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I.ondra, 23 JA.A.) - Birmingham 

~oka#ındı iki ~iddetli infilAk olmu~ 

\'e iki ev yıkılmıştır. Cinrdaki bin:ı· 

Iarın da camları lı:ırılmıştır. İki J.:a. 

dın hafif ırurette yaralanmı~tır. Po-
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· f=lusya if.giliz teklifine 1müsbet cevap verdi 
Bone de, Fransanın lngiliz pl8.nına kayıtsız ve 

şartsız m uvafakatini Ingiltereye bildirdi 
Hitler Memelde bir nutuk söyledi 

'' ~rliğimizi hiçbir dev-
i t k · ·amıyacaktır .. ,, 

~-lm-abahç e l 
Stadgomu 
Y •zan : ASIM US 

,:la.nbul belediyesi şehri imar 
'e sarfetnıek üzere yapacağı 

lnllyon liralık istikrazdan 
t .... 

~ .r'llı; bin lirasını Dolmabnh· 
~tadsomnna tahsis edecektir .• 

bu havadisi gazctelerCle o-

Metriste ve Yeşilköyde hakiki 
top atışları yapılacak 

Transit geçecek gemilerin de haberdar 
edilmesi alakadarlara bildirildi 

Almanya 
Romanya 
iktisadi anlaşması 

dün imzalandı 
Bükreş, 23 (A.A.) - Rador a. 

jansı bildiriyor: 
Romanya - Almanya ekono

mik müzakereleri bugün bir an • 
laşma ile neticelenmiştir. 

lccn birkaç gün C\'Vcl gene 
~<!Iei=de çıknıı bir ynzıyı ha
lı ık. 
~ il yazıya gıiJre DOlmabah<:c
hır stndyom ynpılmnı;ı rlüşü
llOğü zamn~ bunu şehrin u

~l ı>lllnı hnzırlnnnıadnn c,·
ltışa edebilmek için sadece 
tonı sııhnsınn. mahsus bir 

~anı ı>lLln çizilmcsfno karar 
~<lıııtş. li'nkat şehir nıimnrı 
~ t ı>lilnı ynpmnğ'a başlayınca 

\"lctt belediye imar müdürü o
'bay Zfyn'nın göstcnliği lü-
ıq. tizcrlnc sndeco ı:ıta<lyoın sa· 

l:tıa. münlll\sır olması 14.znn
,terı. l>lftn fçerlslne Harbiyede 
~ ~ lconnj;;'"lnrn önündeki C4(1<1e 
~~nlz arnsmdnld boş arsalar . 
t stanlar d.ıı alınmış. 

1 
llc zamnnlnrda manası pek \1 olmnynn bu tertlbatrn sc

\ \"o hikmeti bir müddet son
~ bıt<ıiselcr ile meydana ~ık
~ ltr, Zira mimnr Prost planı. 
~llı>ıncn. \'ali konağından de· 

kndar inen lıoş arsaların TC 

~tanların ne.relerine bina yn· 
~ağı , .c nereleri park haline 
~t'llcrck lılna · ynptlmnsma 

'~ lladc cdilmlycccğl anlıışıl
\ '1rr, Tahit olarak plAnda l>i

\J )'apıJabilccer,~ gösterilen ar
~!'rn :kıymetleri do bJrdenbi
ı\trıcn.ç misil artmıştır. 

Fuat Bulca 
istifa etti 

Şükrü Koçak Hava 
Kurumu Baskanr oldu • 

Fuat Bulca 
(Yazısı 3 iincMc/ 

~ ı flcak garip olan dhet şudur 
' ~ffnınr Prost Dolmabahçe 
~l·onıunu fhti,·a oc:lcn saba i 
'1nc bahse me,-zu olan boş 
\ 1ar ile bostanları da kata· 
~~ı llıaballi bir imar pl&nı ha
~ llt-Jcen burndaki arsaların en 
~~ ntkısnunn. sahip olan Em- Bugün biten " Ölüm
\ llnnkası asla. haberdar ol· le Pazarlık,, romanı
t lltış ve haberdar edilmemiş-

