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yaptu 
191 parça harp gemisinin mütemadi bombardımanlarına rağmen 

Arnavut askerleri ve gönüllüleri 
müdafaa ediyorlar 

Günün en son haberlerini sa- vutluk ajansı bildiriyor: radyosunun bu saba.h saat 4,30 zusunda bulunan hükumetinizi ·---... ·------.... - ·---------... - .. _ ....... - ........ _ 

kahramanca 
au saatine vermeği tam bir' ak- Sabah saat 5,30 dan itibaren, da bildirdiğine göre 191 İtalyan dinlemeyiniz. Kral ve imparato
§anı gazetesi olmak sıfatile şiar Pişti, Palles, Kad, Draç ve Aya- harb gemisi muhtelif Arnavut li- run askerleri nizamı, adaleti ve 
Cd.iıırniş olan HABER, Arnavut- sarandye biribiri ardına bir seri manlannın önüne gelmiştir. A· sulhü tesis etmek için geliyorlar 
luğun işgaline teşebbüs edildiği- ihraç hareketi teşebbüsü ba§la • yasaranclinin önünde 75, Av - ve bunlann teessüsü için icab 
:nl lo~ .. .. ıdo.. 4ıO .~ç .. nünde 38 et~ kadar kalacaklardır.,, 
manca bir kararla mukavemete gerl pUsk e • $allı~~~ 3Dtf1Mfe "18 &dh teklifimi · f 1 f 
karar vermeleri üzerine harbin buçukta hiçbir İtalyan askeri Ar ve Bistipals önünde de 10 kadar Paris, 7 (A.A.) - lyi maHlmat • le g, ra 
başladığını da ikinci tabılannda navutluk arazisine çıkıp tutuna- harb gemisi vardır. almakta olan bi rmenbadan bildi-
bildirmişti. İkinci tabımızdan mamıştı. Arnavut kıtalan ve Ar- Draç limanı 4 kere bombardı" rildiğine göre İtalya hükümeti, 
sonra da hadiseler inkişaf etmiı;ı navut milleti kahramanca mu • man edilmiştir. A 

kavemet etmektedir. Adet,.e az Saint • Jean • de Medua tama rnavutluğun sulh tekliflerini ka-
Vc daha vahim bir safhaya gir- .,,, b ı · · 

Olmalanna ragmw en, Arnavut kıt mile harab olmuatur. ltalyanla.r u etmı§tır. :rniştir. Bu heyecanlı dakikalarda .,,, G · 
haberleri ertesi sabaha kadar alarmın ve Arnavut gönüllüleri - üç kere Draçta karaya çıkmağa ene ıyi bir menbadan haber 
b nı·n mane\iyatı çok mükemmel - teaebbüs etmişlerse de geri püs- verildiğine göre iktısat nazın Ge-
ekletmeği, Londra ve Paris gibi ".ıl 

dır. . kürtülmüşlerdir. İtalyanlar Sen. ra, muhascr.ıata nihayet vermek i-
nıerkezlerde gazetelerin altıncı 
tabı çıkardığı bir günde gazete- İtalyan ültimatomu J~n .?e ~end~da da geri püs • çin icabeden td:ibirelri almak üzc-
cilik namına affedilmez bir hata ittifakla reddedildi kurtulmuşlerdir. . re Draç'tan Tirana hareket etmi§-
saydığımız içindir ki bu gün sa- Tirana, 7 (A. A.) - Arnavut- ltalyayı tekzıp tir. 
at lG ile 20 arasında gelen haber luk ajansı bildiriyor: Tirana, 7 (A. A.) - Arnavut- Ingilterenin düıündüğü 
leri bütUn tafsili.tile ve bir üçün- Dün saat 4,45 de mebusan mec luk hükumeti Arnavutlukı..a otu- tedbir ! Çemberlay'" 
cU tabıda bildirmeği münasib lisi, millet ve hükumet tarafın-- ran İtalyanlara karşı Arnavutla Londraya dönecek! 
gördük. Bu hareketimizle, bir dan müttefik surette reddedil •• nn hücum ettiklerini bildiren 
laftan da, bize telefonla müra - miş olan İtalyan ültimatomu hak Stefani tebliğini kail surette tek Londra, 7 (A.A.) - Siyasi 
caat ederek vaziyet hakkında ma kında kat'i vaziyetini almak üze- zib etmektedir. Böyle bir hilcum mahfillerde söylendiğine "göre !. 
lunıat soran okuyucularımızın re içtima etmiş bulunan hüku - esasen mümkün değildir. Çünkü talyanm Arnavutluktaki hareke. 
~~kluğuna bakarak dolayısile ef- met üzerinde müessir olmak bütün İtalyanlar üç gündenberi ti karşısında İngiliz clki.rıumu_ 
arı umumiyenin arzusuna hiz • maksadile, ilci İtalyan hava filo- memleketi terketmiş bulunmak- miyesinde hasıl olacak aksüla _ 

illet etmiş olduğumuza kaniiz. su Arnavutluk arazisi üzerinde tadır. mel, işgalin cebren ve sulhen ya_ 
* * * uçmuştur. Hadiseleri ltalyanlar pıldığına göre değişecektir. 

nelgrad, 7 (A. A.) - Siyasi Bugün de İtalyan bombardı • nasıl bildiriyorlar . lendiğine göre İtalya kan dökül. 
fahfellerde söylenildiğine göre man tayyareleri Arnavutluk ara- Roma, 7 (A. A.) - Stefanı a- İyi haber alan mahfillerde söy. 
talyanın Arnavutluğa karşı ha.. zisi üzerinde uçmuşlar ve yere jansı bildiriyor: mesine mani olmak için itilafı 

l'eJceti İtalya ile Yugoslavya ara- beyannameler atmışlardır. İtalyan kıtaatı, bu sabah fe • mali bir anlaşma ile halledecek. 
Slnda imza edilen taahhüdleri Bu beyannamelerde, İtalyan cir vakti Avlonya, Draç, Saint • tir. Bu suretle ltalya pre.stfj nok_ 
teride bırakmıştır. kıtalannın Arnavutluğa ihraç e- Jean • de Medua ve Ayasaranda tasından bir muvaffakıyet kaza. 
1

_ Y_ugoslav hükumeti hattı hare dileceği bildirilmekte, Arnavut limanlannda karaya çıkarılmış- k 
,.. t tır naca ve Adriyatikte vaziyetini 
l e ltıi ve Adriyatikteki Yugos - milleti mukavemet etmemeğe da · t 
~\' ınenfaatlerinin müdafaası i- vet edilmekte, aksi takdirde çok Arnavutlann hlçbir aksüla - arsin edecektir. Siyasi mahfiL 
~ın_ alınması ıa.zımgelen tedbir - ağır askeri tedbirler alınacağı melleri görülmemiştir. ( !) Yal • lerde beyan edildiğine göre ltal. 
eı; bugüne bırak"1Ilıştır. ihtar edilmektedir. nız Dracda müsellih çeteler ( !) ya cebir kullanacak olursa, 1ngL 
no-a ile Belgrad, de\•amlı su- B mukavemete kalkı§mışlar ve der liz parlamentosunun içtimaa da-... eyannameler Arnavut mille-

tette temas halindedirler. ı tini, sulh getiren İtalyan kralı ve hal püskürtülmüşlerdir. vet edilmesi ve Çemberlayn'm da 
ltalyada kısmi seferberlik Habeş imparatoruna inkiyat et- İtalyan kıtaatı, memleket da - bu sabah gittiği İskoçyadan gc_ 

d' no~a, 7 (A. A.) _ Giornale rneğe davet etmektedir. bilinde ilerle.mek ~zere Draçtan ri çağrılması ihtimali vardır. 
g!taiıa gazetesinin bildirdiğine Avlonya bütün gece dinmiyen hareket etmışlerdır. .. . . Londranın Parisle sıkı bir te. 
el ore harbiye nezareti bir ay müJ bombardıman altında kalmıştır. 4~vutluk halkı, su~fınetını, mas halinde bulunduğu öğrenil. 
.,.~tle talim görmek Hzere piyade, Avlonyada bulunan askerler, jan mh uhafk atzatavk~ dostmtanketedb~r (~a)ttı mektedir. 
<>Uva..: ıf d l .. "11·· k t 1 l İ are e ıp e e ır . R da . b . ,. 
1 ·~, topçu ve istihkam sın - arma ar ve gonu u ı a ar a - 400 ta ed ü kk b 1 oma n ıza at ısten=ıı 
;_:ına mensub ihtivat zabitle - talvan kıtaları arasındaki müca- yyar en m. re e 0 an Roma 7 (AA ) ı ·1· 
''-'ıd J del~ bütün şiddetile devam et - ltalyan (Al. hava fılosu Arna - • . . - ngı ız se-
ln _en bazılarını silah altına al • kted' vutluk Uzerınden urmuştur. firi Lord Perth, bu sabah Kont 
lı:~l~arar vermiştir. Bu bir ay meDraçırlı:manı da daı'mi bombar İtalyan tayyare. le;i, İtalyan kı- Ciano'yu ziyaret ederek lngilte_ 
d a ım ınüddeti 15 günlük iki re h .. k 4 t" ! ı 

C\'r d lt dadır D hil" taatının karaya ıhracından evvel u ume ı namına ta yanın 
"e 

1
eye ayrılacaktır. Birinci dev ıman a ın . raç sa ıne b A tl w k -• d k rt 1 İt lyan kıt 1 .k. d eyannameler atmışlardır. rnavu uga arşı yaptıgı hare_ 

"a en 15 mayısa kadar de - 111 a ı an a a an ı ı e B b .. k t h kk d · 
nı cdecektı'r. .r Ad · t·k d · · d.'k'" l .. u eyannamelerde şoyle de- e a ın a ızahat istemiştir. 

.ı.a nya ı enızme o u muş- .1 kt eli 
Al'll l tt'ır. nı me e r: Almanya "Tasvip ve 
f avut uğa üç Italyan "Arnavutlar, topraklarınızda 
hırkası YÜrüdu·· • Şinginde de şiddetle mukave - takdir,, ediyor -1• r, karaya çıkan İtalyan askerleri a 

bir oın~, 7 (A. A.) - Dolaşan met edilmekte ve kan gövdeyi sırlarca sizin dostunuz olan ve Bedin, 7 (A.A.) - NeşredL 
ka §ayıaya göre üç İtalyan flr - gotlirmektedir. bu dostluğur.u ispat ctmia bulu- len bir tebliğde İtalya tarafın. 

Asil ltalyan milleti namına 

ilk çağların barbarlığını mı 
temsil etmek istiyorsJnuz? 

Tiran, 7 (A.A.) -Arnavutluk ajansı bildiri-. 
.Yor: İ 
i Sabık Başvekil Mehdi Fraşeri, Musolini'yei 
jaşağıdaki mesajı telgrafla göndermittir: i . . 
: : : Benito Musolini, ı 

i Biz biliyoruz ki sizin toplarınız, tayyareleri-I 
iniz ve gazlarınız var ve bizim ise yalnız cesareti-! 
imiz ve zulma kurban vaziyette bulunanlara kı-1 
inlmaz ruhu var. Siz, asil İtalyan milleti namına,,I 
i20 nci asrın ortasında ilk çağların barbarlığını mıİ 
it~msil edeceksiniz? Tamiri kabil olmaz hadisele-1 
;rın vukuundan evvel, Arnavutluk istiklalini tanı·! 
lyınız. . . • . ... . .İ 

1 
Benıto Musolını, bu haılevı dakikada Y orgıi 

Kastriota'nın {tsken?er Beyin) ruhu yeniden u-1 
·yanıyor. Ben, bu dakıkada bütün müttehit Arna-ı· 
vut milletinin hissiyatına tercüman olduğuma e-
minim. Memleketi İşgal edebilirsiniz, fakat yal
nız Arnavut erkeklerinin değil, fakat aynı zaman-! 
~a Arnavut kadınlarının da cesetleri üzerin deni: 
geçerek. 

--··--~~-~~~!~.~~!!~!!!~.~.2.~~r..?.~~!.?.:: ~. -·················· 
Arnavutlukta hiç bir menfaatle
ri olmıyan garp demokrasilerinin 
hukukan itiraz edilmesi kabil oL 
mıyan İtalyan hareketine karşı 
müdahalede bulunmak tecrübesi_ 
ne kıyam etmelerini anlıyamadı_ 
ğı gibi tasvip etmemektedir . 
İtalya, Arnavutlukta umumi nL 

likeye maruz kalmasına müsama. 
ha edemezdi. .. 

Bu tebliğ. bir çok defalar Al. 
man radyosu tarafından neşre • 
dilmiştir. 

Tjrkçc - Fronsızc:ı - AJımınY:ı - 1n-
sili7.ce • 

s.ı (ceın 3 Nazırlar r.ıeclisi daimi surette ~ d A l "1.ıtl'u. an 5000 kişi) Ama • nan bir millete mensuptur. Ezile an rnavutluktaki taly;m me. za.mın ve orada mukim ltalyan. 
i§tirafa karşı yapılan harekata sarayda içtima halindedir. ceği muhakkak olan boş bir mu- nafiini muhafaza için yapılan ha_ ların emniyetinin İtalyan sahille. 

Resimle Büyük ·Logat 
Kah "tın ektedir. 191 harp gemisinin kavemete kalkışmayınız. Sizi reketin Almanya tarafından ta. r1. karşısında bulunan Ye Jtalya. 

'l'i;:n~a~c~ mukavemet bombnrdımanı mahvetmiş .?lan ~e sizi şimdi boş mamiyle ~akdir ~ilme,~te olduğu 
1 
n~ ~aya ti menfaatleri fçin ~ok 

• (A. A) - Arna - Bel~ad. 7 <A. A.) - Arnavut yere kan dokmege sevketmek ar beyan edılmektedır. Almanym muhım olan bir memlekette teh-

forma forma neşredilceektir. Eser 
h:ıkkındı f:n!la m:ıJiımıt iste)'.._ 
broşür gönılcriJir. Adres: Posta.._. 
su 214. 
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iş ihtiltifları nasıılı._]. 
halledilecek ? :~i~4··~. 

Tatbikına başlanmak Uzere olan nizam .. ~ 
namenin esas hüküınlerini yazıyoruz 

!, lhtiHHlannm halline dair niıam yolile kurtarılmaH e:;as tutulmak -
namenin tatbikatı hazırlıkları bir tadır. 

hayll ilerlemiş bulunmaktadır. Ni- Her iş yerinde elli kişiye kadar 
zamnamenin neşrinden itibaren iki iki, elliden iki yiiz kişiye kadar ür 
ay zarfında tatbikata geçilmiş ola. ilti yüzden bine kadar dört ve bin 
caktır. den yukarı sayıda işçiler için be~ ~ 

r 
;; » 

~~ 

Nizamname hükümlerine göre. mümessil i~i seçilecektir. Bu mü - Eı ı:elki ~ün şehrimize gelen Be den Terbiyesi genel direl~törii Gene- ba1ıçede yapılacak stadyom yeri ile Kasımpa§ada İt§ık1ar mtzarltlırı
Iı Kanwıunda tasrih edıldiği veç- messillerin her biri, arkadaşlarının ral Cemil il• Vali ve Belediye Reisi LUtfi Kırdar dün Dolma -hile Tilrkiyede grev ve lokavt ya • haklarım dofrulukla korumakla mü .:::....:..=.:= __ :.::_...:.....:..:.:_:...:.....:.~=-=----..:......:.:......:_ ______________________________ _ daki spor sahaS1nı gezmi§lerdir. 

saktır. Elli işçiden az i~ çalışan kelleftir. Bu mümessiller, i~ ihtilaf· 
yerlerde 10 işçinin, elliden beş yüze lannı i~ verenle temasa gelip 
kadar işçi çalrşan yerlerde işçi mik- halledeceklerdir. Kararın bir 
darının beşte birinin beş yüz ve da sureti iş veren ve mümessiller tara· 
ha yukarı sayıda yerlerde yüz i~. fmdan imza edilerek iş yerinin bu
run birleşerek i' verene ka.,ı ta • Iwıduğu mevki için kanunun tatbi. 
leplerinl kabul ettirmek gayesile iş· kına memur makama 24 saat için
Jerlnl terketineleri grev telakki e - de verilecektir. Uzlaşma karan hük 
dilmektedir. Böyle olmayıp da bir mü ikinci i~ haftasının veya en geç 
it yerinin faaliyetini tamamen veya besinci iş haftasının ilk günü.ne ka
ehemmiyetlf §ek:ilde sekteye ufratrr dar meriyet mevkiine konulacak . 
sa bu hareket de grev addedilecek. tir. 
tir. Başka biri$ yerindeki harekete Uzlaştırma kararına bağlanamı • 
istirak ve müzaheret kasdile yapı • yan toplulukla iş ihtil~flarmda ken 
lan toplu iş bırakma hareketi de disine yaziyet bildirilen iş dairesi 
grevden maduttur. en çok altı gün zarfında bir memur 

Gerek tek başlı, gerekse iki ta • gönderip vaziyeti tetkik ettirecek. 
raflı 1~ ihtilafmm evvell uzl~a tir. Bu memurun huzurunda yapı-

Şişli Kızllay 
müsameresi 

lacak toplantıya ~er İ§Çiler uzlaş
tırma kararına itiraz ediyorlarsa 
aynca bir mümessil seçerek iştirak 
ettireceklerdir. 

