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Bükreş Universitesinde 
Türk enstitüsü 

1 Şarkı müsaba.kamız 

BUkreş, 28 (A.A.) - Daş\"e- • 
kil Knlfnesko, BUkreş 'ünh-er

sitesinde bir TürkçUIUlt C'llstltU

sUnnU ihdasını maarif uazırına 

emretmiştir. 
irM rı:.-.-·: .•• ·.-- ~. ,..., . . .- . f , ·'t•<'·- •-t..ti<:.:i.•r ,... .. •• ·~ • • 

•°l<lf~;;ı.-...-, •• ·'"""'" -.: '\.·· • :: .. •.· .11r .... .,.,yı. ,_ ... • .·· • ı 
r~J..A>.....,,1ı1.c._ .ı._,." ·~· ~. 11 , ı. ~ ,. • • • ,., , • ... • • 

;\Jüsabakamııa i,tirak eda ekayu. 
culrırınıızın gönderdikleri ~arkılar 

ıırasınlln yaptı~ımız tasnif bir iki 
ı:iinc kadar hltmck üzeredir. ;\lüsaha
k:ıda ikramiye :ıian okuyucul:ırınıı

zın isimlerini p:ıazrtesi günü neşre· 
deceğiz. 
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Altıncı Büyük Millet Meclisi 

Pazartesi günü açı1ıyor 
Milli Şef bir nutuk söyliyecek 
Meclis Parti Grubu da 2 Nisa n Pazar günü içtimaa çagırı ldı 

Ankara, 28 (Hususi) - Altıncı BUyUk 
Millet Mccllsl önUmUzdekl pazartesi gUnU tn-

çim yapılacaktır. Bundan sonra usulcn Jrn

bine istifa edecektir. 

önUnUn bir nutkuyla ncılacnktır. lnönUnUn 
bUtUn TUrk milletine hitaben söyliyeceği ta-

lnönU'nUn yeni kabineyi teşklle Refik 
Saydam'ı memur edeceği YO kabinede bir de
ğişiklik olmıyacağı söyleniyor. rih! nutuklarında çok mühim memleket me

selelerine temas edeceği, yeni meclisin acıl
ma deYreslne girerken dinleyeceği bu sözle-

Ankara, 28 (A .. A.) - C. H. l'. Genel 
Sekreterliğinden: 

rin memleket Ye millet icln çok hayırlı di

rektifleri ihtlrn edeceği s~rlenlyor. Millet 

vekilleri şehrimize gelmlye başlamışlardır. 

Türkiye BUyUk Millet Meclisi Parti Gru
pu, 2 Nisan !139 pazar gUnU saat 15 de Ttır
kiye BUyUk ~mıet Mecllsl salonundn topla
nacaktır. 

Meclis dahilt nizamnamesine göre o gtın 
mebuslar tahlif olunacak, mUteaktben se-

Sayın mebusların toplantılarda hazır 
bulunmaları rica olunur. , __________________________ , ________________ ......., ___ , 

Kaza deği l 
cinayet! 

'lY" azan: Asım US 
Beyoğlunda Y enişehirde birkaç 

&ün .evvel tbeı katlı bir a,partıma.. 
nın kendi kendine yıkılması ve bir 
çok kimselerin ölümüne sebep ol. 
tnası memleket cfkanwnumiyesin
de derin bir teessür ile beraber 
hakb bir endite uyandırdı. Yıkıntı 
hadisesini işitenler: 

- Acaba bu işin içinde bir fe.n-
ni kusur var mı?,,, 

Diye diifiindii. 
Onun için adliyece bu nokta 

iizerinde ciddi lbir tahkikata giri
filmi§tir ve gazetelere verilen ma
lümata göre ıbu işte fenni bir ku. 
•ur ibulunmasmaan endişe edenle. 
rin tamamen haklı olduktan anla
tılmıştır. Zira göçen apartnnarun 
bcı katlı olmasına rağmen tek tuğ
la ile yapıldığı resmen tesbit olun
tnuıtur. Bina harcınm kötü cins
ten olması ise ıbundan ayrıdır. 

Maarif Vekaletinin güzel bir teşebbüsü 
·························--···································......... .. . ......... .. 
Türk neşriyat kon
feransı toplanıyor 

Türk nt,frlyal konqruinl toplamak ltşebbıisıi ile ilim ııe e"dtblya/ lıa-

yatımıza feyizli bir Jıarckt:l temin edecek olan sayın Maarif l'tl:ilimi:: 
Ilasan A li l'üctl (Yazısı 3 ünciıde) 

Beı katlı büyük bir aparbma.. 

tıın ağırlığına tek tuğla ile örül_ ı·ngı'lterede mecbur"ı askerlı'k tnüı duvarlar nasıl olur lda daya-
tıabilir? Buna imkan olmadığını 

takdir etmek için1bir insanm mü- Çemberi ayn yakında bu hususta 
hendis veya mimar olmasma hacet 

\'ar mıdır? o halde o bet katlı { k t'' b 1 k e ek 
apartımanı yapan mimar inıa mas- a 1 1 r a r a r ver c 
tafını ucuza mal etmek için bu de-1 Londra, 28 (A.A.) - Çeıuberlay~ 
recede fenni bir hatayı nasıl ol- nin mecburl askerlik hizmeti hakkın· 
ltıuş da göze alabilmiıtir? da her hangi şekilde olursa olsun 

Bize kalırsa yıkılan apartnnanın 
vereceği kararı uzun müddet tehiı: 
edemiyeccği iyi lıalıer alan mahfcl-

duvnrlan tek tuğla ile örülmüı ol_ lerdc söylenmektedir. 
duğu tesbit edildikten sonra bu
tıu yapan mimann mesuliyetini is
bat için baıka delil aramağa hacet 
)'oktur. Bunun için bu apartıman 
faciasına kaza değil, cinayet 'de
tl\ek ve bu cinayetin mesullerini 
'ramak lazımdır. 

Sonra son be§, on sene içinde ls
lanbulda çerden çöpten yapılmı§, 
r~l\t üzerine yaldızlı ve !boyalı bi
l'er badana olarak, içerisine çini 
clöıenmiş güzel banyo yerleri ilave 
~ilerek asri lbirer mesken man. 
l:arası verilmiı apartnnanlar yap. 
t'ııa.k sonra çek ucu7.a mal edilmiı 
~tı apartımanlan binlerce lira kar 
•le satmak veya kiraya vermek ti
~reti başlamıştır. ihtimal ki Ye
l'tİfehirdc çöken apartnnan da bu 
l~tlü bir ticaret mahsulü olarak 
'tleydana gelmiıtir. Yapılacak şey
lerden biri ıde bu türlü ticaretin 
~tıüne geçmek olmalıdır. 
~emleket kanunla halkın sağ. 

11iın1 ve emniyetini konunak için 
'lclade yiyecek ve giyecek eş
l';ı. Üzerince tağşiıi §iddetle yasak 
lllıni§ltir. Mesel& bir bakkal kendi. 
~kilosunu yetmiş kuruşa aldığı 

1 
>'aia birtakım ecnebi medde_ 

~ 1' 1umştırarak bundan yüksek bir 
~nç elde etmek hırsına kapılır-

Bu mahfcllcr, muhnCaz:ıkAr tcşck. 1 

kiillcrin murııhlıasları ıarafıııtlan ge
lecek ııerşcınlıe sünü y:ıpılacnk olan 
ktiına:ı lıüyük lıir ehemmiyet atfet
mektedirler. Çünkü Jıu içtima es
nasında Çcmberl:ıyn, lıu mesele hak· • 
kında beyanııtta lıulunac:ıktır. 

Milli hizmetin takviyesi lehinde 
ıueınlekct efki\rıumumiye.sindc ve 
parllınıcntotla lınsıl olan h:ırekete i
ş.ırct eden iyi h:ılıcr alan nıalıfcllcr, 
D:ıily Telegraıılı gihi bazı gazetelerin 
:ıskcre nlnıa usulleri hakkında teklif-
lcrdc bulunduklarını ve lıu projcdcıı 
ılolayı mah:ıfil nnzırların istifa ede· 
ceğinden bile bahsettiklerini kaydcy
leıncktetlirlcr. )lcclıuri hizmet alcy· 
hinde ileri siiriilen deliller siynı.i \'C 

(Devamı 6 ncıda) 

sa umumi menfaat namına derhal ı 
resmi makamlar hareke te geçer. 
fek tuğla ile beş, altı katlı apar-
tımanı ucuza mal ederek sermaye
sine n isbetle fazla kazanç elde et
.nek istiyen a damlar n için serbest 
>ırakılsın? 

Her halde Y enişehirde yıkılan 
apartunan memleketin iktı sadi 

bünyesinde mevcut bir hastalığa 

işaret etmektedir; bu iıaretin ifa.. 
Je ettiği mana üzerin de vazifedar 
makamların dikkat ile durmalarını 

isteriz. /ngili:ı asl:alcrilli11 yeni liı11af.ttl 

Eski Rumen Baş ve ki 11 eri ile Naz 1r 1 ar 
Rejimin değişmesini istediler 

M no ıü kaiko ırDma pa ırtn sn koınıgıresande 

Hükumetimizin Romangaya gösterdiği 
sadıkane dostluk şiddetle alkışlandı 

Selahattin Çam 
iş Bankası umum müdü

rü oldu 
Ankara, 28 (Hususi) - Ankara me_ 

busluğuna tekar seçilen Muammer E_ 
rl§ lş Bankası umum mlldllrlUğünden 
istifa etmiştir. lstifanamesl banka lda_ 
re mecll.ıılnln bugUnkU toplantısında 

okunmuş ve kabul olunmu§tur. İdare 
meclisi lnhllAl eden umum müdUrlllğe 
idare meclisi reisi Sal~hattın Çamı ta_ 
yln etmiştir. Sala.hnttlD Çam bugün 
yeni vazifesine ~lamt§br. 

Batıray 
Kiel'de denize 

indirildi 
Saldırayın da teçhizatı 

tamamlandı 
Kici, 28 (A.A.) - Jermenya Krop 

lezgtıhlan hırafından TOrk donan· 
mnsı hesabına imal edilen "Batıray" 
denizaltı gemisi bugün denize indi
rilmiştir. 

Gemiye törenle ı~mfnl, TOrkiyc 
büyük elçisinin refikası Bayan Ham
di Arpağ koymuştur. Batıray, Türkl
yeniıı ay sınıhndan sipariş ettiği 

dört denizaltı gemisinden ikincisi
dir. 

Geten sene aynı tezgAhhırda deni
ze indirilen "Salclıray" ın teçhizatı 

bitmiştir. Yakında servise girecektir. 
Aynı sınırtan diğer iki denlz:ıltı ge
misi de Kropun idaresi altında Jst:ın
lıul tersanesinde yapılmıştır. 

nu gemiler, umumi harpten beri 
yeni Türkiye bahriyesi için Almnn 
tezgülıları larnhnclan lnş:ı edilen ilk 
gemileri teşkil eylemektedir. 

Ankara 
Umumi Meclisinde heye

canlı tezahürat 
Ankara, !!8 (Huswıt) - Ankara ,.ı_ 

!Ayet umumi meclisi azaları bugllıı 

öğleden sonra bcledlye binasında avu_ 
kat Ziya Sıdalm rel.sllğlndo toplan • 
mışbr. Meclis azaları :?.filli Şefin .An_ 
kara mebusluğunu kabul buyurmuı 
mllııasebetlylo heyecanlı tczahürlerde 
bulunmuşlardır. Mecll.s Ankara vll& • 
yeU halkının sonsuz saygı ve minnet 
hlalerlnlD Milll Şefe arzını ayakta su. 
rekll alkııılarla karar altına almıalar _ 
dır. Azadan Zckl Necdet, Hilmi Allıoğ 
lu avukat Emln Hulun ve Salt sö:r: aJ_ 
mııılardır. Bundan sonra nıznamedeki 
diğer maddelerin görüııWmeslDo devam 
edilmiştir. Meclis yann tekrar topla_ 
nacakbr. 

,,-YARINKi _SAYIMIZDA "'ı 
··--······---- ...... . 
Bir Balo 
Hatırası 

YAZAN: 

Refik Ahmet 

SEVENGIL 

Bir kaç gün 
sürecek hikaye 

~-----~ 

Romanya na~vekili Kalinesko 
(Yazısı 3 ünciıde) 

1 Filistinde heyeca 
Bir asi şefin öldürülme 
üzerine grev ilAn edild 
Yafa, 28 (A.A.) - Geçende YU 

rnl:ın lılr milsademe esnasında 
cflerinden Abclürr:ılıim Hacı Me 
nedin ölmesi büyük bir hc)·ecan te 
lil etmiştir. Yafa şehri, matem nl 
nıeti ohnak üzere grev ilan etmişi 
l\iliseler çanlarını çalmal.:tndırl. 

Grev, llayCaya sirayet elmiş Ye 
o;ehirde grev hareketine iştirak <'im 
istemiyen iki Arap öldürillmfış ur. 

Ahdürrahman, J.ondra göruşnıel 
rinden sonra isyanın başlangıcınrl 
beri emri altında bulunan çeteleri ı 
lah etmek üzere ı:mstlne a,·del e 
ınlştl. 

Madrit teslim old 
General Franko İngilterede 

ki sefirini değiştirdi 

Jladrltlttı lıir görü11üı 

Madrit, 28 (A.A.) - Madril, lıu s:ı
lıah teslim olmuştur. C:ısado ile mü
clafnn komitesi üznsı şehri d:ıha e\'· 
,·elden lerketınişlercli. Cumhuriyet· 
çi askerler üstüne lıeyaz h~yr:ıklar 
tektiklcri siperlerini lerkcd~ şeh
re doğru gitmişlerdir. M:ıdriclitı her 
tarnfında Frnnkisllerin ha) rağı dai
ı;al:ınm:ıktadır. H:ılk, faşist usulü e
lam vermektedir. 

Londra, 28 (.;\.A.) - General Frnn
konun lngilleredeki eski mümessili 

l>uc d'Alba'nm T.onrlrnılan ıyrılaea
E;ına dair dolaşan şayialar, :siyası 

m:ıhfcllerdc lıüyük bir tesir husule 
getirmiştir. Muınaileyhin yerine, 
şimdi yeni lıir sefir tayin edilmiş· 
tir. 

Ali'ıkaclar müşahitler, Dükün u·de· 
tinin Burgos hiiklımclinin koıııinlern 
aleyhindeki pakta girec<'ğinc hir de· 
lil teşkil etmesinden korkmnklallır. 
lnr. 

Mülayimin Lefkoşada 
bir muvaffakiyeti 

Yunanh Sorasın sırtını sekiz 
dakikada yere getirdi 

Başpehlivan Tekirdağlı Hüseyin Manisah 
Halilin defisini kabul etti 

ll ülciyim, 1Jorası .. ortau<r "re1dyor ••• 
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işaretler: 

Altıncı Büyük Millet 
Meclisi Vali iyileşti 

40.979 müntchip sani bütün rey Vazifesinden Çekileceği 
lerini, istisnasız bir §ekilde inkılap Hakkındaki Şayialar 
Partisine verdiler. Bu suretle aL Asılsız 
bncı Büyük Millet Meclisi seçimi Vali ve belediye reisi LO.tli Kır 
nihayet buhnuı oldu. 

M - teh" ·ı · "ttifakl C darın rahatsızlığından dolayı va-
un ıpsanı erın ı a • "f · d d . - . . . zı esıne evam e emıyecegı, bu 

H. P. namzetlerıne rey 'Venruı ol- itibarla çekil k · t d" -· A 
la · k ı·b r . . me ıs e ıgı, \TU. 

ına n, ın ı a ın ınesu ıyetını a. paya gidip k d · • • t d · tt• la iınk r kad .. d . en ısını e avı e ı. 
n, ve ı ap roau ıçın e ın- recegı-· emniy t UdUrU 

'-! f • k ·ıı 1 d ' e umum m aııa ettırere mı ete ma e en Şu""krü" So""km · 1 ta b 1 . .. . • ensuerın s n u va 
Partıye kuıı gostenlen alaka ve Iiligı-·ne tayin dil · · ht 

· · b" "f d . ld w •·-d e mesının mu e. 
ıevgmın ır ı a esı o ugu .... ar mel oldugu- d""nk.. b h t 

·ıı· ahde . d cih ka b" u u sa a gaze e-
rm ı v lın e ana rıı ır !erinden birinde ya 1 t 
k daha . h d mek . zı mış ı. 

ere u.a 1 e tır. Tamamen iyileşmiş ve geçen 
Elde edilen netice, gösterilen pazar gü.n,ündenberi çalışmaya 

birlik manzarası dünyanın muhtaç başlamış olan Doktor Lfıtfi K:ır
o!duğu, .senelerdir hasret çektiği dar dün öğleden evvel partide; 
bır .haldır. öğleden sonra da belediyede me. 

MenJekette görülen vahdet saisine devam etmiştir. Vali ve 
manzuası milletin kendi iradesini belediye reisi dün bir müddet da. 
tem~il edenler~ .g~sterdi~i bü~ imi encUmen içtimaına da riyaset 
emnıyet, kendısınan sahip oldugu etmiş, hazırlanmakta olan yeni 
derin kaynaklara kadar giden ol· belediye bütçesinin tetkiki ile 
sunluk ıuuru ile izah edilo1>ilir. meşgul olmuştur. 

Türkiye halkının &Östcrdiği bir- Vali ve belediye reisimiz ta • 
lik manzarası hiç ıüphe etmeden mamen ie.dei afiyet etmiş bulun_ 
denebilir ki bir ruh nizamının ve makta.dır ve işi ile meşguldür. 

IMr ahengin ifadesidir. Vazifesi~den çekileceği hakkın. 
Devirler ve insan kütleleri var. daki sayialar doğru değildir. 

dır ki; ruh nizamına aıla giremez 
ler, anarti onların bütün hayatla
" üstünde hüküm sürer. 

Altıncı Büyilk Millet Mecfüi 
milletin ittifnkiyle yeni vazifesiııi 
böylece kabul ediyor. 

Cumhuriyet tarihinin büyük 
~sıflanndan biri her millet mec. 
tisinin kendine mahsus inkılapçı 
Wr hüviyetle meydana çıkmasıdır. 
Altn')CJ Büyük •\1met Meclisi de 
milletinden aldıit itimatla vazife. 