\ lltına mukabil nny Hayri mızin yer ine, her fas-
~~~clo çok z'cnı;-in bir zat nrazi lından yeni bir heye-
~t)c Ull\syonuna mahal ,·erme- can kasırgası taşan bir 

ıııı lı;ln çok gizli bir sır olarak başka romana başlı
'l llfazn edilen bu J>IAnın l>ü· yoruz : 

~ 
1 

tererriintmı üğTcnmiştlr. 
~411an sonra o zengin zat Em
ı ı~ 11anka mn miiracaat ederek 

Kuru kafaların 
esran '1;ı11111la bina yapılmasına rnüsa

~-t~lilcccı;.rt gösterilen en kıy· 
1-:.•q nrsa parçalarım yok pa- İngilizceden Çeviren : 
~~!satın almış ve park h ali· H. MÜNİR 

l'ileccği Jçln nhm .ı-atım 
(Devamı 6 ncıda) ••••••••••••••••• • ••••••.I 

;.:ı 

(Yazısı ~ uncüde) 

Anlaşmanın imzası münasebe. 
tile hariciye nazırı B. Gafcnco a . 
şağıdaki beyanatta '.bulunmuş -
tur: (Devamı 6 ncıda) 

Belediye işlerinde 
tahkikat 

Nizamnameye muha
lif para verild iği 

söyleniyor 
(Yazısı 2 nci 8ayfamızda) 

Süvari ekibimiz yarın 
Mcirsilyaya gidiyor 

Konkur lpiklerde derece alan subay
lara dün mükafatları verildi 

i i i f r 

' Derece alan subay 1arımtz kupalar'l,a birlikte ·-
Geçen haftaki Sipahi Ocağm:la. 

~i müsabakalarda derece alan su. 
baylarımıza dün mükafatlar veril
miştir. 

Avrupanın muhtelif şehirlerin
de müsabaka yapacak olan süvari 
ekipimiz yarın Marsilyaya hare
ket edecektir. 

Kafileye Süvari Binicilik Mek
tebi müdürü Kurmay Albay Saim 
önhon riyaset edecektir. Gidecek 
ekip şu şekilde tesbit edilmiştir: 
Yüzbaşı Cevat Kul:ı, Yüzbaşı 

Cevat Gürkan, Yüzbaşı Eyüb ön. 
cü, Yüzbaşı Saim Polatkan ile tls. 

teğmen Ihsan Akaldan müteşek

kildir. 
Süvarielrimiz İstanbuldan hare

ketten beş gün sonra Marsilyaya 
vamuş olacaklardır. Müsabaka ta
rihi şöyle tesbit edilmi~tir: 

16 Nisandan 25 Nisana kadar 
Nişte, 30 Nisandan 7 Mayısa ka
dar Romada, 8 Hazirandan 16 Ha 
zirana kadar Bükrcşte. 

Bükreşte yapılacak müsabaka. 
lar için genç zabitler.den mürek. 
kep ikinci bir ekip 1 Haziranda 
Bü'kreşe hareket edecektir. 

, 
i 

ı r 

Hükumetleri ~arafından çağınlan iki sefir : 
lngiltcrcnin Jlerlin ~e/iri .4lmanyanın Londra sefiri 

Hender30n Dirken · 
~Ya:m 6 tıcı Myfada) 

VAZİYET 
Avrupa vaziyet~ fevkalade heyecanlı manzarasıru muhafaza. 

ediyor. Almanya Çekoelovakyadan sonra · Memeli de aldı. Bu 
tarzı hareket bu devletin icabmd& harbi göı:e ~mış olarak şark 
ht!dutlarında genisleme hareketine üevam edeceğini gösteriyor. 
F:ı.kat en büyük tehlike ibresi R-0manya istikametini işaret edi. 
yor. Bunun için Romanya. Krnlıyet Meclisi bir kısım askerlerini 
ani bir baskın karşısında gafil avlanmamak için silah altm.a. al. 
mı~tır. Diğer taraftan Macarist:ın da sefe~berlik , ;aziyetindedir. 

Almanyanm bir ültimatom vererek Umumi Harpte Macaris. 
tanın A vusturyaya 'katlı olan rabıtasına benz.er bir bağlılıkla bu · 
memleket üurinde ilk fırsatta hakimiyet tesis etmek isleyeceği 
tahmin olunuyor. Bu gibi ihtimaller 'kal'Ş'lsmda İngiltere Fransa, 
Rusya ve aiğer küçilk devletlerle birlcserek Almanyanm yeni muh
temel hareketlerine kar§I mil§terek bir cephe vücude getirmeye 
çalışıyor. 

~u İngiliz planı İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından milş. 
tcrcken bir beyanname ncşredilmesi ve diğer devletlerin bu be. 
yanameye iştirake davet dilmsi merkezindedir. Fransa ve SovyeL 
!er İngiliz teklifine milsbet cevap vermişlerdir. İngiliz teklifini en 
gayrimilsait karşılıyan yalnız Polonyadır. M~crek deklarasyo
uun bugünlerde neşri muhtemeldir. 

Dört Umumi Müfet
tişlik lciğvolunuyor 
Bunların yerine. Umumi Valilikler 

ihdas edileceüi söyleniyor 
Ankara, 23 (Hususi) - Hu· sun ve Elazıg'ın bulunacağı sö;>

sust surette aldığım malflmata lenmektedir. 
göre Dahllfye Veka.Ieti mUlkl 
tcşkildtımızı ala.kadar eden mU· 
hlm bir kanun projesi hazırla
maktadır. Proje esaslarına göre 
halen merkezleri Erzurum, Ela
zıg, Edirne ve Diyarbakır olan 

Hazırlanan kanun IA:rlhasını 
yeni meclisin bu içtima devresin 
de mUzakere edilerek tatbike 
gecilmcsl kuvvetle tahmin edil· 
mcktedlr. 

dört umumt mUfettlşlikler lağ- Diğer taraftan umumi mUfet
\•olunacak, bunların yerine valll tfşlerden Abidin özmen, Gene
um umitlkl er i hda1 edllecektır. ral Dlrlk, ve Tahstn Ozerin mc· 
Bunlar arasında lstanbul, !zmlr bus namzetlert arasında bulun· 
Ankara, Erzurum, ~dana, Sam· '1.ukları söylenmektedir. 



2-VAKIT 24 MART 1939 

işaretler : 
-~ 

Seçimin bilançosu 
Altıncı Dürük Millet Meclisi· 

nin seçlmlndc milletin göstereli· 
ği alAka. rakamla. söylencblle· 
cck bir hadde va ·ıl olmuştur. 

Memleketin şu son hafta içhı
lle ikinci müntehip seçimi mü
nasebetiyle gösterdiği tczahiir
ler kadar mlintchlplerin ro yü
züne yakın denecek bir ~ckilde 
&eçlm işiyle me.,gul olmnlnrı 

dikkate lllrfk bir hakikat mnn· 
zarası arzetmelctedlr. 

Şirketi Hayriyenin Yeni ilkokullar Eminönü istimlaki Belediye işlerinde 
Senelik toplantlSI Dünkü Toplantıda ihtilaflı Hanın Yıkılma· tahkikat 

938 de 80 Bin Lira Safi Yerleri T eabit Edildi sına Yarın Ba§lanıyor 
Kar Elde Edildi Yeni ~ehlr pltmmda yapıla· Emlnöntl meydanının açılma- Nizamnameye muha-

sı yüztlnden JstimJAk ed!Iecek l 'f 'ld'..., · 
Şirketi Hayriyenin senelik u· cak ilk okulların yerlerini ve 1 para Verı IQI bina sahipleri ile belediye ara-

mumt heyeti toplantısı dUn ya- mevcut okulların tevsii işi· . . I · 
1 sında ihtilAr çıknıuş, iş birinci soy enıyor 

pılmıştır. Meclis ida re reisi Nec- n görllşmek Uzere Beyoğlu ka· 
ilk k b hukuk mahkemesine aksetmiş· B 1 dl d 1 mettin Molla rahatsız bulun- zası o ul aşöğretmenlerl o e ye e ça ışan mülkiye 

duğundan toplantıya EbulUll maarif mUdUrUnnU başkanlığı ti. müfettişlerine yeni ihbarlarda 
reislik etmiştir. altında Beyoğlu 13 Uncu ilk o- Bu suretle bir yığın dava gö· bulunulmuştur. Bu ihbarlar a-

k ld b rUlmUş, hepsi hakkında da be· d b dl Toplantıda senelik faaliyet u a ir toplantı yapmışlar- rasın a ele ye memurları ko-
Vatandıışlar memlekette JA· dır. lediyece karar ahnmı~tır. Son opcratftinde nizamnameye uy· 

kaytlik flc, ümitsizlikle, neme Ye murakıp raporları tasvip e· olarak İzmir sokağında LMlf 

l kl d 
.ı:. k-""' dildlkten sonra mUddetl biten Toplantıda Prosta verilmek h gun olmayan işler yapıldığı da 

lft.zımCI ı a ol tıb'U ı~nr kış- anının kararı çıkmıştır. ı· ft.znhklara ye mUrakipliklere 11 bl h . vardır. '-ooı>cratif mUdUrlUğtı· 
Ja, bozuk yolla, kiitü ,·cyahnt zere r arıta yapılmasına ka· 

Yeni intihap .... apılmıa Azalık Hanın bedell beledlue tara- ne getirilen Hilmi, kooperatif 
namevcut nakliye Tasıtalariyle, o1 ~·· • rar verilmiştir. .; lara Ebul{ilfl Mardin, Nuri Can tından kıymetinin yüzde yirmi işleri Uzerinde lptıdat tahkikat 
rüzgArla, karla, fırtına ile dö- M ı d k ve Mahmut Nedim, murakiplki· aar f mtl uru toplantıdan lazlaıılyle bankaya yatırılacak yapmış, ooperatiften; o zaman 
rilşerck rey sanclıklan başına 

gitmektedir. Kazalarda rey snn· 
dıklan ba.~ına geçen ,·atandn:;;· 
Jan yalnızca .siyasi bir hnkkmı 
kullanan miisterih ''icdanlı hı-

ıere de Amiral vasıf, Fuad ve sonra ilk tedrisat müfettişlerin· ve yarın yıkılmasına başlanacak belediyenin bclllbnşlı vazifele· 
Calip seçilmişlerdir. elen Bay İzzetle birlikte tamir tır. rinde bulunan birtakım memur-

Şlrkctln 988 yılı umumi vari· edilecek Beyoğlu 32, 37 n ci o· Emlnt5nU meydanında bu su- ların yUzlerce lira alarak ödeme 
da.tı 937 den 95 bin 300 lira Caz- kulları gezmişlerdir. retle mahkemeye intikal etml~ dikleri görUlmUştUr. Koopera-
lasiyle 1.111.47-4 liradır. Bunun -<>-- 12 bina daha kalmıtıtır. Bunlaı tlf mUdUrlUğU bu paraları tah· 

tianlar dlyo '\"RSJf]andıramayız. 948.599 lirası yolcu ve palamar u· ·n·ıversı"te Bı"rlı"g\Jı" bugün, yarın karnr alınacak ve sile teşebbüs etmekle beraber, 
Yıkılacaktır. bunların. bu memurlara, bu 

Onlar se izce gcr.;irilmiş bir Ucretlcrinden temin edilmiştir. miktar tızerlnden verllmestnln 
ınücadelenln, iklim mücadele l· Şirket vapurları !J38 yılından ev Bütün Fakültelerin Her BEBEK - lSTlNYE YOLUNDA kooperatif mnduatına uygun 
xıt.n kahrıtmanlandır. vclkl , scneyc nisbetle 971.403 Sınıfından tkı" Talebe YIKILACAK YALILAR olup olmadığının tetkikine ba,-

Vatandaşlan böylece güçlük
Jcri yenmeğe davet eden ateşin 
tahlile değer tek manası va~ 

tlır. 

fazlaslyle 10.562.735 yolcu ta"ı· Seçı·lecek Dl& ı ,,er taraftan Bebek - atin· ınmıştır. 
mışJardır. Yolculardan elde e· 

h .,,niverslte talebesi l"ln ku· ye yolunun gececetı hat Uzerln· dilen asılA.t miktarı da bir se· u .. Kendllerlne noterlik vasıta· de bulunan bazı yalılar, sahiple· 
ne evveline göre 76. 705 Ura faz- rulmasına karar verilen "Genç- siyle resmen tebligat yapıl mı, 

Jik Blrll/(,i'' nln tallmatnamesı"ııl ri ile de belediye arasında ihtl-
6 olan borçlulardan bazıları ver· 

hazırlamak tizere, rektörUn baş- IU çıkmış, bunlar da birinci hu- dikleri cevaplarda ayda ellişer 

k :!nlıx.ında toplanan dekanlar kuk mnhkemesine intikal et· - "' Ura vermelc suretiyle borçlarını 

ladır. 

\Tatandaşların alAkasını iki Şirketi Hayriye 938 yılında 
nokı. ctrafmda tcsblt cdeblll- 80 bin lira san kA.r elde etmlş-

miştlr. tamamla· Bdeyeceklerinl bildirmişlerdir. 
Bunlardan kararı alınan iki 

riz: tir. Bu, temettU hisse başına meclisi toplantısını 

1 - \YatandaŞt siyasi bir riiş· 
dftıı en güzel eserini halke
decck bir olgunluk mertebesi· 
ne yiikselmlşttr. lstiklAl harbi 
1&adece olgun bir milletin mile• 
dele safhalannın ifadesi idJ. 

185 kuruş olarak tevzi edile- mıştır. 

cektlr. 

Lisan bilen 
memurlar 

::Kurtuluş enerjisinin ateşinde İmtihana Girmek İıte
)"a.nan bir mlllct ruhunun siya· 
st riifde erme ı -ve bir demokra· yenler için Talimatname 
si kurma ı vo bunun için heye- Hazırlandı 
can duyması tablidlr. Reylerin Devlet momurlarmdan Hııan 
yüzde yiize yaklaşması böyle bir bllenlerln bareme göre maaşla· 
olı;unlu~un işaretidir. rının bir derece yükseltileceği-

ni yazmıştık. Llsnn bilen me· 
2 - Türk ntandaşt reyini murlar Ankarada tarih, coğraf· 

~l"dlğt, inandığı, bir teşekkül ya fakUlteslnde, lstanbulda da 
namma zevkle ve heyecanla ve- rstanbul Üniversitesi yabancı 
rlyor. diller mektebinde imtihana tAbi 

O. H. P. nln ittifakla nldığt tutulacaklardır. 
l"('lylcr bunun itadcsldlr. İmtihana girmek isteyenler 

için bir talimatname hazırlan-
J\fJllctln yüzde riiz reyini ,.el"" mıştır. Talimatnameye göre, 

Son verilen karara göre bir· 
likte çah~mak Uzere bUtUn fa· 
kUtelerin her sınıfından 2 şer ta 
lebe secilecektir.. Seçilen tale
belel'~ birlik teşkilA.tında vazife 
alacaklardır. 

Bu talebelerin secim lşt bu
gUn Üniversitede doçent ve a· 
sfstanların nezareti altında ya
pılacaktır. 

--o-

Finike • 
cıvarın-

da ki kaza 
Horra Tahlisiyesi Vak'a 

Yerinde Çalışıyor 

Bu zeYattan biri de 2500 lira.-
yalı daha aynı ~ekilde belediye dan 2000 llra~ını diğeri 300 li· 
nanıma teııcil ettlrilerelc yıkıla-

rasını derhal verınfş, diğer biri 
caktır. Bunlar Veli beyin yalısı 
denmekle maruf karısı Nezihe· 
ye 11.it meşhur Kuleli yalısı ile 
Araboğlu Hayrin1n yalısıdır. 

-o-

Sarıyer belediye-

do Anlrnraılaki ()vini satarak 
borcunu tamamen vereceğini 

stiylemlştir, 

Kooruatiften murettişl umu· 
mt •revliğfn ye kapıcı Mehme· 
din hnznlnrı taklit edilerek 
para çekildiği de anlaşılmıştır. sindeki ihtilas 

KooP'eNitifte ort• olmayan 
Muhakemeye Ağırceza- bir zata odun ve kömür verll
da Dün Devam Olundu miş, Cevdet isminde bir terziye 

verilen bonoları kırmış "olan 
Bogos isminde birisi de koope· 
ratife mtlracaat ederek altı bin 
lira para aramaktadır. 

Diğer taraftan Feıtlval, Ha
mal ve Et şirketi meseleleri de 
tnlıkik edilmektedir. 

J.'estlrnl için yaptırılan atlş
Davncr olan belediyeyi avu-

kat Rami temsil ediyordu. !ere fazla para alındığı, festival 

Sarıyer belediyesi muhasebe· 
cilfğinde bulunduğu sıralarda 

makbuzlarda tahribat yapmak 
suretiyle 1500 kusur lira lhtills 
ederek tevkif olunan Enver ile 
varidat kAtibl J.~mln!n dUn ağır 
ceza mahkemesinde duruşmala
rına başlandı. 

ılk t hk 'k t k hnmlAtından 500 lira bir pnra-a ·ı a ·ararnamesl ve 

Mahkemelerde: ---................... .. 

Bir dilenci günd 
kaç kuruş kazanı 

2 Saat İçinde 870 Ku 
Toplayan 55 lik Kadı 
Her gUn birkaç tanesi yalı 

!anarak adliyeye teslim edll 
dilenciler son gUnlerde bir b 
il artmıştır. Ele geçenler b 
hassa mesleğe yeni girmiş, d 
ha. memurlardan katmak us 
!eri nl liğrenememiş olanlardır 

DUn adliyeye teslim edilen 
lencller arasında 1nebolufl 
~öz köyUnden gelmiş, ve dll 
dUn sabah dllenmeğe bllşlı1 
rak bir iki saat sonra ele geç 
56 ilk bir kadın da vardı. 

Okuyucularımıza şehirde 
dilenciliğin ne halde bulund 
ğuna dair bir fikir vermek us 
re bu dilenci kadının Sultan• 
met gibi işlek bir muhitte il 
dört saat içerisinde 870 .kur 
para kazandığını st5ylemck 1' 
!ldlr. 

Daha adliye kapıııından git' 
(lrmez, htıngtlr htlngUr ağla1'1 
fa başlayan ace.ml dilenci, •"1 

mahkc-meıinden icerl gokuld 
ğu zaman bUsbUtUn şaşırın1tl 
Gl:Szyaşları yanakları Uzerırıd 
iki ltırli iz bırakmış, başörtü• 
yann. kacarak bembeyaz saclllf 

meydnnn çıkmıştı. 

Hı\klm sorguya başladı: 
- Nerelisin? 
- lnebolunun Söz köyUndeO 
- Evli misin? 
- Evli idim ama, kocam •' 

çakladı. 

- Kaçak1adı ne demek. ıc~ 
çak mı yani kendisi~ 

- Kaçak değil, kaaçkladı, ef 

den kaaçkladı! 
- Ha kactı öyle mf? 
- Ilı! 

- Babllnın, ananın adlatf# 
söyle. 

- Bubam Mehmet, anam Jtl' 
bl. 

- Burada nerede oturuyor 
sun? 

- Vallahi bilmeyon efeo~IJSI 
ne diyorlar oraya. Tutun aePC' 
sunun yanbaşında .. Krzkardcf 
mln yanında .. 
Hı\klm daha bir hayli yorll1 

du. Fakat bir tur!U nerede otllr 
C'Uği parti haiz oldnb"ll '·nsıflnr- memurlar hangi garp dilinden, 
la bu zafere hak kaznnnnştrr. nerede imtihana gireceklerini 
Bir partlnln zafer kazanması, bildirir bir dilekçe ile her yıl 
)'ani kısaca ı halk snflnrı için- şubat, nisan ve blrlnciteşrin ıry
de hararetli blr ·kabulo mazhar larında maarif vekft.letlne mU· 
olması bnzı şartların mc\"cu- racaat edeceklerdir. 

Finikenin Adrasan feneri ci· 
varındaki kayalıklara oturan 
Denizbankın Sadıkzade vapuru 
yolcuları tamamen kurtarıla

ra k karaya çıkarılmıvlardır. 

NU!usça hic bir zayiat olmamış· 
tır. Yalnız vapur tamamen do· 
!inerek makine dairesi ve ~m

barlar sularla dolduğundan kur 
tulması limitsiz bir haldedir. 

evrak okunduktan sonra suçlu· 
!ar lstiçvap edildiler. Sorguya 
çekilen Enver şöyle dedi: 

<lukunu öğrenemedi: 
nın bir ~Ureşçi eliyle turizm _ Peki, peki; okumak, y•ı 
müdllrllne yerildiği iddiası da 

dl1ctinc bağlıdır. MesclA şeref· tmtıhanda bu gibi talebeler 
ll bir tarih, sarih ve paya.ta u· garp dilinde yazılmış bir eseri 
yan bir program, itimada ll\yik tllrkçeye ve tUrkçeden de garp 
şet. glbl... dlllne tercüme ettirilecektir. 

TilrJdre inl.."'llôp partisi bu ha· --o-
kımdan tarihin en mesut tcşek· Hudut Haricine 
kftllerindcn biri sayılabilir. Çün Çıkarılan Kadın 
kil (:ercfll bir tarihe mnllktir. Vekalet karariyle milll hudut 
~rk fstlklAll ve fnkılAbı sa<lcco haricine çrkarıldrğr halde, Ati
onnn eseridir. Programı hayata nada 3 aydan fazla oturam'1ya· 
uygundur; ve haratla alA.kasını rak tekrar lstanbula gelmeğe 
hiç bir zaman kcsmenıJştlr. Dün muvaffak olan 70 yaşında Ani· 
yanm daim" hayretle vo dik· ka adında bir Rum kadını ya· 
katle bahsettikleri şeflere ma· kalanmı~, birinci sulh ceza mah 
liktlr. kemeslne verilerek tevkif edil· 

Bu şartlara tAbl olan bir te
ışekkülün zaferden zafere koş· 
ması tarihin blr zaruretidir. 

miştl. 

Aynı mahkeme dtln Anikanm 
duruşmasını bitirmiş, 1 ay hapis 
lle 21 lira para cezası ödemcğe 

Altıncı Büyük Mlllet Meclisi mahkQm etmiştir. Anika hapis 
seçimi münasebetlylo bu haki· cezasını çektikten sonra hudut 
btlcr bir kere dahıı kcnc111eri- haricine çıkarılacaktır. 
nl hatırlattılar. -o-

SADRİ ERTEM Lise Talebeleri Arasında 
Spor Faaliyeti 

uma uma e. C 'c rt Lfso talebeleri arasında ya-
:; _ pılacak spor faallyetlerlylo meş· 
::.:: 24 MART ~ ıs MAR r gul olmak Uzere maarif mUdllr· 
ez: 3 serer 4: Serer lUğUnde lise beden muallimlc-
1-- 187 Kasım lSS Kasım rinden müteşekkil bir bllronun 

V k ı 1 1 J 1 ca.lışma~n başladığını yazmış-
a ı,ter Vası. Ezanll Vasa. Ezani ltık. BUro dUn ilk toplantısını -----:----

657 ll 82 1 1Hi6 11 80 
1229 555 1220 554 
1599 92.'i IH9 923 

A1&••"' ısııs 120011s21 1200 

yapmıştır. 

Toplantıda voleybol, futbol 
gibi mUsnbakalarrn ilkinin bir 
ntsandnn itibaren Taksim stad-

Gemi kurtarmanın Horra 
tahlisiyesi vaka yerine vararak 
tetkiklere başlamıştır. Tetkik
lerden sonra vapurun kurtarılıp 
kurtarılamıyacağı anlaşılacak • 
tır. 

Kazazede vapurun imdadına 
koşan Mersin vapuru da. koya 
arğınmış ve fırtına yUzUnden 
Sadıkzadenin yanına giderek 
yolcu Ye yUklerl aktarma ede· 
memlştir. Karaya çıkarılarak 
acıkta kalan yolcular tein Flnl· 
ke ve civar Umanlardan yardım 
heyetleri gönderilmiştir. 

-0---

Hangi Yollar Tamir 
Edildi 

Belediye yol tamiratı için yUz 
bin lira ayrılmıştı. Bu paranın 
bir kısmı Jle tamir edilen so
kaklar şunlardır: 

Üskildarda İhsaniye, Burha
niye, Bağlarbnşı, Aı.iz Mahmut, 
Abacıdcde, Beylerbeyi caddesi, 
EyUpte 1sh\mbey, Kurukavak, 
Derterdarda Cami civarı, ve Ya· 
pur iskelesi meydanr, Kızılmes
clt, Dereduvarr, EyUpgazl, Zem· 
zem sokak, Dipçik, Ruznamecl, 
Cezrikasım. Otakçılnrda Boya
cı sokak, EyUpte Camilkeblr 
caddesi, Dipçi sokak. Allbey kt5· 
yllnde Babahaydu caddesi, Ba-

t957 J aı ıo5s J 8~ 
'16 !l IS2 '14 !) 4} 

yomunda yapıJmastnll karar ve· harlye, Ayvansaray. Şahsultan, 
j rllmlştlr. Program hazırlan· Edirne kapıda Fethtçelebi so· 

------------""'--""" .maktadır. kakları dır 

- Benim Emine tam ltima· 
dını vardı. O kadar, ki mtihrU· 
mu bile kendlıılne brrakmıştım. 
Ben bulunmadığım zamanlar 
namıma kullanabiliyordu. I•'n 
kat nihayet suiistimal yoluna 
sapmış n haberim olmadan 
mUhrUmU kullanarak zimmeti· 
ne para geçirmiş; benim hiç su
çum yoktur." 

vardır. 

Halen belediyede yazifedar 
olınayaıı ve birkaç sene evvel 
ayrılmış olan bir zat tarafından 
beher hamaldan ellişer lira al· 
mak suretiyle 50 bin lira kadar 
b:r para temin ettiği suretinde 
ıle hir ihbar mevcut bulunmak· 
tadır. 

Gcçon sene kurulan Et şirke· 
tinin muamellltı da gt5zden geçi-

Diğer suçlu varidat kA.libl FJ· 
mln de muhasebecinin gözleri· •1 ! .• ektedir. Erzurum •;e havall

sI;. ılen kasaplık hayvan getiren nl tasdik ederek suçu ~Uklen· 
dl: celeplerin şirket muamelelerin· 

- Evet, dedi, dotrudur. Mu- de işe sokulmadığr, bazr celep· 
haıebecinin bana g~sterdiği em- !ere de para yerine uzun yadeli 
niyeti suiistimal ettim. Makbuz. bonolar verildiği. muamele kar· 
tarı tahrir ederek zlmmetlnı<• şısında celeplerin lstanbula 
1500 lira geçirdim. Bu para be· hayvan getirmekten vazgeçtik· 
nim borcumdur. Muhasebecinin teri. et fiyatının bu yüzden yUk· 
hiç sucu yoktur." seldiğl de iddialar arasındadır. 

Emin de bu şekilde ifade ,.e BUtUn bunların tahkiki ilo işti
rince, Enverin Yeltlll söz alarak gal olunmaktadır. 
mUekkillnin masum olduğun1111 
anlaşıldığını ve kefaletle tahli· 
yesini istedi. 

Fakat mahkeme bu isteği re<l· 
dederek şahitleri dinledi; diğer 
şahitleri çağırmak lizere de 
muhakem·eyi başka bir gUne ta
lik etti. 

--o-
19 Mayıs Bayramı 

Sanayi Tetkik Heyeti 
Reisi 

Sanayi tetkik heyeti reisi 
Şevki Silreyya Ankaraclan şeh· 
rinıize gelmiş ve ticaret ofüısı 

sanayi şubesinde ~alışmalara 

ba~lamıştır. 

Şevki Silreyy:ı muhtell! sa-

mak bilir misin? 
- Ne bilecen efendi. Ysl1'11 