Bu şekilde hallcdilemiyen ihtiH\.i
Iarda vali muavininin riyaseti al -

Şişli Kızılay cemiyetlnln -~k- tında bir komisyon, gene ihtilaf hal 
lfın ~lonla:ınd& terti~ ettiITT ge- !edilmezse Ankarada Ba~vekil ta • 
ce eglencesı bu senenın en mu. . cek · 'ki · 
vaffak:ıyetli ve parlak bir müsa· rafından seç.ıl~ . t~myız. ı ncı re· 
meresi olmuş ve bllyük bir hası.. islerinden bırının rırasetı altında 
ıat bırakm.ıştır. yüksek hakem kurulu iş ihtilaf mı 

Bil.tun sanatkarlar, bu eğlen· halle memur olacaktır. 
tiye derin bir memnuniyelle iş. 
tfrak etmişler ve hiçbir maddi 
menfaat dUşünmemi§lerdir. ts - Türk _ y ugoslav 
tanbulun Gard.en, Londra, Şen, 

Müşterisini 
döğen kasap 

Çırağıyla beraher hapse 
mahkOm oldu 

Abdillhamid adında ihti~ar, has_ 
talıklı birisi, dUn ısabah Küçükpa
zarda kasab Mustafanm dilkkft.nma 
gitmiş, 2 kilo kuzu eli istemiştir. 

Kasap eti keserken, arasma bir 
az da baı, kısmmdan koymu3, Ab· 
dUlhaınid: 

- Baş koymayın da bet kurlll 
fazla vereyim, demiştir. 

Kasap Mustafa kabul etmiş, fa
kat parayı alırken, kilo başma 5 
kuruş hesab ederek 10 kuruş almak 
istemiııtlr. Bu yüzden kasapla mtiş. 
teri a.ra.smda kavga çıkmıv ve ara
ya çırak H11.ır da ltarı§arak htiyar 
AbdWha.midl etraftan yetlşilinceye 

kadar bir hayli dövmUglerdir. 
Kasapla ~ırağı clinnUmeahud U

çllncll sulh ceza mahkemesine sev
kedilmlşler, muhakemeleri sonun -
da suçları ısıı.bit görülerek 1 er ay 
mUddetle hapüı ceza!Jma. mahkflm 
edilmişlerdir. Suçlular karnrdan Turan, Fi orya gibi müesseseleri afyn n a A 1 a Ş m a S I 

bUtUıi varyete numaralarını yoL u sonra hemen tevki! olunmuılardrr. 
lamak Parkotel Mazarik orkes· Belgradda Tilrk, Yugoslav aL 
rasile iştirak etmek suretile Kı. yon anlaşması müzakerelerini 
.zılııya karşı bilyük bir nezaket vapan tırtısat Vekaleti Teşkilat-
ve feda.kArlık göstermişlerdir. İandırma müdUrU Servet Berki' E • k d 

Münir Nureddin de iştirak et- nin riyaseti altındaki heyetimiz mınÖnÜ azasın a 
tiği bu mUsamerede en yeni par_ şehrimize dönmUştilr. Heyet reL Çocuk Esirgeme 
·çalan okumuş ve alkışlanmıştır. 1 si Servet Berkin bu akşam /ur 

B~.yan Gertrudt Erhard: da pi· karaya gidecektir. Kurumunun faaliyeti 
ya.nist profesör Franz M~lb~v~- Yeni yapılan Türk, Yugoslav Ç0çuk eıiraeme kurumund:m 
rin. ~e garp musıkisımn afyon müşterek satış anlaşması Çocuk Esirgeme kurumu EmL 
ıeçilmiş parçalannı muvaffakı - 934 senesindenberi devam eden nönü kazasının ve Nahiyelerinin 
yetle terennUn etmiştir. eski anlaşmanın bir temadisi de. Mart / 939 ayı zarfında yapdığı 

Bilhassa miniminilerde~ Ba. ğil yepyeni tarzda yapılmış yeni yardımlar aşağıda gösterilmiştir. 
yan Necla, GUlderen, Nınet ve şeklidir. Yeni mukavelede 934: se 1 _Divan yolu çocuk kUtUpha· 
Şulenin oyunları. alluşlarla kar- nesindenberl cihan piyasalarında 
§ılanmıştır. husule gelmiş olan değişiklikler nesi binasmda her gün elli çocuğa 

MUsamerede İstanbul valisi ve dolayısile meydana çıke.n ve sıcak yemek verilmiştir • 
lstanbulun maruf aileleri dahil Türk menafüni yakından alika _ 2 - Çocuk küt>Jphanesinde her 
olmak üzere bin kişiden fazla !andıran birçok mevzular birer gün muntazaman çocukların mil§
davetll bulunmuştur,. birer tetkik olunmuş ve memle· külat çok-dikleri derlerden kcnfe • 

Ş~li Kızılay cemiyetinden aL ketimiz menfaatlerine uygun ka.. ranslar verilmiş ve her hafta müsa 
dığımız mektupta, bu müsamere- rarlarla tahkim edilmiştir. baka yapılarak birinci, ikinci, u... 
ye iştirak eden değerli sanatldr_ Esasen müzakerelerin bir ay çüncü gelenlere istedikleri müki· 
~la varyete sahiplerine, otomo· kadar sürmüş olması da bu gibi fatlar vcrilmiı ve bu suretle bir 
billerini tahsis eden, para top - meselelerin halli zaruretinden ileri ayda 8 dolma kalem 4 sulu boya 
lamak husunda çalı.~ vatan • •e1-t .. tır takı uht lif kt k"t ı d ı t kkUr ed' · • ~ ., nu m e me ep ı ap arı 
aş ara eşe ılmektedir. Yeni anl"ı:ıma 939 senesi niha· d ft ·ı · tir" 

Milli Reasuransm yeni 
idare meclisi reisi 

Re.fil: Bayarnı ınhhl vaziyeti do
.111.ymlle Mlllt Reaallrans idare meo
llsl re1sllğlnden isti!a ettiğini yaz
mıvtık. 

Mllll Rea.sUra.ns idare meclisi dlln 
toplanarak idare meclisi reisliğine 

GUven Sigorta §irketl murahhas a.. 
:wn Rabbani Tomanı seçmiştir. 

~ 

Saat hırsızı dilsiz 
mahkOm oldu 

~ ve e er ven mış • 
yetine kadar devam edecektir. 3 - ihtiyacı olanla.ra defter ka 
939 sonunda bu mukavelede haL . . ' 
ledilmemiş olan bazı noktalar l~m, ve mektep kitaptan venlmı--
görilşnlecektir. Anlaşma 1 nisan tır. 
tarihinden itibaren mer'i tutul - 4 - Kütüphaneye Mart 939 ayı 
muştur. zarfında 3138 çocuk devam etmiş 

Yeni mukavelenin ruhu, mem ve 575 çocuk kitap almış 532 ço 
leketimi.z menfaatlerini gözö - cuk geri getirmiştr. 
nUnde tutarak eski mukavelele· s - iHavalarm açtk olduğu gı:.in 
rin esaslarını daha fazla tevsi eL lerde çccuk parkında kendilerine 
mek eeklinde hullisa olunabil · eğlenceler tertip edildiği gibi mü 
mektedir. teaddit sinemalara da yüzlerce ço 

' 
0 

.:uk göndrilerek eğlenclirilmişler· 
Seferberlik mUdUrlUgU dir. 

teşkilatl takviye ediliyor 
Maarif veklileti seferberlik mU_ 

dUrlUğUnUn bugUnkll kadrosu vek!
let gençlik teşkllatınm geni~llği nlıı 

Limana . 
yenı 

getirilecek 
vinçler 

Ankara caddeslnde.oturnn Suzan petlnde i~lerln pek teferrtlatlı ol
admda bir kadmm c.:n.'nla.rını evin_ masmdan ve askerlik derslerlle 
den taşırken, lbir kol saatini aştra.n kamplarmm bu dairece tanzim ve i· 
dilsiz Kemalin, dUn de birlncl sulh dare edilmesinden dolayı ihtiyaca 
ceu mahkemesinde dilsizce bilen kafi gelmemektedir. Bunu gözön\L 
bir tcrcllman vasrtasile muhakeme- ne alan maarü vekaleti seferberlik 
aina devam edil.mit, dunışmıw bi- mlldürlUğU kadrosunu genLsletmeye 
tl.rllerek 2 ay hapslııe karar veril- karar verınlştlr. Hazırlanan kanun 
ınJştir. projesindeki ~adroda 80 lira asli 

Çalı:nm.JI kol saatini saklamaktan maaşlı bir mUdUr, 45 lira maaşlı 
wçlu eaıntan diğer dll.ai.x ..Yustafn bir memur, 17,5 lira maaşlr bir dos 

İstanbul limanı için Denizbank 
tarafından Almanyaya ısmarlı.man 

son sistem vinçler buglinlerde gele. 
cektir. 

Bu vinçler rıhtımlara konduk
tan sonra tahmll ve tahliye işleri 

çok muntazam bir şekle girmiş ola
caktrr .• Vinçlerin bir kısmı Galata, 
bir kısmı da Sirkeci nhtımma konu
lacaktrr. 

beni.et et:mJıt:l,q ya memuru bulunmaktadır. 
Vinçler, 250 bin liraya ısmnr -

.laıımıştır. 

• ' ' • •,· ~ ' .. • •• '· ' • 1 "1 . 

Asfalta çevrilecek Adalarda suyun 
caddeler tonu kaça 

Cihangirde katranlı 
şose yapılacak 

verilecek 
Belediye ile Denizbank 

Denizbank 
müdürü 

Münakale Veka.letinin 
davetiyle Ankaraya gitti 
Denizbank umum müdUrll Yu.su! Belediye tarafından inşaatı iler

lemekte olan Babıali caddesinin as
falt olarak yapılmasından sonra i
kinci olarak Cihangir caddesinin 
katranlı ~olarak inşa edilmesine 
karar vermitşir. Yakında bu yolun 
da ihalesi yapılacaktır. 

arasmda anlaşma Oldu Ziya Erzin, yeni ihdas edilen milna-
Adalara su temini için Deniz • kale ve muhaberat vekB.letinln da. 

bankla belediye arasında yapılan veti üzerine diln akşamki trenle An 
temaslar neticelenmiştir. Deniz.. karaya gitmiştir. 
bank ııimdilik Adalara su nakli için Umum mildür, vekAlete banka .. 

Belediyenin kararı, yeni yapıla
cak ana caddelerin kft.milen asfalt, 
beton asfalt ve katranlı şose halin
de inşasıdır. Onümiizdeki mali se· 
nenin proğramma dahil bulunan 
asfalt caddelerden en büyüğü lstik, 
ifil caddesinin Taksimden itibaren 
asfalta çevrilmesi ve oradan Tepe
başı, Şişhane yokuşu, ve Bankalar 
caddesini takiben Karaköye kadar 
gelişi olacaktır. O zamana kadar Ba 

gUnde beheri üç yüz ton su taşı_ nm umumt vaziyeti etrafında ~ 
yaeak iki su tankI tahsis edecek ve hat verecektir. Denizbankm birer 

bıfili ve Ankara caddeleri de beton 
asfalta çevrilecek aBhçekapıdan E. 
minönüne kadar gelmiş olacaktır. 

Bu suretle Türbeden Taksime ka -
dar büyük bir ana ca<ide asfaltlan· 
mış olacaktır. 

Asfalta çevrilmesi mukarrer cad
de!er meyanında Divanyolu ve Ye
niçeriler caddeleri de bulunmakta. 
dır. 

Ana caddelerin asfaltları yapılır 
ken diğer yollarda takip edilen ta
mir programına da devam edile · 
cektir. 

nakliye masrafı olarak beher ton 
için yirmi kuruş alacaktır. Bir tank 
depolardan Uç saatte su almakta 
ve adalara gidip gelmesi 10 saat 
sllrmektedir. Su verme kabiliyeti 
arttınlrrsa dolma müddeti azalaca
ğı gibi Adalara nakledilecek su bo
rularla Kalamış ve daha ilerlerdek.i 
mevkilere götilrilldUğU takdirde me 
saf eazalacak ve her gün iki tank
la adalara 1200 ton su götürmek 
kabil olacaktrr. 

Denizbank servise başlamak için 

belediyenin Adada yapacağı teslsa.. 
tın bitmesini beklemektedir. Bele_ 
diye Adada bUyUk bir depo ve su 
tanklarmm. yanaşabilmesi için de 
bir iskele yaptırmaktadır . 

Ada halkına suyun kac; kuruş -
tan verileceği henilz tesbit edilme
miştir. Belediye beher ton için 35 
kuruş almmasmr, sular idaresi ise 
tesisat masrafmm fazlalığını ileri 
sürerek krrk kuruıı alınmasını iste
mektedir. 

-0---

Cenup hududumuzd/a Hukuk ilmini yayma 
gümrük karakolları Kurumunun açtığı 
Cenup hududumuzda, geçen sene müsabaka 

bazı gümrük muhafaza teşkilatı ka- Hukuk llınini Yayma Kurumu, 
rakol binaları inşa olunmuştu. Güm prensiplerini fiil haline getirmek i

rük Muhafaza Umum Kumandan· çin bir kitap yazma mUsabakası 
lığı bu sene de cenup hududumu · açmıştır. 
run yeni karakol rnevkilerile takvi-
yesine karar vermiştir. Bunun için 1 Müsab~kay~ e~as. olmak Uzere üç 
yeni bütçeye lazımgelen tahsisat sual tertıb edılmıştır: 

konulmuştur. 1 - Teşkilat esasiye kanunu -

Öğrendiğimize göre, ilk olarak Ur 
f:ı vilayetinin hudut noktalarından 
Ebuküsbe mevkiinde bir gümrük 
muhafaza süvari karakol binası in. 
şa edilecektir. Ayrıca muayyen birer 
tip dahilinde inşa edilmekte olan 

bu karakol binalarından diğerleri • 
nin de sırasile inşaatı yapılacaktır. 

Cenup hudutlanmızda bir zaman 
!ar en büyük dert olan kaçakçılrkla 
mücadele için alınmış olan ciddi ted 
birler, gümrük muhafaza teşkilatı· 
nın kaçakçılara karşı aman vermez 
mücadeleleri kaçakçılığı eskisine na 
zaran nisbet kabul etmez derecede 
azaltmıştır. Bilhassa geçen sene 
gümrük muhafaza kıtalarının rno -
töılü vasıtalar ve gümrük muhafa
za karakollarının telsiz cihaz!arile 
takviyesinden sonra mücadele hem 
daha fazla sıkılaşmış, hem de ko. 
laylaşm1ştrr. Her hafta yapılan is
tatistikler kaçakçılık vakalannın 

muntazam bir şekilde azaldığını 

göstermektedir. 

--o-

Veni umum 

muzun 68 inci maddesile ikinci mad
desindeki devletçilik prensipleri • 
nin mUnasebetleri ve telif suretleri. 

2 - Hükmi şahısların mes'uli • 
yeti ve mevzuatımıza göre bu mese 
lenin vaziyeti. 

3 - Ecnebilerin nazart bakını -
dan vaziyetlerinin ne gibi esaslara 
istinat ettiği • 

Müsabakaya girecekler nihayet 
939 yılmm 31 kAnunuevveline ka -
dar eserlerini yazarak cemiyete 
göndereceklerdir. 

Birinciye 50 lira, mükafat ve i. 
kinciden beşinciye kadar da Hu. 
kuk ilmini yayma kurumu tarafın
dan "iyi eser takdirnamesi,, veri
lecektir. 

--o--

M<i;arif müsteşarı 
kim olacak? 

Maarif vekaleti erkanı arasında 

rnn yapılan değişmelerden sonra a. 
çık bulunan umumi mUfettl§liklere 
yeniden bazı tayinler yapılacaktır. 
Yeni tayinler tanınmış lise muallim 
ve mUdil.Jıleri arasında olacaktır. orman 

müdürü 
Diğer taraftan vekB.leten tayin 

edilen maarif müsteşarı İhsanın ye 
Orman umum mUdürJUğüne fen rine asaleten Galatasnray lisesi 

heyeti reisi Fahri ,BUk tayin cdiL' mUdUrü Behceti:n getirileceği söy. 
miş ve dlln vazifeaine b8.31a.m.ıştır. ! lenmektedir. 

şubesi halinde bulunan ııervislerln 

idare şekli, devlet sermayesUe ku• 
rulan mUesseıselerin idare ve mura
kabesi kanununa göre tayin edile. 
c~ktir. Bu §ubelerin doğrudan doğ. 
ruya Münakale veklletine mi, yok .. 
sa umum müdürlük ipka edilerek, 
Denizbanka mı bağlanacağı veU
letlerin teşkil~t kanunu ile teabit e .. 
dllecektir. 

Tahrana gidecek 
heyetimiz 

Vedi tayyarelik bir hava 
filosu da gidiyor 

Ankara, 6 (Hususi) - Tahran. 
daki büyük düğün merasimine Tür 
kiye namına iştirak edecek heyet 
azası takarrür etmiştir. Heyet, Ha .. 
riciye Vekili Şükrü Saracoğlu, Bü
yük l\.fület Meclisi Reis Vekili Bur 
sa mebusu Refet Canıtez, Ordu Mü 
fettişi General ~ Urbay, Ha
riciye Umumi Katip muavini Nebi], 
Husust Kalem müdürü Abdullah 
Zeki, elçilik başkAtibi Recep Yaz • 
gandan müteşekkildir. 
Muhafız kıt'alarnmzdan askert 

bir müfrezeden başka yedi tayyare· 
lik bir filomuz da Tahrana hareket 
edecektir. Heyet, pazartesi günü An 
kardan hareketle Musul, Gerkük, 
Hanik yolile Tahrana gidecektir. 

