti: 1 ha'lckında ıunlan olduğu demokrat ''milll ha.kimi· dır. . 
t d 1 t. ı..ı. 1 • Liberal nizamda matbuatın r.o.JU 

ı.._ ye ,, ev e ı uuy ece yenı zaman • 
. •i,.,._. hanb umumiyede de ı t' ti 1 · d b' . 1 t r nazari olarak ferdı haklar çerçeve-
- ..... ,e.L , v e ı p erın en ırı o muı u . d'.ğü hald milU 

..., Ye -·-,_ • y · T .. ki d 1 ti b il si içinde görün u e -.., ......... unyet enı ur ye ev e u ç ce- . 
tel'akk .. . hakimiyet nizamında sosyetenm 

· ~ . iyabnda haiz reyan.dan da muteeıaır olmugtur. .. . . • . 
'> • "-~~eyi yadebnek Fakat onun hikim valfı "milli bunyesı ile alakalı bır varlılc ha-
'ti ' ... bn tmn ve vasi vahdet,, devletini kurmak olmu~ linde bulunmaktadır. 
.ı. ~ \liı~ etmeıi, ne tur. tstiklil harbi, imparatorlu- Devlet adamıd kada.r ef'klnumli u: 

""" .. '~ ~ vaziyet oldu- ğun inhilfili ve tasfiyeıi hep bu e- miyeye hitap e cnl~~m meıu yetı 

İstifa ~den nazırlar bir beyan 
name neşrederek istifalarına 

sebep olarak Hırvat meselesi 
hakkında kabinede çıkan lbtilL 
rı zikrediyorlar. 

Stoyadloovlç Naip Prens Po· 
ıu ziyaret etmiştir. 

Belgrat, 4 (A.A.) - Kabine 
buhranı ıon haftalar zarfında 

ve bilhassa Maçek'in Hırvat par 
tisiyle birleşen Sırp muhalefet 
partisinin kuvvetini açıkça gös
teren 11 kAnunuevvel 1938 in· 
tihabatındanberl fçln için kay· 
nıyordu. Filhakika buhranın 

esası, Stoyadtnovlç kabinesi ve 
hUkO.met partisinde bu mesele 
hakkındaki noktal nazar lhtl
lAtıdır. Buhranın neticesi hak
kında daha şimdiden bazı şa
yialar dolaşmaya başlamı~ ıı· 

Muhalif Hırvat ve Sırp partile
rinin de iştirakiyle bir mllll bir-
11 k hUkCtmetinin teşekkUlU der· 
piş edillyor. Başvekil olarak da 
Koroşetzln lıml ileri ıUrUlmek
tedlr. 

YENİ BAŞVl!lKlL 
Belgrat, ' (A.A.) - Havas 

bildiriyor: 
!stlfa eden nazırlardan lsvet

tovlç, Naip Prenı Pol tarafın
dan kabul edilerek 7ent kabine
nin teşktltne 'memur edilmiştir. 

Belgrat, 4 (A.A.) - Yenl ka· 
blneyl teşklle memur edilen ts. 
vetkovlo eski mebuaan meclisin
de hUltQmet partlıl olu radi
kal grupunun reisi idi ve son in
tihapta da parU mucadeleelnl o 
idare e)'lemlfti. 

Stoyadlno'f'lç kablnealnde iç· 
Uma! muavenet nasırı bulunan 
tsvettovtç Hınat muelesl hak· 
kında kabinede çıkan ihtllU U
zerlne istifa eden ·ye bu ssuretıe 
bUtUn kabinenin dtıtmeılne se
bep olan bet naıırdan birisidir. 

tsvetkoTIQ, P11kapoı Koroste· 
ztn adamı olarak tanınmakta· 

dır. 
UNlVERSlTE TALEBESİNİN 

NOMAYlŞt 

ili.na IUzum gördil. 
1 

ımza t.nlebc diye gelip oturuyor
lar. Kaşlıın, akıllnn gtbl alıktır4 
Tırnaklarına nıanl.kür 7aptınr. 
lar. '.rabta omuzlu, ,·at.Jta adel~ 
ll bu perçlm \ 'O k&ilıkül kahra--

Bununla beraber Amerika 
A.yan azasından iki zat Cum -
hurreisi Ruzveltin hasblhalin. nuınnlrının, Jmfnlarmda tut.. 
de Fran.saya yardım edeceğine kııJlı sııçtan hnşka bir şey rok .. 
dair beyanatta bulunduğunu, tur. Akılsız başt:lld saçın ıcur 
gar.etecilere verilen beyanatın nıkt.nn no farkı ,.ar, diye ~ 
herhangi bir maksatla yapılan şünmczler. Ayna karşısında kat, 
tekzipten başka bir §CY olına - bettikleri znmana acmıazlar4 
dığmı söylemekte ısrar göster- Güzel, siislü olmıık uj::,'TOnda hal! 
mektedir. cndıkları cınet.rin erkekliğe ya.. 
Diğer taraftan dUnkU (Fran kışınndığnıı sezmezler. 

sızca İstanbul) gar.etesi de Bit Sokakta her şey olan bn to
lerin son nutkunda ltalyaya cuklar, sınıfta blror kocaman 
yapılacak yardım meselesinde Wçt!rlcr. EUerJnde eldivenler, 
kullandığı ifade Ü7.erinde du • snçlnrmdn. parlatıcı yağlar, yüz.. 
rarak nutkun aslında bu cüm- lcrlndo pudra bnlutıariyle dola. 
lenin başka, fransızca tercilme şır durıırlnr. Uoş başaklar gl'" 
sinde bafka olduğuna. dikkati bl, hepsinin bnşlnrı ha,·adadır. 

celbediyor. Dunlıı.rı, bir kere de kamp za. 
(Fransızca lstanbul) un ifa. IDl\nındn. görünüz. Yele ean

desine göre, Bitler Rayşta.g dıklan saçları kesilince, aslan .. 
meclisi huzurunda okuduğu lar siit <lölnnüş kedilere döner .. 
nutkun fransızca tercümesinde ler. başları, yerden kalkmas 
şöyle demiştir: olur. 

- Nasyonal - sosyalizm Al. l\lnnrit Vcldllnfn, gazetele.re 
manyasmın dost ltaıyaya ya- düşen todblrindo işte bunun I• 
pacağı yardım hususunda kim. çin, çocuk ruhuna nlt derin bir 
senin hayallere kapılmaması ıni.iı·cbbi teşhisi l'nr demiştim. 
lazundır. Bugünkü ltalya al Y· Bu teşhisler, biz, hocalara da 
hine beyhude yere açılacak / jç .kuvvet! oldu. Faydalı gördil" 
ideolojik bir harpte, sebep ne ğüınflz. smayışlardan çıka.rd.ıtı• 
olursa olsun, Almanyanm 'bu nuz çareler için )'iiksck ma
devlet yanında bulunacağına kamlardan yardım görebJlece
herkesin kanaat.etmesi sadece r,rtz demektir. Hocalıktan 7etlt
sulha hizmet eder .. , miş, maarif maldneslnln her fU .. 

Halbuki bu ibarenin alman- bcslndo emek harcaya harcar• 
casmda harp kelimesinin ya • ilerlemiş bir \ 'eldlden zaten bun 
nında ideolojik sıfatı yoktur. dan bıışka ne beklenirdi? 

Bundan çıkan mAna ise ide
olojik kelimesinin Hitler ta -
rafından okunan nutka sonra. 
dan ilave edilmiş olması ve bu 
şekilde olan ibarenin ecnebt 
memleketlerde neşredilmiş bu· ı 

lunmıundır. .................... . .. ~ 

Hakkı Süha GEZGİN 

ingilterenın harp 
halinde alacağ ı 

tedbirler Belgrat, ' (A.A.) - Bu ak
şam ekserlıl tınlveralte talebe· 
al olmak Uzere mtıteaddlt nD- Sırp muhalefet partisi ne Hır- Londra, (Hususi) - Nazırlar 
mayloçl kafllelerl oehcrln muh- vat partisi arasında aktolun.an Meclisinin üç gündür ardı sıra 
telif yerlerinde tesahUratta bu· kAnunuevvel anlaşmasını şıd- Uç kere toplanması lngilterede 
ıunaralt Hırvat lideri )ı{açekl ve deUe alkışlamışlardır. çok nadir görUlmUştür. 1940 "' 
~---------------------- 1939 bütçe projesini tetkik eden 

Günlerin peşinden:---- Nazırlar Meclisi geçen sene 
1,034 milyon İngiliz lirası olan -

Bir yamyamm mantığı 
bütçeyi 1200 milyon olarak ka~ 
bul etmifitlr. Hacacılık bütçesi 
rekor teşkil etmekte olup 200 mil 
yon liradır. Hava işleri nazın 

l.: ""'~il 1Qa "ZUrn görmem. sas birinci plina almayı zarurtlet· de bundan ileri ge ıyor. 
~>ı... · l ı.. Ylldu lmnunive- tirmi tir Bizim tcflerimizin matbuat hak lılefmur ~filozofu Volter 1725 senesinde Amerika-
,,' ~ ..... '-Lib , ş . 1"1-kil • t 1 • a . lmi 1 ah il 'al.~ ' ı.~ = • i lcatemi il Milli hik:imi et eaan da ayni !andaki te ilA en ga.ze e en g ~ nm )ıfiaelaipl taraflarından Panse ge ş o an v ş er ara-