•ini yapacaktır. 
Şimdiye kadar yapılan İ!leri 

derinleıtirmek, Türkiyenin inta 
lcddretine yeni hız vennek, müs
lbet ıbir zihniyete daya;nan, yeni 
Türkiyenin yaratıcı kudretinin mi
man olmakta !devamdır. 

Mimarı olmakta devam ediyo· 
ruz; çünkü yapacağımız iıler az 
clefildir. 

Dar hudutlar içine aıjabilecek 
ltir kemal mefhumu ile de banket 
etmediğimiz için tekamülü kablq 
tıracak mağrur vaitlerde bulun
maktan hazer ediy'oruz. Altmcı 
8\İyii( Millet Meclisi inktlapçı 

davanın kendimlen evvelkiler gi. 
ili birer mümeMili olacaktır. 

SADRI ERTEM 

Jnhiıarlar U. Müdürü 
Dün Geldi 

Bit müddettenberi lngilterede 
bulunan İnhisarlar umum müdü. 
rU Mitat Yenel dün sabah şehri
miz.e dönmüştür. Umum müdür 
Londrada tütün işleri etrafında 
bazı İngiliz ve iKanadalı firma • 
larla temaslar yapmı~ır. Bilhas. 
11a İngiliz firmalariyle tütün ve 
migaralanmızm İngiltere piyasa.. 
sma bol miktarda çıkanlması i. 
çlıı mUhlm anlaşmalar olmuştur. 

Mitat Yenel cumartesi gi.in.ü 
Ankaraya giderek Vekalete bu 
hususta izahat verecek, yeni in
tihapta mebusluğa seçildiği için 
Ankarada kalacaktır. 

-o--
Adalara Su 

Yakacıktaki 
heyelam 

Vak'a Mahalline Giden 
Profesörler Vaziyeti 
Tehlikeli Buldular 

Yakacıkta ovaya doğru kayma 
alametleri gösteren bir sırt üze· 
rinde tetkiklerde bulunmak üzere 
jeoloji ordinaryüs profesörü Ha
mit Nafiz ile profesör Parejan'ın 
diğer iki asistanla beraber va'lca 
mahalline gittiğini haber vermiş
tik. Yakacıkta heyclin alameti gös 
teren yert:le tetkikler yapan her 
iki profesör de dönmüş ve Hamit 
Nafiz kcndis'iyle konuşan bir ar· 
kada§ımıza §Unları söylemiştir: 

" - Kayma ha..disesi Yakacıkta 
Ayazma mevkiinin şarkında ol. 
maktadır. Burada 25 dönümlük 
bir arazi mütemadiyen kayma1c:ta. 
dır. Heyelan bariz bir §ekildedir. 
Toprağın muhtelif yerlerinde 
1,5 - 2 metrelik kavis şeklinde ya· 
rıklar açılmaktaldır. Çöken kısım· 
lar aşağıda dere boyunca kümeler 
teşkil etmiştir. 

Heyelandan altı yedi bina ve a
ğıl tehlikede olduğundan derhal 
tahliye ettirilmiştir. 
Kaymanın sebebi şudur: Bura. 

daki arazinin altı şist tabakasiyle 
kaplıdır. Bu tabakanın üzerinde 
de dağlardan gelmiş ve kalın bir 
örtü teş1c:il etmiş olan taş birikin. 
tileri ve molozları varidır. Son za· 
mantarda yağan şiddetli yağmur
lar akacak kanal bulamadıkların

dan bu §ist tabakasiyle moloz ta
bakası arasından geçmiştir. Bu hu 
susta köylülerin de kabahati var. 
dır. 

Civardaki ibütüıı akar sular bu 
moloz tabakasının altına doğru 

akmaktadır. Sular şistleri yumu. 
ptmıştır. Zaten §ist kayıcı bir sa
tth verir. İşte bu heyelan bu mu· 
azzam moloz tabakasının kayma
aından olmuştur. 

Şayet tedbir alınmazsa kayma 
devam edebilir. Biz alınması icabe 
den tedbirlerin neden ibaret oldu
ğunu Kartal 1c:aymakamına anlat. 
tık. Aynca Rektörlük kanalile de 
vilayete bir rapor vereceğiz. 

Adalara bu sene su verilebil -
mesi için hazırlıklar ilerlemek -
tedir. !skele inşa.atı tamamlan • 
mıştır. Depolar da tamir olun -
duktan sonra su nakline başla • 
nacaktır. Şimdiki halde yapılması icabe. 

den §ey köy civarın.da akar suları 
--~-------wJ---- ufak ve basit kanallarla dereye 

Çarşamb.terşembe 1 vermektir. Şayet bu yapılmıyacak 

29 
MART I 

80 
MART olursa mevzii mahiyette olan bu 

8 Sefer 1 9 Sefer heyelan büyüyebilir.,, 

142 Kasım 143 Kasım İran Veliahtmın Düğünü 
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Eminönü istimlaki 
ikinci Kııım Planın 

Tatbikine Haziranda 
Baılanacak 

ı~~ 
lstanbulun Umuıni 

Park meselesi 
(Yaıan: HlJOIET )IÜN1U) 

Heykeltıraşlıkta sanat hakkı 
Memleketimizde yapılan heykeller kaça mal oluyor? Bu 

hususta birbiri ile çarpışan iki zıd fikir henüz anla1amamıştır. 
Güzel Sanatlar Akademisi müdürü Burhan Toprak bu heykelle· 
rin belediyelere çok pahalıya mal olıduğunu ileri sürüyor. Trab
zonda yüz kırk bin liraya bir abide yapmağı üzerine almı1 olan 
heykeltraş Nejad Sirel ise bunun aksini iddiada ısrar ediyor. 

Eminönündeki dükk~nların is. 
timlak ve yıkılma işleri hazirana 
kadar tamamlanacaktır. Halen 
Eminönünde bu şekilde 13 parça 
emlak vardır. 

ISTAXDUJ;DA Jş htr cle~ll, 
beş değil. Kucak dolu~11 

del"(U ~ıloyor. Vo bunlar, nnrak 
bizim görebllctiklerimiz. lçlnde 
g<>rcmecllbrfmiz ,.e sayıı;;mı tnh· 
mln e<lemiyeceğtmlz khnbllir 
dl\ha ne kadar meselesi \'nrdır 

vo Uelcdiye RcJıııimlz, hu mcse· 
leleri ya hep birden, yahut sıra· 
siyle - takat hnkkJyle - halle· 
dcbilmek Jçin ne kadar yomlu· 

yor. 

Biz sanatkar Nejad Sirel'in Cuırihuriyet gazetesine yazdı
ğ: bir makaleyi izaha muhtaç görmüş, bunun üzerine bazı mü. 
Iahazalar neşretmiştik. Bay Sirel gazetemizin mül!hazalarına 

karşı bir cevap neşretmiştir. 
Bu cevaba göre yüz bin liraya ihalesi yapılmış olan Erzu. 

rum abidesinin altmış bin lira maliyeti var~ır; !U halde heykel
traşa sanat hakkı olarak kırk bin lira kalıyor demektir. Yüz bin 
liraya ihale edilen bir heykelden sanat hakkı olarak kırk bin 
lira kalması az bir şey midir? 

Biz evvelce bu meseleye dair yazdığımız makalede Burhan 
Toprağın Almanyada seksen bin marktan fazlaya heykel yaptı· 
rılmaz dediğine bakarak o halde biz de memle1c:etimizde heykel 
yaptıracağımız zaman sanatkarların bütün masraflarını vere
lim; kendilerine sanat hakkı olarak bu masraflara on beş, yir
mi bin lira ilave edelim, demiıtik. Heykeltraş Nejad Sirel bizim 
bu mütaleamıza lda cevap vererek şöyle diyor: 

- Vakit muharririnin muvafık gördüğü miktarda bir pa. 
rayı sanatımız ile kazanmak emeliyle umumi kazanç seviyesine 
erişebilmemiz ~ok şüphelidir. Çünkü heykeltra~lar hayatlarmda 
bir veya iki defa büyükçe abide yapabilmek bahtiyarlığına nail 
olabilirler. Bütün ömürlerince bunlardan alacakları sanat hak. 
ları ile kalırlar. Bu sanat haklarının miktarı da ıimdiye kadar 
Türk sanatkarları için Vakit muharririnin layık gördüğü yük
sekliğe çıkmamıştır ... 

Açıkça fikrimizi söyliyelim: Biz muhterem sanatkar Nejad 
Sirel'in bu sözlerinde büyük bir tenakuz görüyoruz. Bir taraf
tan darada: ''Türk sanatkarları yaptıktan eserlerden on 
beş. yirmi bin lira kazanmıyorlar,, diyor; diğer taraftan yüz bin 
liraya ihale edilmiş olan Erzurum abidesinin maliyeti altmrş bin 
lira olduğunu söyliyerek 6anatkarının yalnız bu eserinden sanat 
hakkı olarak kırk bin lira alacağını itiraf etmiş oluyorlar ı 

Sonra "Bir Türk sanatkarı bütün hayatında ancak bir veya 

1 
iki büyiı1c heykel yapar. Bütün ömrünce sanat hakkı olarak 1 
alacağı para da bunlardan kendisine kalacak olan paradır.,, de
mek heykeltraş1arımızın bir, nihayet iki eser yaparak bunların 
bedeli ile biitün ömürlerince maişetlerini temin etmek arzusunu ~ 
ifade etmek değil midir? Böyle bir arzuyu bilmiyoruz makul ve 
meşru bulacak kaç kişi vardır? 

Elbette bir heykel yapan sanatkar bu işini bitirdikten ıonra 
derhal ikinci bir iş bulamaz, bir sene bir buçuk sene bekliyebi
lir. Fakat bir heykel için sanat hakkı olarak bırakılacak on beı. 
yirmi bin lira heykeltraşı üç sene geçindirecek bir para değil 
midir? 

-Yakıt-

Belediye memurları kooperatifi 
Dünkü senelik toplantı 

münakaşalı oldu 

ToplantUla bttlıı nanlardan bir grup 

Belediye memurları kooperati. \açılmıştır. Bu terzi elbiselik ku. 
fi dün senelik toplantısını yap. maşı bir tüccardan almaktadır. 

mıştır. lçtimaa belediye memu - Halbuki .kumqm fabrikadan a • 
rin mUdiirU Samih riyaset etmiş- Iınması esas tutulmalıdır. Bu ,e. 
tir. Celse açılınca 938 senesinin kilde mal daha ucuza temin edil. 
faaliyet raporu okunmuştur. Ra. miş olur . ., 
pora göre kooperatif geçen sene Bunun Ur.erine belediye iktısat 
1726 lira kar etmiştir. Rapor o. müdürü Asım Süreyya söz alarak 
kunduktan sonra belediye mua. demiştir ki: 
melit §Ubesi müdürü Zühtü söz - Bay ZiihtünUn hakkı var. 
alarak demiştir ki: Menşelerine gidemedik. Bu da 

İkinci kısım planın tatbikine 
de hazirandan sonra. belediyeler 
bankasından alınacak istikraz.la 
başlanacaktır. 

Di~e.r taraftan Atatürk köprü 
sünün iki başındaki meydanların 
açılması için de hazırlıklar yapıl. 
maktadır. Buradaki dükkanlarla 
arsaların satın alınması etrafın. 

da mühendisler çalışmakta ve 
kıymet takdir etmektedirler. Köp 
rüye her iki taraftan inecek yol
ların açılması için de tetkikler ya 
pılmaktadır. Bütün bu hazırlık. 
lar bittikten sonra para bulunup 
açılma i~ine başlanacaktır. 

-o-

Kaçakçıhk yapan 
vapur 

Kaptan Ve Tayfalar 
Adliyeye Teslim Edildi 

LAkfn mademki kat'i bir i· 
mar ve yenileme hareketine go· 
ı;ilmJşilr. Bu arada İstanbul bal· 
kı için bilhassa ba.bar Te yaz 
mevsimlerinde tok mühim bir 
ihtiyaç halinde bulnnnn umumt 
park meselesinin halline bir ns· 
tünlük ,·eremez miyiz? 

Taksim Bahçesi için sartedl· 
len emekleri göze ahyonım da, 
bunlardan İstanbul Parlanın, 

yani şu bizim eski, tariht ve fıt· 
kat hlHii !ayda Termeğe müstait 
Giilhane Parkının hJsselcnmest 
liizıımu, mfthlm bir zaruret ola· 
rak karşıma çıkıyor. 

Giilhane ı>arkı, bu kadar se--
nedir mevki ve manzarasının 

Gümrük muhafaza teşkilatı mc- ırade ett.tği manayı a la hula· 
murları limanımızdan ecnebi mem mnmıştır. Orası her tflrlü temlz· 
leketlere afyon ka~kçıhğı yapan liğinc, gUzetilmcslne şu vera bu 
bir vapur ya'kalamıılardır. a.şllannuş çiçekleri, budanmış 

Bu, Türk bandıralı Andaris va- ağnçlannR rağmen - niçin sak· 
purudur. Evvelki gün gaz yüklü lamalı: - Harekct.sb bir orman 
olarak limanımızdan hareket et- ,·ahşetlnl taşmıa'kta<lu. HRlkl• 
mek üzere olan vapurda ani bir a- mız tnrn.fın<lan gi)rdft~iı rağbet 
rama yapılmıı. gizli bir surette a7.dır. 

saklannuı 10 kilo afyon bulunmuş Halbuki azlmkAr I...Qttl XTI"' 

tur. 
Bu vaziyet kar1ısında geminin 

hareketine müaaacle el:lilmemi§, 
kaptan ve tayfalar adliyeye veril. 
mi§lerdir. 

Atlas apartımanı 
inhidamı 

Apartımanı inıa Eden 
Mühendis Aranıyor 

darın deldi bamlelerfnden biriy
le, orası ne kadar çabuk te'pre· 
nel>llir; şehrin ceTelAnmda. ne 
miihJm bir renk ve hayatiyet 
merkezi haline gelebilir! 
Haftanın muayyen günlerin· 

<le oraya büyük orkstralar ge• 
tlrmcli, konserler verdlrmelldir. 
Çocuklar için yerler, vıtsrtalar 

muhtelit eğlence programları 
hazrrlatnıahdır. Temaşa heyet
lerimiz tarafından "a~ık hav" 
tcını:ıl11cri" '\"erilmelidir. Bu ıtçık 

Beyoğlundaki inhidam tahkika- ha.,·n. temsilleri, şimdi <lilnyımm 
tına büyük bir ehemmiyetle devam her biiyilk şehrinde tlyatro Alc· 
eden müddeiumumilik, dün bele. minin ihya ettiği çok enteresan 
diyeden çöken ''Atlas., apartıma. biı• zevktir. Dunun için en mü· 
nmın inşa tarihi, planlarını ve han sait yer de, böyle bıwadar, te· 
gi mühendisin inşa ettiğini sor- miz parklardır. 
muştur. Hem bu suretle yazm faali· 

_Bu suretle . apartııı:anı yapan yetlerlnl şehir içinde tatil et,. 
mımarın da kım oldugu anlaşıla- mck ,·e yer rer turnelere tık• 
cak, o da sorguya çekilecektir. malc: zaruretinde kalan tem~a 

Bu tetkikler bittikten sonra, ku teı;;ckkiillerimlzin bir kısınma 
rulacak ehlivukuf heyeti va'ka ye- rn~sgnliyet lmlunmuş olur. 
rinde keşif yapacak, hakiki &uçlu- · 

• • • • • • • 
lar tesbit edilerek adliyeye teslim 
J1unacaklardır. 

lstanhıılun umumi parkları· 
na IAylk olduktan hususiyet Te 

--<>- ~hemmlycti kazandırmak 1tl1' 

H ık . d B k" G . daha nice tedbirler düşünülebl· 
a evın e a ı eceıı 11 1, k t h • den .. vvel bn· r. .• • a a er vef ..., 
Eminönü Halkevi, Şair Baki İ· mm Acil bir lüzum olarak tanın· 

çin bir gece tertip etmeğe kaarr mıı.~ı ,.c belki şimdiden hareke· 
vermiş, hazırlıklara başlamıştır. te geçmeğe karar Tf!rllmesi, btt 

Bakı gecesi önümüzdeki Cuma snhada beklediğimiz kazanç h.,.. 
günü akşamı yapılacaktır. berlerlnln en krymetllsl ola• 

Güzel Sanatlar Akademisi mu- caktJr. 
allimlerinden Ahmet Ham:ii Baki. ------------
nin edebiyat tarihindeki mevkiini Şükrü Kaya Rahatsız 
anlatacak, bilahara Bakinin diva. Ankaradan haber verildiğin~ 
nın.dan bazı parçalar okunacak, göre eski Dahiliye y~~ili ~ük~ 
Gösterit kolu tarafından da bir ko l{aya, geçen cuma gunu hafif bı 
medi temsil edilecektir. paraliji geçirmiştir. Doktorlat' 
=============kendine istirahat tavsiye etmiş· 
!erle teşhir edildik, ben parayı !erdir. Rahatsızlık bir tehlike göf 
ödememiş görünüyordum. Bunu termediği için, evinde tedavi al· 
tekzip etmek idare heyetinin va. tına. alınmıştır. 
zi.fesi idi. Fakat heyet vazifesini -<>-

"- İdare heyeti raporunda bir m~li zaruretler yUziindendir.,. 
takım menfaatler temininden bah Bundan sonra belediye iktısat 
sediyor. l\:ooperatif ~stihlak ko. iıılcri mildür muavini Halit te 
operatlfdir. Maksadı ortaklara u- ~unları söylemiştir: 

yapmadı.,, Acıklı Ölüm 
Bu sözlerden sonra belediye he Ortaköy Şifa yurdu sahibi Dt'· 

sap i.5leri müdür muavini Hüsnü, Asım Onur'un Fazilet ve Rıza O· 
müfettişlerden Osman ve Kimil. nur' un valdeleri ve operatör lff et 
den mürekkep bir komisyon ku • Onur'un büyük anneleri Bn. Ne
rulmuştur. Bu komisyon koope • fise Onur dün Allahm rahmetins 
ratife kimlerin borcu olduğunu kavuşmuştur. Cenazesi yarınl<İ 
tetkik edecektir. Kongre on be~ perşembe günü saat 11 ele Şif" 
gü nsonra tekrar toplanacaktır. yurdundan kaldırılarak Ortaköi 

cuz yiyecek ve giyecek temini • ''- Şirket ve kooperatif hesap 
dir. Bunun temini için de alına. ları bir sırdır. Ortaklardan para 
cak maddelerin mutavassıtlar • alanların isimlerini gazetelere 
dan değil, menselerinden alın -
ınnsı rnzımdır. 