memlekette çocuk iken naııı•1 

:Jlirelerinı okuması tsğrcnıntf · 
tim. 

- Adın? 

- CelAllye Aliye. ~ 

- Söyle bakayım, ne için 6 
len din? 

- Dilenmedim etendtm. ,,C 
- Peki, füıttlnde bulunan 8• 

kuruş neci? 
- Çamaşır yıkadım, kaz•ll 

dım. İstersen!;,; fııbat gctfrlrlll' 
- Yalan ~öylcme! 
- Vallahi yıkadım. f 
-Ama seni yakalayan metıı11 

!ar dilendiğini söylUyorlar, dOı 
ru söyle, yoksa ceza yersin! 

\1' Cel~liye Aliye korktu. Yut1' 
naraK itirafa. başladı: 

- Yoldan geeçrken bir efe~'. 
dl kırk para verdi, Sonra öteY

1 
ler de ,·erdiler. Çabucak birııc\: 
Yoksam ben kendi rızamla 6, 
lenmedlm. Onlar bana verdilC: 

Ceıt'dlye Aliye anlatırken. t:. 
rfte girişmiş ve kcnı'linl o ı!, 
dar unutmuştu, ki nercdo 1 

hdkimden de para isteyecekti· 
Nihayet h1\kim: o 
- Yeter. yeter, diye sozUtl t 

kesti. Bir hafta belediye hlzıtl:, 
lerinde çalışacaksın. Ondan •0 

ra bir daha dllenmezsin!.:_/ 
ller yıl yapılan 19 Mayıs fd· 

ınan bayramının bu yılki prog
ramının hazırlanmasına veka
let tarafından başlanmıştır. 19 
.\fayıs bu yıl resmf tatll gUnleri 
arasına glrdf~lnden bayram da· 
ha parlak olacaktır. 

nayi erbabının lktrsat vek~leti- C G E f eza ören ana 
ne yaptıkları mUracaatlar ,-e 11~ 
temenniler Uzerinde tetkikler Beyoflu mıntakasında d ~ 
yapmakta Te altıkadarlardlln i· yapılan teftiş neticesinde 15 c J 
zahat almaktadır. , nar cezalandırılmış, 85 boııı 

1ekmek mlisadere olunmu~ıur 



Metris tepede 
topçu afışlan 

j - VAKiT 24 MART 1939 

~gazete!in~!._~kate şaya'!._bi~ mak~i 
nıokrat deyletler bugünkü gibi 

hareket etmiş olsalardı 

MUMİHARP 
,u ÇIKMAZDI 

Evvelki günden itibaren MeL 
risteki Topçu Atış okulu saha. 
sında hakiki to patışlaı;ına baş. 
lanmıştır. Bunlar üç k'ısma ayrıl. 

1 
mıştır. 20 marttan 10 hazirana 
kadar dt>vam edecek olan birinci 
kısımda her sah ve cuma günleri 

Yeni Fransız . 

Cumhurreisi atış yapılacaktır. 

!kinci kısrm atı~lar 4 mayıs _ 
b•' t.._ I llıızc.ot Intran. gazeteıinden: 
b ıı."tiltere bugün aldığı vaziyeti 1914 te alnu§ olsaydı, A11"..crilta-
~ ha...a..- • tirak 1 w• h . d"l d. •ue ı~. e~gı ta mın e ı sey ı, ıonradan Fransa ile 

tbnj! olan devletler bu niyetlerini evvelden söylem!!- ols.a_ 
ır ~llrni harp çıkmazdı, bunda kimsenin şüphesi yo!<. 

tan 30 hazirana kadardır. 
Bunlar <la her ııazartesi günü 

icra olunacaktır. Bu Dd atış saha
sı Metriste atış yeridir. 

Cçtincü kısım atışlar da Bakır 
köyle Yeşilköy arasındaki saha • 
da denize kar~ı yapılacaktır. Atış 

Onbeş gün sonra seçilecek 

Daladier, Herriot Cumhurreisi olmak 
islemadiklerini söyledilet 1 ı\J ~ oluyor ki, ıulhü temin edecek ilk !art birçok ınilletle

ttll ~nyanın yenick!n giriıccei:i hücuml:u-. müıteı"t.-k mukave. 
alı a tllr v~nneleridir. . 

ı1' ~0~Ün dünya birlc§mİ§ bulunuyor. Almanya Çekoılovakya
ç' j?'ca teslim olducunu iıted"ği kadar ileri ıüraün. Aldr ba-

•tnae buna kulak aıhY'\z. Tehdit altında ıaşıran iki siyasi 

lar deniz üzerindeki hedeflere o. Pıris, (Hususi) - B. Lebrun 1 riot veya Daladier namzeUikleri. 
lac:ıktır. Bunlardan ba~ka 4.:_g_ Londrada. bu buhranlı gUnlcrde, ni koyarlarsa benim nam:r.et gös. 
! 1 mnyıs günleri ayrıca Metris İngiliz kralı ile, iki memleketi a- · tcrilmem artık me,rzuubahsola .. 
~iftliğinde yine hakiki top atış - lftkndar eden meseleler hakkında maz. Onlar namzet ilan edilmedi. 
ları icra olunacaktır. 2"ÖrÜı:5ürken, Fransada on beı:: gün -· Yeni Fransız Ctımhurrei3lığiniK ~eceleym c~reyan ede.n k~~uşmalanndan ıonra bir k:ığıda 

• ru attılar dıye Çek nulletının Alman boyunduruıuna k~ndi 
ile teslim olduğuna inanamayız. Bu iki hiiıkümet adamı I.:im

~1fmıı değillerdi; binaeaaleyh memlel<etlcrini davar ıibi 
li 'hncye hiç bir hakbrı yo!<tu. 

_ _ ~ ,,.ı takdirde dostlarımın reyine e>ı kuvvetli ıwm:.cllcrindcıı 
Atış günlerinde deniz atı~ sa - i sonra onun yerine seçeceği zatı hazırım. Milli birliği temin ede . 

h_asın.a insan, hayvan ve meraki. · intihaba hazırlamakla meı::gul. ı b" · · - Bııison " ce < ır reıslıge namzet olup ola. 
bın gırmemesi ''e nöbetçilerin ih. Fransız Cumhurreisinı"n mu""d • - kd" d · 

(il ~vinof'un ıMoıkovac!aki Alm,an ıefirine verdiği notanın bu. 
... Ç& ortaya koyduğunu ve hususi l>ir kuvvetle ifade ettiğini 

liyiz. 

mıyncagı tn ır e onların vazı • 
tarlarına dikkat olunması, tran. deti 7 mayısta bitmektedir. Fa . fesidir. 
si~ geçe~ek gemilerin de haberdar knt adet mucibince ondan bir ay, 
ed_ıln_ıesı alfikadarlara bildiri! - evvel, yani 7 nisanda yeni Cum. 

ima .partilerin dışında n parti 
meselelerinin üstünde olarak se. 
~ilmişimdir. Dostlarım da yine 
bu şekilde beni namzet göster • 
rnek istiyorlar. 811 

flotada olduk~ mühim bir kelime de var: ilk dünya har
h.hıolunuyor. Bu, biraz ıarip de olr.ll ikinci bir dünya har. 
~i olmak için bir nevi çaredir. 

mıştır. hurreisi seçilir. 
~t~ştan. gayri günlerde alış a- Enelce de yazpığımız gibi. 

razısıne gırenler tarafından rast. Fransız Cumhurrc31iğine en kuv 

Namzetliğini koyacağını kati 
şekilde ilk söyliyen, eski Meclis 
reisi Fernand Douisson olmuş • 
tıır. Bulunduğu bir beyanatta 
şöyle demiştir: 

- On sene me~lis reisliği et
mek ı:erefine nail oldum. Ben da. 

Namzetlerden Korsika mebusu 
M. Franrois Pietri ile senato aza. 
•undan Henri Roy da namzetlik
lerine itiraz etmiyeceklerdir. 

~~lle.enaltyh, Almanyaya 'u ihtarda bulunulmu1 oluyor: Bir 
t 't·~m edeoclc: oluraa kııı.riısına lngiltere, Fransa ve Sovyetler 
dl f)~ çıktı~ını ı-örecek. 

Uf 1rer tarııftan, Amerika da Almanyaya kar'ı ağır iktısadi ted 
afi \Jdığına göre, Almanyaya bir ihtar daha yapılmış oluyor: 

, olursa Amerikanın o geniı kaynaklan dernc*rat memlcket
l&ff 

ı gelinecek patlamamı~ mermilere ''etli olarak beş nam7.et var. Bun. 
katiyen el sürülmem'esi ve yerle. lardan başka, M. Lebrun'ün tek
rinin hemen atış okulu müdürlü. rar nam7.etliğini koymasını isti. 

ğüne haber verilmesi de isten - Yf'nler <;oktur. Bilhassa. Londrn p~-m-ukihr.acatı lisan- Erzı'ncanda altın bulundu 
mektedir. dönüşünden sonra kendisinin tek. 

lzmirde verem 
dispanseri 

rar Cumhurreisliğinde kalmnııı ' Sa tabi tutuluyor 
hususundaki arzuların ku\'vet • 
lendiği zannediliyor. Fakat, M. 
Lebrun'ün bunu reddeyliyeceği 

söylenmektedir. Başvekil Dala. 
dier'nin de namzet gösterilmesi 

Erzincan - Erzincanda 19 un
cu kısmda çalışmakta olan bir iş. 
çi "altı.n ve platin buldum!., iddi
asiyle vilayete müracaat etmiştir. 
Bu adamın bulduğu parlak maden 
ler Erzincana civar dağlar.dan bi. 
risin:iedir. 

a 1 adcsine •~olunacak. 
)'~lann Alnnn devlet adamlannı düşündürmesi lazım. 
~ ~1nda Hitlcr Rcichııtae'da bir nutuk ıöyliyecek. Bakalım 
~"~ek; Bunu şimdiden tahmin edemeyiz. Hitlcrin, nutuklarm
t~Ylıycccğini evvelden haber vennek adeti <!eğildir. Bu ıöy-
dtı nutkun büyilk bir chcmiyeti de olabilir, hiç bir ehemmi. 
lı. olnuya'bilir. 

11?\uıyanın devlet rclll, bauuı ~:ddetli tehditlerle dü~yayı 
. fhr. Bozan da hiç beklenilmedik bir itidal göıtercrek yine 

()'.~hayrette bırakmı!lır. 
~1Rer tar:ıftan Per§embe günü İtalyan kralı, Pazar günü de 
lıt ~1~ısolini birer nutuk ıciyliyecekler. O zamana kad~r ıükut 
klıyelim. Fransız ve İngiliz diploımetları büyük pyretlerde, 
l'orlar, bütün dünya da ayakta. Evvelce ıöylediii bir tabiri 

Hazirandan evvel 
bitmiş olacak 

İzmir, (Hususi) - Tepecilı:te 
Emrazı sariye haıtahaneıine ek o
larak vilayetin tahsisiyle yaptırıl
makta olan verem pavyonunun ça. 
tı, !döşeme ve taksimatı bitmiştir. 
Noksan kalan dahili ve harici sıva, 
kalilüfer ve tesisatı fenniye vali 
B. Fazlı Gülecin isabetli bir <kara
riyle hazırlanan tahsisatiyle ikmal 
edilecektir. 

d' lını, Hitler her halde ~'Karanlıkt.. bir yıldıran,, sibi inecek 
~· Sonra, !unu da unutmayalım ki, biz bir kuvvet ifede et
ı ve 'bu kuvveti Berlinde bizden daha iyi ta~dir ederler. 

- GALLUS. -
938 yılı bütçesindeki tahsisat

lardan 1 S bin lira ayrılarak inşaa. 
t ------------------------- tın Hazirandan evvel bitirilmui 

alya kraflnın Maarif müdürleri mümıcun olacaktır. 
d • 1 Diğer taraftan yine bu hasta-

ihtimalden uz.ak değildir. 
Namzetlerden ilk olarak M. 

Herriot Cumhurreisliğine nam -
zetliğini koymak niyetinde olma. 
dığını söylemiştir. M. Jeanneney 
de senato reisi kalmayı tercih et. 
mektedir. M. Daladier de son ha. 
diselcr üzerine meclisten 30 te~ri. 
nisaniye kadar fevk:ı.Hi.de salahi
yet istiyerek, Başvekillikte kal . 
ma'ıc niyetinde olduğunu teyit et. 
miş bulunuyor. 

Bunların reddi Ü7.erine diğer 
namzetlerin vaz.iyeti kuvvetlen • 
miştir. Onlardan biri olan Ziraat 
Nazırı M. Queille (Köy) bulun • 
duğu bir beyanatta şöyle de -
miştir: 

ı· 
f ~ 
J illa, 23 {A.A.) 

- ır. I..ebrun, Jeanneney, Her. n utku arasın a tayın er hanenin yanındaki enıinar tarla
0

-

Ankara, 23 {Hususi) - Maraş sının on bin metre murabalık kıs. 

'tı b ld" . 
Stefoni 

r ~ ı ırıyor: 

aı 'J.P 1 ı· . t· • ~orporasyon ar mec ısı-
~ıl:nası münasebetiyle söyle· 

.. ııııtkunda, Habe;ıistanın fet· 
hıı Ve imparatorluğun tesisin. 
~hsedcrek bu hfu':lisenin ital

f Politikasının ana hatları 
t 'de kati bir surette müessir 
l 'l.tıu, Sanksiyonlar buhranı. 
çtaıYanın Milletler Cemiyetin
b tltilrneaiyle nihayet bulduğu
:lldan başka 1936 Teşriniev-
c siyasi olduğu gibi ekono. 

"c kültürel bir esas üzerine 
. ' Berlin mihverinin tesis c. 

~ltf 
l• 1 ve tedricen Japonya, Ma-
t~tı ve Mançukov ile münase
~~ takviye edilmiş bulundu-

• lldirmiştir. 

~tere ile yapılan 16.4 tarihli 
~ <ı.lar i1ı:i memleket arasında 
ltı münasebetlerin takviyesi 
lıBait şartlar yaratmıştır. 

~~3aya gelince, hükumetin .• , llc" 
1 ı memleketi ayıran mese. 
il' l 7 l<.anunuevvel 1938 tarih. 
t ~Ota ile resmen Fransaya 
ltı.ı!tir. 

I~~ 
t l'lya ile İtalya arasında bir-
ı tıcı menfaatler mevcut ol-
0,1 İçin, bu iki memleket müm 
·ı:lu w • ti gu kadar genış sahalarda 
~csai edebilirler. 

l'a, ebedi bir barış hakkın
, 

1
Yalata kapılmamakla bera
~Paratorluğun menbalarınır. 

cı:ı inki§af edebilmesi için 

~ .. ?tıilmkün ol:luğu kadar u. 
11ddet devamını istemekte. 

~-ı 
~otı ' Arnavutluk, Yugoslavya, 
' ~~.ve İsviçre ite olan pek dos 

"iti~ llnaaebetleri de kaydeyle-

Maarif müdrlüğüne Bitlis maarif mı istimlak edilmiı ve hastahane
mi.dürü Nurettin Siret, Siir<l ma- ye ilave edilmiştir. 
arif müdürlüğüne Balıkesir ilk öğ. Bu arsa üzerinde ayrıca, .Sıhhat 
retim müfettişlerinden Hüseyin Vekaleti tahsisatiyle yüz yataklı 
Zeki Ülke, Rifat Necdet Evrime- diğer bir verem pavyonu inşa edi· 
rin Sivasa naklinden dolayı açılan lecelctir. 
Trabzon maarif müdürlüfüne Bu pavyon masarifi, Yuıoslav. 
Hamdi Keskin, kültür kurulu üye. yadan alınan tazminat tahsisatın
liğine ikinci sınıf müfettişlerden dan &~cnccektir. 
Reşat Şemsettin, Hamdi Kes1ı:inin Bu suretle bmirde 200 vcrem
Trabzona naklin.den dolayı açılan linin daimi surette tedavisi temin 
Erzurum maarif müdürlüğüne Ağ edilecektir. 
rı maarif müdürü Hüseyin Avni 
Ülküner, Antalya maarif müdlirlü İbrahim Ziya 

Konkordato Komiserliğinden: 

Fuat Bulca 
istifa etti 

Şükrü Koçak Hava 
Kurumu Başkanı oldu 
Ankara, 23 (Hususi) - Jlavn 

Kurumu Başkanı Kırklareli 

Saylnvı Fuad Bulca istifa etmiş
tir. Yerine reis muavini Erzu· 
ruın Sa.ylnvı ŞU krU Koçak tayin 
etlilnıiştlr. I'.1rk1\nıhnrp rnlitc· 
!midi olan ve umumi harpten i· 

ğiine Sivas Maarif mü::lürü Cemal 
Gelişkin, Nurettin Siretin Maraş . Alac~ldılarına Konkordato tek- tilıareıı tayyareci olarak ordudn 

maa ·r .. d .. 
1 
.. w •• kl"nde d lıf etmış olan htanbulda Taşka- çalışıuı Ş~ krll Koçak gecen de\"· 

rı mu ur upurıe na ı n o · 
" sapta n t f b "ka ah"b" rednnhel'İ mebus bulurımaldn i· 

1 1 B . ı· ·r ··d·· 1.. me suca a rı sı s ı ı .... 
ayı açı an ıt ıs maarı mu ur u-

1 
• • • 

ğ··n 'f 1 · d - "lk · · ~ t. ··r t lbrahım Zıyanın konkordato tek- <li. Kendisi aynı :r.aınanda mec-u e e ur ag ı ogre ım mu e • . . . .. • .. 
t . le "nd H 

1
. B k H"" · lıfını muzaıcere etmek uzere ala· !is milli mtidaran Pnctlnwnl 

ış rı. en a ıt er • useyın 

A · ·"'ık·· . E kl" caklılarm 7 Nisan 1939 Cuma gü- mazlıatn muharriridir. 
vnı u • unerın , rzuruma na ı-

1 1 A W "f oodoO ı••W O nü toplanmaya davetlerine karar e açı an grı maarı mu ur ugu. . . . 
E k. h. ·ık .. w • ··c . verılmıştır. 

Maliyeye Bir ihbar 
ne s ışe ır ı ogrctım mu ettış- lzmir, 23 (Hususi) - Balcı 

l · d N b" y C l a··ı Alarcıkları kısmen veya tama. 
erın en a ı aşar, ema u - . . ovada G0.000 liralık arazinin 

t k. · A tal ·r .. d .. 
1
.. men kabul edılmı~ olan alacaklı-

e ının n ya maarı mu uru- _ .. ruzun şn.glller elinde bulun· 
• .. t •. d 1 s· !arın mezkur gunde . saat 10 da gune ayının en açı an ıvas ma- duğu maliyeye ihbar edilmiştir. 

·r ··a·· ı·· • ·· T b "f 1stanbulda Pl'Stal.ane kar§ısında 
arı mu ur ugune ra zon ma.arı Tahkikat yapılınaktaclır. 

··a·· ·· R"f t N d t ta · d"l Alele:nci hanında 8/9 No.lı yazı. mu. uru ı a ec e yın e 1 • t O v·1A O O 

• 1 d" hanede hazır bulunmaları ve top· zmır ı ayetının 
mıs er ır. 

~ lanmaya tekaddüm eden on gün İstikrazı 
Alacak Yüzünden Bir içinde alacak! ların vesikaları tet- tzmir, 23 (Hususi) - lzııılr 

Tellal Vuruldu kik edebilecekleri ilan olunur. vilrtyctinin yapacnğr 200.000 
Konkordato Komiıeri Avukat liralık istikraz mukavelesi im 

YUSUF KENAN ANTEL za edilmiştir. 
D iin saat IJeşte Bcyoğ'l u ndn 

Mektep solrağın<la bir yaralama 
rnlrnsı olmu-ştur. 

Faik isminde blrlsiııin Tell(tl 

\rasildeıı 3 50 ku l"Uş. alacağı Ynr· 
dır. DUn alııcaklı ile borçlu kar· 
:;ıılaşınca Faik parayı tekrar is· 
temlş, bu yUzden aralarında 

kavga çıl\:rnış, Faik bıçağını çe· 
kcrek Vasili muhtelif yerlerin
den ağır surette yaralamıştır. 

Yasilin feryadına yetişenler, 
kendiisni otomobille Beyoğlu 

hastahanesine kaldırmışlardır. 

Faik yakalanmıştır. 

Bir iki güne 
sürecek 

kadar bir kaç gün 
Büyük Hikaye 

Kemahlı 
Değirmenci 

· Yazan· KENAN HULÜSI 

Anl:ara, 23 (Hususi) - Pamu. 
ğun da ihraçtan evvel lisansa ta
bi tutulması hakkındaki mütedair. 
talimatname Vekilelr Heyetince 
tnsdik edilmijltir. 

Kararname esaslanna göre tali. 
matnamenin meriyet mevkiine gi
riş tarihinden önce kati olarak ak
tedilmiş satış mukavelcleriyle güm 
rük idarelerine göre tescil ettiri
len ihracat beyannameleri hakkın. 
da buğdayla kömür de dahil oldu
ğu halde bilumum madenlerin ih. 

Bu madenler kuyumculara göı 
terilmiş kuyumcular, madenin için 
de altın ve platin bulu.ndııfunu 
söylemişlerdir . 

İşçi bulduğu madenlerden bir 
kısmı Ankaraya götürerek tahm 
ettirecektir. 

raçtan evvel lisansa tabi tutulması 
hakkındak:i kararnamenin ıureti 

Kudüste bir idam 'tatbikine dair talimatnamenin mu 
vakkat bir ve ikinci maddeleri hü-
kümleri tatbik olunur. Talimatna-
me bugünden 
girmiştir. 

itibaren mcriyete 

Kudüs, 23 (A.A.) - Harp di. 
vanı bir Arabı ölüm cezasına mah 
kCtm etmi§tir. Kudüste bir Arap 
idam edilmiştir. 

Görüp /)üşündükçe 
-.. =--= :wwwz,_, .-., ,,...., ~ _...,;,., ~ 

Hak ve kuvvet" 
Tarihin ik; büyiik ve uzlaımaz düımanı olan ''Hak..., la 

"Kuvvet,, bugÜn yine kar§ı kar§ıyadır. Geriye, zeka ıııitnın ıi. 
remcdiği çok gerilere doğru ne kadar yürürsek yürüyelim; bun· 
len yine ayni ha~:fıe gÖrÜi•üz. 

Fakat ukiden bu böyle idi, ıimdi de böyledir, diye yannı 
da bu kanunun kınlı çer?beri içinde gönneğe kalkıpnııik, benoe 
t!oğru değildir. 

Değişen birçok §eyler arasında bu düııturun da yıkılması 

b(!klenebilir. Kuvvetin hal<kı ezişi, hep geçici hadiseler olan!ı 
ka)·dedildi. Bu~ün burada, dün ötede, yuın başka bir lıotada 
zoıf.>alıkl~r, kendileı·ini gösterebilirler. Ama hepsi rüofük ıey
lerdir. Ustlerinden küçi:Lı< bir zama:ı dalgası geçinO!, zomanm 
yeı-incle boynu bükük bir ma1:luın kaldığını görününüz. I>üclkü 
ml\:.r.lumun da elinde yarın kanlı bir kılıç parıldar. Tttrihi teker
rür zincirine döndüren hep İ§tc budur. 

En fenası, şairler de kötü bir ree.lizm peıinde kotarak: 
''Hak kavinin, demek şeririndir, 
En celi hikmet: Ezmeyen ezilir,. 
Dediler. Hakkm zaferfoi, Lir it-eal b•y11ağı gibi dalsalan

dırııalar, hakıız kuvveti, §eref ve vicdCJnın lekesi olartJc ıöster. 
ıelerdi, hiç §Üphe yol< ki, bugün, daha az zorualıula karıı1aıa· 
caktık. 

Onlu böyle yapmadılar. 
kışlödılar. Ez!lenın çığlığını 

çalııtılar. 

Hattİ\ zam!ln :taman kuvveti al
bu el ıakırtılan içinde boğmaia 

Hayır, kuvvet, hakla elele vermeden yer yüzünde hiç bir 
ıü~kli zafer kamnanuyacaktır. Gcçmİfİn dili de böyle söıylü-
yor. 

Tarihb içinde en c:ılız ''hak,, bnn en hıliyi:k zulüm tahtla. 
rını de,·irdiği görülmüştür. 

1 

Hakkın t!inamite, zelzeleye benz.er bir yanı var, ki baz.an bir 
avuç haklı, bir alay zorbayı haveya uçurur. 

En yakın önıd< bizim istiklal Sa\'aııınızdır. Sakarya kıyıla
nnda toplandığımız. dağ be§l&rına çekildiğimiz günlerde h.tchn 
ba~ka neyimiz vardı? 

Er, geç ,,icdan ve irfan haldan ıafJnda yer alacak. Bugün 
mekteplerimiz, ıanat ve ilmimizle insanlığı bu aydın nolctaya ıö
türmeğe çalıpnalıyız. 

Çünkü ötekinde daima düıüp kaHonak hİÜy•iac:I. lııafka 
bir teY yo(<tur. 

HAKKI SOHA GEZGlN 

1 
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~RPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATlRALAR ı 
YAZAN: 

MUftkkar Ekrem TAiu~~;;...--
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Hem belki de emniyet telkin e
dip bizzat Kapone ile de tanışık. 
lik temin ederdi .. 

Bar, o kadar kalabalık değil
di. Gizliden kafaları çekmekte o. 
lan muhit vakit ilerledikçe eğle. 
niyor, neşeleniyordu. Ukin dil
ber Arcantina. hiç te ilk tanıdığı 
akşamki Arca.ntina değildi. Ne. 
§e!indeki calilik, hareketlerinde
ki sunilik, §arkılarmdaki istek. 
sizlik Norton'un gözünden kaç
mıyordu. 

işaretsiz taraf mı cömert müşte. 
risinin dudaklarına teşekkür ma. 
kamında uzatırken, içinden: 
"Hay budala hay! .. ,, diyordu. 

Norton, rolünü en muvafık bir 
aktör kıratmaa devam ettiriyor
du. Kendisine çok kıymetli bir fır 
sat bah§Ctmiş olan güzel muha • 
tabının yalnız ellerini alıp du. 
daklarına götürdü. Hürmetkar 
bir puse koyarken kadnun sağ 
el parmağındaki yüzüğe dikkati& 
baktı. Kalın altın bağ halkadaki 
(D.K) harflerini iyice okumuş-

tu. 
• • * 

bi işler başarmış adam bulmak 
lazım. 

- Bu pek zor .. 
- Peki sen ne düşünüyorsun? 
- Sandıkları size getirsem. 

Burada siz saklasanız. El altın -
dan perakende çıkarsak ... Yahut 
birini bulur da toptan okutur. 
sak.. 

- Bu müşkül! 
- Ben sermayesine razıyım. 

Başımı ve paramı kurtarayım da. 
Hatta bütün kan sizin olsun! 

Bu son cümle üzerine haris ka. 
dınm gayriihtiyri gözleri parla • 
mıştı. 

Numaralar bitti. Arcantina es. 
mer yüzünün pudrasını taı.cledi. 

Şancxian sekerek indi. Masaları, 
her zamanki gibi dolaşıp dekol
tece birer resmini müşterilerin 
eline tutuşturarak mürvetlcrini 
dilenmeğe başladı. 

- Sizden bir ricam var Ma. 
dam! 

- Hay hay! .. Elimden bir şey 
gelirse kaçınmam. 

Barın gece yarısından sonra 
paydos olması üzerine ~orton 
biraz geri kalmış ve Arcantina 
ile bir şey görüşmek istediğini 
kadına gayet nezaketle söyle -
mişti. 

tek gözlü yabancıyı, yani Ameri. 
kanın en meşhur polis hafiyesini 
odasına kabul etmek enayiliğini 
göstermiştir. Yukarık.i konuşma 
ikisi arasında geçtiğini anladınız. 
İşte Arcantina havadan mühim 
miktarda para kazanmak sevda. 
siyle tuzağa iyicene düşüyordu. 
Zira şunu da söylemeden geçmi
yelim, o tarihte Londradan iki 
dolara alınan bir şişe viski Ame
rika hudutlanna girdi mi elli do. 
