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Romanya Hariciye Nazırıl 
Ankarayı gelecek 

Bükreı, 25 (Hususi) - Gazetelerin 
yazdılına 16re Romanya Hariciye 
Nazırı Garenku :Mayıs ayı içinde 
Ankarayı ziyaret edecektir, 

Bu ziyaret. Hariciye Vekilimiz 
Şükril Saracollu'nun Bükreşl ziyareti 
esnasındaki davell üzerine olacaktır. 

Yeni Meclis 3 
isanda toplanıyor 
isicumhur intihabı yenllenecek 

Bütün yurtta mebus seçimi 
bugün yapılıyor 

üyük Kurultayın da Mayısta 
toplanmak ihtimali var 

Akşama kadar seçimlerin neticeleri alrnmış olacak 
lstanbulda reylerin ahlmasına bu sabah saat 9 da başlanıyor 

Ankara, 25 (Husu•İ) - M.m.ketia her Wafmda melMaı 
• • ;pnn ak.- •itmit olaeajma sön yeni Mecliaia açıl
.... tam Wr laafta lmlmqtır. Uç Niaan Pazartesi sinü top-

Mec:liate eneli Reüicambur intibaı. yenilenecektir. 

Difer taraftan Büfiik KurultaJJD dört tenecle bir toplm· 
matat olduiuna söre önümüzdeki Mayıs içinde hir içti. 

Jllpl)acaiı IÖylemnelEtedir. 

Şefin H İ 
yannamesi a a y 

Memleket dahilinde mebuı ıe. 

çimi, ~vvelce kararlaıtınldığı cibi, 
bucün yapılacak ve netice her ta
rafta aktam üstü alınımı buluna. 
caktır. 

Şehrimizde reyler aut dokuzda 
alınmaya baılanac:ak ve l>u it 12 
de bitmiı olacaktır. öileden ıonra 
da reylerin t~tbiki yapılacaktır. 

Dün intihap undıiı konlerana 
salonuna konmuı bulunuyordu. 
İkinci müntahiplere verilecek mu 
hatalar buıün aut dokuzdan ev, 
vel daiıtıımıı olaca'ktır. 

V•zanı ASIM US ANAVATANA 0 

'ttb-k17e Cumhmnı.t ve Cum· lstanbul mebusluğuna 
et Halk Partbl aeaeı • müstakil namzetler 

ıDuhterem İmıet bıöall lr 'Hr .A K lstanbul i"tihcıbt mebuan tef. 
lllebu namHtlerlnln 11.ate- l,J J't. ti} heyetinden: 
ilan ederken Altıncı Btl70 l 1 - Halil Güden: GUmrUk ko-

Kecl•tlnln dört ... .uk o un k milyoncuau 
Jet deneücle umumi ha· a c a . (Deuam& 6 flOldo) 
uahatt,ını tef]E:ll edecek ----------

K H t M I 
• • f d •tıı1 ,.f l*'nl Parlı DCuatmıa ~ ..,....... 

~~:... arann a ay ec ısı tara m an FR AN sız 
~:~~ Salt UÜOÜ Verileceği zannediliJOr Reisicumhuru 

ffalat Mt Rllll U. 111,w~nr Tliriıjl me1tusu Yarın kabiuclt • ahlut olAll t.tlı&la dftlet 
tefldl&t.ı ile ,...ı mebu 

~delüe 'bu aeıtn ~..u .... e olarak Meclis açlldıgı 9Un yemin edecekler İZ aha 1 V8r8C8k 
19' btatnt teUda eıme.t· Ankara, 25 (HU8111i-mubabiıiaıizden telefon-

. la) - Birkaç aündenberi burada iırarla dolatan 
~d BtlJft HDlet Jlecllal- bir pyiaya •öre liatay Millet Meclisi buaünler· 
lattbabatı 7enllemek kan- de tarihi bir celse aktederek ana vatana iltihak ka
Yenned harici &ıemba tehll· ran verecektir. 
te19wwllt mauaruı al'Ht

Patlı, 25 (A.A.) - Reiaicum. 
j hur Lebrun'un lnıUtere aeyaha· 

1 

tinden d8n0fll berine clahill alya 
aet Fransa efktnumumiyeaini tek 
rar alakadar ctmele baıJ•mqtır. I 

(Dftnıs 6 ftCtda) lımtl ln~na Parti Dlr1anı loplan1mndan cıfmfıırlt• 

en idi; bun4aa 80Jll'a b&· Bu suretle •enelerdenberl 
•tlr'atle tnklpf etU. ın. Ttlrk mllletlnl lgal eden btlJOk 

bflJlllt fadalar brp- m.llU cJaya tam Ye k&mJl mana
kabnaa lhtlmallnl s6s&- n ne haJWtJmtt olacaktır. 
alarak hareket etmekte Hatay Devlet Reisi TaJfur 

YEN/ŞEHiRDE DÜNKÜ FACiA - ~ -- ~ ~ ~ ~ ~ - - - - ~ . -

bdar haldi olchıtumm an· Sökmen'le Bapekll A.hdurrah· 
• Onun lçbı muhterem Şef man 1'1elek'bı Ttlrk11e BtlJtt 

llıumau tekrar memleket el· lllllet HeclUlne &sa namzetl 

Beş katlı bir apaı-tıman yıkıldı 
umtJ98lne hatlrl&tarak: c&sterllmlt olmalan da bu p- 4 • • ı • • 10 \1 ı 5 k • • eiıkaz altında ' .Tehlike halinde Tllrk11e- JiaJI te,ıt etmekte41r. o u, agır yara ı, ışı 

ile clbl -yazlfeler kartıaında Resmi niahfeller bu b11.8U-

"Bu apartıman çatlak, çökecek,, de'fl:l.işler~ 
sahibi "Daha güz sene dayanır/,, dige cevap vermiş 

llnacatını kat·ı olar•k te•blt ta uı·ı .a • .a,ı.memekle be ... Kiracılar 
ete lmkln yoktur. Bu llıU· ber bu karamı erıeç verllecell· 

er kal'fıamda ancak muhab- :.•=ı::k nuarl7le. bak· EV 
Ye emniyete da1anaıı blr • 

llk lçlndekl kıtdretll mlllet- AJ1U taJla7• sÖft, Hata7 ' 
kencUlerllll ve lnıanlıtı kur· Klllet Kecllsl Z8 Mart alı &11· 
aktır." ntl top]au.rak llttJıak kararım 

ba Yerecektir. 
h.~1°'· Bun4aa 80lll'A imar, Ba&a Dnlet Beld ile Bafve
~ Ye en4Aatrl J0111.1M1akl 1· idi, a :.Hada teplaucak olan 
·~, bil•••• kö7lil Te TtırklJe BIJtlk lllllet )lecll8bı· 
-..; kaMllCllll artmp _. de Oomhurlret kaluullarmA aa· 
~ 1evl7elel'bd J1ibeltmele dık kalacaklarnaa dair 7emln 
~ ... ~ olan parti PJ'Oll'&1BlllUl edecelde:rc11r. 

~en bahHderken idare ---------
~ e dbenla, halk l~e lflerlnden beap Teımek yulfe
~ alt me.alelttr ile JUiU'u· llnl bir san ---tlndea uzak 
\. t.ukamet Ue Ye lntlliam tatmaJacaldardn'· 
~en bir ldarenla batı& ık· ljilpbe Joktur ld umumi lda· 
~ mahl7etteld Terimli ted· real bu fe)dlde lşleJeD bir mem. 
' rden daha mllhlm oldutu· lekette harld &millerin ve fev· 

ta 1öaterl7or. katade hAdiselerln tesiri ile her 
"'°rannamodeld bu ifadeler p7e ratmea bir talmn ılkmtı· 
~~er çok .. rlhtlr: Cam· lar da olabilir. Bununla bera· 
L~·fet Halk Partllhıe da7anan her Mllll Şef bö1le bir vaslfet 
~ mllll idare her bal ve Ur- kaı'şllın«k bile gene temin ecll
li....~etin a&terdlll itimada ror ki içeride lhtl1açlar ye sı· 
~ olmal• çabfacalrtır. Y~nl kmtdar ne derecede çok olu. 
.. ~k Millet Hecllsl Azalan dı.,.rıdald sl1uet bulıranlan ne 
~hlplerln reJl Ue yerilen kadat- kal'lfık ve d.olqlk &örtln· 

ltlın.dı kıJm•tll bir emanet sc, biittln bu zor tartlarm için· 
~ ._,enlarmm içinde .alda- den Tilrk milleti itibar Te reta· •t ldardrr. Her Taklt mlliet. hı artmış ve genl~lemlt Olarak 

111.eınıekete breı •Clk a1m ile çıkacaktır. 

Dlln Be;yolJunda, Yenlfehlr ttıtler 
llrpertlcl mathl, bir fellttte •bne 
olmu,tur: · 

Olle heri 1Ut 12.15 unlannda 
Yenişehlrde Papask6pri1silnde i kal· 
h bir apartıman, lelndekllerle bir
likte ç6kmtı,, entu ile, altında ba· 
lunan iki Hl de yıklnııhr.ı Yıkılan 
apartıman Papuklprilsibıde KailP
aar caddeaillde Topuzca aoblmda 
Makarnacı naml71e maruf Yut Baka 
adında bir BWDa alt 8 numaralı "At· 
las" apartımanıdır. 
Kısmen ahpp ve tahminen IO M

nelik olan a;artıman Yenltehlr bol'" 
tanlannın tlst tepeslnılekt )'amaca 
lnp edilmif bulunmaktadır. Bu 111-

retle eTin cephesinden )'flbeklfll 20-
(~m. 6 tamda) 

' Bertin yoJundan notlar 

Balkanlarda 
ALMAN 

Propağandası 
Busün Oçüncü Sayfa· 
mızda Okuyunuz. 



! - YAKIT 26 MART 1939 .. 
Arasıra: 