Kooperatifimiz ı5yle yapma -
maktadır. Mesela bir terzihane 

vermek ,ayıptır.,. 
Zühtii de Fmnları söylemiştir: 
"- Ben de kooperatiften para 

aldım ve ödedim. Fakat gazete -
Dünkü kongrede muallimler mezarlığına gömülecektir. Ailesi 

ekseriyeti teşkil ediyordu. efadma 'baş sağlıkları dileriz. 



Günlerin peşinden: ~~arif Vekaletinin güzel bir teşebbüsü 

TÜ~'i~ .. ·-~·e·ş·~i·y~İ-k o~~ Profesyonel 
~ sulhcular 
İ er an s 1 top 1 an) yor ltalyan Baıvekm Muuolin; •on 

't ı~aarif Vekfileti Türk harf in. raporlar üzerinde cereyan ede - nutkunda İngiliz ve FrMlsız dev. 
~~<ahının onuncu yıldönilmU mü- cektir. let adamlarmı kastederek .. profes-
.... Sebeti l Ank d h yonel ıulhcular,, demekle lngilte· 
~ Y e ara a aurladığl 4 - Kongre şu encümenlere 
~n. J'ıllık Türk neşriyat sergisin. ayrılacaktır: re \·e Fransanın Umumi Harpte 
~en l.--k · elde ettikleri ganimetleri \'e men· 
,.. ~ .a yenı ve m_aarif haayt_ı-j a) Basım, yayın ve satıfl iQleri 
<ıtıd., dd t kd d ğ "' "' faatleri muhafaza etmek için sulh 
1 "' cı en a ıre e er bır encümeni. 
~bb'" 1 k ·· · A k taraftarı olduldarinı ifade etmi .. • us oma uzere yıne n a. b) Dilekler encümeni y 
lda b" · t k · · ' oluyor. Bunc!a tek ve şüphe yc!.c-
~ ır neşrıya ongresının top c) Edebi mülkiyet encUmeni, .. .. .... 
IUnasma karar vermiştir Bu d) G l'k k d . tur. Fakat bugUCl dunya yuzunde 

!1\1 • • enç ı ve çocu e ebıyatı ha k k . . 1 ~ııne kadar resmi ve hususi ne§· encümeni rp çı arma ıstıyen er var ise 
·~t h t · d"~ t ' acaba bunların nulı'2.tlan nedir? 
% .. a~ ı.~~~m geçır 16. e. e) MükMat, yardım ve propa . 
._ ~p goz onunde bulundurula. ganda işleri encümeni. Onlar da Umumi Harpte kaybet. 
-ık ol bö' l b' k · mit olduklan veyahut arzu ettik. •• ursa Y c ır ongrenın f) Neşriyat programı encüme. 
"""kadar faydah, yerinde ve ye. leri halde elde edemedikleri men-

""' ni. ( 1 

~" iırk harflerinden alman ran. aat eri kazanmak, yani i~in so· g) Tercüme işleri encümeni. 
... anın her gUn ziyadeleştiği K K nund• profesyonel sulhcu olmak 
.. ongreye imler ~tı.elere tesadilf etmesi itibarile ıçıın harbedecekler değilmidir? 
"tamanmda olduğu göze çar - , İştirak Edecek 
,..l', A - Resmi makam ve mücssc. HASAN KUMÇA YI 

~ lraber aldığlmıza göre Anka • selerden: 
~aa pek yakın bir zamanda top. 1 - Başvekillik ve Vekiller mü 
~cak oİnn neşriyat kongresine messilleri; 
~ teşekküllerin neşriyat işle. 2 - Genel Kurmay Başkanlığı 
~ fl ?neşgul dairelerini temsil e. mümessili ve askeri matbaa mü-
~ . f . dürü; tatlarla memlekctın ikır a-
~lan, tabi, muharrir, gazete. 3 - Basın, istatistik, devlet 
~ tnecmuacı ve matbaacılarla meteoroloji işleri. harita, posta, 
Ofesör '\•e muallmlerden seçil. telgraf ve telefon, Devlet Demir_ 
14 gUzide bir heyet iştirak e. yolları umum müdürlükleri mü . 
Cektir. messilleri; 
lrongrenin tetkikine arzoluna. 4 - Üniversite rektörü ve fa. 
t tnevzular şunlardır: külteler mümessilleri; 
l _ Resmt ve hususi neşir te- 5 - Ankara tarih, dil ve coğ-
~İlllerini sermaye ve kU\'\'etle. rafya fakültesi dekanı ve profe
. azami verim temin etmek u. sörler mümessilli: 
e teksif ederek iş birliği et. 6 - Siyasal bilgiler okulu. gil. 
~l"ri yolarmm nraştırıması ve zcl sanatlar akademisi. Gazi ter. 
~sasa göre umumi bir neşri. biye enstitüsü. yüksek mühen . 

! Programı hazırlanmasr. dis mektebi Ye yüksek ziraat ens 
2 - Dilimize tercUıne ettirile· titüleri profesörlerinin mümes _ 
( eserlerin klasikler dahil ola. silleri; 
t en 1üzumlularmın senelere 7 - Lise, öğretmen okulu, ilk 
lnı.ış bir planda tesbit edil • okul öğretmenleri ile ilk tedrisat 
! ve bunların neşri fçln ala. müfettişleri mümessilleri, 
tlar arasında iş bölümü ya. B - Milli ve husu.si mUessese-

'nasr. terden: 
l _ Orta tahsil çağıf\daki genç 1 - C. H. Partisi ve halkevlc. 
t~ın yazdınlması veya tercü. ri mümessilleri; 
! laztm gelen eserlerin tesbiti 2 - Türk U'.ar.ih ve Dil Kur.um 
bUnJarm neşri için bir prog. ları mümessilleri; 
hazırlanması. 3 - Türk Basın Birliği ve A. 

ı - Bir çocuk edebiyatı kü- nadolu ajansı mümessilleri, 
barıesini kısa zamanda vücu. 4 - Türk Hava Kurumu, Türk 
teUrmek için icrası lfı.zrm ge. Kültür kurumu, l{ızılay, Gençlik 

5 
lşler. Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku. 
- Halk için yapılması lazım rumu mümessilleri; 
neşriyat için yıllara a}Tll· 5 - T. C. Merkez Bankası, ZL 

bir program vilcude geti • raat Bnnkası, Sümer Bank, Eti 
esi. Bank ve tş Bankası mUmessilleri, 
- Yazma. ve basma eski ki. 6 - Günlük gazeteler mümes. 
larnnızdan yeniden neşri icap silleri; 
~erin tesbiti. 7 - Kitap tabilerinin araların. 
-... Ansiklopedi ve müracaat dan seçecekleri beş mümessil, 
lleri vilcude getirmek için 1 8 - Matbaa sahiplerinin ara • 
tnası 18.zım gelen hazırlıklar larından seçPceklerl iki mümes • 
•e~ sil; 
"-Memlekette telif ve tercU. 9 - Çocuk mecmuaları sahip. 
teşvik edecek milkM'atlar lerinin aralarından seçecekleri 

. ı ve bunların hangi esaslar iki mümessil; 
!inde verileceğinin tesbiti. 10 - Diğer me<..mua sahipleri. 
"- Hu.susi neşriyata devletçe nin aralarır.dan seçecekleri üç 
lan yardımın daha verimli ve 1 mlimessil; 
lı bir yola konulması. 11 - Maarif Vekilliğinin kon. 
~ - Okumayı teşvik etmek greye ayrıl!a davet edeceği fikir 
~"Şriyatı tanıtmak için yapı- ve yazı adamları. 
~~ek propaganda. Eğitmen Kursları 

Fransa tahtlna hak 
iddia etlen edene 

Napolyonun Gizli Kal
mış Kızının Torunu Ol
duğunu ileri Süren Genç 

Edmon Pane is 
minde bir Fransız 

kemanist ve şairi 

kendisinin Napol

yonun torunların. 

Mari bir arazi sahibi olan M. 
Marsiyal Mom ile evleniyor. 

Napolyonun kızının bir çok ço
cukları oluyor. Bunlardan en bü. 
yüğü olan kızı Jan Panc isminde 

biri ile evleniyor ki, bunun da oğ· 

lu bugünkü kemanist ve şair Ed. 

mon Panedir. 

Kemanist: 

- Ben Napolyonun varısıyim, 

diyor. Çünkü, imparatorun ailesin 

den benden başka hiçbir erkek 

yoktur. Hüviyetimi hükumetin es

ki eserler dosyalarındaki evra'lcla 

isbat edebilirim. Bu hususta evve

la devlet şürasına başvuracağım. 

Sonra Milletler Cemiyetine müra· 

caat edip, bana "Fransız impara. 

lorluk ve krallık tahtı haklan,, 

nın resmen verilmesini istiyece

ğim. 

Edmon Panc bunun için kendi. 

sine, bu gibi davalarda meşhur o· 
lan iki avukat da tutmuştur. 

Ördek Avında Bir Kaza 
- Neşriyatın satış ve da... 
~ işlerini tanzim için alın.. Faaliyete Ba!lıyor 'Kalkan, (Hususi) - Nahiyemi 

Köy okulları:ın öğretmen ye - zin Uvagelemiş köyü civarındaki 
tiştirmck ın11.ksadiyle tesis edi • kara göl bataklığında ördek a. 
den eğitmcı. kuı·sları bir nisan • vına çıkan üç köylüden Çakal 
dan itibaren faaliyete geçecek • Mustafa ismindeki arkadaşının 
lerdir. attığı tUfekle yaralanmış, tedavi 

• ~ faydalı olacak tedbirler. 
- Matbuatımızda işin ve. 

~! arttıracak ve kalitesini 
~ıtecek tedbirler. 
' -... Edebi mUlkiyet hakkına 
()lan mevzuatımızın günün 
~Çlarına göre tadili liı.zım ge 
•hetıerinin tesbiti. 
.._ Rongreye iştirak edecek 

• kongrenin açılmasından en 
~ıtı gün önceye kadar bu mev. 

• ~a alakadar olmak üzere ya 
1atı yazılı teklifler. 

ongrenin Çalışma 
, Esasları 

lrongre umumi heyet ha.. 
açılacak ve intihapla encU. 

• t'e aynlncakbr. 
• ~ J:congrenin tetkikine ar -
t ınevzular evvela eneli • 
, ~l'de-nıüzakere olunacak ve 

ltıı.rarlnr esbabı mucibeli 
~l>orla umumi heyete ve. 

r. 
l1ınumi heyetin müzakc • 
encümenlerin hn:..ırladığı 

Eğitmen kurslarının sayısı bu için Fethiye veya Antalyaya git. 
yıl yirİniye çıkarılacaktır. Geçen mek ürere salla nahiyeye getiril· 
yıl açılan eğitmen kursları ayni miş fakat vapurun iskelemire uğ 
yerlerde faaliyete ge!;ecek, di • ramadan geçmesi yüzünden za. 
ğerleri başka vilayetlerde tesis manmda tedavi edilemiyerek öl. 
edilecektir. Eğitmen kurslanna müştür. 
bu yıl 1000 kişi devam edecektir. =================== 
Bunlara lazım olan tedris ve zi. lantıda görlişUlmüş ve ittifakla 
raat işleri malzemeleri tedarik 'kabul edilmiştir. 

edilmiş bulunmaktadır. Ecnebi· Ve Ekalliyet 
Mekteplerde Adabı Okullarının 
Muaşeret Dersleri Y apılaackları Yerler 

Liselerdeki talebeye öğretilme. Yeni şehir planmda ecnebi ve 
sine karar verilen ~dabı muaşe • ekalliyet okulları binalarının yer 
ret dersleri esaslarmı tesbit et- lerini tesbit etmek, bir harita ha
mek üzere lise mildürleri ara.sın- zırlamak üzere ecnebi.ekalliyet o 
dan seçilen komisyon çalışma • kullan direktörleri dün Fındıklı 
sıru tamamhyarak bir rapor ha • on üçüncü okulda toplanmışlar -
zırlamıştır, dır. Toplantida umumi vaziyet 

Rapor, dün Beyoğlu akşam kız görüşUlmüş ve bir plan taslağı 
sanat okulunda yapılan bir top- hazrrlanmasma karar verilmiştir. 
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BUkreş, 28 (A.A.) - Röyter ajnn. Bu ziyaret sonunda neşredilen teb. j istedik: Bizim olmıyan hiç bir §eyi 
aı bildiriyor: liğ memleketimizde fevka!Ade derin nlmnyız ve ancak bize ait olanı mu. 

33 eski Bn,şvekll ve nazır Kral Ka. ve fevknll!.de sempatik bir aiAka uyan. dafna ve takviye ederiz. 
rol'a bir muhtıra göndeerrek milli bir. dırmıııtır. Hariciye nazın Macarutanın no 
lik menfaati nnmuıa Romanyadakl 1 Son znmanlardıı. Romen hUkOmetl. manyaya karşı ittihaz ettigi hattı ha: 
rejimin tebeddUIUnU istemişlerdir. lluh nln ııartettlgl çok sıkı diplomatik fa. reketten dolayı duyduğu hayreU beyan 
tırayı imza edenler arasında eski Ba,_ allyet sahasında merkezt Avrupa buh. etmiş ve demı,rır ki: 
vekll ve milli klSylU partisi reisi Ma. ranı bl:ı:.l aağlam bir vaziyette buldu: 
nlu da vardır. Almanya ile ekonomik" mUzakereler :Mllletler arıısmda sulhUn takviye.si. 

Bu muhtırada, son buhran esnasın. başlamış, mUtte!lk ve komşulıı.rımızlıı. 
da kralın mUzakerede bulunmak Uze. bağ1anınız takviye edilmiş ve Roman. 
re eski siyası parti relslerlnl davet et. ya hudutları üzerinde tazyik tehlikesi 
memi~ olmasına teessüf edilmekte, daha n:r. vahim bir mahiyet almı~ bu_ 

no devam edeceğiz. Macar sclertcrll. 
ll"I bazı noktalarda huduUanmıza ka. 
dar dayandık! için biz de tahşlt c.-ttı_ 

ğlmlz kuvvetlerimizin sarsılmaz du. 
'\"arını azimle yükselttik. Macaristan 
terhise ba~larsa biz de ayni nfsbet da. 
hfllnde a.skeı1 hazırlıklarımızı azalta. 
cağlz • 

kralın son z:.amnnlarda bUyük bir me_ lunuyordu. 
suıı,rt ve otorite deruhde etmiş oldu. 
ğu kaydedilmekte ve mllleUe doğnı_ 
dan doğruya temu halinde bulunacak 
bir milli birlik rejimi tesisi istenll. 
mektedir. 

BUkreş, 28 (A.A.) - Milli kalkınma 
partisi meclisinin dUnkU toplantısında 
JıQkQmet azası mUhlm beyanatta bu. 
lunmuıılardır. 

Başvekil Kallne!ko beyanatının ha_ 
rfcl siyasete alt olan kısmında hUkQ. 
metin son enternasyonal hAdl.seler es. 
nasındaki vazlyetinl anlatmı~ ve de. 
ml§tlr kl: 

Son Çekoslovakya hft.dlselerl sıra -
sında Macaristan RUtenyayı ilhak et_ 
mek U:r.ere bir yandan oraya girerken 
diğer tarattım se!erberllG"e baııtamış • 
tır. Daha geçen sonbaharda Romanya 
böyle bir harekete f§tlralc edip etml. 
yeceği istimzaç edllmlııtı. Fakat Ro. 
manya dost ve mUttc!lk bir devlete 
kıırşı yapılan bir harekete iştirak ede. 
mlyeceğinden dolayı bunu reddetmııı_ 
ti. Romanyanın ııktettıgi ıttlfaklarıı 

samimiyetle hulQs ile ve sadakatle hür 
met \'e riayet etmek azminde bulundu. 
ğunun hcr1tesçe blllnme.:ılni istiyor. 
Yeni vaziyet karşısında da ve RUten. 
ynnrn Romanyaya ilhakı 1stenllmeslne 
rnğmen bunu da reddettik. ÇUnkU biz 
yabancı bir milliyet topraltını ilhak 
etmek istemiyoruz. Bununla beraber 
Macarlstanm ekseriyeti yabancılar ta. 
rafından ikamet edilen bir toprağı il. 
bak etmesine mumanaat edilmemiştir. 
Romanyanın J>u dUrUst hareketine 

rağmen l4 martta :Macarltsanm serer_ 
bcrllk yapmaktı\ olduğunu öğrendik. 

Bu seferberlik faaliyetle de\·am et • 
mlş ve Romanya hudutlarında be3 Ma. 
car koolrdusu tahşlt edllmlşUr. HA. 
dl.seler karııısmda gafıl avlanmamak 
için her kime karııı olursa olsun top. 
rnklarımızın ma~unlyetlnl mUdataaya 
karar vermiş olılıığumuzu ecnebi hU. 
kOmeUcre bildirdik. Sillh altına bir 
kaç sınıfı çağırdık ve ihtiyatların çat. 
nlandıın dört mlsll !ıızlasıylc sllAh al. 
tma koııtuklarını gördUk. Diğer tara!. 
tan lıer tllrlU lhtl!Atın önUnc geçmek 
Jçln de kuweUerlmlzl huduttan bir 
gUnlUk yUrUyUş gerisinde ve tahnt. 
tuz mıntakasında. tabıılt ettik. 

Başvekil son Alman - Romen lk_ 
tısat anln~asmı mevzuu bahsederek 
bu anlaşmanın katıyen normal ve son 
slya.st hMlııclerle hiç bir alDJuı.st oı. 

mııdığmı kaydetmiş ve memleketin 
siya.al lstıklltlne hl<; bir ıruretle halel 
getlrm<ıdlğinl ve kntiyen ekonlmlk 
mahlyPtte olduğunu teylden beyan ey • 
lemlşUr. 