--<>--

Kaymakamlar arasında 
nakil ve tayinler 

Ankara, 6 (Husust) - Acıpayam 

kaymakam.lığına Ankara ma.iyet 
memurlarından KAzım, Serlke h. 
tanbul maiyet memurlarından Hak. 
kı Uygur, Mesud.iyeye Manisa mai
yet memurlarmdan DUnd.ar, Kara
suya Dörtyol kaymakamı Adil, Su
eehrlne Amasya maiyet memuru Ke 
mal Eren, Hayraboluya İstanbul 

maiyet memuru Hayri, Beyt~şe • 
baba Garzan kaymakamı Suphl, Be 
!iliriye eski Beytüşşebab kaymakamı 
Necmi, Arabgire mahalli idareler 
!i!Ube mUdUr muavini Emin, Garza. 
na Havza kaymakamı Şevket, Ya
lovaya Çorlu kaymakamı Niyazi, 
Dadaya Kastamonu ma.lyet memu
ru Zeki, Hafike Daday kaymaka
mı Receb, Andrine Yalova kayma_ 
kamı HUsnU, Havzaya Yu5ufili 
kayına.kamı Sadi, Çorluya. Karaisa. 
h kaymakamı Necmeddin, Çınara 

Hadım kaymakamı Hazim tayin e
dildiler. 

---o-

Ticaret Vekaleti hususi 
kalem mudur:ugu 

Yeni teşkil edilen Ticaret veklL 
Jeti husust kalem müdilrlüğünc Tlir 
kofi.s raportörlerinden Dr. Fazıl S. 
ASal tayin ~tir~ 
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Hırs 
E SOPOS'un dil bikAycsini hcr

keı bilir: erendlsi carşıdan 

'il iyi ne nrsa onu almasını ıöyle
ıtılı, o ıidip dil almış; en fena teY 
istenince de 7ine dll ııetfrmlt. Dnn
l'anın en iyi n en fena şeyi diye 
16sterilebllmek yalnız dile mahsus 
?ısınardan deQlldlr; ondıın başka 
diba neler Yardır! .. 
~escll hırı; yilkselme, iktidar 

"•'Ykline •eçme hını-. KQcllk kal. 
tılaja razı olmak ne kader çirkin, ne 
lcıdar hüdlnın bir feydirl Sair: 
''Yiıksel, bOnerlnle kani olına,, di 
l'or; buradaki haner kelimesinin, 
kader demek oldutu pek bellidir. 
tord Beaconsfield de: "Bu kısa ha
l'lt, kllçllk kalnıala delmeı,, diyor. 
Gerek tarihle, ıerek zamanımızda 
seTdilimh:, hayran oldulumuı insan
lar, kaderlerine boyun etmemiş, dal· 
"'- bulunduklan mnkil aşmala ça. 
lıflllıt olanlardır. Mıkedonya ile ik
tifa edip de cihanılr olmala kalkma
&aydı lskender'e "bOyllk,. der mfy. 
dik? Adını duyurmalı, hemcinsleri· 
l'lln hayranhtını kazanmata C'•lışmı. 
hn adam, kilçilcQk işini bile hakklle 
ifa edemeı. 

Denilebilir ki tenzu da yine hır 
ıııı blr tcklldlr. lnsanın lclnde ytik
lelmek, en bOyük mevkilere 11öı dlk
rııet anusu vardır; mOtevan, bu ar
ıuyu ,.endiltnl, onun tlsttlne çıktı. 
lın1, f8DJD da, töhretln de hoşlulu-
1\Q anladılını lddlı eden adamdır. 
~nnn bıraı da, bQtQn inıanlan esir 
tdeo hırstan kurtulmaktır. Yalnız 

Ja)ate teTUUdan bahsetmiyorum: 
bllhasd"llft!IT .. .,....., lı:..eedl 

yorum: o, o derece mağrurdur ki 
hemcinslerini biçe sayar, onların 
hıyranlıltnı kuanmaJa, onlar arasın 
da meşhur olma.la bakmaz, yalnız 
kendi haynnhlını kazanıp kendi 
indinde meşhur olmakla lktlra eder. 

Hırsın insanı ıfUQnç ettilinl sö)·· 
ferler. Yanlıştır. Ancak bazı insan -
lar, hırsı lfilOnç ederler. O insanlar, 
hulunduklan yerde kalsalar, }'ilksel
fllek, meJhur olmak, herkul hayran 
etmek istemeseler daha mı u lfilOnç 
olurlarT Onlann ,nuınçlQIOnQ belki 
daha as Jnsan bilir, işte o kadar; fa
kat kendilerini tanıyanlar, blraı ya· 
kmdan gönnOş olanlar için yine o 
derecede sarih, o derecede tuhaf in_ 
sanlardır. Bir muharrir ~kı7or: ken
disinden cok evci mncut bir cereya
nı, bir tanı kendisinin lcad etlillnl 
ve başkalarının ancak onu taklld el· 
nılş olduklarını ıöylQyor. Bunda ma. 
ıurdar, çilnkft ~rçekten o kanaat -
ledlr; böyle bir fl!J' söyledilf lçln ona 
.oimel• baklumıs yoktur, eserine 
lillerls, klfl ... Fakat asıl ,nuınecelı 
adamlar onun iddiasını dotru bulan 
lar, onun hakkından bahsetmde kal· 
kanlardır. O, kendisini belene dur -
sun; hayal etUlf bftyilklOlfl ile va~
ıın övilnsiln. Suc neT Hiç klmsenın 
kendini belenmealne, bilyilk ıörıne
slne mani olabiltr mlstnlzT Bırakın 
kendi biline ..• 

Ona yanıldıtını flhata kalkarsanız, 
hele onu susturmak isterseniz hırsına 
ıııanl olamaısınıı; blll1ds onda da 
hı bOyük bir baksızhta ulradılı ka
naatini uyandınnınıı; yann ortaya 
daha bOyük iddialarla cıkar. lstedl
Ai kadar ıôyler, sil de dinlemezsiniz, 
dinleseniz bile ıillilp geçersiniz. olur 
biter ... 

Söylemele hacet yok, bu yazımda 
hiç bir muharriri kasdetmlyorum, 
çllnkO huıilnlerde 6yle iddialara 

.kalkışmış muharrir • benim blldltl 
ıne 11öre • olmadı. Başka aahalardo 
iddia yllrilten adamlar nr. Her hırs 
ıibl onlarınki de esasen milbarekUr: 
faht kendileri o hırsın adamı delf l. 

Nara.llü ATAÇ 

Anadolu Sigorta Şirketi 
idare Meclisi Reisliği 
Anadolu Anonim Tilrk Slforta 

Şırketınin yeni iare mediıi dün 
içtüna etmit ve jdare mec:liai Re
bllttne Emekli General Şefik 
1'ursan'r intihap etmiştir. 

l 
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insanın hayatı istikametince 
cemiyetin vazifeleri 

ve mühim bir netice 
3-

~~ ~ rv-'..-.~ ., t .ıl m tSti!iUtifu ı:bI*13'1 m 
Babıali yolundaki dükk8nlar 

sinek avlıyoruz diyorlar! 
1 Yazan: DAL 
11:İ •ı Kt gUndenberldlr bu mcvro Uzertndeld mHnakapl•nmı-

Yol inşaatı usul ve sistemindeki isabetsizlik ve· yanhşhk, 
halkı ve müessese sahiplerini şikayete sevketti. Bu 

zın vardığı ncUce)i, Tilrk cemiyetine göre maddelettl
rlncc, yapılmak la:umgelen tok mühim hedefler karpsmcla kalı· 

nz. 
vaziyeti önlemek mumkUn değil midir ? 

Gebeye karfı : 
ı - TUrldycde e\"\'eli liznn olan nüfustur. NUfwıu koruma, 

birinci derecede doğumu himaye etmekle ba§lar. Btltttn dllyet 
merkezlerinde ve kaza merkezlerinde \ 'e mUmktin oldup nlapet. • 
te nahiyelerde doium dispanserleri açmak birinci hedeftir. Bele.. 
diye ,·eya sıhhat ldareslnln ebesi olma.sı kifayet etmez. Milcla. 
haleyle doğuracak kadınlara bunu yapabilmek için m mtlt.eva.zı 

tekilde de olsa her ,·IIAyetJn ve her kaza ve nahiyenin dlılpaoıc· 
rinde hazırlıklı olmamız gerektir. 

nu itibarla, buralara gönderilecek ebelerin, lcabmcla cerrahi 
müdahale yapabllecek kudrc~ bulunma.lan n kadm heklmleri 
bulunmıyan yerlerde bu \'azlfeyt mümkün olduiu kadar bftpra.. 
bilecek yarı doktor ka<lmlann yetl§tlrtlmesl her te)iD tlstttnde 

bir vazifedir. 
2 _ Çocutunu doltıran bir köylli ana, ertesi gtln Jlne t.arta. 1 

ama döner. Bunun tevlld ettiği \'&hametler meydandadır. O 
bdm, ba bilglsldiğlnln seyylet1lnl bir müddet 80nra blr hastane. 
ye dUllJlekle gekor. Binaenaleyh köylenı kadar dolum mttnaae- ı 
betiyle kadmlanmm, halkımızı sistemle ve m\ltemadlyen lrlad, 
teınir etmek ve blr gebenin itina edeoejl vulfelerl uılatmak 1 
lizımdır. Bunlar, vilayet Ye)-a kualudakl sıhhat t.e,ldl1tı, halli 
evleri tçümal muavenet tetklli.tı, belediyeler ve nihayet bötttn 1 
bunl&nn ttstliDde hükiimct marlfetlle yapılmak lcab eder. 

p 
!"' __ ,... .. 

3 - Gebe olan kadmlarm muayyen devrede ıuıa.re* aHma 
almmalan sıhhi \"e fenol blr ltlzum olduiuna ıöre bu dlapua.er
lerde tablll naaltl bulunmak lcab eder. 

1 Babı4li ca<Jdesiridı Jıaklı ,ıikdyetltr t sebep olan yol iftl'Ulhrİ4an bir •an zara 

Yani blrlncl derecede doğurmak vulyetlnde olan kadmı • 
ıliratıe mtiesse&eler kurup hlmaye altına almak llk vazllmıb, 

Babı~lf yoliannda yapılan inşaat deleri böyle sağlı, sollu ve ortalı de- ratle bitmi~ni kestirmek gQç 
ve tamirat, kablo deği§tirme i§leri lik deşik edip tam İ§ zamanı buna delildir. 

cllr. 

Nevzada karfı : 

münasebetile iki üç gün içinde bir başlamak suretile bizim işimize gü- Sonra iş ıaınanmda böyle iııpat 
çok §İkAyet mektuplan aldık. Bun- cümüze mani olmayı anlamadık. Iş ola.mu. Tramvay idaresi gibi gec.e
lardan başka dün matbaamıza ge- başrlanna soruyoruz. leri yapılır, iı hayatı ~ayınca 

Doium bir teY Hade etmez. .Makaad olu aenadJ iter tarlll 

tehlikelerden korumak. beelemek, blJ1ltmek, Tir' ceml1etme 
llJ'lk bir uzviyet hallna daha henttz ba haldeJlıen huırlamak 

len dükldn sahipleri pek haklı ve HilkQmet işidir, diyorlar ve iale· kesilir, fazla amele yıtılarak halkın 
çok yerinde olan §iklyetterini he - rine devam ediyorlar. Ne zaman zararı önüne ıeçilir. 
men, gelen mektuplan teyit eder bit~ni de bilmiyoruz. Bu mnd- Y 11 h taraf delik A-:w: 

lcab eder, 
mahiyette bildirdiler. """"&' 0 ann er ı ~ ... r. 

det zarfında keşki tatili faaliyet et. topraklar saldan sola, soldan sala 
ı - Bunun itin en kttç.ttk merkezlere kadar tepıll oluna. 

cak sıhhi ~ldlitm en bUyUk hedef olan eocuk mevnu ttze.. 
rtnde mtttevazı da olsa kııımcn kifayet \-eren blr \'Ukufla hazır-

Alakadarların nazarı dikkatini memizi tebliğ etselerdi, daha isabet- atılmış. taşlar yılfumş. halkm geç
celbetmek üzere bu şikayetleri yazı- li bir tedbir olurdu. Ne yapalım, litt mesine bile kMi yer kalmamışken 
~·oruz. Babıfilide dük.kanlan olan - fen makamın dikkatini celbediniz . ., buradan otomobil, araba vesair ve-

-·-- " • =-. lardaıı biri tiJyle diyor: Bir berber "' bir lokanta sahibi sait de bani harıl illemektedir. 
2 - Çociık bakmi yerleri, himaye mtteeaeeelert, ıttt c1am1a- "inşaat ~şladı~~anberidir o.n de ayrı ayrı ve çok dikkate değer Kalkan toz toprak dükkanları be• 

l lan, kbnuslı \ 'e yoksul cocok yatım yunll&n, çocuk dispanser- para alış verış etrnedım. inşaat ış şikayette bulundular: bat bir hale getirmektedir. 
teri, çocuk haatanelerl tem etmek gerektir. hayatı başladığı zaman başlıyor ve . . Halle mütemadiyen toz yptmakt<ı 

S - Çocuk dU~ilrme vakalannı önlemek için çok &in' cezai 1 bittiği zaman bitiyor. Halbuki halk, Berber dıyor ki: dır. DükkAnlar hakikaten i~emez 
müeyyedeler koymak ve blr ııhht aebeble ltlzom hbıl olduiu tak.. I iki taraflı yapılan ve binaenaleyh .~'B~.zi~ işimiz t~ etmek ve Y~ hale gelmi~. 
dlrde dahi hllkt\met.e haber verilmesini mecburt kllmak llzmıdır. dükkanlarla caddenin muwsalası yuz uzerınde oynamaktır. Hangı Baştanbaşa kamıaktansa her yir-

' _ Hllldmıetln lrlmaeslz, yoksul alle çocuklanıu ne tanda kesilen bu yerlerde alı• veri• etmek müşteri tira§ olduktan sonra ıslak · .-..a bir tamiri ikmal edip 
'il 'il • 1 . lmı u/\ mı meucue 

ve ne gibi bir sebeblo olursa olsun doldoktu aon.ra himayesine ten sarfınazar dolaşmak dahi iste- v~ ~~mh ve mesame en açı ş ~~- kapayarak ve böylece yürüyerek bu 
.1 ... bakacağı hakkında h.alka emniyet verici letebbtlslere, pro. memekte haklıdırlar. zunu bu toz deryasına arzeder? Bı- . . mak lbette .... ı...~n ha'-·atı ba-
..... nal hi . K ışı yap e ~ .. • ; 
paganclaya girmek, halkı tcn\ir ve hpd etmek, bir taraftan ela Biz bile dükkandan bir dükld'ına ~e .. ey~ ~ ış ya~mıyoruz. en. lamından daha muvafık olurdu. 
flllen müesseseler kurarak bu neticeyi başarmak zarureti kartı· veya dükkatıdan kaldırıma geçerken dı muşter~le.rım dahı g~ oldu ; Bilhassa gece çalışmayıp da ıün-
amclayız. sıratımOstakime benzi yen ka • Jar. Sebebını sonnağa ne luzum ~ · düz çalıştırmak bu neticeyi dolur · 

6 - Nahiye merkezlerine de pmll olmak tlzere haJll"!leVt..r• !aslar üzerinden geçmek ve toprak ~u. yollardan seke seke ben ~eldim maktadır. 
ler cemiyetlerini tepnll etmek, tocok tt;slrgeme cemiyetini genlı· yığınlarım, taş birikintilerini a~ gıbı gelmeğe mecburdur. Rüıglrlı Bu oik!yetlcrin tevali etmeme.si 
ıetmek llznndır. zaruretinde kalıyoruz. Halk için havada bu tozu toprağı yutmağa, içi belediyenin bu inpatta dediği -

6 - Bu mlinasebetle okutma yurdlan açmak, okomala tıet-1 benden alış veri§ etrniye mecburiyet yüzünü gözünü b~; kor;ı~~- mi~ gibi veyahut daha pratik şe -1 bölgeabıden ufak mlkyaata da olu bu hayırlı ve yurd saran içti. yoktur. Daha emin bir yerden alır mağa maruzdur. e ıye ge sın . ., killer bulmasını temenni ederiz. 

il mal aeferberHğe medar olmak üzere ,·ergi koymak sanuetl Tar. ve binaenaleyh bu inşaat münase- A~ı diyor ki: 
dır. fDevamt 4 üncüde) betile biz sinek avlamak vaziyetin- "Yemeklerim duruyor •. Sa~ yok. 

-·· 1 •• ····- -···---·····-..... 