Maarif ŞOrasında 
Yakmda. toplanacak olan Maarif M •t • 

Sf1raıı, mcmle'ketiminn fikir ad~ 88fl te yeni 
~~~ hararetle meşçul etmekte- tayinler bekleniyor 

Bu me22uliyet içlnde, maarif 
meselelerimizi al!kadar birçok Re§at Ve Şemıettin'in 
kimselerin fikirlerine ce müracaat Müsteşarlığa Getirilmek 
suretiyle hal ıekillerinc bağlan· İhtimali V:ar 
mak istediğinden dolayı, Maarif . . • 
V kili H Al. YU 1 b"" •• k Maarıf VekUetı cr'kanı arasında e asan ı ce e uyu . . 
hl muh bbc d b 11.. tm kt son zamanlarda bazı tayın ve na· r a t c te e ur c c c· 
d

. V k"l" 1 k ff k , killerin yapılması beklenmektedir. 
ır. e ı ın muta a muva a oı- . 

·ı · h 1 t ft ük Nıtkıllere sebep orta tedrisat mü 
ması temennı erı er ara an y .. . . . . 

1. duru B. Avnı ıle Maarıf müsteşarı 
ııc ıyor. B R'd N fı . 1 1 ğ 

B. · k n.d"l · ) k t ı; • ı van a ızın say av ı a nam 
ızım, e ı erıy e onuş u~u- . . 

C ı: u· 1 t tk:'I.. zet gösterılmelerinden deri gel-muz pro c \lr ve mua ım er e llL • 

ah 1 k ıi .. . i . mektedır. 
11 ası o ara se ve unıvers teyı 
al b 1 

la Bu vaziyet karşısında orta ted. 
mı§ u unuyor r. . .. d .. 1 .. ğ.. V f 1. . .. 
LiSE MESJ::LESI· rııat mu uru une c a ı.sesı mu· 

B ı · dürü Osman, İstanbul Maarif mü-
u mese e: dü · T vf"k K b. • · " 

1 P 
. 2 _ Kita . 3 _ rli e ı uttan ırının, muste 

- :rogram, p, 1 ğ d ı· bö'l · ' b 
M alli ,. T d • tı t §ar ı a a Ber tn 2esı ta.e e u m; 'T - e rısa n arzı: .. . . . . . 

K.r d. bak 1 d t tk"k müf etti§lığınc!en tahm terbıye he-5 - e ı ım ann an e ı . . . 
1 mak d 

yetine B. Reşat Şcmsettının getı-
o un ta ır. . . . · d 

PROGRAMLAR; Bı.ı sahada, rılmek ihtımallcrı var ır. -
Maarif Şurasından 

istenenler 

programların tebdilinden ziyade 
mevcut programların tam olarak 
ve irtibatla tatbiki fikri göze çarp· 
makta-:lrr. Maarif §Orasının Ankarada tem 

KiTAPLAR: Bir kısım kitap· 
muzun ilk haftasın-da toplanması 

lamı memleketin ihtiyacı nazarı 
muht~meldir. 

dikkate alınma&an yazıldığı görlil B'"t'" ·ı~ ti d M "f ş· 
k d. T b'i ın· 1 . . 1 u un vı ilye er en aarı u. me te ır. a ı m er ıçın yazı • • . 

ki 
1 

ih . d rasında konuşulması ıstenılen mev 
~. tap ar, tiyaca uygun e. zular Vekilete gönderilmiıtir. 

ğild~ALLlMLER. Bu hususta ŞQra ~azırhklariyle meş.gul o. 
• _._,_ 

1 
'aıliınl . . t' lan komısyon bunları tasnıf ede-

ilk -- ge en, mu enn ıç ı· . . 
mal 

:,.... dt • tl • . lik rek esas ŞGra nızamnamesıne alı-ve ~·ısa vazıye erının y • . . 
1 
·ım "d" nacak ma.ddelerı tesbıte ba~lamı§· ae ti esı ır. 

Memlekette, yüksek tahsil gör· tır. 
Maddeler yüksek tahsil, orta 

mU~ mu~lim az. olduğun.dan ehli: tahsil ve ilk tahsil olmak \izere tas 
yetnameli muallımlere, bılhassa n "f .1 k b'" ü d'l kl b 

• fi 'k ki b"• u· 1 nı cdı ece ve ut n ı e er u 
~ nye ızı mya, ta u ım er 
J-· ' ' esasa göre olacaktır. 
lriırslan açılmalıdır. 

Bu lı:urslann ~bemmiyeti il§ikar. 
dır. Liselerdeki bütürı muallimler, 
yilksek mektep, mezunu olsa bile 
yine bunları muayyen zamanlarda 
ve bilhassa miitemadiy~n inki§af 
eden ilimler ilzerinde tenvir dme
fe lüzum vardır. 

Basın Balosu Dün 
Akşam Verildi 

Basın ailesinin her SFne vermek 
itiyadında Qlduğu büyük balo dün 
~kşam Maksim salonlannda çok 
mümtaz bir münevver kitlenin İ§· 
tiraki ile verilmiştir. 

Balo §İmdiye kadar verilen ba
lolann en parlağı olmu§, davetli. 
lcr sabaha kadar e~lenerek neıeli 
bir gece geçirmişlerdir. 

TEDRİSAT: Talebenin ezber
cilik yapmasına meydan verme· 
mck içµı mevzuu 'kavramalarına, 

iyi dUşünebitmelerine ve .dµşün 
düi.lerini mantıkt ıekilde ifade e. 
debilmelerine bilhassa dikkat et· 
mek lazımdır. Talebe, şahsi dü· 
§ilncesine dayanarak tecrübeler Babikyan Konseri 
yapabilmcliodir. İstanbul konservatuvarı mezun-

KRED!: Tedrisatın muvaffaki· !arından Bayan ~- Babikyan önü
yetle yapılabilmesi için sınıf mev· mü.zıdelci Salı gecesi saat 21 de 
cutlarının 30 • 40 ı geçmemesi la· Beyoğlundaki Fransız tiyatrosun. 
zandır. Tatbikat yapılabilmek için da senelik ~an konserini yerecek
de bol malzemeye lüzum vardır. tir. 
Bunun i~in tahsisatılJ arttırılması Beş kısımdan mürekkep pro-
ı:aruri.dir. gamda Mozart, Weber, Bellini, 

UN!VERSITE MESELESI: Geunod, Debussy, Volf, Gretry, 
Bu me5eleyi dört kısma ayırmak Delikes, Cemal Reıit, Sezai Asal, 
mümkündür: 4 Bartevyan, Gazarosyan, Ganidas, 

ı - J{redi; 2 - Tedrisat; 3 - Sarkisyan gibi tanınrruı bestekir· 
Talebe tevzii; 4 - Muhtariyet. lardan müntehip parçalar ;vardır. 
Kredi bahsine: Maaş meselesi, in- dır. 

pat ve tesisat işleri girer. ============= 
A • MAAŞ MESELESİ: Do· çin hari~te bir i~ veya müteaddit 

çent ve aşi5tanlann nıaaı vaıiyet- iJ almak profesörlerin yalnız üni
leri iyi yeti§ebilmelcrini, üniversi. versite ile meıgul olmalarını te. 
teyc bağlanabilmelerini temin ede min etmelidir. üniversite ve Türk 
eek tekilde halledilmelidir. kültürü için bu nokta üzerinde 

Maa§larm te&bitinde, 'dqçent ve durulmalrdır. 
asistanların <ıranılan nazarı dilt· B - YENt KtlRSULER: Muh
kate alınabilir. Laboratuvar işleri· telif ilim ıubeleri inkigaftan inki· 
nin ehemmiyetli bir mevki işgal şafa atıldığı gibi yeni ilim gubelc· 
ettiği ilim sahalarında çalışanların ri de ~endilerini hissettirmektedir. 
vaziyeti diğerlerinden farklı ol· ler. üniversitemiz.de yeni kUrsü
mak icabeder. ler ihdası zaruri bir hale gelmiı· 

Doçent ve a11istanlann hariçte tir. 
bir iıle meşgul olup olamıyacak- 3 - TALEBE TEV ZU: Mem· 
ları hakkında alınacak kararda ma leketin hissettiği ve edeceği ihti
aı vaziyeti üzerinde müessir olur. yaçlar nazarı dikkate alrnarak ta. 

B • iNŞAAT ve TESiSAT: lebeyi, en ziyade muhtaç olduğu
Universitede bilhassa fen ve tıp muz mesleği seçmeğe teşvik etme· 
faklilteleri için birtakım yeni pi- liyiz. 
nalara lüzum hissedildiği 2qrül· MUHTARiYET MESELESi: 
mekted\r. Tam techizatlı olmak Bir kısım profesörlerin, Univer· 
üzere kimya, fizik, jeoloji cnstitii· ıiteye muhtariyet verilmes.i fikri· 
leci in~ edilmesi istenmektedir. ni müdafaa ettikleri görülmekte. 

Gerek profesör ve aoçentlerin dir. 
ilmi araştırmalaa, gerekse doğru- Bu meyanda asistanların da rek 
dan doğruya tedrisat i~in aletler tör tarafmdan tayin edilebilmeleri 
yapan atölyelerin de .daha mü'kem istenmektedir. 
mel bir hale ifrağı talepinde bu. Blltün meseleler, Şurada yapı· 
Junulabilir. 1acak münaka~lar neticesinde her 

2 - TEDRİSAT MESELESİ: halde bir hal geklinc bağlanacak· 
A - PROFESÖRLER: Tedri· tır. 

sat kadrosunu kuvvetlendirmek i-1 l. A. 

Hadiseler arasında~ 
........... -............... ·--········ ... ·--~ 

Merakla beklenen bir mütalea 
Senelerdenber{ 'Oçüncü Asliye Ceza mahkemesinde de

vam eden takas suiistimali davası son safhasın-da Gümrük ve 
İnhisarlar müfettişi Ali Kemal ile ehlihibre heyetini te§kil 
eden İş Bankası İstanbul ıubesi müdürü Nejad ve İş Limited 
Şirketi müdürü Bedri Nedimi kar§ı kar§ıya getirdi. 

Müfettiş Ali Kemal takas suiiıitimalinin devlete 2,5 mil
yon lira ~arar getirdiğini iddia t.diyor; ehlihibre İEc devletin 
iki buçuk milyon 'değil, iki buçuk para a:arar etmediğini söylU. 
yor. 

Birbirine ;ıd olan bu iddiaları mahkemede telif etmek im
kanı bulunamamıştır. Netice müddeiumuminin mütaleasıru al
mağa kalmıJtır. 

Acaba müddeiumumi mütaleaıında müf etti2 Ali Kemali 
mi haklı çıkaracak, bu suretle dava.da takibat mevzuu olan kim. 
sel erin mesuliyetini mi iıtiyecektir? Yoksa ehlihibrenin dediği 
gibi ortada devletçe görülmüş hiç bir zarar yoktur -diyerek me
ıullerin beractini mi istiyecektir? Sonra mahkeme heyeti böyle 
birbiri ile telif edilemiyen, bununla beraber sathi bakıı ile han
gi tarafın haklı olduğuna akıl erdirmek de mümkün olmıyan bir 
davada nasıl bir karara varacak? 

Hiç §Üphe yok, Gümrük ve İnhisarlar müfetti§i bu işi bir 
devlet menfaati zihniyeti ile tetkik etmiıtir. Ortada bir suiisti. 
mal görmllı 've bunun neticesinde hazinenin iki buçuk milyon 
lira zarar 2ör.düğü kanaatini hasıl etmi§tir. Banka ve şirket mü
dürlerinden teşekkül eden bir ehlihibre heyetinin ise bu mese
leyi bir tüccar zihniyeti ile tetkik ve muhakeme ~eceği tabii. 
dir. Bu noktadan ba;ka ba;'lca zihniyetler ile yapılan tetkikat 
neticeleri arasında bir fark bulunacağı anlaşılır bir ıeydir. Fa· 
kat bu fark sıfırdan iki buçuk milyon liraya kadar nasıl yük
selebilir? İşte basit bir mülahaza ile insanın akıl erdir~mediği 

lnokta budur. 1 
Müfetti§ Ali Kemal mahkemede ''Sahte taka.atar yapılmı§. 

tır. Kaçakçılık mahiyetinde olarak memleketimize mallar sokul-
muştur.,, diyor. Devletin zararını da bu iddia üzerine istinat 
ettiriyor. Farzedelim ki bu şekilde yapılan takas suiistimalinde 
devlet varidat ~kımından bir z1rar gönnemi§tir; fakat suiisti
mal devlet varidatına ı:arar vermemiı olur da halka ait haklıa
rın kaybolması neticesini verebilir. O halde suiistimal netice
einde kaybolan 2,5 milyon lira devlete değil de halka ait olursa 
bu zarar telafisi i.cabeden bir hak olmaz mı? 

Müddeiumumi devlete ait olduğu kadar lıalka ait olan halt
ların da takibi ile mükellef bir makam olduğuna göre mütalea. 
amda mukadder olan bu suale de elbette cevap verecektir. Onun 
için müddeiumuminin mütaleasr gerçekten cfki.rıumumiyede 

merak ve aHika ile beklenmektedir. 

Çekmece açıklarında bir facia 
Kum yüklü bir kayık battı, 

üç tayfa boğuldu 
Düıı Büyükçekmece açıklarında 

üç ki inin boğulmasiyle neticele
nen feci bir ideniz kazasr olmuştur. 

Limanımıza kum taşımakta o
lan Namazgah ismindeki bü
yük motor kum yükü ile Çekmece 
açıklarında fırtınaya yakalanmı§, 

içine dolan a'Jlarla İlı:tmı§tır. 

Eski Anadolu Edebiyatı
na Ait Mühim Bir Etüd 

:Varıova 'Oniversiteıi Türkoloji 
Profesörü Polonya Ulüm akademi
si ~zasmdan Doktor Zayonçkovşki 
on döroUncü asır Anadolu Türk 
edebiyatına ait yeni bulunmuş bir 
vesika hakkında mühim bir etüd 
hazırlamıştır; bu etüdünü Nisanın 
birinci günü ilk nüshası intipr e. 
decek olan (~ürklük) mecmuasın
da Türk~e olarak neşredecektir. 

Avrupa ilimlerinin Tür1düğe 

ait ilmi te~kiklerini memleketimiz. 
de neJre baılamaları, milli kültil· 
rümüz bakımından bizim isin mem 
nuniyetle karııtanacıık bir vazi~ 
yettir. 

''Türklük,, mecmuası bu kabil 
deeerli tetkikleri Türk karilcrinı: 
muntazaman bildirecektir. 

--o--

Himaye Heyetleri 
T e§kilatı Genişl~ıilecek 

Uk okullarda okuyan fakir ve 
gıdasız çocuklara yardım makı:a
diyle teşekkül eden himaye heyet 
leri birliği teşkiltit .nın köylere de 
yanılması ü1erinde tetkikler yapıl 
maktadır, 

;iju sayede f•klr klSy &ocukları 
da yardım görmüş olacaktır. 

Ha.di,e yerine gidenler motorun 

yalnız dilmen yekesini ~uyun üze. 
rinde bulmuılardır. 

:Motordaki üç tayfadan haber 

yoktur. Bunların boğuldukları .ın

laJılmaktadır. Deniz Ticaret mü
dürlüğü tahkikata baılamııtır. 

Bahçedeq Çahnıtn 
Çama§ırlar 

Agalaiya admda Arnayutköyün· 
de oturan 60 lık pir Rum ~adını, 
Bebekteld Safiyenin evine 'dadan
mıı, birkaç gece arka arkaya hah 
çeye girerek kurutulmak Uzcre a. 
sılmıı olan çamaıırları çalmııtır. 

Nihayet bir gece ev sahipleri 
beklemeğc karar vermiıler, gece 
yarısına doğru bahçeye giren ka· 
dın hırsızı yakalamıılartlır. 

Asliye üçüncü ceza mahkeme
sine verilen Agaliya dünkü muha. 
kemesinde ıuçunu inkar etmiş, 
müıtekiler de çaldığmda ısrar et· 
miılerdir. 

Neticede duruşma karar veril· 
mek üzere başka bir güne bırakıl. 

mıştır. 

-o--

1-Iasan Deposundaki 
Enkaz 

Hasan deposu yangını hakkın

daki tahkikat henüz bitmemiıtir. 

Yıkıntıların temizlenmesi de 4dur. 
durulmuştur. 

Binanın yıkılmayan duvarlarını 

tetkik eden mtihen.diılcr tehlike 
görmütlct, ::Unların yıkılmasını 

ve !ncak ondan ııonra sahanm te
mizlenmesini kararlaı1tırm~lardır. 

Mahkemelerde: ---·--·-····· ......... ... 
· Sevgilisini Ölümle 
Tehdit Eden Çocuk 

--~ ~ . ......,*~~ 

ŞEFİN, 
Beyannamesi 

(Yazan: HİKMET MVNUO 

R Etsıcuınıunmruıt yüksk bir rcaUst ı.afl"' 
y1 eseri ,.e ölmlyecek bir tM•1' 
rehber olan beyanname f, bcr'· 

Tevkifhanede bulunduğu ııra.da rul~fn itinııtt ,.
0 

hürınetlc o1'9 
sevdiği Bedia isimli genç kııa bir ı•· 

Bir aşık muhake-
me ediliyor 

dul'nmımr. qn heyecanlı lr~t" 
sürli aık mektubu gönderen ve ~· ~ 

. rındandır. IUiyük D:ışknn, 1e bunlardan bazılarında da sevgilı- ,., 
mQ~ns namzetlerini HAn edr-r :;ini ölümle tehdit eden Mukadder 

fürker adındaki genç dün Sultan. 4 en, memleketin iç \'c dış iti' 
ahıpet birinci sulh ceJ;a mahkeme- o::eti i~ln, ha;rırh olnn '\"«bff 
.>inde muhakeme edildi. bir. kere daha izııh etmc)c Jfttl@r 

istiktap neticesinde mektuplar· da bulunmuştur; lşto vazfyct: 
daki yazının Mukadder tarafından Cnnh bir inkişaf halinde b", 

lunan büyük bir millet. Ti}r~ 
yazı}jığı anlaşıldı. Hlllctl. KavuştuJh.. Oumhurlre' 

Mukadder esmer, kara burma b... tJ 
qıyıklı kısa boylu bir delik~nlı idi. İdare inin Jtendl ine temin et · 

•~ı bütün nimetlerden ~enJ"' ıııO: Hakim Reşidin suali üzerine: "' • "' r.'-
- Evet, de.di, Bediaya bu mek ya~tn Jstffa1le etmeğe nanı · 

tupları ben gönderdim. Hatta b"r Parti, memleketin bütün çstıf 
kan el'lAtlnrını hlzmc• ... seıı.•1' defasında iadeli taalıhUtlü yolla. ~ 

mıştım. Makbuzu lda yanımdadır. mcktckl mu,-aftakıycUnl dAl'
Fakat bunlarda tehqjt yazılı değil· aı1ırmak, nifaksız TO bnzııt 1' 
dir; bunu ben göndermedim. çtnde bir hftfat temin etme1' I' 
_Nasıl olur, hu mektup acnin Q'lCilni bilhası.a tnhakkuk etd' 

yazınla yazılmı;? rpc~ istiypr. 
- Hayır ben :yazmadım. Tev· U1anık halk. Sağlam htıdlJt' 

k:ifhınede benim Bediaya aşık ol. lannm dışpıda lns"nhp hf~ 
duğuıµu bütün mevkuflar bilirler, znmnnktnden daha ztyade Jtf 
Belki onlardan pir tanui yazımı rnr ızlnşmış, her türtn fadı.lar' 
taklit ederek latife kaatiyle gön- mfüıtatt !llafhnlannı da görii1°~ 
dermiştir. Görilyor <':\~ o bilTfik atlenln S..'1J 

Aık mektupları dosyadan çıka- retli nzuvlarmdnn biri sıtatJtf~ 
rılıdı. Hepsinin üzerinde birer re. uhtcslno düşen lnsnnt vazife 
şim vardı. Bunlar, kalbi delip ge· tcabıncla en iyi başarabttmeı. 1' 
cen bir ok, ağzından dumanı tü- çln muhtaç olduğu BtrUğtn 1'11'' 
f _ .. ,. 

ten bir tabanca, kanlı bir kqıç, k@n metini bir kere dnha t.akdfr ~· 
damlayan bir bıçak gibi şeyler yor. 
i.di. Daşmda İnönü. KendJstr'' 

'Hakim Retit: beraber bütiin l\fllfot Mccllsl •,. 
- Gönderdiğin mektuplar bun. kııdaşlnnn& be Ieııen ıt1n1-'1' 

lar mıdır? diye !Ordu. Mukadder kıymetli bir emanet gtbl ncı'': 
tasdik etti ve hakiıp ÖlEuması için nmıu içinde nklayacatmı :1111 

kendiıine :v.er#Ji. M~~~pl~f.1-•ıağı dedlror. . 
yukarı ıöyle cümlelerle dolu idi: No heyecan verici hlr ,manı' 

'' .. Jledia, sen beni ıevmeısin, ra ! Vatanın mukapdcra.tıı'~ 
ama, ben senin için çıldırıyorum. dör.t sene miiddotle hAkfm m' 

Ne olur bir defa muhakcnıem cak yeni meclisin mrıhJp se fi: 
oldu'u gün adliye koridorı.ına gel r~fll slmumı 7enlden görlit fi 
de, seni hiç tdeğilse uzaktan göre· bl oluyoruz •.. Başta lnönü: 
yim. "Size açık alınla Jşlertınııtıı 

Artık ü~ümeğe baıladım, sevgi· hesatıını vermoJc, hlc göıöııun· 
Jim, fazla yazamıyacağım!,, den &.Y{rmadrğrmız: bir borf aW 