lara kadar alıcı buluyordu. İşte 
bu kadar karlı bir işe Arcantina 
enayi avlıyorum diye sevine sevi. 
ne girmeye can atıyordu. Lakin 
Şerifin soyguncuları da müthiş 

hafiyenin avucu içerisine giri. 
yordu ki ileride bu maceranın 

daha meraklı safahatını takip e. 
deceğiz. 

Pirinç - Mercimek - Arpa - Kornflör ·Yulaf" 
tates unu ve sair müstahzaratı : 

Koyu yeşil renkli, mübalağalı 
derecede dar yaptırılmış, arkası 
beline kadar açık kadifeler için. 
de bir engerek yılanını andırıyor
du. Yalnız gözler, her zamanki 
parlaklığını kaybetmişti. 

- Ben aslen ltalyalıy:ım. Ame. 
rikaya geleli on sene oldu. Muh. 
telif şehirlerde bir çok işlerde ça
lıştım. Biraz para biriktirmiştim. 
İki bin dolar kadar. Bu para be
nim bütün servetim. Bu kadar 
senelik emeğim .. geçenlerde §CY· 
tana. uydum, bir yerde kaçak iç. 
ki var dediler. Tuttum olan biten 
sermayemi bu tehlikeli işe yatır. 
dım. 

Bir iki saat evvel başlıyan sa
mimiyet tesirilc, Arcantina kati. 
yen bir şeyden şüphe etmiyerek 

- Yok!. Sana da ekmek çık
madan olmaz!. Fakat biliyorsun 
ki bu işin zor ve tehlikeli tara.f. 

(Devamı t:ar) 

Yavrularınızı neşe ve sıhhate 
ulaşhran bir zafer yoludur. 

Tarihi tesisi: 1915 M. NURt ÇAPA 

Tarihten bir yaprak: 0---------· - Bir kart almaz mısnuz Mis. 
ter? •• 

Arcantina, tek gözlü adamın 
önünde 'durmuş, soluk bir resmi. 
ni uzatıyordu. Norton şa.şınnış 
gibi yaparak, ceplerini, ötesini 
berisini aramaya başladı. Yele. 
ğinin fç tarafından kirli bir cüz
dan çıkardı. İçinde buruşmuş, 

katıan.mıŞ tek bir on dolarlık Yar. 
dı. Aldr, kıza. uzattr. 

- Yakalnndımz mı? 

- Hayır! ... Vakıa içkiler ben. 
de .. Bende ama, şimdi ben bun
ları piyasaya sürecek imkan bu. 
lamıyorum. 

Teslim olmanın cezası İstanbul Şehir 
SON 10 

Tiyatrolarında 
TlEMSDL 

Komedi kısmında: 
- Derdiniz bu kadar mı? 
- Evet Senorita ! . 
- Canım siz de pek toymuşsu. 

Almanya, önüne gelen yerleri kolayca zaptediyor; hiç bir 
mukavemet görmüyor. Bu havadisleri okurken, bundan 110 kü
sur sene evvel vukubulan İpsaranın muhasara ve zaptını hatırla
dım. O vakit Türk ordusunun karşısına çıkan kuvvetleri aslen 
Arnavut olan Karabela ile Fosati adında iki kumandan idare edi. 
yordu. 

Bir muhasip aramyor 
Dıram kısmında: 

- Liı.tfen kabul ediniz! 
Oyuncu ktz, tek gözlil adamın 

hitabını iyi anlamadığım zan • 
netti: 

nuz! .. Bu ne acemi çaylaklık dos. 
tum? .. 

- Peki ama, polisin, şiddet ve 
sıkılığı maliim!.:. Ben bu işin üs. 
tesinden nasıl gelebil.irim? 

Kumandanlar: 
- Ölünceye kadar mukavemet edelim. Teslim olursak da 

öleceğiz, fakat bize akla gelmez işkenceler yapacaklar .. diyor
fardf. 

Korkunç gece 
- Gayet kol13! - Bozdurup getireyim! dedi. 

Norton, elindeki kartpostalı 

itina ile iç cebine yerleştirirken, 
yavaşça: 

-Ne gibi? 
- Ben size yol göstereceğim! 
- İşte ben de bunu düşündüm. 

Tabii bu korku ile bütün asker canla, başla harbediyordu. 

Türk ordusunun amansız savleti kar~ı duranları kırıp geçi. 
rirkcn Karabcla ile Fosati canlarını kurtarmak için teslim oldu
lar. Ölümden kurtulan as'kerler de esir edildiler. 

Bugün SA K A R YA sinemasmda 
LENl RiEFENSTAHL'ın Olimpiyad oyunlarına tahsis edil 

ve sabırsızlıkla beklenen ve bütün kfünyada 
-Tamamdır! Hepsi si7.e ait! i 

yapıştırıverdi. 

Fakat bilmem ki.. 
- Yooo!. tereddüt etmeyiniz! 

Yüzün.de bıçak yarasını şöhret 
vesikası diye taşıyan kantocu kız, 
fahişe kız, hırsız yataklığı eden 
kız, genç fakat çok maceralı ha. 
yatında tesadüf etmediği ve he
le bu muhitlerde bir daha tesa • 
dil! etmesine hiç imkan olmıyan 
bir incelikle kar§ıla§mIŞtI. Bu ha. 
leti ruhiye teşirinde olmakla be. 
raber, mesleğinin, mevkiinin di
le getirdiği ikinci şahsiyetinden 
sı)Tılamadr. Ve bu hareketi her
hangi bir hovardalık jesti olarak 
telikki etti. Uğrunda en aşağı on 
canın feda olduğu yanaklarından 

Benim size herhalde faydam do. 
kunur, ziyanım dokunmaz. 

Kumandanları Türk muhafızlar arasında gören bir düşman 
esir neferi kendini tutamadı, kumandanlarına: 

gösterilmiş ve gösterilmekte olan . ') 
(1936 Berlin Olimpiyadlarmın tam, hakiki ve yegane fiJılll 

- Ona ne şüphe .. Lakin .. 
- Lakin ne?. 
- Size herhangi bir tehlike 

- Alçaklar, bizi aldattınız bu kadar kardeşlerimizin canına 
kıydınız, şimdi ben de sizi öldürüp onların intikamını alayım ... 
Diye hücum etti ... Fakat muhafızlar kumandanları esirin elinden 
kurtardılar: 

~~h1:~i. S TA D i L A H L A R 1 
gelmesin diye korkuyorum. 

Gençlik, güzellik ve Spor filmi. Fiyatlarda zam yoktur· 

- Merak etmeyiniz, onların eczasını biz vereceğiz .• 
Dediler. 

Vefat 
- Ah şekerim Sen çocuk gibi 

konuşuyorsun. Benim kadınlığı. 
ma sen ne bakıyorsun Hem bu iş 
senle benle de olmaz! .. El ister 
el. .. 

Filhakika iki kuman:fan, biraz sonra beş yüz esirin önüne 
getirilmişti. Birer birer başları kesildi. Esirler, birkaç saat evvel 
emirleri ile ölüme atılanların idamlarını zevkle seyrediyorlardı. 

Şair SOLEYMAN BAHRl'nin 
Allahın rahmetine intikalini kar-

ALEMDAR StNEr.f 
lKl FiLM 

- Nasıl el? 
-lşçi ! .• Kol! ... Nasıl anlata • 

Acaba Almanlara teslim olan diyarların idarecileri de halkın deıleri ve kızı ahbeplanna arze· 1 - Kasırga 
derler. 

bu derece nefretlerini kazandılar mı? N. A. 
Cenazesi dün Feriköyü mezar. 2- Dört namus bek yım bu lisandan pek çaktığın 

yok! Yani bir iki tecrübeli, bu gi- ................................................................. lığmıa defnec~ilmiştir. ...,. 
s' 1!!!1!2-

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

ÇeYirea: Hakkı Süha Geqio - 130~-• 
İliç bağırdı: 
- Şeytan alsın istiridyeleri... İste

mem, .. Karmm tok 1 
Dimitri de: 
- İstiridyeler kalsın; vaktimiz yok. 

Sonra İliçe dönerek; ''Ben hiç dafıruk
lıktan hoşlanmam. 

Dedi. 
- Böyle ıcyi kim sever ki .... Ama şu 

dört !düzüne şampanyaya da akıl erdi
remedim. intizam dediğin bu mu? .. 

- Ben, bu türlü intizamdan bahset
memiştim.... Ulvi nizamı düşünüyo

rum. Bu, ben.de yoktur. Ama ne zararı 
var. Her ~ey bitti artık ... Gayret bO§U

nadır. Bütün hayatım derbeder geçti. 
Artık buna bir çeki düzen vermek za
manı gelmiştir, sanıyorum. Cinas mı 
yapıyorum ha, ne dersin? 

- Saçmalıyorsun bile! 
- Dünyada ulviyet zafer bulsun 
Bende de Tann 711fer bulıun. 

Bu mısralar ... Daha doğrusu bu gözya· 
şı damlaları bir gün benim ruhumdan 
frıkırınııtı. Evet bunu yazan benim ... 

Fakat yüzbaşıyı sakalından sürükledi. 
ğim hal içinde ~eğildim o vakit .. 

- Niçin yüzbaşıdan bahsediyorsun 
§İmdi? 

- Bilmem! .. Aklıma geldi. de ... Dün
yada her şey biter ... 

- Tabancaların hiç aklımdan çıkmı
yor. 

- A:lam sen de aldırma ... İç ve dü
şünme ... Hayatı seviyorum... Onu çok 
sevdim, ta iğreninceye kadar ... Hem ar· 
tık yetişir buna dair konuşmıyalrm azi
zim.. Ben fena adamım ... işlediğim kö
tülükler vicdanımı sızlatıyor, ama yine 
'kendimden memnunum .. Bu memnuni
yet niçin? .. İnsanları ve Tanrıyı takdi
sc hazırım .. Yalnız şu var, ki başkaları. 
m kurtarmak için etrafına zarar veren 
bir zehirli mahlCıku öldürmek de borç
tur ... Hadi kardeşim hayatın aşkına i
çelim. Dünyada ondan ıdaha kıymetli 
ne var? .. Kraliçeler kraliçesinin şerefi. 
ne de i~elim. 

- Pekila hayatın aıkına ve kraliçe
nin 1crefine içelim! 

Kadehlerini boşalttılar.. Mitya da 
heyecanının örtemediği .derin bir keder 
seziliyordu. 

- Mişa... Adı Mişa değil mi senin 
uşağının? .. Gel Mişa sen de iç ... Yann 
doğacak olan altın saçılı güneşin şere· 
fine iç! 

iliç kızğın bir sesle: 
- Canım uşağa içki ikram edilir mi? 
Diye bağırdı. 

- Kuzum bırak... Ben öyle istiyo. 
rum. 

- Tövbe yarabbi! .. 
Mişa, içti ve selamlayıp çıktı. 

- Beni, bu hareketimden ötüril u-
zun zaman hatırlayacak bu çocuk ... Bir 
kadın seviyorum İliç ... Bir kadın ... Sen 
kadın nedir bilir misin? Kadın arzın 

kraliçesidir. Kederliyim lliç kederli ..• 
"Hamlet,, i hatırlar mısın? O da: "Ke
derli, çok kederliyim Yürük!,, demişti. 
Bu ''Yürük,, belki benim ... ;imdi Yürük 
bir zaman sonra da bir ölü kafası 1 .. 

iliç, hiç sesini çıkarmadan !dinliyor_ 
du. Mitya da sustu. Biraz sonra diikka
nın köşesinde kara gözlü güzel bir kö· 
pek göstererek: 

- Kimin bu hayvan? 
Diye sordu. 
- Patronumuz: "Varvara,. nın köpe

ğidir. Burada unuttu. Şimdi bir de onu 
götürmek lazım gelecek. 

Cevabıru verdiler. 
- Dimitri dalt!ın dah.!ın :-

- Buna benzer bir köpek de bizim 
alay karargahında vardı... Ama onun 
arka ayaklarından biri kmktı ... tliç, sen 
ömründe hiç hırsızlık ettin min? .• 

- Ne biçim sual bu böyle?.. 
- Sordum işte ... Ama hükumet ha-

zinesini kasdetmiyorum. Oradan her
kes çalıyor ... Hiyır düpedüz hırsızlık 
eclip etmediğini soruyorum. 

- Neler söylüyorsun yahu? ... 
- Bir başkasının kesesini çaldın nu 

hiç? 
- Dokuz yaşında iken bir kere an. 

nemden yirmi kupek çalmıştım. Para 
masa üstündeydi. Usulca alıp saklaıdım. 

- Sonra?.. 
- t.tç gün sakladım. Fakat büyük bir 

azaba uğrayara1c, suçumu anneme söy
ledim ve paraları geri verdim. 

- E, sonra? • 
- Kırbaçla bir temiz dövdüler beni.. 

Ya 6cn? .. Sen de çaldın mı hiç? 
- Eveti 

- Ne çalmı~tın? 
Dimitri göz kırparak: 
- Annemin masa i.istünde bıraktığı 

yirmi kupeği ... t.tç gün sonra utanıp ver 
<lim ve dayak yedim. 

Dedi, kalktı. Kapıda arabacı Anı:lre: 
- Geç kalıyoruz: efendim! 
Diye sesleniyordu. 
- Her ~ey hazır mı? .. Gidcilm öyle 

ise ... Andrcye önce votka, sonra da kon 
yak veriniz. "Koltuğundaki tabanca 

ııl 
mahfazasını uzatarak,, Şu kutııY 
arabaya koyunuz... Hadi tliç j.I 
marladık ... Ha'kkınr hem et ı .... .,., P' 

- Yarın yine geleceksin degı 
- Tabii, tabii 1 
Dükkancı: . 

1 - Hesap görmek ister misirıı:ı 

Dedi. beıt' 
- Hesap mı ... Ha ... Elbette el 1 
Cebinden kayme .demetini çı1'•r iif 

üç tane yüzlük banknotu tez:g~ ııe 
ne attı ve çıktı. Dükkanıdakilerırı 6, 

d .. .. k g"'url• ar ı sıra yuruyere onu u el 
Andrc, içtiği konyağın tesiriyle 'I. 

M . b" ği :ı• y-ı sıçradı. Tam ıtya ınece f 5 
önüne Fenya dikildi. Kızcağız ne ~i 
fese idi. Ellerini kavuşturarak de 
lının ayaklarına kapandı: 

D. . • F' d . 11aııı - ımıtrı ıyo orovıç, 

kıymayın sakın! .. Bu, onun ilk ~ş 11 
Zabit ta Sibiryadan onunla _e.,·;, 
için koşup geliyor. Yazıktır, bır 
yeni bir yuvayı yıkmayın. 

1liç: ~ 
- Mesele şimdi meydana çı. e 

M ~ .... d . ' pı) eger ışın ıçını e ış varmış ....• ,.pi 
rıldandı ve sonra yüksek sesle· ırı'~ 
ri, eğer beğenilecek bir adanı 01 / 
tersen, tabancalarını hemen ban• 

Diye haykırdı. 1' 
- Tabancalarımı mı? ... Jia .. · .. ~ 

d "'e _. 
~tme, onları yolda bir hen eg Şi 
ğım ... Sen de Fenya kalk artık· 

<Devamı var) 



r-------------------- Bir Sivri AlOllının Maceraları ! 

A b d ü l m e c it devrinde -- ~ - - .... 

Tanzimat Paşaları 
Yazan : Asım Us 

- 14-
~aka.t bu karar Abdillmecide nin imzasından pek az zaman 

· ği zaman padişah BL sonra Eflak ve Buğdan meselesi 
lügatini açmış; burada tekrar alevlendi. İngiliz sefiri 

lct) kelimesnin (senet) manası- Lord Stratfort bu meseleyi Yesi-
geidiğini görünce: l~ tutarak Dolmabahçeye gitti. 

...... Ben Rusyaya vermediğim Abdülazizin huzuruna çıktı. Ali 
lenedl Wtün :A.vrupaya Yer. ' Paşadan şikayet etti. Tekrar Re. Vaydmanın annesi 

h. ., şit Paşanın sadarete getirilmesi. 
"'lYe şiddetli muhalefette bu. ni istedi. Tevkif edilen oğlunu görmek için Parise geldiği gün 

Uştur. Diğer taraf tan bu :ta Meclisi vükelii.da dahi tet. 
olunmuş, orada vükelanın 

<seriyeti bu kelimenin kullanıl
ını endişe ile karşılamış: 

Reşit Paşa bu defa tekrar sad
razam olunca evvelki sadaretle _ 
rinde olduğu gibi Ali Paşayı yine 
kendi yanma Hariciye Nazırı yap 
tı; fakat Ali Paşa Paris kongresi 
esnasında Reşit Paşa tarafından 

kendi aleyhinde olarak Abdülme. 
cide verdiği layiha ile kalbi kı. 
rılmıştr. Hariciye nezaretini ka -
bul etmiyerek istifasını verdi. 

Marlen Difrichle Grefa Garbo 
münakaşası ediyormuş 

Almandır; Parise geldiği zaman 
..... Act kelimesinin muahedeye 
Ci hıristiyan tebaaya Yerilen 

• da kendisini evvela bir fabrikanın 

i hukukun icrası hususunda 
·· devletlerin kefaleti mana. 
tazammun eder. Bu ise artık 
bi devletler tarafından sal • 

mümessili olarak tanıtmıştır. Ci· 
nayetleri meydana çıkıp tevkif e
dildiği zaman annesi Almanyadan 
kalkıp Parise geliyor. 

Vaydmarun annesi Parise bir ~tı seniyenin dahili işlerine 
~ aleye resmen muvafakat 
beek. demek olur.,, 
Vı· nilmiştir. 
~ U:veıa heyetinin, bu kararı Pa... 

tebliğ olununca Ali Paşa ln
·tere ve Fransa Hariciye Na • 
aıı ile mülakat ederek bu roe. 

Ali Paşanın sadarete tayinini 
tebrik için yakını olanlardan sa. 
daret müsteşarı Sait Efendi ge. 
celeyin konağına gittiği zaman 
kendisini büyük bir ıztırap içinde 
buldu. Ali Paşa Reşit Paşanın 

kendi aleyhinde olarak pad~aha 
verdiği layihanın bir suretini e. 
Iinde tutuyordu. Layihayı göste. 
rerek: 

• Alman avukatla beraber gelmiş
tir. Çünkü oğlunu kurtaracağmr, 
ümit etmiyorsa bile, bir aruıe oldu 
ğu için, t emenni etmektedir. 

~Ye Babıalice kabul edilebile -
bir şekil verilmesinde ısrar 

'etir. Nihayet: 
..... Akid devletler lşbu tebliğin 
klymetini tasdik ve teyit e
ler.,, 

1.ranasmı ifade etmek ürere 
hcdeye (Constatent la haute 

e11r) ibaresinin yazılmasına 
r verdikleri gibi ayrıca: 

..... bevleti aliyenin dahili umu. 
~ ınüdahale olunmıyacaktır.,, 
~u; bir ibarenin de ilave. 
e nıuvafakat etmişlerdir. 

- Anlamıyorum. Bu hale ne 
demeli? Reşit Paşa hazretleri bir 
taraftan işlere vukufsuzluğumuz
dan bahsederek padişaha aleyhi • 
mizde layihalar veriyor; diğer ta
raftan, teşkil ettiği hükumette bi. 
zi Hariciye Nezaretine tayin edi. 
yor ve bu defa ehliyetimizden 
bahsile bu vazifenin kabulünde 
ısrar gösteriyor! Layiha münde
ricatı doğru ise niçin ne1.arete ta. 
yin ediliyoruz? Ehliyetimiz varsa 
bu layiha nedir?.,, 

Vaydmanııı aımc,<Ji -'li Paşanın Paris kongresin. 
(! nıuvaff akiyeti bundan iba. 
lL Umumi muahede imzalan- Diye şikayette bulunuyordu. 'Vaydman, insanlığın .daima deh 

n. sonra !tıgiltere, Fransa ve ~illfftftt•ıf!IHH! l't~Sft f !JMfin .§etle ve lanetle anacağr vahşi, ca. 
~turya devletleri 15 Nisan sadarete gösterdiği büyük mu _ navar bir katil. Böyle bir mahlu

. tarihinde ayrıca aralarında vaffakıyetlerde Ali Paşa ile ~"'uat ku dünyaya getirmiş olan ana, şüp 
ı bir muahede aktettiler. Bu Paşanın da büyük tesiri vardı. hesiz, çok nadim ve müteessirdir. 
hede ile devleti aliyenin müL Reşit Paşa ehemmiyetsiz sebepler Bugün Pariste muhakemesi gö. 

larnamisini yeniden garanti al. le bu zatların kalplerini kırmıştı. rülen Vaydmanın annesi, acaba 
alnıakla beraber Faris muahe. Tabii olarak artık yakın iş arka. oğlu hakkında ne düşünüyor? Bu, 
i ahkamına vuku bulacak her daşlıkları da kalmamıştı. hakikaten merak edilecek bir §ey 

~IU tecavüzün üç devlet tarafın. Ali Paşa Hariciye Nezaretini, dir. 
harp sebebi sayılacağını ka- Fuat Paşa da Dahiliye Nezareti. Vaydman, malUm olduğu üzere, 

~aştırdılar. ni kabul etmemekte lsrar edin-
aris muahedesinin Osmanlı ce Reşit Paşa her ikisini de Mec. ( 

1 
letine temin ettiği beynelmi. Iisi vükelaya memur etti. Bunun-

~ lllevki mühimdi: Bu muahede la beraber artık ne Ali Paşanın, 
Kısa haberler ) 

{.vlct Avrı.ıpanın, büyük dev- ne de Fuat Paşanın yardımların. • 1!l39 yol parasının 1295 Ye 1337 
~ .. ınden biri olarak sayıldı. dan istifade edemedi. doğumlular dahil olmak üzere im iki 

Utün bu muvaffakıyetlerin en İşler içerisinde bu defa sıkıl. cloğum arasındaki tevellüllülerden 
'~k şerefi tabii olarak Ali Pa. dı. Zira bütün dahili ve Harici tahsili belediyece alakadarlara bildi· 

' .:a aitti. Fakat Ali Paşa bu şe. meselelerin yükü kendi omuzu rilmiştir. 
'I~ • - Muhtarların ş:ıhsan bulunmak 
~ n hakkı olduğu derecede is- üzerine yüklenmiş oldu. mecburiyeti hasıl olmadıkça nalıiye-
~demedi. Paris muahedesi. (Devamı var) !ere ve kazalara ınüteınadiyen davet 

... _ _ _ _ _ _ __ ( edilmemeleri a){ıkndarlaru bildiri!· 

. VAKiT SPOR MÜSABAKASI · :::~::~~::~'~:~·~:'.~.~~·~::~::~::::~ 
~ utbol , Güreş , Yüzme 
Ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR 
Yıldızını 

seçiyoruz 
BiRiNCiYE 

Bir Bisiklet Atlet Sa7üluıtl:ıı 
. ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir §apka; beşinciye: - Bir senelik 
~esimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 
>'llnbağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer adet 
l'ayYare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bü-
Ylikkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
§iye birer tuvalet sabunu; a~Tıca 150 kişiye muhtelü cins he. 
diyeler. 

Müsabakaya iştirak Koponu : - 241 -1. 
-==---

evsafını muhafaza için ziraat ,·ekit
leti, dört senede lıir, muayyen lıir 

ıııırılakanın lıiilün pamuklarını de· 
ği ş lirıncktedir. 

1 

Bu cümleden olarak lıu :rıl lı;d 
vilayeti KJeyJand tohumlarınııı ı;nf 

I tolıumlnrla değiştirilmesine girişi!· 
ıniştir. 

• Yüksek muallim mektebinde bu 
sömestrde imlihanlnrmı bitirip me· 
zun ol:ın 5 talebenin mevcut münhal· 
!ere ı::örc tayini için kur'a usu
m tatlıik edilecektir. Dundan böylr 
muallim tayin edilirken kur'a usu
liinün esas tutulmasını temin için 
Maarif Yekıilelince yeni hir talimal
nnnıe lınzırlanmıştır. 

Basın Balosu 
nıısın Kurumu Ba;ıJ.:arılzjjuıdan: 
Martın yirmi beşinci cunınrtesi nk

şanu Taksimde ;'lfoksiın s:ılonlarında 
verilecek olan bnloınuz için, asil ve 
ıniizahır iıznnıız:ı dnvetnnme gönde-

rilmesine liizum görülmemiştir. 
nu ark:ıd:ışlnrın, dnvetçi sıfntiyle, 

dnyellilerimizi karşılnmak üzere, o 
:ıkşam rerikalnriyle birlikte baloy:ı 

gelmelerini ricn ederiz. 

VAKUT a 
a bone 

o o u l1il IUl:E 

Kadının ogünlerde Paristcki 
halini görenler anlatıyorlar: Çok 
mütesirmiş, adeta ideli gibi imiş. 
M esela, sokaktan geçerken bir 
gün bir itriyat magazasr görmüş : 

- Durun, demiş, gireyim şu. 

tadan bir şişe kolonya alayım. Oğ 
lum Fransız kolonyalarını çok se
ver. Halbuki Almanyada çok pa. 
halı satıyorlar. 

Altı cinayetten suçlu olarak tev 
kifhanede yatan oğluna kolonya 
hediye etmeyi .düşünen bu anne
nin hali hem gülünç. hem acıklı 
değil mi? 
Vaydmanın annesi o~lunun böy 

le müthi§ bir cani olacağını hala 
kabul et.niyordu. Diyordu ki : 

- Her halde, biri kandırmıı o
lacak. Bütün bunları tek başına 
yapmasının imkanı yok. BilsefHz, 
öyle iyi bir çocuktu ki o! 

4'Kocam Parise gelmeme müsa
ade etmiyordu. Çünkü Almanya. 
da Vaydmanı tanıyan herkes artık 
ona öldü göziyle bakıyor. Kimse 
kurtulacağını ümit etmiyor. Ney
se, bizim avul·at ısrar etti de ko. 
cam da nihayet razı oldu. Belki e
limden ' bir şey gelmiyecek ama, 
hiç olmazsa içimde ukde kalmaz, 
onu kurtarmak için ne lazımsa 
yaptım derim. 
Vaydmanın annesine Parise ilk 

geldiği gün rastlamış olan bir 
Fransrz kadm gazetecisi anlatı· 

yor: 
İndiği otele kadınla görüşmeye 

gitmiş. içeri girdiği zaman Vayd
manın annesini, otele ıdaha evvel 
gelmi§ olan bir gazeteci ile Greta 
Garbo mu, Marlen Ditrih mi daha 
güzel diye münakaşa ediyormuş! 

Gece de bu kadın gazetecinin 
teklifi üzerine kalkmışlar beraber 

sinemaya gitmişler! Gazeteci bunu 
anlattıktan sonra ıunlan ilave edi 
yor: 

''Oğlunu görmek ve teselli et
mek için o ka.dar uzaktan kalkıp 
gelen ve sonra Parise neye gehli
ğini daha o gece unutuveren bu 
kadının hali oğluna isnat ettiği 

deliliğin onlardaki irsi bir hastalık 
olduğunu göstermiyor mu?,, 

Eğlenceli köşe: 
~~~~---.. ......... --..........-