1 
Andersenin beyanatına göre, §im 
diye kadar ahaliye 40 milyon gaz 
maskesi dağıtılmıştır. BUtUn ln. 

\ :'«lt ...ı ~i t ı:n..1.~ n m•, y t • ferdi bir davanın mllmeuı· il k V lte b amy · 

~~~'"'dıı~. L. ~ar.:._q..tı siya- suretle yeni devlet hayatında na· ze eyı . . smda bir yamyam e onU§DlU§. o r u Y ama. 
·• '"'" ~ • • 1i olmaktan zıyade ıoıyal nınmm Hi ,,....... ti .-Al .. mi' tt~~ VBtandaıla- zari ve pratik ıebeplerle b1kim bn .. - Ç .....,....- e J..,....... • '' 

· ıı-..t-ı_ -ti" b 1 bir parçası aaydıklanru gostermek Di-~'"'"" _._ .. , 
' tı h-~ n er ro oynamıttJr. . .,---r ua 

. >'\llca "•uııyeainin fev ''Liberal,, devlet bllnyeti Tllrld- tedir. • . • - Evet, yedim.,, 
'ti 'ı... tılc -·-u- . EfkA-·-umıyeyı terkip etmek, 1 .. ı .. 1" diV• • '·.' "' • ._..UIQna da yede ımparatorluğun kuruluıu ve '"'""" • Cev&bmı almca blllihtiyar içinden .grenm.u;ı. gren gını 
ti..~ t e•--• . . . . . ona istikamet vermek, devletin ins · iti . >'e,i .,... _.lllCK ınecburı- son asırdaki Avru~a hAkimıyeti ı- . . lmak. hUJl.a de hal ve tavn ile göetermiı. Bu hali gören yamyam an 
~~ ~ •sıl bu mecbu- le münasebeti bakımından bir tür- hayatında müess~~ t k hür etiDl yemekte mazur oldufunu iabat için kendini müdafaa et. 

tıı.ı~ı-,.q...., llınuıniyeyi te- 1ü teeasüs edememittir. siyaıt iktidara i~tı. eme . - -'•: 
-~~ · ti elbette ki bir mesuliyetle ü.U9 t ~l\ t\ bu Harp sonrası dUnyaamda ise ll- nye 'kma eder. _ :mvet, bls insan eti yeriz. Fakat öyle rastgele herkesin 

~ll9ı... orf>,. ... kınatbuat tezi beralizm tasfiye haline girmittir. beraber bulunmak 
1
.,_1m h•'-=-ı e.ı.•-ı .:ıı..ML Bız' ancak harbettiğimlz zaman ölen dfünnanlan-

) '"" t> " .. " 1 bU "M'lll vahdet JU&&&& iUUUU- wuı "'"'66 
._..... 

~•l b • ~elllali nyesindcn Harp sonrası dlinyaımm prtlan, 1 
• " ak eni za· mızm cesetlerinl yeriz. Biz on.lan yemesek kurtlar, kuşlar 

tıag''da zrn devletinin devletleri ıoıyal bilnyeıinin fert- yet,, tezlerı: cı;.~ h:dutlan gelecek yiyecektir. Bu cesetleri yırtıcı hayvanların yemesin-
·~c ,a!rcnııipt !erdi idealize ten önce hesaba katılmasını uru- man devlet • ur y;.ürld- in- den .bre ın18nıarm yemeat daha doğru değil midir?,, 
• h-:Yet,11• erındcn daha i- ri kılmı!lttır içinde kurmalı: ııteyen ı -) lriııc· 1n hürn . . • :ı • kılA ı n bu telikldal Kcma- Harp meydanında ölen insan cesetlerini yırtıcı hayvan. 

~~ ' ı Pland YCtinı, ıs- Devletin bu manzaran onun . w .. anm . b tın .,Mllll nh lara yedirmektenae tnsanlarm yemesini daha doğru bulan bu 

giltcre 12 havaliye taksim edil• 
mi§ olup bir harp zuhurunda mer 
kezle muhabere imkanr kalma• 

ı ymca her havali müstakilen ida.. 

1 

re edilecektir. Yeni bütçeye göre 
donanmaya 140 milyon. kara or4 

1 
dularma. 137 milyondur ki, bir 
yıl içinde silahlanmaya harcana

' cak para 477 milyondur, bu mik -
dar geçen seneden yüzde yirmi 
sekiz fazladır. Havacılığa tahsis 
edilen para geçen seneye nisbetle 
yilzde bin fazladır. 

· · 'i~'llliid" a tutan bir kendine mahsus bir matbuat reji- liıt reJ1::~! h~~= .: bozma yamyam mantıki bir mialdlr: Derece derece gayriahli.ld ve 
~ "'t ~ ur. • aahi 1 d riI J• detin "J.TWu il ye..,, • VAKDT' ic.... ., r~ Uyuk ?.f· mıne P 0 maıunı a zaru e 'kild h" bir otokiritik gayri kanuni hldiaelerfn mUteoebbhı, Amil veya mes'ulü mev- 8 

. ·tat~ Ulu . ıllet Mec- tirmiştir. yacak ıe e ~ .. • 
Jıı~lta lr <la,. ttıe~denberi, dev Çünkü tarifini ve tamifini yap· unsu~ ol~sını 11ter. Humye

0
: ldtnde olanlar için Brnek sayılabilir, Bir halde ıki içtimai ha- a b On e 

\' C)\ 'ttdıtıi ;atı esasiye ka tığıD11% yeni devlet bünyelerine ol meauliyetaız tasavvura ~ 7 yat içinde en bUyllk eanller bile mahkeme huzuruna gelince 1 O 
~ ıq~~ ~Odtrıı ;::e1ttırınııtir. gun birer matbuat rejiminin de tur. Çünkil hilrriyet meauliyet ıde- cinayetlerinden dolayı kendlleriDl ~ g&stertr~ O U r\l UZ 

~ rı,_ v et bUn l • ı.. meldir. Zira bahiı mevzuu elan .... ,,. 
·"CQ;ariyc . yes - meydana çıkman tabıida. . . . Hasan Kumçayı .-. - - - - - - - - • 
~>'tain.:enı zaman Ferdiyetçi rejimlerin inki§d bır cemıyetin mukadedratıdırTEM 1 »•LALY.Li-L-~ en, zaruret buldulu 1.erdı matbuat daha So~ SAD.Rl..P , ... _ .... _ _____________ ._ ... _____ J 
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iliko, büyük bir merak ve en• 
diıe ile bakıyordu. Korkunç eıki· 
ya reiai, biru da korkuyor, kalbi 
heyecanla çarpıyordu. 

Bütün 'köylüler bir hizaya ıel
miılerdi. Yağız Ali, atından ine
rek yaklaıtı. Herkesin yanı baıı· 
na ıokuluyor, yüzünü dikkatle mu 
ayene ediyor, içlerinden buılarıru 
bir kenara ayırıyordu. 

Muhtar, ıöz bebekleri fırlaDUf 
bir halde bakıyordu. Bir aralık Ka 
ra Halile ya'klaıtı : 

- Kumandan, dedi ne yaptığı· 
nuı aorabilir miyim? .. 

Kara Halil, hiddetle bağırdı: dığı yere hilcum etmitler, birer bi· 
- Yaptığım iıten kimıeye he· rer yerden kaldırıp atın il.zerine 

aap verecek defilim!.. çekiyor ve ıüratle maklapyorlar• 
- Yoba Jmlanmızı mı alacak- eh. Diğer ıüvariler, kalabalığın et-

ımm?. rafını alıyorlardı. Kılıçlar plar-
- Hiç kimseye bir ıey yaprmya chyor, piıtovlar botlukta bvialer 

caiımızı ıöylemiıtim.. çiziyordu. 
- Eğer Jazlarmuza dokunuraa· Muhtar: 

ım.. - Alçaklar •• diye ane atılımı. 
Halilin yüzü, tamamiyle defiı· Kara Halilin üzenıiaine yapıtmıı· 

-13-

deni ıörmüttü. Tekrar atının diz. 
cinini çekti ve bir hamlede 'bot ta
bancası elinde talkın bir halde du· 
rab. ıencin yanına yaklattı. Onu 
kolundan yakalayarak atının üstü· 
ne çekti. Sonra Yağız Aliye dön
dil: 

- Ali, dedi, bunu da aen al.. 
Cuaamı ıonra veririz. 

ıeçirmit yırtıyordu. mütemadi .. 
yen: 

- Beni de öldürün .. diye hay· 
bnyordu. 

İliko tahammül edemedi. A tm· 
dan yere atladı. Kadını kolların
dan tutup kaldırdı. Yüzünün kan
laruu silmek istedi. Kadın kendi· 
Qi kaybetmiıti. Durmadan: 

- Hainler, alçaklar .. Ah benim 

Fakat kadın. bir fe7 duyacak, 
duyaa da anlayacak halde delildi: 

- Eliıo.. Benim Eliıom.. diye 
mınldanıyOfdu. 

tliko kadına fula bir teY MSyle· 
yemedi. Kara Halil. bir heyula gi
bi at ile hapnm ucunda di)ilmiı
ti. K.thbhaJarJa. cWByordu. Fakat 
kin ve hiddet fıtkıraıı bir kahkaha 
ile •• 

yona, buna hin 
Haydi itine bapna. .. 

(~ 

(1) EYIWnn, daawktiA 

Aylık 

3 aylık 
8 aylık 
ı yıllık 

llemlelcel 
içinde 

95 
260 
475 
900 

Tarifeden Balkan 
için ayda otuz kuruş 
Posta birliliae 1irme7C11 
ayda yetmit beter kural 
medilir. · 

Abone kaydını blld1"' 
tup Te telgraf ncreUaJ. 

mitti. Gözleri korkunçlaımıı, du· tı. Esirci reisi, süratle kıhcmı çe'k Meydanda Jm blm•mlJtı. Hep-
daldan ıerilerek kabarımftı. ikide ti ve bütün kuvveti ile muhtarın ai ıüvariler tarafmdan paylaşılmıı yavrum.. - Ne .o, haydut herü, diye ba-

y 1 ,_ Diyordu. lhrch A dm L-dma L--
bir derin derin nefes alıyor, etrafa beynine indirdi. Zavallı adam, kı· tı. er ere -panan, saçlarmı yo- •· · cı mı - yoıua .• 

•-- ihti" kadmlann b Eıkiya reisi, baıını biraz daha lliko ba•m• ]ca}..J- ..J. --dın daiılmıt aüvarilerine bakıyordu. mıldamadan oracıkta yıkılıverdi. uau yar oğulanır .--- ""rma'"- - m 
"bi ~bkl yaklaıtırdı: bııla ı. .. 1 ... -- .nı .. ün ı..,.._ d Muhtara biru daha yaklaıtı: Son 9Özü yalım ıu kelime .olmut- cı çı• arı, canavarları merha· .,~.._.. ı- e -...,,or u. 

- Ne olur dedi, kızlarınıza do- mete getirecek dereceyi bulmu.. ~ Hemıire, dedi, merak etıne, Halil daha hula ve emreder ci· 
kunursak.. tu: tu. Fakat Kara Halil bunlan duy· senın kızını ben getirecefim aa- bi bağırdı: 

- Alçak.. na .,..___ b 
Muhtar, karpamda yırtıcı bir Tam bu esnada kalabalığm ara· mıycrdu bile .. Duysa da aflayıf- J _··---------------~ ___ u_ra_da __ b __ ı_,,,._k_la_ti· 

canavar varımı ıibi irkildi. Keke· andan bir ıenç fırladı. Elinde Pit lar, onun nuırlanmIJ kalbini aız- Bl'G ")N 
liyerek: tov vardı. Kara Halile doinllttu tatmak töyle duraun kalbi· ~ SAKAR VA SINEMASINDA ~ 