Mukadder birkaç tanesini oku. caktır, dlyor. TUrk milleti uer· 
yunca hakime ııordu: leyen ve anıma yükselen her· 

- Daha okuyayım mı? betli bir varlıktır." 
- Oku 1 Sonrf' itcnle \'e dışard• j.JıU" 
- " Senin dudaklarından kana fl'Ç T~ buhrıınlaT1 no kadar Ç'>~ 

kana öpmek istiyorum. Bir ziya· veyıı dolp.~ık ohıı:ııa ol&nn, i?P' 
ret gününde teykifhaney~ gelir· tUıı bu 7.0r şartların h:lndeıl 
sen beni dünyanın en mesÜt adıa- Tür~ lflllet.lnin, itibar \"O rct..Jll 
mı yap;ıbilirsin 1 Ah bilmenin, her n.rtppş olarnlf çıJcacaA'tPa k&1j: 
dakika Jeni düşünüyorum .. ilh ... ,, y ptle inanıp gt1H~ndlğinl g(i6f.t 

Suçlu okurken gülüyordu. Ha· rfyor ki, RU JiATll"'ETE H.EfJ· 
kim ihtar etti ve: l\llZ KATIL~flŞIZ; DA1MA Jlf' 

- Yeter artık! dedi. Sen pu kı- ~tz. ....,,...,,,. 
zı evvelce tanıyor mu idin? ;._ ________ ....,.. __ 

- Elbette! Ben Ferah tiyatro. 
sunda makinist idim. Bedia per 
:?aman annesi ile beraber gelirdi. 
Kendisini görür görmez a~ık ol· 
muştum. Artık her gelişinde ar· 
kasında veya yanındaki boş bir gı. 
raya da ben ilişirdim, Film başla· 
yıp ışıklar sönünce evvelce yaz-Jı
ğım a~k me1ctubunu yavatça an. 
nesinden gizli eline sıkııtırırdım. 

Fakat o hiç cevap vermezdi. 
- Peki bu kılıç, kalp, bıçak re· 

3imleri de neci. Sen deli misin? 
- Yok efendim, ne münasebet 

Sadece 3§ıkım ! 
Bundan sonra hakim Reşit suç· 

!unun sabıkasının sorulması için 
muhakemeyi ba§ka bir güne bı. 

raktı. 

Karadeni~ ve 
marmarada 

Şimal Ve Cenuptan 
Fırtına İhtimali Var 

Devlet meteoroloji iıtaıyoıııS 
dün Deniı Ticaret müdürlüğ(itl1 

Karadeniıde şimalden, Manııar' 
ve Ege c!enizlerinde de cenuptaıı 
fırtına çıkacağını bildirmi§tir. 

24 saat içinde baılaması mubte: 
mel olan fırtına için sahillcrde"1 
bütün limanlara haber gönderil' 
miştir. 

Qeçenki fırtınada Niğde ci~' 
rında karaya oturan S@dıkzade f' 
purunun yolculaqnı önleyen Arı'· 
farta vapuru bu ak§am liman~· 

-o--:- za gelecektir. Kazazede vaptJ~ıı 
~ursalıl(\r Ç~yı karaya çı~arılan yolcuları i~in pç· 

1• :o k 1 1
. nizbank buradan erzak göpderrııJ~ 

Bursa 1>IZ - pur11a er eı< ıse-
'· tir. lerinı:Ien yefr:ı::nler dün~li E=Umfir· 

:J --o-
tesi günü ve gecesi Djığcıhk klüP. • 
sillonlarında bir say ziyafeti ver- Köy Çocqğu İçin Y epı 
mişler:ıir. PüşünçeJer . 

Aralarında ayni lise mezunla· Köy 5ocuğunun umumt bilgl5ı: 
rından sanatkar arkadagımız Ce· ni yU}cseltecek, kP.y :ve köy \şterl 
mal Nadir GUler ve birçok diğer hakkınd~ki bilgilerini yeniliyece~ 
tanınmıg ıimaların bulundµğu .da. bir köy netriyatı yapılması dil§o· 
v~tJiler neşeli s~atlcr geçirmitler· nJilm~}ttedir. Bu i§le ilk teodriS~t 
dir. Eğlence gece yarısına k~ar umum müdürJUiU ınc.§gul oıaca~· 
sürmü~tlir. tır\ 



IJerlin g~lundan n·otlar 
-..._., !il 1#1 aussnı a 1-2 z-ı .... w-• w,.... 

alkanlarda Alnıan 
Propagandası 

3elgralın Wr b-.yram ge ceainde1ii ma1ı;araıı 

..._~ay~ bare~et etmiy!f) Jıa_ 
'""lfğjm anıan arkt,4fla. -
~e dostlanmın birç~, 
~r zamanda hangi akılla 
Ya gitmeğe cesaret etti -

.... ırdılar. Ne yapalım, iı 
!fer zaman gUz.el ve ıakin 

giğilmez yat Bu sefer 
et böyle .. 

. . ""' . t"--1 I ısanayı ınıLCmı yara mı~ ar, ı:en-
4iJeri1J' mıtııuı pemiryqlları vij
cyp getirmi§ler. Göze çarpan 
bir IJ!nJik var. IJütün fü.ılgp.r rnev 
cqıjiyetinin mQkommelen G&lı§tı
" J>elli; fakat son aarın nüfusu 
çq!I milletlerin fende, edebiyatta, 
ın1U1ikide1 askerlikte ve sanayide 
vijcude ;etjrdiJıleri büytik pam-
1,:ıJır bu medeniyet sahalarında 

inki~af için te§kilita. paraya ma 

Günlerin peşinden·: ı--:-·--- .. · ..... 
Kimlere ka~n- ! Yem mebusları~ 

dırı oruz? i mızın mesleklerı 
Y 1 Yenı mebuılamqıı arasında 

. h~ıal. ~lediy~i •ı. m~ya.ı mcsl~klerint ıört .yıpıı&ımıı 
hrahk ltir ııtıkrN ıle .. ların ıman bir tasnif nıtictsind• ıldt ıUi
:ıi.~ ıi~t-..k. isrfffilen milyon. l i timia rakamlara ıörı idıre 
lar ılt birtekan yollar açılacak, i amirlerinin sayısı doksanı bul
~eydanlar ve P•rkl~r. yapıla4ak; ı ırıaktadır. Bun:ian ,cuıra ıskıri 
mar sahasının mubıtınde bub. : meslcie intisap etmiş olanlar 
nıası ,rsalN" kı)'JJ)et ve ı•r~f bula. j gelmektıdir ki bunların da sa. 
cak. 1 yısı 60 kadardır. 

Fakat tecrübe gös~ıriyor ki 1":- 1 Bu iki mealck erbabından baı 2 

cdiye kasasından sarfedilen ltu E ka 50 ınaarif mensubu, 40 ı mü
nilyoınlar ile kıymetleri •rtan ar. i tecaviz doktor, 40 hukukçu, 25 
•nlıtr •P'külasyon ~nHu oluyor. l airaatfji, 25 ikt·sat ve maliyeci, 
{ani beJediyı .,.ra ıarfediyor, o- İ 20 matbuat erkanı, 20 tüccar 
ıun sarfettikler-.ıi 1Pir ~kribini 'ı ve diier muhtelif metlelderde 
>ı.ılarak İmar ı~aıınd.ft nıertlerin • bulunan zevat v'rdır. 
:er,f b..ahacaiını ôit'eq~il~ kim- 1.., • .,._ • .,. ..... ____ ""' __ _ 
,olar kaumyorl 
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Mebus seçimi dolagısile 
---·--··· .... ···················-···--.... ···-············· .. ·······-· ---
Müı1hal memura· 
yeller hana-ileri 
Baz.ı idare amirlerinin yeni Mec ye mektebinde bir profesörlük, 

Jise mebus nJıpzedi gösterilme - İzmir lisesinde bir muallimlik, 
leri dolayisile muhtelif memuri- lzmir erkek lisesi riyaziye mu • 
yetlerde münhaller vukubulmuş- allimllği, P .T. T. umum müdür

tur. lilğü, Ankarada adliye müfetli§ -
Bugünkü halde münhal bulu - liği, İstanbul Darülaceze ba§he-

11an memuriyetler aunJardır: kimliği, Sıhhat Vekaleti teftiı 
Toprak mahsulleri ofiıi umum heyeti reisliği , temyiz baı, rnüd _ 

müdUrlilğü, Ankara kız lisesi ta- deiumurnt muavinliği, İstanbul 
biiye muallimliği, Antalya sıtma Oniverıiteeinde hukuk do~entli -
plilcadeleıi doktorluğu, Eıkişe • ği, Matbuat umum müdürlüğü 
hir \'aliliği, Sivas valiliği, Jspar- matbuat müşavirliği, Dahiliye ve 
ta valiliği, Manisa valiliği, İzmir 

kaleti doktorluğu ile adliye Ve. 
\•aliliği, Sümerbank idare meclisi 

· Halbuki imar Mha11ncı. pla.
nuc~biace kıynwlleri artacak olan 
ıorlıri C:OirwtLtn dctinıya beledi. 

· ıe.nin almaıı vı u>nra ltu Y•rleri 
nünaıip ıekilde aruı .... ımdü ilı 
:satarak biç olmazsa ıarfettiii pa

·•larııt bjr kı,JRJ•• ~n1'r111 kH•"
:lan ~ıkarması pekala mümkündür. 
Belediyenin elinde bu imkan var 
iken acaba neden dolayı ,imdiye 
wdar ltu yola gidilmemi,tir? 

kaleti mütercimliği, Maarif Ve-

1 1 

azalığı, Sıhhat Vekaleti mQsteşar 

H h b 1 kaleli müsteşarlığı, Orman u • 
atay a •f er·I. muavjnliği, Gazi Terbiye Ensti -

~ tüsünde bir muallimlik, Haydar- mum müdürlüğü, temyiz icra da-
pa~a lisesi filoıofi "·e sosyoloji iresi reisliği, Antalya sıtma mü -

HASAN KUMÇAYI 

Suriye paraları muallımliği, MaJlrif Vekaleti u - CJldele doktorluğu, Adliye Vek~
mumi müfetti§liği, Maarif Veka leti müsteşarlığı, Devlet Demir • 

Türk PiLr•şjyle leti orta tedris~t umum mUqür - yollan başh1tkimliği, Anadolu 
Deii•tiriliygr lüğü. Divanı muhasebat müra • .ı\jansı yazı işleri müdürlüğü, lk-

A11tak> a, Ofu!:iusi) - Bir kı ırn es· }tıphğı, Devlet Demiryolları u • tısat Vekaleti ölçiUer müfet
n:ırın memleketteki para '·ıızbelini mum müdürlüğü, Tfımyiı nıf\hk~ tişliği. Kastamonu ağır ceaa au. 
'esıle edeı·ek, ellerinclekl rııe\'cuı e - mesi ranortörlü3ü Devlet SCırast lığı, ).tarış ıslah encümeni umuml 
)'ıı:n c:ıkisirıe ni,hrlle !ttzla fiı·aııa 1 ıızalığı, Ziraat ~a,nkası ~er}çez 1',atipliği, Tokat orta okul tabiiyı 
ı;atnıplo;la oldukları ııoı·ulıııehtl·~ııı-. .. .. .. v.. . . 

---...,..----------- li ı1 llıuki Jıerlı:ınHi lıir malın bıı ııuııkP. mudu.rh~g~.' ~:?.en. Te~qıyesı Ge: muallimliği, Gazi Terbiye Ersti • 
Tepecik cinayetinde pıırıı \MZİyelinF göre m:ıliyel fly:ılı nel dırektorlugu ıskrım §Ubesı tüsünde bir muallimlik, lnhisar. 

karar > ü:ulc 33 ni~4~Llnıle düşmüş olnıosı müdürlü v ••• Ziraat Banki\SJ idare lar umum mijdürlüğü, Par·s 8.25. Sirkecideyiz. Y.atıı~
l'erlfltti~. Bizim va;ımda 
~ecek <>l-.n birkaç Al -

' "•r. Bunları teıyi için 
a hlr kalabalık toplan -

Şarkılar söylUyorlardı. 

L.- 1,30 d& hM"e~et et\ik. <Jü. 
~bulumuzu gittikçe ia,.,_
~ gece ~in4e bır~tık. Bi -
~UP.lad~ aonra y§tağı1'lı-

Iils ı>Irnıyı.n mllh~tleri, öt~~il~rin 
~ültlir fHliyetinin tesiri altına 
ıtoJıty. İşte Bulgaristan da. bü -
tün çalı~alaTIJldlJ bariz bir •u -
ret~ Alman tesiri altına girmiş. 1 

Almanlar, ~lg'-rıardın gaş - ı 
IFf, Yugoelavları, Lehler.i, llu
!JMtftl•rl· tı*tt;. gp.rl}i Rusyıyı bi
la )IUltUrleripip tf!siri altm~ al -

liızııngelir. mecli · reiıliii, ~. l. M. Vek~leti Türk Ticaret atqesi, Öumhuri -
· b.mjr, (ffı.J•Y- 1'iıekiııı im mesele iiıerinde keıı- me ez hıfzıssıhha müessesesin - yet Halk Partisi Genel sekreter . 
ıi> -Tepecikte clisi)lc Lema\ l:'ltiğiıniz llıılile \!ekilı de eczacı \'~ JllUhasipliği, Inhi - lik bUrosu baş sekreterliği, Adli-
kadın yüzündı?P lıizc ı1:rııı ı.HiŞHJlce:ri lıc:ı· ıııı eılereı. 1 .• . ·nı•W• • 

hu 
6
ekildc ~apılnııık hteııı:n ilıtikü- ~ar ar ıımum :nıu<Jtır muav1 ıgı, ye Vekaleti hukuk i§leri mii.Qür-

bir cinayet j •• 1'111 önline .ıeçilınesi iı,-in 1cdbırlcl' Darüşgefakıı müpürlUKU. Mülki - ıµ~. 
lendiğini, Hüse- ,lüşiııılılınckle olduğunu n lııılkııı e- ---------------.:..-----------

yin llkbaharın, linıtcki Suri)e r>ıırıuınııı da pek yıı· Japonya A 1 m sk· 
aut 7. -melardır. Biltün bu memleketler 
ye gelmitlz! Karaafaç 4•, hat~ Çekoslovaky~p.. Mı

und& duruyorus. Az. aon- cıriıtanda her yerde hep aım~
memurlan treni tes - et PPlJf\JIUYQF. AJPJP.JJCA kitap -

'lehtar. Bir saatlik Yunan a. lar okunuyor, almanca gazeteler 
yQlculuktan .onra Bul- şıtıJıyor. Alman nizamnamel~ri 

.... uduna g)rdlk. ~ivilın- tatıtik ediliypr. BUt~n bir kDJtqr 
"•gen restoran takıldı. f tali yeti, AlmanyllYf, bu meın~e. 
, Ba§vekll Köeeivanofpn ketJer iJp-.riıı4• y~v"! yav~ aı -
donanmiıtr. Yann dö - yasi bir nufuz vlicuca gıtırmft~ 

u~. Bulgar memyrlın bi- (pranJllacb Oıten) ajyaseti te -
~- hürmet gösteriyorlar. İp. •is etmek gayesini hazırlıyor. 
~dl memleketinde gibi, her Almanların nereye kadar gidece
"1tkçe konwıuyor. Kahvaltı_ ği şu cJşkikacj' mal~ olmamak-
h.pınak üzere vagon rea. la bera.laer, düpy~ aiyaaetil}in Y• 

girdik. Şef mUkemmel v~ yavaş ortalıkta bir derleme 
konUfUJOI'. toplama agliyıtıpı dop,-u gittl-

beınek iyi tllrk~ k<mtJfU - ji ı.ııJ!.tılıyor. . : 
llı? Jtu~p yijz milyonluk kütlesıy 

l!!, elbet. ne kadar olaa e1ki le ~rm~ııyadan b'\§ka yarm t -
ız!. talya, tapanya ve belkide ~an-

. stan gittikçe terakki sa ile birlikte 'bir Utinya, eıJl'lal 
• Hat boyunca her iki ta- memleketlerinin birleşmesiyle bir 

lnlikemmel kereste fabrika- İskandinavya. lngili&lerln Brita.11 
~jlan, ricud• getiril - yası, Ruılann Slavyası gibi pU
dutıuklar, fidanlıklar nılf· y\ik devl,t t•rkipl•r~ dlifijnülü -
·. BUtUn ı.rıw '\lf\il\4 - yor. ? 

\tun~ ormancıklar her 1$i~ geJip.ce: Bugün toJ>rafı -
kapl&mlf. mıam kıımıaumı Aıya.da glm~lf 
•le~. Köyler•, W.ç la laen~r, h!n, medttniyıı, ~ill-

i hava! b~tlMl& her ta.rtt~ ıtır itibarile Peıt,ye kı4ar uza -
lt te~ ediliyor. Yoldt ~ir -Ml memleketlerin e~. önUn~e 
OC&iJnm Y!'ıtMA i~i tane vıa tam bir Avrupalı mıllet halın 
tevzi santralı gördUk. Bun de salışmakta ve yaşamakta ol -
birtai 4§ha yepi npılllllf· duğumuzu göJsUmUzü gere .gere 

. kuyvetll vol~Jla evvelJ. söyliyebilirlz. Ve dUnya tensıka -
tll'!ldi ve~ ela ığa~ 4i • tmda. bUyUk Ebedi Şefin rok za
tll{ ha.tlarla her tarafı bol Jll&n ~vvel söyledfğl gibi Balkan 
t~ elektrik vefiyormq. devletleriyle vUcude J?etireceği -
~~ U&&Jl&n bu • • mis bir Balk&llya ilı 60 - 10 miL 
laL ~atı~ ·~ enerjiai- yonluk bir mansumanin mukad · 
~al~ ~lm ve her ta deratına ittirak ecliy,ruz. 
~Ylnlf. 20 ncl ,..rqı en •- Bu yaz, Paaavdan Viyanaya 
\~t.çiai elektrik motlSrll )ladıır Tuna U.rinde :vapurla ıe

• binlerce kifiııin ~pa - lirken, Twıanlll aağ ve aol kıyı
iı itleri kolaylıkla yapı - •mckki ytlslerce kalı ve ptonun 

t) · ,c484Jmız tanfmdan yapıldtlmı 
,'ll)lerde, kuabalarda evler, ve bugün bunlann kıamıuammlll 
lt.>. hep modern bir tekilde. muntazam l»ir halde idamı edil -
~~a. bol kiremit kullaıuyor difini söylediler. Alırlarca ecda. 

'-~k kiremit tuğla ocakla- dımız Avrupayı hl.kim olmak t
~alan çalıııp duruyttr. c;ln çalışm11lar. Fakat bu muaz · 
iti btr Alman yolcu J'illbe um Ulkeye hiJsi1pjyet i!;in evve
lıtndea bu tene ~manyaya lemirde TunlY• hi.)liqı qlmak l~-

"-roıı tue çilek ile bögtirtlen znn gelnıiı. Jlü~ijft kıvgalar bisim 
~ 'dlldiJini .CSylUyordu. le 'l'unanm QWr tp.™pıda~i 41· 
bthl"l~ '.f1Urk hlklaıiyetin - man trkı anımda, Tunay• hi -

llçok ~yl@r alm11lar, be - kimiyet lGiıl qlpıuf. 
tt. itler. Alınanların bugUnkU faaliyeti, 
~ blokanta liıteıinde köfte, Romannclft.n yukarıya t.pjıt,. -
~ı gibi tgrkga iaimJt,f na, Ukranyaya doğru gideceğini 

''-ı ar ~ lqlga~, lıqı ıfi!terlyor. ~Jpıp.ııJp.r ft.çeıl ~ne 
~l lnca isJml8f'I' ~lmlf. Avqwturyayı, billhara. Çekoalo -
~lann kendilerine g.Qre, V~f'Yl ıhltk~ll sonra e}1ırintt 

Yollan var. Bir mahalli btlyUk m11nwm ..na)'i m~-

Saidi öldürdüğü kında Meı l.:ı:ı ttu11kıı~ıpca Türk pıır:ı- a n ya n 1 n e 1 
nü bildirmi§tim. ı>İ.) I~ d~~işlirilmesine ~ıışlpnac:ıtıını 

~ " RıUljn ağır ce- lııhlıııJlıştırı t ki • 
"' ad d h l .. 1}11111111 ic-in, tü~car l·e esııahınııııı opra arını varıyor 

. z a ?r a g~- ı,u noktayı ıı:ızarı dikkate alarak ilı-
rll.~en !'1uhak11JPe~l .. netı '!elenllJJl I ljkiır şekline giren ~areketlerden vaz 
Hwıeyın bJ§ ,.ene dort ay hagıtt i(eçınesl, hem kendı meıtfıtıtllerl \ 'e 

mrıhkuıp olllJU§tuıt. ı1em fle ınttıfll•~etin iktısıııli•·a ıı llıı-

~eleri ;e~irdiler. .;\yust4rya ve 
Çekoslovakya, bu müesseselere 
lbnjı elan ham mlllzemeyi ~en • 
dllePiDc• 9aı~a ıııemlel9t;.rle 
tesis ettikleri muhtelif klirinı 

g.nlafmp.larile tedarik eriyorlardı. 
Halbuki bütün bu arazi Alman -

kırıııııdı.n fa:ı:ıjalı ql;ıcaklır. 
Filhaı.ik•ı ıııı:scl~ narı\ k;ııııınuııuıı 

ne5riııden cncl lıir lngili z lirası 890 
kuruş iken şiııııli bir lng iliı lirası 5911 
kuruştan Mcrkcı H:ıııkasınc!l llirl'lır
lara döviı ur,ı İl l~ \ erHec,klir ~I, 
huna n:ızııran lıi ICınıuııı ilh:ıHıl e§Yl;ISI 
yijzıle 33 ııisbctinde ucıız:ı mal celile· 

ceklir. 

Lonıfra , 25 (A.A.) - Daly He
rald ıazeteıinin bildirdiğine ~öre1 
düp akşam Berlinde Kiy@oçcu 
müıtemleJç~sirıiJl Almanyaya iade
sinqen hö4hSeHilmekte idi. Bu hu. 
suııta Daly Hcral diyor ki: 

"Kiy{loçeµ bir ticaret Qsaij 911-
rak peJc fflYP•lı bir ıpü~temleke 
teş~il etmekle ber~ber Almtnra i
çin iktı.adi olınak~ ziyad' •ev
külceyti bir kıymeti hai.ı olacak-

larının iadesi, Milletler cemlyıtl· 
nin manqasına istinaden 1Na adala
rı idare etmekte olan Japonya ta
rafından Berline teklif edilmiıtir. 
Bu iade teklifi, eski Alman müa

temlekelerini ell~rinde bulundµ. 
ran dijer devletlere karıı bir lıüt· 
nüniye~ miı~li olmak ü:ıerıe yp.pıl
mııtır. 

Bu teklif ile beraber, a§aiıda~ 
nrip tart koıulmuıtur; !ara ge'çince tabii bu ticaret flJ

laOJJlalannlJl kıymtei kalmadı. 

Şimdi 41mtnlar bu fabrikalar' 
çalıştırmak mecburiyetindedir ~ 
!er. Dupun için her şey lazım. DJ. 
ğer t,raftan gittikçe ço~alan in· 
san kütlelerini de ğoyllrm~~ la ~ 
ıııp. Bu,µn Alıııanya Romann
ya iktısadi teklifler ileri sürüyor. 
Bu şartlar altında Almanyanıp 

hem yiyeceği, hem de petrolU 