18 Bin lirahk suiistimal 
suçlusu 

deyiz.,, Fena vaziyetteyim. Sebebi malQm: 
Bir eczacı söylüyor: inşaat. Evvel! bugünlerde hava s;ok 
••Gözlerimle gördüm. Gözleri için rüzglrh olduğu için deh~i toı 

doktordan ilaç almış, görmiyen ve kalkıyor. Peki, ama, nihayet bura
yani gözleri örtülmüş bir kadın ya. sı lokantadır, kapısı mütemadiyen 

DUn Asliye birinci ceza mahke- Alakadarlar ve bilhassa gümrük nmda elini tutarak yürüdüğü çocu- açılır, kapanır. içeriye toz girer de. 
meslnde '- bankasının Beyoğlu ıu- haf k danl w ek '? .ı..g mu aza umum uman ıgı, u. ğu ile eczaneye gelmek istedi, mu- müşteri bunu görüp yem yer mı 

Kaçakçıhkla 
mücadele teşkilatı 

besinden on aekh bin lira &§ıran dd k ak J ğ ·ı .. tr b' · k yuşturucu ma e aç çı ı ı ı e vaffak olamadı. Döndü ve bir baş· Bu·iıin ba~a ır çaresı yo muy 
banka memuru Müşfikle suç ortağı si .. ,,.tr ·ıd gul lmak .. d ? esa ı~ı e meş o uzere ka yere gittı. u.,. 
ticaret mektebi talebesinden Nec. yeni teşkilat meydana getinneği ka Müdahale etmedim, yannndakile Bütün bu şikAyetleri dinledılc. 
detin muhakemelerine devam ediL rarlaştınnışlardır. Bu teşkilM yal - re bu inşaatın bize olan zararlarını Hepsi haklıdırlar. Bize kalına hiç 
miştir. Mahkeme, şimdi başka yere nız kaçakçılık işleri ile uğraşacak ve göstermek için bu hadiseyi canlı bir şüphesiz, dilkkanların bu vaziyeti 

tayin edilen bir 'banka memurunun kaçakçıları sıkı bir surette takip e- örnek olarak gösterdim. gözönüne getirilerek inşaattan sar -
istinabe suretile şabid aif'atile din- deCektir. Sokaklar tamir edilebilir, nihayet fınazar edilemez, ama, bunun çok 
lenmeııine karar vermlşti. Cevab Bu suretle kaçakçrlığm kati su- kablolar sökülüp yerlerine yenileri daha doğru yolları bulunabilirdi. 
gelmediği için muhakeme brra.kıl- rette önüne geçileceği ümit edilmek geçirilebilir. Bu bir ~ir ihtiyacı - Evvela, iş üzerinde o kadar az a· 
dı, tedir. dır, lüzumludur, anladık ama. cad. mele var ki bir türlü bu i§lerin sü-

Hitlerin yıldtinUmü 
münasebeti le 

H İTLER'ln elllncl ),ldöntlmtl mttn.a.. 
aebeWe Berllnde bttytik merulm 

,.apılacak. 

Bu bizi blr tedalye se\·ketU: tyt kt rl· 
c&ll devlet kadınlar değildir. Yoksa mlllet. 

ler, otmundaıı sonra yıldöntlmll tes'ldln. 
den mahrum kalacaklardı. 

*** 
liman nerede yapılmah 

L
İMANIN Çatalağznıda mı, yoksa E· 
:reğllde ml yapılma.sı JUmmu hak

kmcla heniiz bir karar , ·erilmemi,. 
Dob'odur. Aceleye ne Ulz1nn nr! 

Bakalmı, hele bir fırtma daha kop
sun, l'J>Ol'lar nerede otururlana orada 
yapara. 

••• 
Yıllarca sene 

HEM Nalına, hem mıhına sütunu ma.. 
harrlrl aaym saylav Abidin Da.. 

\-ar "Mchme~lkten ömek alalnn" y&Z19m· 

da diyor ki: 

''Nice büyük insanlar nıdır ki hayat
Jannda, eserleri yUzUnden müklfat değil, 

c('za görmüşler n kıymetleri, §alrln te
menni ettiği gibi seDkl musatlada dahi bt. 

llıunemlf, ancak yıllarca .ene aoua bun.. 

lamı adl&nm tarih ebedlletUnn1fUr." 
'Vatadı tren tutmuı olacak. (Yıllarca 

sene) Ue ku\-vetlencllrdllt amaa JUllllda 
diğer kelimeler eams bbJor. Ş6yle de
mek gerekti: 

"Nice keblren bttytlk adam olta in· 
sanlar mevcuda vardır ki, ,..,.Yit hayat
larmcla, eserleri nchen ythtlııden mllkl. 

fat dcill, teczlyetm ceza rtlJetle görmlfler 
ve deferU kıymetleri, p.lrln istekle t.emen. 
nl etttil mlstı16 gibi (aenkl maaall&) da da

hi tefehlıU.men bllbunemlt, ancak yıllarea 
sene muvahharan sonra bunlarm ismen 
adlarım hlstU\-ar tarihi IODSmlukla ebedL 
le~rmlfttr.,, Mim. 

Edirnekapıda bir 
ev yıklldı 

EdJrnekapıda Kariye mahalleabı· 
de Çakı llOkakta 11 numaralı eski 
bir ev dUn anaızm yWlmıttır. 

lçinde kimse olmadıfmdan nU • 

fWIÇ& bir zayiat olmamJltl:r. Bun -
dan bqka Arnavutköyde Derebo -
yunda emvali metrukeye alt 19 nu. 
maralı baraka da yıkılmlftl:r. 

Hariciyede tayinler 
Ankara, 6 (Hususi) - Beyrut 

bqkoD801osluğu kançılarlıfma Hay 
reddin Yalm, Parla başkoD801oelu
ğu kançılarlığma Melih Esenbel ta
yin edllm1elerdlr. Vekllet emrinde 
birinci derecede memurlardan bq. 

konaoloe Firuz derecesiyle hizmete 
almmlfbr. 

Açık teşekkilr 
Muhterem bir ailenin uful eden 

oğlunun bağlandığı bayat sigorta 
itini bUyUk bir BUhulet ve neza
ketle eyi neticelendiren. ödeyen 
''UNYON" Şirketinin müdUr 't'c 
erkAnmın g&terdiklen mun! ko. 
laylığa açık tqckkUrh~ bildir · 
meklc ,ercf duyarım.. 

Vekilleri 
Hıfzı Narıltandotlu 
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Çinliler üç koldan 
ilerlemeğe başladı lar 

Yugoslavyanm Ankarada ~------- Bu ak~am saat 20,30 dan gece saat 2 ye kadar ----1---·"" 
yeni elçisi Şehzadebaşı T U R A N Tiyatrosunda 

Hong - kong, 6 (A. A.) - Çin a. Şantungun §arkında ve garbm-
jansı bildiriyor: I da Çinpu demiryolu Uzerinde ve 

Çi k ti · il istik tt Peiping ile Hankov arasmda bulu-n uvve en ç amc en 
1 

• _ • , •• 
hep birlikte ilerlemekte ve muhtc. nan dıger Çın kıt alan da du§manm 

lif yollardan mukabil lnarruzn geç- Paotlngdeki hattını kırmak Uz ere 
mektedlr. birlikte ilerlemektedir. 

Belgrad, 6 (A. A.) - Yugoslav
yanm Milletler cemiyeti nezdinde. 
ki dalml delegesi lvan SuboUç Yu. 
goslavyanm Ankara orta elçiliğine, 
Ankaradaki elçi Acemovlç Yugo -
slavyanm Kahire orta elçiliğine ve 
Kahiredeki orta elçi 1van Vukotiç 
de Tiran orta elçiliğine tayin edil
miştir. 

·~~-------------------------

8 ü yük Türk l - Bir kol, Şansi - Honan hu. 
dutları arasındnki yol istikametin
de Şansi eyaletinin cenubuna doğru 
yUrUmekte ve orada tah~Ud ede. 
rek Tungpu demiryolu Uzerinde 
dilşmanm stratejik bir noktasına 

hUcum eylemek hedefini gütmekte
dir. 

mimarı Sinan 
2 - ŞQiyoan civarından kalkan L 

kinci bir)ordu Şahara. doğru yUrü
mekte ve Şansinln cenubundaki Ja
pon mevzilerlni şarktan hUcum aL 
tma almaktadır. 

ihtifali 

. 

Pazar günü dahi mimarın kabri 
başında merasim yapılacak 

Onümüzdeki pazar günü Mimar fından da Sinanm bu sene tamir e

Sinanın ölümünün 356 ncı yıldönü- dilen eserlerine ait bir albüm neş
müdür. Bu münasebetle büyük ölu. redilecektir. 

3 - Anvey eyaletinin §lmalin -
den hareket eden UçUncU kol ise, 
Ho!ey ve Huşovu cenuptan htlcum 
a.ltma almak Uzere Lunghay demir
yolu boyunca şarka yilrUmcktedir. 

nün mezarı başında merasinı yapı- Diğer taraftan ewelki seneden i. 
lacatrı gibi, vakıflar fen heyeti tara- tibaren yapılmasına karar verilen 

___ l_n_s_a_n_ı n __ h_a_y_a-tı istikameti nce ~::~~!~:~ı:~~t~~~!~r:araz~:\:s: 
!eri bulunan Silleymaniye civan bir cemiyetin vazifeleri' Sinan mahallesi haline getirilecek-

ve mühim bir netice ti~nümüzd~ki pazar gilnü yapıla -
.- lJaşlaraf ı 3 ünciidt 

Gençliğe karşı: 
ı - Tıı.h ilslz bir tek çocuk ,·e genç bırakmamak. 
2 - Soldınlartla görülen çocuklan ,·e her ne aebeble olurı;a 

omxn bU~c zaruretıcrile okuyamıyan çocuklan, köylerde okwna
dan Is hayatına se,·kcdllcn ı:ocuklıı.rı mUcyyldelerle tah ile mec
bur etmek. 

S - 1.'alısllinl ikmal edememiş n hnyata ginnls olanlara ge
ce mekteblerl, gece sanat meı..-teblcri, gece Unh·e~itelerl, broşür. 
le ünh ersıt.c tahsil sistemleri, mesleki kurslar, terfi müddeti ara.. 
ama ııo~'111mu~ mcslclü kurs tahsillerini koymak. 

4 - ls hnyatınr emniyet altma almalt itin lınt'i ,·e sabit mU
eyyedclcr yıızetmek. 

5 - IlütUn suy hayatını cemlyctleşfirlp mUcsseseleştirmcğe 
doi'.;'Tll se,ketmek ı;erektlr. 

6 - Bu mUnMcbetle okutma ynrdlan am8.k, okumaga te -
dk propaganWı.Jan yapmak, halk nc~rfyah, yatı mckfeblerf, ha· 
krm yurcllan temin etmek liiznndrr. 

ihtiyarlığa karşı: 
İhtiyarlık devresi için emniyet bir cemiyetin belllba§h hedef. 

lerimlcn biridir. 
İngllterede 50 yaşından sonraki l;."ldınlarn tckaUdlye n~rlL 

dl~-inl öylemek, milletlerin bu l_şte ne dereceye knd&r hassas ol
duklanna blr misal tc kil eder. 

Bunun için yapılacak 5<'1ı •ir bUtç-c dnvasmdan ziyade bir 
azim işidir. 

1 - lliltün mesai bölge~rhıl ccmlyetleştlrmek 'e bu cemi
yetleri lstikhnl için maddi mileyycdeJcr temin edebilecek t:eın Un, 
tekıı.Ud sandıklan tesisine mecbur etmek \'e lıf'r iş ı.ahibindcn 

yt.lzde bir miktnr bu sandıklara ayırmak mccburiyctinl, de\ Je-t 
memuriyetinde olduğu ~bl, kanunlar ikame ederek lstibal emni
yetini tesis ebnek ~arttır. 

:\ltihendl lcr cemiyeti, ayakkabıcılar C<'miyetl, l~llcr cemi. 
yeti n nihayet böylece biitün mesai smıflarını cemiyetlere, lıir. 

ilklere, toploluldnra bağlnnuık Ye tckalld kanunu maktıad \'C he
defleri gibi neticelere mecbur kılmak lazımdır. 

Bu sandıl•lıı.rm ml15terck bağlnndıklan büyUk bir banka ve
ya sl«orta veya Frnn ·adaki eparn sam1ıkla.nna mü~ablh bir mali 
te ekkUI kurulup devletin kanunlarının damanı altında. Jmyıt 1z 
Ye ~artsız her i a<lnmınıı lhtiyıırlığı, s:ıl•atlığı 'e hn.stalığı ha
linde milcyyedelcr vazetmek bu~ünkü inlnliıbımızın en mübarek 
hecleflerindcn birini YC belki birinci ini meydana getirir . 

Yeis, S~!:UD funillerinden en mühlmmidir. l\lücrimlt'rin kırk 
yaşından Uerf olmalarının ruhi ,.e içtimai sebcblerinJ tctldk 
edince görürüz ki iş cmniyctsizli.bri ,·e l !ikbal ıniien rdc ir.liği 

bir ye l mocib olmo:ı; ve bu onu sura cıcvkcfmiştlr. 
Dilcncilii,-in, sefaletin en hazin tczahürahııı bu ya~la görü. 

rtız. Hıı.lbuld görmemek bu kadar b:ı.stt hlr şekilde lmkin dahi. 
llndedir. 

% - De' lct mcmurlan, banka mcmurJan ' e tıalreye alt hil
tlln telmUdlye t.lcrinl stgortala~tınp, dc\'let bütçe ine bir yilk ol
maktan kurtarmak Ye momante ,-e mütcdnil bir ermaye haline 
getlmıck, ticaret ,·c lkfı at ahnsmcln bu sermaycılcn t tıraıle e
derek mcmlrkctln llerlcm ine lmkiınlıır \Cm1ck mllnıkün \ e la. 
znndır. 

Ölüme karşı : 
1 - Asri mezarlıklar. 

2 - {',ennzo k•5klliih. 
Her kiiye kadar §amil olmak U1rre bu tcşldlat ın hükiınıet 

fuarından istemıı.1U. bir şeklhle hazırlanıp bir te~ck.küle bağ. 

!anması lcab etler. 
S - En l;Uçük kiiyılc lıllc m<>ı:nrlarm Belıir d15ını1a haırr-

]anması için nıe:znrlnnn Türkiye mülki te~ldlatınıı göre ptanlaşh
nlma ı lllzımdır. 

4 - Otüye hürmeti, me1.nrlnrn ayJ?;ı ,-c b3kunr t~mln için 
hııll.ı lrşad, tem ir etmek 'e lınlk nr.c;ri~ ntınıla, h:ılk propagan
dnsmdıı bu meseli.'~ c ~·er 'ermek gerektir. 

Tiirk <'emiyetinin mcsnl bayatını tanzim 'e si temlc5tlm1ek, 
p1Anlııştırmak, emıılyetlere ,.e rnüeyyeclell'I'{' bağlamak işi mUc;. 
teb:lm olılui:'ll fa:ıl13 et 1 al.ımınclıın ~ok mühlmılir. nu hhl lılr mf'. 
'ııı t umum rnliıllirlıl~'ii ,.c hatta daha büyük bir hükumet te~ek
kUIUnün lilzum ve z:ı.rurctino sc,·kedlyor. 

cak olan ihtifale saat 14,30 da ba~-
~ 

lanacak ve ihtifal programı ~u sıra· 
yı takip edecektir: 

a) !stikiaI Marşı, 

b) Yüksek Mühendis ~·lektebi 
son sınıf talebesinden Fakih Oz!en 
tarafından söylev. 

c) Üniversite F.debiyat Fakülte. 
si tarih bölümünden Ekrem Üç yi
~it tarafından söylev. 

ç) Mimarlar ve Mühendislerle 
teknik okul mezunları namına be
lediye imar şubesi mühendisi Salim 
tarafından söyle\', 

d) lstikla.I ma11r. 

th1'ifalden evvel saat 13,30 da ci· 
var orta okullar, liseler, yüksek Mü 
hendis mektebi, Güzel Sanatlar A
kademisi ve teknik okulundan gele. 
cek talebe ile sair istiyenlere, Ev
kaf mimarlarından Mustafa Rona 
Silleymaniye camiinde büyük mi -
mann hayat ve eserleri hakkında 

izahat verecek ve oradan toplu ola· 
rak ihtifal yerine gelinecektir. 
Yıldönümü pazara rastladığı için 

ilkokullarda talebeye 1Iimar Sinan 
\'e eserleri hakkında bir gün evvel 
mah1mat verilecektir. 

Gece saat 20,30 da Eminönü Hal. 
ke\inin Cağaloğlundaki salonunda 
da mimar Kemal Altan tarafından 
"Mimar Sinan ve eserleri,. hakkın
da bir konferans vcrileccl.1ir. 

Belediye, C. H. Partisi, İstanbul 
Halkevlcri adına Eminönü Halkevi, 
vakıf i~leri direktörlüğü, ünh·ersite 
Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek 
l\lühcndis mektebi, teknik okulu, 
mimarlar birliği, mühendisler birliği 
teknik okulu mezunları cemiyetile 
sair arzu edenler Sinanın' kabrine 
birer çelenk koyacaklardır. 

Elinden yaralandı 
Şehzadebaşında Ferah sinema. 

sında garsonluk yapan 335 doğum. 
lu Muharrem, sinema bittiken son
ra arkad3şı Atıfla Çapadaki evleri
ne giderlerken Lalelide önlerine bi
ri çıkmış, ağız kavgasına tutuşmuş. 
!ar, neticede Muharrem !!ol elinden 
yaralanmıştır. Yaralı Cerrahpaşa 

hastane.sine kaldırılmış, carih ya • 
kal anmıştır. 

Kiralık daire 
Pangaltıda, Elmadağında Ccdi

diye Sokağında 43 numarada ikin 
ci kat kiralıktır .. Banyo, Elektrik 
Havagazi, Bahçe ... 