Ticaret flAnJaruun 
aatın sondan itibaren 
falaruıda 40; iç sarf 
kuruş; dördOncn 
Wncl ve Qçilncilde 2; 
4: baJlıt )'anı kesmec:t - Evve~ be·~· öldür!i°Uz.. ve ateı etti. Tehlikeli anlarda vü- ni 'kıpırdatacak bir teıir bile yap· ıı En ıüzel yıldız D O R O T H Y L A M O U R 'm en 

Kara Halil ılilümsedi: cudünün afırhpndan hiç beklen· mudr. büyük muvaffalqyeti 
- s~. kor'kma .. Bir ıe! yapa- miyen bir çevikliğe sahip oldutu dü-;:-öldilriin beni.. Beni de öl- M A N u E L L A 

dır. 
BllJQk. eok denmJı. 

renkli 1ll.n verenlere 
indirmeler yapılır. R_.a 
nn santim· satırı 30 

cak defiliz .• Yalru.z bana ıtaat et- kolayca farkedilen Kara Halil '"'" 
mediiini.z ~akit kor~manız; li.zmı. muhtarın batını yard ktan sonr.' 

Yafu ~ ~~slen~ =. atmm dizginini süratle yana çek-
- Benı~ _ııım bıtti... miıti. Bu suretle, Gürcü gencinin 
- Heps_m_ı ayırdın mı?.. ateıinden bir muci.ze kabilinden 

Diye yerde yuvarlanan ıenç bir 
kadınm, yüzU rözü kan içinde ol· 
masma rağmen Kara Halllin fid-
detli bir kamçısını yemiıti. J 

Fnnıızca sözlü mük...-ıWve mahtetem film. 

llıveten : MEKSİKA GECELERi 
Holiwdun en büyük )'Jldızlan tarahndaa tmllil edilmİf 

tamamen renkli ve eilenceli film. Baıün matineler 1Ut 11 

- Hepsını.. kurtuldu. Fakat kendiaine atq e-
- Söyle arkadqlarına .• 

imlftlW:~ dm ita.nn hatlar ~ Kadın, tırnaklarmı yanak1amıa 

Ali, süravilere doğru atını koş
tururken Halil, .tlikonun yanına 

ıelmiıti: 
- Ne o Iliko dedi, çok dütün· 

cellain .. 
:tliko cidden dilıUncell idi. Bir· 

den kendini topladı: 
- Yok, dedi ıeyrediyorum.. 
- tyi aeyret ve öiren.. Sana 

1bun olur .• 

1 

MELEK . •• •• 
sın.emasında BUYUK VALS 

Filmini göreni r bu filmin senenin en nefis ~aheseri oldgiiunu ittifakla dvlııvıu•laıf! 
'WHrl~ ... ~ ve z,.ro aa tenzmuı naıx mafıne en 

- Ne yapacaksınız timdi .• 
- Görürsün .• Bu ıef er aana it •-t!I-

kalmadı. Ama belli olmaı:. Belki 
aenin de, arkadqlannın da yardı· 
mı olur. 

- Ne yapacafıd 
Kara Halil. iüartaya çıkanlan 

çocuk, ihtiyar ve JCDÇ erkekleri i
pret ederek: 

· - Bunlar. yayıarayı basarlaraa 
ıu mun kılıcım çeker, kafaalrma 
wruraun.. 

Kara Halil a8zünil bitirememit
ti. Yayıara batlamıttı. Kulakları 
tırmalayan bir çığhk, 90DI'& yliz· 
den fula inaarun yürekler parçala 
yan bağmfları, haykıntlan. 

- Şvilo .• Şvilo •• (1) 
, SUraviler, genç lmlann toplan· 

Bugün i PEK ve SA R A Y sinemalarınd 

Bir · Kavuk Devrildi 
Yazan: 

Şimdiye kadar 

MCSAHiPZADE CELAL 
memleketimizde yapılan En güzel ve En m.uazzam 

Buıün saat 12,45 ve 1 de tenzilitlı matin\ler 

haber ver. Nöbeti .o alam. Dimitri ıe· 
lirse, o mani olur. 

edecek değildir. Öyle iae 

Karamazof Kardeşler 
kere daha tok! tort tok! diye vur. Ben 
onun geldiğini anlar, una kapıyı aça
nm. Bundan batka bekle~e.z herhan
ci bir bidise karıısında ayn bir paro· 
la daha verdi. Çabuk iki vuruıtan son· 
"a tek bif darbe. •• Dimitrinin yaklaıtı· 
ğmı da o, bundan anlayacaktı. Hattı 

Groflnib gelmiı ve beraberce kapan· 
ımı olsaJar bile, §ayet Dimitriye ait bir 
hidise olursa, hemen o parola ile ken· 
disini haberdar edecektim. tıte ağa· 
beyiniz bUtiln bu parolalan biliyor. 

- Efendimin milsaadeai olmadan, 
ifaretleri Grigoriye veremem... Hem 
Grigori dtlndenberi hastadır. Marta, o
nunla uğraııp duruyor. Bu kadının ken 
dine mahsus acaip ilaçlan var. Birta
kım otlan kaynatatak ban teYler ya· 
pıyor. Hele bel ağrılan "Lombago,, 1ar 
için bu iliçlar birebirdir. Bir bezi ~ 
liU ile nlattp arkaaını ovar. Deri 'kın· 
rmca, bir parça da ayni il!çtan içirir. 
ttstüne bir de dua cbr. İçkiye ahpk 
olmadıkları için bu birkaç yudum ıq 
ikisini de tutar ft derin bir uykuya da· 
!arlar. Dimitri.-Un geldiğini duymıya• 
caklar ve olanlar olacak. 

celip baba ocafınm wndart"'.' 
aın. Söyle, ne dilfUndiliOJıll 
yiın. 

Diye baltrdı. 

Yazan: Dostoyevski 

- Efer böyle bir ıey ellinde olsay
dı, hemen ite ıiriJirdim. Çünkü bu aa
yede hiç ohnusa hayatımı kurtanr
dım. Sara içinde çırpman bir adama, 
-Orotlnika gelse de gelmese de, kimse 
aes çıkaramaz. 

ıvan hiddetle haykırdı: 
- Amma da kıymetli canrn var ha ... 

Dimitrinin tehditleri, hiddetli bir ada
mın rastgele savurduğu sözlerden baı 
ka bir ıey değil. Evet, o adam öldüre
bi1ir, ama seni değil. 

- Korkuyorum. .• Babasına saldınr· 
sa, arada beni bir ainek gibi öldüre
cek. Sağ kalırsam da itler, yine fena. 
O vakit de beni suç ortağı diye yaka
layacaklar. 

- Ne diye ıuç ortalı sayacaklar se
ni? 

- Ç~kl etleri Dimitrlye 

- ClbU lıaret1er mi Nasıl &izli ı,a. 
retJwt. Apk IByle be ıeytan alası he· 
rif I 

Smerdiyakov, yüksek bir vakar takı· 
narak: 

- Babaımla benim aramda bir sır· 
nımz olduğunu itiraf etmek liznn. Bir 
kaç ıündenberi akpm olur olma.z ka
pılan sürıülediğini bilmem farkettiniz 
mi? .• Siz erkenden kendi dairenize çe
kiliyonunuz. Hatti dün, hiç bir yere 
çıkmadnuz. Babanız gönenir, ne bü
yük bir dikkatle .dairesini bir kale ha· 
line koyuyor. Eğer her hangi bir ı;ı.. 

zum üzerine Grigori bile, eesini tanı• 
madan açmaz. Fakat Griı.ori ıelmiyor. 
Epey zamandır, babanımı hizmetini 
ben görüyorum. tıe ıu Grofinika Jran
phberi bu ihtiyatı peydaıu.dı. Gece 
yarısına kadar içerde kalıp bekliyonım. 
Birkaç ıündenberi bu beklemeler onu 
deliye döndürmüıtilr. Kadının Dünit· 
riden korktuğu için _selmedilini tah· 
min ediyor. Ve beni bUtün ıece avlu 
tarafında bekletiyor. 

Bana: 
- Bekle. ıellnce kapıyı iki usul vu

nıtla çal. Soma düa Jusl& olarak °' 

- Bu par.elalan ona, sen söyledin. 
Nasıl ceuret ettin buna? •• 

- Korkudan... Çünkil ağabeyiniz 

her gQn bana: ''Benden bir ıey aa'ltlar
san kafanı parçalanm !,, diyor. Onun 
1Uphelerlnden kurtulabilmek için ister 
istemez MSyledim. Aldatmadıfımı anla· 
un diye. 

- Şu halc!e eğer bu parolaaln kul-. 
1anarak eve girmek iatene. mani ol. 

- Evet, ama, pyet nöbetim tutar
•ne yapabilirim? 

- Hay Allah ceıanı venin... Senin 
de IBnftDl da ••• Mutlaka yann nöbet 
ıeleceiini bu kadar kati olarak naaıl 
biliyoraun? Benimle alay mı ediyoraun 
yoku? •• 

- Hayır, aali böyle bir münasebet· 
alslik yapaml'D· Sonra biç te pka edl· 
lecek bir UJMDc!a defiliz .•• t~mde CSy
le bir hiı var. Korkudan h&1tabJt ıete
cek diye titriyorum. 

- ka :raMcaim vakit, Gncoriye 

tvan kıılarmı çatarak: 
- Öyle katl konuıuyor.aun 'ki •• Ade

ta zihninde kararlatmıt bir plin var ci· 
bi... Senin nöbetin tutacak, Grigori" u· 
yanmıyacak ve felaket kopacak .• 

- Biltün bunlan ben, nuıl tek ba
tı• tertip edebilirim. Kendi 'kendime 
nöbet ıetiremem, •onra gidip Dimitri· 
yi de babaınna salchnm diye tqvik e· 
decek de değilim. Hani eğer yapmak 
istene, kimse mani olamıyacak, demek 
istiyorum ..• 

lvan hiddetten aaranmı bir halde: 
- Canım; madem ki GrOfinika ıel· 

miyecek, o halde Dimitrinin buraya 
hem aaklı clarak ıehnuine nuı1 bir 
sebep 'kalır? .. Ben de senin bnaatinde
yiın. o kadın bbim ihtiyara teneuiU 

- Benim düıBncelertmiO 
miyeti var. Aiabeyinizin • 
lini siz de pekill bili~ 
vesveaesi yU.zUnden, dBn 
ıibi kOfup, retebilir. Sonra 
üç bin rubleyi bir bilyUk 
üç yerinden mUhilrledifiıal ~ 
kendi eliyle: ''Meleğim 
aittir 1., sözlerini yazdıfııU, 111 
ra da bu cümleye "PiliçUO.. 
ilave ettiğini biliyor. 

tvan kendinden geçmit 1ılf 
- Ne münasebetsb ıe1ld 

Diye köpürdü. AğabeyilD 
kıskanarak kendinden 
öldürebilir. Fakat JııraıS~ 
buraya gelmeğe asli ten 

Smerdiyakov, anlatıblld 
kanlılık ve katiyetle: 

- Onun paraya ıon d 
var. Sizin tahmin edemiY1 

tiddetli bir ihtiyaç ..• Dilıl: 
na !aten üç bin ruble 
mitti. Sonra efendinhl blS 
meainden de korkuyor .•• .-. 
nm buraya relmiyeceilO 
dulumu IQylemiıtim. 
mı olmak meaelesi ite 

~ ... -... 
clefiılr. Apkı tüccar 
tüıika1aı l 



Alnarikada halkı soyanlar aleyhine açılan 

Devey - Hines -:tir. 
Davası 

Bir Sivri Akıllının Maceralan t 