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmiş Şekli 

5 - V A KIT 24 M..\RT 193,9 

(Radyo ve Tiyatro 1 
Ankara radyosu 11.<65 Londra (~.): ''Hüz:fin kahra-

1'0HK1YE RADYODIFCZYON 
POSTALARI 

manları" (Artur Blin). 
ODA MUSlKISl YE KON~"ERLER 

8.15 Brcslnv: Brahms progr. 
Türkiye Radyosu • Ankara Radyosu 9.15 Frankturt: Clıopiıı pfyano 
DALGA UZUNLUCU: l\onseri. 

1639 rn. 183 Kcs./120 Kw. T.A.Q . 
19,7<6 m. 1519j Kc~J20 Kw. T.A.P. 
31,70 m. 9-'65 Kcs./20 Kw. 

PEHSEMBE - 23 - 3 - 1939 
CUMA - 23 1 3 • 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği 
pi. 13 Memleket saat ayarı, ajans, 
meteoroloji haberleri. 13.15 14 Müzik 
(Melodiler· pi.) 18.30 Program. 18.35 
Müzik - pi. (Oda müziği). 19 Konuş· 

9.30 Londra (:\'.): Koro. 
11. Eyfel: Şumann progr. 

lIAFlF .MUSIK! YE OPERETi.ER 
3.15 Radio Paris: Orkestra. 
1. Hamburg: Orkestra ve piyano 
7.25 Pr:ığ l: Bando. 
9.1 O Dreıoln\': "Der Ohersteiger" 

(Zcller) operadan naklen. 
9.10 llud:ıpeşte: Kllisik l\laear mu-

si kisi. 
ma (Tayyareci konuşuyor). 19.15 10. llerlin: Radyo orkestrası. 

lstokhohn: "Ştrauss ailesi". 
Turino sr: Stüdyoda operet. 
Budapeşte: Caz mu~ikisi. 
Birçok .Alman istas)onlıırı: 

Türk müziği (Fa~ıl heyeti): Cetal lO. 
Tokses ve arkadaşları. 20 Ajans, mc- 10.30 
teoroloji haberleri, ziraat borsası (fi. 11.10 
yat). 20.15 Türk müziği : Çalanlar: 11.30 
Kemal ::\'iyazi Seyhun, Zühtü Bardak-
oğlu, Eşref Kadri, Cevdet Ça~ln . O· 12. 
kuyanlar: Haluk Recai, Safiye Tokay. 

Orkestra, soprano, piyano. 
Dudapeşte: Askeri bando. 

DA:'\S MUSlKISt 
l - Accın kilrdi peşrevi. 2 - Nit.:o· 
gos ağa - Aceın kurdi şarkı - Sevdi 
gôyııiiııı ey melek ~iına seni. 3 - Me
lekzad efendi -Ferahnak şarla • 1'H· 

12.15 Turino gr.; 12.2j l.ondra 
(R.); 1.15 Londra (N.). 

rer yüreğim o1 güliler. -4 - FerahnAk 8.15 
şarkı - Bir sebeple gücenmişsin. 5 - 10.10 
Kemal Niyuzi Seyhun - Kemençe tak-

Pl\'ES, KONFERANS \'E 
KO:'\UŞ~lALAR 

Sotlens: Mikromağazin. 
Berlin (Uzun d.): "Die füetz-
mühte". 

simi. 6 - Hafız Yusuf - Hüseyni şar· I 
kı - Saçın bükümleri. 7 - Hüse)nı i"j ŞEHiR TlYATROSU 
saz semaisi. 8 - Tanburi Ali den- 2-l • 3 - 1!l39 Cuın:ı 
eli - Nihavent şarkı - Sevdim yine. akşamı 20.30 da 
9 - Ilcfik Fersan • Suzidk şarkı • j . Tep;başı: K~rkunç gue 
Canın kimi islerse. 10 - Refik Fer· J\ornedı kısmı: Dır muh:ısıp aranıyor 
snn - Uşşak şarkı - Kız büründe şıı- -~- ----------

HAI.K OPEnETl lına. 21 ;\lemleket saat saya~. 21 Ko· 
rıuşınn (Hnflalık spor sen-i~i). 21.15 ~/fl!!lıı. ~ Bu akşam 

CUMARTESl - 25 - 3 - 193!) 1 . eriJ, Zozo D:ılmas'l:ı 
13.30 Program. 13.35 Müzik (Opc· · - ~ LEBI.ımlcl 

rcllcr - pi.). 14 Memleket sa:ı t ayarı, 1 Büyük Opereı. Orkestra Koporclli 
ajans ve meteoroloji haberleri. 14.IU 
Türk müziği (Halk musikisi) Sirns- , TURA:\ TIYATROSl' 
lı saz ş:ılrleri Aşık \'eysel ,.e ltırn· r~) Bu akşnrn: 
lıim. Tnkrlim eden: Sadi Yaver Al:ı-

1 
\ üksck okuyucu Mualla 

man. 14.40 • lj.30 Müzik (Uvertürler ~ • ve Zekiye Haıncl:ın, 
ve opera :ıryaları). 17.30 Program. Arnbasadör snz Jıryetı. 
17.35 Müzik (Dans saati • pi). 18.15 Ertuğrul Sadi Tek ve nrkada5l:ırı 
Türk nıiiziği (Fnsıl heyeti): Sari)e PATI.AK LASTlKLf (3 P.) 
Tokay ve Tahsin Karnku~un iştiraki· (S ) At'J-~ 'l" p r 1 • : . . . e ı a ve •' ıçe ence varye esı. 
le. 19 Konuşnın (Dış polıtık:ı hadıse-

1 teri). l!l.15 Türk müziği; llcş ın~zraıı· Konferans 
lı sazl:ı peşrev ,.e senıaıler: 1k~ taı.ı- Dt11ojjlu llalktvirııltn: 
lııır, kanun, s:ıııtur, ud. Mesut <.enul, . 1 2.;31939 c t • .. - 1 . , , . . .. . tl k- - a umar esı gunu san 
Hcfık I·crs:ııı, \ ecılıe, Zulıh1 13ar a lli d E · i · T b d k' . _ , .. .. a ·\'U n zın epe aşın a ·ı ıner-

oğlu, Cc\'dcl h.oz:ın. l 9.3a furk mu- l,ez lıinasıncla .Anknra Hukuk Fnkiil· 
ziği: Çalıınl:ır: Yecihe, Ruşen Kam, 
Ccvd~t :Koznn. Okuyan: Mu~lafa Çağ· 
lnr. 1 - :Kömürcü Hafız Post - llüz
znın lıeste - Aldım hayali perçemin. 
2 - Sadettin :Kayn:ığ,111 hüzzam şarkı 
- Din hiizün çükılü. 3 - llncı Arif 
bey - Hüzz:ıın şarkı - llah:ır geldi lıe· 
yiın e,•de durulınaz . .t - Tanlıuri F:ıi 
ze - Uşşnk ş:ırkı - ~için nalendesin 
böyle. 5 - Asım be~ in • t:şşnk şarkı 
- Cana rakibi lınndan eder-sin. 6 -
Bellriye - K:ırcığar şar1'ı • Güneş doğ

lesi proresörlerindeıı 13:ıy M:ızlıar 
Göknil tarafından "İleri deniz tica· 
ret hukukunun seyri" mcvzııunda mü 
him bir konferans verilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

Yeni neşriyat: 

Türk çocuğunu nasıl 
yaşatmalı? 

du d:ıııılara. 20 Ajans, meteoroloji Csıat i'rofcsor Dr. General Besim 
hnlıerleri, ziraat borsası (riyııt). !!0.15 Ömer, tıb edebiyatının bu daima 
Tenı~il ) ~leraki) Ym::ın: Moliere. A-

1 
sene piri, kısa bir ara ile, (Türk ço· 

dııple eden: Merhum \'cfik paşa. ls· cuğunu ıın:;ıl :rn~:ıtmalı'l) adlı eseri
tnnhııl şehir tiyntrosıı sanatkürlnrııı-1 niıı ikinci büyük cildini de verdi. 
dan Behzad nııtakın iştirakiyle. 21.Hi CslaJııı başlılıaşıııa büyük bir kütüp· 
Memleket sa:ıl :ıynrı. 21.15 Eshnnı, bnne dolduran teliflerinin bir ev· 
tnlı\•iliU, kambiyo - nukut borsası (ti- \'elkini kısknndıracak bir lekAmüllc 
,·:ıt). :!t.25 :\eşeli plaklar • n. 21.30 devtım edişi knrşısıııda genç hekim
Polklor (Kör oğlu hnkkıncla). l>o-' lerimizin ibrelle gayrete gelecekleri· 
çent Perıev Boratav. 21.ıl5 Müzik: ııi umuyoruz. 
(Halil Bedi Yönetken) . 22 liaılalık Dirinci cilt bize nüfus siynsctinde 
postn kutusu. 22.30 Müzik (Küçük or- e,·lenme, doğum, ölümü azaltmn, göç 
kesim - Şef: :\ecip Aşlan): 1 - Jo· gibi bahislerden sonra nüfusu artır
h:ınn Slr:ıuso; - Din lıir gece (\'alo; rıı:ık için başka memleketlerde nlınan 
endigo). 2 - Gol\'yn • Cambazlar 1 tedbirlere geçiyor, ırkın ıslnbında 
(Fokstrot) .. 3 - Komzak. Viyann :w j n:sliıı t~sf!ye:i ~çin salahiyetli dü
kı CPotpurıler). 4 - T.lııckc • Uans şuncelerını soyluyordu. 
melodisi. 23 Müzik (Cnzlı:ınd • pi.). Üç )·ıiz sayfaya ,\·arnn ikinci cilt, 
ıJ.45 - 24 Son :ıj:ıns hıılıerleri ve ya· irsten lııışlıly:ırak, gelıelik s:ıflııı-

rıııki program. larıııcla kadrna yardım roll:ırını gös-

y b R d ı d !eriyor: Dcbek ıloğdu, emzirilmesi, 
a anCl a YO ar an siilteıı kcsilnıcı;İ, lıclıek nğlrılOI', ııe· 
Seçilmiş Parçalar ~ c'l Çocuklıırııı dılcklel'i, çocuğu sar 

Programdaki vakitler Türkiye ıı:ı· , lınvnya alıştırın:ı, ÇO<'ukların öluınü-
ti i.izeriııc ve ö[:ledeıı sonraki sn:ıt ne karşı sm•aş; \·ocuk h:ıstn: Acele 
ol:ırnk verilrni5tir. ledlıir alınınaı;ı l!'ızımgelcn v:ık'nl:ır, 

OPEIBLAH \'E SE:'\FO:\l lıu kitabın her sa)·f:ısıncla dikkati çc-
KO:\SEIH.Iml kcn, ,.e lıfiyük lıir ze,·kle takip edilen 

9.10 J.eipzig: Rus musikisi. h:ılıislerdir ki üstadın nıaksndı temin 
!l.1 o \'iyana: Çayko\'ski. için gösterdiği tcn\'ir kudretine 
9.30 Xnpoli J.:r: "YI Tro\':ılore'' lı:ı) rıın olmamak elden gelmez. 

\\'erdi). lki ~üz elli kadar resim, ki· 
9.65 Strasburg: "La Clınrtrame de taba bii) ük lıir san'at nuıhnrc· 

Parme" (Sauguet) Pari~ ope-1 tiyle tevzi o1unmu~ur. SaJ'lll profe· 
rnsınu:ın naklen. 1 !liırn tebrjk eder, her ~ için bir :zıı-

10. Hoııı:ı gr: "~lesih" (llııııı1el). rııret ol:ın lıu e~~rirı, ~nlişıırını oku· 
10.30 l':ıris J>1"f: Yeni musiki. ~ ucularımıza rnuıclelerız. 
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Rusya, ingiliz teklifine müsbet 
cevap verdi 

Almanya i18 Slovakya -arasındi~i 'Almanya Romanya.~ 
himaye muahedesi neşredildi anlaşması imzalandı lstanbul Partı Başkanlıf 

Ba~tarafı l incide Parti baıkanlıklarının yalilet' 

Slovakya Alman ile sıkı surette bağlı 1 -.Romanya, Al?1aııya ile e- den alınacağını evvele~ yazmıı~ 
' konomık anl&llJl&YI ımsa etmek. Yakında bu huıuıta bır karar fC' 
siyaset takip edecek le, anlaıma zihniyetini ve sulbü rilecefi, Elbıf Mebuıu tbrahil' 

Londn, 23 (A.A.) - Salthiyettar 
bir membadan bildirildiğine göre B. 
Bonnet, dün ölleden sonra, n. Çem· 
herlayn'a her türlü taarruz aleyhin· 
deki Jngiliz planına Fransa hüküme
tinln kayıtsız ve şartsız olarak mu
' afakat etmiş olduğunu tahriren bil
dirmi~tir. 