difer ham mal7.emesini tedariJı 

için Romanyayı icap ederse ıi • 
y11i nufU&u ıltına Almak istlye -
cefi u.sak bir iqtimal göFUnme • 
mi!~~. 

Hin:ıtll?Jı~yJ1 ıüccar ve esnafınıızııı 
Hiıuınıuı n}liını,re \!!fit fırı;şllıtn is· 
tıfpıle ıibi gayri meşru hareketlere tır.,. 
b!Jtturarak vııziycli lıul:ınclırııı:ım:ı- Diğer cihetten News Chronicle 

Almanya, eski müstemlekeleri
ni Fr~naanın ye tnıilterenin elin
den alır almaz, Karolina tc\illannı 
JiJponyay~ i•de eJ$ec~ktir. 

Diğer. taraftan Almanya bütun 
pir qnayi ll}Ütl .. Nlıtrind• harp 
ıpal•mesinden b'"a bir(;ok ma-

lıtrı lhınıılır. 

Hf.tay F evli,li.ğ~ · 
r.1urahhasımız Balo 

Verdi 
h\a:ııılerıın, (Hususi) - ı:evkalrı· 

ılı ıııurahtııtsıınıı orlıa elçi ıı:ıyın Hay 
Cıv'l ,\~·ıkihn ve rtflkal~rı tarııfın· 
ıtan lııken~erun Qrdu,\·inde bir balp 
verilmi,ıır. . 

(}ıvlel reisimiz, Albay BıışYekıl, 
ve\lller, ın•t>llslıır, tıjlı.(tmct erkı\'1~ 
ile llala} ın tanınmış aileleri da,•ellı 
qlarsk balorlıı hazır bulunmu~lardır. 

1$wlo, fe,·hliıtı ltarlıt~ ~lıııu,, da
vetliler 7.enııin bir büfedı ıkram edl
lereli !illlıilhit ~ıtılıtr bii> ük bir ne_şc 
içinde cAlcııınişlerdir. 

kiqelf!r veqir aanayj l!lalaeD}ıııi ( Kış~ tl!"thcr',er ) 
de çıktrıcaktır. Bunları bug\ln· '!'t .., 

kü pıijeterileri, Balkan memle - ----
ketleri, cenubi 4Jneriktya v~ • Jlalıl'r 11lı11dı~ına ııfirl', ,·iliıyl'I v.e 
d.. d. v ı ı. ti · kaz·ılardaki parlı lıaskanlıkları Yalı-
unya~m ıger . meın~• ... e erı"' l ıer;icn ,.e ka)·nıakam.ıarııan alınarak 

sevkedıyorla.r. Bılhassa Bal~~n arrılaı·aldır. 
memleketlerı mallarının en bu - , Pir nıüılde!lenberi Avrııp11ıln bu
yük alıcısı oldu~ içiD Qnlar d!J lunan e~ki lktısat Vekili Şakir t\e'!e· 
sanayi mUeueseleriıµıı ihtiyacı - birl' eski aran ınehu~u .Al! Kılıç cl~\n 
nı, yüzde 70 Almanyıı.dan tedarik 1 sabıı!ıki ekspresle şehrımııe celmış-
ediyorlar Almany~ıP. da bu mü lerılır. 

• · .. t ı, lhlillflarını uılaştırınn ve tah· 
hım iktııadl mul>adelede, karıı - kim nlıamn:rıne5 i Jlünkü resmi ıınzc-
sında · kuvvetli, müterakki, ve le il• ne,redilerek merirete ıirmiş 
müttehit bir Balkan varlığı gör- tir. . 
mek büyük menfaati icabıdır. • tsıanbulda tarihi kı1·meıi hııı 

Avrupa ıiyuetinde yeni bü • olınayıın çe!!mtlerin )'erine lerkos ': 
ük hükumet teşekkülleri vilcu _ 1 kame edilnı~ine ~·akındı haş~anac~k 

y . . .. .. ıır. hlanhulda akar ~eşmelerın sa}•· 
de gelırken, kuvveth, buyuk ta - 34ş d. Ak ayanların 199 dur. 
riht ballarla biribirine baflı bu- ~er iki ~:·ı.nıe~rin ele tnriht olanları 
lunan ve biribirlerinin ldetini bt •ıoo kaılardır. 
nimaeyın, biribirlerinin hayatını w • Ankara rad)'osıı lemı.il şubesin
yakıadan bilen, takdir eden asır.. ılı ııl:ihat YıtPıJıuacktır. Ihı şuberc 

- 000 ll \ hsi ·at ~onduğu lı:ılcle larcıı birlikte ya,amıt kııynamış :lg. ra a s _ ~ 
. ' ıpüteınıırH şikh·etler yakı ohlııgu l(o· 

mılletlııRSen terekküp eden bu ·ı ~ , .. 1- Haz.iran nihayetine kadar .. .,.. B 
1 

. y 
1 

ru muş ur. 
g\JRplJ q garııtan. ugoı avya, bir le<'riihe m:ıhiyelinde ola~~ çs· 
Yı,ınaniıtaııın Ebedi Şefin (Bal -ı ııştırılan bıı şubenin l\lahı için e~ll!\· 
ijan ittihadı bir Mn.ırettir) !lek- tı tedbirler alınacaktır. 
tindeki ~Uyijk ~izeıine ittiba e- ' aıcen lıir harıa içinde keııilip 
dırek bir Tuna ceplJeıi tefkil et- Alınqıı)·:ıya şönderilen Ad:ıp:ı~an 

l . t k ı.· ·11 t ı.. l" ..ı- rrıınlakaoıı tavııldarının sayısı 11 .850 mp ,rı ye it ptl' JRJ e •ta JR-
b' ı · w 1 ı, • • yl bulmuştur. 

lft.,lP çoga ~" yenı ~yrup• • Diyarbakır mehmm Jbratılm Tı-
teşekldjlUnde tam manaaile nl . , libln yeni sacimdeA ~onra Halk 
~JP kuV,y~tlerden ~ir~i olm8hLrı 1 Pırtl•i hııtnb~l batlnınhitına tn:rjn 
l,_.pı<m". ltıdlleceli la~ır ıtını.ııtır. . 

gazetesinin öğrendiğine gön, Al. 
manyanın eski büyük Qky~n~s 

müstemlekeleri olan Karolina ada 

Bir mektep meselesi 
Y !LfMpcı ve ~ n.ktepleri~' hqcaldJ ed...-U.. bijJils 

bir dertl..-i vardır: htikbalsizdir! 
Hınıiıiyla ıiir6itMRi~ aöz, ibtirarhk pal..._ ~ 

alnı bunııur, &'özleri ka~lık aölıelerle dolar. Bu •elite haluız 
cl.iildir. Çiü*ü yıpAJa :Jıpraya çabıbklan bu it ıliaı-- IA" 
nıınd'I, onlara bi-'p iinüt y,recek biç bir ııık eezmıaler. 

.. uıijJ\ sajlY,, ~pvveti yeri~' i~ ... 4idiniı'. f •t ,.... 
ntt olac:aiiını bilmez. Daha df irusu bilmenia f~ti Artlffllcll 
bunu düıiinmek İstemez. 

BM •ilti re~ler4'- Cimiir tijketen, laayyet barcaywdar, tıalca
ütlük amortisinden mahrumdurlar. istikbal tam mAıaaiyle on. 
lar için karanllf<br. • 

Halbuki, devlet mekte~lerinde çalıtu1larla bunların arum. 
ff • tahıil n menıe· b&lumı~dan, ne d• ı~leri it-~
daın bir aynlık yQldur. Hepsini" vazifesi bir tutuw.ilir. 

istikbal '-lnmınclan böyle ql-.a yancı ve ul4' ~ı.
ri hoq11 "laal,, J.kımından da •cınmaia liyık .. ,..Wtilir. 

ÇüAlcü devlet bdroıundaki hoca fazilet, zeki ve ~ı..a.a 
lıiınd• kaybebnedikçe, kazancı .,-tar eksilmez. "Den,, inin 
hududu ballidir. 

Azbk ve yabancı mddepterindeki ise bu yıl on saat almtu
yorsa, selecek une derı altı saate dü.tebilir. Saatlerle birlilste 
lr.uancı ela &:lüter. 

Düımmdiiini farzetıek bile onlar için tenıkki im&Wıı yok
tur. Kırk yıl aynı kazanç mibvel'i elrahnda döner dururlar. 

Buıün maarif makinesinin ba~nda ıenç, ıeniı iclrakli bir 
vekil var. ÇAktanl.eri sürüp selen bu llkıaklıit, elbette sönniiı 
ve üstünde düıünmüıtür. 

Zaten onW1 çapın:'4ki bir varlıktan yalnız bu ubk müetae. 
selerindeki kültür clerıleri hocalarını değil, o mekteplerin bütün 
hCKalannı ve idarelerini benimsemek sibi büyük ve derin mi
nalı bir hamle beklenir. 

Ben, kendi payıma Hasan Ali Yücelin bu davaya el koya
cajma w davayı kökünden söküp at.-ıeceiine inuuyonım. 

Qii$ü o, by hwleain arbsındııaki lekesiz aydmlıiı ı•••
._dir. 

HAKKI SOHA GEZGiN 
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Tarih1en bir yaprak: 
ııws --

60 sene evvelki fikir 
Tam albnıt sene evvel, 1879 

yılı Huiranmda yazılan bir mele. 
tup. Romanya kralı K.arl'm i.mza
•mı taıryan bu mektubu Alman
)"llda çılımı Politik müzesi, kral 
henüz prens iken neıretmiıti. 

Iıte bazı cümleleri: 

''Umumi siyaseti müstakbel sü. 
kfuı w ••Yite hazırlanmıt gör
mÜyorum. Ahtler ve yeni anlaı
malann her biri istlkbal için btıh. 
ranlar hazırlıyor. Bu buhranlar
dan kavimler pek uzak bir vazi
yette belki hayırlı neticeler elde 
ederler. Fakat ıimdiki lıükUıneL 

letden her birinin haline göre za
rar göreceğine ~ bulunuyorum. 
Her biri ti.birinden makednn, hiç 
bir hüıkUmet müstefit olm.ıyacak 

m8.naaı değildir. Söylemek iatedi
iDn ıudur: 

Ge1ıecekteki ga'vail, birtaknn 
memleketlerde umumi harekatın 
mucip olacağı fenalıkları, diğer bir 
takını memleketler de sosyalizm 
namına &hili harekatı karıılıya. 
cak ve bu cihetle nefret umumile
f8Cektir. 

Her ne iıe, bugünkü içtiımsi he
yet, terakki ve aaayiı için kendi. 
ı.ine az bir mühlet verildiğini 

bllrnelidirlet-. 

Avnıpanm halihazır terakkisi 
on dokuzuncu aara göre pek na
kıstır. Bu noksanı fark ve tahmin 
de diplomatlığı meslek ittihaz e
denlerin mazereti dergardır. Bu 
,,..,..anı fark ve temyiz, siyasi feL 
eefe ile iıtigal edenlere nnhsuı
tur. 

Pren• sulhün bebarnı millet
lerin ittifalanda lııulduğunu uzun 
uzan lın)atanık bu fikrini ıu cüm.. 
le ile·hü.liıa ediyordu: "En liznn 
teY ittifakı ukalayı akvam ve mi
leldir.,, 

Romanya pnmainin altımı .-e 
nve1ki fikirlerini l>ugiinkü hadi
seler önünde okumak ciddeb en. 
tereaandır. N. A. 

s?.BUGCIN 

\\ J. VAKl1' 1 

.. AB01''E TARiFESi 

v 
LiGiM /J 

Memleket Metrıl 
/ri nde dıl,,J 

95 155 p 
~ 

260 42S ' 
Aylık 

4'75 820 • 

HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATlRALAR ı 
YAZAN: 

Muvakkar Ekrem Talu...._,;~:::;;;;........; 

3 aylık 
6 aylık 
1 yıllık 

Tarifeden 
900 1600 -
Balkan Birllf 

-21-
lan da yok değil. Benim bir iki 
bildiğim bunu idare ederler ama 
bllyük komisyon alırlar. İstersen 
seni tanıştırayım? .. 

!stemez mi? .. lstemez mi?. Can 
attığı. bayıldığı şey! .. 

- Kimlerle teşerrüf edeceğim? 
- Biri kocam! 
- Ay! Siz evli misiniz?. 
- Onun gibi bir şey. 
- Hımm! .. 
- Al bir haftadır burada yok. 

Mühim bir iş için Şikagoya git. 
ti. \Kendisi bir iki güne kadar ge. 
lir sanırım. Sen beni sık sık ara! 
istersen içkileri buraya getir! 
Tabii emniyet edersen! .. 

- A! .. tabii.. O nasıl lakırdı. 
Ben size değil malımı, canımı bi. 
le emniyet ederim. 

- O kadar kıymetsiz mi?. 
--Sizin uğrunuzda ... 

- Yo! .. Çapkmhk istemez. 
- Ne haddime?. 

' - Kaç şişe var? 
- İki yüz şişe .. Otuz beşi şam-

panya.. 
- Sandıklar büyük mü?. 
- Hepsi hepsi on sandık. 
- Sen getirebilir misin?. 
- Bir arkad~ım var. Onunla 

yollamağa çalışacağım. 

- Emniyetlidir a!. 

ÜstU başı fevkalade pejmürde 
iki hamal kılıklı adamın sabah -
tanberi taşımakta olduğu san _ 
dıklar kÖ§edeki noktanın na.zarı 
dikkatini celbetmiş adamlardan 
birini istintak ediyordu. Lakin 
bu da mürettep bir numara idi. 

Polis hafiyesi :Norton Arcanti
nanm yanından ayrılır ayrılmaz 
evvela Şerifi bulup vaziyeti an -
latmış sonra da emniyet amirli -
ğine giderek tertibat almışlardı. 
Norton pek yakında hırsızları ta 
mamen ele geçireceğine emindi. 
Muavinlerini ve ayrıca resmi tcş
kiHl.tta çalışan birkaç memuru 
emri altına aldı. Ertesi sabah er. 
kenden faaliyete başladılar. 

Sandıkları şimdi taşımakta o. 
lanlar da bu memurlardan başka 
kimse dğeildi. Polis noktasile 
münakaşalarını da ka.<rten prog -
rama sokmuşlar, etrafta hiçbir 
ufak şüphe uyanômnamak için 
her noktaya azami itina gösteril
mişti. Nitekim bu mülahazaların 
da pek haklıymışlar. iBarm bu -
lunduğu mevkiin biraz ilersinde 

polis müdahalesine maruz kalı -
nan mahal, pencerelerden görü _ 
lebiliyordu. Bir saattenberi ca _ 
mm arkasında vaziyeti helecan -
lı nazarlarla takip eden iki kişi 
vardr. Bunlann bir tanesi dan -

- Elbette! 
_ o halde bu iş olmuş demek. ~öz ve yatak Arcantina, ~iğeri 

tı·r Sen hi" merale etm H ıse kısaca boylu, tıknazca bır er-
• 1"' e. em şu k ktl 

akşam verdiğin on dolarını al da e · 
ileriki işlerde hesaplaşırız. Belki Polis noktasile uzun süren mü-
sa.na. 18.zrm olur. n.akaşayı atlatan hamallar teker 

Norton iade edilen parayı al- teker getirdikleri sandıklardan 
mayı daha tabii buldu. Teşekkür yedincisini de getirip teslim e _ 
edf p yine aynı itina ile kirli cüz_ derlerken: 
daıuna yerleştirdi. Resim orada - Biz bugün başka sandık ge. 
duruyordu. Kadına hitaben: tiremeyiz. Polis anamızı ağlattı. 

- Fakat resminizi ben geri ve- Diyerek serzenişte bulundular. · 
remiyeceğim!.. dedi. GülUştüler. Arcantinanrn, erkek arkadaşı 

GöRECEGtNtZ BUYUK FRANSIZCA FiLM 

güzel kadınla bu me\•zuda konuş 
mak lüzumunu hissetti: 

- Dorisciğim !. 
- Canım?. 

- Sen bu adama çabuk itimat 
ettin! Benim içimi kurt yiyor. 

- Bir şey mi şüphe ediyorsun? 
- Sana güvenirim. Öyle ko -

lay kolay çürük tahtaya basmaz 
sın. Fakat bu ne enai pilakisi he
rifmiş ki bu kadar karlı bir işi 
başkasına kaptırsın .. 

- Sana dün gece yatakta an -
!attım! Adam evveli bana abayı 
yakar gibi oldu. Ben katiyen yüz 
\'ermedim. Sonra aramıula ça _ 

buk ve sıkı bir samimiyet hasıl 
oldu. Benim vaziyetimden isti _ 
fade etmek istedi. Biraz safça 
ama o kadar iyi kalpli ve yumu
şak başlı ki... 

- Ah! Derviş .• Bilmezsin! Bi
zim meslekte iyi kalpli ve yumu 
şak başlılardan daima kötülilk 
gelir. !ster misin bu herif hafiye 
olsun da bizi tongaya bastırsın? 

- Aman A ... 1 ! .. Hiç seni böy
le bilmezdim. Wcitsey işinden 

sonra sana bir şeyler oldu. Be -
nim aslan Al'im, benim cesur 
Kapone'm, delik arayan fareye 
döndü. ( .ıoo 18mf.LV) 

p- Bugün SAKARYA sinemasında -1 
LEN! RiEFENSTAHL'ın Olimpiyad oyunlarına tahsis edilen 

ve sabırsızlıkla beklenen ve bütün ldünyc.da 
gösterilmiş ve gösterilmekte olan 

(1936 Berlin Olimpiyadlarının t~m, hakiki ve yegane filmi) 

Türkçe STAD 
ızahath iLAHLARI 

Gençlik, güzellik ve Spor filmi. Fiyatlarda zam yoktur. 

w 

BAY TEKİN YENi 
DÜNYALARDA 

BUSTER IKRAP TARAFINDAN 
Önümüzdeki C U M A gününden itibaren 

Taksim Sinemasında 
•flijH!~ff~ iLK DEFA 30 KISL\f TEKMiLi BiRDEN ~•ı• 

için ayda otuz kuruş d0 
Posla birliğine girmeyen -re 
ayda yetmiş beşer kuruş 

medillr. 
Abone kaydını blldlrell 

lup ve telgraf ücretini, 
parasının posta veya bank• 
yollama ficretinl idare kendi 
zerine alır. 
Türkluenln her posta merke:l 

V AKIT a abone ua.:ılır. 
Adres değiştirme ücreti 

25 l.uruştur. 

!LAN ÜCRETLERi 
Ticaret illnlarının santfl• 

salın sondan itibaren uın ~ 
falarında 40; iç say!alard• 1 
kuruş; dördfincil sayrad• 
ikinci ve üçüncüde 2; birin 
4; başlık yanı kesmece 5 
dır. 

BDyük, çok devamlı, k 
renkli ilAn verenlere ayrı 

indirmeler yapılır. Resmt il~t 
rın santim • satın 30 kuııJŞ'"' 

TİCARİ MAHİYETIE ouf11 
KOCOK lLANLAR 

Bir defa 30, iki defası 50, 
defası 65, dört defası 75 Ti 

ddası 100 kuruştur. Üç •1 
ilan verenlerin bir defası lı 
vadır. Dört satın gecen flAnl 
fazla satırlan beş kuruştan 
sap edilir. 

11/zmet kupona 
küçük ildn tarif ~sl 
indirilir. 
Vakıt hem <loğrudan doP 
ya kendi idare yerinde, hem 
kara caddesinde Yakıt ~ 
altında KEMALEDDİN 
!Hin Bürosu eliyle ilan 
eder. (Büronun telefona: ~O 

l . ' 1 ! • . ' ' 1 ' ' ~ ' 1 

• 1 , ı il ' 

Bugüne kadar görülen TORKÇE konuşan filmlerin en güzeli 

Melek SEVEN - AŞKIN, ZEV~IN ve ACILARIN YAŞAYAN BiR 

RACANIN 
HAZiNELERi 

Sinemasında 
KADININ HARiKULADE VE MOESSIR ROMANI 

D .4MGALI KADIN~ü 
BAŞROLDE: Şeyh Ahmet ve Şeyhin Aşkı filmlerini yaratan 

RAMON NOVARRO 
MUStKt KISMI: M. C. ve USTAT CEVDET KOZAN. ŞARKILAR: 

HAMID DtKSES - K. SAFi YE 
NADtR ... 

Baş Rollerde : GLADYS GEORGE - VVAREEN VVILLIAM-JOHN BEAL İ5 
Ayrıca: Memle'ket gazetesi ve Paramunt dünya havadisleri :.J 

Filme ilave: 1 - Bursa Senfonisini - Türkçe sözlü ve musikili olarak. 2 - Memleket gaze-

tesi: Bulgar Baıvekili Ankarad a. İstanbul.da seçim, Pera _ Şişli maçr. /' 

• .... ı .. ·:ır.mra .. •• .. ··11··~--·a __ .... llli ın:·. il!::!n::! •• ii!!!li! :ı===iiE iii!IP.l!ldli-

,, 
Karamazof 

. - . _, - .. 1 
Kardeş/er 

Yazan: Dostoyevski 

ÇeYil't'D: Haklu Silba Ceaıia - 132~-· 
Araba, mesafeyi yutarak koıuyor, 

ıhedefe yaklaşıyorken, delikanlının kal
bin.de yalnız o sevdiği kadın 'kaldı. Baş. 
ka her şey ruhundan silinmişti. Kendi 
kendine: 

- Biraz sonra, onu, yeni ve ilk aş. 
kiyle başbaşa göreceğim. Bunôan geri
si benim nemelazım, diyordu. 

O uğursuz kadına karşı hiç bir za
man bu kadar büyük ve bu derece de
rin bir sevgi beslememişti. Uğrunda 

ölmeğe, onu serbest bırakmak için ken 
dini yok etmeğe can atıyordu. 

Vecde benzer bir hal için.de: 
- Evet yok olacağım 1 
Diye tekrarladı. 

Bir saattenberi yolda idiler. .ıvıitya 

dü~ünüyor; geveze bir a:lam diye tanı
llan Andre de ağzınr açıp laf söylemeğe 
cesaret edemiycrek, ldoru atlarına dal
mış görünüyordu. 

Ansızın Mitya, keskin bir endişe ile 
haykırdı: 

- An.dre! Ya uyumuşlarsa?~ 

o ane kadar bu ihtimali aklına getir. 
memişti. 

- Olabilir! 
Dimitri kaşlarını çattı. O, ne ffirlü 

duygularla böyle dörtnalla koşsun ve on 
lar uyusunlar ha 1... Hem de belki de 
herifin koynunda ..• 