Halaskargazi caddesinde Bo -
rnonti istasyonunda UGURLU A· 
part. 216 numarada Doktor lsmai 
Kcnan·a müracaat .. 

lstnnlml Garsonlar Cemiyeti Hnstancsi ve d6şk0nlcrl menfaatine 

Büyük GALA MÜSAMERESi programı 

Menılekeliınlzin biricik MUALLA Kemani SADİ 
5:ınııtkiır okuyucusu b:ıy:ın lşıiay, Plynnist 
FE\'Zl Aslnnsh BU .. k K Halkan z D 1 

refaklile yu onser i'·ldızı ozo a mas 
(l!alk Operetindeki seanslarından sonra) Büyük lılr Orkestra 
rcfokntlle lştirıık e<lcc:ektir. GARUEN, TURAN ,.e LONDRA bnr
lnrının gtizidc ıırtisllcri t:ırafındnn zengin \'AH\'ETE PROGRA
MT. l\tlÇE PE~ÇEF trupu numaraları, S. A'lTlJ.A. Mill1 revü he-

, yeti, Slirprb:lcr, izzet Gazinosu ve Amba'Sadör SAZ JIEYETLiml 
~!~ 25 kişilik AL.ffUHKA KAT.ASIK KOXSERt. ERTGCnur. 
SADl TEK \'C arkadaşları tarafından lTAAT 11..AMI vodvil 3 per 
de. Biletler gündüzden satılmaktadır. Dönü~te her tarafa vesaiti 

nakliye temin <'dilmiştir. 

------------------·----------------------------- - ~- ---------
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~Y ~ü1n1 S IA K ~ ~ ~ ~ sunemaso ını~a 1 
OUrnpiyatlarda 9ayrağımızı şeref direğine çektiren kıymetti YAŞAR'ımızı da görüp alkışlryacağınız 

0 L i M Pi YAT GENÇ L E R i Olimpiyat II Reji: LENl RIFENTAL 
Boks - Eskrim - Yoleyboll - Basketbol - Futboll - Gür~ - Deniz sporlan. Deniz yarışları-At yarışla 

rr ve daha bir çok alakalı spor birincilikleri. 
O LlMPIY AD GENCLERl'nin Kamp hayatlarını ihtiva eden b-.. filmi mutlaka ~öriinüz. 
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lsviçreli profesör 
Pittard 

Üniversitede dört 
konferans verecek 

--- -------
Raş , Diş, Nezle, Grip, Homauzma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal ke
.. ser. İcabında g ünde 3 kaşe alınabilir. .. 

iki belediye ,====~ün gece ==, 
memuru azledildi ~ LALE ye !! 
Bakırköy tahsil şubesinde b 

1 
li 

·· 1. I I IŞeref veren er ; Salon- :ı 
suııs ıma yapı mış dan Takdir, filmindenl 

Bakırköy belediye tahsil ve ta - ki ld 1 . · . zev e ayrı ı a r 
hakkuk şubesınde, beledıye mura . ~. ::;;:on~n~ ~~ssn Ei 
cıp'arı tarafından yapılmakta olan u u~~ ~~ 
tahkikat kısmen ikmal edilmiştir. • 1 k 
neticesinde tahakkuk .. başmemuru 
Şimdiye 'Kadar yapılan tahkikat ~ arı . ~ 1 ar .. 

Cenevre Üniversitesi profesllrle. Salih ile tahakkuk memuru f 1 d === ı mın e •:""==== 
rinden Pittard maarif vekaleti ta. Osmanın suçlu oldukları zannı kuv 
rafından Ankara ve lstnnbulda kon vct bulmuş; her ikisinin de dün va
!erans vermek Uzere da\'Ct cdilml§- zifelerine nihayet verilerek tahki -
ti. Ankarada birkaç konferans ver- kat evrak.ile birlikte müddeiumumi
miş olan bUyUk profesör, burada da liğe verilmi~lerdir. 

Top top kumaş 
elektrikçi 

çalan 

konferanslar verecektir. 

İstanbul Unlversitcsi profesörUn 
vereceği konferansların günlerini 
tayin etmiştir. 

Konferanslar, saat 18,15 te üni
versite konferans salonunda veri -
lccektir. İlk konferans 10 nisan pa
zartesi günü "Avrup::ı. ırkları ve 
mcn§eleri" Uzcrindedlr. Bundan 
sonra sıra.sile 12 nisan çarşamba 
gUnü, "Göl havuzlarında yaısıyan ilk 
insanların medeniyeti, Merkezi Av. 

Tahkikat evrakına nazaran Salih 
ile Osman ferağ muamelelerinde hi
lafı hakikat beyanname tanzim ve 
imza etmişler, bu beyannamelerle, 
ferağ muamelelerinde belediyeye 
borçlanan şahısları, borçlarım öde. 
miş gibi göstermişlerdir. 

Beş çocuk anası 
bir dilenci 

Yorgi 

Gazlıçeşmcde men 
sucat santral fabri
kasından bir müd -
dettenberi çalınan 

kumaşların nasıl sır 

olduklan anlaşılama 
makta ve fabrika da 
hırsızı bir ip ucu el
de edemediğinden 

zabıtaya haber vere 
memekte idi. 

rupada cilalı taş devri", 13 nisan Fatma adlı ihtiyar bir kadın Sul 
perşembe günU: "Fizik antropoloji, tanahmet cİ\·annda dilenirken ya
ilk insanların işleri, pedagoji ve kalanarak birinci sulh ceza mahke. 

Fakat dün ikinci şube emniyet 
memurları şUpbell kumaş satan bL 
rinl suç Uzerinde yakalamıı,ı ve tah
kikat sonunca Gazlıçeşme mensu
sat fabrikasında çallljnn elektrik 
memuru Yorgi olduğu nnlaşılnrak 

adliyeye teslim edilmLstir. 

spor,, 14 nisan cuma gUnü de "As. 
yada yaşıyan beşerden evvelki bir 
mahluk,. mevzuları tetkik edilecek
tir. 

Sehir 
' 

--o-

Meclisi 
toplamyor 

bugün 

Şehir meclisi bugün nisan de\TC
inin ikinci toplantı mı yapacaktır. 

Bütçenin \'aridat kısmının müzake. 
resine başlanacaktır. 

Diğer taraftan şehir tiyatrosu, 
konservatuvar bütçeleri ile mezbaha 
ve düşkünlerc\'İ bütçeleri de bugün
lerde meclise \·crileccktir. 

--C>--

Ya ta n cı meml e~etrcr~ e 
inh= sar macıcıe:e ri 

satısımız 
' 

İnhisarlar umum müdürlüğU tu-
tUn ,.e diğer inhisar maddt'lcrinin 
dış memleketlerdeki sUrUmUnU art
tırmak için bu yıl geniş mikyasta 
propaganda yapmağa knrar vermiş
tir. İdare bilhru:sn lngiltcrc ve do. 
minyonlarında propaganda yaııacak 
tır. 

me~ine verilmiştir. 

Fatma muhakemesi sırasında 5 
çocuğu olduğunu, geçinmek için hiç 
bir geliri bulunmadığım, çocukları 
yüzünden de çalışamadığını söyle -
miş: 

- Aç kalmamak için de dilenmek 
ten ba~ka çare bulamadım, demiş· 
tir. 

Hakim Reşit kadını serbest bırak 
mıştır. 

Fatma mahkemeye, kucağında bı 
ri 1, diğeri 2,5 ya~ındaki çocuklarile 
beraber-getirilmişti. Karardan son
ra Fatma: 

- Şunları evlfitlık alacak bir kim 
.:>e bulsam. dilenmıyeceğirn, fakat 
bulamıyorum, ne olur bir tanesini 
;iz alınız!,, diyordu. 

- -o--

ın h isarlar Vekili şehrimize 
gelip Ankaraya döndü 

Eski kral 
Alfonsun oğlu 

tebrik etti Frankoyu 
Burgos, 6 (A. A.) - Sabık ts

panyn kralı on üçUncü Alfonsun 
oğlu lnfant Donjuan, general Fran. 
koya bir telgraf çekerek "vatanm 
kurtuluşundan dolayı kendisini teb
rik etmiş ve dökülen kanın mtittc. 
hid bir İspanyanın tees.süsil~U ga. 
ranti eylediğini bildirmiştir. 

General Franko, lnfant Donju
nna aşağıdaki cevabı vermiştir: 

"Müteaddid defa İspanyol gençli
ği ve ordusu saflarında döğüşebil
mek talebinde bulunmuş olduğunu-
zu memnuniyetle hatırlıyorum. Bu 

Gümrük ve inhisarlar Vekili Ali ispat ediyor ki milttehid, hUr ve 
Rana Tarhan dün Ankaradn şehri- büyUk bir İspanya rcalize edilecek. 
mize gelmiş, doğru I nhisarlar u - tir.,. 

:num müdürlüğüne gi ·• ·ek akşama Bir tekzip 
kadar orada meşgul olmuştur. Paris, 7 (A. A.) _ Bonnet, dUn 

Yekil yeni umum müdür Adnan ispanya sefiri Jose de Leguerica. 
Ha1ct Ta~pmarla ve diğer müdür - yı kabul etml§tlr. Sefir İtalyan kıt
lerle 'görüşmü~. kendilerine bazı di. alarmın f::ıdix'de knrnya çıkar ld·
rektiner Yermiştir. Ali Rana Tarhan ğına dalr dolaşan ş:ıylaları tekub 
ak~am tekrar Ankaraya dôrunü5tür. etmiştir. 



~ 7 NISAN - 1939 
%::::::: 

Almanya, Lehistandan 
istedi Danziği 

~lbı, T (A. A.): minat ver!n.i§tir. Devamlı itilM-
tıhı ~er Beobahter gazetesL name, muvakkat teminat gibi 

1 bildirdiğıııe gött, Almanya Po- hiç rbir devlet aleyhine mütevec. 
Loııya~ 25 senelik bir garanti mu- cih olnııyacaktır. !til.8.fname, bil.. 
llablllıı 
t de Danzlgin Alma.nyaya dev- yük Britanya ile Lehistana bu 
tdiı.ınesini ve ııarkf Prusya. ile AL iki memleketten herlıa.nıgi biri • 
::ı topraklan a.ra.smda irtibat te. nin doğrudan doğııı.ya veya do -

tekli! etmiştir layısiyle muhataraya maruz kaL 
Ingiliz garanti.!linin şamil maları Jıalinde Lehistan ile Ingil 
0lduğu devletler terenin mütekabilen ;ardımda 
l..oıı.A- 1 (A A) Alman buluı:ıanalsrını istihdaf etmekte-ıt~ --. • • - ya.. 

lıı taarruzuna karşı hazırlanan dir · 
lb. ~.Leh mütekabil yardım mu- Londra, 15 (A.A.) - B. Çember 
~ ed~huıin, Bekin Va.rşovaya av- layn Avam kamarsrnda bug\ilı yap 
~~den ve Polonya hükUıneti ile tığı beyanatta, B. Bek'le yapılan 
ta~ yapacağı ~tlşarelerdn son göril§meler hakkındaki beyanatı
tıı.~~e:nıe alma.cağı salahiyettar nın bir taraftan Polonya hükfuııe
liı'llllllerde söylenmektedir. lngi _ ti namına B. Be'lı:'in ve diğer taraf
a(· Leh muahedesi kat't ısurette tan İngiliz hükılmeti namına ken
~t"<lildikten eonra İngiltere ile disinin ve Lord Halifakıı'ın müş
ııı lllann arasında !nglllz - Leh tereken hazırladıkları bir ''izahat., 
tıı~erelerine benzer lld taraflı te§kil ettiğini bildirmiş ve İngilte-
~erelere bqla.nacaktır. renin Polonya ile akdetmek istedi-

b:ı. lı:ıgi]jz _ Leh muahedesinde bu ği anlaşmanın Fransayı Polonyaya 
llahedenin ne zam.an tatbik edil- bağlıyan anlaşmalara benzediğini 

~eaı lbmıgeleceği tasrih edilecek _ ilave eylemiştir. 
,,. • ÔhenJıdiğine göre Polonya.ya B. Çemberlayn demittir ki: 

tt11en garanti Almanya. tarafm - Ingiltere hü~meti diğer hük\i-
~ liollanda, İsviçre ve Fransa.ya metlerle istişareye devam etmek 
"""'VI "Vtıkubulacak bir taarruza da niyetindedir. B. Çemberlayn, Po
~dır lonya istiklalini tehldit eden bir 

1 lyı h~ber alan mahflllerde 11l3y. tehlikenin sarih bir surette tayini 
~ğine göre İngiltere hUkfuneti hakkında i§çi azadan Vedgovood 
U eonra Yunanistan ve TUrkiye tarafından sorulan bir suale cevap 
~ede bu aekilde anlaşmalar akdi 1- vererek, bu meselenin iki hükQ
>.rlıı. lnUzakerelere girişmek, hattA met arasında bundan sonraki gö
\' acaruıtana bir ta:r&flı bir garanti rüşmelcre mevzu teşkil edeceğini 
~ek tMavvurundadır. bildirmiştir. 

' tn ~itnd.Dd halde İngiliz ~ Romen 1- B. Çemberlayn şunlan ilbe et-
t lflarmm t&ıWmi için Romen eL miştir: 
~ 'Virgile Tilea ile dalmt surette Lord Halifak9, Sovyet büyük el 

s edilmektedir çisile srla temas halirııdedir. Ame-
Albay Bek . Pari.!le de rilca hükfımeti de istişarelerden 
2İdecek haberdar edilmektedir. 

h l>arts, 7 (A. A.) - Diln a.lqam Polonya Sovyetlerle 
ltiı:tye nazirI Bonnet ile Polonya anla•mıyor sert_. Y 
•ı.cı Lukaecleviez ara.smda yapı - Londra, 6 (A.A.) - Salabiyct-

l.ıııpnılkıı.t dolaymJle bi haber a- t~r menbalar, tn~iltcre ile Polon
lan mah!llleor, Beltln mayıs bldaye- ya arasırida bir kaf1ılıklı yardım 

r tlnde Pa.rlsi ziyaret edeceğini teyid anlaşmasının pek yakında imza 
' etmektedirler. edileceğini bildirmektedir. 

;/ Sefir bu sabah Cale.b'ye hareket İngiliz mahfellerinin ıöylediği-
edecek ve oradan Brtık.sele kadar ne göre, Polonya, Romanya ve 
Beke refıı.k.a.t edecektir. Mumaileyh . Sovyetler Birliğinin de i§tirakile 
~arlclye na.zınna. halihazrrdald dip_ umumi bir anlaşma yapılması, bu
;nıatik g~~eler hakkındaki gün için çok güçtür. Zira polonya, 
ran.ınz nokta na.zanna dair izahat Sovyetler bJ~llğl ile bağlan -

\"erecektir. 

lngiliz - Leh anlaşması, 
Polonya için bir tozakmış 

Berlin, 7 (A. A.) - Bu sabahki 
gazeteler, dün Polonya - İngiltere 

lti.Ilfı hakkmda resm.t mahafil ta -
l"afnıcian neşredilmiş olan delilleri 
gazden geçirmektedirler. 
. Gazeteler, yeni itiHl.ftan Polonya 
lçln doğacak tehlike üzerinde nıra.r 
e<U:vorlar. 

Gazetelerin başlıkları manldar _ 
dır. Lokal Anzelger: "Polonya tu. 
zav ga dllşecek mi?,, diyor. 

13oersen Zcitung'un b~lığı şu -
dur: "Salgın kızıllık ocağı Barselo-

ma.k istememekte ve aynı za
manda, Polonya - Macaristan 
dostluk mUnasebetleri dolayısı-
le Romanyaya da garantisini 
vermek arzu etmemektedir. 

Bazı !ngiliz mahfiller!, !ngil
tere ile Polonya arasındaki kar-
şılıklı garanti anlaşmasına mU
şabih bir esas üzerinden, !ngll
tere ile Sovyetler birliği, !ngil
tere ile Romanya ve nihayet İn
giltere ile Balkan bloku yan! 
TUrklye Yunanistan ve Yugos
lavya arasında iki tarafılı ap. -
!aşmalar akdine taraftardır.' 

l'.adan Londraya. nakledildi. Galiba ı k • f • • k 
t>oıonyaya. bu muhitte hastalık bu. 1 ecı iŞ azası 
1~1••• Bir işçinin kolu, diğer 

Çemberlaynın Avam ka .. 
nıarasında izahatı birinin kolu ve bacağı 
Londra, 6 (A.A.) -Avam K.a. koptu 

lna.t"asnıda B. Çe.m.berla.yn, B. Fmdıklıda Harda.! sokağında 5 
~~k ile yapıl.mış olan görü...<nne. numarada oturan ve Fındıklıda e
erın geniş bir sahada. cereyan maye fabrilı:aıımda çalışan Şahin oğ 
0~ ve iki hilk:Omeıtin ''bazı u
~~ prensiplEµ" hakkında tam 
ir ıtılat .halinde,. bulunduklarını 
e~rnıiş olduğunu beyan etn:niş. 

İki n:ı.emleketin İngiltere hü p 

keı.ınetı tarafından Polonya hüktl. 
llleti~ verilmiş olan şimdiki mu. 