Hafıalık 

S - V AKIT IS ~UBAT 1939 

Radvo 

ALEMDAR SiNEMA.Si 
(iki Film) 

1 - Markopolonrın 
Müthiı maceraları. 

2 - Dün;1a havadialeri 
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Mü/ıim bir kaçakçı' Ba~k~n Antantı Avcı ık vasıtalarile 
. Harıcıye Nazırları seyyahları 

EmınönU hanı yıkıhrken 

istimlakten tuhaf Şebekesi gakalandl 1 Aym IS smda BUkreşte arllrmak 
toplanıyorlar 

manzaralar Sokoni Vakum Kumpan- Ankara, 4 <Teıefonıa> -Bal-
kan Antantı hariciye nazırları 

Bu Sahada Tetkikler 
Yapan B. Dükrok Parise 

Döndü Yasının bir vapuru basıldı bu ayın 16 sında BUkreşte top. 
lanacaktır. 

Bir müd.dettenberi tehrimizde 
bulunan ''Beynelmilel Avcılar ~ir
liği,, reiai B. Dukrok dün aktamki 

Meydandaki fırında birkaç mavrıa 
Kaçakçılar gece yarısı içki ve diğer kaçak eşyaları Harı?ıye Vekmmız şutru sa-

• • • racoğluna. vek!let tarafından çöp ve bine yakın fare çıkmış 
gızhce sahıle çıkarırken yakalandılar bazı zevat da. refakat edecek· 

ekspresle Parise gitmittir. f 
1 
müteahhide satılmış. Yani be18t'. 
diye açıkça 95 bin lira zarar e GUmrük muhafaza. teşkilatı me(atilıriasma ma.ni olmuşlardlr. 

murları senelerdenberi devam et Bu arada hemen vapurda. sıkı 
tiği anlaşılan çok mühim bir içki bir arama ve kontrol başlamıştır. 
kaçakçılığını meydana çıkarmış- Diğer Kçaak Eşyalar •• 
tır. Memurlar vapurun en göze ba. 

tir. 
Vektıtn önümüzdeki hafta so

nunda. şehrimizden hareket ede
ceği ve toplantının iki Uç gUn 
sllreceğt haber verilmektedir. 

B. Dükrok, bir müddet sonra 1 1 

tekrar memleketimize gelerek Ka- ı f, 
radeniz sahillerinde ve iç Anacb· , f 
!uda etüdler yapacakbr. ! ,. 

miş. de 
Müteahhide binayı kaç gtııı 

yıkacağını sordum: 
- Yirmi gtinde dedi.~ 

Bu kaçakçılığı yapan, memle - tan yerlerini kısa. bir zamanda 
ketiml·-..ıe b;•yük· bır" teşlrilAta lngiltereye 

sahlan top 

Evvelce de yazdığımiz gibi, lıu 1 ~ 

meşhur ogranizatör avcı, avcılık l "' 
V'asıtasiyle memleketlerin bitbirle-1 
riyle turistik münasebatıru ilerlet- l 

- Nasıl, bu muazzam 
yirmi günde yıkılır mı? \1 :.cA..L ..... kontrol etmişler ve yalmz bura -

malik Sokonl Vakum isimli gaz larda.10 sandık daha içki ile mU
kumpanyası mensuplarıd:ır. Ha • him mikdarda ve muhtelif cinste 
riçten tedarik edilen içkileri giz- ipekli kumaşlar, hazır eşyalar 
lice memleketimize sokan bu yakala.ın.rşlardlr. 

- Bu da bizim işin zeV'~ ll' 
heyecanı .. İsim ü.zerimizd~: ~~ 
teahhit. Taahhüt ettiğiınlı r. 
bu.kadar, ister istemez yıkat:& 

mek gayesini gütmektedir. · ~-

kumpanyanın Eosen • Hongkong Bu şekilde çalışmalar ilerler • 
adındaki büyük gaz vapurudur. ken Serviburnu gaz depoları mü
Bu enteresan kaçakçılığın mey • dürü Maklamaro hadise yerine 
dana çıkanlması şöyle olmuştur. gelmiş ve verdiği ifadede: 
Eski Bir Kaçakçılıktan ''- Bu içkiler bana aittir. Hu-

Y enidE"n 200 Tayyare 
Alındı 

Nevyork, 4 (A.A.) - Nevyork 
Herald Tribuna gazetesi yazıyor: 

Cumhuriyetçi senatör nye, aldı 
ğt maltlmata istinaden. geçen yaz 
hakkında. sıkı bir ketumiyet mu
hafaza. edilen bir hav.:- müdafaa 
topunun İngiltereye sa.tıldığmı 
bildirmiştir. Hatıra o kadar gizli 
tutulmuştu ki, yalnız iki kongre 
azası topu görebilmişti. Genel 
Kurmay başkanı geçen sene bu 
topun imali için 4 7 milyon dolar 
tahsisat istemişti. 

Bu maksatla Macaristan için sar • 
fettiği gayret müsbet netice ver
miştir. ğrz. it 

- Valde hanmm temeli deJl , 
Şimdi Macaristanın seyyah cet- de olduğu için dermeyi bul~., 

beden diğer meziyetlerine ilave o- 1 J mış olacaksmrz. Acaba bU bY 
larak bit de avcılığı vardır. Her , Hanı yıktıran milteahkit Rasim nm temelinde define va.r ~?an: 

Sonra susi phsnn için getirtiyorum.,, sene büyük bir miktar seyyah, av ; ve yıkıhnakta olan Eminönü hanı Müteahhit neşeU neşeli ~1 dt' 
partileri yapmak üzere Macarista-' - Biz, dedi, gözle gö~ilf d~ Gümrük muhafaza teşkilatı Demiştir. 
na gelmektedirler. · ı Valde hanına ilk kazma vurul. fineleri ararız. Şimdi bu bi.Jl.Sde. 

esasen bu kumpanya vapurları Tahkikat Hala 
hakkmda daimi bir şüphe hisset- Türkiye ötedenberi av hayvan· duğu vakit caddeden gelip ge • kaç mermer merdiven, kaÇ edi· 

lannın mebzuliyeti ile tanının~§ çenler _görülmemiş . b~r . ~~ra mir potrel çrkacağinı hess.P "~ 
bit memlekettir. Anadoluda parsa seyrediyorlarmış gıbı bırıkıyor - yorum. Temelden çıkacak deı• 

mektedir. Geçen sene de kumpan- Devanı Ediyor 
ya vapurlarından birinde memle. Geceyarısından sonra baş!ıyan 
kete gizlice sokulmak istenen tahkikat ve araştırma sabaha ka... 
2000 kilo kadar balık menyası dar sürmüş ve dün de aramalara 
yakalanmıştı. Bundan evvel de devam edilm~ir. 
aynı kumpanya. vapurlarında En gizli köşelere kadar ~ 
bazı ufak tefek kaçakçılık Hadi _ ma yapılması için vapur sıkı bir 
selerine rastlanmıştı. kordon altına almmrştır. Dün ge-

Nevyork, 4 (A.A.} - İngilte • 
re ta.rafından sipariş edilmiş olan 
200 bombar<innan tayyaresinin 
ilk kısmı bugUn Andadia va • 
puruna konulup sevkedilecektir. 

varıncaya kadar vahşi av hayvan- lardı. Gazeteler, birinci sayfalar. de göziimiiWe yok. 
ıanna tesadüf edilmektedir. B.

1 

da hanın resimlerini neşrettil:r· , Sonra birinin duymasında.tl ~ 
Dilkrok bunu diltkate alarak dün- Valde h:ınmdan. sonra cıvar kiniyormuş gibi: ol· 
yanın her yerinden Türkiyeye tu· da d~a bırçok bınalar yıkıldı. - Binanın temelinde hayıf dt· ~ 
rist avcılar getirtmek için ve keza Hatta: . saydı bu iş başına gel.Ineı.'11 • f 

İşte bu yüzden mezkfir kum _ ce de tahkikat ve aramalara sa
panya vapurlarını sıkı bir taras. baha kadar fasılasız surette de • 
sut altında bulunduran muhafaza. vam olunmuştur. Şimdilik yaka

lanan içkiler viski, şam!)anya, li-
--0-

y unan Veliahtı 
Londrada 

Tilrkkiyeden de diğer av mem.le-j ~ Valde hanının temelınde bir di. Dipdiri bir insanın ahreti 1ıO,. 
ketlerine küçükten başlayarak se - h:ızıne ~·· m~salmm sonu lamasını hatırlatmaz J]ll? ft.ll'~ 
yahatler temin etmek gayesini is- ! bıle merak ed~medi. -· . . hele bir ortadan kalksın. o~ 
tihdaf ediyor. Her şey de oyle degıl mıdır? .. yeni bir güzellik doğura ııı 

Bu maksatla Ankarada alS.kadar llidisenin başlangıcına. merak e- göreceksiniz. Şu meydan irı~ 
makamlarla temas etmi~ ve teşci 

1 

deriz,. sonu i~e ala.kadar bile. ol- içini ne. kadar fera.hlatryo~·. de 
memurları, yapılan mühim bir 
ihbar üzerine daha sıkı tedbirler 
almak lüzumunu hissetmişlerdir. 
Bu ihbarda., hariçten memleketi -
miz.e gelen kumpanya vapurlarile 
gizlice içki kaçakçılığı da yapıl
dığı bildirilmekteydi. 

Alınan Tertibat 
Bunun üzerine muhafaza teş • 

kilatı derhal hazırlıklara başla
mış ve bayramın ikinci günü 
Pireden limanımıra gelecek olan 
Sokoni Vakum kumpanyasının 
Eosen vapurunun tarasuJu ve 
sıkı bir kontrolden geçirilmesi i
çin tedbirler alınmıştır. 

Vapurun yana~acağı Beykozda 
Serviburnundaki gaz depoları cL 
\Tarİna daha gündüWen sivil mu
hafaza memurları yerleştirilmiş 
ve akşam karanlık olunca da de
nizde ve şamandıralar arkasında 
tertibat alm.ınıştır. 

Gece Saat Birde ..• 
Eosen.Hongkong vapuru çar -

gamba günü mutat zamanında 
Serviburnuna yanaşarak içindeki 
gaz hamulesini boşaltmağa. baş -
lamış ve bu faaliyet akşam saat 
beşten sonra. durmuştur. Fakat 
memurlar vaziyeti bildikleri için 
acele etmemekte sabırlı davran· 
maktadırlar. 

Bu arada birkaç muhafaza 
motörü de civarda sahilin kuytu 
yerlerine saklanmış bulunmakta. 
nır. 

Nihayet gece saat bir olmuş ve 
bu sıralarda zifid karanlık için
'de ses sa.da. çıkmayan gaz gemi -
sinde gizli bir faaliyet başlamış • 
tır. 

Memurlar, kara.nlrklar arasın -
da birkaç kişinin gemiden aldık
lan sandıkları karaya çıkarmak. 
ta olduklarını da görmüşlerdir. 

Bu ışekilde üç partide 15 ten fazla 
sandık dışarı çıkarılmıştır. Bunu 
kafi gören gUmrük muhafaza 
memurları aralarındaki parola i