Fransızların mütekaddim taahhüt· 
leri, Hol:ında ve lsviçreye karşı bir 
taarruz vulruunda otomatik surette 

ne Fransa n SoYyetJer Blrllli ml1ı- · d h · :t..4 
b t i 1 dl P 1 i B li 23 (AA ) - D N B k h 

. d' Si _,_ h",_,.. • b takviye azmini öır kere a a ıs. Talin iatanbul Parti Baıkanlıı ... 
e cevap Tenn ' er r. Q onya 1t er n, . . . . · ı •nı aız ır. OY&& U&Umeti, u b t 1 ._., A -·'"'il b .. 1 • . • 

hennz kat'ı bir cevap nrmemı,ıır. b'ldiri' : Al il Sl k . . . IA 1 .• Al a ey emı9wr. vrupa DWD. , u. ıetıra eceji ıöylenıyor. 
ı yor. manya e ova ya ıı ıçın, azım ge en aruıyı man .. h d . d kil Uk • 

k 
F:

1
sase

1 
n bkir konfe~1an~ adkdi.nd~n de arasındaki himaye muahedeıi bu- orduıu emrine verecektir. bgunU "kerA.zaman ~llzıtlya .e.. hç ~ 

at o ara vazgeçı mı.ş eğıldır. .. . . .. A • yu vrupa mı e erının a - · ~ 
Gene bu gazete, Memel hakkında ıun neıredilmı~tır. Slovak hükumetı, Slovakyada yat! ihtiyaçlarını kartı karttya 

da yazdı~ı bir makalede bu toprak- 18 Mart Vıyana ve 23 Mart bulunan Alman kıtalanna Alman- k k 'k 1 1 • hl 
B 1. :1.1 • · Al d ad .. d .1 . oyan e onomı meee e erın -

!arın Almanyayı ilhakının çoktanbe· er ın tar'" erını ve manya a ı- y an ıon en ecek erzak ve ıaıre k' d .. b' tte hal 
i b kl ' ld 'l\>' • •· d t ki b B v Ribb • 1 'b' • 1 . . . ımane ve ognı ır sure • r e enı ıeını •ay e me e era- na . on entrop un ve S o- gı ı ına attan ıümrü'k resnıı al- . ba.. bul aldadır 

her, Almanyııyı vaadini bozmuş ve vakya adına BB. Tisıo, Tuka ve mamayı taahhüt eder. lıne glı ~nm .• • 

Çemberlayni n 
Avam Kamarasın-

l.ilvonyayı tehdit etmiş olmakla il- . • • Romanya hüldllnetının mUteadı d k• b t 
h 1 kt d. Dureanıkinın ınualarını taııyan Yukarda mevzuubahı mıntalca- dit d f ta b tı bild'rdiği a 1 ayana 1 

yardımda bulunmalarını istilz:am et· am ey eme e ır. • . e a m sara a e ı 
mektedir. "JJaily TeJe .... aph Fransız n Jn- muahedenın metnı ı\l'dur: da, Alman ordusu, askeri idare hu . t vf'k Romanya dev "" ... ,, . . . prenıupe e ı an, , -

lngjllere ve Fransa hükOmelleri, ııiliz n:ızırlıırı ara~ındaki müzakere- Slovakyanın kendıaını Alman kukunu haiz olacaktır. Husuıi bir letler arasındaki ekonomik anlq. Londra, 23- (A,A.) - Bat 
lngillere ile Fransanın Romanyaya lerin bir konreran~ akdi husmıunda himayesi altına vazetmesi üzeri- kontenjan ile askeri intaatta çalı- 1 •. 1 • k vvet Çemberlayn, Avam kamaraııııdl 

k 
ma arın ıyı e3mesme ve u -

karşı bir taarruz: vukuunda la ayı Polony:ının mütereddit vaziyeti etra- ne, Alman ve Slovak hükumetle. ~cak olan Alman tebası, Alman len,mesine yardım suretile Avru- bzeyanatında demiıtir ki: 
blmıyacaklıırı hakkında Romanya· fında cereyan etıiAini, Fransız ha· · b d d v f 1 • .. k ı lb' 1 kt tno'iliz hük:Qmeti, Alman hil)t 
ya kat'l teminat vermiflerdir. riciye naıınnın böyle bir konferan- rı, un an oıan ne ıce en aıagı. anun arına t 1 tutu aca ır. p& tesanüdüne karşı tam vazifesi. " 

Büyüle Britanya, halihazırda bütün sın bizzarure askeri mahiyet daki muahede ile tayini kararlaı- MacUe: 3 - Slovak hükumeti, ni yapmaya hazırdır. metinin ıon yaptıklanrun Al; 
mesaisi Polonya ve Sovyet Rusyanın olman lazım geldili mütalea· tırmıılardır. orduıunu Alman ordınu ile sıkı an Son zamanlarda diğer memle. yanın bir ıayretler aeriıi ile J.'I' 
muvafakatini istihsale matur bulun- ıında bulunduğunu ve Bonnet ile Madde: 1 - Alhan Raytı, Slo· laıma halinde organize edecektir. ketlerle beraber geçirdiğimiz güç rupayı hikimiyeti altına Al~~ 
maktadır. Varşo\·adaki İngiliz: seri- Çemberlayn'in seçen sonteşrindeki \'0akyanın_ ıiy~ı·.ı ist.iklilini.n _ve ara Madde. : 4 -•• Slovak hükümeti, imtihanlar, kendimize ve diğer ve hAkimiyeti daha ileriye tefi"" 
r ine kendilerine kar.şı Jngiltere in- şlfaht mukavelelerini tahriri olarak t t h k b 1 Al t ı la tt ba:e etmeye "alıtıp ,.,.,.•ınadı"'ı oıetl' 
rafından hiç bir taahhüde girişilme- Jıu kere te:ıli ettiklerini yazdıktan zı amamıye ının ımayeıını a u ~ sı~ase ~ 1 e 11 .~ure e. •- Avrupa devletlerine ka.rıı olan ta. ıs ~ • ti" 
dıA i halde Romanyaya karşı sarih ta- sonra diyor ki: eder. lı bır harıct aıyaaet ıudecektır. ahhUtlerimizin ifası yolunda bizi lesini ortaya koydufunu daha~ 
ahhütlere girişmek muhataralarını "f ngiliz: nazırlarından hir kı mı Madde: 2 - Bu himayenin ic- Madde: 5 - Bu muahede, der. bitkin bir hale sokmamııtır. vel bildirmitti. Almanyanın nir: ı 
goze almaktan korkan ve Sovyet Ru:ıı· fngiliz: teklirterinin bazı noktalarının rası için, Alman ordusuna, daimi hal meriyete konacaktır. Bu mua- 2 _ Almanya ile bugilnkü aiı. leri hakkındaki bu tefıir doif11 
~ a~ a kar~ı siyası Te askcrl taahhüt- deifütlrilmesi fikrinde bulunmuşlar- ıurette Slovakyanın garp huduldu bedenin meriyet müddeti 25 sene- laşmay& varan ekonomik mUza- ıe, böyle bir Alman teıebbüıiill 
lere girişmekte tereddüt eden Polon- dır. Bilhassa John Simon, İngiltere- ile Beyaz Karpatların ve Javor- dir. Bu muahedenin meriyet müd- kereler, daha, 1938 klnunuevve. tnıilterenin ve hürriyetlerini ,,.. 
):ahları ikna etmesi içln talimat ve- nin muayyen bir huduttan ileri la- · .,_ d "la k t f d t' · h" d 1 'ki hü ven ıcuıırer memleketlerı·n bı"r _..,.,_ n..--. ag rının tar ara ı aruın. e ının ıtamın an evve , ı - lı' b"ıdayetın' de Romanya _ AI • • ... 
rilmiştir. • nhhüllere girişmesine muarız bulu- tflJ' 

B. Beek'ln nisan ayında Londrada nuyor. Bu hususta 1nglliz nazırları dairi arazide askeri müeaaeseler kumet, muhtemel uzatılmuı bah. manya ekonomik anlaoınala.rmm vemetine do&uracafını iıtn e 
yapmış oldulu görüşmeler, ihtimal nrasındıı. ihtillif nrdır. inta etmek ve iKal eylemek hak. sinde anlaıacaklardır. imzası güı:U kararlqtınlmıt bu. yi tnıiltere hükQmeti lı:endiailt' 
ki kal'idir. "News Chronicle,, lnıiliz teklifle- lunuyordu. bir vazife bilir. 

Otrenitdiline ıöre, lnıiltere ile rine gelen ilk cevapların cesaret Te· Eden d ~yor ki : Müzakerelere 29 tubatta bqlan B. Çemberlayn, bundan • 
Fransa, halihazırda beynelmilel bir rlcl olduğunu n birçok memleketle· diöer memleketlerle yapılma'kta fi 
kouferansıa lçlimaına müteallik o- rin bu teklifleri naz:arı itibare alma· mtt ve her iki taraftan karııhk. " ıaısd' 
lın SoYyet tek.lif.ini derpiş etmekte· jla amade ıözüklilklerini yazıyor. Çok çabuk hareket etmeıı·yı·z lı bir anlqma zihniyeti içinde bir lan ıon konıoltaıyonlar hak 
d irler. Bu teklif,' nvelce bertaraf e- Aynı ıazete, kabinedeki liberal na- ay devam ederek bugUnkil neti- timdilik bir beyanatta bulunaısıı1' 
,dilmiş idi. :rırların John Simon başta olmak tıze- ceye varmıştır. caiını tasrih etmiı ve ayrıca f" 
Buıün Bonnet ile Hallfu arasında re muhalif bir cephe aldıklarını kay- v a z ı• y e t v a h ı• m d ı• r I I 3 - Bu anlaşma ile, daima bu ları ilave eylemiıtir: 

bir görüşme 7apılman tahmin edil- deylemekledir. derece ehemmiyetli olmut bulu • İngiltere hükumeti, AtmanY" 
memektedir. RUSYANIN CEVABI rftJ~ 

(;ene öğrenildiline göre İngiltere Londra, 23 ~A.A.) _ itueter alan- nan ve biribirini itmam eden Ro. nın kendi ihracatını fazlalaıtı ,,4 
hüktımcli, üç taraflı bir lnailiz - Fran sının Moskovadan öfrendiline ıöre, Londra, 23 (A.A.) - Ameri- zebun, yere dütmektedir. manya-Almanya ekonomik men için yapacağı makul gayretlere 
sız _ Sovyet beyannamesi neşretmek Sovyetler Birlili bükamcti, her türlü kan gazetecilerine beyanatta bu- Zannımca, aulhaenn milletlerin taatlerini tatmin bahsinde eko _ çekmek iıtememektedir. ~.,O 
Ye mütealuben diler milletlerin mu- ıecuilze karşı müşterek bir pakt ya· lunan B. Eden demittir ki: vazifesi, yeni 'bir t ecavüze kartı nomik itbirlifinin umumi haUa _ son hadiıeler vukuageldiği za'llJI' 
Tafakallerlni istihsal veyahut yakın pılması hakkındaki tnıiliz teklifine Avruparun büyük bir kıımı bu- müdafaayı orıanize etmek için n dahilinde tarifi hedefi dU§Ü • doıtane bir hava içinde iki rrıetl' 
bir xamanda Paris veyahut Londra- rollsbet ceYBP vermiştir. cün aörüyor, Avrupada hakim o- d h 1 b' 1 kt" ç-,_ b ,_ h nillmekted' leket iç'n de iy' ticaret anla~ 
da beynelmilel bir konferansı içti- Berlin, 23 (A.A.) - .Meınelin Al- • er a ır eıme ır. ~ ça U& ı ır. 1 ı p 
maa dant etmek için bir karar n· manyaya avdeti haklcındıki Alman • Jan halcik! kanun değil, fakat cenk reket etmeliyiz, zira vaziyet va- Birinci maddede söylendiği gi. ları müzakeresi yapmakta idik. f 
recektir. ı.itvanya muahedesini Alman h:ırici- kanunudur. Şikar, en barbarın ve himdir. bi, anlqıma, Alınan ithalat ihti· kat son h!diıeler üzerine, b\l 
Polon :ralıların çekingenlill, Sov- ye nazırı Ribbentrop ile I.itvanya en aman bilmezin ldarbeıi altında yaçlarmı, Romanya ekonomisi • rüımeler durmuıtıır. 

yetlerin resmi cevaplarının teebhilrü hariciye nazırı Urbsys imzalamış- nin inkip.fı imklnlannı, Banan. lngiltere hükumeti, AvrııP"! 
n Balkan devletlerinin lngillere ta· tır. R B k • ı • K ya dahili eiyaıasınm ihtiyaçları • birbirine muhalif bloklar vücısdl 
rarından daha sarih taahhütlere ıi- Bu muahede1·e göre, Memelde J.it· omen aşve ı ı a- lfd nı. Romanyanm diğer bütün dev. getirmek arzu11unda değildi~r. 
r1$ilmedikçe acıkca vaz:iyel almakta vanya içlD bir serbesl liman mınta· 
terddüt etmeleri lngiliz: maknmatını k:ısı ayrılmaktadır. P,u şerbest liman letlerle ekonomiain\.D nbıtalarını rada uğraıtığımrz tez, m' • 
yeniden beynelmilel bir konferans icin bir şirket teşkil edilecektir. Bu ı • k b t muhafaza etmek ve inkişaf et - devletleri, ıiddetli tazyikler altı!'• 
akdi plilnını derpiş elıneğe Se\·keyle- şlrke~ln sermayesinin büyük ·b.ir kıs- 1 n es onun e yana ı tirmek ihtiyacını nazan dikkate da, hürriyetlerinden vazgeçirte'! 
mlşlir. • mı Lıtvanya tarafından tesvı)e olu· almaktadır. uıullere katiyen bat eğmiyece5~ 

Maamafih, Sovyet Rusyanın kayıt nac:ık ve lım:ınd:ıki serbest mıntaka- H d B it 'h ti ili. t • · b" tır' 
Te ş:ırtsız lngiliz planını kahul etti- y:ı aynlacak :ır:u;i 9i sene müddetle 

11 a iselerin tam bir sükun içinde rnekur:r~a:ifş:l:; :i, Ro:ı::ya: ~~:ü:e ::v!~~~~:~~t:;:lbe::re1' 
l ine d:ıir bugün J.ondraya bir haber Litvanyaya kir:ılanacalı:tır. Alınanyn- rı.dıl' 
gelecek olursa, lnıiltere hükllmeli, ııın liman tesisult ve havuılar üze- .. f ı A • d istihsal ve mübadelesinn inkitL karp koymaya azmetmiı bulu 
derh:ıl üç lararh bir beyanname ne~- rindeki hukuku lıükümranisi Lu kira mu a aası ICap e er,, fı ile bütün devletler arasmda ğumuzdur. __.,, 
retmde ve doğrudan doğruya veya- müddetince de l.ırakidir. Bükreı, 23 (A.A.) _ Rador ah' tt d' B' 1 h ln sulhcu münasebetlere yardım et. 
hut be,•nelmilel bir konreransla bu Her iki tara[ lıiribirine karşı şid· m ıye e ır. ınaena ey taat k · 1 b U b'h d' D [ b h çe 

" Ajansı teblii ediyor: Ba•vekil Ka- h d ti akl kl mc azmıy c, una m şa 1 1 
• 0 m Q Q ı>lAna i ştiraklerini temin için devlet· del hareketlerinde lıulunm:ımajlı ,.e :ıı u u ara Y aımanu, ve ya aı. ğer ekonomik antantlar aktetmek 

]erle i sti şarede bulunmalta karar \'e- başka bir devlet t:ırafındıın da bun- linesko aıağıdaki beyanatta bulun mıyacaktır. Eğer on veya on beı imkaniannı tetkike hazırdır. Sf d U 
rehilecektir. !ardan birine kar:ıı lecavuz lapılma- muıtur : .. . 'ııd t 1 h .. a g om 

Pari,, 23 (A.A.) - J.ondradan bil- sına nıüsaa<le etmemdi ta:ılılıut etli- Memleketin bazı nuntakaların- gun ıçı e en ernasyona ava u. 4 - Aktedil,en anlaşma, iki dev 
d irlli)or: rorl:ır. mit ettiğimiz gibi iyile~irse ihti- letin takip ettiği sulhcu niyetler (Baş tarafı 1 incide) 

da birka.., unıfın silah altına çagv ı- ti r.ı h 1 h' ı kl k bili ti b ı -- ·--*' l.ondradaki Sovyetler mahafili, llerlin, 23 (A.A.) - Alman kıtaa- :ıı ya ar uer a ter 11 o unaca ar- üzerinde ısrar eylemektedir. ·a 7e u unmıyan a ... ...-
n 1 · ı r d g d 'I 1 · · ı · • rılmı• olması münhasıran ihtiyati I " f ti B tle ,t' So,)et nmıynnın nıı tere tara ın an tı, s:ıat e., eme e ıırmı~ ır. :ıı dır. O zamana kadar tahanüdatın Bu vazıh beyanat, Tuna Av. c surm~m '.' r. u sure N" 

ı-·rnnsa, Polonya ,.e So\'yct Rus.} a) a i Knun:ıs, 23 (.\ .. \.) - .Meınelden lıil- ekonomik faaliyete bir zarar ver- rupasmdaki vaziyetin aydınlan - sa spekulAsyonu yapılmunı ~~ 
teklif edilmi' olan karşılıklı istişare dirildlltine güre Alınan hücum kı- rına cevaben sekiz dakika süren kı· h k t <) <)e .... memesi kin icabeden tedbirler alın ma.sına ve takviyesine ancak yar. ye er es en Ron ercce .. ..ı 
hcyann:ımeııini imznlamaA:ı haıır ol· taatından bir nıfirreze, dün akş:ım H bir nutuk sÜ)leıııiş ,.e <lem iştir :ıı ılım edecektir. 1 ıı tutulan Dolmabah~e pi..,. 
duğunu beyan etmektedir. Maama- Pegiegio? ~imerıdifcr istas)·onunu iş- ki: mııtır. .,,. 
fıh Moskovanın resmi cevabı henüz gal etmiştir. "Bütün Alman milleti adına, sizle· Biz, bu derece azimkar bir su. yalnız bir yahut birkaç kl~ 
gelmi' delildir. Jlitler mufrezel•r~. ııemf'ldekl li- ri Meınel Alınanlarını ıeltımlarıın. Binaenaleyh bu zümreden bulu- rette teyit edilmiş bu sulhcu he • sabana istifade me\zuu h 

Aynt mah:ıfil, mC\·zuubahiıı beyan- man id:ıresini ve gümrük ofislerini Sizleri, lmıün büyük Alman rayhımı- nanlar alıkonulnuyacaklardır. O r. defleri, ayni dürüstlükle ve her gelml~tlr. 
namenin daha kat'l ve kuvvetli bir i,gal etmişlerdir. zııı dıhiline almakla bahtiyarım. dunun iaşesi perakende piyasadan türlü şeraitte hudutlanmızın ve Şimdi yu kandanberl arsetÔ' 
tnrzda kaleme :ılınması ve daha sa- Me:ncldeki Lıt\'8ny:ı bankaları, gi- Sizleri, ecdıdınızın topralına yeni- temin edilmiyeccktir. Demiryolla. memleketimizin istiklalinin mUda ğimlz şu , ·a:11l7et bir kere ~ 
r ih tıı:ıhhütleri ihtlv:ı eylemesi lAzım şelerini k:ıpatmışl:ırdır. den ııla~tırıyoruın. O toprak ki, onu Jl)f,. 
•etmekte olduitu mütaleasında bu- IJ1TLlm )lEMELDE ııe siz unuttunuz, ne de 0 siıi unul- rmın mutad trafiğinde hiçbir de- taun için göstermeye ham oldu. nüne getirilince zihinlere u1' 
Junm:ıkladırlnr. .Maamafih Sovyet Memel, 23 (A.A.) - Alman filosu- tu. ği§iklik olmıyacaktır. Hükumet, ik ğumuz ayni sarsılmaz azimle, ta- bir sualin varit olmama~n Jll jl' 
Rusya, mez:kur nsikayı imzalamak nun ilk kısmı bu sabah saat 10 <la Alman milleti atlına, büyük Alman d. 