\ralckat ve bir taraflı tam.inat ye
tine kaim olacak daimi ve mil. 
tekabn malıiyeıtte bir itilafa iştL 
~ak et:nı.eğe amade oldukıarı te. 

eY'Yün e'-- · ti l3ö uu~ r. 
tn ~·yıe devamlı bir itilafın ik-
Y aiıne intizaren B. Beck, Polon_ 
.... a hUıkfunetinin !ngı"ltere hüktl.~ 
••ıet· rn· 1 tarafından Polonyaya verit 

.ı.ş olan.muvakkat teminatta der 
Pış e<i ·ı 
hit· 1 tniş olan ayni §artlar da. 
tne~~de kendisini Ingiltere hükft 
"et· ne Yardnn etmek mecıburl ~ 
· ınd ltınu:ı. e addetmekte olduğu hak _ 

lu Ali, otomatik pres ma.klnesine 
sol ayağını kaptmnış, ağır surette 
yaraJanmıştır. 

Yetişen can kurtaran otomobili 
ile hemen hastaneye kaldmlmıştir. 

Detferdarda Fesha:ne fabrikasın-
da geceyarısma yakın çok ağır ve 
feci bir kaza olmuştur. 

Aslen Dadaylı olup bu sene fab
rikaya giren 324 doğumlu Satı oğlu 
Riza Artan ip dairesinde kumaş süz 
geç makinesinde ça1131rken sağ kol 
ve 2101 bacağını kaptırmJŞ, hem ko. 
lu, hem bacağı kopmuştur. 
Fabrikanın sıhhlye memuru der_ 

bal yetişerek kopan kolu ve baca
ğı bağlanuş, bu suretle fazla kan 
zıyama. mlni olmuştur. Derhal im
dadı 21ihhiye telefon edilmiş ve bu 
sırada da makine arasında kalan 
kol ve bacak çıkarılmıştır. 

Yaralı Beyoğlu hostanesine kaldı -
rıl.nu§sa da hayatı tehlikededir. 

HA B ER - Aktam Postası 

lif!Ulfdileir~@UJ@rBQ@&ijllfR 
Fransada Cur1ıhur 
reisi seçir1--ıirie itiraz 

Arnavutluk Sol cenaha göre 

Bu seçim Fransa· 
yı iki blcika 
ayırmıştır 

{Baştarafı 1 incidt) 
k~etl, Arnavutlukta İtalyan gar
nizonlarının yerel§JXl~i, muvakka.. 
ten bu memlekete İtalyan kıt'alan 

gönderilmesi ve Arnavutluğa yapL 
lan İtalyan muhaceretinin arttınl
maııı hakkında !talya tarafından i
leri silrülen t&leblerl reddetmi§tlr. 
Arnavutluğun red cevabına İtal

ya askerl hareketler ve bir den.iz 
nümayişi ile mukabele etmiştir. 

Oservatore Romano gazetesinin 
bildirdiğine göre mare§al Pietro 
Badogllo !nnsbrtıck'te yapılan !taL 
yan Alman askerl görtı§ID.elerine iş. 
tl.ralı: etmektedir. 
Romanın resmi tebliği 

Roma. 7 (A.A.) -Arnavutlukta
ki İtalyan hareketi hakkında Ste -
fani Ajansı, §U tebliği neşrediyor: 

"Son birkaç gün içinde yeni bir 
muahede akdi için İtalya hükfuneti 
ile Kral Zogo arasındaki görüşme • 
!er inkişaf ederken Tiranda ve baş
ka yerlerde silihlr çeteler ciddt nü
mayişler tertip ederek Arnavutluk
ta bulunan ltalyanlann emniyetini 
tehlikeye sokmuşlardır. 

Dün sabah harp gemilerimiz 
Draç ve Avlonyada kadınlar ve ço
cuklar da dahil olmak üzere yüzler 
ce vatandaşımızı alarak ltalyaya 
nakletmişlerdir. Dün akşam İtalyan 
kıtalan Arnavutluğa gitmek üzere 
Bari ve Brindisiden hareket etmiş
lerdir. Aynı zamanda öğleden evvel 
Saint - Jean de Mediıa ile Sante -
Quarante arasında bir cevelan yap. 
makta olan birinci deniz filomuz 
Arnavutluğa doğru yol almağa baş
lamıştır. Bir hava filosu da sefer -
ber edilmiştir. 

Paris, 7 (A.A.) - Paristeki Ar
navutluk elçiliği bir beyanname neş 
rederek "Arnavutluğun istiklaline 
veya mülki tamamiyetine yapıla -
cak her türlü teşebüse karşı koy -
mağa ve ecnebi kıtalannın karaya 
çıkmasına müsaade. etmemeğe ka -
rar verdiğini,, bildirmiştir. 

Beyannamede 1927 senesinde ak
tedilen İtalyan • Arnavut ittifak 
muahedesinin tamamile tedafüi bir 
mahiyette olduğu ve ltalyaya "Ni
zam ve asayişin idamesi için Ama
vu~luğa müdahale etmek hakkını 
vermediği tasrih edilmektedir. 

Beyannamede ltalya Kralmm 
nutkunda geçende zikredilmiş olan 
iki memleket arasındaki dostane 
münasebetlerin ihlal edileceğine da 
ir ortada bir emmare mevcut olma. 
dığx ilave edilmektedir. 

Haber • Şehrimizdeki Arnavut
luk konsolosluğu bugün saat onda 
bize şu tebliği bildirmiştir: 

"Arnavutluk hakimiyeti milliye
sinin haleldar edileceğine dair muh 
telif menabiden verilen haberlerin 
Arnavutlukta derin bir infial tev. 
lit ettiğini ve Arnavutluğun böyle 
bir vaziyete tahammül edemiyece -

ğini Arnavutluk Başkonsolosluğu 
resmen tebliğe salahiyettardır . ., 

Ingiliz Ba~vekilinio verdi
ği izahat 
Londra, 6 (A.A.) - Chamber

laın, ltalyan kıtaatrnm tahaşşüdü 
ve bari ve Drac'a nakli ve arna _ 
vutluk ile İtalya arasında cereyan 
etmekte oldıuğu söylenilen müza · 
kerat hakkında. Henderson tara -
fından sorulan bir suale cevaben 
§Öyle demiştir. 

Bu aym 4,ünde lngiltere'nin Ro 
ma sefiri, B. Henderscn'un telmih 
etmiş olduğu şaıyialara italya hari 
clye nazınnın nazarı dildcatini cel
betmiştir. İtalya hariciye nazırı, 

8 martta Arnavutluk kralının ! _ 
talya ile arnavutluk arasında.ki it
tifak muhedenamesinin takviye 
edilmesi teklifinde bulunmuş ol -
duğu cevabım vermiştir. 

Bu husus hakkında Roma ile Ti 
ran arasında müzakereler cereyan 
etmiştir, fa.kat bu m:.izakereler es
nasmda birtakım müşkülat çıkmış 
tır. Bu mü§kilatın mahiyeti hak _ 

kında sarih maHl.mat yoktur. Ital
ya haril.:iye nazırına göre, !talyan 
menafii tehlikeye düşmüştür. Bi
raz ovvel bu sabah Drac'a bir İtal
yan kruvazörü ile daha küçük iki 

İtalyan harb gemisinin gelmiş ol _ 

duğunu öğrendim. Arnavutluk hü -
kfunetinin noktainazan hakkında 
henüz etraflı bir rapor almadım. 

Yalnız Tiran hükfunetinden milli 
hükümdarlık ve tamamiyet ile telafi 
kabil olrmyan şartları kabul etmi§ 

Faris, 6 {A.A.) - Senato reisi ı Iuğa seçilmesi, halkçı cephenin bir 
Jeanneney bu sabah Elize sarayının mağlO.biyetidir. Bu seçim memleke
merasim salonunda ~çim neticesini tin hakiki kalkınmasına devam az
Cumhurreisliğine tekrar seçilen Leb mini göstermektedir. Lebrun ve 
runa bildirmiştir. Merasimde Baş _ 1 dostları, devlet rnakanizmasını ar • 
vekil Daladye ile diğer hüktimet a- 1 tık ellerinde tutamadıklarından do 
zası da hazır bulunmuljlardır. layı teselli kabul etmez derecede 

Bu münasebetle müteaddit tebrik müteessirdirler . ., 
nutukları söylenmiş ve Lebrun nu- "Populaire,, diyor ki: 
tuklara mukabele ederek namzetli • "Bu seçim, şerefsiz bir seçim ol -
ğini bugünkü vaziyet ve beynelmL muştur. Filhakika Daladye., Leb • 
lel ufuktaki bulutların henüz da - runun namzetliğini milletin ittiha
~ılmamış olması yüzünden koymuş dıru gösterecek bir namzetlik gibi i. 
bulunduğunu bildirmiştir. leri sürmüştü. Fakat, filiyatta bu 

Sol cenah gazeteleri Lebrunun ye 
niden namzetliğini vazetmesine se
bep olanlara şiddetle hücum etmek 
te ve Lebrunu da bunların entrika-
!arına kendisini kaptırmış olmasın
dan dola)'l tahtie eylemektedir. 
Sağ cenah ve merkez gazeteleri -

nin neşriyatına bir misal gibi ele 
alınabilen "Jour,, gazetesi diyor k.: 

"Lebrun'un yeniden Reisicumhur 

Bulgaristan 
Dobricanın iadesini 

istiyor 

namzetlik, reylerden de belli olaca
ğı veçhile memleketi aşağl yukarı 

biribirine müsavi kuvvette iki blo
ka ayırmıştır. Dün Versaydaki se
çim, çok acılara sebebiyet verecek-
tir.,, 

Humanite diyor ki: 
"Lebruna tavsiyelerde bulunan • 

!ar, kendisini şansız ve şerefsiz bir 
maceraya atmışlardır.,, 

ltalyan ve Alman 
ordular1 

( Baştarafı 1 incide) 
daki görüşmelerin Almanya ve İtal
yanın çenber içine alınniasrnı istih 

olduğuna dair olan şayiaları tek
zip edeiı bir haber aldım. Drac'da- \ 

ki İngiliz llC'firi bu sabah saat 8,25 

, daf eden İngiliz - Fransız askeri gö-l rüşmelerine ve İn~iliz .siyasetine 

ı bir mukabele oldugu.nu ıl~ve ey • 
Londra, 7 - l.Jeyıı tlerald ga.ze. lemektedirler. e kadar bu şehirde tam1mile sü-

kun hüküm sürmekte oHuğu bil
dirilmiştir. Tabii, hükfuneti krali

ye vaziyetin inkişafım büyük bir 
dikkatle takip etmektc.Cfr. 

Bunun üzerine B. Henderson, 
Lord Perth'in Akdeniz !tatüsünde 
vu'kua gelecek her türlü değişikli
ğin lngiliz - İtalyan itilafına mü
nafi olacağı hususuna İtalya hüku-

metinin nazarı dikkatini celbedip 
etmemiş oll:luğunu sormuştur. 

Başvekilin vermiş olduğu cevap, 
iyice işitilmemiştir, fakat İtalya 
hüldlqıetine bu bapta ihtaratta bu
lunulmuş olduğunu söylediği zan
nolunmaktadır. 

Diğer bir suale cevap veren B. 
Çemberlayn, şöyle demiştir: 

''ingiltere hükt'lmetinin Arnavut 
lukta doğrudan doğruya hiçbir 
menfaati yoktur. Fakat bizim ci
han sulhunda umumi bir alakamız 
vardır . ., 

Başvekil, İngiltere hükfımetinin 

bu mesele hakkınıda Belgrad ile 
temasa girmemiş olduğunu ilave 
etmiştir.' 

tesi lstanbul muhabirinden aldığı İtalyan gazetelerinin 
kaydiyle şu haberi veriyor: · t 

neşrıya ı 

"Türkiye, mütecaviz nekadar Roma, 6 (A.A.) _Alman Ajan-
kuvvelli olursa olsun karşr koya-
cak derecede kuvvetli bir balkan 
ittifakı kurmaya çalışmaktadır. 
Yakında :Ankaraya gelecek olan 

Romanya hariciye nazın M. Ga -
fenkunun ziyareti bunun mühim bir 
safhasını teşkil edecektir. 

Ankarada Romen hariciye nazırı
na, Türkiyenin Çanakkale boğazını 
Romanya ve Bulgaristan yolunun 
bir anahtarı olarak telakki ettiği 

bildirilecektir. 
İhtimal ki kendisine bir harb vu.. 

kuunda boğazların Romanya ile 
dost olan devletlere açık bulundu. 

rulacağı temin olunacaktır. Zira 

Türkiye Balkan antantı dostlukla
rına sadık kalmak arzusundadır. 

Fakat Türkiye hükumeti bu vait
lerde bulunduğu gibi bazı teklifler
de ileri sürecektir. Bu da, Roman. 
ya ile Bulgaristan arasındaki ihtila_ 

:>I bildiriyor: 
Matbuat. Alman genera.11 ton 

Keitel ile ltalya genel kurmay 
başkanı Pariani a.rasmdaki gö. 
rUşmelere bUyUk bir ehemmi
yet at!etmekte ve batı demok
rasilerinin harp psikozunu kö
rüklemek için yaptıkları mUca 
deleyi takbih eylemektedir. 

Teverc gazetesi ezcümle dl -

yor ki: 
İngilterenin Avr~payı iki 

muhasım bloka ayırmak tasav
vuru tahakkuk ettiği taktirde, 
t0ta liter devletlerin sa.rsılma.z 
bloku hic şüphesiz demokrat 
- bolşevik bloktan üstün ola -
caktır. Zira mihver bloku kül -
tllrü ve nizamı mUdafaa ettiği 
halde muhallf blokta menfa.at 
rekabetleri. itimatsızlık, ceıs• • 
ret kTrma ve korku h~klm bu-
,un maktadır. 

Arnav.utluk krahnın beyannamesi 

fın hallidir. Zira, Balkan antantı 

devletlerine bir tecavüz vaki oldu
ğu zaman birliğin kuvveti için bu 
anlaşma lazımdır. 

Bu suretle :M. Gafenkuya, Bulgar 
başvekilinin, son Ankara ziyaretin
de ileri sürdüğü fikirler bildirilmiş 
olacaktır .. 

ltalyaya harp malzemesi 
Berlin, 7 (A. A.) - Em.in bir 

menbadan bildirildiğine göre tns "' 

brück görlişmeleri esnasında çok 
harb malzemesinin İtalya ile Alman
ya arasında taksimi ve Skoda fab

rikalarından ltalyaya harb malze • 
mesi gönderilmesi meseleleri mev
zubahs olmaktadır. 

Tirana radyosu bugün saat 14 de 
38 metre dalga üzepnden muhtelif 

lisanlarla neşriyat yaparak Arnavut 
iuk Kraiı logonun Ama\ııt mille -

tine beyannamesini okumuştur. Bu 
beyannamede ezcümle şöyle denil
mektedir: 

"İtalya hükOmeti, aramızdaki mu 

dumuzun istiklalini muhafaza et -
mek için kanımızın son damlasına 
kadar çalışacağız. 

Bu feci dakikada dünyaya kah -

rnmarılık dersi Yereceğiz. 

Arnavut milleti istiklalini silahı 
elinde kanının son damlasına kadar 
müdafaa edecektir. 

haline gelmiş olacaktrr . ., 
• • 

M. Köseh·anof, 1913 de Rom?.Tt. 
yanm Bulga ristandan aldığ'r Kôs -
tence ile Varna arasındaki Dobnca 
arazisine işarEt cdnck, ·rıulga rista
nm bunları geri istediğini, Roman
vanrn, oradaki Bulgarlara imtiyaz
lı bir idare tattik etmcsile iktifa e. 

ahedelere mugayir olarak Arnavut. Çünkü istiklallerini müdafaa eL . -· . .. 1 . t· Londra, 7 (A. A.) _ Romanya. 
demıyeccg-ını soy emış ır. 

luğun hakimiyeti milliyesini halel · miyen milletler yaşamağa layık de- Bunun için, M. Gafenkuya, An _ sefiri Virgil Tilea, dün saat 17,30 
dar etmek istemektedir. g-ildirler. d B"'k t b ı · ti karada Dobricımm Bıılgaristana ia_: a u reş en uraya ge mış r. 

Ben ve benim hükumeam, böyle 
bir şeyi hiçbir suretle kabul etmi -
yeceğiz. 