Kan başına sıçradı : 
- Kamçıla ... Kırbaçla atları Andre !. 
Andre kısa bir ıusuıtan sonra: 
- Belki de henüz yatmamışlardır, 

Dimitri Fiyodoroviç ... dedi. Timoto ka 
labahk olduğunu söylüyordu. 

- Handa mı? .. 
- Hayır, Plistonovun otelinde! 
- Nasıl kalabalık? ... Kimlermiı aca-

ba? .. 
Bu umulmadık kalabalık haberi, Mit 

yanın canını sıkmıştı. 

- Timotonun dediklerine bakılırsa 

buralı iki kişi varmış. tlç te yabancı ... 
Tanımaıdığı birinden daha bahsediyor
du. Kağıt oynuyorlarmıı. 

- Kağıt mı oynuyorlarmıs? 

- Eveti 

liil 
! .. t 

Sipahi Ocaimda Kahraman Süvarilerimizin i,tirak ettikleri büyük yanılar. 

··-~; .. : :·_. : ... . - ' ... 

- Saat ancak on bir. Madem ki o
yun var, uyumamışlardır daha. Kamçı. 
la ..• Kırbaçla Andre 1 

Andre: 
- Eğer sizi darıltmıyacağımı bilsey-

dim, bir şey soracaktım efendim. 
Dedi. 
- Ne soracaktın? 
- Biraz evvel, Fenya, ayaklarmrza· 

kapanarak hanımına ve yanm<laki ada
ma fenalık etmemenizi diledi. Sizi ora
ya ben götürdüğüm için ... Affeldiniz e
fendim... Bir vicdan azabına uğramak
tan korkuyorum ... 

Mitya onu omuzundan yakaalyıp sor 
du: 

- Sen arabacısın değil mi? 
- Evet efendim! 

- O halde yol vermenin ... Geçidi baş 
kasma bırakmanın ne demek olduğunu 
l::ilirsin 1 Elalemi çiğnemek lazım değil 
2rabacı !... Başkalarının ömürlerini ber 
bad etmek adam olana yakışmaz. Eğer 

sen böyle bir suç işlemiş, birine kıymış 
san, hemen cezanı kendi elinle ver. Ka. 
fana bir kurşun sı'k ve geber .. 

Delikanlı, müthiş bir heyecan içinı::le 

söylüyordu. Andre şaşmakla beraber 
yine konuşmaktan kendini alamadı: 

- Haklısınız, efendim .. Hiç kimseye 
eziyet etmemeliyiz ... Değil yalnız insan 
]ara, hayvanlara bile ... Onlar da Alla. 
hın yarattığı mahllıklar.dır ... Mesela iş
te bey~irler ..•• Öyle arabacılar var, ki 

sebepsiz yere zavallıcıklara sopa çeker 
ler... Onlar cehenneme gidecekler ..• 

Mitya hırçın b~r kahkaha ile: 
- Cehenneme mi? .. Diye haykırdı ... 

Ve tekrar arabacının omuzunu kavra
yarak, Andre, söyle bana bakayım sen
ce, Dimitri Karamazof cehenneme gi
decek mi, gitmiyecek mi? 

- Bilmem ... Bu sizin amelinize bağ. 
lı bir şey ..• İsa, salibin üstünde canve. 
rince, doğru cehenneme gitmiı ve ora
daki günahkarların hepsini azaptan kur 
tarmıştı. O vakit, cehennem boı kala
cağından korkarak inlemişti. Tanrının 
oğlu !dönüp: "inleme cehennem inle
me ... Sen yine hükümdarlar, derebeyle
ri, hakimler, nazırlarla dolup taşacak. 
sın. Ta ben gelinceye kadar bu, hep 
böyle sürüp gidecek!,. dedi. 

- Ne güzel bir halk masalı! .. Andre ! 
Soldaki hayvanı kırbaçla! 

- Size gelince... Muhterem efen. 
dim... Gerçi sert bir adamsınız. Ama 
bizler, sizi çocuk kadar masum tanırız. 
İyi yüreğinizclen ötürü Tanrı sizin suç-
larınızı bağışlayacak .. . 

- Ya sen Andre? ... Sen de bcııi af-
fe:liyor musun? 

- Ben mi? .. Fakat siz bana bir şey 
yapmadınız ki.. 

- Zarar yok .. Başkaları için sen af
fet beni! 

- Aman efendim .. Neler söylüyor
sunuz ..• O kadar acaip laflar ediyorsu. 

nuz ki, adeta korkuyorum .. 
Mitya bu sözleri duymadr. O, ) 

dinden geçmiş, vecd içinde dua edı) 
du. 

- Allahım sen, beni kusrlanrnl• 
likte kabul et ... Divanına sürme be 
Ben bu işi kendim yaptmı .. Cezamı 
klim vereceğim.. Seni 'Seviyorum /. 
hım! Kötüyüm, aşağılık bir mahlıi1' 
fakat seni severim, Tanrımı Bu af 
kıyamete, ebediyete kadar sönrni>'e' 
Yalnız bırak, yeryüzünde de son bit 
re seveyim... Önümde daha anca1' 
saat var. Güneş doğuncaya kadar:' f• 
memi hoş gör! Ruhumun sultanııtld 
seviyorum ... Sana her halim maHiı11 
Onun huzurunda dize gelerek: ) 

- Kendine bir yol seçmekte tı• 
sın. Hadi uğurlar olsun. Kurban1111 

nut ... Hiç gam yeme 1 

Diyeceğim. Bu sırada 
cile göstererek: 

- Makroi! .. Diye haykırdı. oec 
daha karanlık yığınlar halinde bl

111 

gözüküyordu. Burada iki bin kişi 
rur. Fakat bu saatte herkes uykıı0' 
Tek tük ışıklar karanlığı bulandı! 
du. • • 

Mitya bir sıtma nöbeti içinde gilı'' 
- Çabuk Andrel Çabuk! 
Diye bağırdr. Andre, tekrar tı6., 

ağzındaki otelin ışıklı a1tr pencere 
iıaret ederek: 

(Devamı var) 



lngilterede mecburi askerlik! 
zaruri görülüyor 

4merikada ordu bütçesi bu 
sene daha fazla/aştırdı 

b tondra, 25 {A.A.) - !yl ha· partinin de ınUzaheretini temin 

1 
er alan muhafazakAr mahtel· etmeden böyle mUhtm bir ka -

:rde ıöylen.dlğlne göre, hUkO.· rarı ittihaz edemlyeceğl ,gfüUl -

S - VAKiT 26 MART 1939 

Bir Sivri Akıllının Maceraları :-

b •t, halihazırda mecburt asker· mektedlr. 

~ t hizmetinin lüzumuna dair Başvekil ile amele partisinin 
ı.'tlArnentodan kat'ı bir knrar başlıca erkdnı arasında dUn ya· 
tJhsa1 etmek tasavvurundadır. pılan görüşmelere husust bir e· 

t 'l'aarruzlara mukavemet be- hemmlyet atfedilmektedir. 
»ltınamesl projesi hakkında ya· Amerikan Hariciye Xnzırımn 

Haftalık Radvo 
~lan son diplomatik görüşme- Beyanatı 
l(r nettceslnde sulh zamanında Vaşington, 25 (A.A.) - Flo· 
c~n de herhangi şekilde olursa rla'da iki haftalık bir ıstırahat
ıı. Un mecbur! askerlik hizmeti- tan dönen hariciye nazırı Hull, 
111 ihdası zarur1 olduğu anlaşıl matbuata aşağıdaki beyanatta 
ltı~tır. bulunmuştur: 

lllrkac ay enel Chamberla- "Burada bulunmadığ·ım esna-

Ankara radyosu 
1'CRK1YE HADYODlı~ozıox 

POSTALAHI 
Türkiye Tiadyo~u - Ankara R:ıifyosu 
DALGA üZt.;~LUCU: 

1Ci39 tıı . 183 Kcs./J:!O. Kw. T. A. Q, 
19,74 m. l5l95 Kcs./Kw. T. A. P. 
31,70 m. !>4G5 Kc.s./20 Kw. 

TÜRKiYE SAAT!YLE 

2G - 3 - 1939 - 1 - 4 - 1939 
HAFTALIK PROGHAM - No. lG 

~'ı.ıı Parlamento ıuretl katlye- da beynelmilel hAdiseJeri ya
• haberdar edilmeden evvel kından takip ettim. Ben de halk 

~~Ilı Z&manında mecburt esker- cibi, dUnya sulhunu ciddi IJir 
it 'hizmeti ihdas etmlyeceğinl şekilde tehdit edecek mahiyet- PAZAR - 26 - 3 - 1939 

't'ı:n kamaraaında resmen te- te bulunan son Avrupa hAdlse· 12.30 Program. 12.35 Müzik (Kü· 
'lıhu4 ettiği hatırlardadır. !erinden dolayı son derecede mu çük orkestra - Şet: Necip Aşkın): 

' Söylendiğine göre, htıkO.met teessir oldum. Dünyadaki karı- 1 - Lehar - Çocuk .Prens operelin-
~tlt den potpuri. 13 Memleket saat ayarı, 

Anr arasında ve efkArıumu- şıkliğın bu yeni delilleri, hak ve ajans, meteoroloji haberleri. 13.15 ~hde mecburi aakerıtk hlzme- nizamın ldamesi ve sağlam iktı- Müzik (Küçük orkestra_ Şef: Necip 
U lıatkında mUşahede edilen 1h- sadt mUnasebetıer temini için Aşkın): :.! - Sclıradcr - Akşam üze· 
lAtıar, yeni ıntıhabat yapılma- bUtUn memleketlerin Lılr an ev- ri (hazin parça). 3 - Paul Lincke -

''tıı :ı:nuhık gösterecek mahiyet- vel birleşmesine her zamandan Yeşil ndilen.le lıir randern. 4 -
"dı llrahms - Macar ılansı Ko. 3. 5 

r. Fakat efkA.rıumumiye· ziyade ihtlyac olduğunu gösteri- Gelıhardt _ Kokturııo _ Ninni. 6 : 

:!Q. :ı:nuva!ak&t edeceği muhak- yor. J. Strauss - Riıter J>asınan - Komik 
11.lı:, olmadığı ,gibi şlmdlkl bey- Tehdit altında bulu11an dUn· eperasının lıale:.i. 13.50 Türk ıtıiizi-

~eln:ı.ne1 ~eralt altında umumi ya sulhunu kuvYetlenJlrmek 1- ğı. Çalanlar: \'ecJhe, Huşen l\am, Ccv 
Uhabat yapılması .da mümkUn cin gecen seneler zarfında. baş- det Kozan. Oku~·a.n: l\lustnra Çal\l:ır. 

taruımemektedlr. ladığımız mUcadeleye devam e- 1 - Hast P_eşr_eYı. 2 - Dedenin - Hası 
l3 şarkısı - ~cnın aşknıla c:lk oldum. 

lo unun lclndlr kt Çembarlayn, deceğiz. Sulhun ldamesi için 3 _Dedenin_ Hası şnrkısı _Yine bir 
b td Hallfax'ın kuvvetll muza- elzem olan hakkın galebesi ve gülnihal. 4 - Kemal Eınin _ .Mahur 
eretıne dayanarak harlc! vazi- sağlam iktıı!adt mtlnnsebetler §arkı - iki gözüm sensin. 5 - Cev

~et dolayıs1yle lngllterenln bü- temini için lmkftn nfsbetlnde ca· det Kozan - Ud taksimi. 6- füıkırııııı 
t~Q. :ı:nUdafaa tedbirlerine baş· lışacağız. Bu mUhlm ve mUsta- uşşak şarkı - Silemem bir gün. 7 -
~ Halk türküsü - Misket geliyor. 14.20 -

l'ınası lAzımgeldlğlne dair tan cel v-azl!eyl yaparken bUtun va- 14.30 Konuşma (Kadın saati - Çocuk 
~ltı. edllecek bir karar sureti tandaşlarımtzın sadalratle ve terbiyesine dair). 17.30 Program. 
'eltlinde bu meseleyi ilk fırsat- bUtUn kalpleriyle bize yardım 17.35 :Müzik (Pazar çayı. pi.). 18.3!'ı 

ll. lstl!ada ederek parlAmen- edeecklerinden eminiz... J\onuşma (ÇoC'uk sa:ıti). 18.45 ~liizik 
toh arzedecekUr. Hull, dün ~den sonu. vazı- ~Şen od:ı müzi8i • lbralıiın Özgür n· 
)tıııı Mildafaa Kom.1teslnin yetJıtkıw.wla »uzval~ Je gX.r~ş- Ateş lıöcekleri). 19.15 Türk müziği 

"' (?asıl he:retl). CelA.l Tokses ve ıırkn· 
l\Iil.zakcrelerl mUştUr. daşları. 20 Ajan~, meteoroloji haber-

l..ondra, 2 5 (A.A.) - lmpara- Anıerlkanm Ordu Iliitçcsl leri. 20.15 Türk müziği. Çalanlar: 
~l'luk mUda!aa. komitesi top- Vaşington, :!5 (A.A.) -Ayan Vecihe, Reşet Erer, Huşen Kam, Cev-
ltttnıştır. Müzakereler esnasın· meclisinin bütçe cncUmenl 1939 det Kozan. Okuyanlar: Necmi Rıza 
d 4 o 11 1 d bUt esi Ahıskan, Melek Tokgöz. 1 - Cemil a nııııı hizmet 11lA.nının takvl· - 19 ma yı ının or u C -
" beyin - Muhayyer peşreYl. 2 - Hacı 
ıeaı i"in dU•UnUlen tedbirlerin ni kabul etmiştir. Geçen sene " ... Arıt bey - Muhayyer şarkı - Meylıa· 
letk\k edildiği siyası mahfeller- 4G0.201.254 dolar olan bUtçe bu ne tarapgiıhı mey. 3 - Tanburi Ali 
de söylenmektedir. sene 503.181. 782 doları bul- efendi - Muhayyer şarkı - Fer~'ada-

l>arIA.mento koridorlarında maktadır. ne hacet. 4 - Suphi Ziya - Hüseyni 
'llrıendlğlne göre lngllteren1n, şarkı - Feryat ediyor ~ıir giil için. 
a.lcerllk hizmetini, gerek mec- 5 - Refik Fersan - Hüseyni şarkı -
h Yeni neşriyat : Kimin mecburu hiisnü arıısın. G -
Urt hizmet şeklinde, r:erek ln- Şevki beyin - llüst'ynl şarkı - llic-

tlıtz an'anelerlne dahi\ uygun, Çocuk ran oku s:nem deler. 7 - Nevresin· 
takat yine aynı derece müessir Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Muhayyer şarkı - Gün kavuştu. 8 -
'llabnecek bir şekilde kabul et- merkezi tarafından çıl.:nrılmakta olan Mahmut CeJaleıtin ıı:ışanın - l\luhay
~er. 1 1 "" key (Çocuk) adlı derginin (131) sa'-'ısı yer şarkısı - Niçin mahzun b~knr-

t>e razı o up 0 mayacabı • ~ sın. 9 - l\luhlis Sabahattin - Hicaz· t•reu suale şayan görülmekte- çıkmıştır. Yurt l'U-rularınnı saAlık, ll 
~İl', sos~nl kültürel durumlarının inkişa- k~r şarkı - ahar geldi gün nçıldı. 

fına hizmet eden bu kıymetli dergiyi 10 - Halk türküsü - Yürü dilber yü-
liUk"metln yalnız ekseriye - rü ömrümün varı. 21 Memleket saal t u çocul.:lara, çocuklu ana ''e balıalara 

lıı d~ğll, aynı zamanda muhallf tavsiye ederiz. ayarı. 21 !\eşeli plaklar - H. 21.10 --------------=..------------- Müzik (Hiyaseti Cumhur bandosu -

VAKiT SPOR Mu .. SABAKAS-1 ( ~:~~~::~~:~~~;~~~a~ -;~~r~;:~~k~ 
T.eo Delılıes - Kopelya balcsınden 

(Yal~). 3 - Mendelssolın - Ilıırthol· 

dy - Fingal mağarası (Uvertür). 4 -

Futbol, GUreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BiRiNCiYE 
Bir Bisiklet 

İkinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
İskarpin; dördüncüye: - Bir §apka; beıinciye: - Bir senelik 
~esimli Hafta abonesi; altıncı dan onuncuya kadar: Birer bo
Yunbağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer adet 

l'ayYarc piyanıo bileti, onbeJ okuyucumuza birer Jişc bü-
Ylikkolonya; 15 okuyucum UZ& birer §işe kUçUk kolonyao 25 ki. 
§iye birer tuvalet sabunu: ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. J Müsabakaya lştirAk Koponu : -23 -1 
-------~- -- -- ........ 

Gust:we Chartentier - İtalya inlilı:ıla
rı (Senfonik parçalar): a) Serenacl. 
b) Çeşmede. c) Küçük katırlar llze
rinde bir gezinti. ç) D:ığlarda. 22 A· 
nadolu ajansı (Spor servisi). 22.10 
Müzik (Dans ınüıiği - ıpl.). 22.45 -

. :?3 Son ajans haberleri ''e yannki 
\ program. 

1 
PAZARTESİ - 27/311939 

12.30 Program. 12.35 Türk müzi-
ği - pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans, 
meteoroloji haberleri. 13.15 Mü

0

zik 
(Kücük orkestra - Şef: Necip Aşkın) 
1 - Ziehrer - \'iyanalı küçük lm 
(Vals). 2 - Gcbhardl - J\laskarade 
(Konser valsı). 3 - Stolı: - Viyana 
geceleyin güzeldir. 4 - Rulıinslein -
Kostümlü lı:ılo süitinden Napoli ba
lıkçıl:ırı. 5 - Heulıerger - "Ş:ırkla" 
süitinden - Rakseden kızJnr. G - Zi
ehrer - Karnn,·al çocukları (Vals). 
7 - K<'ler Del:ı - Kelebek an - Dalet 
müziği. 13.45 - 14 Müzik (HaCH mü
zik - pi.). 18.30 Program. 18.35 Mü
zik (Caz.band - pi,) 19 Konuşma (Dok 
torun s:ıatl). 19.15 Türk müzilU (Halk 
türküleri ~ Sadi Yaver At:ımnn). ]!). 

Tanzimat Paşalan 
._ ................ ·-·········· ......... . 

Yazılarımızın çokluğundan 

konamamıştır; özllr dileriz. 

30 Türk müziPi (Karışık program: 
Saz eserleri). Hnkkı Derman, Eşref 
Kadri, Basri Crıer, Hasan Gür, Ham
di Tokay. 20 Ajans, meteoroloji ha
lıerlcri, ziraat lıorsası (fly:ıl). 20.15 
Tiırk ıııiizi~i (Klfı<.iik progrıım). ldurc 
eden: Mesut Cemil. Ankara radyosu 
küme heyeti: l - 'fanburl Zeki :\felı· 
mel atla - Fernahreza pe~re\'i. 2 -
llammaml zade İsmail dede - Ferah
feza - llirinci lıe!öle. 3 - llamınnınt 

z:ıcle lsm:ıil dede - Ferahreza ağır se
mai. 4 - Reşat Erer - Keman taksi
mi. 5 - Ilammaml zade İsmail de
de - Şehnaz şarkı - Sana ey canımın 
canı efendim. 6 - Kemani Rıza e
fendi - Şehnaz şarkı - Meramı andell 
hin. 7 - Dellal zade - Şehnaz şarkı -
Etmedin bir lahza ihya. 8 - Dede C· 

fendi - Şehnaz şarkı - Gönül durmaz 
('ağlar. 9 - Uamm:ıml zade lsmnil 
dede - I,.erahfeza yürük semııi. 10 -
Tanlıuri Osman beyin - Feralırcza snz 
semaisi. 21 Memleket saat nynn. 
21 Konıışma. 21.15 Esham, tahvilıil 
karıılıiyo - nukut lıorsnsı (fiyat). :!1. 
'l5 ~e~eli plaklar - H. 21.30 Beetlıo· 
:.e; g~cesi. Olümüniin 112 nci senesi 
nıünaselıetiyle: 1 - J~onıışına: Ce\'tıl 
Memduh tarafından "lletho\'enin ha
yatı \'e eserleri". 2 - Müzik: Sonatu 
(Sonata guasi una fantasıa). l\Ielılap 
(Opus 27, N. 2, Do minör). Piano i
dn. Adagio sostenuto, Alle~rclto 
(Trio), Presto agitato. aÇlan: Cemal 
Reşit. 3 - lı) 'frio :-;. 5, Opus 70, N. 
l, Re maJör. (Piyano, kcmıın \'C ''İo
lonscl için) . Allegro 'i\'ace e con 
lırio, Largo assai ed espressivo, Pres
to. Çnlnnlar: Ferhunde Erkin (Piyıı· 
ııo). Necdet Atak {Keman). )lesut Ce
mil (\'ioloıısel). 4 c) Senfoni ;-\. 9, 
Opus 125, Re minör (Korolu) pi. Al
lefro, mu non ıroppo, unpoco maes
toso, l\lollo \'l\'ace - Scherzo 2. Ada
ı:io molto e cantnlıile - Andante mo· 
derato. Finale (Presto - Allegro as
s:ıi - Andante moderato - Presto. Al
leirO assai - Alla Marcia - Andante 
maestoso. Allegro m:ı non - tanto -
Prestissimo. aÇlan: llerlin deYlet o
peralı orkestrası. Söyleyenler: l~ottc 
Leonhard (Soprano). Jenny Sonnen
herg (Kontrallo). Fugen Transky 
(Tenor). Vilhelm Guttmann (Bas) \'C 

Bruno Kitte! korosu. 23.i5 - 24 Son 
ajans halıerlcri ve ) arın ki prog-

ram. 
SALI - 28/3/1939 

12.30 Proı;ıram. 12.35 Türk müzi
ği - pi. 13 Memleket saat ayarı, aj:ıns, 
meteoroloji lıalıelerl. 13.15 ~lüzik (Ka 
rışık program - pi.) . 13.45 - H Ko
nuşma (K:ıdın saati - Ev ka<lınlığı_n~ 
dair). 17 .30 Konuşma (lnkılAp tarı hı 
dersleri - Halke\·inden nnklcn). 18.30 
Program. 18.35 Müzik (Neşeli mü
zik - pl.). 19 Konuşma (Türkiye pos· 
tası. 19.15 Türk müzii!i (Fasıl heye· 
ti). Okuyan: Tahsin Karakuş \'e Sa