1
A f k ıııd h' b' d kip ediyoruz. Bu tarzı hareketle, kün olm ayor : Acaba şimdi~ 

1 · b "k d b 'bi d' l.. · · · ı · r Hu sıra· h 1 1 ı . b 1 · <l '·i tısa ı ve ma ı ev a • e ır ır te .. .. çın, u vesı a a u ııı ta ı .t ya- Memcl limanına aırrnı,) ı • ra:r ına ma oma• a ısın e.. er- b' 
1 

.. k '" 11k d k' butun komşularımızın ve uzak ya tanbul belecll7eslnin altı ..K 
ı>ılmHını mütekaddim .. art olarak i- da lınv:ı filosu şehrin şzerinde uc· kekçe sebatıııız<lan dolayı sizlere le· ır a mam·ıtır. Çun U yu ar a 1 k b"t" d tl Ih k Ü d ıı.-

y ın u un os arımızın su cu bin Ura urt edere T cu • 
leri sürmİ''eceklir. ınal.:ta itli. Biraz sonra ilk deniz kı- sekkür ederim. Hunu, lideriniıe, en ha eklt 1 b" ka:i • · d ~A " · r ın norma ır ro ıçın e emellerine ve ayni .zamanda bü • Urm~k istediği Dolmo.bllift-

Siyast müşahitler, lnıiltere lıükil- t:ı:ılı kar:ıya çıkmı,tır. belıa<lır kahraıııanl:ırm tıışıılığı nişa- · k' f 1 • d Hid' 1 · ~ 
metinin şimdi, J>olonyanın imlinıınR Memel, 23 (A.A.) - B. llitlcr saat nı vermekle en iyi surette if:ı<le ede· ın ııa 1 aznn ır. ıse erın t am tün Avrupa milletlerinde gittik - sta.dyomu pllnı haddlzatın~ 
ratmen, Fransa n Sovlct Rusyanın J0.30 da karaya çıkını, n derhal bilecf'iim. bir ıükun içinde mütalea edilmesi çe daha ziyade kuvvetli olarak lmumi men faate h adim bir t~ 
rnuvafakatıe buluııınularının heyıın- ti:>·atro ıney<lanııı:ı hareket tlıni,tir. Sizler, :rnyıf bir Almanya tara fın- icabeder. kendisini fÖSteren milli istiklAl şebbüs oldniu halde tatbik•!.r 
nameyi, mm·af:ık:ılleri en·elce istilı· Bu mel dan da binlerce halk I.:endisi· dan terkolundunuz. \'e şimdi, kendı Ş h . ti k d tm 

1
. . idealine hizmet ettiğimize emi. ~adc(•e b irkaç klıdJl zt-nıtn ~ 

aal edilmiş ol:ın Yugoslav):ı, Yuna- ni beklemektedir. ınuka<lderutı halı:kınd:ı karar Hrnıc· unu e emıye e ay e e ıyım · ' ' ı .,... 
nistan, Roman1a ve Tiırki :re gibi dn- ı.tT\'A~Y.A,D.\ ALMAN NCFUZU ye hazır kıın-elli bir .A,lıııany:ı)u dö- ki, ihtiyatlar vukubulan davete nız.... mek i<;ln hazırlannu!} bir lfıtı' 

. . . . Bulcre§, 23 (A.A. ) - Rador A. <lir? BelediJe a l U "Ü& biJI 
ha kilçük diJer del'letlerin imzasına Kaıına~, :!3 (A.A.) - Rcuter ajansı ııüyorsıınuı.. Diin.ranın belki <le Jıo. derın hır heyecanla ıcabet etmıt- jansı bildiriyor . 

1 
b "h ,.~ 

arzetmeğe kilri olup olm:ıdılına ka- ı ' ld' . . şuna aitıııh ecek, rıık:ıl cuııu SU' le· 1 d ' D 1 k . .. . sarf ederek Do ma a çe r 
ıı ırı)or . .. - v J er ır. ev et me anızması mu- A lman hükumeti Bü'lcre•telcı' 1 1 al' ~ 

rar \"'ermek mecburi:retindedir. Hitler ile beraber mühim ıniktar<la ınek ıııcchuriyetiııılcyiın ki, Lu :>· eııı . . . . . • :r smı her 1eı·den evve Dl 11 
1 t t J ı Alman kara, deniz: ve ha,·a kU\~elle· Alın:ın);ı, seksen ınıl)on nürusludur. kemm.el bır suret.te ııleme.kt.edır. elçııı vasıtaaiyle Romanya harici- mek 1,.in "&h,.ır.kcn Emlilk :8'

1
• 

NG L Z GAZETET .ER :-\ :-\ b " " v 
:NEŞRlYATI rinln Memele gelmesini, şi ıuall şar- Uıı ie) riyeti si:ı:ler, bizzat Almanya Bu ıze yalnız bir gurur hıssı de- ye nazeritini aşağıdaki keyfiyet- kaı.ının elinden yok pahasrıt•tll" 

Londra, 23 (A.A.) - D. N. n. a- ki Avrupası, Alman kun·etlerinin nın ortasııı<la > aş:ı) :ın <l iğcr Alınan- :il ayni zamanda kati bir emniyet lerdetı haberdar eylemiıtir: hnnus olan arsaJarm kıyJ11e 1 
Jansı tarnrından lngıliz gazetelerin in lı ir gösterişi gılıi telükki ctrııckte- lıırılıın <l .ılı:ı i) i ıınl:ırsınız. hissi de vermektedir. Romanya hüktlmeti tarafından rinl ı:ır kat daha artırmait• ~ 
hülasaları: ılir. Sizler, hudut ııııııtıık:ısıııı teşkil e· ç k · 1 t 17 

ı l r.11 • ı. :ı :ıt i ıı c c ı it- e yaya vcnlen bütün harp leva hlznı"'t edil<'<'<'ktir? AS~- ~ 
İngiliz: salıah gazetelerine göre dip- I Si) as ına ı ı crın .. nn. • • • di~orsurıuz. Tcrlı:t"dilıııi~ olııı:ııııal. .. ~ 

lomatik müzakerelerde yeniden ıcc:ı· \ tı ny.ıı l.l Alııı:ın nüfımı giıtik~c ıırt.a- ve insanın arkıısınıla kıı\\etli bir .ı.ı- Düşkünler Evinde zımı siparişleri icra edilecektir. 
\ilzlere kar•ı bir blok tcskil edılıne- cak gıbidir. Dün Alımın)n ıle ı.ıt- rn:ın)ıı buhııııııalı: ne demek oldııııuıııı D 1 1 Bu siparişlerden nakil halinde o. Yag"' mur , 

y • <l · ı aya c Atı mamı"' siyle so,·eytlerin önce hlr konfcr:ıns , :ıny:ı arnsııııl:ı inız:ıl:ıııan ıı l'
1111 

• e· <lalıa İ) i bileceksin iz. ~ lan harp levazımı, derhal Roman- Evvelki gece yarısı başJaytP 
akdini ve bunu mütc:ıkıp nıiişterek canız paktı, uıııuıni kan:ıulte. ı.ı.~- Dirlljiınlz, lıi\' bir :r.::ınııın l.;ırılıııı · DUşkUnlere\inde clayak atıı- ı yaya teslim olunacaktır. Esasen diifı 
bir bel annııme nc5ıini derpiş eden \"tın)aııın ii zerin ı lc Alıııan)'!lnııı ııu· yacak ,.e lıiç bir de\let bunu kıra· Jığı h:ıl~kındn bel ('dfyeye bir fi! bu sipariılere ait otuz vagon eşya, b:ılıa kadar devam eden v~ fa 
tekli(lcri me,·zuubahio; olmuştur. ruzunu gosleren bir 'esika olarak te· ı mı} a:ıcktır. Yirmi sıl.ıntı ,.e betL:ılıt ~ Ro . k .. p 

1 
öğleden ıonra akşama ka ar d 

"Times,, gazc ı csl diin Jıı giliz \'e t:tk ki olıııınıakt:ıılır. lıl.: $eııesi, bizi ku\'\'elleıı<lırdi. Biz- kAyet yapılmesı Uzcriııe mlHc t- manyaya gıtmc uzcre 0 on. lalı bir tekilde yağan yağmur 
Fr:ınsız n :ızırl.ırı .., e eko;perlrri aı :ı- l\lcmelde lı in·ok l.il\ nn) alın111 le\'- , lcr, ~iın<li, başkalarından neler hek· tişler ta rafın dan tah ki kala c 1- yadan ge!:mektedir. gece sekizden sonra şiıddetlell 
sında ba~larnn miiznkcrelere Jıııı:iin kır edıitlilii lıilılirilınektedir. Bıınl:ır leyet·eğiıııızi lıili)Orlll, Biz killlSl')I' 14 y d s· ç 1 bu ııabaha kadar yağmı§tır. l'1 

denm edileceitini ~ azı~ or ve hu nrao;ımla ezcümlıs Lil\anyunın suluk renıllık etınek 1sle1111) oruı. Fakat bi· 'conıııuştu. l'.1 üess~sede da yak &S.ID a lr OCU.( 

1 

ret dereceıl diltUlc değildir. 
mHların daha şımdillen bir konre- h:ı rhiye nımrı General Dankantn ~ da z:e de feRalık )apılma!una nıüMaadt• -ıtılmadıfı, ancak Ahmet fsnıln- 14 y&Rlarında Nuri adında blr ı-----------~ 
ns mabi)etinl aldıAını ehemmiyet \ ard ır. edeıne\· i 7.. Şimdi hakikaten nıukıı d- tle bir hademenin hasta ve ace- eocuk Denizbanka alt helAlar- verlldlfl birinci ıulh eeıa • 
kaydederek di)o r ki : ı HlTl.ERI~ 1''\:TKU ı de, ht'ddiml:ı:e nrnıı~ huluımyorııı. 1 k 111• 
•Resmen bildirilıliAine göre, le<"•· M( mcl, 23 CA.:\.l - B. Hiıtcr. ti· Sl7.lerl, Alman ırk ının f'~ld Ü) eler' ~elere fena muamele ett!ğ l tcs-1 dan blrtılndP-n bir bulu ~almı~. kemealnde ılıll olara 

bit olunmuş, itine nilıavet veril adlite•e tealfm edilmlttlr. teme edllmlf, netlcecle ıaa ze karşı mDJlerek bt-yanname ner '.\ atro blnuının hal1,onundan. mt-~·-
1 
ve bü~·Qk Atman ra~ hının t-n l(l'n•· - l " 

dilmcsine dair olan İngiliz teklifi- dan<la toplannıı' olnn balkın alkıfla- utanda~ları sıfali)le selAmlanm." mlştlr. Nuri, yaşı kUtllk oldutundan kendlılnl tevkif etmlıtJr. 



t ~fl?11ls- . ~~1i~1- -, 
Fenerbahçe l{lübü· 
Futbol şubesini - muvakkat bir zaman için - tatil etti 

ya·pılamıyor CG. Bu suretle bu haftaki maç 
lcrdenberi dedikodusu de-, imkan kalmamıştır. 

~tnekte olan milli kUme maç Diğer taraftan Fenerbahçe i.da. Cezalanan iki Oyuncu 

Avrupada futbol 
Lik Müsabakaları 

Avrupanın muhtelif memleket 
lcrindc yapılmakta olan futbo1 

şampiyonluğu müsabakalarının lıu 

haftaki neticeleri şunlardır: 

ltalyada: 

n yarınki Cumartesi günü . re heyetinin bu mektubu yUzün
~alc o~~n AnkaraıUcü - Fe. : den İstanbul m ntakası da çok müş 
ti ~e tnusabakasr, Fener idare 1 kül bir vaziyete düşmüştür. 

Fk. Torino - Novara 1 _ 1, La 
Anadoluhisarı klübünden 105 zio Roma - Fk. Milano 2 - 2, l~k. 

Necdet Duymaz bir ay, Karaıüm· Bolonya - Samierdarena 1 • l, 
rük klübünden 1213 Mahmut Ali Livorno _ Yüventüs Torino. ı o 

"nın dünkil karariyle icra edi Milli küme fikstü.-il mucibince 
ıttc'kf • . ır. bu milsabaka yapılmalıdır ve ne-

Yüret iki ay: Fk B · Fk T · o o . arı - . rıyeste - , 

<Qo~ılerine karşı isyan eden 1 tekim geçen h<:fta oyuncuların Ji. 
~krmını tanımıyan Fener- sassiz olmalarına rağmen oynan-

::ukar.da adlarr, soyadları klüp· Jcnova 93 _ Fk. Lukka 4 _ l 

!crıyle Bölge sicil sayıları %ayılı • Ambrosiana _ Modena 4 • 2, Fk'. 
ıdmancılara lik maçlarındaki sui- Napoli _As. Roma ı _o. 

~k ıdarecileri ıdün İstanbul mıştır. Halbuki bugün vaziyet 
ası vasıtasiyle beden terbi. bambaşka bir şekil alınış bulunu-

11.~Uın müdürlüğüne bir mek- yor. 

hareketleri dolayısiyle hizaların

da yazılı müddetler için geçici mii 
ı:abaka boykotu eczaları ycrilmi~
tir. Bu cezalar tebliğ tarihi olan 
24 - 3 - 1939 tarihinden itibaren 
başlamaktadır. Alakadar klüplerle 
hakemlerin bu idmancıları müsa
bakalara ithal etmemeleri lüzumu 
tebliğ olunur. 

Qıtondererek futbol şubelerini ldare hcyeıi bu şubenin kapan. 
ll\'akkat bir müddet için - ciığmı resmen bildirdikten s9nra 
tttikl • . b"l ı· . t '. erını resmen ı c ırmış- mmtakanın Fener - Ankaragücü 

ltı · maçım oynatmakta ısrar etmesi 
\'iziyet karşısında dün yaz. imkansızdır. 
ıı 'b• • gı ı - bazı zeva,tın yardı- Bu vaziyette yarın şehrimize ge 

" - kendilerine forma, ayak- lccek olan Ankaragücü Cumartesi 
"csaire tedarik etmiş olan Fe günkü müsabakas·nda hükmen ka-
0Yuncuların bu Cumartesi zanmış olacak ve ilk maçını Pazar 

<ıı .• b k . rnusa a ayı yapmalarına günü Vefa ile yapacaktır. 

Çammer Kupası 
Müsabakaları 

St. Anton, (A.A.) - Çammer 

~nalmilel tenis mu"sabakaları l~;a~~i~~ c~~::~e:~:ı~~~:~;~ 
erkek ve 110 kadın kayakçı işti. 

~Bu seneki karşılaşmalar tesbit edildi ra4k500etmiştirt. . 1 ~ d 
~r~ k . . me re uzun ugun a ve 

0 memlcketlerın tenıs fe- Temmuzda İsviçre şampiyonluk- 80 metre seviye farklı koşu dün. 
/ 0nlan bu sene içinde yapa- lan (Zürihte), 14 • 23 Temmuz! ya şampiyonu Josef Jenerin Al
tı ~ampiyonluk müsabakala. tarihinde Almanya birinciliği 1 manya §ampiyonu Villi Walch gi. 

• tarıhlerini tesbit etmişlerdir. (Hamburgda), 25 • 31 Temmuzda 
1 
bi klas kayakçılannm bile mu . 

Ilı la .. 1 . n programa gore: Polonya şampiyonluğu Varşova- vaffakıyetlerine engel olan zor. 
18 l:laziranda Fransa şampi. da, 20 - 28 Ağustosta da Macaris-1 luklar göstermiştir. Hatta ya -

t fu (Pariste), 26 Hazirandan tan şampiyonluğu (Budapeştc) de' hancılar daha kötü bir netice al-
ltıl'lluza kadar İngiltere şam- yapılacaktır. mışlardır. Ezcümle İtalyanın en 
•ı (Vinblcdou) da, 9 - 16 , iyi kayakçılarından Armund an. 

C cak 24 üncü olabilmiştir. İsveçli 
y Unıartesi Günü Alman Milli Takımı Sven Mikon 40 ve Norveçli Al! 
apılacak Maçlar Berlin, (A.A.) - Rahıs ağır 26 ncı olmuştur. 

ten Terı>lycıi htanbul Böl· 
~tbot Ajanlığından: 
~ "bahçe Stadı: 
l~aragiıcü - Fcnerbahçe. Saat 

da. Hakem: Refik Osman 

~ hakemleri: Ziya Kuyumlu 
~ ret Kayral. 

ıA.R GUNt.t YAPILACAK 

~•L. MAÇLAR 
;:ı1ın Stadı: 
do)uhisarı - Galata Gençler. 

9 30 da. Hakem: Şahap Şiş. 
~ı:lu 

i.I\ h. 
akemleri · Rıfkı ve Talip 

<i:ı. • 
~k , 
, ltrt • Demirspor. Saat 11, 

· liakem: Samim Tala. 

:1\ hakemleri: Fahrettin So
c Bahaed:lin Uluöz. 
111'1lpaşa, Galataspor - Bey

it l(ltrtuluş muhtelitlcri. Saat 
a· liakem: Nuri Bosut. 

atletizm federasyonu, Osloda ya- Şu sırada kayda şayandır ki, 
pılacak olan Greko Romen Av • Birinci ile 40 ncı arasındaki fark 
t•upa ıgüreş atnplyontunnıc ~t· . 40 s&n\yedell ibarettir. Netice • 
rak edecek olan Alman milli eki- ler: · 
pini tesbit etmi§tir. Erkeklerde: 

56 kiloda: Georg Pulheim, 1 - Waler Klasing 4 dakika. 
61 kiloda: Ferdinand Sche - 24.4 saniye. 

mitz, 2 - Kitz Bühl 4 dakika 42,6 
· 66 kiloda: Heinrich Nett Sheim saniye. 
72 kiloda: Avrupa şampiyonu 3 - Feix ile Dr. Matt 4. daki. 

Fritz Schafer, ka 43 saniye. 
79 kiloda: Ludvig Schweickert. Kadınlar arasında: 1 

87 kiloda: Kari Ehret. 1 - Şristl Granz 5 dakika 37 
Ağır sıklette: Kurt Hornfies .· Mniye. 

cher. -------------
Yedekler: Katagori sırasile: Yüzmede Yeni Bir 
l 5 nisanda Wels'de Macaristan Alman Rekoru 

la karşıJ.aşacak olan ekip şu su. Layp:ı:i&de yapılan yüzde müsa 
retle tertip edilmiştir. bakalarında, Pomeranya böl&esin. 

Pulheim, Schmitz, Freund. ~et' den Leskovski 100 metre kurba-
teshei?, Schweickert, Sterer. lama yüzmeyi ı dakika 10/l sani. 

Pıng - Pong Dünya yede bitirmiıtir. Bu müddet Bal 
Şampiyonluğu kenin tcıis ctmiı olduğu Almanya 

Franıada: 

Rasing Rube - Fasing Paris 
1 - 1, St. Etiyen - Fk. Sete 3 - 1, 
Lö Havr - Olimpik Lil 1 - O, 
Olimpik Marsey - Fk. Rucn 1 - O 
As. Kan - Fk. Metz 2 - 1, F. S. 
K. Fives Lil - Fk. Şoıo 2 • 4, 
Ekselsior Rube - Rasing Lens 
O - 1, Rasing Ştrazburg - Fk. 
Antib 2 • 1, 

Almanyada: 

Titiıt muhtcliti - Meme] muh
teliti 8 - 1, Anvicitia Forst - Te. 
ni S Borusia O - 1, Fk. Guben -
Hcrta B. C. S. 7 - 2, Prusiya Hin. 
dcrburg - Forverts Razcnıpor 

2 • 1, Drestner S .. - S. K. Herta 
4 • O, Helştayn İci - Hamburger 
S. V. 3 - 3, Şalke 04 - Sv. Bön· 
trop 2 • O, Admria Viyana - Va
ker 4 - 2, Avusturya - Rapid 
4 • O, Grazer S. K. - Famatör 
Fiyat 5 - 3, 

Romanya Rağbi Takımı 
Haydelberg de Berabere 

Kaldı 
Bükrcş Ragbi muhteliti Pazar 

günü Haydclbergde karşılaştığı 

bir şehir muhtcliti ile fevkalade 
mü~emmcl bir oyunla çıkarmış ol
masına rağmen cyun 3 - 3 beraber 
Jikle neticelennıi~tir. 