Başvekil bu anlaşmanın Romanya_ 
nın menfaati baknnmdan ve katlyen 
mllsavat dairesinde aktcdlldlğlnl ve 
Romanyanın milli cKonomlsJnln ihtl. 
yac;lnnnı temin eylediğini söylemiştir. 
Başvekllden aonnı. s6z alan harici_ 

ye nazın Gafenko, son üc; ayın hancı 
siyaseti hakkında etratlt izahatta bu. 
lunmuştur. 

Gateoko, Belgrada \'e Varşovaya 
ynptığl zfyarcUcrl Balkan Antnntmın 
.BUkreş toplantısını, Romanyanm bu 
memleektlerle olan dostluk ve !ttfto.k 
bıı.ğlannı daha ziyade sıkılaştıran hA. 
tll.selerJ hatırlatmı§, Romanyanm Al. 
rr.anya., ltalya, lngfltere,, Fransa ve 
Sovyetler Birliğine olan mUnasebeUe. 
nnl g6zden geçlrml~ ve Bo.lkan mem. 
leketı~rl hakkında. ş6yle aöylemi3Ur: 

Sıcak \'e heyccnnlt bir hava içinde 
BUkre~e toplanan Balkan konteran • 
St, TUrklye ne Yunanistan ve Yugos. 
lııvya ile olan nntantımızm bugUnkU 
şartlar içinde gitgide artan bir ehem. 
ınlyet o.ldığını isbat etmlııtır. Son buh. 
ran sırasında bUtUn müttefiklerimiz_ 
le teati ettiğimiz dostluk teminatı ve 
tllhass3. Tllrk hUkQmetınln bakkımız. 
da lsbat ettiği hallsane ve sadıkane 
dostluk hlslerl (şiddetli alktıılar) llze. 
rinde ısrar etmek benim fc;ln güzel bir 
vazifedir. Bunlar, Balkan Antantının 
her hA.dlsede lhtl\•a ettiği devletler 
için sağlam bir e.!8! olabileceğini glls. 
terlr. 

Bulgar Başveklll ve hariciye nu.ı. 
rmın geçenlerde Ankaraya yatpığt zı_ 
ynrct bütUn Balkan devletlerinin ken. 
dilerlnl blrtblrlerlne bağlıyan mtışte • 
relc menfaatleri ıınladıklarmr lsbat 
için çok gi.17.el blr Ycsilc olmu~tur, 

(AJ~1:ır) . 

HarlcJye nazın Gııfenko, :Macar ae. 
terberllgl ve RUtenyanın 1şgallne de 
temas ederek Romanynnın Polonyaya 
ltarşı dostça ve Macarlstana karııı da 
anlayıııla hareket ederek :mtışterck 

hudut istiyen bu iki de\'lete knr~ı dil. 
rllstçe davrandığını ve bu mesele ile 
alA.kadar olmaktan va:ı:geçtlğlnl hatır. 
!atmış ve demiştir kJ: 

Nihayet hariciye nazın huzur ve 
medeniyetin esası olan enternasyonal 
ahlA.k prenıılplerl üzerinde umumi bir 
anla~ma yapılmam IUzumuna ı,,aret 

ettikten sonra şöyle demlşUr: 

BUtlln bu prensipler aramıda eıı 

mUhlmt her milletin milli hürriyet 
Blnaena1eyh Romanya hUkOmetl RU I ve huzuruna olan hürmet prenBlpldlr. 

tenyanın Romanya ile birleşmesine Romanya hudutlarını ve lstlkll!.llnl ııı. 

dair Pap:ııı Volosln tarafından yapılan ı !Ahla mUdataayn karnr ,·ermlf oldu. 
teklifi reddetmiştir. BugUnkU kanşık ğunu lsbat etml§Ur. Romanya kendi. 
~larda hnrlcl siyasetimizin esası o. l ıııne karşı yapılacak herhangi bir te. 
lan prensip! katı olarak aydınlatmak cnvU~ kaşı dövtışecektJr. 

Eyfel kulesi bugün 
elli yaşında 

~aris, 28 (Hususi) - Yarınki 
çarşamba günü, Pariste Eyfel 
kulesinin ellinci yıldönümü kut. 
lanacak, bu münasebetle, kule • 
nin birinci katında m~rasim ya
pılacaktır. 

Saat on yedide başlıyacak o. 
lan merasimde, evvela kulenin Ü

zerine Cumhurreisi M. Frnnsua 
Karno'nun oğlu Sadi l{arno ta. 
rafından Fransız bayrağı çekile
cektir. Bundan elli sene evvel de 
kulenin açıldığı gün bayrağı, o 
zamanki Cumhurreisinin oğlu sr. 
falı ile ~f. Fransua Karno çek. 
mişti. 

Kule gece donanacnk ve diğer. 
bazı merasim yapılacaktır. Ey. 
fel kulesinin ellinci yıldönümU 

merasimini Cumhurreisl M. Leb
run himayesi altına almıştır. 

Gümrük muhafaza 
umum kumandanlığı 
GUmUkler muhıı.!azıı. genel komuta. 

nı tUmgeneral Seyfi DUzg~renln Mar. 
din mebuslultuna seçilmesi Uzerlne, 
açık kalan genel "komutanlığa gene_ 
ral Fahri Uluğ'un vcktılctm tayin •. 
<!lldlği haber nlmm~tır. 

Tuğgenero.l J."'ahrl Uluğ, refakatinde 
Yarbay Kft.mll Çagan olduğu halde ce. 
nup gümr.:k muhafaza kıtıı.larmı tet. 
tış etmek üzere hareket etm~Ur. 

Generale, Kurmay bafkanı Zeki Er. 
gun vekAlet etmektedir • 

Demiryolları umum 
rnildUrlügü 

B. Ali Rıza Ercmln Çoruh mebua. 
!uğuna seçilmesi Qzerlnc açılan dev. 
Jet demlryolları ve llmanlan umum 
mUdUrlUğUne !darcnln Balıkesirde bu. 
lunan tıçUncU i~lctme mUdUrtl B. Tah. 
s!n Sezenin tayinine alt kararname • 
nln yüksek tasdike arzedlldlğt haber 
almmıı.ıtır. 

B. Tahsin Sezen dQnden ltfbııren ve_ 
kt41et sureUyle yeni va.zifestne ba§la. 
mı~tır. 

Görüp Düşündükçe 
-- ~- ,_ıwww... ,_ _,-~~-==--

Hortlıyan Pazarlık 
Ordu, Hanya burçtan önünde ~pııırken, saray ibu uza

yan savaıtan ıtnirlenmiı ve padifa}ı, "Girid,, sözünü yuak et. 
mitti. Yasak, o kadar ıiddetli cezalarla perçinle.mitti, ki hiçbi~ 
kul çıkıp da kcllesini koltuğuna afarak onun lafım edemiyordu. 

Aksilik bu ya, tam o günlerde Ciridin fethi haheri &elmi§. 
Uç tuğlu vezirlerin kavuklan titremiı. 

Bi11birlerine: 
- Arılanımız.a nasıl arzedeceğlz1 

Diye sormuılar. 

Kimse cesaret &d~lem.iı. Bereket ftJÇlha!ı imdatlarmııt ye· 
tişerek onları bu korkulu müjdecilikten kurtannıı. Bir ''tirit,, 
bahanesiyle "Cirid,, in alındığını söylemiı. 

Kaç gündür, Dördüncü Valnfharun önünden geçerken hep 
bu tarihi söz taklabanlığıaw' hatırlayıp gülümsiyorum. 

Çünkü burada da pazarldc yasağına karır, çevrilmiı böyle hir 
dolap görür gibi oluyorum. 

Memlekette pazarlık, kıınunla ya.aldır. Her mal, üıtürıde 
bir fiyat etiketi taıır ve bu fiyatlar vakit vakit belediyece )'Olc
lnnır. 

Şimdi bir yeni moda çıktı. Bazı dükkanlar, ~nlanna 
büyük bez -ilanlar gerelfek tuhaf bir rekabete giriıtiler • 

Bakıyonunuz, bir sıra boyunbağı, !bir yığm gömlek üstle. 
rinde ıöyle IJir yafta taııyorlar: 

"Bir tanesi· ıso kurup, iki tane alana üçüncüsü bedava 
verilir!,, 

Yahut: 
''Bir tanesi 150, ikincisi 100, üçüncüsü 50 kunıtaf,, 

Diye ilan ediliyorlar. 

Uç tanesinin üç yüz kuru§n verildiğine bakıbrsa, bir tanesi· 
nin ü&tündeki "150,, kuruşluk fiyabn fahiıliğini kendileri de iti
raf ediyorlar, demek. 

Bu bir ••• 
Sonra ıu yapılan; dalavereli bir pazarlıktan l>aıka nedir? 

Ortada bir kanun var4cen, uzaktan da pazarlık damı taıla· 
namaz. Yoksa "'zeka eseri,, diye mi sürülmek iıteniyor. Bunun, 
zoka neresinde?, incelik, l>ulu2 neresinde? ... 

HAKKI SOHA GEZGiN 
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\\ Tarihten bir yaprak : - ...... ~ ~ 

lstanbul maden 
şehiri 

iLE 
v· 

LiGiM // 

• VAKiT 
ABONE TARİFESi 

Mtmltktt Mtmltkel 
ı,ınde dııında 

Ayn.. 95 155 Kr. 
S aylık 260 425 • 

Erzincan hattının açılma müna
ıebeti ne gittiğim seyahatte Div
rik madenine uğramııtım. Arka
dqlardan biri: 

- Burada maden aramak insa. 
run nasıl aklına gelir? 

HARPUTLU4ŞERİFİN AMERİKA HA.TIRALAR ı 
6 aylık 47 5 820 " 
ı yıllık 900 1600 .. 

Tarifeden Balkan Birlill 
için ayda otuz kuruş düşü!Qr 
Posla birli#ine girmeyen yerle 
ayda yetmiş beşer kuruş unı· 
medlllr. 

Diyordu. 
Divrik madeni, cidden akla gel

mez dafların ardındadır. Fakat 
bu uzaklık ve güçlük, Türk azmi. 
ni yormamııtır. Bunu, oraaa gör
dilğilmllz tesisatla anlamak kolay
dır. 

lhlbuki Evliya Çelebi 1stanbu
Iun ıöbeğinde sayısız maden yer. 
Ieri sayar. Sanyerde altın çıkar
mıı. Demir madeninin menbaı Ga 

, latuaraymı§. Bakın bunu Çelebi 
nuıl anlatıyor: 

Galata ıarayı nımuyle mevsuf 
Ye maruf sarayı padiıa}ıinin albn. 
da eski hlambol namı ile muttasıf 
madenden hadid hasıl olur ki, ce
mi dünyada eski tal&mbol demiri 
tl.,-u meıhur olmuıtur. 

Amma mekinmdan bir ferdin 
ıa.beri yoktur. Ta Vezendan (?) 
nana kralın zamanmda Hazreti 
HIZlr Ayasolya mimarı ilu!n anın 
iİmıı ile bulunub Ayasofyanın ce
mi lıac:lid mühimmatı ve levazıma
tın Tavukpezarmdaki Dikilita§m 
benekleri bilcümle mezkur hadid. 
dendir.,, 

Tabii o vakit böyle madenler
den istifade eldilemez.d.i. Yalnız is. 
ti!ade edilen bir maden vardı, ki 
ona timdi biz maden diyoruz. 

Çelebi İstanbulun muhtelif semt 
!erinde birçok menba, ta§, çamur 
yerleri sayar ve hepgini ''maden,, 
diye anar. "Falan yerin çamurun
dan yapılmıı kase ile ıu içen öm
ründe buur olmaz,, der. 

Onun maiden telA.kkisi ile bugün 
m,adenciliğini anlatan güzel bir 
misali N. A. 

Millet Mektepleri 
imtihanlarına Hazırlık 
Eminönü Halkevinden: 
1 - Millet mektepleri imtihan. 

!arına girecek vatandaşların hazır
lanmalarına yardım olmak için E
'Yimizde haftada iki gece A ve B 
kurstan açılacak ve Türkçe, Arit
metik, Sağlık ve Yurdbilgisi ders
leri verilecektir. 

2 - Uk tahsil çağına geçmiş o. 
lan vatandaşlar arasında ilk tahsil 
imtihanına girmek suretiyle belge 
alacaklara bir kolaylık olmak ve 
bunları yeti~tirmek üzere Evimiz. 
de haftada üç gece Tarih, Coğraf
ya, Yurdbilgisi, ·Matematik, Tabi
atbilı:isi klersleri verilecektir. 

Her iki kursa yazılmak ve şart
lannx öğrenmek istiyc.nlerin ikişer 
vesika :fotoğrafı ile Ev Bürosuna 
müracaatları ilan olur.ur. 

-23-

-Admne? 
- Al IKapone .• 
-Kaç y~dasm ? 
-28. 
- Ne iş yaparsın ? 
-! ... 
- Sana söylüyorum! 
- Makinistim. 
- Arcantina senin nen olu-

yor? 
- Arkadaşını! 
- Maşallah! 

- Ayıp mı? 

- Y ooo ! Şimdi masalı bırakar 
lrm da asıl meseleye gelelim! An
lat bakalım şu Veitscy Compa
ny')i nasıl soydunuz?. 

- Benim bir şeydt!n haberim 
yok! 

- Hala inkftr mı? 
- Haberim yok diyorum sire .. 

Zorla mı? 
San Fransisko emniyet amir. 

!iği· kasa hırsızları kısım masa
sında şef Tom Harov ilk tahki. 
kat sırasında haydut Kapone'yi 
n,e kadar istintaka çekmişse na
file .. Ağzından bir türlü itiraf 
kelimeleri dökülemiyordu. 

Geldiği höcreye iade edilen 
haydut, kapıdan çıkarken, ba_ 
kışlarile, polis §efinin masasının 
kenarına otormuş olan hafiye 
Norton'a: ''Alacağın olsun!,, di
yor gibi bir hal alınıştı. 

- Fakat azizim, doğrusu şa. 

yam takdirsiniz! Mister Şerifin 
müesseseini soyanın bu herif ol. 
duğunda hiç şüphe edilemez. ı..a_ 
kin bu kadar ~z bir zamanda ko. 
!aylıkla., daha doğrusu !bir burun 
kanatmadan, tercyağmdan kıl çe 
ker gibi bu mühim rnuvaffakıye
ti başarmak ... 

Memur, Norton'un koltuklan
n'I kabartacak bir :;ürü piyazda 
bulunduktan sonra zile bastı, ge_ 
len polise: 

- Maznun konuştu mu?. diye 
sordu. Kapone "söyletme daire. 
si,, nde mütehassıs memurlar hu. 
zurunda bülbül gibi ötmeye baş
lamıştı. Telefon çaldı Ye haydu
dun bütün vakayı olduğu gibi iti. 
raf ettiğini müjdelediler. Hemen 
beyaz edilip bir kopyası Harov'a 
gönderilen itirafnamede şöyle de. 
ııiliyordu: 

''Vcitsey'in tamir garajında 
çalışmakta olan 1talyan Erattini 
bazı atetler çaldığı için işinden 
çıkarılmıştı. Kendisini evvelden 
taıurdnn. Çin mahallesindeki. 

. -

çıktık evvela nazarı dikkati cel. tasnife başlıyan Nensi, patrona: 
betmesin diye hepimiz motosik _ - Zannederim M1ster Demp. 
!etlere atlayıp ayrı ayrı semtlere seyden sire bir mektup var! .. di. 
dağıldık. Paralar bile ayrı eller. yerek Şerife bir zarf uzattı. Bu, 
de kalmıştı. filhakika cihan şampiyonundan 

!ki gün sonra Şikagoya giden geliyordu. İçinde: 
trenin yataklı vagonunda Frat - "Azizim Şerif! Uğradığınız !e
tini ile beraber taksim hesabını laketi, çabuk telMi ettiğinizi ay_ 
yürüttük ve herkes kendi payıru n.i zamanda anca~ dün haber al. 
bol bol aldı. Ben paralarımın bir dım. Buna vurdum duymazlık 

kısmını Arcantinanm oturduğu deme! Yakında fevkalade mühim 
odanın duvarım açıp oraya sakla. bir maçım 'Var. Hani şu ihtiyar 
dım. Arkadaşlar ne yaptılar bil. Avrupamn şişire şişire bitire _ 
miyorum.,, mcdikleri Fransalı Karpantiye 

Ertesi günü başta San Fran. yok mu?. !şte onunla çarpışaca -
sisko olmak üzere bütün şehir - ğrm! Şampiyonluk ta ortada ... 
ler gazeteleri ilk sayfalarında 
Veitsey Company haydutlarının _______ ( D_ev_a_m_ı _v_ar_J_ 
meydana ~ıkarılması tafsilatını 

ballandıra ballandıra yazıyor • 
!ardı. 

Polis hafiyesi Red Norton, hü. 
kfımetin vaadettiği beş . bin do. 
lar mükafatı, Veitsey idare mec.. 
lisinin münasip gördüğü yirmi 
bin dolarlık ikramiyeyi cebine 
yerleştirirken ayrıca Şerifin. hu. 
susi hediyesi olan en yeni model 
Veitscy otomobiline haklı bir gu-• 
rurla kurulup uzaklaştı. 
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( Kısa haberler ) 
• Denizbankın K:ırndeniz ve Mu

ı.l:ınya seferleri için tanzim ettiği yaz 
tarifelerini, nisanın birinden itibn· 
ren tatbik.c haşlıyacaktır. 

• llinbaşı Şahap, lstanhul jand:ır
nıa kumandan muaYinliğine tayin e
ti ilnı iştir. 

• Küçük kredi müesseselerini tet
kik etmek iizerc iktısal vckllletinılcn 
iki müfctıiş gelmiştir. Sehrimiztk 
küçfik kredi işlerine bakan seksen 
bir mfiessese vardır. 

• Almanyaya tecrfibe mahiyetinde 
pırnsa, Iahna Ye tnze balık ihraç e
dilmiştir. 