le harekete geçmişlerdir. 

Baskın .• 
llklSn.ce karada gizlenmiş olan 

memurlar hücuma. geçmişler ve 
hemen sandıkların bulunduğu 
yere koşarak bunları muhafaza 
altına al:ın:şlardır. Bu vaziyet ge
mide bulunanlarla sandıkları ka • 
nya çıkaranları telaşa düşürmüş 
fakat kısa bir zaman sonra gcmi
cten birçok sandıklarla büyük 
denkler denize atılınağa başlan -

kör gibi çok lüks cinstendir. Di. 
ğer eşyalardan da geminin muh
telif gizli yerlerine saklanılmış 
olarak mühim bir mikdar daha 
bulunmuştur. 

Diğer ta:-aftan vapurda yapı -
lan baskın sırasında dcnire n.tılan 
sandık ve denklerin de dalgıçlar 
vasıtasile çıkarılması kararlaş • 
m1atn-._~~~'----~~-

Kaçakçrlık yaptıkları anlaşılan 
vapur kaptan ve mürettebatı ile 
kumpanya erkanından bazıları 
nezaret altına alınmışlardır. 

!Kaqakçılığın uzun zamandan -
beri yapılmakta olduğu te::bit e
dilmiştir. 

,....ıhkikat ve ara!rtmna1arm ka 
ti nctice3i bugün belli olaca!cttr. 

Bu mesele etrafında Sokoni Va 
kum kınnnanyasmrn Türkivc mü
messili olan Bay Safa şunları 

söylem~ir: 

"- Görüyorsunuz ki tahl-ikat 
henüz bitmemiştir. Neticede suc::
lu görülen memur ve milstahdem. 
terimizi biz de azledeceğiz.,, 

Lond.ra, 4 (A.A.) - Yun,an 
Veliahti Prens Pol kansı ile bir
likte dün akşam Londraya gel • 
miştir. 

-()o-

Kont Ciano'nun Varşova 
Ziyareti 

Varşova, 4 (A.A.) - Sel!ht
yettar manruıer, Kont uıanonıın 
Varşovayı ziyaretinin şubat son 
larrnda vukubulacağını teyit et
mektedirler. 

-0--

Çek • Alman Vaziyeti 
Berlin, 4 (A.A.) - Çek hllkü-

metl ile Alman grupu arasında 
Çekoslovakyadakl Almanların 

vaziyeti hakkında yakında mll
zakerelere başlanacaktır. 

Prager Zeltung Dlenst gaze
tesi, Çek - Alman münasebetle
rinin bundan sonraki lnklşafı

nm bu müzakerelere pek ziya
de bağlı bulunduğunu kaydet
mektedir. 

edilmiş bulunmaktadır. m.ak ıstemeyız. İnsanların daıma - Bu tarihi işlerde sı.zi.tl 
B. Dükrok, Ankaardan döndük, yeni ve göriilmemiş şeylere me. payınız var? . ıı-' 

ten sonra, ıehrimizdeki avcılarla 1 raklarmdan olacak. - Elbette .. Her meslek b~ • 
birlikte Bursaya gitmiş, o eivarda 1 Eminönü meydanının en mu - talığa benzer. Biz de bU JJl 
Uç av partisi yapmx§tır. azza.m binalarından biri olan ğin hastasıyız... f' 

B. Dükrok ve arkadaştan bu meşhur Eminönü ham yıkrlmağa - Yani kar etmeden de 11 
1 

partilerde 21 tane yaban domuzu başladığı gün, gelip geçenler baş par mısınız? _ .. fJ 

vurmuşlardır. l larmı bile kaldırmıyorlardı . .,.Eğ~ - v"ın,..ı.~ ":-. , ____ ,...lt ~ 
-./ ·-·--··- - . ---· ···~.1-·• ·- ....,_,_.... u.J .. lti~& .uc:umıı oır.Kaç guıı na oenzetebilırs.:.nıı:- Ço tıı'~ 

isi, bu tetkikleri esnasında mem· içinde yokeden müteahhit B. Ra- ~ühendislik falan kar e ~· 
leketimizde gördüğü misafirper- simi binanın katlarını bir mühen. Yalnız şu karşıda yıkıl~. ıtltil çJ. 
verlikten büyük memnuniyet be- dis gibi dolaşırken görmeseydim venden tahta yerine dökUJl 1"1:,~ 
yan etmiştir. [ hiç alakadar olmryacak, geçip kıyor. tnanmasmrz bin~ a~ 

1 gidecektim, fakat onu gC>rünce: ölü fare çıktı. Onları d JJlıı' • 
Öl.. 1 - Acaba Eminönü hanı için türmek de aynca bir iş ~aftla~ 

um 1 de bir define hikayesi var mı? raf .. Başka bir l:Ismıd~ ~11 f~t 
Arkadaşonız Yaşar Sihayin Diye yaklaştım. çöp çıktı. Baza.n da e1uıııt-e ıııı'' 

hemşiresi Bayan Selma Sihay j - Ne o, dedim. bir mühendis nimet düşer, biz far~ınd~ ~ ),.).' 
yakalandığı zatürrieden k .... _ ~ula- gibi dolaşıyorsunuz.. yız. Hay~arpaşada bır bı~ W~ 
madan vefat etmiştir. Henüz on 1 B. Rasim güldü: tırdmı. Bır odası Enver l's.ğll ~ 
dokuz yaşında bulunan merhume ı - Yıkıcılıkta, dedi, yapıcılrk· hazırlan.mışmış. Odalar Y gi ~ri 
nin cenaz.esi bugün Beyof;!unda. tan daha fazla mühendis olmak ya, oyma idi. Bilmeın h~Jsl' 
ki evinden kaldınhp Yahyaefendi lazımdır. hur ressam yapmışmış. ger~ 
mezarlığına gömülecektir. Arka- f Eminönü hanı belediye tarafm üç yüz liraya aldılar. )le ce~ıe. 
daşımıza. ve kederli ailesine tazi- · dan 98 bin liraya istimlak edil - teseymişim üç ~~ lir~ ~~ı ,ı~ 
yetlerimizi bildiririz. 1 mi~. Soma 3 bin küsur liraya da miş. Fakat dedıgım gıbı ll~ıı>~ 

~ .............................................................. ..---.................................................... ~ 

l. ___ o_a_h_i_ıı_v_..e_H_a_r_i_c_ı_K_ı s_a __ H_a_b_e_r_ı_e_r_ ..... I 
ğımız işi, işin onun sa.! ğ6 ç' 
içinde son süratle bitirıtle ~' 
Iışırız. Taahhüdü vaktindeye~ 
ne getirme zevki ve ıı.:ıırıı>~ 
çok defa kazancı unut 11ory, 

DAH1LI : 1 • "Müstakil ressam ve beykeltraş-ı l\lusoliniden suJh lehine teminat al-
• l k 

1 
. d 

1 
• 1 A lar birlijli" yakında şehrimizde bir dıitını beyan ·ettikten sonra demiştir mpe ·s mese esı o ayısıy e n- . kt · 

karaya davet edilip evvelki gün şeb. serıu açaca ır. kı: 
rimize dönen Kemal ve Şakir Scdcu • Tü~~ • Almo.n ticaret anlaşmal~~ "S~rkl _İtalyan Afrikası ile S~dan 
kardeşlerden Kemal Seden gazeteci- rının Sudet mıntakanlnna teşınılı ve mucavır hudutlarda bazı t:ıhkımal 
lere şu sözleri söylmiştir: 1 hakkındaki protokol hariciye vck4-ı yapmağa karar verdik. Bu müzake

".l\lalüm hadiseden sonra Ankaraya 

1 

leli gen.elw se~reterlmiz Nu.~an M.~- rey.~ billahi Mısır da iştirak edccek
gitmiştik . .Müddeiumumilik buradan nemencıoglu ıle Alman harıcıye mus tir. 
götürülen evrakımızı tetkik ellikten teşarı Fon Vayzeker arasında imza- • İngiliz hariciye nazırı Lord Ha. 
sonra "alınız, gidebilirsiniz, serbest- lanmıştır. lifaks Hitlerin son nutkuna temas e-
siniz" dedi. Kalktık, geldik ... Du mc- • Bu hafta içinde bir nlimune ol- derek şunu söylemiştir: 
sele hak.kında söyliyecek bir sözüm mak üzere ikinci nevi ekmek hazır- "İııgillere hic bir zaman Alman ti
yoktur. Bize atrodilcnler do~ru ol- laancaktır. Bu ekmek 7,5 kuruşa sa· caretini baltalamak gayesini E;ütme
saydı, bugün bizi burada görmemeniz t~acak, yüzde 80 yumuşak bu~day ve, miştir. Ilitlerin bu husustaki iddia
Hizımdı. Küçük kardeşimiz Sülcy· yuzde 20 mısır unundan murekkep sı gayri varittir. lnglllere hüküme
man Sedenin şirketimizle olô.kası olaccıktır.' . . . ı ti Almanycıyı dünya plyasaalrından 
yoktur. Bu işte isminin geçmesi yal. • Berl~n~ zıy~re~ et~e~te olan _bır uzal:laştırm:ı~ı düşünmeyor. lngil-
nız kardeşimiz olmasındandır." kısım ünıversıtelılerımız şerefıne, tere hükumeti kimseyle kavga etml-

Ş:ıkir Seden, daha kısa konuşmuş, tı?yük elçi~iz Ham~i Arpağ, el~mk 1 
yor. Fakat eğer başYekilimizin sulh 

"Ankaı·a müddciumumilii(inin sual- bı~:ısında ~ır_ C~Y zıyafeli ve.rmıştir. teşebbüsleri akim kalır cl:l bir harple 
!erine icap eden ccvapl:ırı '"erdik.1 . Memlek:ıımızde tuz ıııır!ıyalı ve karşılaşacak olursak, o zaman ken
Adli t:ıhkikat işi aydınlaı:ıcaklır" de- ıhraca~ı çogaldıAından . ı~tıhsala~ın disine düşen vazifeyi ifadan geri kal-

. 1. 1 da o nısbette artırılması ıcın, tuz ın- ma''acaktır" 
mış ır. . h · " · 

· • Mebus secimi için defterler ha- hıs~rı fen _hey~tl, me~l~ nl~rdakı 1 • Londradan gelen bir habere SÖ· 
zırlanırken htanbulun nüfusu hilıli- tesısalı yenıleşlırmeğe. bü)·ük bır gay re, Amerika Reisicumhuru gaıeteci-
ğimizden fazla çıkarsa, Millet l\lec- 1 retle devam etmekledır. lerl çağırarak son beyanat b:ıkkınıla 
Jisindeki 16 mebusumuz yerine bir HARiCI : yapılan bazı yanlış neşriyatı tekzip 
ziyadesiyle 17 mchus seçilecektir. 1 etmiştir • 

• Kendilerine "Kızılay" memuru • Romen kabinesi cetdlmiş, bau Ruzvell bu münasebetle demiştir 
süsü vererek Aksarayda bazı evler- tadili'ılla gene ayni başvekil Miron ki: 
den kurban derisi toplamnklan suçlu tarafından. kurulmuştur: Yeni kabi- j "Harbiye encümeni fızalariyle hazı 
Şükrü ile Salim asliye dördüncü ce- ne, ev\'t'lkı gece kralı zıyarelle sada- f(azele ~ahiplt'ri sözlerimi yanlı5 an
znıln muhakeme edilerek birer ııy kal yemini etmiştir. Jnmıştır. Bilhassa hududıımuzun 