riye Tokay. 20 Ajans, meteoroloji lıa
bel'lerl, ziraat lıorsası (rhal). 20.15 
'l'lirk müziği. Çalanlar: Zühtü l3ar
ı.lııkçıoğlu, Cevdet Çağla, Cevdet Ko· 
zan, Kemal ~iyazi Seyhun. Okuyun· 
lar: Sadi lloşses, Semahat Ozdeııses. 
1 - Hicaz pe.)revi - Osman i>cyiıı. 
2 - Şerif İçlinin - ili caz şarkı - l>er
dimi ummana döktüm. 3 - Şevki be· 
yln - Hicaz şarkı - AC eyle suçum 
ey güli ter. 4 - Şekip beyin - llicaz 
şarkı - Mahvolsun o tali. 5 - Ke
mal Niyazi Seyhuıı - .Kemence taksi· 
mi. 6 - Yesari Asımııı - Jllcaz ş:ır
kı - S:ızlar çalınır. 7 - Hicaz türkü 
- Çıkayım gıdeyim be kuzum. 8 -
~lahıııut Celıllellln paşa - Hüzzam 
şarkı - Kerem eyle mestane kıl. !) -
Rakımın - Hüzzam şarkı - Aşkı ıı lı:ı· 
na lıir gizli elem oldu )ur. 10 -
Leminin - Kürdili hicazkar ş:ırkı • 
~azlandı lıülbiil. 21 ~leııılekct s:ıal n· 
.r:ırı. 21 Konuşma. 21.15 Eshnııı. t:ılı· 

\'ilüt, kaııılıiyo - nukut lıorsa~ı (fi. 
yal), 21.25 Neşeli plilklıır - R. 21.30 
Müzik (Radyo orkestrası - Şef: l'rac 
lorius): 1 - L. \'an Beelho\·eıı: "Die 
weihe des Hauses" uvertürii, Op. 124. 
2 - L. Van lleelhon~n: 3 fincü sen· 
foni mi bemol majör (Erolka), Op. 
55. Allegro· con lırio. l\farcln funelı
re, Adaılio :ıs<>nl. Scherzo, Allegro \'i· 
\'ace. Final, Allegro ınollo. 22.30 l\lü· 
zlk (Operet - pl.). 23 Müzik (Gaz
lı:ınd • pi.). 23.45 - 24 Son ajans ha
berleri ve yarınki program. 

Çc\TISA'.\lnA - 29/3/1939 
12.30 Program. 12.35 Türk müzi

ği. Çalanlar: Yecihe, Fahire Fers:ın, 

Refik Fersan, Heşat Erer. Okuyan: 
Muzaffer llkar. 1 - Uşşak peşrevi. 
2 - Hahmi beyin - Uşşak şarkı -
Ağyarc nigfıh eylediğim. 3 - Lemi
nin - Uşşak şarkı - Yaşamıştım ne 
güzel bezminde. 4 - Zeki Duygulu -
Uşşak şarkı - Bir gün geleceksin di
ye. 5 - Herik Fersan - Tnnbur tıık
simi. G - Tiirkii - lzmirin içinde 
vurdular beni. 7 - Türkii - Şu dağ· 

ları delmeli gönülü eylemeli. 13 Mem 
Ieket sa:ıt ayarı, :ıjaos ,.c meteorolo
ji haberleri. 13.15 - 14 .Müzik (Ri.r:ı· 
seli Cumhur bandosu - Şef: llısan 
Künçer): 1 - H. ~faguel - Asker mar
şı. ı - E. Yaldteufel - Dolores (\'als) 
3 - Hossini - Semiramis operasının 
U\'ertürü. 4 - A. Luigini - Mısır ba
lesi (:\. 1, 2, 3, 4). 17.30 Konuşma 
(inkılap tarihi dersleri - llalke\'ln· 
den naklen). 18.30 Program. 18.35 
~lüzik (llafif senfonik plaklar). Hl 
J\onıışrua. 19.15 Türk müziği (Fasıl 
heyeti l. Celal Tok ses ve arkadaşları. 
:w Ajans, ıııcteoroluji haberleri, zi
nıal lıorsası (Ci}at). :W.15 Türk mü· 
zı~i. <;alanlar: \'ecilıe, Cevdet Çağla, 
Hcfik Fcrsan, Kemal Niyazi Seyhun. 
Okuyanlar: Müzen en Scııar, Mahmul 
h.arıııdnş. 1 - Suzinfık peşrevi. 2 -
ilacı Arif lıcyin - Suzinılk şarkı • 
Beni bizar ederken. 3 - llirislonun 
Suziniık şarkı - Görünce gerdanında. 
4 - Hacı Arif beyin • Mahur şarkı -
Seninle durmak derdiniık eyler be· 
ni. 5 - Dede efendinin - It:ıst şar· 

kı - Karlı dağı ıışdımda geldim. 6 -
Hası şarkı - Çalıma bak efede. 7 -
Faiz Kapancı - Hüseyni şarkı - Aman 
dağlar c:ınım dağlar. 8 - S. Kaynak 
- Hüseyni şarkı - Ayrılık yıl dönümü. 
!) - Erzurum m:ırası - Yavru kur
ban humar gözlüm. 10 - Türki\ -
Sarı kurdele. 21 .Memleket saat aya
rı. 21 KônnŞrrla. 21.15 Esb::ırrl, talIYi
Jat, kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
21.25 Neşeli plaklar - R. 21.30 Temsil 
(Tayyare piyangosu - Komedi). Ya
zan: Kemal Tözen. 22 Müzik {Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın): 1 -
Freire - Ay, ay, ay (Serenade). 2 -
Hruhy • Viyana operetinden potpu
ri. 3 - Micheli - ~lemlekel hasreti. 
4 - G:ınglberger - Benim küçük ted
di ayını. (Saksofon parçası). 5 -
Kutsch - İspanyol kaprisi. G - Carı 
Hydahl - Melodi. 7 - Lchar - EYa 
operetinin vıılsları. 23 ~lüzik (C:ız· 
lıand - pi.). 23.45 - 2• Son :ıjnııs ha
berleri \'e yarınki program. 

PEHŞE.mm - 30/3/193!) 
12.30 Program. 12.35 Tıirk ınüzi

~i - pi. 13 Memleket ı;aal n) nı·ı, nj:ıns, 
ve nıcleoroloji h::ılıcrkri. 13.15 - 14 
Müzik (K:ırışık program - pi.). 17.30 
Konuşma <lnkıliıp tarihi dersleri -
llalkeviııdcn naklen). 18.30 Progr.ıın. 
18.35 l\lfızik (\'irtüo:r.lar - pi.). 19. 
Konuşma (Ziraat saati). 19.15 Türk 
müziği (Fasıl hcyetı) Talısin Kara
kuş ve ::ırkııd:ışlal'J. 20 Aj:ıns, meıeo· 
roloji haberleri, zir:ı:ıt borsası (fi. 
yat). :!0.15 Tiirk müziği. Çalanlar: 
\'ecihe, Cevdet Çağla, Refik Fersan, 
Fahire Fersan. Okuyanlar: l\lustnfn 
Çağl:ır, Safi)'e Tokay. 1 - ~lş::ıhürek 

pcşre\'i. 2 - İsmail Hakkı heyin • 
:-:işalıürek lıestc - Bir kere yüzün gör· 
ıııeği. 3 - Ziya paşanın - Nişabürek 
A. semai - Ey gfıl ne acap. 4 - Ziya 
paşanın - .:\işal.ıürc\.: şarkısı - Hin ze
ban söylersin. 5 - Yecilıe - Kanun 
taksimi. G - Aziz efendi - Nişabfırek 
şarkı - Kırdı geçirdi. 7 - !\işabürck 
saz semaisi. 8 - Hefik Fersan - lli
caz. şarkı - Goğ~üınden kaçıp gittin. 
!J - Sadettin Kaynağın - Türkü -
Bat;rım:ı taş baı-.aydıııı. 10 - Snclel
tin Kaynnğın - 'furkü - Dağları hep 
kar ııldı. :!l Memleket .sa:ıt ayarı. 21 
Konuşma. 21.15 Esham, lnhvilüt, kanı 
Jıiyo - nukut borsası {fiyat). :.n.2rı 
~eşeli pliıklar - H. 21.30 Müzik (Oıhı 
ıııiiziği kentet). llayrullalı Duygu • 
Kl:ırincı. Orlı:ın Bor:ır - 1 inci kenı:ııı 
C:n·it Özn!l'ngü - :!nci keman. Zekı 
Berkün•ıı - \'iol:ı. Eg\'er lüıkıcı - Ccl
lo. W. A. ::\lozarl - Kentet (l.a ma
jör). ( Klariııct ve ya~ lı sazlar kuar· 
tı~ti için) Allegro, l.nn:heıto, l\lenueı · 
to, Allegrt'llo con "arinzioni. 22 l\lu 
ıik {Küçük orkestra - Şef: Necip Aş
kın): 1 - J.autenschlager - Prim:ı· 

\'era - Arjantin serenadı. 2 - Brcuer 
- ltalyan şarkısı. 3 - J. Strauss -
Bizde ( \'::ıls). 4 - J. Strauss - Pol· 
kn. 5 - Nlilzl:ıder - Hıma lıir dans 
daha ç:ılsana (\'iy:ına melodisi). G -
Dasını - l\farş. i - J.eopolıl - Çigan 
yortusu. 8 - Slolz - Praterdc ağaçlar 

tekrar ciçck açıyor. 9 - Sch6nherr 
- Alp köylülerinin dans havalan. 23 
l\lüzik (Cazband - pi.). 23.4rt - 2t 
Son ajans haberleri ve yarınki prog-
ram. 

cmrA - 31/3/1939 
12.30 Program. 12.35 Türk müzi

iU - pi. 13 Memleket saat ayarı, ajans, 
meteoroloji haberleri. 13.15 - 14 Mü
zik (.Muhtelif ne.~eli plfıklar). 17.SO 
Konuşm::ı (inkılap tarihi dersleri -
Hıılke\'inden n:ıklen). 18.30 Prog. 
ram. 18.35 Müzik (Oda müziği • pi), 
19 Konuşma. 19.15 Türk mQziğl (Fa· 
sıl heyeti) : Celal Tokses ve arkadaş
ları Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha
san Gür, Hamdi Tokay, Basri Üfler. 
20 Ajens, mteoroloji haberlerJ, ziraat 
borsası (fiyat). 20.15 Türk müziği. 
Çalanlar: Zühtü Bardakoğlu, Cevdet 
Çağla, Refik Fersan, Kemal Niyazi 
Seyhun. Okuyanlar: Halük Recai. 
Hadife !\eydik. 1 - Osman beyin -
Uşşak peşrevi. 2 - Leminin - Uşşak 

şarkı - Neler çektim neler canan. 
3 - Faiz Kapancı - Uş~ak !Şarkı • 
Hayali çıkmıyor lıirdem gönülden. 
4 - Haldun Menemencioğlu - Niha
,·cnt şarkı - Gülzara salın. 5 - Zühtü 
Bardakoğlu - Taksim. G - Arlf be
yin - Hicazkar şarkı - Gfildil •cıldı 
yine gül yüzlü yar. 7 - Sadetıin Kay 
nağın - Hicaz şarln - Benim gönlilm 
bütün sevmek. 8 - Yesari Asımın -
Hicaz §arkı - Bilmem niye bir buse
ni. 9 - Osman Nihadın - liicazkAr 
şarkı - Ellere uzaklan bak. 10 - Şük
rü Osmanın - Puselik .şarkı - GönGl 
hnrnreti sönmez. 21 Memleket saat 
ayarı. 21 Konuşma. 21.15 Esham, tah
vilat, kambiyo - nukut borsası (fiyat>; 
21.25 Neşeli pl~klar - R. 21.30 Mil· 
zlk (Riyaseti cumhur filarmonik or
kestrası). Şef: Hasan Ferit Alnar: 
ı - Jan Sibelius - 2 nci ienfoni Re 
majör, Op. 43. Allegretto, Tempo 
Andante, ma rubatb, \'ivacissim• - Fi 
nal, Allegro moderato. 2 - M. Meus
sorgsky - Soroçintsi fuvarı, Entro
düksyon. 3 - M. Moussorgsky - Çıp

lak dağ başında bir gece. 4 - F. Sme 
tan:ı - "Satılmı~ nişanlı" operasından 
uvertür. 23,30 Müzik (I.ieder - pl.). 
23 Müzik (Cazband • rıl). 2U~ - 2' 
Son ajans h:ıberleri Ye yarınki prog-
ram. 

Ct;.Mı\RTESI - 1/(/1939 
13.30 Program. 13.35 Müzik (Mü

zik hol, kalıarc \'e saire pl). 1' ?dem· 
leket saat nyarı, ajans Ye meteoroloji 
haberleri. 14.10 Türk müziği. Ça
lanlar: Hefik Fcrsnn, Fahire 'Fersan. 
Okuyan: Sadi Hoşses. 1 - Osman be
yin • Seguh peşre\'i. 2 - Kpzasker 
J.\lusıara lızel • Segülı şarkı - Doldur 
getir ey saki. 3 - Dimen Şen - Se
gah ş::ırkı - Sund::ı lesin. 4 - Fahire 
Fcrsan - Kemence t::ıksimi. 5 - Se
dadın - Hü:r.zam şarkı - CcCayı hlc
rlnle göynüın yıkılsın. 6 - Halk tür-
küsü - B:ığa girdim. i - Halk tilrkü
sü - Haticenı. 14.40 Müzik (C::ızband 
- pi.). 15.30 Konuşma (Hukuk Ilml 
y:ıyma kurumu - Kanun hakimi)·eti). 
llalkcvinden n:ıklcn - Il. Sıddık Sami 
Onar. 17 .30 Progr::ım. 17 .35 l\lüıik 
(Dans s:ıati - pl.). 18.15 Türk müzi
ği (Fasıl heyeti). Okuyanlar: Tah
sin Karakuş, \'C Safiye Tokay. Çalan
lar: Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha· 
san Gür, Hamdi Tokay, llasri Üfler. 
19 Konuşma (Dış politika hrıdisele
ri). l!l.15 Türk müziği (Halk musi
kisi) Si\'aslı Aşık Yeysel ,.e İbrahim. 
Takdim eden: Sadi Ya\'er Atııman. 
19.35 Türk müzi~i (Eski eserlerden 
müteşekkil program). Çalanlar: Ve
cihe, Jleşat Erer, Ruşen Kam, Ce\'det 
ı~oz:ın. Okuyan: l\lu:ı11im 1\u1'i Halil 
Poyraı. 20 Ajans, meteoroloji halıer
teri, ziraııt borsası (fiyat). 20.1.S Tem
sil (Fıızııli grcesi). Tertip edenler: 
Ekrem Heşit ve lhralıim Dclldcniz. 
l'cnısilc Aııknra radyosu küme oku
rucuları :'.\lesııt Cc·milin iılaresinde 
'stir:ık edecektir. 21.15 Memleket sa
a'ı ayarı. 21.15 rMıam, tahvilat, kam
biyo _ nukut lıorsası (fiyat> •• 21.25 
:\eşeli plAklnr • n. 21.30 l· ol: lor 
(llalil He«1i Yönetgen). 21.45 Muzik 
(Dans ııliıkları). 22 Haftalık posta 
kutusu. 22.30 Müzik (Kfitük orkestra 
Şef: Necip Aşlrnı). 1 - Köpp - Yaz. 
::ıkşaını siiiti. 2 - Glessmer - Sabah 
scHimı (fantezi). 3 - Glbish - Çakır 
ı..cvfiın (\'iyana şarkısı). -' - Deli
lıe~ - Kopelya balesinden bebek dan• 
sı. 5 - \'nlter - Ser:ınat. 23 Milzik 
(Cazband - pl.)'. 23.(5 - 24 Son ajans 
h:ıbcrleri re yarınki program. 



8-YAKIT. 26 MART. 193t ı 

Y enişehirde dünkü facia Ro~;~;~ Al~~~yal Macarı8rıa- Slovaklar araSıni 
Baıtarafı 1 incidı 

22 metre ol:ın apartımanın arka ta. 
rafından irllfaı 50·55 rnetreyJ tecavüz 
etmektedir. -
Apnrtımanın arka cephesinde de 

iki bina \•ardır. Bunlıırdan Tcrıi Mi
h:ı.lc oit olonı 18 numarali Ye ahşap
tır. l\11ha1 burada iki kız: çocu~u 'fO 

karı~ı ile beraber olurmaktadır. 

ileanlaşmıyaneden Harp ·o luyor f 
"Mecbur,, oldu? • 

Diğeri de 16 nıım:ırolı dul hfr ka
dın olnn ı-·rosoya aittir. Froso da bu
rada işle cıılışan 18 :raşında l:rzı sı
oastl ile yalnız olurm:ıkladır. 

HADiSE NASii. OLDU1 
Yak:ı birdenbire olmuştur. O kadar 

ı.ı komşufar sözlerinin önünde cere
yan etmesine rnW?len iyice farkcılc
mem işlerdir. 

Bino 5 koliyle, ho!tanlara doğru 
upuzun yıkılarak anındaki iki e\•i 
de ezmiştir. 

Du sırada aparlımanda, 21 kfşi bu· 
lunmnktaydı. 

Bina yıkılırken evvelA zelzeleyi an· 
dırır bir sarsıntı ve şiddetli bir ça
tırdı kot>nrmıştır. Bu yfiz6en de alt 
tar:ıflııki evlerde olurnnlar kurtul
mıışlıırdır. 

Bunların antııttıAına göre, sarsıntı 
ve çatırtıyı İşitince zelzele oldu4unu 
zannclınlşter Te can havliyle kendile
rini dışan atmışlardır. At>nrtımanın 
hnınn hcyhetlyle nzerlcrine do#nı 
gelmekte oldu#unu sörOnce etrafa 
kıçışmışlılrdır. Bina yıkılınca etra
fa tahta p:ırcaları, hıJla n taşlar yalt· 
mış, enkazdan kesif bir toz lıuluıu 
y{lksetmlştir. 

Kurtulanlar tozdan tamımile hem 
pe)·aı kesilmişler, korlcu ile b:ığırıp 
ca~ırmııAn, aAlamai,ta başlamışlardır. 

.Bina yıkılırken bltlşlğlndeld dtı· 

varcı Nlkolaya alt bir katlı ohş:ıp e
Yln de y:ırısını sOrükleylp götnrmüş
tilr. 

Çökme e.sn:ı!ındn yan sokaktan yu
karı çıkmaktn olan 14 yaşlarında Ne· 
cali, binayı Ozcrine yıkılır görünce 
kıcmış, fırlayan tabla pnrcaları topu
luna fsnbet ederek hafifce yarala• 
rnıştır. 

APARTIMANDAKt KtRACil.AR 
ı inci Ye 5 incJ katları ik1,7er, di· 

Aer katlan dllrder odadan ibaret bu· 
lunan apnrtımnnda 10 oda vardı. 
Apartımandakl Jdracılar sıra ile 

tUnlardır: 
Birinci katta: ŞoflSr Naci u karısı 

Fatma. 

. .. 
Kaza yerinde toplanan halk ve yara1ılardan iktisi 

makamı ve itfaiye müdüril th,an gel· Ur. Apartman ıahlbl Lle: 
mlş bulunuyorlardı. - Adam sende fi m1 çıkarıyorsun! 
Yakayı duyarak etraftan kol\IŞAD Diyerek hiçbir tedbir almaml§tır. 

on binlerce halk boetanlardan iUba_ ~ ncU katta kiracı Arap Yusut da 
ren, tılldi.9e yerini çevirmiş, kurtarılma kendisiyle konuıan bir arkada§ımıza 

ameliyesini seyrediyordu. Bunlardaıı aflaya aflaya ıöyle demlıtır: 
btrçoğU !cet vakayı hayallnde y~atı· - Ah ne ettim de buraya taşındım . 
yor, acı acı gııtyaıları d!!kUyordu. Bundan 2 ay evveldi, Yuııut geldi. Bir 

Bu sırada IH yıkılan aartmanm IO. apartman buldum, beraber oturalım, 

kağt bir ana baba gUnUnU andırıyor. tledl. Binayı girince pek harap buldum. 
du. Enkaz altında bulmıanlarpı anne_ ve ııahiblne: 
lerl, babalan, )lardeolerl, kocaları saç - Burur yıkılacak, tehlikeli otur. 
lannı yoluyor, llubeUerlnl bilmedik - mam, dedim. 
hırt aevglllleri için Allaha dua ediyor. Bu llllzlerime k&r§l ev ııa.hlbl: 
lardr. - Korkma, bina öyle ıllz:UkUr ama, 
Diğer tarattan ankaz: mütemadiyen mUhendlııler dah:ı. yUz: ııene dayanaca_ 

temlzlenlyor, yan taraflardan delikler ğını söylediler. Demir gib'dlr.,. dedi. 
açılıyordu. Arada bir çıkarılan kınk Ben de kandım, .Ah k~ke lnanmasay_ 
bir masa ayağı, g8mlekler, ayakkabı • dım da bu fclft.ket bqıma gelmeııeydl.,, 
tar btr kıı,eye yıtılryordu. Hldlseden hafit yaralarla kurtulan 

FATMA KURTULUYOR !arla, o esnada apartmanda bulunma_ 
Biraz sonra bina çökUntU.Unden ın. yan kfracılarm mQddclumuml mua\'lnl 

ce bir 1ee, l§lllldl. Çalqanlar blrdcnbl- Rlfat tarafından 1!adelerl almm~lır. 

re durarak dinlediler, yan t&raltakl Apartman sahibi de sorı;'Uya çekllmlı _ 

Pariı, 25 (A.A.) - Bükretten 
bildiriliyor: 

lktısadi Rumen mahfellerinde 
bildirildi&ine göre bu ıene Roman 
ya, 200.000 vagon fazla hububat 
istihsal etmit ve bunları beyne]. 
mil:l piyasada utmak için büyük 
güçlüklerle karıılatmıştır, 

Romanya petrolünün kar temin 
etmesi için dünya normal fiyatla
rından daha pahalı satılması lazım 
gelmektodir. Memleketin baılıca 
zenginliklerinden ikisi bu suretle 
tehlikeye maruz bulunmakta idi. 
Hükumet, kabule şayan bir çarei 
hal aramak mecburiyetinde kalmış 
tr. Romanya, her ıeyden evvel 
Fransa ve İngiltere ile ticaretini 
arttırmağa teı,:,;.1Jüs etmiıtlr. Fa· 
kat maalesef ıimdiye kadar el·de 
ettiği neticeler, Romanyanın ihti
yaçlarını karşılıyamamıt ve neti· 
cede Romanya, Almanya ile anlaş 
mağa mecbur olmuştur • 

Alman • Rumen itilifı iki mem 
leket arasında sıkı bir te§rikime
saiyi istilzam etmekte, fakat Ro· 
manyanın Alman menfaatleri ıaha 
sına ıaı hız olamk girmesini temin 
etmemektedir. Bu itibarla Roman 
yanın kapılan herkes için açıktır. 

Diğer milletler de arzu ettikleri 
takdirde Romanya ile müzakereye 
giriıerek Almanya ile rekabet et· 
mekte serbesttirler. 

İktısadi mahfeller, halihazırda 

Alman - Rumen itilaflarının ıumu 
tünü tayin etrpenin müı'lcül oldu • 
ğunu ve ancak tatbik sahasında 

Almanyaya verilen imtiyazların 

kıymeti anlaşılabileceğini ilave et 

mektedirler. Bu tatbikatın derece-