• Ankarada bulunan Cenevre ilni
V"ersitcsi antropololl proresörn ya
kında Pitar konferanslarını verme· 
ğe b:ışlıyncaktır. Ankara Hnlkcvin
dc Ye Gazi Terbiye Enstitüsilnde ve

Abone kaydını bildiren mek· 
tup ve telgraf ücretini, abone 
parasının posta nya banka Ue 
yollam11 Ocretlnl jdare kendi D· 
zerine alır. 
Tilrldyenln htr posta merkezinde 

V AKIT a abone uazılır. 
Adres ddlştirme ücreti 

25 ı.uruştur. 

lLAN ÜCRETLERi 
Ticaret fllnlarının santim • 

satın sondan itibaren ilAn sar 
falarında 40; iç sayfalarda 50 
kuruş; dördiinc!l sayfada ı; 
ikinci ve üçüncilde 2; birincfde 
4; başlık yanı kesmece 5 lir•· 
dır. 

Büyük, çok denmh, klişeli, 
renkli ilAn verenlere ayrı ayrı 

indirmeler yapılır. Resmi i!Anla· 
rın santim - satın 30 kuruştur. 

TİCARİ l\lAHlYEITE OLMIYAI' 
KOÇOK lLA:-.1.AR 

Bir defa 30, iki defası 50, Oç 
defası 65, dört defası 75 ve oıı 

defası 100 kuruştur. Üç aylık 
i!An verenlerin bir defası beda· 
vadır. Dört satın geçen ilAnlarııı 
fazla satırları beş kuruştan br 
sap edilir. 

llizmet kuponu getirenler' 
küçük ildn tarf(eıl ullzde ı' 
indirilir. 

Yakıt hem doJrudan doJnı· 
ya kendi idare yerinde, hem AO· 
kara caddesinde \'akıt Yurdll 
altında KE?ılALEDDl.N lR~ 
lıan Dürosu eliyle ilan kabul 
eder. (Büronun telefonu: 20335) 

barda geldi beni buldu. Benim o 
zamana kadar hiç bir vukuatım 
sabıkam yoktu. Lakin boşta 

idim. Birden rengin olmak ·ve ra... 
hatça yaşamak hayali kafamdan 
bir türlü çrlanıyordu. Dansöz .AI_ 
cantina'yr da deli gfüi seviyor • 
dum. Beraber fakat sefil bir ha. 
yat yaşıyorduk. O nikahlı bu. 
lunduğu kocasından kaçıp kur • 
tulmak ve benimle birleşmek için 
can atıyordu. Kasa işçiliğinden 

anladığımı ve ihtiraslanmı iyi 
bilen Frattini beni kandırdı. Üç 
kişi o bulmuştu. Ben bunları ta. 
rumam. Ben de barda ahbap ol. 
duğum Apostolidi isminde sabı. 
kalı bir Rumu şerik yaptnn. Ken
disi bu gibi işlerde tecrübe ve 
meleke sahibidir. Sabahtan biri. 
ni gözcü koyduk. Müessesenin 
yanındaki bir garaja teker teker 
fasılalarla gelip motosikletleri tes 
lim ettik. Frattini arka kapıdan 
bir yolunu bulup ibinadan içeri 
girdi. Maksadı imdat zillerini ve 
telefon tellerini tahrip etmekti. 
Bunda mm•affak olduğunu bize 
pencereden işaretle bildirdi. Ev • 
veHl elimde bir el çantasiylc bü_ 
yük kapıdan 1çeri lben girdim. Ar 
kamdan sırayla üç arkadaş daha 
girdiler. Diğer ikisi dış kapıda 
her ihtimale karşı kalmışlardı. 

Çantalarımızı, salonun orta ye
rinde masaya koyup köşeleri tut. 
tuk. Derhal hepimiz birden, bü. 
yük otomatik mitralyöz gibi de. 
vamlı ateşli "tüf ek • tabanca,, la
rımızı müstahdemine doğru tev_ 
cih ettik. Hemen eller havaya 
kalktı. En ufak bir mukavemet 
görmedik. Küçük kasayı kolay -
!ıkla fakat asıl bodrum katında
ki elc1ctrikle açılır kaparur esas 
kasayı müşkülatla kırıp açtlk. 
Yüz binlerce dolan beraberimiz
deki çantalara güç bela istif et_ 
tik. Bu kadar ameliye ancak 45 
dakika kadar sürmüştü. Oradan 

Kaybolan dolarlanndan pek 
ehemmiyetsiz bir miktar haricin_ 
de tamamına kavuşan Şerif, ba. 
şmdan geçenleri, Nevyorktaki 
yazıhanesinde heyecanlı heyecan 
lı misafirlerine anlatıyordu. Ka.. 
rısı, kocasının iyi giden talihin. 
den, çocuklar da ''Norton acına,, 
nm şcytanlıklarmdan memnuni
yet duyuyorlar, Şerifi bo~a 

sual yağmunma tutuyorlardı. 

rilecek olan hu konferansların radyo ill••••••••••-'J 
ile neşri muhtemeldir. 

-

Hademe, postacının getirdiği 

sabah Kurye'sini, Şerifin kfı.tibL 
ne teslim ederek çekildi. Gelen 
bir sürü mektup, telgraf, gazete, 
mecmua, broşür, ticaret ve bor_ 
sa odaları ilanlarını tanzime ve 

-
Baş, Diş, Nezle, Grip, 

' 
Komauzma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derha~ ke

.. ser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. .. 

• Son gilnlenle şehrimiz manlfa
lura piyasasında Jıir sıkıııll başgös
lcrı.liği Tiı hfo iki ticaret ..erinin le· 
tliyatıa nıüşkiilülıı uğrııdığı görül
müştür. Bu müşkfiliıta schen fiyat
ların değişmesi ve eldeki mall:ırın 

fazla salılmamnsı dolayısiyle husule 
gelen durgunluktur. 

• Melıusluğa seçilen eski İzmir va
lisi Fazlı Giilecin ~·erine Kastamonu 
Ynlisi A mi,.Doğanın getirileceği söy
lenmektedir. 

• Sekiz, dokuz sene kadar enci 
rniılga şeker inhisarı idaresince şark 
vilüycUerinin ihtiyacı için Arkoz şir
ketinden külliyelli miktarda l\us şe
keri salın alınmış ve hu satı~ dola
yısiyle mezki'ır idarenin 273.000 kü
siir lirıı znnır ~iliği nıılaşılınıştı. ÖA
rcnilılitline göre, şeker inhisarının 

o zamanki ıneclisi iılare az:ısından 

eski iktısat ,·ekili Ş. Kcselıir'in şim-
di ifndesine müracnnt cılllccektir. 
Evcvlce y:ıpılan tetkikat esnasında, 

Şakir }\e<;ebirin - mebus olması do
layı siyle - d iğer iki mcbu~ arkad:ı
şiyle birlikte ifadesini teshil müm
kün nJ :ı m:ımıştı. 

ALEMDAR S1NEM.A5 
tKt FtLM 

1 - Kadınlar saltatl 
Tarakanova 

2 - T arzanın intilı 

HALK OPEREfl 
Bu akşam 9 da 

ZOZO DALMAS'[.) 
::'ıfacar Balesi 

(Çare/aş) 

Miizik: KAiman 

TUHAX TlYATROS~ 
r~~ nu akşam ~ • Filistin radyosu o1'11 

; cusu Zekiye Hal'll 
ve saz heyeti 

Ertuğrul Sadi Tek ,.e arkadaşl.r' 
Çl:\Ll HOCA !(Vodvil 3 p.) t 

(Se) Atil1l. Re\"Üsü. 1\liçe PcııC' 
Ynryetesi. 

~-~-- sr 

Karamazof Kardeşler 
biryada yapılmış perukasını bile hoş 
görmüş: 

- Eh ... Tabiat bu ya!. 
Demişti. ötekisi daha g'P.t1ç ve dana 

mağrur durşlu idi. Susuyor ve Yonuşan 
ları yüksek bir ademi tenezzülle süzü. 
yordu. Mityanın onda dikkat ettiği bi
ricik şey, son derece uzun boyu idi. De. 
likanlı bunda münakaşaya değer bir şey 
bulmamış: 

lonya kızlariyle evlendiklerini iddia edi 
yor. Saçma değil mi bu? 

Mitya, keyiflenerek haykırdı: 
- Polonyalı kızlar mı? .. 

- Efen.di, olmıyan şeyler söylUYo' 
Ömründe hiç bir Polonyalı kız ıör 
diğine eminim. 

Dedi. 
Maksimov gülerek: tİ - - . 

Yazan: Dostoyevski 
. ,.. 

Ha şöyle ... Çıngar çıkarayım deme ... 
Şampanya getirdiğine çok iyi ettin. Bu 
likörlerden ben bir türlü h~lanmıyo. 
rum ... Ama ken1'lin de geldiğin için da
ha çok sevindim. Burada adamın içi sı. 
kılıyor ... Yine mi hovardalığa kalktın?. 
Param neden böyle boşuna harcıyor

&un? ... Nerede buldun bu kadar parayı? 
Sakla, savurma böyle 1 
Mityanın avucunda tuttuğu kayme 

tomarı, Gruşinikanın, hele Polonyalıla
rın dikkatlerini çekiyordu. Delikanlı 

onları bir ayıbını örtüyormuş gibi cebi
ne attı ve kızardı. Bu sırada otelci bir 
şişe §ampanya ile kadehleri getirip ma 
sanın üstüne lroyuyorou. Mitya kalka. 
rak şişeyi aldı; fakat o kadar telaşlı idi, 
ki Kalganov yardımına koşmak zorun
da kaldı ve kadehleri o doldurdu. Di. 
mitri: 

- Bir §i§e dahfı, 1 Diye emretti ve o 
kadar hOrmetle davet ettiği misafiri 
beklemeden ve tokuşturmadan kadehi
ni bfr hamlede boşalttı. Yüzü ansızın 
perde perde deği§miş, heybetlilikten, 

acılığa dönmüş, sonra da bir çocuk si
ması saffetini bağlamıştı. Tevazuu son 
dereceyi bulmuştu. Herkese mütcrcd
ciit bir sevinçle bakıyor, sinirli kahka. 
halarla gülüyor, kabahat yaptıktan son 
ra bir salona sokulmuş bir köpek gibi, 
etrafını minnet ve endişe dolu gözler· 
le süzüyordu. 

Gruşinikanın Y.anında bulunmıık, o. 
nu <ioya doya seyretmekle her ı;eyi u
nutmuşa benziyor<lu. Neden sonra, Po
lonya hları tetkik etmek aklın:t geldi. 

Kanapcde oturanı, mutaazıım tavır
ları, konuşmasındaki tuhaf ı;eşni ve bil 
hassa çubuğu ile dikkatini çekmişti. 

Kendi kendine: 
- Güzel çubuk içiyor, bu meziyeti 

yetmez mi? .. 
Diye düşündü. Yüzü, kırkı bulmuş 

adamlarınki gibi gevş~miş ve tazcliğini 
kaybetmişti. Kozmatikli bıyıklarla çer
s;cveli minimini burnu ona küstah bir 
görünüş veriyordu. Ama, Mitya 1.ıunla
rı da tabiiye, iyiye alıyordu. Hatta şa. 
kaklarına bayağı bir manzara veren Si-

- Galiba şu dev, bizim nazeninin 
muhafızı, yaveri 1 Belki de dostu ola
cak! 

Hükmünü vermişti. 
Salonda suçlu bir köpek endişesiyle 

duran Dimitri hiç kıskançlık duymu. 
yor, Gruşinikarun muammalı sözlerin
deki mana derinliğini kavrayamıyor; 

yalnız kendisine karşı çok yumuşak ve 
sevimli davrandığım seziyordu. Birden 
bire herkesin susmakta olduğunu far
ketti ve onlara: 

- Ne duruyoruz? Niçin böyle uyu
şuk bir halde be'ldeşiyoruz? 

Der gibi baktı. 

Kalganov, Mityanın zihninden ge. 
çenleri anlayarak, "Maksimov,, u işaret 
etti ve: 

- Şu bunak, bizi bir hayli güldürdü 1 
Dedi. Dimitri ona uzun uzun baktık· 

tan sonra; !:eskin bir kahkaha savurdu. 
- Yok canım! ... 
- Evet, evet ... Tasavvur edin ki bü. 

tün süvarilcrimizin "20 tarihinde,, Po-

Kalganov, Mityanın Gruşinika ile o
lan alakasmı biliyor, fakat Polonyalı 
zabitin bunu naşıl telakki ettiğini dü
şi.inmcğe lüzum görmüyordu, O, yalnız 
Maksimovla alakadardı. Buraya tesa. 
düfen gelmiş ve yabancılarla tanışmış
tı. Gruşinikayı kasabadan tanımış ama 
pek hoşlanmamıştı. Dimitri gelmeden 
kadın, ona sokulmuş, Kalganov aldırış 
etmemişti. Kalganov yirmi yaşında şık, 
kibar bir gençti. Kumral, güzel saçları, 
nefis bir yüzü ve hazan 'kendisini oldu. 
ğundan daha yaşlı gösteren derin ba
kışlı mavi gözleri vardı. Orojinal bir tip 
olmakla beraber sokulgan ve sevimli idi 
de ... Gözleri gözlerinizde sizi dinlerken, 
halinde bir iç ruyasına dalmış gibi bir 
şey seziliyor.du. Bazan gevşek, uyuşuk 
durur, hazan da en küçük bir sebeple 
ansızın parlardı. Kelimeler üstünde du
ra dura: 

- Dü§ilnün ki, dört gündenberi onu 
beraberimde taşıyorum. Kardeşinizin 

nrabadan iterek gösterdiği sert muame
leden sonra, bu adama karşı kanım kay 
nadı. Manastırdaki hadiseyi hatırlıyor
sunuz ya? .. İşte ogün bugün yanımdan 
ayırmıyorum. Fakat insanı utandıracak 
kadar tuhaf konuşuyor. 

Çubuklu adam: 

- Nasıl görmedim? .. Onlardan 
le evlendim bile. 

Kalganov atıldı: . , 
- Olabilir, ama gen süvari dei1!; 

ı Her ı;özü bir keramet ı:ibi kartıl 
mitya da gülerek eğlendi: 

- Süvari mi? .. Bu mu süvari? .. 
Maksimov, ondan yana dönere1': 
- Ben süvari değildim ... Hayır• 

.durun ki söyliyeyim. Polonyalı 1'•; 
beraber dansettikleri bizim ohl•rı. 
dizlerine beyaz, yumuk kediler ıib' 
manıyorlar sonra... Ertesi günü dt 
şanlamyorlardı. Hey hey hey!.. ,, 

. "' Uzun boylu yabancı, bacak b•' 
tüne atarak homurdandı: 

1 
- Bu efendi, bayağı bir herifıtıil 
Mitya, onun sözlerinden ziyad~e 

melerine dikkat etmişti. İkisinin ı 

yafetleri temiz denecek halde "e 
Gruşinika alınarak: ti 

- Bayağılık da ne demek? .... 
rete sebep ne? 

Diye çıkıştı. 

- Bu adam, eminim 'ki, aşağı~~' 
lCıklarla tanışmıştır. Aile kızlarıY 
ğil. 

Koca çizmelisi de: 
(Devamı vcırJ 
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Abdülmecit - Osman Bey, bu. Osman Bey - Estağfurullah 

gün canım fena halde sıkılıyor. pad~ahım. 1!aruzatımm efendi· 
Bizim bu vükelfıya söz anlatmak mizin hatırlarına böyle bir fikir A 
kabil değil. Ne yapayım diye dil. getireceğini asHl düşünmemiştim. S l l Ye b l r l n C l C e Z Q d Q 
§ünüyorum. Bir türlü karar ve- Arzettiğim köşk efendimizin ken. 

remiyorum. di mal ve mülkünüzdür. Şu halde u t • t k • 
Osman Bey - Şevketlim, bir Reşit Pa~a kulunuzu yine kendi s ) ş ay ya re şı· r e tı 

padişah için iş i çinde sıkıntı o. kasrı hümayunlarında kabul bu. -

( Raavove TiVatro 1 
lur mu? Efendimizin bendeleri yurmuş olacaksınız. Kulunuz bun. • d 1 d 
sadece bugün. Babıalide olan er. da hiç bir mahzur tasavvur ede. n] o an 1 rma davası 

Ankara radyosu 
TCHKİYE RADYODIFOZYO~ 

POSTAi.AHI 
kandan ibaret değil ya. Devlet miyorum. Reşit Paşa, efedimizin · l d'l · h Türkiye Radyosu - Ankara H:ıdyosu 
ış erinde tecrübe e 1 mış, mu a. en sadık bendelerindendir. Bunda O •• d ı ı DALGA UZU.NLUCU: 
kemelerine ve kararlarına itimat en küçük bir şüpleri bulunmasa un avacı ar ve suç unun 1G3!l ın. 183 Kcs./120. Kw. T. A. Q. 

edilir daha başka kullarınız da gerektir. Hem böyle bir mülakat- • 1 d • 1 d. l9,i4 ın. 15195 Kcs./Kw. T. A. P. 
Var. ::Mesela. Reşit Paşa onların nışan iSi 1 n en 1 31,70 m. 9465 Kcs./20 I~w. 
b l b' tt B' k ta siyasi bir fayda basıl olur, hem TÜHKIYE SAATlYLE 
aşında ge en ırza ır. ır c. de mazulı"'-'et haıı·nde olan sadık Ş h · . _ _. k. U · · re de onun rey ve mütaleasım al· J e rımı;c..ue ı stış tayyare ın- ortağı idi. Bana hakkımda alınan CARŞAMDA - 29/3/1939 

:nuş olsanız belki ~yi bir neticeye bir kulunuz tatyip edilmiş olur. şaat şirketi ile, sahte vesika ibraz mallımatın fena olduğunu ve kaç. 12.30 Progr:ırn. 12.35 Türk milzi· 
Varılmış olur. Abdülmecit _ Mademki bu e:!erek iş yapmağa ve şirketi do- mamı söyledi. Fakat diğer ortak· ği. Ç:ıl:ınlar: Vecihe, Fnhire Fersnn 