hapse ve 1GGO kuruş para cezasına 1 Romanyanın genel kttrm~y ha~- Fransa veya Ren nehrinde oldu~unn 

2 - Dünya ticaretinden berkesin 
istifadesine taraftardır. 

3 - Tahdidi tcslihata taraftardır. 
4 - Bütün devletlerin siyası, ikti

sadi, içtimai isliklfillerinin muhafa. 
z.asına taraftardır." 

• "Amerika cfkiirmmumiyesi en-ı

Litüsü" müstemlekeler meselesi etra
fında halkın reyine müracaat elmiş, 
binnetice de halkın yüzde 85 inin 
Almanyaya müsleınlek~lerin iadesine 
muarız olduğunu görmüştür. 

Yalnız bu sözlerle ka.Z3-~e ııJ 
demek istemiyorum. ~---ın. 
nı yüzümüzü çok güldUIV ~ 

- Ya Eminönü ha.nı7 tifl"e., 
- Onu şimdiden ~es dg.llı ' 

imkan yok. Hele bir JJl.e~i<" ~ 
çalım. Elimizde ne. kala~! , 
rmda olduğu gibi ~ırıca.ç ;ııııı~~ 
ile karşılaşmıyacağo:nIZ eıe ~'° 
kak olduğuna göre Ill~ıt· 
Demiri de. taşı da para. fi. J· 

• 1914 de liclçikanm işgali sırasın
da Almanlara hizmet elmiş olmakla 
ınultchim Profesör l\fartcns'in "flıı- b8 
man tıp akademisi" ne tayini aley- y h d"lere boltl 
hinıle nümayişler yapılmış, Başve- a U 1 
kil Spaak, ev:nin önünde bir laar. ld 
ruza uğrayarak tokat l'eıniştfr. atı 1 NJ~~ 

• Parise gelen lııgiliz ın:ıarif na· ) ...,.. Y-d~ 
ıırı Lord Var, Fransa hariciye na- Budapeşte, 4 (A..A- ıııı"f8> ' 
zırı Bone ile görüşmüştür. Yahudi. Budapeşted. e 5eıer ~ • • Fransada ölüme mahkum edilen .., çr 

Çıkarken, meçhul kıı.. il" ; mücrimlerin kiyotinle başlarını kes- "k" boJJl.b~ .i1 
meğe memur cellat Anatol Daybler fmdan atılan ı 1 4ı~ 
evvelki sabah Poriste tünele binerken rala.nmıştır. . 

1 
r ,ıııı 1 

kalpten ölmüştür. Çok şiddetli tedbır ~ . tJ 
• Son vaziyetler dola1,siyle 1sviç- resmen bildirilınektedil'· fııga iV ~ 

re hükiımeti müdafaasını kuvvetlen- Lo dr 4 (A../l..) _.. eSB~, lJ l 
dirme~e karar vermışlir. Bu cümle. .. An ~· . teşrild fll,'11tJ' ı,_ t, 
elen olaı·ak askere nlınanların lalim h~~um~tının edeJl JY"i# o-. ~ 
müddetini piyaıle sınıfında 90 dan multecılere yardID'l etl.l? ~ • 
117 ye, çıkarmış ve SÜ\•ari Slnl fı ncfn 1 kan ofisinin vücuda g ıı,.i<ıJl~jlp~ 

mahkum olmuşlardır. ı kanlı~ına General t~enesko getiril- dair bir ~ey söylemedim. Amerika-
... Denhde n.ldanmış me • · k · t"r h · t · ı· ıı k" d .. ı ı· .. Bunlar <!eri aldıkları evın apısı- mış ı · nm arır. sıyase ı a~aeı · ı or no.-

da ayni tezyidi yapmıştır. İttihaz duğu bir komisyon. Y !ltı t(ı'l ~!~ 
~dilen tedbire ~öre 1939 sene~incle giliz Guyane'ma A.vı:'1~el< i C~ 
,.;ılnlıırı tam mevcutla her an v:ızıft'ye d' ··ıt .1 . 'l.·erteııtlr .• tf> 

~ k . ı·-· k 1 ımu ecıerıJ ·ıcl> .. nmr!ar da derhal motorlcrle ge- na da mavi kalemle "nlııımı-;;tır .. <!iye • noınaya yaptııtı seyahııt hakkın- ta~·a istinat cımektcılir ve e<kccklir: 
miye yanaşmışlar ve içeri gire - ı kaydeılcrl'k açıktan a~·ısa faaliyete dn avam k:ımnrasıncfa beyanatla bu- ı - Amerika a~kcrl iltifaklarn mu-
rek bütün kaçak eşyaların denize . geçmiş bulunuyorlardı. , lunan İngiliz Başvekili Çemberlayn, gcıyirdir. 

ç:ıgırm:ı · ve ıc:ıp et ı~ı ·aı ar uııın 1 ks::ıclt 
müclrlet ~ilfıh altınrla tutmak s:.ılahi- !arını tetkik. ma tir· 
yeli lıükümete verilmiştir. temlekeye gıdecek 



VAKIT'ın 
~oÇak Hika-Y-eieri 

d '\\t· P ~elden yazı makinesini 
. k~ına ceketini giydi, 

eJe~~e şöyle bir baktı. 
, 181 söndürdü ve ya • 
~ Çıktı. 

b geç k 1 
ıo~ a nırştı. Koca binada 

'r~anaör ~ademesi bile 
di -aş lllerdı venJerden i . 
deger katlardaki yazıha

de ea.rnıı kapılarından ~-
~ ~ık Yanmadığını gör. 

~te 
t<>re ~ ka.Iınanın da bir ba

'o!tatı a;ydnsr vardır. Mese-
' e it arın adam almadığı o 

fıto~tler biraz geçmi§tir. 
~~ Yer bulmak ihtimali 

l. ,.. Yer bulmak Miss 
ıılll -l!er adeta bir dert ol _ 

1-f I 

r.:/. 
~iİ , .. ,. 

ı;Jf 

Yağmurla 
~ir gece 

kimbilir ne merak etmfotir ! Ko
şa kop gitmeliyim.. Siz hıra.km, 
ben vereyim çay parasını. 

Mise Wielden: 
- Pardeeilyil ııe zaman size ve 

reblllrim? diye sordu. 
Adam bir randevu verir diye 

ümit ediyordu. Fakat yabancı a
dam gtılerek: 

- A ! Sahi! dedi. Unuttum ... 
Buyurun kartımı. Zaten ben si. 
zin adresinizi biliyorum ... 
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'·- .... •: ... . - ·, .~ ..... ,;· ,. , ':~· 

acab gece yazıhaneden çı 
~ llı.i .a otobüste yer bula- HlkAyenin muharriri 

Tekrar güldU. Biribirlerinin el 
terini sıktılar ve adam hemen çık ı 
tı gitti. 

1,eneke kutularda 
kaşe Algopan lrı. ~ Yırn diye d'' .. .. d'' 

~tun uşunur u, 
• ~ba 

21 
° haftaki futbol ma 

· e olacak a· d'' .. rı. · tib· ıyc uşun -
"l.Ob·· ı. 

Us~ 

Rzdh Fciner genç bir Alman kadın muharrirdir ve roman
tik neviden hikayeler yazmakla tanınm~tır. Şöhretini bilhassa 
"Yol Ortasmdaki Kedi,, i8imli romanı ile ka::ıaınmı-§tır. Bugün 
fngilteredc yaşamaktadır. 

Miu Wielden bir müddet daha 
oturdu. Çaydanlıkta daha bir 
hayli sıcak çay vardL Tekrar 
yağmura çıkmadan evvel, on da 
kika kadar daha bu sıcak hava 
içinde kalmak istiyordu. 

Grip \'e nezlenin, romatizma, ~ \'C dJıı ağnJannm en teslrU lli
cıdır. Teneke kutularda olduğundan dalma terkip ve tesirini mu.. 
bafw eder. Her eczanede teldik kutusu 7,5 kuru,tur. 

~- Yer bulmak b"t" ""<!Salı ' u un 
l'alıau şıp Yorulan bir kimse 
dadı~ denıcktir. Fakat o 

~l' §e egn. İnsan yer bulun. 

bedere!c geri çekiliyor, tekrar tit 
reşerek, söylenerek, dişlerini gı
cırdatarak, bekliyorlardı. 

t şf r:e. o~ynbilir. Tilsit 
etını falan hepsini 

11
, '!'a ı, hayalinizde meçhul 

. ~ ,.,_"C:Yahate çıkarsınız. 
L... 'Yle}d 

Miss Wielden herhangi bir şe -
ye kaI"§ı mağlp olmayı sevmemi. 
Burada böyle yarım saat bekle . 
yip de yine şoföıiln .. yer yok!,, 
demesine tahammül edemezdi. r;.verdi en acıklı romanları 

·~lttı · Sevnıekte de hakhy
llirÇo~uı altı yaşına gel -
be1tıedik ka~ınıann ''kısmet., 

lerı şeyi maalesef 
"ılıt, llet~.Aıtık ne koca bck
tl'l> llirı ır §ey. Hayatında, 

~ ( bile ,,eınaya götürecek bir 
1' \\r· JOktu. 
~\rı.~~~en ara sıra, bir cr
;"~Ssi ""rıadııhn.t dUşUnü. 
)etle : ~luyordn. 11 ;uru~. 
, ~ö· .~1nden memnundu. 

~.., illte~~~n yoktu. İstediği 
ı·'ın belgi gibi <:alışıyordu. 

' ş kat merdiveninden 

1 
:Ye kadar, o akşamki 

~%151trnişti. Eve gide -
. ~1

1 
:.u.rnurta pişirip yi

~ İr>.. ır Ça'l• veya kahve 
~ ~Cekt· J 

~ l' koltu 2· Ondan sonra, rrı 
. "e 0 .?.? '\Yardı, ona uza. 

). ·I l'duı:rı: ..,.;: • • • b't• • ~ • ı:. .. ., .. n ışını ı ı -

l'Oda da 
~~ 0 gece münakaşa 
b taea,kl sonra da bir hika
lr lıikrt arar ki, isminden a. 

!:~ı....... Ye olduğu ve iyi bir 
~Q~ ·'!le:ve 
~~- Yaııyacağı anla-

~'Ui '°?U-a 
• l'~k radyoda haberle-

lta~ lıa.d~e Avrupada olup 
~ler b·~leri öğrenecek _ 

b· l)lacaı.. 1 lllce sa~t dokuz 
il' h... ~.o za 

)at ... ...-<lll:.ro ınan kalkıp sı-
t>ı ..... I> ltitab :Yapacak ve yata-
~~lt ~ nıı okuyacaktı. 
~ kaı:ında, hayatta hiç. 

t\ daJıa;:1:ş bir kadm için 
~~ l'aı111ı, 1Yi .?ir gece o-
~ ·.. otobuste bir yer 

\\r· 
~ h ıeıdenı 
~il' 'ked SOkağa çıkar 

\ ıı.... er aldı o viin .. w 

QIU .~ ... hav :. 0 -- og· 
~lftıı:.tlar a sogumuş, gü. 
~ tıatu. ~l'llda ikide bir 

lt, ııt1~trca.s
11Xldi de bardak • 

l~ ltı. l'lla bir yağmur 
: \\rieldeıı 

1 l.OtObiin ltarşıya d w 

~!u· "'11 dura - ogru 
fi~ '~ordu gtnda bir alay 

'h:. "'llidf tekı. Otobüste yer 
• ;~ı~ . ar kaybolmuş-

~~ tideyirn d 
()la tı, ora ese, istasyon 

cı~de b~lttı. ~a gidene kadar 
;<ide . ll'a'knıı ;n8iYesi de yok 
.._t ı:ııl\ le ş t, 
dı. d~ arşı tar 

~ltj ltta bo afına geçti. 
~~btrı 0tı. oto~a bekliyor _ 
' ' dlll-tn ~8 geçti, fa _ 
"'1~ lla bir i~ • liepsinde ....._ 'ı ~~' gfb~ın ceıası ha-

lki yüz metre kadar yürümüş
tü ama, üstü başı da sucuk gibi 
ıslanmıştı. İnce ceketi vücuduna 
yapıemış, elleri buz kesilmişti. 

Elindeki kitap neredeyse dağıla 
caktı. Yerdeki su birikintilerine 
basmamak için önüne baka baka 