si, bilhassa Romen piyasasında fa

al rakiplerin mevcudiyetine baflı· 
dır. 

Berlin, 25 (A.A.) - Berliner 
İkinci lcntta: Marangoz: Slmos, ka· 

rm Enıellkl, baldızı Eteni. 

delikten bir itfaiye neferi içeri kaya _ tir. 
rak A1lendt. Cevap aldı. A::-l'KAZ ALTINDAKİLERDEN' Boersen Zeitung, Alman - Romen 

Blrlııl yaaıyordu. Artık çall§ma bU. '01ıltT KESİLDİ ekonomi anla~maıı hakkında diyor Üt"Oncil katta: Mıngnsar caddesin· 
de marangoz Pnvll, kansı KatJna, ol· 
lu H y~ınd:ı Todorl, kızı 13 yaşın
da latasa, kııı 7 yışmda Andronl
ki. 

yUk bir dikkat Yo nezaket lıUyordu. 4Jıkaz 4Jtında .kalan Arap Yuaufun ki: 
Ameliyeye nezaret eden mUhendlsler karısı Sultan ve kızı İlhan, diğer Yu - Bu anlaJma buıün neşredilmit 
ıesln ıeldltf yeri tesblt ettiler. Ve ya_ .sulun kansı Makbule Ue kızı Fikriye bulunduğundan ne için bunun in. 
vaı yavq kazmağa bqladılar. misafirler:! Ayoenln hayatlarından U • 

DISrdilncQ katta: Halıcı Elnııglı A· 
rap Yusuf, Kansı Sultan, iki ya~ın
ıtakl l:ızı llh:ın, 12 yaşmdaki oğlu 
l\luzarter, 10 yaşındı kızı Aliye, dürt 
yaşında ollu KAmll n aynı kalla ha
lıcı diller Yusuf, karısı Makbule, kı
zı Fikriye, oAlu Hikmet ve ı-·ıkret. 

ki m1 mit ke•llm'•tır. gilterede yalan ve endiıe dalgala· Aradan bet on da ka geç ı geç- .. '9 

memlfU ki, bir kol •onra bir eıuıe ve Zira kendilerinin 15 • 2() ııaat hava. rına sebebiyet verdiği belki anla· 
omuzlar görUndU. sonra tozdan bcm _ .sız bir halde topralc altında yaşama_ ııiabilir. Almanya, Romanya ile 
beyaz keııllen aaçlarmın arasından !arına lmkAn verilmemektedir. Mıı.ama öyle bir §ey yapmıştır ki bu, tngil 
oluk oluk kan akan bir kadın ba•ı mey !lh it!alye her ihtimale l\at'§t aramaya . R .:ı·ğ " terenın omanyaya veya o.ıı er 
dana çıktı. Bu ıo!ör Nacinln karısı bUtUn ebemmiyeUle de\'am etmektedir. 

baıka memleketlere yaptığı kredi-
Fatmaydı. Omuzlarından &§ağısı top • FROSONUN P ARAL.ARI 
rak içinde bulunurken: Apartmanın arka cephesinde, alt t&- lerle mukayese olunamaı. Bu an-

Beşinci katın: Kapıcı l\ikoli ve Do· 
- .Allahım, beni kurtarın! Aman rafında ankaz: altında kalan l& numa. la§ma mucibince, yalnız ticaret mü 

minyo. fena oluyo-·m, dlyer•k g"zlerlnl ka - raı d t F ld bl b d 1 1 · t d •u .. v ı ev e o uran roııo çı ırmıı r a e e erı ar mıyor, aynı zaman a 
Vakn esnuında binada şoför Na- padr, bayıldL Hrmen bir aedy•ve ko - hald idi Zi k 1 ı 1 bah .. ., e · ra yı ı an ev n n çe. tediye külfetleri <lüşünülmeksizin 

ci ''e karısı Fatma (ikinci kalla otu· narak cankurtaran otomobiline nak _ sinde mu·'hlm mlkdarda "llmUIU parası 
bl d"f " Romanyanın ekonomik kalkınma. ranlıır bu sırada mesut r les:>. u !edildi ve oradan hruıtaııeye kaldırıldı. bulunmakatdır. Froaon dün gec• aa • 

neticesi dı~:ırı çıkmış bulunuyordu) Fatmanm haımdakl yarasından baş- baha kadıtr vaka yı-rlnden ayrılmamış, smı da temin ediyor. Denebilir ki , 
KaUna, Pııvli ve Fenerdcıı kendileri- R · t"h 1 k t' k ka sağ ayağı da kasıfından kırıtmılJ- paralarnıın yerini bulmağa ı;aıı.,m~tır. o:nanyan n ıs ı sa uvve ı en-
ne ml~:ıflr gelen Mnrkil'i, füenl, I.i- tır. Fatma vakadan tam beş saat ııon. Müddeiumumi muavini Rlfat taratın. di inkişafını bizzat kendisi ödeyc-
gor, Pavlinln oğlu 'l"odori, kızları ra yani 5,5 da rıkanlmı•tı. da !da dil tahkik t d d 1 k · k' ' R 
t d 'k. ·v r " .. n re e en a e. vam e e. ce tır. Çün ı..i Alman pıyasası ,o-
.stasa ve An ronı ı, Arap .ı usu un ,.,.AClN1N \'e TODORİ".1N kU E& h kik t ldd dlldltl 

S 1 k ııh .ı b 1 .. , " • ce r. 6 er a a en a e manyanm bugünkü bütün istihsa-karısı utan, ııı an ua un ara CESETLERİ gibi blna"çatıak da ıahlbl Yani Raka • . 
Davulpaşadan misafir olarak gelen Yine kurtarma ameliyesine nr hız- buna rajt'men hiçbir tedbir almamıoaa !atı ıle bundan ıonra artacak olan 
Ayşe, diğer Yusurun karısı Makbule, la ba,,landı. Sut attı sıralarında yil - hskkmda takibata girlJllecektlr. istihsalatmın tamamından istihlil. 
.kızı Fikri;rc, kapıcı Nikoli, Dominyo ı:Ukoyun kapaomıı bir erkek b&.§ına ÖLÜLER DEFNEDlLDt taahhüdünde bulunmaktadır. Bı· 
ve Anna bulunuyorlardı. . rstıandı. Bu §Ot'ör Naclnln cesedi idi. Adliye doktoru EnYer Karan yaralı 

Vaka etr:ırta oturanlara debşetlı 1 Naci v xıı.ıe yeme&lne .. elml• ht\dl.se "'W r1 h t k • bi .k • .ı. e e vo ., ., ... ve u e u anede muayene etmi~Ur. 
bir kor u vcrmış, •. r. ~anı doı;ur- vukubulmuııtur. Doktor 81Ulerln G"ömutmeslne izin ver. 

cihet İngilterenin Romanyaya ser. 
maye yatırmak suretiyle ta1cip et 
mek istediği ıiyasi ümitleri pe! 
muhtemeldir ki suya dü~ürecektir. 

muştur. Herkes bırıbırıne ııe oldu- Aokaz altında kalanlardan Todorl _ ml§llr. 
tunu sormağn ve ,·aka yerine .ko~ıııa-
iıa başl:ımışlardır. 

Bu sırada hAdlse poli~e lıahcr ve· 
rilmiş, oradan da Beyoğlu itrai;>·esi
nc telefon edilerek y:ır<lım islenmiş· 
tir. 

nln ağabeysi, oradan oraya koşuyor: 
- Ah kardeşim, !utbol topu almak 

için bodruma lnml~tı, en aşafıcla ola • 
cak mutlaka, diye a:ıayrp duruyordu. 

Nihayet saat j,~ ele de Todorlnln ee. 
sedlne rastlandı. Çocuk hurdahaş ol • 

Biraz sonra polis vaka yerine ye· mu,tu. 
tişerck etrafı kordon :ıllııı:ı almış \'l' ÖLENLER VE KAYIPLAR 
itfab e hemen kurla mm ıımeli~ esine En son çıkarılan Todorl lıın1!ndekl 
iİri~ınfşllr. çocukla beraber ölenler 4 klşldtr. Bun. 

llk a#ızda enkaz arasından yara· tar hastaneye koldırılan Fenerden mi. 
lılor toplan:ırak, cankurtar:ın ile Be- satir gelen l\farklnl, kapıcı Nlkokl, Şo_ 
yoAlu lıast:ıhanesinc göndcrihııişllr. tör Nad, n Todorl çocuktur. Ekııeri-

Hunl:ır; Kııtina, l'a,•li, Elenl, 1.igor, ya yaralılar lıı:ıygın bir halde yatmak_ 
Lominyo, Marklrl, ağır olmak iizrn tadır. 

10 kişı idi. Bunl:ırdan lst:ıs:ı, Andro· Enlmz altında b~lA saA- mı, diri mi 
niki \ ' C Annanııı yrırrıları hahf ol- ldukları blllnmlycn Arap Vusufun ka 
<luğunıJnıı lrıulllerıne p:111sı111nn yıı· rısı Sultan, 2 ya,ınrll\ ku:ı İlhan, diğer 
pılarnk bırakılmıştır. Yuııutun kanl!ı Makbule, kıu Flkıi • 

ı;xı,AZ Al.TINDA 1\ \l.AXI.An ~·e bulunmnktadır. 
Toı bulutları l üksı•lrııcktc dc\'uııı Arnmn ameliyesi ullrı ııece sal-aha 

eden enkaz allınd:ı ise lıu sıı·:ıtla şu kndıı r de\"3.."11 etml~tlr. Vnka yeri rlvar 
för Naci, J.::ırıs ı Fatma, l'a' lıniıı o~ ı bin:ılnra kcnulnn projektllr'er vıuntaııl 
lu 14 ) ıışınd:ı Todori, Arıııl \'usufuıı 1 'c ayrlınlıı+.ım, ... Öl-''" rnh"•ı...,ı~tır. 
karısı Sull:ınıı kızı ilhan, ıııiı;nfiri A) - VAf{A YF.Rfl\'D~ 
şc, diğer Yusuruıı kıırı~ı Mııklmlc ,., Saat 3 ınratarınd:\ Pnl's MtıdUrll 

kızı ı~ıkri)e bulunınn.~Uldıl:ır. Sııd,.rtt'n Al<-ı, blrnz Mnra da Yali 

Yaralılardan baz:ılannın yaraları pek 
ağıı·dır,' Bunlara derhal icap eden a • 
meliyat yapılmıGtır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Ankara, 25 (A.A.) - Geçen 

oir hafta içinde gümrük muhafa
za teşkilatı, Suriye hududunda: 
On sekiz kaçakçı, üç yüz otuz ki· 
lo gümrilk kaçak malı ile bir kilo 
yüz elli iki gram uyu~turucu mad 
de on kaçak~ı hayvanı ele geçir· 
miştir. 

Eğe mıntakasmda: Kara sula_ 
rımızda avlanan üç yabancı ile i. 
ki balıkçı kayığı ele geçirmiştir. 

lstanbul mebusluğuna 
müstakil namzetler 

( Ba§ tarafı 1 incide) 

2 - ~ikolaki Mavro oğlu: Pen 
dik bakteripoloji enstitüsü müdü
rü muavini. 

3 - Naum :'\uman: Doktor. 

4 - Riza Ertüm: E,·kaf mü -
dürlüğünden emekli. 

5 - Fehim Eromur: Esbabı 

emlakten. 
6 - Ali Sacit: Avukat. 

7 - Hüseyin Hüsnü Kartal: 

Fransız Reisicumhuru Emekli tuğay. 
(Ha, tarafı ı ııc ·lde) 8 - Lui Doğrali: !< ... İstanbul 

Kabine, Pazartesi günü Reisi · gazetesi neşriyat müdürü. 

cumhurun riyaseti altında topla- 9 - Muharrem Feyzi: Cumhu-
nacak ve devlet reisinin Londra riyet gazetesi siyasi muharriri. 
seyahati ve ora-da yapılan mUzake j Yukarıda ieimleri yazılı zeva. 
relerin neticeleri hakkında verece-, tm İstanbul mebusluğuna müsta. 
ği izahatı .clinliyecektir. killen namzetliklerini koydukları 

Musolini Hitlerden Slovakyanı 
Macaristana verilmesini istedi 
Slovaklar Almanganıll 
müdahalesini talep etti/er 

l'rag, 25 (.·l.A.) - Slouakua'da ua-ı Prag, 25 (A.A.) - Ilauaa: 
:ivet dündcnbtrl lı.tırıııklır. Alman • !imin bir membadan ııt.rllen. /JI' 
Sloı•ak ililı1/ın111 ltıı:asuıı müteakııı l•ontıol lmk~nı lmlı111mfJyon bir Ft1' 
Bııdapr.şlede, Mııcar kıta/arının Slo· btre 11/;rt, Mıı:wlint llillcre bit ~ 
vak topraklaruıdıuı rrkf/cctüinc duir graf gö11dtrtrtk Siouak11a111 tıgtıli,. 
ııtırcuilcn bruanııamclue ruğmeıı, çin nıacarlıtana mıisnacle elmtjirıİ ır 
Mucarlıır vc11idtıı laarru;u grçmiılrr- ltmiılir. 

dir. MAC,.\Rl.AR SF.\'K('J.CEYS 
Oiplornatık mahfellcrde söylendi- XOKTAT.AIU~A YERl.tŞTtT .~" 

iline söre, Slovakyayı "himayesi 111· nudapeştı-, 25 {A.A.J _ nııgiın rır• 
tına" alını~ ol:ın Alrıı:ınrunın nol'llrnl · ırııl 

rolııııon hir tavzihle Ung \'ııdı~ 
lıir ~ekiJue nıfülahalcsi lfııııııtıelrnek- Macnr kılolllı tarafındtıın işgal oJurı•' 
tcuir. Slo\'ak hüküıııcti, Slo\•ak anı· !;e\'külccyş noktalarında hu kıtıı•'' 
zisiııcle ~·urpışıııal:ır olduğunu \'e Al rcnclıi ka:rnnklerınd:ın cıkıın tı 
man kılnl:ırının ynrdııııını isleme!. lıerl,.r hillihna olarak, hie raJıııl•1 
.ı:ırureıi lıa~ıl olı\lıileceiinl Herllnc· t:dllmcksizln yerle~mlş hulıındukl' 
bildirmiştir. blldlrllmekletlir • 

.Slonk makamları, ıüııüllü loplıı· Bükreş, 25 (A.A.) _ Marar tıttl' 
ınal.:ladırl:ır. Aı;kcrlik şubeleri sünül- unun seferber edilen ksımının tt 
lü kal dedi imek hteycn gençlerle do- hlsi ıçiıı yıpılmakla olon slya~ı tt\ 
ludur. Hutılıırın :ırasında henüz 18 ınkerelere inlizaren nomıın)anın tt' 
yaşını doldunn:ımış bir~·ok mektep- \·e~stil ettiAi ukcrl tedbirlere df''°' 
lılcr de bulunmaktadır. 

ediliyor. il• 
Aııkcrl makamlar, sfirnlle mudarıııı• Sererherllk münucbllyle Trııns 

ya haıırlaııınakta ve her tar:ırtan Cck vnnyn halkının gö~lerdllU Tatan"tr• 
ordusu l:ırufınd.ııı lerkcdilcıt h:ırtı \'erlik Plıcmıniyclle kO)'dOlunmıktt' 
ııı~lzemesiui toplaın:ıklaıhrlar. Elde ılır. 
rııevcut biı r:ok sll:'ıh n cephnne \'Ot· BEJ .CtJ\ADA ASKF.Rı.IK 

HAZlRJ.TKl.ART dır. 

JJiiıı cl:~cvıı Macar ta1111arc/eriııt11 
S11is/;a • .\'oııe11ts ii:ui11c uuptıklırrı 
bı'r ı.kuı neli< t.<f11dt 6 kİ§İ iilnıiiıtlir. 
aıcıcar lauvarcleri bıı 11abalı da Jlorny 
• <J:oroııce'ı bombarclınıorı tlmi~lu· 
Jlr. 

Duchantcz, keyfiyeti, derhal Buıla· 
Pf'Şle nezdınde protesto etmiştir. 
ŞtnDETı. l BOMBAROl~IANl.AR 
Hudape~lr, 2:i (A.A.) - J\esmcn 

bildiriliyor: 
Macar kıt:ıları, dün munlaum Slo· 

nk kıtalarının laarru>:una uAramı,. 
larsa da 23 martla işgal ettikleri mev
zileri muharıu:a etnıişlerdır. Slovak 
Jay;rarcleri Uı:ı ·ar, Roesnyon ve 
Magybr.rcua'yı homhnrdımım etmı,,. 
!erdir. 

Macar hava ku,•etleri, 7 Slo\"ak tay
yaresini dUşürmüşlerıtir. Muklbele
bllmisil olmak fir.cre Macnr tayyare· 
leri de fşılo lına meydanını bomlıır
dırn:ın etmişlerdir. 

l\lnc:ır hükiimetl, Slovak murahlıa~· 
!arını Hudnpeşteye dııvet elnılşlir. 

Resmi mahfeller, Sto,•akların, Mı· 
caristanın bir uılaşma :ıihni)·eti ile 
raptığı lıu d:ıveti kabul edecelinl "' 
ynl.:ınıla Slo\'ak muhtariyeti eıaslorı
no müsteniden iki memleket arasında 
lıir hu<lul teshil edileceğini ümit el-
nıektedirler. 

S@ ı 

• 

Brük!\el, 25 <A.A.) - IlugilnkO f'ft' 
mı gazete, Belçlkanın ukerl hısı~ 
lıkları için iki emirname neşreıınit 
tir. 

Birinci emirnamede seferberlik if' 
lcrlylr ıneşgul olmak ütere kabine ~ 
r.aııındnn milrekker> dnimt bir ı.oııı 
le kurulınaktadtr. ı. 

Jkincl emirname, dılılliye, iktıs• 
ıirnal, nafıa ve sıhhiye neıaretaıerı;; 
de "seferberlik itleri" namı alfııt ~ 
birer daire tesisi hnkkındadır .. 

111 daireler, ordunun sererherliiU ıC 
lcabeclen tedbirleri alacaklardır. dl 

Parlı, 26 (.A.A.) - Derllndtn bll • 

rUiyor: t 
Nasyonal _ Sosyalist partisi metl'lıl • 

!arının bir toplantıSt csnumdıı. be)'8 • 
ıtı· natta bulunan Von Eppıı, ecnebi nıc 

11 
leketlerde lzlulr edilen hoınuUıuzlu~11 
Almanyayı müstemleke ilıtemekterı 
koyamıyacafmt ııl:lylem~Ur. 

Suretl umumlyede r..annPdlldl~ 
gött, !O nl•na kıu1nr bir elikanr.t dff' 
rMI r~k1ılr. muer, Bercht.e&~ 
de ~halta ktlrahat fldecelctlr. <;c;rtı' 
ıee 15 nl•na kadar ftalyada ~· 
tır. rrıl' 

Hltlerln 50 ncl yıld!SnUmtı mer.-1 
leııtt edlleeektlr. 

ı N11ıanda Amiral Von T1rpltz srtl'• 

i 

Gtrtn ıtntlcl 11lbl l\'lıft, Varıoııa ııe flomn<lu en miilıfm r,,unr.rmfltl 
mliınbakolara lıllrak tdtctk olan ıii uariluimi: dün Galata rıhtımın.dil~ 
kalkan vapurla hartbl tlmlıltr, mtr aıfmlc ıığurlanııılardır. Rtıimlt.rl1'1'ı 
binir.iltrimiı vı alları rılılınıcla Jl.·t11 rrl111111ışlır. /Unicl takımımı: l'ıi:1ı0'1 

Saim l'olatkurı, Hviip Önrü, Ctual J\11/a ı•e Ctvcit Gürknndan rniirt/." 
l:eplir. 

Hemen gelen g:ı) retli ltrııi) cıııiz <'u \'e Pcledt••e P.etııl I filli Kırdar vaka 
111111 dişine tnk.ırrık cnl,,ızı n~·ııı:ıklıı 

1 

.... erlnP. yrlr."elc f7nh.,t r1 ..,ırl:ır, c;ıı.lış • 
\e içcrltlc k:ıl:ınları kurl:ıı ıııağ:ı lı:ı~ "'1'\\'l\ J'lr•sı•et etmlr'er •ır. 
ladı. APAP..Tı..lAN ÇA'I'.l.AK 11lYDI? 

TAllKIK.\T BAŞJ.lYOH 1 Çöken At"oıı opıırtrnnnın·n bi'lşln • 

Bu sabahki gazetelerin yazdığı. ilan olurtur. 

na göre, Hariciye Nazırı Bonnet'============:::;:::;:- • aA 
:le dünya vaziyetini etr~fiyl.e ~nla-la~ Başvekil ~·l~dyenin ~adyode ile SABAH OGLE ve AKŞAıv• :\'ülıt:tçi m{idclr.iııınıımi ıııııa,iıı :le oturan dlvnrcı Nll:nll, blrlcpç gün 

llıfııt da hıı sır:ı<ln uık:ı ~eı ine ~ı le· v\·eı ap'lrlınqn•n yan du\'n"ın1 ı boy_ 
ı <'k lı~ıllscye rlkoymııs, ı.ılıkiknln ha~ dan boya uzayan bir gcnı, çatlıık g8r
l 111115lı. Biraz .sonra da l.leyo~lıı k:ıy- milş, npaıtman ıır.."ı bine haber vermi~. 

tacak ve Fransanın vazıyetını tes- b:r nutuk soylıyerek sıyasettr ' 

bit edecektir. 1 Fransıın•n hattıhareketini l>il<lir-1 Her yemekten ıonra günde üç 

Salı veya çarşaml>a günü için,mesi bekleniyor. fll•••••••••••••••••••••••••••" defa cliılerinizi 



Fenerbahçe Ankaragücünü 4·1 gendi 
.ilk devrey~ misafir takım 1 • O bitirmişti 

lzmirde: Beşiktaş 6- Doğanspor 1 
dan iait!ade edeJl Faerliler der- Semih çok iyi oynadı ve muvaf
laal açık bir laaJdıb.lyet kurdular. fak oldu. MUhaclmlerden iki iç 

Sarı liciYertlilerill l>u tuyikı oyuncunun çok fena oynamaları 
nihayet aemereabıJ verdi. 17 nci takımmm maflfabiyteine sebep 
dakikada Naci lllrdUtn topu ka· oldu. 
leY9 dofru ortalamak iatedi. Fa- Hakem Halit Galip maçı iyi 1-
Jrat fal8oluwa top fldnci defa dare ettl · 
Ankara kaluhıhı aflarını buldu. 

Bu •YIYI Ud dakika aonra Re 
114SD ~ •ttatı roı takip 
etti. 'Oıttlate Uç gol yiyen Anka. 

En.Boz. 

••• 
İz mirde 

iki Kadın Yaralayan 
Elli Betlik ihtiyar 

Hüseyin Çenıel adında 55 lik 
bir ihtiyar polis mütekaidi Arna
vutköyünde bakkalhk yaptıiı a-

ralarda, müıterilerinden Fatma 
Aliye adında bir kadına tutulmuı. 
8eraber otvrmak teklifinde bulun. 

muıtu. Fakat Fatma Aliye reddet 
ft,ual taknnı bundan IODN bUı. 
~tlln ~u. Nitekim 22 net 
clakibda Naclnln avut çbgfabı • 
den prl çevlrdiif topu Burl rll· 
..ı bir vole ile d&-d0nc'1 defa 
Ankara kalelllne ıanderdi. 

bmir, 25 (Huıuıi) _ latanbu. mit. bunun üzerine ihtiyar Atık 