Abdülmecit_ Çok doğru söy. tarzda bir mülakatı mahzurlu bul lan.dırmağa çalışan, Hörst Franke· ları "Ehemmiyeti yok, buna rağ- Hefik Fersan, Hcşat Erer. Okuyan; 

P 
nin asliye birinci ceza mahkeme· men sizinle iş yapacağız,, .diye be· MuznfCcr llknr. 1 - Uşşak peşreYL 

ledin. Hakikaten Reşit aşanın muyorsun. O halde icap edenle. 2 - Jl:ıhmi bevin • Uşc:ık ş:ırkı _ 
b k 

sinde görülen muhakemesine dün ni bırakmadılar M k 1 " " ir kere rey Ye mütaleasını alsa re emir veriniz. Uzım gelen ha. • u ave e yapa. Ağy:ırc niı;:tıh e) lediğiın. 3 - ı.cnıl· 
·· 

1 
kl je devam edilmiştir. ı·ak 700 ıı·ra lda ahs b d ' rnuvafık olur. J{endisine muna. zır ı ar yapılsın . ., m u en ver ı- nin • Uşşıık ş::ırkı - Ynşnmıştım ne 

"'ı·p şekı.lde bı·r haber go .. nderiniz Dünkü celsede, tayyare binba· ter. Sonra bunu geriye verme1c ve 1-1üzel hcznıindc. 4 - Zeki Du•·gulu • 
., Bu hasb0ıhalden sonra Serkarin " d l . .. .. r şılığından mütekait Türkkuşu is· mukaveleyi bozmak isteyince yi. Uşşnk ş:ırkı - Bir gün geleceksin dl· 

e ge sın, goruşe ım. Osman Bey derhal harekete geç. k · • 'k Osman Bey_ Padişalllm, Re. pe terlerınden ve Ustiş Şirketi or- ne kabul etmiyerek daha da para )e. :> - Hcfı · Fers:ın - 'J':ınbur t:ık· 
~ ti. Muayyen bir gün.de mülakat taklarından Savmi dinlenilmiştir. verdiler,. dedi. simi. G - Türkü - lzmirin içind~ 

§it Paşa kulunuzu saraya çagır- ,·urdul:ır beni. 7 - Türkii • Şu <lnğ. 

rnaktan kolay bı·r =y '-•oktur. Fa- hazırlıkları yapıldı. Abdülmeci- Savmi şunları söylemiştir: Usticı. şirketi ortaklarından müd d :.""' J _ :.- I:ırı l'lrııcli göııülü eylemeli. 13 Mem 
kat kendisini buraya getirtecek din temizliğe son derecede mera- - Franke bir gün Parkotelden dei yerinde bulunan Behçet ve leket s:ı:ıt :ıy:ırı, :ıjans ,.e meteorolo-
olursak derhal hükfımet erkanı kı vardı. Osman Bey bunu bildiği lıana telefon e.derek, mühendis ol· Savmi ise, kaçmamasını temin i· ji halıerleri. 13.15 • 14 Müzik (Riyn· 
bundan haberdar olacaktır. Hiç için Mirgünün arkasında mülfı. • duğunu söyledi ve iş yapmamızı çin para vermekte devam ettikle· seli Cumhur bnndosu - Şer: Jhs:ın 
Yoktan Reşit Paşa sadarete ta. kat mevkii olarak tayin edilen teklif etti. Ben, 100 bin liralık bir rini söylediler. Bundan sonra da Küııçer): 1 - 11. l\lnguet ·Asker nıar· 

f t 
· b. · d d' y k l 1 İ · şı. 2 - E. Vnldteufcl - l>olores (\'als) 

''in edilecek diye bir c:ayia çıka. köşk elra ının gayet emız ır ış var, yapar mısın, e ım. o suç unun nişan ısı svıçreli Holda J "' 3 - Hossini - Semiramis operasının 
caktır. Bu türlü bir şayia vükela halde bulundurulmasını ilaveten o kadar yüksek değil, şöyle daha Raşeta dinlenildi. Holda şöyle de- uvertürii. 4 _ A. Luigini _ Mısır lıa· 
arasında dedikodu çıkmasına se. liizım gelenlere bildirdi; muay • küçük olsun,' dedi. Bunun üzerine di: ıe i (N. 1, 2, 3, 4). 17 .30 Konuşma 
bep olur. Reşit Paşa ~le mülakat yen giindc Abdülmecit ata bine • kendisini şirkete yolladım. Şirke. - Ben bunu lsviçrede tanıdım. (lııkıliip tarihi dersleri - Hıılke\'in 
gizli bir surette yapılırsa isabet rek kara yolundan köşke gitti. tin müdürü Behçet ile görüşmüş: Birçok memleketlerde beraber do. den ıı:ıklen). 18.:m Program. 13.35 

D. 1 kt ·· 1 k M · d · Müzik (ll:ıfiC senfonik pHikl:ır). 19 
edilmiş olur. Reşit Paşaya gelince, 0 vak _ - ıp omam yo ur, ama mu· aştı . acarıstan a evlendık. Fa· 

Abdu .. lmecit - Fakat saray a. h endisim; birçok memleketlerde kat bu nikahı muteber ad.detmedi. Konuşma. l!l.l
5 

Tlirk müziği (Fıısıl 
tinden evvel hareket etmiş, padi- heyeti). Celiil Tokses ve arkadaşl:ırı. 

damlarından hı·,. kimsenin habc. çalıştım; oradan sorabilirsiniz. Fa !er. Biz de beraber yacı.amagya ba<ı.- .,0 A. ~ şahı daha köşke gelmezden evvel :ı ;ı - Jans, meteoroloji hııberleri, zi-
l'i olmaksızın Reşit Paşa ile ko. yarım saatlik ileride yaya olarak kat Almanya.dan sormayın, zira ladık. rant bors:ısı (fiyat). 20.15 Türk mil· 
tı.uşmamıza imkan var mıdır? karşılamıştı. Padişah Reşit Pa • nazi aleyhtarı olduğum için fena Franke ile isviçrede bir tayyare ziğl. Ç:ılanl:ır: \'ecılıe, Ce\'det Çn[llıı, 
Böyle gizli bir mülakat nasıl ve şanın kendisini bu tarzda karaıla. olduğumu söylerler,, demiş. Fa. şirketi kurmuştuk. Fakat bazı ai- Hcfik Fers:ın, Keın:ıl Niyazi Seyhun. 

';ıl k ı · d y 1 Okuyanl:ır: Müzeyyen Sen:ır, l\lohmut 
nerede y·apılabilir? d "' k ı.11a v at svıçre en, ugos avyadan ve !evi sebepler yüzünden hudut ha-,,- yışm an 11ev a a e memnun c Karıntlaş. 1 - Sutin:1k peşreYi. 2 -

Osman Bey_ Bunun için ku- mütehassis olmuştu. Derhal Re. Maca:ist~d~n gelen Acevaplar da rici edildik. Macaristanda da or. lI:ıcı Arif beyin • Suzinak ş:ırkı • 
lunuz bi~ çare düşünüyorum. E. şit Paşa için de bir at çekilmesini -a~eyhınde ıdı. Bu maluma~ı .öğren· taklarımız paralarımızı yediler. Ni Deni blznr ederken. 3 - Hiristonun 
fendimiz Rc:iit Paşa bendelerine emretti. Reşit Paşa ata binme _ dıkten sonra kaçmaması ıçın mu· hayet Belgrad Hava kurumu bizi Suziniık ş:ırkı - Görünce gerdnnınıl:ı. 
Vaktiyle Mirgünün arkasında bir mek ve yaya olarak padişahın ar- kavele yaparak oyalamağa karar Leskaniç şehrine davet etti. Fakat 4 - ll:ıcı Arif beyin· Mahur ş:ırkı -
ı.o··şk ı·hsan buyurmuştunuz. Esa. erd·k M k 1 . t kt i . 1.1 1 h' . d l A Seninle durmak derdlnük eyler be· '\ k d ·t k · · ·· t d•W• v ı u ame eyı yap ı an son svıçrc ı er a ey ımız e ma umat asın an gı me ıçın gos er ıgı · - ni. 5 - Dede efendinin - llııst şar-
Ben Paşa :Mirgündeki yalısında- ısrarlara rağmen at çekildi. Bun. ra lbize dört tayyare krokisi verdi, verdiler. Bunun üzerine bir otomo kı • Kal'lı dağı :ışdıınd:ı geldim. 6 _ 

Nışabürck beste - l3i r keı c l iizün gör 
meği. 3 - Ziyn ıı:ış:ının • Nişabüre 
A. semai • Ey gül ne acap. -' - Ziy 
paşorıın - ~işnlıürek şarkısı ·Bin ze 
b:ın sôylersin. 5 - Vecihe • Kanu 
taksimi. G - Aıiz dendi - !\işabürc 

şorkı • Kırılı J;e<,;ircli. 7 - Nişııbüre 

s:ız sem:ıisi. 8 - Hefik Fersan • Hi 
caz ş:ırkı - Göğsümden kaı,:ıp gittin 
9 - S:ıdettin Kayn:ığın • Türkü • 
ll:ığrıma taş basaydım. 10 - Sadet 
tin Koynnğın - Türkü - ])a~ları he 
kar nldı. 21 Memleket sııat ayarı. 2 
Koııuşm:ı. 21.15 Eslı:ım, tııhviltıı, 'L:am 
biyo - nukut borsası (fiyat). 21.2 
:\eşeli plüklar • R. 21.30 Müzik (Od 
mfizl~i kentet). Hayrullah Duygu 
Klnrinet. Orhan Borar • 1 inci kema 
CııYit Oı.rııengu - 2rıci keman. Zeki 
Berküren - \'iol:ı. Enver Kakıcı· Cel· 
Jo. W. A. Mozarl - Kentet (l.a ma
jör). (Kl:ırinet Ye y:ıylı sazlar lmar
tcti jçin) Allegro, I.ıırghetto, Menuet· 
to, Allegretto eon vari:ızioni. 22 Mü· 
zik (Küçük or'keslra - Şef: Necip Aş
kın): 1 - I.:ıutensclılııger • Prima· 
Yera • Arj:ıntin seren:ıdı. 2 - Breuer 
• Jtaiynn ş:ırkısı. 3 - J. Straoss -
Bizde (Vals). 4 - J. Strauss - Pol· 
kıı. 5 - Nülzlnder • Bnna hlr dans 
rlah:ı c:ılsana (\'iynno melodisi). (i -
Dost:ıl - Marş. 7 - J..eopold • Çigan 
yortıisu. 8 - Stolz - J>rııterdc ağaçlar 
tekrar çiçek acıyor. 9 - Sclıönlıerr 
· Alp köylülerinin dans lıo\'ıılan. 23 
l\lüzik (Caz.banrl - pi.). 23.45 - 24 
Son njans h:ıberleri n yıırınki proıı-

ram. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiı Parçalar 

Programdaki vakitler 'l'ürkiyc .saa· 
li ı1::erine ve ö{Jlcdc n.sonral.1 ıaat 
olarak verilmiştir. 

OPERAI.AR \'E SE.:\FO~J 
KONSERLERİ 

9.10 Kolony:ı: Şuınann progr. 
10. Londra (:\.): Oryant uvertQ· 

rü (\'cber); G ncı senfoni 
( ÇaykoYski). dır. Hiç kimsenin haberi olmak. dan sonra padişahla Reşit Paşa bu krokile.ri bir ehline gösterdik. bile binerek İstanbula geldik. H:ıst ş:ırkı _ Ç:ılıın:ı bak efede. 7 _ 

Sızın Mirgünden o köşke gidebi. atbaşı be ber olarak köşke git- Bunlar hır Macar tayyaresinin Benim sahte vesika yaptığından F:ıiz Kap:ıncı - Hüseyni ş:ırkı. Amıın 
lir. Zatı hümayunları da arka. tiler. ra kopyaları i':li. işimize yaramazdı. haberim yoktur. Fakat şirket, dip· ll:ığl:ır canım dağlar. 8 - S. 1\uyn:ık ıo. 
dan kara volundan oraya teşrif ıı ı Daha evvel polise haber vermi<ı.· loman olsun olmasın seni alırız, ·Hüseyni şarkı • Ayrılık :rıl dönümü . 

Turino gr.: "Iloris Gudonov" 
(Mussorgski) Romıı operasın
d:ın naklen. 

. J (Devamı var) s !l ,.. " k buyursanız bu mülakattan kimse- tik. Yakalan'dı.,, ..l • 1 d. - .:.r1.uruın mayası - A:ıYru ·ur-•ıemış er ı.,, 1 - 0 T- k-ban ıumar goı.lüııı. l - ur ·u • 
tıin haber almasına imkan yok. Hörst Franke Savminin sözleri. Bundan sonra mahkeme suçlu. S:ırı kurdele. 21 Memleket soot oya· 
tur. Maksat sessizce husule gel. Bir Çığ 27 Kişiyi ni kabul etmedi : nun iddia ettiği gibi hakikaten mü rı. 21 Konuşma. 21.15 Esham, t:ılıYi· 
llliş olur. Böyle yapılmaz da de. Öldürdü - Doğru değildir; hakkımda hendis olup olmadığının hariciye- Jiit, kambiyo • nukut borsası (fiyat). 
bizden gidilirse tabii etrafın te- kötü malumat almalarına rağmen miz vasıtasiyle Münih yüksek tek 21.25 .Neşeli pl:lkl:ır - n. 21.30 Temsil 
C<!ssüs ve merak uyanır. Fransada Pirene dağlarındaki benimle mukavele yaptılar. 3 ay nik mektebinden sorulmasına ve (T:ıyy:ırc piyangosu - Komedi). Ya-

Abdu"lmecı·t _ nu·· şu"ndu··g~u··n Ç" k'· ··k b. k.. .. ·· · w d 1. .hb .1 p z:ın: Keınol Tüzen. :!2 Müzik (Küçük .... uçu ır oyun uzerıne ÇH?: "-'U. sonra a po ıse ı ar ettı er. o- Almanyadan sabıka kayıtlarının ~ J orke!>lra • Şef: :\ccip Aşkın): l -
l'e bir taraftan güzeldir. Fakat varlanmış ve elli kişinin bulun. lonya konsoloshanesi eski memur getirilmesine karar vererek, mu- Frcirc _Ay, :ıy, :ıy (Scrennde). 2 -
Sen beni bu şekilde bir mülakatla duğu barakaları yıkmıştır. Bun. !arından Bodoniski de bu şirketin hakemeyi başka bir güne bıraktı. Hruby • Viyaııa operetinden ııotpu-
lleşit Paşanın ayağına götürmüş lardan bir kısmı kurtarılmış, 27 ri. 3 - Micheli • Memleket hasreti. 
Oluyorsun. kişi ölmüştür. 1 k • pı d 4 - G:ınglherser - Benim küçük ted· roç l ransa an dl ayım. (Saksofon parçası). 5 -

'VAKiT- sPoR MUSABAKAST
1 

bir çoc~k kaçırtmışJJ~:H::;:~i.~~f.{~~if~:1~)~f. 
• . Troçki, gayrimeşru kızının oğ- • PEHŞEMUE - 30/ 3/Hl3!l 

Futbol, Güreş, Yüzme ıunu kaçırmış. · 12.30 Pıı>sr:ıru. 12.35 'fork ıııüzi· 
j:!i . pi. 13 Memleket s:ı:ıt n)an, aj:ıns, 

ve Atletizm Amatörleri Bu haberi Fransız gazeteleri Ye meteoroloji Jı:ıberleri. 13.15 - 14 

Arasında 
veriyor ve meseleyi anlatıyorlar: Müzik ( K:ıw;ık ıırosr:ım • pl.). ı 7.3lı 

( 
1900 senelerinde Rus çarı Leo l\onuşm:ı (lnkıl:ip torihi dersleri -

Sedo isminde bir Rus muharririni lfalkcYin<leıı naklen). 18.30 l'rograrıı. 
Siberyaya sürmüş. Bu orada karı~ 18.35 Müzik (\'irtiiozlar - pi.). l!l. 
sı ve iki kız çocuğu ile sürgün ha. l\orlll)lllU ('l.ir:ı:ıt ım:ıtl). Hl.15 Ti.ırk 

müzif;i (Fasıl lıe~cti) T:ıhsin K:ırn· 
yatı yaşamakta ve yazdığı yazılara kuş ve nrk:ıd:ı'>l:ırı. :rn ı\j:ıns, meteo· 

SPOR 

10.30 Strasburg: 4 fincü senfoni 
(Şumann); Keman koncerto
su (Mendelssohn) ves. 

10.45 Paris PTT: ''Şelıraz.ad'' (Ri
ıııski Korsakov); "Alceste" 
aryası (Veber); Koncerto 
(D,·orjak) vcs. 

ODA MUSIK!Sl YE KO'.S'SERl.ETI 
8.20 J.ondra (N.): Mussorgski 

progr:ımı. 

10. \'arşovıı: Chopin. 
10.15 Dükreş: Şarkılar. 
10.20 Münib: Org konseri. 
10.30 Stullg:ırt: Kuartet. 
11.15 Kolonya: Bach, Telem an. 
l 1.30 llnıııburg: Piyano <Sumann). 

B.\FIF MGSlKl \'E OPERETi.ER 
3.5 
4. 

... '. s. 
8.30 
9.10 
9.10 

!l.10 
10.30 
ı ı. 

11.20 

H:ıdio Paris: Orkestra. 
\'arşo\'a: Ş:ırkı (Mm. Vitovs
ku K:ıminskn) . 
H:ımburg: Y::ırycte musikisi . 

\'arşo,·a: lfarif parç:ıl:ır. 

Fr:ırıkfurt: İsveç musikisi. 
llerlin: \'iyan:ı musikisi. 
Bresl:ı,· ; Dans lı:ıYal:ırı, hafif 
musiki. 
l\lfınilı: Her milletin musikisi. 
J.ille: H:ıdyo orkstrası. 
Bükreş: Orkestra. 

Yıldızını 
Leon Troçki diye müstaar bir isim roloji tı:ıherlcri, ı.iro:ıt borsası (fi. 
atmalctadır. )ııt). 20.15 Tiirk müziği. Çnl:ınl:ır: 12. 

Bııdııpeşle: Çig:ın orkestrası. 