yürüyordu. Bununla beraber, a -
yaklan da su içinde kalmı§tı. Bir 
gece evvel o kadar uğraşarak 
uun...v J -i.Jlı...&.b'& ı.: ..... ~1...... --·1•1#\ft"!ı 

olmuş, yi,lzüne ~pımnıştı. 
Miss Wielden şimdi artık ko. 

şuyordu. Ne sağına bakıyor, ne 
soluna; kendini bir tunel istas -
yonuna atabilse. 

Birdenbire durdu. Koluna bi -
risi dokunmuştu. 

Döndü baktı. Gözleriyle, kar • 
şısı ıda durmu§ gülümsiyen bir 
adamla karşılaştı. Raşlanm çattı 
ve tekrar yoluna devam etti. Kal 
bi, kopacak gibi çarpıyordu. He
yecanlanmasında hakkı da var
dı. 

Yine koşa ko§a, gidiyordu. Fa. 
kat şimdi biraz da korktuğu için 
koşuyordu. 

Adam takipte devam ediyor -
du. Bir aralık : 

- Koşmayın, durun biraz, de
:li. Çok ıslanmışsınız, alın şunu. 

Miss Wielden duymamaz!:ktan 
gelmek istedi. Fakat adam ya . 
nma kadar gelmiş. ona bir kam
sele uzatıyordu. 

- Te§ekkür ederim. Böyle 
ıslana ıslana gideyim daha iyi. 

- Ş~ırdınız mi kendinizi? 
Hadi alın bakayım, soğuktan ö -
lUrsünUz sonra. 

Miss Wielden soğuk bir eda 
ile: 

- Size ne? dedi. 
- Her halde ölmek iyi bir ıey 

değil; değil mi ya? Alm badi, gi. 
yin. Hiç yoktan yere basta ol -
mak ~yi mi? 
Adamın tatlı ve ahenkli bir se 

si vardı. Miss Wielden ağzını aç
mıya vakıt bulamadan kamsele. 
yf omuzlarında hissetti. Adama 
doğru dönerek: 

- Siz ne yapaeakmı.ız? diye 
sordu . 

- Beni dUşUnmeyin siz. Be -
nim içim kavi bakm, eldiven gi
bi vücudunuza uydu. Fena değil . 
değil mi? 

- Çok gü.21. Çok teşekkür e . 
derim. Fakat. .. 

'~ .. l'er gelen o so 
~ k ~o"- Yoltı . -
ot ~~11·ıt ldı. 11 ·•• dıyordu. 
~. leı:tler il~r .otobUs gel-

Miııs Wielden ne aeyliyeceğini 
bilmiyordu. Kendisine kimsenin 
alaka göstermesine ah§rk değil -aJta., erı d w ... ilnutı ~gru ko- dl ki! Fakat, bu iyi kalpli yaban-

erinl kaY. • CI adam, ~ kendfal Jwnuprak 

::mu şaşkın vaziyetten kurtardı: 
- Çay içtiniz mi? 
Miss Wielden daha akşa.n\ ça. 

ymı içmemişti. 

- O halde gelin §UI'aya gire
lim. Ne de olsa kuru ve .tıcak bir 
yer. 

Fincandaki çayı kan§tırırken 

kendi kendine gUlümsilyordu. 1 
Başından geçen bu macera onda 
hot blr tesir bırakmlfb. Otoblls-
te yer bulup da oturduğu zaman 
Londra caddelerinden geçerken, • 
yabancılar arumda okuduğu ro
manlardald maceralara benziyor. 
du bu. 

Miss Wielden yeni arkada§mm 

ıcabında gün<dle 3 - 4 
kaşe ahnaoDDDr 

• Miss Wielden, kendisi de şaş
tığı halde. oradaki kUçUk kah -
veye girmeyi kabul etti. Kadının 
hamisi çay ve galete getirtti. 

Adam Miss Wielden'in· kareı -
sına oturmuştu. 

ismi ne acaba diye kartı tekrar T • • k H K 
aldı baktı. Fakat, bakar bakmaz ur ava Ur Um U 

- Ne fena bir hava, değil mi? 
diyordu. Çıkann arkanm:lan kam 
seleyi şimdi. Ceketiniz kurusun. 
Çıkarken giyersiniz. 

yUzUnün ifadesi değişti, gözleri B • • • • k p • 
müteessir bir hal aldı. Belki bu, u y u 1 ya n g o s u 
teessürden daha bUyUk bir ~y-

Miss Wielden adamın dediği 
~ibi yaptı. Bütün bunlar o kadar 
rılı.şmadığı ve beklemeaıgı şeyıer 
di ki fikrini işletrnfye mUktedir 
olamıyordu. Çok acıkmış bir in
san Jıali ile çayla galetesinf ye. 
di. sonra adamın verdiği cıgara
yı aldı ve zoraki giilmiye çalış
tı. 

di; belki bir sukutu hayal... Dördüncü keşide: 11 S, ubat 939 dadır. 
Karta bir kere daha baktı. Ha-

yır, yanlış görmemişti. Büyük ikramiyP. 50,000 liradır 
Kartta iOYle yazıyordu: Bundan başka: 15 in, 12 bin, 10 bin liralık 

Pa:;::: !ı:";'::!m, ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
Kartm arkaamda da pardesU mükafat vardır •.• 

mağuasmm ismi ve adreıi var _ Bu tertipten bir bilet alarak i~tlrak etmeyi ihmal etmeyiniz. 
dJ, altında da tunlar yazılıydı: Siz de piyangonun mesut ve bah Uyarları arasına girmi§ olursu. 

Bu pardull ~ gittıy86 nuz. .. 
Yabancı ndam mütemadiyen 

konuşuyordu. Evvela havadan 
başlamış, sonra bugünkü nakil 
vasıtalarına geçmiş, siyasi me . 
'3elelere temas etmiş. kadınm, ne 
iş yaptığını, işinden memnun o
lup olmadığını, nerede oturduğu
nu sormuş. kiraların pahalılığın. 
1an bahsetmişti. 

alın 8izd6 1oal.nn, bW6 1 11terlin 
10 şilmg gönderir.riniz. Eğer al
mak i8temiyoracınız telefon edin • 
adam gönd6rir geri aldınnz. 

Miss Wielden bir müddet dU -
şllnceli bir halde kaldı. Sonrrı . 
çantasını açtı ve parasını say . 
mata başladı. 

O gece eve de gitmedi. Evinde
ki hem yatak. hem oturma odası 
olan o oda gözUnde biltUn gllz.el
liğinl kaybetmlıtl. Sinemaya git. 

- . • . ~ 'T • . , •• 

Dr. Necaettın Atasagun 
Sabahları 8.30 ıı kadar; akşaııı

lıırı 17 den sonra J.t\leli Tıı;>yıırl' 

\p. Daire 2; ?\o. 17 de hastalarını 
kabul eder. <Telefo11: 23953) 

SAHfBl : ASIM US 

ı ' .. .. • • ,/' f • ~ 

Yavuz Sezen 
Diplom Terzi 

Hakiki tek kostümluk lngiliz ku
. ııaşlarımız gelmiştir. - 113 Beyoğlu 
l'ormaH:.ıı11 Gayret Apt. Türk Foto 
~ııi üstiinde. 

Yanm saat kadar konustular. 
lyi bir vakıt geçirdiler. Sonra 
ııdam saatine baktı ve yerinden 
rırladı. 

- Aman! ~ç kaldım! Annem 

ti ve evde içeceği çay yerine ka- Neşriyat Müdürü: U. Ahmet Seııenoiı 
kao içti. Basıldığı yer: \?AKIT Matbaası 

- V AK.IT'm kitap teklinde roman tcfrika.sı -
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yamda siyah bir cismin karyolamm etrafında dolq. 
tığını gördil.m.. Korkuyla uyandım ve birkaç saniye, 
ocağın yanmda sahiden bir cisim göıilr gibi oldum. 
Fakat tıhsmıa dokunur dokunmaz kaybolup gitti. 
Eminim ki, bu siyah gey yanıma yaklapa mUthiı 
bir şey olacaktı ve belki de, bani ıu boğulduklarmı 
işittiğimiz .zavallı kadmlar gibi beni de boğacaklardı. 

- öyleyse bent dinleyinlz. .. 
Diye arkadaşıma o akpm bqtmdan geçenleri 

anlattım. Sordu: 
- Tılısmıın yaıımu.da yok muydu? 
- Hayır. Onu salonda bir Çin vuosunun içine 

bırakmıştım. Ama, bu gece yanıma alnım. Madem 
ki ona itikadınız var ... 

Filhakika o gece tılıamıı yanıma aa1rak yattnn. 
Ve rahat bir uyku uyudum. Erteaf akfam da iyi geç 
ti. Yalnız sabahleyin bitap ve tatlı bir yogunlukla 
uyandım: Kendisine rahat uyuduğumu söylediğim 
zaman, 'Karmilla: 

- Gördünilz mil, dedi, ben de iyi uyudum. TJ
hsımı göğsümün \17.erine iliftirdfm. Hem eminim ki, 
rüyalar hariç, Ust tarafı hayalden ibarettir. Eskiden 
rUyalarm ecinlilerin eseri oldufunu zannederdim. 
Fakat doktorum.uz böyle olmadıfmı aöyledJ. Yalmz. 
dedi, hummalı zamanlarda hayaletler görUlUrmtıı. 

- O ha.ide keramet tılısmıda mı! Ne derBinizf 
- Her halde bu tıbsmı dediğimiz teY sıtmaya 

falan karlı bir ille& batmlmıl bir fe)' oll& prek. 
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sız hiç bir fedakarlık olmaz. Haydi §İmdi artık yata. 
hm. Pek yorgunum. Kalkıp kapıyı bile nasıl kilit
liyeceğim? 

Ona iyi bir gece geçirmesini temenni ederek o. 
dadan çıktım. Kendi odama geldim. 

Sinirli kimse1erin adetleri saridir. Ben de Kar. 
milla'nın kapısını kilitlemek adetini edinmiBtim. O. 
nun hırsızlardan ve katillerden korkusu bana da 
geçmişti. 

Bütün tedbirleri aldıktan, yani knpımı kilitle. 
yin pqyalarm altına, dolapların içine baktıktan son
ra · ta.ğıma yatım, Ye uyudum. Odamda daima bir 
mum yanardı. Bu çocukluğumdanberi edinmig oldu. 
ğu· bir A.detti. 

Böylece. rahat bir gece geçireceğimi UmJt edi. 
yordum. Fakat rüyalar ta3 duvarları geçerler, kL 
ranlık odaları aydınlatır, aydınlıkları karartırlar ve 
rüyada gördüklerimiz' için kapı, kilit gibi manialar 
yoktur. 

O gece bir rüya gördüm ve bu bende gayet ga. 
rip bir haf akan devresinin başlangıcı oldu. Bu rüya
ya bir ağırlık ba~ması diyemem, cilnkU uyuduğuma 
tamamile emindim. Fakat odamda, yatağımda ol. 
dujtuma da emindim. Odayı, eşyaları, uyumadan ev. 
velkf gibi görüyordum. ~u farkla kf, oda karaıılıktı. 
Evvel& farkına ''nrT"'lnd•rh.,, b"r ı;:t"'· vatağmını ayak 
111••rnna. kıpm!anmağa \"e dolaşmağn. başladı. Bu, .ku. 
rn ..... ..;bf styaı, "'1"!lzzam bir kediye benziyordu. Dört, 