Bu dakikada kadın ve erkek, bü
tün Arna\'Utlara cesaretlerini kay_ 
betmemelerini tavsiye ederim. Yur-

Yaşasın Arnavutluk, yaşasın Ar
navut milleti!., 

Tirana Radyosu mütemaai neş -
riyat ppnıakt:ı ve halkı mi.iı;tcYliye 

karşı vatanın müdafasına davet et. 
mektedir. 

lc!'li tavsiye edilecektir. Zira, Dob- ı· Mumaileyh gazetecilere beyanat
rica Bulgaristana iade edilecek o- ta bulunarak Romanyanm bir ırulh 
!ursa Balkan memleketleri arasm _ ! siyaseti takip ettiğini !a.k&t kah e .. 
,1ıı.ki nıiihim ih1ilaf halledilmiş ve derse istiklii.lini ve hu<lut'1armı si _ 
bütün Balkan milletleri herhangi !ahla mUdafaa etmeğe azmetmiş 

bir mülcc:ı.vize ka~ı bir tek blok bulunduğunu tek.id etmiştir. 
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Tekirdağlı Hüseyin ile 
Manisalı Halil 

Pazar günQ TaılksDm stadornda karşılaşuyor 
Bir çok pehlivanlarda birbirlerine 

meydan okuyorlar 
Bu pazar gflnll. Taluıbn at.admJa 

Türkiye başpehllvam Tekirdağlı Hü 
seyin ile Tllrkiye ikincisi Manisalı 

Halil, geçenlerde blriblrlerile yap. 
tiklan bir meydan okumadan eon.. 
n nihayet ring 11.zerinde gUre~ecek
ler. Bu e.nteresan çarpışmaya iki 
gUıı kaldığı bir ıurada memleketin 
tannımış pehllVanlarmdan Babaes -
kili İbrahim, Ya.ndUnya SUleyman 
da gazetelerde dolaşarak eunlan 
~ylemekted.lrler: 

"Manisalı Halilin Teldrtlr.ğlı 

ile bu hafta güreşeceklerini ha.. 
ber alarak !stanbula geldik. Biz 
Uç aydanberi Manlsa.lr Halflin 
peşini kolluyoruz maksa.dmırz 

kendisiyle güreşmektir. lzmirde 
ye otvar kazalardaki güreşlere 

mfiteaddlt defalar çağırdık. GeL 
medl, şimdi burada. sıkıştırdık. 
Meydana çıksm gUreşelfm. .. ., 

Bunlardan Babaeskili lbrahiı:n 
diyor ki: 

"Ben Halilden başka. Tekir • 
dağlı HUseyini de güreşmeye da. 
vet ediyorum. Bu gi.ireş bir ce. 
miyet menfa.atine olabilir.,, 

Molla Mehmet te diyor ki: 

nildim. Bu e~ki ve değerli peh. 
livanla son bir güreş daha yap_ 
ma]c istiyorum.,, 

Güreş ajanlığınin 
tebliği 

Beden terbiye~! lstanbul bölge~i 

güre' ajanlı~ınd:ın: 
9 nis:ın 1939 p:ızar !(iinü Taksim

de yapılııc:ıi!ı ilan edilen profesyo
nel gfıre~lerin ajnnlı~ımıı tarafın· 
dan Jdare edileceği lıa7.ı f!llZeleler · 
de ııörülmilştıır. Bu profesyo!lcl giı

teşlerle Hjanlığ ı ruı:.ın hiçbir alAka
!1 buhınrnamııktadır. 

Umum Müdür 
Dün Vali ile 

beraber 
Stad işlerini tetkik etti 
Dlin ~hrlnıize gelen beden ter

biyesi umnm milıliitil gener:ı.J. Cemil 

TaW.r Taner lle, ·•~ •' ,·au ,.e beledl-

"Kara Alinin gUreşi bırakmak 
üzere olduğunu haber aldım. I~en 
dislyle iki güreg ya.ptmı. Birin
de berabere kaldım. Birinde ye. 

f7 ye reisi Llltfl Kırdar Ue beraber 
~ :sehrln mııhtellt spor blerlnl tetkik 

Artık gUreıten çeklleceli töylenen etıulıtır. 

14 Mayısta lstanbul 
Bölgesi Grekoromen 
güreş birincilikleri 

yapılacak 
Beden 'l'erf,iyesl İstanbul bölge!Si 

güre, ajanlığınd:ın: 
1 - 1stanlml Ll'il~t'Sl Greko Ru· 

ın:.-n gnre~ blrindliklerine H mayıs 
1139 tarihle.de bnşıa·nııı:aktır. 

2 - Milsnbakalara her klilpten her 
ıiklette iki aüre,çi kabul edilecek -
tir. 

3 - Sikletlrde bir kilo toreran~ 
:vardır. 

4 - Milsabaka yer! sonra bildiri
lecektir. 

5 - GQreşçilerin ona göre haıır -
laomalan teblilı olunur. 

Şişli klübünün 
yeni idarecileri 

kıymetli pehllv&nDlllS Ka..rıı A.li 

Bu hafta yapılacak 
bisiklet yarışlar1 

Beden Terbiyesi Istanbul Böl
gesi Bisiklet ajanlığından: 

1 - Seri Bisiklet yarışlarının ye· 
dincisi 9-4-1939 pazar günü sabahı 
yapılacaktır. 

2 - Yarışa tam saat 9 da baş· 
lanacaktır. 

3 - Yarış yolu: 
Topkapı stadının önünden başla

mak ve aynı yerde bitirmek üzere 
Silivriye kadar gidiş geliş 125 kilo· 
metredir. 

4 - Ko~ucularm yarış satinden 
evvel hazırlanmış oldukları halde 
yarış yerinde bulurunalan ve isim· 
!erini hakem heyetie yazdırmaları 

lüzumu tebliğ olUrıur. 
--o-

Balk partWndekl tlç saatlik bir 
ıö~eden sonra beraberce Dol -
mabahçe stadı ile .Kuonpaşa üze.: 
rlndeld Atıklar mezarlığı yerleri 

gezllmttUr. 

Vall ve beledJye reisi Lttfl Kır. 
dar, ba tetkikler h.aklwıda gazet.e

cllere ıtmlan aöylemlıttr: 

"-Beden terbiyesi umum mU
dürU General Cemil Tanerle, lstan
bulun spor ~lerl için uzun boylu 
görUştUk. lstanbula seçilecek apor 
dircktörU için henUJ: ldmııe tizcrin.. 
de bir karar veremedik. Bu, olduk. 
ça mühlm bir meseledir, lstanbul 
mıntakası spor direktör vekili ola
rak Fethi Tahsinin bu ~e gelmesi 

ihtimali vardır. 

Dolmabahçede yapılacak şehir 

stadı için esaslı görilşme ve karar
lar yarınki toplantıda verilecektir. 
Stad işi için bir komite teşkil edil
miştir. Bu komiteye eski spor ida. 

Ekalliyet klUplerinıden Şişlinin Demirsporluları davet recilerinden Ali Sami, Taib Servet, 
eenellk kongresi evvelki gün klüp Fethi Tahsin, ve BUrhan Felek se_ 

k i d ıl şt Ek · İstanbul Demirspor klilbü umu 
mer ez n e yap mı ır. sen. çilmi~lerdir. Beden terbiyesi umum 
Y t d t ı uml mi k!tlplig· inden: 

e aranma an op anan um mUdürlUğU namrna da mimar Ş!na 
heyet yeni idarecileri seçmiş ve Nizamnamemize bir madde ila- si Reşid ve Ankara stadı mlidürU 
krrmızr isyahlılarm yeni idare vesi için klUbümüz müessis heye. Kerim komitenin yanıı saat onda 
heyeti şu zevattan teşekkill et. tinin 8-4-939 tarihli cumarte. j yapacağı toplantıda bulunacaklar 
mtştir: si günU saat 13,30 da klübiln Ye. dır. Verilecek kat'l karardan son-

Rels: Gevrekyan, ikinci reis dikuledeki merkezinde toplanma. ra iş derhal münakasaya konaralı 
ve umunıt kaptan Agopyan, aza-

1 sı mukarrer bulunduğundap, ala- ihale edilecektir. 
lar da Sinanyan, C.evdet ve eski kalı zevatın teşrifleri rica olu. j --o----. 
futbolculardan Agop. nur. 

Bugün gazeteci!er ve 
klUp murahhaslarile 

sörUsUlece~ . . 

fngi1terede futbol, nekadar bazla ut mnteaddid tngııı zguetelerlnde ka esna.smda kapak1anm111 ve det• 
takip edilen bir aporsa at yarışlan gördilğilmU.z enteresan reslmlerden hal ölmil§lerdir. 
da o nispete büyük küçük kalaba- anlıyoruz. Mesela son gelen bir in. Cokeyler, meharetleri eayeainde 
Irk bir seyirci kUUesl tarafından a- gilizce gazetede yukarda glSrdilğU. bu faciaya katılmak:ta.n kurtulmtıf• 
:ılakayla seyredilir. Bu yanşlarm nüz resim vardır. Meşhur at me- !ardır. 

hiç de bizim yarışlara benzemediği rakltsı bir zenginin atları musaba-

Bu haftaki maçların 
programı ve 
hakemleri 

Beden Terbly~i İstanbul Ilölgesi 
Futbol Ajanlığından: 

9-4-1939 Pazar günil yapılacak 
maçlar 

FENERBAHÇE STADI: 
Demlrapor - Kadtköyspor :ııaat 11. 

Hakem Rrfkr Aksay, yan hakemleri 
Şahap Şlşmanoğlu ve Talip Gürkan. 

Vefa. - HilA.l Şi"U maçı saat 13. 
Hakem Refik Osman Top, yan ha
kemleri Şahap Şişmanoğlu ve Re. 
fik Ak8ay. 
ŞEREF STADI: 

Anadoluhlsan - Beylerbeyi .11aat 
13. Hakem Sami Açıköney, yan ha
kemleri Fikret Kayral ve Fahrettin 
Somer. 

Topkapr, Arnavutköy • Kasmıpa· 
şa, Galataspor muhtelltleri. Saat 
14,~5. Hakem Eeref Mutlu, yan ha
kemleri Halit Galip Ezgü ve Feri
dun Kılıç. 

Fenerbahçe - J:ıqiktq saat 16,30 
Hakem Şazi Tezcan. ~an hakemleri 

Ahmet Adem G<>ğdün ve Adnan A
kın. 

Atletizm müsabakaları 
Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi 

Atletizm ajanlığından: 

1 - 9-4-939 pazar günü sabahı 
saat 10 da Haydarpaşa lisesi saha
sında yapılacak olan atletizm mü· 
sabakalan programı aşağıda göste · 
Iilmiştir • 

A) Birinci kategori: Gülle, Disk. 
Cirit, Uzun atlama, Uç adım, 

B) Uçüncil kategori: Gülle, Disk 
Cirit, Uzun atlama, Üç adım. 

C) Dördüncü kategori Gülle. 
Disk, Uç adım. 

2 - Aşağıda isimleri yazılı ha· 
kem!eıin o gün ve o saatte müsa· 
baka yerinde hazır bulunmaları ri
ca olunur: 

Ali Hıza Sözeralp. Vasfi, Baloğ 
!u, /\gopyan, Tevfik. Sudi, 

Mekteplilerin 
fut bol maçları 

-.raıırılfD oynanacak oyunaar 
ve haıkemlerl 

Mektebler ara.smda geçen hafta 8.4.1939 cumartesi günü yapıl•· 

başlıya.n futbol §ampiyonasma ya- c:ık fütbol maçları: 

rm da devam edilecektir. Bu hafta- TA.KS!M STADI 
ki maçlar ve hakemleri hakkındaki 
tebliğ: 

İstanbul Okufiar ıııpor bölgesi ge~ 
nel sekreterllğlnden: 

Bir zamanlar dünyanın en 
meşhur kalecisi olan 

Zam ora 
futbolu bırakıyor 

Zamoramn bir karikatılra 

Saha komiseri: Ziya Koplu aut 
14, Kabataş lisesi • ticaret lisesi sı 
at H, hakem: Tarık Ozerenginı 
Işık lisesi - Şişli Terakki saat tıı.ıo, 
ha.kem: Şazi Tezcan, Yüce Ülkil • D• 
rüşşa!aka lisesi saat 16.10, hakem: 
lzzet .Muhittin Apak, 

1 inci maçın yan hakemlflini 1· 
şık ve Şişli Terakki lisesinden ıön• 
derilecek birer talebe yapacaktır. 

2 inci maçın yan hakemll#ini Yfi· 
ce tJikil - Darüşşaraka lisesinden 
gönderilecek birer talebe yapacak
tır. 3 üncü maçın yan bakemli#inl 
Kabııta, lisesi - Ticaret lisesinden 
gönderilecek l>irer talebe Y•Racak • 
tır. 

Voleybol maçları 

8.IV.1939 cumartesi g\ln!i yaJ)ıla
cak voleybol maçları. 
Kabataş voleybol aahalannda: 
Saha komiseri: Hayri Yalım, Fer• 

hat Acarkan, Boğaziçi lisesi • Vefa 
lisesi. hakem: Ferhat Acarkan. is
tiklal lisesi • Yüce Olki1 lisesi, ha • 
·ıcem: Hayri Ragıp ,Yalım. Darilşşafa 
ka lisesi - Ticaret lisesi, hakem: Ne 
cali Aygen. Pertcvniyal lisesi • Ga· 
latasaray lisesi hııkem: Muhsin Ak -
yürek. 

Fiatlar: 
Taksim stadında ·yapilacak 'maç

larda duhuliye (tribün, antre) 10 ku 
ruştur. Balkon 25 kuruştur. Okul 
maçlarında davetiye vcrilmiyecek· 
tir. 

Milli kümenin Deplasman 
maçları hakkında 

!stanbulun dört klübü 
tarafından yapJlan bazı 

teklifler kabul edildi 
1stanbulun mllU kllmeye dahil 

lört klübü tarafından milli kUme 
deplasman maçları hakkında beden 

Gelmiş geçmiş bütün dünya ka. terbiyesi umum mtldllrtuğil nezdin.. 

!ecilerinin (şah) ı olan eski lspan- de bazı teşebbüsler yapılmıştır. U. 
yol milli takım kalecisi Rikardo Za. mum müdürlük a1A.kadar kliiblere 
mora, memleketindeki mal\lm ihti
laf ve muharebeler neticesi olarak 
Fransaya gitmiş ve orada bir müd
det Nis klübünde oynamıştı. 

bu hususta müspet cevab vermlttir. 
Gönderilen tebliğe göre deplbman 

yapacak klüblerin idareci ile 1:--tra· 
ber 16 kişilik kafilelerinin makul 

Son zamanlarda yurduna avdet bir hudud dahilinde daha fazla o-
f eden Z:ınıora Sen Sebastiyan şeh.. yuncu ile seyahate çıkmalarına mU 

' rinde oturmakta ve oradaki kili - saade etmiştir. 

A5a~ıda okunaral' tebliı;e göre 
~<"nera.l bugiin kliib murahhasları 1. , 

btinün mtisabakalarma iştirak et _ 
mekteydi. 

~ Geçen hafta içersindc Sen Sebas
~ tiyan klübUnün Rel k!Ub namlı t.n-1 kımla yaptığı bir maç esnasında ko 

Deplasman paralarının hiç değil
se ile;, dört gün evvel verilme11i 
hakkında yapılan teklif de kabul e. 

Yıırılı,lı1t'ıı bfr. f'vin h::ı":ı"''n" h J'T".,,,.,., .,,.,.....,, ,,..,,.,,,.,,,hr: 
- A ne M:&lı> !. .• Bir y:ınartlağt~ tırnınnmısıı meğer! 

iilmi!;itir. 

rimizd<'i<l gaıetcleı·ln nıümcs:,,illeri -0---

bulunaral<tır. 1 

Beden Terbiyesi tst2nbul Löl 
"!eı-i ba~.kanlığır.can: 
Teşkilatımıza bağlı olan ve ol.,• 

1 
tundan ağır bir surette yaralanan 
~'.\.'lloranın artık futbole ve dolayı. 
ıiy.ll' kaleciliğe veda edeceği anla-

1 :ıılmı!Jtır. 
Ru münasebetle Marka isimli 

Ankaragücü lzmirde 
İzmir, 6 (Hususi) - Anka&rgU. 

eli takmıı bugün geldl. Cumarteııi 
Doğanspor, pazar günü de Ateşle 

nıyan şehrimizdeki b:.iti.in klü; \lınanLır l :ı\\1mlarm 'ürul t "na•.ü 
ba§kanlarınııı Beden Terbiyesi 'Jünl' fe' ı.:ıH1de cli!d,at edcrl r r. O· 

ı ~enel direktörü ~ayın general Ce- mın için Almanyanın hemen hı·r 

' ·ıil Tanerle tanışmak ve görüş. ~ehrinde Alman kadınlarının ~por 
' , ,.,k fü~ere 7-4-1939 cum11 giL ldtihleri, ııpor tP.3!-:1latları rnrdır. 
1 ıii satt 17 de r.unıhuriyet halk Resmimiz AlmanyB<1nhi bu ldtib. 

1 

·1 • ti!!I n•crkez binasındaki böl'!"' ·rckn hi:-lııde .ı:cnç lo:r.l:\rın nasıl 

' Prkczine gelnıeleri tebliğ olu .Llıştı.;;ını ı;östcrmcl.tedir. 

nur. 

'1afta lık spor mecmua~I kendisine 1<arşrleşa<'aktır. 

•C'Jrnik işler muharrirliğini teklif et 
mi~. Zamora bu hususta muvafakat 
cevabı vermiştir. 

Ayni nımanda UfutboJden Yas • 

Reşat ve Rebii 
Fenere girdiler 

""eçmiyeceğim., namlı yar.mm mu- Güneş kfübii fotbolcillN\nr~~rı 

hani.ri olan Zamora artık "Bu bir Rr"adla. Il('hli, klühOn fııı..,:tyrLi ··I 

emri vakidir., diyormue. Dünya ha- tatil etnıesl üzerine Fencrbah!:C ldj 

li, ne denir? büne glnnlıterdlr. 
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Taksi şoförünü kim 
öldürdü? 

Katilin bıraktığı tek iz cinayet yerinde terkettiği bir 
menekşe demetidir ! 

Polis bu esrarlı cinayetin karanlık noktalarını bir türlü aydınlatamıyor 
~U bir gece. .. Saat 21 den biraz İşte bu noktayı aydmlatmak ka- çözememekte ve ~rar devam ettik
otn-_~eden içeri gireJ bir adam bil olmuyor. çe efkan umumJyenin merakı art-
-~ Jku ediyor: Anlattığımız vaka Frıuısanm Lil maktadır. 