Pr:ı!ı 2: l\lussorgsld progr. 
J>.\NS MUSiKiSi 

• 
seçıyoruz 

BiRiNCiYE 

Bir Bisiklet Ciritçi Karaka* • · 4 

Ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar : Birer bo
yunbağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 1 O kişiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bil· 

yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
§iye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

Fakat, bir gün fırsatım buluyor \'ccihe, Cc' ılct Ç:ığla, Hdık Fers:ııı, 
ve karısiyle iki çocuğunu ora.da bı Fahıre Fcrs:ın. Okuy:ınl:ır: l\lust:ıfu 
rakıp kendisi bir arabaya atlıyor~ <;nğl:ır, Sariye 'fokny. 1 - Ni'>:ıhlirck 

peşrevi. 2 - lsıııuil llııkkı Leyin • 
Rusya!:fan kaçarak Fransaya ka~ 
dar geliyor. Orada başka bir ka. 
dınla beraber yaşamaya !başlıyor. 

Umumi harp çıkıyor. Tr~kf 

Rusyada ihtilal ordularının başın· 
dadır. Sonra diğer ihtilal şefleri 
ile arası açılıyor ve Rusyadan tek
rar kaçarak İstanbul Büyükadaya • TroçTdnin torunu 
geliyor. 

Troçki Büyirka.dada iken bir 
gün bir genç kız geliyor. Kapıyı 
Troçkinin karısı açıyor. Yabancı: 

- Ben Troçkinin kızı Zinaylda
yım, diyor. 

Bu, Troçkinin Pariste beraber 
yaşadığı kadından olan oğlunun 

çocuğudur. Tr~ki onu evine alı. 

yor. Fakat karısı kıza fena mua· 
mele ediyor. Zinayda da dayana. 
mayıp t ekrar Fransaya kaçıyor. 

Zinayda 1933 te ölüyor. Volhov 
Vsevold isminde ve yedi yaşında· 

ki oğlunu bir ka.dma bırakıyor. 
İşte, bugün kaçırıldığı iddia e

dilen çocuk budur. Madam Jan 

de Palyer ismindeki kadın bu ço· 
cuğu kendisi büyütüyormuş. Bir 
gün otomobille bir adam geliyor 
ve: 

- Çocuğu Meksikada, muhar. 
rir Leo Sedov istiyor, diyor, ço· 
cuğu alıp gidiyor. Küçük Valhov 
şimdi Meksikada bulunmaktadır .. 
Çocuğu Fransadan almak için 

gelen adamın elinde resmi kağıt. 
lar vardır ve Fransa hükumeti de 
buna müsaade vermiştir. Fakat ka 
dm, çocuğun kendisine emanet e· 
dildiğini ileri sürerek bunun bir 
kaçırma hadisesi sayılabileceğini 
iddia ediyor. 

11 neromfınster; 11.30 N:ıpoli gr.; 
12.15 Hoıııa gr.; 12.2:i l.ondrn (fi.); 
1 l.ondra (N.). 

VARYETE \'I: KABARELER 
9.50 l.onclr:ı ( n.); 

11. Hn<lio P:ıris ( \':ıryetc) . 
1. Poste Purisien ( Kah:ıre). 

PiYES, KO~FERA:\S \'E 
KO~UŞ~l..\I.:\Il 

8.1:1 Solt!'ns: ";\likronıngıızin". 
9.10 Stuııı;nrt: l'omedi. 

10. Hom:ı gr.: Üç ııcrdellk piyes. 
10.10 Jlre~l:ıY: J.a,·rens hakkında 

10.30 
piyes. 
Eyfd: "llcdda Gııhler" (llı· 
sen). 

ŞEH1R TlYATROSU 
~!l - 3 - 939 Çırşıımba 

nkş:ımı 20.30 d:ı 
'rt'prh:ışı Korkunç gtce 

Komedı !,ısını: Bir ıııulıasip aranıyor 
GÜ~'DÜ7. 14 de: Çoc~ tiyatrosu 
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Almanya Yugosıavyaya doğru 
istikamet almış bulunuyor 

POLONYA nan 
. s&1.to6s - ./ • .. --- Heyecan il Zabıta Romam ----... Almanya ile lıtanbul tJrllnca icra - Mtmnrla

~undan: 

Gizli müzakereler Yunus Te Hilseyin kaptanların Tn-
Cekcio~lu llyas kaptandan aldılı bJn KURUKAFALARIN ESRARI 

yapıyormuş ilç yüz lira müknhllinde blrlnci 11· 
lngilizceden Çeviren : H. MÜNİR 

Parlıı, 27 (lslanbul) - Belgrat 
parl:"ımcntosundn Alman ekalliyelinl 
temsil eden mebuc;ların nerline yn
pacakları se)ahate siyasi mnhafil ııe· 
niş tefsirler lnhsis etmektedir. Ber
line gidecek mclıuslnr arasında Yu· 
ıtoslnvyn Alınanlarının Fuhreri ismi 
;erilen Dr. Grosse de bulunmaktadır. 

Bu seyahat Almanyanın elnhill 
Yugoslav ı>:.u.rl:ınnda Alman)a'ya 
hayatl bir saha teşkil etmek için yap
tığı müracanta ce\·np mahiyctin<lc 
görfilmektedir. 

Fransız siyası maahrilinde işaret 

olunduğuna göre, böyle bir slynseı 

dojlrud.ın doğruya İtalyanın menfa· 
atlcrine mugayir olacaktır. Roma -
Berlln mihveri 1030 da .Bcrhtesga· 
dende leo;hı olunduğu znmnn ' 'e bir 
sene sonra l\lusolini'nin Alıu:ınya se
yahati ile temin edilirken lşbirli~i 

pldnıncla Tuna lııı\'zasıncla ııyrı ayrı 
nüfuz m• ntnknları n~·rılmışlı. 

Bu plilıı..ı f!Öre Çekoslovakya ile A
nısturya Almanyanınclı, Roma ile 
Yagoslavyn ltnlyaya bırakılıyordu , 
Macnrlslana ise iki m emleket de nyrı 
ayrı nüfuz edeceklerdi. 

Avusturya ve Cckoslo,akya nüfuz 
mıntakasınd:ın Alın:ınyanın eyaleti 
oldu veyn himayesi allına girdi. 

Romanyr. Almanya ile hir ticaret 
anla~mnsı !mznlamıya mecbur oldu. 
Bu anlaşma ile Almanyn öyle mühim 
istir ıde!er elıle ediyor ki ltnlya pet· 
rolil Rusyad:ın nlmaya ,.e lıunun pa
rasını, komfüıistllk nleyhtnrı misakın 

düşmanı olan Rusynya harp semlsi 
y:ıparıık ödemeye mecbur olacaktır. 

Bugnn Almnn)•a Yusoslavyaya doğ· 
ru istikamet nlm1s bulunuyor. 

l\lusolini'nln pazar günkıı nutkun
da Adrlyatfk meselesine temns edişi 
sarihtir: 

1922 ye kadar ltalya küçük llilA
ı~rın bir Azası olan Yugoslavyayı teh
likeli bir komşu saymıştır. Çünkü 
Yugoslnvynnın karşısına tesdüt eden 
ltnlyan sahilleri nlçaklır ve lahit mü
d:ıfa:ıdan mahrumdur. 

İtalyan - Yugoslav anlaşması bu 
tehlike~i ortadan kaldırmıştı. Fakat 
Almanyanın Yugoslavyaya sokuluşu 
bu tehlikeyi tekrar meydana çıkarı· 
yor. 

lıalyanın Arnh·ullu~u işgal edece· 
sine dair seçenlerde bir şayia cıka
rıldı. ı~akat bu şnyin teyit olunmadı. 
Bununln bernber, iyi malrtınat nlan 
mnhafilin fikrine nazaran, Almanya 
Yugoslnvyada, Roma • Berlin anlaş
masının kendisine verdiği lıaklnn 

fazlasına leşebbils ede<"ek olursn İ
talya mukabil vaziyet alncnktır. 

Fransı:t siyası mahafilinin işaret 

ettiğın'! göre, bu mesele doğrudan 
doğruya Fransnyı alftkndnr etmekte· 
dir, zira ltalynnın Akdenizde meşgul 
olduğu meselelerin Frnnsız - İtalyan 
ınünnsebatı ccrçe"esinden dışarı çık
tığını güstermektedir. 

Delgrııt, 28 {A.A.) - YugosJayya 
ayanından Grasl'm Alman ekalliyeti 
nnmınn Almanyaya bir seyahat yap· 
tığına dair bazı ecnebi gazetelerinde 
cıkan lıuberlcr tnınnmlyle asılsızdır. 

Grasl, son günlerde Yugoslavya ayan 
ıı:e<'li:.ınde yapılan bütçe müzakere· 
!erine iştirak etmiş n bütçenin ka
bulü lehinde rey vermiştir. Mumai
lcylı şimdi llelgratta buhınmnktadır. 

Sılihlanmak ıçın dahılı denmesinden dolayı İlyas kaptanın 
. . . . . 

1 

rada ipotek gösterdiği n borcu 6-

istikraza karar verildi "ıı.rlsler~ tarafından. paraya cenll- ---------• 
Londra., 28 (A.A.) _ Bazı .ıyast ıne~l içın yapılan ıcrayı munmele 
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mah.tillerde aöylendiğine göre Polon_l sırasında ~280 numaralı kanun hilk· 
ya, halihazırda Almanya 1le gizli mU mi1ne te,·r.ıkan paraya çevrilmesine 
zakerelerde bulunmaktadır • k:ırnr "erılen ve tamamına üç ye-

Varvova hUkQmeU iBec~'ln Londra mlnli ehH v?kuf tarafından 8!10 lira 
ııeynhatlnden bir- mUddet ııonra Po kıymet takdır edilml~ olan Küçük· 
ıonya ne Almanya. ıı.rnsında. -l,anzığ mustnfapa~ada ?ılollalıüsrev mahnlle· 
meselesi hakkında dostane bir anla§. sinde Hel"acı sokağında eski 15 yeni 
ma hami olduğUnu blldirecek bir ,.azı 18 numaralı bir bap kAgir hanenin 
yete gelecektir. • tamamının evsaf ve mesahası aşalfı-

Londra, 21 (A..A.) _ Beck'in gele_ da yazılıdır. . 
cek pazartesi gUnU Londraya gelmeat Zemin katın cephesi sıvnlı, dı!ıer 
beklenmektedir. Mumaileyh, aah ve iki katın cephesi sıvasız ile :kat nim 
çarpmba günleri ]ngUJz hUkQmet er ktıglr hnne olup zemin kat, zemini 
kO-nlle görüşmelerde bulunacaktır. • kısmen döşell bir methal, bir heln 

DAillLt ]STİKRAZ YAP.n.IYOR olup içinde kuyula su alan mutfak 
Varşova, 28 (A.A.) - Nazırlar mec vardır: 

ll.si, dUn askeri tayyareciliğin ve ha.va BlRlNCl KAT: Bu kata ah~ap mer
mUda!aa topı;;uluğunun inldoatı ıı:tn divenle çıkılmakta olup lıir koridor 
dahllt bir istikraz aktedllmes!ne lca. üzerinde iki oda, bir hela. 
rar verm!şUr. 1K1NC1 KAT: Kilçük bir koridor 

Val'Jova, 28 (A.A.l - MIJll mUda. üzerinde biri küçük dl#eri içinde 
faa fı;;in canlarını ve mallannı te& yük ' 'e dolabı olan ~llyllk bir oda· 
etmeğe hazır olduklarına ve hUktlmet dan ilıaretllr. Elektrik ve terkos te
le ordu §etinin emrine amade bulun: sisatı )'Oktur. Ayda sekiz lira kira 
duklarma dair- karar suretleri kabul getirmektedir. 
eden meıılekı teşekküllerle diğer cemi. HUDUDU: Sarkan Helvacı Ahmet 
yeUerln adetinin gittikçe arttığı gö • sokak, şimnlcn 16 parsel numarnlı 
rUlmektedir. ev, garben 5 pnrsel numaralı evin 

Bu kanlr sur-etleri ile blf'llkte an~. bnhçesi ve kısmen • parsel numaralı 
Ja.nma fı;;in toplanan ianeler- de mun. ev. Cenuben 18 parsel numaralı ev 
tazaman gönderilmektedir. olup ipotek senedine göre de saA ta· 
GöRlNGtN GAZETESİ NE DlYOR? rafı Vehbi efendi hanesi, sol tarafı 

Berlln, 28 (A.A.) - Göring ile all. Taşçı Te\•!ik efendi hanesi, arka ta-
kruıı olan E!ısener Natlonal Zeltung, rafı llras efendl hanesi. Cephesi 
bir kaç gUndenbert Polonyada Almı.uı. Helvacı sokağiyle mahdutıur. 

lara karşı yapılan mua.meleden &ıld. SAHASI: 28 metre murabbaıdır. 
detle ~kAyet etmektedir-. KIYMETİ: Binanın vaılyeti haıı-

Bu gazete, ezcUmle §ISylı yumak_ 

Her halde bir kavga yapılmıı o·ı kargılaşnugtı. Cebinde cüzdanı 
lacaktr. Neticede bu kristal kuru- yoktu 1 
kafa, ölidürülen adamın cebinden Lcroy aaabilcıerek: 
dügmüıtil. Lcroy kurukafayı bir - Hay Allah cezasını versin, 
daha muayene etti. Eğer hakika- dedi. Yoksa kayıp mı ettim. 
ten uğur getirmesi i~in tafinan bir Masası başına oturarak ogünkU 
ıey idiyse, hiç şüphe yok ki, bunu bütün harekatını gerisin geri dü. 
tapyan adam hem uğurunu, hem günmeğe başladı. Son defa cüzda. 
de hayatını kaybetmişti. runı nerede çıkarnuştı? Kaşlarını 

Leroy, küçtı1c kurukafayı tekrar çattı. Masasının üzerinde gimdi 
cebine attr. Eve gittiği zaman bir kağıtlann uçmaması için ağırlık 
kere daha bakacaktı. Bu kuruka- olarak kullandığı cam kurukafaya 
fa, görlindUğilnden daha mühim bakarak zihnini kurcaladı. 
bir şey ise, yani otomobil cinaye. Tam bu aırada kapı çahndı. Bi· 
ti ile ci.ddt surette alakadarsa, her risinin geldiği, kendisine haber 
halde müfettiş Teriman'a veril. verildi: 

meliydi. Eğer sadece gelişigüzel - Olvaldo adında birisi geldi 
bir uğur alameti ise, o geceki ma· efendim, diyorlardı. Sizin kaybet
cerasının bir hStırası olarak sak· tiğiniz bir şeyi iade edecekmiş. 
lardı. Leroy bu gibi garip ıeyle- Olvado denen yabancının getir-
rln kolleksiyonunu yapmaktan diği şey, Leroy'un kaybettiği cüz: 
zevk alan bir adamdı. danıydı. 

Leroy bir sigara yaktı. Sigara- Olvado anlatıyordu: 
yı itina ile dudaklarının kenanna - istintak dairesinden çıkar· 
iliştirmişti. Çün'kU hala dudakları ken kapının etiğinde buldum, U. 
yanıyordu ve geriye yaslandı. zerinde isminiz yazılrydı. Doğru. 

Müfettiş Terimenden sakınmak dan doğruya getirip size iade et· 
lüzumunu duyuyordu. Zira, arala mek en kolay yoldu. Eğer sizi bu. 
nnda bu milnaferct devam ettik- lamasaydım, bittabi zabıta vasıta· 
çe, gUnün birinde hakikaten çatış. siyle alacaktınız. Çünkü c.üzdant 
malan mümkündü. zabıtaya teslim edecektim. 

Leroy: 
Dr. MORT 

tadır: 

ingilterede mecburi askerlik Polonya makamlannın vaziyete hA. 
kim olnuı.dığı veya vaziyeti kontrol 
etmek Jçin ıuzumu kadar gayret sar. 

k.ı den.iz askeri gibl ayaklarına kısa. retmedlklerl anlqtlıyor. Alman erkek 
tozluklar giyeceklerdir. t ler-l, kadınlan ve çocukları slatematik 

rası, mevkii ve emsali alım sntım 

kıyınclleri nazara alınarak gayri 
menkulün tamamına sekiz yüz dok
san lira kı)'lllel takdir edilmiştir. 

1 - lşbu ga)Tİ mcnkulfin arttırma 
şartnamesi • • • • tarihinden itiba
ren numnra ile Istanbul ficilncn lcrn 
dairesinin muayyen numarasında 

herkesin görebilmesi icin açıktır. 

Leroy, kurukafayı polise ver· 

meidi. ÇUnkü iyiden iyiye muaye· 
ne ettikten sonra bu garip şeyin 
sadece bir nazarlık veya uğur al!
meti olduğuna kanaat getirmişti. 
Uzerinde kendisininkinden başka, 

hiçbir parmak izi de yoktu. 

- TeşekkUr ederim ef cndim, 
dedi. Kimbilir ne kadar zahmete 
girmigsiniz'.dir. 

Olvado zarif bir tarzda gülüm· 
scdi. Yaşlıca bir adamdı. Omuzla.. 
rı kendisini bir kambur gibi gös. 
terecck kadar çıkıkb. Bununla be· 
raber ço'k iyi giyinmişti. Siyah, ce 
ket, çizgili siyah pantalon, kolalı 

(Ba§ tarafı ı incide) 

ahlfıkl olmak lan zi:ı ::ıde teclıizac, kış· 
Ja '"<'saire noksanlığı gibi teknik nıfi
llhnzalara istinat etmektedir. 

Amele partisi mahfellerinden hali
hazırdaki milli sen·isin neticelerini 
beklemek Hizımgeldı~i beyan edil· 
mektedir. Elde cdılcn neticelerden 
mecburi hizmet usuliinfin kabuın liı
zımgeldiği anlaşıhrsn, şııhsi hizmet 
u11uliyle bcrnber iktıs:ıdi seferberlik 
ilAn edildiği tnkdirde ıımele partisi 
miJU hükumetle teşriki mes:ıl eımc~e 
razı olnc:ıklır. 

Amele partisi mebuslannın kabi· 
neye girmeleri fhlimali znyıC olduğu 
parlrımenlo mahfellerinde l>e:"> nn e· 
dilmektedir. Aynı mahCellere İngiliz 
kabiııesmin çarşamba günn kal'i bir 
tarzı hareket ittihaz edeceği tahmin 
edıhnektcdir. 