Bütün maç m::iddetince misafir 
ekipler sahaya hakim olmuştur. 

Bu turnuvanır. en ~hcmmiyetli 
karşılaşmasın: teşkil eden Bad!~• 
muhteliti ile Burgund Fransız 

muhteliti ara:iınd:ıki karşılaşma, 

Fransızlarıa 9 • Z galilıiyctile bit
miştir. 

İsviçre .- Almanya Maçı 
Manhaym, (A.A.) - 4000 se

yirci önünde İsviçre serbest gü
reş millt takımile ikinci karşılaş. 
masını yapan Alman milli takımı 
bu defa ~1 kazanmıştır. 1sviç. 
renin galibiyetlerini. ağır sıklet 
'iampiyonu Lardonun. Horn Fişe. 
ri sayı he!abiylc yenmesi ncticc
ı:ıinde kazanmışlardır . 
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• 
lzmirde toprak bctyı amı 

!zmir, (Hususi) - TO!''"'l.k bayramı, ı:;ehrimizde merasim
le kutlanmış, Bornovada davetlilere ziyafet verilmiştir. Bornova. 
da Ziraat Mektebi talebesi de bir müsamere vermiştir. Resmimiz 
davetlileri bayramda Bornova Ziraat mektebinde gösteriyor. 

Kültürparkta Ziraat 
Müzesi K urulugor 

Köylüye, ilmi ve fenni ziraat usulleri öğretilecek 
lzmir, (Hususi) - Ankaradan j Uzüm, pamuk, hububat, zeytin, 

avdet eden Burnuva mücadele is- incir ve tütün gibi Ege bölgesinin 
tasyonu müdürü Dr. Nihat. Eğri. 1 esas mahsulleri birer canlı tablo 
boz, Kültürparktaki Ziraat müze- halinde müzede temsil ve tethir 
sinin bir an önce hazırlanması için edilecektir. Bu tablolardan ba1ka 
faaliyete geçmiştir. mahsul nümunclcri de ziraat mü. 

Ziraat müzesi, E&cnin ziraatçı- zcsindc yer alacaktır. 

Yukarda adları sayılan mahıul-lığını ve çiftçiliğini temsil edecek 
bir mahiyette olacak ve köylüye 
ilmi ve fenni ziraat usulleri hak. )erden maada diğer mahsullerin 

kında icabcdcn tesisleri göstere- kaliteleri, kimyevi tahlilleri, iıdai 
cek ve öğretecektir. nisbetlcri hakkında istatistiki ma-

Hariçten gelen yabancılar, zira· 1 ICımata, Ziraat müzesinde önem 
at müzesinde Türkiyenin zirai çeh verilecektir. 
resi hakkında toplu malCımat sahi. 
bi olabilecek ve her mahsul hak-

Bu müze, Fuar ayından maada, 
senenin her zamanında açık bulu. 

malumat edine- nacaktır. kında istatistiki 
ccktir. 

Son fırtın~nın zararları 
10.000 Kiremit Uçtu, 
İzmir, (Hususi) - Son fırına 

esnasında Kemalpaşa karasının 

muhtelif kl>ylerinde ha.arat kaydc 
dilmiştir. Bu hususta vilayete &e
len malUmat şu •merkezdedir: 

Fırtına esnasında kaza merke
zinde 530 adet çam kırılmış, 10000 
kiremit uçmuş, 12 kapı, 15 ev ve 
avlu duvarı yıkılm~ş ve devrilmiş· 
tir. . 

Köylerde ekserisi zeytin olmak 
üzere 1600 ağaç devrilmiştir. Ar. 
mutlu köyünde 150 mcyvalı ağaç 
devrilmiştir. Ören köyünde 200 
badem ve 30 zeytin ağacı kökün
den, 200 zeytin ağacı da dalların
dan kopmuş veya kırılmıştır. 

Yukarı Kızılca köyünde dört kt 
\'ak devrilmiştir. Aşağı Kızılcada 

zeytin ağaçları yüzde elli nisbe. 
tinde zarar görmÜ§tÜr. 

Parsa, Yiğitler, Sar tar, Kerde· 

1.600 Ağaç Devrildi 
me köylerinde 1900 ağaç devril
miş, 3000 kitcmit kırılmıştır. Si. 
nancılar köyü okulunun bacası uç
muştur. Bu köylin birkaç ev du
varı yıkılmııtır. 

Halibeyli köyünde 83 a~~ dev. 
:ilmiştir. 

Ulucak köyünde 8 duvar yıkıl
nış, 100 zeytin, h5 çam. 10 ba
dem ağacı söklilmüştür. 

Kemalpaşanın bütün köylerinde 
az çok zarar vardır. Dcrcköyde za 
hire yüklü bir merkebi sular ıö
türmuştür. 

Çeşme kazasır.Ja bir yelkenli 
:ırt na esnasında demir tarıyarak 
:araya dütmüı ve parçalanmııtır. 
.ı(azanın bazı yerlerinde ağaçlar 
devrilmiş, kiremitler uçmuı, cam
lar kırılmıştır, Alaçatı ve Uzunlcu 
yu mıntakasında telefon direkleri 
devrilmiştir. 

... :ı hakemleri· Tarık özcrcn-
•c -... • 

•'lccdet Gezen. 

!{ahire, (A.A.) - Burada ya. rekorundan" 7 /10 saniye eksiktir. 
pıhp, sona ermiş olan Ping • Pong 
dünyaşampiyonasını müteakip en 

._ \' AlilT'm kitaı• ~k.linde roman lcfl'ik.ıısı -

~hulspor, Beyoğluspor • Top 
~ /\rnavutköy muhtelitleri. Sa 

tıı'.~S te. Hakem: Halit Galip 

(~ 
t 1\ hakemleri: Feridun Kılıç 
A •rcf Mutlu 
·~~aragücü ~ Vefa. Saat 16,30 
~~ 'llı:ern: Şazi Tezcan. 
~I\ hakemleri· Ahmet· Adem 
"l.ı • 

n ve Adnan Akın. 

ternasyonal federasyon yıllık top 
lantısınr yapmıştır. Bu toplantı -
da 94.0 dünya ı:ampiyonasmın ter 
tibi yedi senelik bir fasıladan son 
ra Fransa ya ha vale edilmiştir. 

Pasav. (A.A.) - Macaristan 
jimnastikdlerile iiçüncü ka rşrlaş 
masmr yapan Almanya 34.9 pu. 
vana karşı 350 puvanla galip gel. 
miştir. 

lngiliz yÜksek atlama ıampiyo. 
nu Doroti Adam, y.lnız yiiluek
atlamaktalü maharetiyle kalmaz, 
ayni zamanda bu ıporu yaparken 
vücuduna ıörülmemit bir süzellik 
tavrı verir. Sporu eıtetikle birlef"' 
tiren bu mefhur lnıiliz ıampiyo
aunu yukarda ekzeraiz yapau-ken 

100 

mü~ karde3 gibi biribirlerini hMretle . kucakladılar. 
Iı:almers, Brent'e: 

- Bir daha otomobille giderken, karııdan kam
yon gördüğümüz vakit, hemen yaya kaldırımına çı. 
karak el pen~e 'divan duracağız değil mi, diyordu. 

-SON-

Tercüme eden: H. M'0!\1R 

91 

anlryacağım tarzdı~ konuşsana ... Bu işin içinde ya. 
ııan ben değil miyim? 

Brent müteessirdi: 

- Lakin bana bir şe;· derneğe hakkınız yok .. 
Gerçi bilerek \'eya bilmiyerek si?.C bir para vaadinde 
bulundum. !=:imdi ne yrpayım ? .. Elimdeki bütUn pıt· 
rayı si1.c terkedeyim. Fakat bu para da, elli liradan 
yukarıya çıkmaz. 

- Elli lira benim ne işime yarar: Ben buradan 
sıvışıp gitmeğe 'ml'Cburum. 

- Doğru sövlüyorsun nma, ne yapayrm. Başka 
bir hal çaresi yok. . 

Avukat Prid yine imclada yetişti: Kızıl saçlı hay. 
duda hitap ederek: 

- Mister Mangus. diye sordu. Amerikaya dön
mek için ne kndnr paraya ihtiyacınız var. 

- Biz.im paramız.la en P .. 5nğı yirmi bin dolarım 
olmalı. 

- On bin olsa idare edemez misiniz! 
- Kafi değil. 

- Pek ala. 'Ben si1.e Ameriknya gidecek gemiye 
binmenize yardım edeceğim. Size bu memleketten ay. 
nlmanız için 'her türlii muavenette bulunaca~. lc:e. 
ri!line dO~UrdUğil münaııcbctsiz vaziyet dnlıtyJsiyle 
Mister Brent size istediğiniz tazminatın yarısıni ve. 
recektir. Bu suretle Amerikaya gidebilirsiniz. Fakat 



8 - VAKiT 24 MART 1939 

• t - • • I • • • - '- • • • ., 

, 
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atdanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniı. 

KAN, KUVVET, iŞTiHA ŞURUBU 
f.;. Umum doktorların müttefikan 

takdir ve milyonlarca vatandaşa lti
mnlln tnYsiye ellikleri en mükemmel 
lıir km·vet şunıbudur. Daima kanı 
tazeleyip çoiJaltır. Tnth bir iştilı:ı te
min eder. Her zıımıın genelik, dinç· 
lik ''erir, zekli ,.e hafıza kudretini 
yü,kseltir. Sinirleri, adaleleri lmvvet
lendirerek, uykusuzluk, halsizlik, fe
na düşünceleri giderir, vücut maki
nesine ltızım olan bütün enerji ve 
kabiliyeti vererek daima :ı:zim, irade, 
neş'e sahibi eder. Mide, barsak tem
belliğinden ileri gelen muannit inkı· 
b:ıılarcla, bel gc;.·şeklifti ,.e ademi ik· 
tiı.larda şayanı lı:ıyrct faydalar te
min eder. 

S O 'u 
Diğer bütü.n kuvvet ilaçlarından 

ayıran başlıca hassa 
-~----- Devamlı bir surette knn, kuvvet, 

iştiha ynratması ve ilk kullanan
l:ırda bile mucize gilıl tesiri der
hal göstermesidir. THo, Grip, 
Zatürree, Sıtma ,.e umum kan
aıı.lıkla neticelenen tehlikeli lıas-

en mtıkemmel bir derman 
talıklann nekahnt de\·relerinde 

şurubudur. Sıhhat YtkAletinin reı;mt müsaadesini haizdir, 

ilan 
1939/84 

lstanbul Birinci Ticaret Mahkt· 
mtsinden: 
Eğe vnpurlyle lneboludan namına 

gönderilen 26 balyv, urgana ait 129G 
sayılı konşimentonun zayi oldu~un-

HER ECZA!'\EDE BULU~lJR. 

daıı bahisle iptaline karar verilmesi nnnunun 038 inci maddesinin kı:ra
Mehmet Celiili nkili Galatacla Fer- sen tatbiki suretiyle ziyaı iddin olu· 

menecilerc.lc Şirkeli Jlayriyede avu- naıt konşimento 1.:imin elinde ise 45 
kat Mustafa lrran Yelmek tarafından giln içinde mahkemeye ihraz etmesi 
bn nrzuh:ıl t:ıleıı ve işbn l.:oıışlınen- ve aksi takdirc1e bu müddetin hita
tonun hamili olılıığnnn dair ' 'csika- mındn iptaline karar verilecel!i ilan 
dn ilıraz edilmiş olmakla ticaret ka- olunur. 

, 
1\linimlnl yavrunuzun sıhhatini 

düşününüz. Onlara çocuk arab:ı
ların ın kraliçesi olan Ye en iyi 
imal edilmiş, en fazla tekemmm 
ettirilmiş, en sıhhi arabayı alınız. 
Yeni gelen 1939 modelinin 50 den 
fazJ:ı çeşidi Yardır. Her yerden 
ucuz fiyat ve müs:ıit şartlarla 
yalnız: 

BAKER MA~AZASINDA 
bulabilirsiniz. 

lstanbul Asliye 3 üncü Ilukuk Mah
kemesinden: 

T:ıkfor tarafından Nişanlaşınd:ı, 

Dardiz apartımanında 85/3 No. da 
mukim iken halen ik:ımelg~lıı meç
hul bulunan Yugoslavya tab'asından 
Antuvan kızı lste!nniya aleyhine 
38/1588 No. lu dosya ile açılan bo
şanma dansında: l!ı'inen vaki telıli
gata rnğmen müddeialeyh lslefani-

ya tahkikat günü mahkemeye gelme
diğinden h:ıkkında gıyap kararı bi
littihaz beş gün zarfında ilanına n 
tahkikatın 2-5-939 saat H do taliki-
na karar verilmiştir. Mumalleyha 
Istdaniyanın mezkfir gün ve saatte 
mahkemeye selmesi veya bir nkili 
k:ınunl göndermesi ve aksi takdirde 
gıyabında tahkikat \'e muhakemeye 
devam olunarak bir dalın celseye a
lınmıyacağı tebliğ ınııkamına kaim 
olmak üzçre ilAn olunur. ,(28G8G) 

llan 
Sahip olduğum tek allı )'Ük nraba

ının12G5 numaralı plakasını zayi et
tim. Kaydını .sildi rece!; imden hükmü 
olmadı~t ilan olunur. ....- J\ksaray 
Jılillct caddesi numara 308 Ali oğlıı 

Musta(a. ,(28G81) 

Keşif ibedeli !lk 
Heybeliadada Klavuz sokağında. uınumt 

mecra. yapılmasr (Fen i~leri mUdUrlüğün. 
den vesika) 650,85 
Fatihte Ba.şmüezzin sokağı kaldırımının 

esaslı tamiri 1505,35 
Fatihte Okumuş idem sokağı ,, ,. ,, ,, 1728,45 

Yukarıda keşif bedelleri yazılI işler ayrı ilyrı nçıl( e 
ye konulmuştur. Keşif evrakile şartnameleri Levazmı nı 
ğiinde görülebilir. 1stekliler 2490 -sayılı kanunda ~ ,,,...~ 
hizalarında gösterilen teminat makbuz veya. mektubile 
12-4-939 ~arşamba günü saat 14: buçukta. ~abnt 
bulunmalıdırlar~ 1(1968). 

Muhammen bedelleri ile miktar ve evsafı e.pğıda ~ 
grup malzeme ve eşya. her grup &)'TI ayn lhale ~et 
11. 4. 1939 salr günü saat '.(10,30) on buçukta Hay~ 
binası füibilln'tleki komisyon taraf mdan açık ekıılltma USlJ.iV"" 

tın almaeaktır. 

Bu i~ girmeıt isteyenleriJ?. her grupa. alt h!zalannt!S 
muvakkat tenıin,at vermeleri ve 'kanunun tayin ~ttiği 
birlikte eksiltme günU saatine :Kadar komisyona m~ 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız: olara.lt 
maktadır. 

1 - 12 adet çift silindirli diyaframlx ~ift kollu ~. 
l:ır.ıba muhammen bedeli ~584 lira ve muvakkat teminatı lJ>' 
ra 80 kuruştur. 

2 - 500 adet el arabş.sx demir tekerleği: Muhammen 
1250 lira ve muvakkat teminatı 93 lira 75 kuruştur. 1(19~ 

ö i açıl 
alf~ndaki müracaat 

magazaya _./ ~'~~~~a~~~~~~ Sirkeci Liman hanın 
....... 

- YA.KlT'ın kitııı> şeklinde roman te!rikası -
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bittabi oradan ötesini garanti edemeyiz. 
- Haydi canım. Siz bir kere beni buradan ÇI

karm. Orada ne olacağım merak etmeyin. Amerika 
benim memleketim. Orada nasıl hareket edileceğini 
bilirim. Parayı ne zaman alryorum? 

- Yarın sabah bankalar açılır açılmaz ... Saat on 
buçukta sizinle rıhtımda buluşalım. Haydi Allaha 
ısmarladık. 

Red Mangus §apkasını başına geçirip kapıdan 
çıktığı sırada Con Brent, avukat Prid'in yüzüne hay
ret içinde bakıyordu. Adeta, "ben bu parayı nasıl ve. 
rebileceğim ?., demek ister gibi bir hali vardı. 

Avukat her zamanki gibi soğukkanlrluhnı muha. 
faza ederek elini dudağına götürdü ve: 

- Merak etme, dedi. Neticeyi bekle .. 
Daha sözünü bitirmemişti ki, otel kapısının ö. 

nünde gürültüler başgösterdi. · 
Az sonra avukat Prid ile Con Brent iki arkadaş 

gibi şunları konuşuyorlardı: 
- Ben otele gelmeden evvel, vaziyetten pofüıl 

haberdar etmeği unutmamı~tım. Zaten bunu ben yap~ 
masaydım, otelin, yavaş yavaş kendine gelmcğe baş. 
Iıyan yara1ı kapıcm yapacaktı. Bu itibarla, Red Man. 
gus'a. ıtrl bu otelden dı!Jarı çıkıp polisin ağma dü~. 
mesi için, onu Amerikaya göndermeği kolaylaştıra. 
,..nk her türlü muavenet vaadinde bulundum. Kendi. 
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sine vermeği vaat ettiğim paraya gelince, bu miktaı: 
sana çok yüklü geliyorsa da, haber ·vereyim ki, sen 
bu parayı fazlasiyle ~erdikten başka, ömrünün sonu
na kadar da idare edebilecek bir servete konmuş bu. 
lunuyorsun. Halan Suzan Rigmor öldü. Hem bütün 
servetini sana terkederek .. Bırak ki şimdi bu parayı 
da vermene lüzum kalmadr. Çünkü Red Mangus, A. 
merikada işlediği suçlara ilave olarak burada yap. 
tığı hiyanetlerin cezasını ödemek üzere polisin elin. 
de bulunuyor. 

Con Brent, kendisin verilen büyük miras haberi 
karşısında hem hayret, hem de sevin çiçinde ağzı a
çık kalmıştı. 

Avukat Prid'in Con Brent'ten a;Tıhrken son sö. 
zü şu oldu: 

- Müsait bir vaktinde yazıhaneme uğrayıver de 
şu miras işini neticelendirelim ve paralarım al. 

• 

Con Brent bundan sonra doğruca Kalmers'in e. 
vine gitti. Kendisini ilk karşıhyan, senelerdenberi 
sevdiği Jan Kalmers oldu. Arkasından annesi .. Onun 
ardından, artık tamamen iyileşmeğe yüz tuttuğu cL 
hetle, lıastaneuen çıkarılmasına. izin \'erilmiş olan 
Kalmes'fn kendisl.. 

Kalmcrs ile Brent, iki muhtelif cepheden dön. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I -27. 2 - 939 tarihinde ihale edilemiyen 250.000 uıette'I 

beyaz kanaviçe yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konnı~· 
lI - Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat tenilna.t -pır 

ra 25 kuruştur. 1., 
III - Pazarlxk 30-3-939 tarihine rastlıyan Perşeınbe ,o

saat 14 de Kabataşta. Levazım şubesi müdürlilğündeld a.lıtıı 
misyonunda yapılacaktır. ~ 

IV - Şartnameler lier gün sözü geçen §Ubeden ~ 
nabilir. 1 ~ 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün, ve saa.ttB 
kur komisyona. gelmeleri ilfuı olunur. (1701) __/ 

İstanbul Umumi Meclisi Azasına 
istanbul Vali Ve Belediye Reisliğinde~: f'. 
lstanbul umu.mi meclisi 3 üncü fatihap devresi bir~1 '/ 

ni~m içtimaının ilkini 3-4-939 tarihine rnstııyan pazarw"' ~ 
nl saat 14 tc aktedeceğinden meclisin ruznamesi posta il~ .., 
derilmiştir. O gün belediye dairesindek.i umumi meclis satotl 

ttşr~e:r~~u:r~~~--------4' 
~U.JU,.A.L.f.LA.LJ~WW~Ji 

Türk Hava Kurumu 
Büyük PiyangosLJ 

AltmCI keşide: 11 Nisan 939 dadır. 
BUyUk ikramiye 20,0000 liradır~ ------------------&• ~..LK.Ll.Lf.L.W'-- - -