lun Btfllctat · takımı ile Iamirin 'iki defa Fatma Aliyeye, 1air defa 
Dtmirsporu arasındaki milli küme da ınıililini ararken evde raıtla· 
maçı bucün, tahmin edilebileceii d .ğı Fethiye adında bir cenç kua 
pbi, bUyük bir b17ecanla ye ka· tabanca ile at.. etmiı. ikialni de 
lababk bir seyirci kiltelsi önilnde yaraalmııtı. 

MUsabaka da iki tarafm da bo- oynandı. Afır cezada mullakemeal yapı-

'1 - VA.ktT 18 MART t• 
, v ., 

Bakır magazalarımn 
Sattığı kost:Gm ve parde
ıiller, emsalsiz bir biçimdir 

SA~LAM ' 
ŞIK 

ucuz 
Halihazırda piyuamızm en 
menti• gqftleri, her yerden 
ucu fiat vt lllillalt l&ftlarla 

llltdmaktaclır. 

ilin 
Ht/31& 

BeJiktaı fer. llrmur1ur7tından: 

AakerHk lllm 
Bakırkö11 AskuHk Şubesinden: 

l - 316 - 333 (dahil) dolumlullr
dnn henüz ukerlillni Y•Pmamıt o
lan piy•de, toptu, tstlhkam, muh•
l>ere, nakliye ve mızıka ıınınarıftı 

mensup lslAm eratla 334 d""1mlu· 
la~an yalnız lopçu erat drrhal as
kere se,·kedileceklerlnden '-O Mart 
939 sabah saat 9 da şubede hulunmı
ları. 

2 - Bu erattan nakdi bedel vrrmek 
isleyenlerin bedelleri 29 Mart 939 •k
~amın• kadar kabul edilecektir. 

3 - Evvelki celplerde bedri Ttl'

miş olan er.t dahi 30 Mart 939 da 
se,·kedilece1derlnden bunların d• ay
nı ı<iln ve saatte şubede bulunmalmrı 
il:iıı olunur. 

Eneke Cıküd1tda İbuniyedt Et· - ---------
heınpafa aokaiında il No. da mukim • HALK OPERETİ 
iken halen ikametcfıhı meçhul Ca\'İ· Bugün 16 da 

1 
deye. Gece 9 da 

Enelce Beşikt•şta Vişnezade KA- Zozo Dalmaa'la 
athue Yokuşu t No. lu han.de mu· AŞK BORSASI Operet 3 perde • 
kim iken halen ikamet .. bı meçhul Yazan: M. YllSARl 
Nlgftra. _J 

E\·nlce Ankar:ıda Baharh•e rııd· r;J ŞEHiR TİYATROSU 
ılesl J.eblrbici mahallesinde Yeni 26 - 3 - 939 Pazar ınnn 
$al115 sokaAınıl• 56 No. d• mukim I· 1ıilndüz 15.30, gece 20.30 
ken halen ikametgahı meçhul Falm• Tepebaşı Korkunç fl~Ct 
Macideye. Koı lll•ılı kıoçını: Bit muhasip aranı11or 

- -TURAN TiYATROSU 

~A~ Bugün saat l5 de; ıe-
J ce 20.30 da umum• •• 
r Ertulrul Sadi Telt •• sulan oyunlle tıteız bir tekilde u- Beıiktaıblar daha ilk dakikalar lan Hüseyin Çencelin hakkmda 

•)'Jp giderek .... l Fenerin gale. dan itibaren emel bir OJUR cöa. mücidelumuaat diiıa sabah mütaleL 
nuıçtıı taTcım 'kaptanlarile besile bitti. ttrdiler ve hakimiyeti derhal elle- ımı ıöylelllİf ye hareketini üç .Se-

ve YClfCI"" utW• * * * rine aldılar. tık devre 1 ·O Betik· fa ölclünnele tam •Ut•bbiı ve 

Müştereken sahip oldulunuı Be
şikt•şla Şenlikdede mahallesinde İh
ıamur de ... si soltatında eski 3 yeni 
35137 No. lu enelce bmne n ahır 
halen usanın bbili tabim olmıma· 
~ından mahkemeçe şuyuun iulesi 
zımnında saeı,ına kar•r nrilrnlş n 
dairemizce de açık arhrmaya çıkı
rılmıthr. Ş.rlnmmesl 3 - 3 .. 131 tari· 

ukadatlın 
Gündüz: (Profesörün ımımil) 3 P. S 

t•blo. Gece: (S.klmnbaç) 3 P. 
(Se) Alill revllsn, Mlçe Pençer var· 
yeteıl. bir~ Galip takımda mUdafaayı faz- tatlılann ıatlblyeti ile bitti. mcıkenı maıtuniyetinl iblll mahi 

hinde dlnnhmne)·e uılmıthr. Birin• -----------lıp --'·--....». -"•1er la it clUtmedf. Muavin hattında Fakat ikinci dentde Deıninpor yetinde cfSrcrek 61 inci fıkra clı. 
,,....,._,.,..__. •- Naciyi~ Rlla muvaffak oldular. daha f b" sı-t b'L.I! iSnUnde tutulata'k cezalandırdma· 

.._~lco4ulara •btp olan yuı ır oyun ıva ere uw 
el mrhrması 4 • 4 • 939 tarihine mn
ıı•dll salı ıiln ıaat H den ti Y• 
kadardır. Muhammen kıymeti olan 
2200 llr•nın yilade yetmt, betfnl bul
mıdalı l•kdlrde ikinci artırması 
19 - 4 - Hl ça11•mbı ıtın aynı aaat
te eıa çok arttır.na lhalel btlyeal 
)'•Pıl•calı leblil mabmına bim ol
mak Oıere ilfın olunur. (21707) 

HmnüMadala 
DIŞ TABIBl 

..... MUbıclmltrden en faal Esattı. Vt Bepktq ıporculan bet coı da. imi lattmlftir. JIUdcleiumuminln 
.... ~ ~- AakarqGctl takmımcle kaleci ha att lar. bmir takmu teref ıo- iatedifi ceza ceman 20 ıeneyi bul-
.__... • yecllfl lkt pide hatalı idi. Mü - lllnü ancak bu devrede bzanabil- maktadır. 

"' - MtllltJ!/ef', Lebıb - AU 
41ngelidia, ~t • NllCi, E

l"Gfar, Şaban, Ba.tri ,ekin-

sgflcil iae: Ke/er • Btt • 
~ RUııı - Abdiil, 8emıA, la-
• lltımdi. raAri, 'llu::afler, 
• Homtli. 

hlar ilk hUcumu mua -
geri döndU. Mukablf a. 

da aynı aldbtte utradı. 
lal"da Fenerliler kendilerine 
• halde oyuna deftm et. 

de. böyleee miaaflrlerin 
\rt tdanetne tlltl olan topa 
letnrt. eeD ~llill lgJne 

ve 3 ncU dakikada .. le 
4>0k ... 1 bir kafa pumı 

n Hamdi, topu k(Spdeft 
lttı. 

hl Fenerlileri çalıpnqa 
iYM de ealda Nacinin lU· 
talımlan. .olaçıkta da 

ua.ktan tGt atma he • 
~den 8an llcivertlllır 

liği temine muvaffak ola-

ltiın. Fenerliler aleyhine 
tklan bir korner ~kllmek 
iken birinei kıann 1 - C 
IUctı lehtne blttl. 

DEVRE: 

~l devreye Fenerliler bat -
• l4ilafir takım ut muavi 
hUcumu favulla kesti. Re· 
attığı bu ceza wrueunu 
bloke ettiyse de Yaşar ye
~ .. llkı bir prjla beraber. 
~il attı. 

~1etl ellerinden . kagm.n 
.._,, hlar derhal rakip kale -
~dılar. Bu arada Muaffer, 

,_ k1111 kartı,a bl .. 
'°"1 lrerl atunadı. 

'-tu dalrtlcacla.n 10nra mlaa· 
' hvqtadJ#ı görilldtl. Bun 

clafaada AU ftıa,, haf hattında; <li. ve 6 • 1 mall\lp oldu. Suçlunun müdafaamı hanrla. 

r>an7dl r~ • Attl.'Of'Ofio a •çe"4a Q;IQ .,,MM fri1dk 
~WHrbtt ... Bfribirini tamaınlıyo if ,..,, .......... 

maauıı için muhakeme talik edil
miftir. 

• 
1!~ !!~.~~~~~~~~~~! '!!!"!:!' 

kan ve derman haplarile sig ortalaynuz. f 
BlOGENlNE; daima kanı tueleyip kuvvetlendirir. hatairlifi ıfderir ve hariçten gelecek 

her tllrlil mikroplan tildUrUr. Tatlı bir ~a 'bnntn eder. Slnlr, ve adaleleri Aflamlqtınr, 11e. 

klyı yilkseltir. Bel gevweklifi ve ademi lktldarm en blrfnet devuıdır. 
BfOGENlNE; kullananlar kat'lyyen kardan, laftan. 10ğuktan Ye havaların delflme

ılnden mu~ olmular. ÇUnJdl vilcudll her zaman pDG ve cllnç bulunduracak harlçta 
plecek her mikroba plebe ç alclmr. Ve bu Ayede mlthlt lkı betlerle neticelenen GR.tP, au. 
le, enfloema, artma gibi haıtabklardan korur. Bu hutalıktardan korunmak için bUyUkler u. 
bah akıam birer BlOOENtNE almalıdır. Hasta olanların kurtulması için ele bu miktar bir 

misli arttınlmalıdır. Her eczanede bulunur. 

iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN .1 
Baskül 5000 x,. 

" 
" 

2000 " 
1000 " 

lılikcları Muhammen B. 
Lira Kr. 

ı adet lif 750. -
Baydarpap. 

2 " 
1 •• ılf 

% 7,5 teminat 
Lira Kr. 

56 25 
Ekıiltme pkli 

Pazarlık 

Saati 
1' 

htanbul 5000.- 375 - Açık ekılltme H.30 
I - Şartaameleri mucibince yukanda mikdarlan yazılı buk üller hizalarında g&lterilen uaul. 

terle ıatm almacaktır. 
D - Muhammep bedelleri, muvakkat teminattan ekalltme 1aatleri hizalarında gösterllmiı • 

tir. 
Ill - Ekıiltme "-4-939 tarihine rastlıyan salı ıünil Kabatalt& Levazım ve mUbayaat pıbe. 

sindeki alım komlıyonunda yapıla~ktır. 
IV - Şartnameler her gUn sözü geçen tubeden parasız olarak alınabilir. 
V - 5000 Kg. lık buldlHln milnakuuma lftirak edecekler 7 glln evveline kadar fiatsız tek. 

liflerini Tuz Fen tubeline ve 1000, 2000 Kg. tık bukW mnnakasasına iıtirak edecekler de fiataız 
tekliflerini bir hafta evveline kadar MUıkirat Fabrikalar ıubesine vermeleri ve tekliflerinin kabu. 
lünU mutazammm veaika almalan lbımdır. 

VI - Ebiltmeye ltllnk edecekler ekıiltme gtlnO. kanuni vesaik ile birlikte yukarıda adı p. 
c;en komiıyoaa gelmeleri illn olunur. (1104) 

• • • 
Cinai Kik dan Kuh. Bedeli % 7,5 Muvak- Eksiltmenin 

kat Te. Şekli Saatf 
Lira KJ'I. IJra Krş. 

Teknik ileti 20 kalem 1258 10 SK 35 Açık eksiltme 14 
San tos yıldıs J00 Kır. 345- 25 87 

" " 15 
Çıralı tahta 18M3 1(26 7• 107 " " 

15,30 
.. kaa1I 14.•28 M3 

Usun ve kısa konçlu MO cift 
3540 265 

la.tik çimne 
50 ,. " 16 

I - Şartname ve ntlmunelerl mucibince yukanda clu ve mlkdan yazılı 4 kalem malzeme ayn 
ayn t>ksiltmeve konmqtur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan ve ekliltme 11aatlerl hlzaalrmda ~ 
tir . 

m - Eksiltme 11--4-939 salı gUnU hlzalannda yazılı saatlerde Kabatatta Levaam w Ku· 
baya""t Şubesindeki Ahm Komisyonunda ,apılacaktır. 

iV - Llstt v" ,artnsmeltr paruns olarak her gün~ pgen pbeden almabllectlf rfbl yal
nrs rnmu~ dt drilleblfr. 

V - fstektilerln elcıiltme için tayin edilen gUıı ve aaatlerde % 7,5 ,UvellJllt paralarile JUL 
k6r komgyona gelmeleri. (2023) · 



a - YAXIT. 28 MART 1939 

ENZ-TEF RADYOLAR 
Radyo aleminin sönmez iki yıldızı 

Radyo ıevenlerln tok be tendlif, takdirle alkışladıtı bir Alman fen harikası .. 

Türkiye mümessllll#f u muml satış deposu: Sadettin Sönmez, Slgalu ve Ortaklan ... 

Sirkeci Horasanciyan Han No. 7-8 Telefon 20412 Satıı aalonları: Beyoğlu Tokatliyan Oteli karıısı No 237 N. Stefanidis, M. Logotetia ve 
GALATA : Bankalar caddesi 38, SiT keci Hamidiye caddesin H GAZIANTEF! 

de No. 37, Nihat ltık. il 
• • Ali Ozahı • 

cikgoz. 
. 
• Faik Nuahet Belgin • OSKODAR : Hakimiyeti Milliye caddesinde 47. M. Zi.va Ozal .1 lZMtT 

ANKARA : H. Ali Demircan, Yenitehir. . KARAMAN - : Ferid Ozer. 
ANTALYA : ÖmerHakkıGöksoy. KARADENtZ EREaLtSt: Yusuf Çaıtabanoiullan. 

• 

BODRUM : Veysel Bar KtLtS : M. Nuri Topçuoğlu. 
CANAKKALE : Mehmet Ali Kızoğlu. KONYA EREaLtSl : Cevat Apak. 
İ>JYARBAKIR : Mevlut Evirgen. TRABZON : Ali Rıza, Miraç ltıllar. 
EDREMtT : Hüseyin Rahmi Genç. TOKAT : Uysal Kardeıler Ahmet Mehmet. 
ESKtŞEHJR : Recep tnöntepe. URFA : Zeki Anlağan. 
Ana.doluda acentalarımız bulunmı yan yerlerden acentalık için müracaat edenlere derhal tafsilat verilir. Müracaat yeri - Türkiye Mümesilliği Horasanciyan Han Sirkeci 7/8. 

1 
• • 

ısınız 

Bayan GABY VANGER hakiki yaşını itira 
ve bu derece cazib bir tanıda nasıl süzelelıtiiini izah ec!iyor: 

On gün ka.dar evvel çektir- teki Tokaloo kreminin terkibin. 
•· ·:n Fotoğrafımı gördükçe de Viyana Universiteıinden 

., l.rime inanamıyorum. En a- methur bir Profesörünün ke§fi 
.,ı 40 yaşında görünüyordum. ve Biocel tabir edilen kıymetli 

I 1 ımJa ve gözlerle ağzımın et. ıençlik cevheri var.dır. Akpm-
rafında buruşukluklarım vardı. ları yatmazdan evvel pembe 
Tenim esmer ve sert idi. Bugün rengindeki Tokalon kremini 
ise cildim yumutak ve dostla· kullanmız. Siz uyurken o, bes-
nm n gıpta nazarile baktıkları leyici ve güzelleıtirici tesirini 
açık ve buruşuksuzdur. Herkes gösterir. Cildiniz yumuşayıp gü. 
herıim hakkımda 35 yaşmda ol· zelletir ve burutukluklannı gi-
dııi;um hal.de ancak 25 yaıında derir. Gündüz için de beyaz ren-
i:J rün ügı.imu göylüyor. Yegino gindeki Tokalon kremini kulla. 
d M unsuru olan Tokalon Kre. nıruz. Siyah benleri yok eder ve 
m· ıin gece için Pembe rengini açık mesameleri sıklaıtmr ve 
ve gün lüz için beyaz renkteki· c.ildinizi beyazlatıp kadife gibi 
ni kul narak güzelleşmeye mu· yumuşatır. Bu basit usulü bilen 
vaffak oldum. Tokalon kremini her kadın, "günde beı dakika,. 
tavsiye ettiğim dostlarımdan daha genç görünebilir ve tene 
bir çokları da benim gibi mem. yeni bir güzellik verebilir. To-
nuniyetbahş semeresinden hay- kalon Jueminin semeresi garan-
rette kaldılar. tili.dir. Aksi takdirde paranız iade 

cild unsuru olan Pembe renk- olunur. 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Altıncı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

BOyOk lkramlyR 20,0000 liradır 

Bundan batka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 10 bin 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükifat vardır. 

~-Kış ge di i&E&.~ 1 D i k kat e d i n iz uf ak bir ~~ 
!lil üşütme başınıza büyük bir 1 Btıtnn 
P. hastalık çıkara.bilir 11 

acı, a(crı, sızı ve ıstırapla 
ye~Ane ~ankurtaran 

H Vücudunuzda uf ak hır kırıklık 
1 

HAKKI 
'j hissettiniz mi derhal • .. VAR 
. 

" = 
~ 'ı~ =iNEZLE, GRiP, BAŞ - DIŞ ve bütUn flğnlan derhal geçirir. Ec~ı' ıı 
ilff zanclerden 1-12 lik ambalajlarını arayınız. SEFAL1N i8mlne dik- l I 
iljkat edinlz. si 
l-·::roo•15-•••oooo••oo-•u!!!,,-U::S:"""""""liliiiiiiar.r.::ıı-n••11 1· Eiia:l!li.ı5!!5i!i!iii!!i!!!l1Hl!:a-..:F.ii• ni:i::!r:iii:iiil: i 

Davut Paşa Ortaokulu Satmalma 
komisyonundan : 

7--4-939 cuma günü saal on birde İstanbul Beyoğlu lstik. ~ 
lal caddesi 349 numarada Liseler muhasebeciliğinde toplanan o. d. 
kul komisyonunda 649 lira 89 kuruş keşif bedelli okulumuz bahçe Soğuk algınlığından mü
duvarı tamiratı açık eksiltmeye konmuştur. Mukabele eksiltme ve tevellit nezle, grip ve 
bayındırlık işleri umumi ve hususi fenni şartnameleri okulda bron§iti hem önler, hem 
görülebilir. 49 liralık ilk teminatın liseler muhasebesi vezn~sine • • 
yatırılması bu işe girecekler enaz beş yüz liralık bu işe benzer tedavı eder. Bat dıt, mafsal adale ve 
iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikaya istinaden 1 ağrılarını geçirir. Aldanmayınız. Rağbet gö 
1st~nbul vilayetinden e~silt~e tarihinden ~kiz. gün e.vvel al~~mış her ıeyin taklit ve benzeri vardır. G R t P 1 N 
ehlı~et ve 93~ yılma aıt ticaret odası vesıkasıle eksıltme gun ve rine batka bir marka verirlerse tiddetle 
8aatınde komısyona gelmeleri. (1902) dd d" • 

Devlet Demiryoi1an ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 3557 lira olan muhtelif cins Ege, kollu tes. 
tere; keser, varyoz, pafta takımı, somun anahtarı, tesviye ruhu, 
tenekeci örsü, demirci zımbası, marangoz rendesi, burgu çinko 
rakkam ve saireden mürekkep şartnamesinde ayn ayrı cins ve müf 
redatı yazılı hırdavat malzemesi 3. 4. 1939 pazartesi günü saat 
(10.30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki satın. 
alma komisyonu tarafından açık eksiltme usulile satın alma. 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 
266 lira 78 kurueluk muvakkat teminatlariyle birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona mtiracaatlan !hım.dır. 

Bu ite ait p.rtnameler Hayda,rpaşada Gar binasındaki komis. 
yon trafmdan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1817) 

Başvekalet Devlet Meteoroloji işleri 
Umum Müdürlüöünden: 

90 lira aylık Ucret verilmek suretile telala muhabere memuru 
alınacaktır. 

1 - Meslek! ihtlaaslan ellerinde mevcut vesikalarile tesbit 
edilmekle beraber ayrıca Umum MüdUrlUkçe gösterilen her hangi 
bir mileaelede imtihana tabi tutulacaklardır. 

2 - hteklilerin memurin kanıınundaki evu.fı tamamen haiz 
bulunduklarını gcs.terir belge ıuretıerile birlikte dilekçelerinin 
10 f 939 pazartesi güııU aqamma kadar Umum MUdUrlUğe 

vermft veya mllracaatta bulunmuı olmalan illn olunur. (924) 
(1757) 

re e mız. 

M ERSi N SALI POST ASI 
28 Mart salı günkü Mersin postası yapılmıyacak 

Buna mukabil 31 Mart gUnü Mersin postasına kalka 
(Tan) vapuru yalnız salı postasında olan iskelelere de 
veten uğnyacaktır. 

latanbul Defterdarhöından : 
Yanan Uaklldar adliye biııumm emanet dafrelbıde 

916 bl8lll muhtelif clD8 ... muhımmeu 231 lira 30 kural 
IDerlnden açıt artJrm& l1e toptan satıp konulmqtur. 

Sabt U { 939 uh ctınl saat U,30 da yapdacakbr. 
lilerhr teminat makbmlarile birlikte mez1dU' gUn ve saatte 
Emllk KlldtlrlilğUnde toplanan komisyona milracaatıan. 

(2020) 
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Hasan Deposu Karaköy şubesi açıl 
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