~ - Sokakta kendinden geçınle bir şehrinde olmu~tur. Yapılan tahkikatla anlaşılan tek 
l'. fıct var. !atersenlı: !çeri alıp GUnlerdenberi blltiln Fransız ga- nokta, ı.ıorörfin otomobilin arka.sın. 
tıldfaıne yardım edellm. zeteleri bu cinayet bfıdisesile alfı. da oturan birisl _tarafından 7,65 
aeo on ~ birden sokağa fırlı- kadardırlar. kutrundaki bir tabanca ile tam kal-

~- 20 metre kadar ilerde kaL ŞoförU kim öldürdü? bine ateş edilerek öldtlrilldUğtl, 
~·~ üzerinde uzanmış yatan Cinayetin sebebi ne? sonra katilin bir. taraftan direksi-

~ Yanma gldlyorlar. İçlerin- Otomobilin içinde bulunan me - yonu idare edip, bir taraftan da §O 

ı.e.:_~kaçı, aarhovu ayıltmak için nekııe demetinin cinayetle alakası förlln cesedini sokağa fırlatuğı ve 
ı;~ya kalkI§ıyorlar. Fakat var mı?!.. elli admı ötede de otomoblli durdu-

l?rada hareketBlz yatan adn.mm Lil zabıtası bUtiln bu suallerin rup ortadan kaybolduğundan iba • 
~ bir sarhoo değil, kalbine sı.. altmda saklı muBmmay:ı bir tnrlU rettir. 
d kurıunıa lilınlle bir zavallı ol- F - - ---
Ufıı aı:ılqılıyor. 

~ taraftan pollae m&ltlınat ve
»1lirkezı. diğer taraftan ilerde, BO • 

~ ldS§eshıde fenerleri yanık bir 
-.ı<ıe duran bol otomobil nazarı 
dlJtJrau celbediyor. 

ltabveden ~ikan adamlu, bu a
l'lbannı yanma gidiyorl&r, aa.hlbinl 
~oriar, fa.kat kimseyi bulamıyor. 

• Bu atrada polla vaka yerine 
~ ve tabkDrata bqla.mıltır. 
öıtınUn ceblerlnden çıkan vesika -
~. kl5feb&§Dldakl sablbatz taksi 
0loınoblllnlıı eo~rll olduğu anl~ı-
11l·or .o zaman otomobil derhal mu_ 

·~ ediliyor. Tavanda bir kur. 
Gtııı dellli ve d15temelerl üzerinde 
hl? buket menekee çiçcf1 bulunu _ 
Yor. 

Ta~ lnn-.mı y9ıi :savalli 

eof~rUıı kat't surette katıedilml3 ol
dufuna delildir. Fakat niçln? 

Cfııayetın para y{l%(lnden yaptl
dl#I sanılmıyor. ÇU.nk\l cesedin U.. 
Zerinde bir e<>fliriln üzerinde bulun 
nıam icab eden miktarda para çık

~t:Ir. 

Niçinler? birlbirlnl takip ediyor 
ve polla mtıtemadiyen tahkikat ya
Pryor. 

Şoföriln, o ateam saat 20,4?5 de 
Yani cesedi sokak ortasında bulun
duğundan yarım saat evvel ista.s. 
Yondan bazı mU§teriler aldığı tes -
bit edJIJyor. Fakat bu mnsteriler 
lttnıdir?! 

Herkesin üzerinde ittifak ettiği 
bir hakikat: 

Sabah, öğle \'e akşam heryc.mekten sonra 

Kullanmak 
Şartile 

RADYOLiN 
di§lerinizi tertemiz, hem 
beyaz ve sapsağlam ya
par. Ona yirminci asır 

kimyasının harikaların -
dan biridir denebilir. Ko-

Kullananlar dişlerini en ucuz 
şeraitle sigorta ettirmiş 

sayılırlar 

V AZAN: L. Bosch 35 Yılım vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

Sihirbazın, uçan bir · kuşu silah kullanmadan 
nasıl öldürebileceğini merak ediyordum 
-89-
Dohonun söylediklerine, 

dinledikten sonra daima tek kelime 
ile konuşan sihirbaz gülümseyip 
başını salladı: 

Tecrübeyi yapmaya hazırdıl 
Doho, sihirbazın tecrübe yapmayı 

kabul ettiğini söyle)•ince şaşaladıit 
mı itiraf ederim. 1::vvell atıldım: 

- !nsan öldürülmesini istediğim 
doğru değildir! dedim. Herhangi 
bir hayvanı öldürsün, göreyim! Be
nim için kafidir! .• 

Doho sihirbaza teklifimi tercüme 
etti. Sihribaz onu da kabul etti. 

Ben sihirbazın böyle uzaktan bir 
insanı Yeya hayvanı öldürmeyi te· 
reddütsüz kabul edişini, herifin Av· 
rupalılardan eline herhangi bir si· 
lfilı geçirmiş oldu~a atfediyor· 
dum. Onun için Dohoya: 

- Muhterem sihirbaza söyle .. 
Bir hayvanı öldürecek ama, o hay 
vam evvelden kendisi bilmiyecck!. 
Yani kendisinin satıverdiği bir hay 
vam öldürmesinin manası olmaz!. 
Zira ona evvelce bir zehir vermiş o· 
labilir.! 

Sihirbaz, Dohonun naklettiği bu 
sözüme tekrar güldü ve gene tek ke 
lime ile cevap verdi. Doho bu CC\'a· 
bı şöyle tercüme etti: 

- Hayır! diyor.. Bekliyeceğiz! 

Havada o sırada hangi kuş geçerse. 
ne kadar uzaktan olursa olsun, o· 
nu birdenbire öldürüverecek! 
-Sillhsız? 

- Tabii! .. 
- Sihir kuvvetile .• 
- Şüphesiz!.. 

Bu, olacak iş değildi. Muhavereyi 
dinliyen bizim Bohua da benim ka-

l dar hayret içindeydi. Herhalde böy· 
le bir fevkaladeli&ri yakından gör
mek fırsatım kaçırmak niyetinde 
değildim. 

Melflnezyalı_bir sihirbazın hava
da uçan bir kuşu silfilı kullanma· 
dan nasıl öldürebileceğini, daha 
doğrusu böyle 'bir mucize ıçın na
Sll bir hile kullanacağını şiddetle 
merak ediyordum. Garibi nerede? 
Eğer ben itiraz etmeseydim, demek 
ki sihirbaz, herhangi bir tepeden 

Bülı2l çağına varatı genrlerin merasiminae, tencin yapraksız bir dalla 
ihtiyar bir adamın vücuduna dokunması Jtnttır. 

geçecek zavallı bir yerliyi uzaktan rile sabit bir yere bakıp duruyordu. 
öldürüverecekti?l Dcfüoya sordum: Ben uyanır uyanmaz Doho )'311ıına 

- Muhterem sihirbaz! Bu büyük geldi: 
sihrini ne vakit yapıyor? - Sihirbaz sizleri bekliyor! ~-

Sihirbaz gene tek kelimeyle cevap Ham mısınız? 
verdi. Her ihtimale karşl aoyunmadan 

- Yarın!.. yattığım için hazırdım. Yalnıı bir 
- Pekala! su getirterek yüzümüzü yıkadık. 
Dedim. Fakat sihirbaz bizi o ge· ı Doho dedi ki: 

ce bırakmadı. Kulubesinde misafir - Şimdi kulübenin karşısındaki 
olmamız için çok ısrar etti. 

1 
tepeye çıkacağız!. Orada bekliyece

Yanımda Duho, Pohua ve birkaç 1 ğiz. Geçen kuşlardan hangisini ister 
gemici He beraber sihirbazın geniş 1 sen~_z bizin:ı sihirbaz derhal uzaktan 
kulübesinde misafir kaldık. , öldurec.ektır!.. 

Ertesi günü büyük bir merakla ' Doğrusunu isterseniz, lavırak 
kalktım. Sihirbaz hepimizden er· saçlı, buruşuk ve dilim dilqn yüJ· 
ken uyanmıştı. Adeti ,·eçhile de· lü, fakat tıpkı baykuş gözlerini an· 
&rirmen taşı gibi yuvarlak bir taşın dıran acayip gözlü bu ihtiyar sihir 
üstünde oturuyor, pohu kuşu gözle· bazı bizi bir mucize göstermeye bu 

kadar sakin bir surette götürQ,ü 
beni heyecana düşürmüştü. 

HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI· 
Profesör 
Aynştayn 1 KızuD ~öDge ...................................................................... 

Yanımda başı önde yürüyen Po· 
hua sihirbazdan daha ~imdiden 
korkmuştu. Herifin arkasında dini 
bir huşuyla yürüyordu. 

Yeuın bir keşı'ff~ 
te buDunmuş 

Arz cazibesinin hakiki 
Sebebini izah ediyormuş 

Profesör AynDtayn'ın yeni bir 
ktlifte bulunduğu haber vcrilmek
te.:ıı_ 
-.. lienUz mahiyeti tamamile if· 

ea ecı· f ılnıemJş olan bu keşfi Jle pro-
b et.ör, aöyJenildiğlne göre, arz cazi-
estnin haklld sebebini izah etmek

tedir. 

Geçen gü.n altm11 yaşına basma-
sı d ' olayısile Amerlkada Prlnston 
tini ve-• • ... teslnde yapılan toplantıda, 
l\tkadll§lnn Aynııtnyn'ın bu yeni 
ke f' ş lndcn bahsetmesini istemişler 
''e h ~ akfkaten bu kcufin doğnı oldu-
guna k n.l 
60

,_ 8 bulunup bulunmadığını 
'"'UGlardır. 

.A.Yn§tayn buna cevap vererek : 
b - l\C3fimln doğnı olup olmadığı 
den ÖldUkten sonra anlaşılacaktır 
ernlıtUr Ew ' 

be I . t'Cr doğnı ise Almanlar 
rı nı Alın 

lar da • nn olduğumu, Fransız. 
c~kı lahudi olduğumu ileri sure
" er. y 

oJd .ı:..._ &.nhfsa .Almanlar yahudi 
l16urnu F'ran 

du:fu ' sızlar ise Alman ol-
0 ınu iddia edecekler 

Güneş henüz doğmuştu. O adalar 
herhalde bir hava cereyanı merke· 
zinde oldtJtru için, güneşle beraber 
hafif bir meltem çıkmıştı. 

Ben şu yan çıplak ihtiyar kurna· 
zın nasıl bir hile kullanacaAmı gö· 
zümüzden kaçırmamak için baştan 
a_şağı dikkat kesilmiştim. 

OnOmlizde, tecrübe yapılacak kar 
şı tepeye doğru gayet ağır adımlar
la yürüyen sihirbazın her haline 
dikkat ediyor-dum. 

Filhakika adamda dün gördü· 
ğümden farklı bir hal vardı. 

Bir defa son derece bitkin bir 
haldeydi, adunlannı dahi güçlükle 
attığı göriililyordu. Başım önüne 
eğmiş, gözlerini Meta kapamış gi· 
bi yürüyordu. Evvela adamın sar
hoş olduğundan şüphe ettim. 
Sihirbazın son derece kurnaz bir 

tilki olduğunu bir gece evvel pek 
güzel anladığun için, her ne olursa 
olsun bir tuazğa düşilrülıneyi de 
hesap etmiyor değildim. 

Olabilirdi ki bize mucize göstere· 
ceğim diye canımıza kıya.bilir ve 
cümlemizden bütün ada sekenesinc 
bir insan bifteği ba)Tanu bah~t· 

mek istiyebilirdi. Onun için ben da· 
ima.elim tabancamda yürüyordum. 

(Deuamı oor) 



Son HaYadisler 

A{ AM POSTA 
Telefon: 23872 Sene: 8 - Sayı: 2572 1 N t SAN 1939 CUMA !LAN tŞLERt: Tel. 20335 

a a 
111 

r 1 1 
70 Italyan harp gemisi ·Arnavut 
limanlarını bombard m n ediyor! ,,. 
Arnavut kıta/arz, ltalgan hücumlarını 

•• defa • püskiirttüler uç 
Ankara, 7 (A.A.) - 38 metre u

zunlukta ve 7750 kilosikl'de Tirana 
radyosu, bu sabahtanberi, muhtelif 
lisanlarla kral Zog'un beyanname-
sini vermekte ve gene muhtelif li
sanlarla medeni milletlere bir hitap 
neşretmektedir: 

.. 
Gerek kralın beyannamesi, gerek 

medeni milletlere kendi dillerinde 
hitaplar,fakir surette silahlı,donan 
masız bir tek tayyaresiz bir mil
yon Arnavudun mutlak surette 
haksız ve sebebsiz bir tecavüze ma
ruz kaldığını tebarüz ettirmekte
dir. Kralın beyannamesi, erkek, ka
dın ve çocuk bütün Arnavutların 
son nefeslerine kadar, bir tek insan 

gerı 
gibi memleketlerinin ve milletleri
nin istiklalini muhafaza edecekle-
rini ve İtalyanlar hücuma geçer geç 
rnez derhal bütün kuvvetlerile vata
nı mÜdafaa eyliyeceklerini bildir
mektedir. . ... - . 
Diğer taraftan med.eni milletlere 

kendi dillerinde yapılan hitaplar, 
Arnavutların, düşman faikiyetine 
rağmen, İtalyan hücumlarını, sa
bahtanberi üç defa geri püskürttü
ğünü kaydetmektedi:ı,: 

Tiran radyosunun bildirdiğine 
göre, Ayasarandi, Avlonya ve Draç 
limanlarını 1 70 kadar İtalyan harp 

gemisi, tayyare filoları ile birlikte, 
bombardıman etmekte ve Arnavut
lar cansiparane bir surette İtalyan 
hücumlarına hala mukavemet eyle-
mektedir , 

Bombardıman yapan İtalyan 

harp gemileri Kavur ve Sezar 23 er 
bin tonluktur. Ağır silahları 30,5 
santimetrelik 13 er toptur. 

Birinci filoya Fiyume, Pola, ve 
Zara, Gorizia gemileri dahildir. Bu 
gemiler onar bin tonluk, 20 santi
metrelik sekizer topla mücehhez 
kruvazör lerdir. 

.- . 

/.rnavutluğun Draç limanınaan bir g~rüniiş ... 

Kral Zogonun beganna"ıesi Romanya ile Bu~aristanın aralannı bulacağımız bildiriliy.ır 

K m S On Bulgarıstan Dobrica-
a n ı ı z ı n nın iadesini istiyor 

damlasına kadar Romanya Hariciye Nazınnın Ankarayı ziyare.f·iMde 
bu mesele de müzakere edilecekmiş 

istiklalimizi muhafaza Romanya, lngiltereye Kar3denizde bir 

ve müdafaa edeceği i ! .. ~:d~~b:,~~ ~~ .. ~ ~;~~\~1 ~~~.~~:.~:~e~~~~~~ .. ~~~! ~:~~,:.~.· :j:~::~·-
Arnavutı u ktaki ö n ~ ~ in"\ '-O~ in"\ o in"\ . nA' ~ B=l -6' B=I o Alman ve 
sivil İtalyanlar ~U u u u~u u Yf ~u u u u ~~u ~u 

mç~~~~~~fae; Orta Avrupa işlerine başka
1

!ta~~~~::~~rn~!.~~! 
D l k ' 

Roma, 6 (A.A.) - ltalyan ma -
Roma, 7 (A. A.) - İtalyan aske

ri ve deniz kuvvetleri Arnavutlukta 
harekete geçmişlerdir. 

Kont Çiano, dUn akşam Yugoslav 
sefiri Boeko Krlstlç'i kabul ederek 

• mumaileyhle İtalyan - A rnavut mü
nasebetleri meseleslle alakadar o • 
lan Ad.rlyatlkt.eki vaziyet hak.km _ 
da gl5ıilşmUı;ıtür. 

Parls, 7 (A. A.) - Tirandan nlı; 

nan haberlere göre Arnavutluk hU
f.Devamı 5 rncide). 

t hafili, General Keitel ile General ev e arışamaz . :~~:~~::ı:~::~::~~1~:~ü-~~ 
J.ondra, 7 (A. A.) - Da.Uy l'ılall gazete ı, Berlin muhablrinılen al

dığı aşağıdaki haberi neşrediyor: 
Almnny11., bütün orta , .e &•rki A\4!1.Pa l~ln muteber bir Monroe 

prenslplnl ilan etmek nlyetlncledlr. 

Almanya bu sureUe, lııırlc: d&\' IeUeriıı buraya h~r tilrlü müraha. 
lesinin karşı ına gcçeceı..-tır. Alınan ya, garbtla Sleglrletl hattınclan 

fi:ırlctıı Sovyctler blrllJ;l ve Kıınıden iz hıulutlanna kadar u1.aıum s aha.. 

da hürdür. :\asıl Amerika relsicunı huru l\fonroe Amerika Amerikalıla
nmlır elediği gibi llitlerin bükfımetl de orta A\·rupa Orta Auuıı:ılıl:ı· 
nndır diyecektir. 

Ban profesörler, bu doktrinin ana hatlannı tcsblt için Bitler Jlo 
konferans halindedir. Bu doktrin mucibince, Almanya dilnyanm bo kıs
mında Pn ~ a .. h milleti fe kil eylrm f'ktPı11r. llltl<'r, bu doktrini Alman. 
) anın genl::tmue Jıarckctiııl mc~ru göstermek l ı;ln yakında dilnyaya L 
l&n cdeeektlr 

man mesai birliğini takviye etmek 
ve harp halinde müttehit Alman -
İtalyan kuvvetlerinin müşterek bir 
askeri kwnandanlığını ..ıcsis eyle -
mek meselele:foi müzakere etmekte 
oldukl:mnı 1'eyan etmektedirler. 
Aynı mahafil, iki General arasın • 

( Dettamı 5 incide) 