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Sümerbank birleşik pamuk ipliği 
dokuma fabrikaları müessesesi 

"C 
PAMUK 1PL1G1 SATIŞI: 

E =~ Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. 
16 

paketi 415 kUrııl 

Aksırık," öksurukJ burun akması1 düsJ<ünlüf( c - Nazilli Basma Fabrikası 
" 

•• .. 480 ,, 
No. ,. 580 ,, c:: E 

m 
Ereğli Bez fabrikası ., 

24 
24 No. 

" 580 ,. 
>t Q) .c 

10 balyalık siparişler için., ,, 575 ,, ,, 
N 15 ,, .. .. 

" ,, 570 ,, 
~ Q) ·-

" ,, 
25 ,, .. .. ,, 565 ,, 
so .. .. ,. 

.. 
560 ,, E c» -.c GJ GJ 

Fiatlarla Fabrikada Teslim şartiyle satılmaktadır. 
Iplik müstehliklerinin yu kanda yazdı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabiliJSdt 

tehlikesinin yanılmaz habercileri olduğunu bilmiyormusunuz? .. - ,,._.,,... 
Grlpe karşı koymak için hemen '1 A S P f R f N alınız .. ? 
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cu yaçlan nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numar~ dan ince ve muhtelif 

yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlanru yine ayru şartlarla yalrıd 

- .... _ . ~.... - .c (1) ·- Fabrikasına sipari~ edebilecekleri ilan olunur. 

Grip, sogukalgınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç budur.; ... .... c cu o co -ısrarla ·- .,r:, (\1 
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!20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

·Her feklin- üstün-dek1 ffi ~markasialdıgmız malın' .. ~- ,,,..w 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 
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Cinsi Miktarı Muhammen bedeli % 15 teminat 
Beheri Tutarı 

Kr. s. Lira !Krş. Lira Krş. 
Çul 10214 kilo 6.50 663.91 99.58 
Çuval 2700 •• 10.50 283.50 42.53 
Kaneviçe 2921 .. 12.- 350.52 52.58 
Kola çuvalı 350 adet 9.- 31.50 4.73 
lp 6.531 Kg. 13.50 881.68 132.25 
Kınnap 4828 .. 13.50 651.78 97.77 YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİ~ 

I - Yukanda cins ve miktarı yazılı ıskarta sa_oo ve iı>ler avn JLVM 'l'IA,..a,.hlr ,, ... 11 ... ı ........ , .. 
caktır. 

n - Muhammen bedelleri ile muvakkat temin:ı.tları hizalarında gösterilmi3tir. T.C. 
m - Artırma, 8-2-939 tarihine rasthyan çarşamba günü saat 14 de başlamak üzere Kaba. 

taşta Levazım ve Mübayaat şubesinde müteşekkil satış komisyonunda yapılacaktır. 
VI - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

ZiRAAT BANKASI 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve r - ~te % 15 teminatları ile yukarıda adı 

geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ( 444) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine iki yüz seksen beş kuruş fiat tahmin edi
len vasıf ve örneğine uygun kırk bin metre kaputluk kumaş 7-2 
-939 salı günü saat onda kapalı za.rl eksiltmesile satın alma. 
caktır. 

2 - Şartnamesi 490 kuruş kar:;ılı!;ında kon.isyond:ın r.lm:ı. 
bilecek olan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 6150 lir~lık ilk 
teminat mektup veya makbuz!arile şartnamede yazılı belgeleri 
muhtevi teklif mektuplarım en geq belli gün saat dokuzunda ko
misyona vermiş olmaları. (91) (230) 

Kayseri Vilayetinden: 
Bünyan civarında çıkan ve Beydeğirmeni civarında Kızılır -

mağa dökülen Sarımsaklı suyun un 100 kilometrelik kısmının 

etüt edilmiş ve fenni keşfinin tanzim işine mevcut şartname mu. 
cibince eksiltmeye konulmuş ve bedel keşfi iki bin liradan ibaret 
bulun.muş ehliyeti 16-şubat-939 perşembe günü icra kılınacağın 
elan taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçelerile 
birlikte Kayseri vilayet makamına müracatları ilan olunur. 

"701,, 

- VAKIT'ın kitap şeklinde roman tefrikası -

42 HORTiıAK 

beş kadem uzunluğunda vardı. Çünkü, ocağın önün. 
deki halının üstünde bir an durmuştu ve halının bo
yu bu kadardı. Şurada, burada, demir kafese kon
muş bir hayvan çevikliği ile dol~tı. Korkudan sesim 
kısılmıştı. Bağıramıyordum. Şimdi gittikçe çabuk 
hareket ediyordu ve oda öyle kararmıştı ki artık bir 
şey göremez olmuştum. Yalnız gözlerini görüyor. 
dum. Karyolamın üzerine sı<;radığını hissettim. İki 
iri göz yüzüme yakla.~tı ve birdenbire, iğne gbi siv. 
ri, biribirlerinden birer santim kadar mesafede iki 
hançerin göğsüme saplanmasına benzer bir acı his. 
setim. Haykırarak uyandım. 

Odada mum yanıyordu. Ye aydınlıktı. Karyola· 
mm ayak ucunda, biraz sağda bir kadın şekli gör_ 
düm. Koyu, bol bir elbise giymişti. Saçları omuzla. 
rma dökülmüştü. Bir heykel gibi hareketsiz duru.. 
yordu. Nefes almıyordu. Ona gözlerimi dikmi~tim. 

Şekil yerini de~iştirir gibi oldu. Kapıya yakl:ıştr. 
Kapı açıldı, kayboldu. 

Şimdi artık geniş nefes alabiliyordum. llk qü. 
şüncem Karmilla'nm bana bir oyun oynamış olması, 
kapıyı kilitlemeği unutmuş bulunmam oldu. Fırla. 
dım, blktım. Lfüdn kapı kilitli idi. AGmağa korktum 
ve müthiş heyecan ic;inde, yatağıma koı;ıa:ak yorga
• ba.tnna ~lrtfm. sabaha kadar öylece titreye titre. 
ye ka!dnn. 

r..rtesl sabah. meseleyi babama anlatmak iste • 
dim. Fakat iki l!ebepten vazg~tim. Evvela, benimle 
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eğlenmesinden çekindim. Sonra da, civarımızdaki 
sari hastalığa tutulmuş olmamdan endişe etmesin • 
den korktum. Hem bu aralık oldukça rahatsızdı. 

Fakat Madam Perrodon ile Matmazel Lafontene 
rüyamı anlatmakta bir mahzur yoktu. Matma~l gül 
dil, Lakin Madam PeITodon biraz endişelendi. Mat. 
mazel: 

- Söylemeği unutmuştum, dedi, Karmillanın 

odasının pençeresinin baktığı büyük ıhlamurlu yol 
tekin değilmiş. 

Rüyamla bu hadise arasında münasebet bulun· 
masına. sinirlenen Madam Perrodon: 

- Ne aptallık, dedi, kim söyledi bunları? 
- Marteu. üstüste iki kere orada bulunan par. 

rnakhğı tamir etmeğe gitmiş. Daha güneş doğma • 
~ışmış, orada bir kadın şeklinin dolaştığını görmüş. 

Madam Parrodon: 
- Görmüş mü? Hiç inanmam! 
- Her halde ben hayatnnda bu kadar korkmuş 

bir adam görmedim. 
Mükalemeye mildahale ettim ve: 
- Sakın, dedim, Karmilla.ya bundan bahretme

~iniz.Benden de daha korkaktır. 
O gün Karmilla, her vakıttan geç indi. Bir ara

lık yalnız kalınca: 

- Dün gece. cfadi. övle korktum ki! Eğer kan. 
bur dilenciden satın altlığımız tılxsımı yanıma alr.ıa
saydmı, muhakkak korkunç bir şey görecektim. Rü· 

BAY~AJl MJNASEBETILE iLAVE 
BANDIRMA POSTASI /. 

Tatil sonu münasebetilc BANDIRMA'ya döneC ıo' 
bir kolaylık olmak üzere 5 - 2 • 939 pazar günü saat p'J 
ANTALYA vapuru ilave posta olarak T opbanedel'l 

~-;-.~ dırmaya kalkacaktır. ...._... ...._... ...._.. ..._...- ...._,. 

Mardin Valiliğinden: 
1 - Mardinde yeniden yapılacak olan "25,. Y~~ 

ket hastanesi birinci kısım; inşa atı 19-1 -939 wuıiJ' 
ren "15,, gün müddetle kapalı zarf usulile eksiııneY6 
tır. 

2 - Keşif bedeli "26016,, lira ''29., kuruştur. t 
3 - Eksiltme 7-~39 tarihinde salı günil ssıı. 

vilayet encümeninde yapılacaktır. !Jf• J 
4 - Muvakkat teminatı ''19 51,. lira "22,, k~ e(fj 

5 - İsteklilerin ihale günün den laakal sekiz.~ e 
kaları almı~ olmaları lizmıdır. Ehliyet vesikası ıbr 
eksiltmeye iştirak edemezler. aJıll 

6 - Evrakı keşfiyeyi görmek ve bu husus:a d :tJl 
Iı1mat almak isti yen taliplerin vilayet encümenı:'696"./ 
ilan olunur: ~.J 

lstanbul Sıhhi müesseseler Artırma ~8 

Komisyonundan : ' 
H. tabiplikleri için satın alınacak 25 adet JJluıı.re1"' 

suman Tros takımları açık eksiltmeye konuımuştlll"· 4.6 
1 - Eksiltme 8-2-939 çarşamba günü saat ~~ 

lunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü bin 
Komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: 2250 liradır. 

3 - Muvakat garanti: 168 lira 75 kuruş~ur. d.ıı 
4 - İstekliler şartnameyi her gün Konıısyoıı: 
5 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası ve 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter JJlU .;e 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gii11 ;; 
misyona gelmeleri~ 