J.ondr:ı, 28 (A.A.) - Dalıill siya
set vazıycli karışıktır. J>urlaıııento 

matırcllerrnde SÖ) lendiğine güre ınec 
burl nskerJığin şekilleri hakkında ka
binede ilılil:ır olm:ı<lığına dair yarı 
resmi m:ıhrellerdcn ynpılan beynnn
tın hiç bir kı) meli yoktur. 

Snmuel Hoarc veya Eden'in fslifn· 
aından e'"' el de bu istif:ıl:ır hakkın· 
dak1 haberler tekzip cdılınişti. 

l\luh:ıfnznkfır m:ılıfellerdc lıic bir 
tahminde bulunulıımıyacağı söylen· 
mekle iktifa cdihnektedir. llu mah
fellcrde Sir John Simonun lıüyük 
harp esnasındn ınccburl askerlik hiz
meti ihdas edildi~i znmnıı da i'>tif:ı 
elmiş olduğu ilave edilmektedir. 

Aynı mnhfeller, iı.lıar edilen kann· 
ale göre bütçe laın:ııniyJe tasdik edil
meden evvel Sir John Siııırınun ka· 
lıincdcn ayrılması ihtim:ıli ıne;l'ut 

değildir. 
Uiın nkş:ım Wcstministcr'dc top· 

lanoln ruuhnfnzakfırlar komitesinin 
milli Jılzınelin mecbur! olınnsı nok
tasımln lsrnr- ettiği iyi haber nl:ın 

mıılırellcrde sö) lcnmcktedir. 

Diğer cihetlen hariciye komitesi 
d.ın akşam l.ord Halirnx tarnhndan 
ha:ı:ı Auııpa memleketlerine mütc
ca,·izlerc karşı bir be) annamc tan-
7.lm edilmesi lınkkında l ukubulan 
teklif uzc'"lllC ceresnn eden ıııuz.ıke 
re)e <l:ıir sun gl'len raporl:ırı dinle
mişıir. B:ızı dlploıııntik ıııahCcllcrde 

he) :ın c lihl ıglne sure lıu be) nnn:ı
mc, l alnız Fransn, 1 ıısillcre 'e Sov
~cller Birlil;ine inhis:ır edecektir. 

lngiliz askerlerinin 
yeni kıyafeti 

lngiltcroe mUdaraa nt"zaretl, lngillz 
ordusun•m muharebe Uni!ormasım de 
tıştlrme~c H daha pratik l:k şckl; 
koymağa kar-ar \"<'rmt, tir. Şlnıdlld u_ 
nl!orma ı, dUğ 'lle dol k olmad t;t gl_ 
bl, taşınacak ı;eylcr- de h:lf ctır. Bu iU. 
barla, bir lngl iz nskerl 19H 18, !e. 
nelerın<le gtydlıtmd n daha <;abuk ı:i. 

JiDecü.Ur. K.Ul'§Wllar bele ıınrılamyıp 

'jtll9fta m ~1d l':llt1t11lar j['lntle_ 
lır-. !'an• .1on dl::terl'l t•z"rln !e J ıvrı_, 

!arak ayak bllflklerlnl ınkt aıkıJ-a sar_ 
mı§ bulunncnk.tır. Ve lcara nskerl tıp. 

Pantolonun sol bacağında bUyUk bir bir şekilde tecavUzlere uğramakta • 
haritjo cebi bulunacaktır. dırlar. 

:sA ünUormanm son §ekli, parllmen. Almanlara ait çlfUlkl~e karanlık. 
to azalariyle asker! mUtebaaıııslardan ta taarruz edilmektedir. Alman ma. 
mUrekkep bir grup tarafından gözden ğazalarma boykotaj yapılmaktadır. 

geı;;lrltmtotlr. MUn!erlt vakalar karvısmda bulundu. 

1Uında yazılı olanlardan fazla ma
lümat almak isteyenler, işbu şartna· 
meye \'C 38/4966 numaralı dosya ile 
ıneınuriyetimize mflrncaat etmelidir. 

Otomobilde bulunan ölü ha'k- yaka ve kravatının üzerinde de 
bir inci iğne taııyordu. Yilzü ki· 

kında tahkikat yapılırken, Lcroy 
da gahit olarak dinlendi. Verilen 
karar otomobilde eetıedi bu1unan 

Yardım sevenler 
cemiyeti kongresi 

Ankara, 28 (A.A.) - Uaynıı .Mev
hi!lc lsmet ln5nfi'niln yüksek hima
yelerindeki l'ardım sevenler cemiye
ti, 29 Mart çnrşamlıa günü s:ıat 15 de 
Çocuk Esirgeme Kurumu salonund:ı 
senelik kongresini akteclecektir. 
Yardım sevenler cemiyeti, hu top

lantıya iizaları ile birlikte lınyırse\'er 
b:ıyanları dıı çağırınnktadır. 

--o--

Valilerin değişeceği 
tekzip ediliyor 

Anknr:ı, 28 (A.A.) - Son gliııler· 

ele bir kısım gazetelerde lı:ızı valiler 
ar:ısında tl'hcddiıller ~apılacağınıı, 

lstnnbul Valisi Kırd:ırııı sılılıt yazı. 
yeli dolayısiyle istifa edeceğine dair 
neşriynta te'iadüf edilmektedir. 

Anndolu Ajıın'iı, bu haberleri tek
zibe memurdur. 

Halkevleri arasında 

tumuzu zannettiğimiz için elmdlye 
kadar sesimizi ı;;ılcarmadık. Fakat bu. 
gün artık suımıak imkO.ııını goreml • 
yoruz . ., 

V ARŞOV ADA NEŞRED1LEN 
BEYANNAME 

Var§ova, 28 (A.A.) - Dahili istik. 
rıı.z mUnasebetiyle m1lll birlik kampı_ 
nın §eCI Skvarczynskl, bir" beyanname 
neşrederek ezcUmle demi§Ur ld: 

'•.llazldekl tecrübeler bize tam in. 
klşa! ve cumhuriyetin bUyllklUğtlnU 

temin yolunda kendi kuvvetıer1ml%den 
ve :mllleUerlmlzin meknl kudretinden 

Yukarda adresi yazılı gayri men· 
kuliin tamamı paraya çevrilecektir. 

2 - Arttırmaya f~tlrak için yukar
t~\ yazılı kıymetinin % yerli buçuk 
nb'-ellndc pe:r nyıı mlJIJ lıir bnııkn
nın toımlnnt mektubunu tevdi ede· 
ccklir. 

Madde 124. 

reç gibi bembeyazdı. Sivri bir çe· 
nesi ve mink5.ri burnu vardı. Zeki 
bir sima. Fakat dudaklarındaki 

adamın "meçhul bir adam veya 
meçhul aldamlar tarafından team.. sert kapanıı ve gözlerirldeki dik, 
milden öldürüldüğU,, yolundaydı. donuk bakt§, onun bu zekbmda 
Müfettiş Teriman, vaziyeti aydın- bir hiyanetin gizli olduğunu ıez:
latmağa yarayacak hiç bir 9ey bul diriyordu. Itimat edilecek bir a. 

S - İpotek sahibl alocaklılnrla a· muı değildi. Ancak, mahut lUks 0 • dam değildi. 
Jiıkadarların \'C irtifak lıakkı snhlp· Ama efendı"m dedı" n" ·n tomobilin, İgor Stronski adında - n • • ıçı 
lerinin gayri menkul üzerindeki hak- h · • ı 1 B d zengin birisinin gara1·ından ralın- za mete gırmış 0 a ım. un an 
!arını, hususiyle faiz ve masrafa dair ;s 
olan iddialarını işbu mın tarihinden dığım öğrenmişti. Bu adam da, başka, sizinle tanışmak beni ayrıca 
ilib:ıren 20 gün içinde C\'rnkı müshl- cinayetin vukua gelmesinden bir- mütehassis etmiştir. Zira bir cina.. 
biteleriyle birlikte mcmuri)·ellmlıe kaç saat evvel, otomobilinin çalın- yet ve caniler mevzuları üzerin-
lıil<lirmcleri icnp eder. Aksi luılcle dığını polise haber vermiş bulunu deki makalelerinizi gazetelerde 
hakları tapu !;icili ile sahil olmadık- h k s· k hak'ld b" 

yor. DUnyadakl slldh yarııılarının knr. yordu. ep 0 urum. ıze arşı ı ır 
ça satış bedelinin paylnştırılmn~ın- ıı::k b 1 A • ıımnda diğer devletlerin arkasında ka. dan h:ıric kalacnklnrıhr. Müfettiş Teriman "birtakım ec. a a a es erim. yrıca, ben ide cı-

b"'ka blr neye güvenmemek 10.zım 
geldiğini öğrctml§Ur. Biz, l<uv\'etleri. 
mizden eminiz. Yenilmez ordumuzun 
arkasında butUn millet dimdik duru. 

lamıı.yız. lstlkmz kuvvetimizin, mllll nebi serseriler,, den bahsetmesine nayet mevzularını ctüd etmekte• 
b!rllğlmlzln ve zaferin ıstıhsall husu •. ~ - Gösterilt'n günde nrllırrn:ıyn ve bunları kolaylıkla toparlıyalıi. yim. O sebeple istintak ve muha· 
aundaki ltaU azmimizin izharına ''esi_ ıştırak <'denlcr nrltırına şartnamesi· kemelcrde bulunmağı itiyat edin. 
le teşkil etmelidir-. ni okumuş ,.e lüzumlu mnli'ımııt al- leceğini işaret etmiş olmasına rağ· 

b d f ··ıd·· .1 d mişimdir. , 
DANZ1G ışı MİLLETLER CE. nıış \'e bunları tam:ımen kabul et- men, u e a o uriı en a amın 
MlYETİNDE GôRYŞÜLECEK ıniş ad ,.e itih:ır olunurlar. hüviyetini bile meydana çıkarama Bir müddet .daha konuıtuktan 

Parts, 2S (A.A.) - Varııo\'adan bil. 5 .~ • k d ğ d ·· ·r · sonra Leroy yerinden kalkarak - u:ıyrı men · uı 1-5-93!! tarihin· ı ın an muteessı tı. 
diriliyor : de paz:ırtc -;i günii snat 14 den 16 yn karşı tarafta duran içki dolabına 

.Almanyanm Vaqova nezdinde te_ kndar ls.tanlıul ü~·üncü icra memur· . Tahlcikat esnasında İ~or Str~ruı l yürüdü. Viski sürahisini, soda si
~ebbUste bulunarak Danzlgln terkini 1 Jıığunda iic defa Jıağrıldıkt:ın sonra kı denen adamın ah vah Leroy un I fonunu ve iki bardak çıkaracaktı. 
istediğine ve Polonya koridorundan en rok :ırlt a ·ı 1 d·ı · d"kk · • Ih · · S k" b' ~ ıran 1 ııı e e ı ır. .\n- ı atını ce etmıştı.. trons ı ır I Olvado da yerinden kalkmıoıı, pen· 
geı;mek üzere blr otomobil yolu inşa c:ık arttır 1 1 r 1 l.: :ı 

Halkcvlcrlnln blriblderlle tanl§mll sına mU.saade edilmesini talep ettlğl 0 rnct"ııı ef. 
1~~ ~e<. e,ı ı1nu ıamınen ·ıy- Rustu. Kısa boylu, şışmanca, es· cereden dışarı bakıyordu. Orada 

• - ıo ı., ını ııı 11107. ''e\'ll satı~ .. l · · · b" d md 1 
smı her bakımdan faydalı bulan par-ti , ne dair verll<'n haberlerin tekzibe değ. ı·~ıı·veııı· 1 ğ il 1 • 1 : mer, guze gıyınmış ır a :ı ı . masanın yanıba'lmda, bembeyaz 

temaslar 

. ·• ,, n a aca ınu n ç ı:ını o an dı- ı ~ 
genel sekreterliği oöyle bir program miyecek kadar gU!ünç olduğu resmen "ler 1 ki 1 1 1 1 1 1 Yüzü ablak, yanakları şişkin, alt yüzü, upuzun beyaz ellerı'yle dı'm-

J H ıı n<":ı · ı ur ıu uııup c a ıeı el \ 'C 
tert1p etmiştir: Polonya mahC111erlnde beyan edflmelt nl 1 • k 1 fi duı:lagvı tuhaf surette sarkıktı. So- dı"k durmuş, caddeyı· •eyredı"yor· 

Teıruıll \'erecek 
Halkevl 

tedlr. • o . arı.n rn gayn ıııcn 11 c ıeıııiıı ., 
Cldeceğ'l Diplomatik ma.h!illerde ııö ltndlğlne c·clılıııı, nhıcaklarının mccıııuuııdan rulan suallere cevap verdiği sıra- du. 

yerler _ .Al ha.ft Y 1 b fazlaya çıkmıızs:ı c·n çok nrllırnııın da, gözleri salonun arka tarafları. Onun bu halini gören Lcroy'un 
gore 

1 
imkanyal geçeni d ab gheroç tu lralılıiidii baki kalınnk iizere nrllll'ln:ı mese ey ur-ca amı§ se e u usus a _ .. • • na doğru asabiyet içinde bakıyor, alakası şiddetle arttı. Zira bu a· 

Eskişehir-Ankara bl tal t b l d U 1J sıın daha tenııht edılerek lfi.5.39 Kocaeli 
Balikeslr 
lzmir 

Manisa lzmkl kn'! ı r ep e u tunm, tulo. ne c m uı_ tarihinde s:ıh gilnü saat den ya bir şeyler ar1yor, bekliyor gibi idi. dam çıkık omuzları, tepesi açılmıJ 
ere er cereyan e m § r. k d l .. .. . . ·Lero b Rus'un b' d b k d k 1 • 11 Manlsa- U§ak- Afyon 
0 

_ _, 
1 1 1 

Mili t1 C 
1 

· :ı ar '>lunlml uçuncıi ıcr:ı ıneınur· Y u ır şey en aşı, ve ar a a enet enmıı e e. 
auz.ıg mese es n n e er- cm k k v ah" ld • · 

• Gaziruıtep-Ankara yetinin gelecek mayıs lçtlmaında. tıç_· hı~u o?nsıııda ;-ırtıırma bedeli satış or tuguna z ıp o u. Ya, ıstın. riylc ölü yiyen bir kuşu andırıyor. Adana 
Sılrt hendi vllll.yet knzalarmda !er komitesi raporunu tanzim ederken ~'>lı~ eııın nlneagınn rilçlıan 0 1311 ıli- tak salonu içinde birisinden korlcu du. 
Ankara Adana Mersin rr.t'vzuu bahsolacağt iyi haber alan ' ~er _alac:ı~lıl:~rın hu ~ayd menkul Hc yordu, yahut da vicdanının tazyi- Bir müddet sonra Ol va.do ayrıl· 
Sinop Samsun mahfillerde muhaklcak addedllmelı:te ternııı ed ılrııış ıılacakları mccnııııın- ki altındaydı. --o-- dlr. - dan f:ızlnya çıkmnl.: ve muhammen dı. Leroy, ayni pencereden dışarı 

k Leroy ken:ii kendine, "Bu a- b kt ı · h t d V•1d· Y • o Posta umum müdürlüg""ü :Ma!Qm oldu~ı vec:hııe Frnnınz __ ·1.r111eti11 ı;'o ı:i ini ıutınııı.: şarıi)ıe a ı. çıra a egı ı. erıne • 
_ 

1 
hıglliz _ _ ıs,·pç komitesi 

19
::

5 
sen<'sln en ~·ok :ırllıran:ı lh:ıle edilir. Böyle damda bir şey var., dedi. Fakat turdu. Bir yandan kristal kuruka· 

Kars mebusluğuna lntlhnp edilen • l · · J • ı ·I ı 1 ı · ı · nasıl bulaca v ' f · b' d de Dıı.nzlgi al(lkad:ır eden meııelelef'ln 111 H 1 c c ı c et ı nıcz~c ılı:ıle ) :ıpıl- gız .,, a ıle oynuyor, ır yan an neye 
posta. telgrıır ve teıe .. on umum mu 1 ııı ·ı:r. Y · ı · ·•·>so E · · dU • - 1 bll~1lk bir" kııımm•n hnlllnl Almanya' · ·· e '>•1 ış -- ıııuııuralı knnunıı vıne dönüp odasına gırinceye karar vereceğini düşünüyordu. 

rO B. Şerafettın h.aracan'ın yerine 1• p 1 b 1 t le\·ri!rn ıı ı.ıcri hır·ıJ..ılır k d h b · d d Narıa \·cıco.ıetı muhnbere ve mllraııe 1 e ~o onyava ıra cmış ı. . _:_ •. . . • . . . . a ar ep u mevzu üzerın e ü- Sonra birdenbire yerinden fırlaya· 
1 U 

. • ı ... omltenln tnmam!vle bu ı~ı Uzerln (j 1'•1) rı ıııı•nkul keııdısıne ılın- şünüyordu. Sonra igor Stronsk·ıyı' k e m şavlrı B. Ntı•ım TUrııncun \•ele", · • ,,,, 1 • , · 1 1 • rak c:ap asını aldı Ve Olva.doyu " "- ı dPn atmnııı rrıuhtemC'l oldulhı ve bu ~ 0 ıın .ırı "ıınsc ı er ı:ıl vı•) u \l•ı ·ı!eıı :ı • 
leten tayini haber alınmı ,tır , 1 '" l l 1 · tamamen unuttu. Çünkii hiç aklı· t k"b k ld · t:ılcdirde "lm"llve lcaclnr :Mlll,.tler remi. 11111 1 rl ç ıııde p:.ırnyı verıııez~c ilıııll' a 

1 
e oyu u. 

-o-- yetine nıt olıın serbest ~<'h'r h"klml. ı .. ır:ı rı fı•,hcıluıı :ırak keııdisiııcleıı ('\"· na gelmiyecek bir hadise ile daha Onun izini, Kensington semtine 

"3ir S b k 1 İ Ü • d yeti m<',eleslnln orta va ç•kaca~ı iyi I wl en ~ iik">ek lt'l.liflc lıııltııııın kıııı~e kad:ır takip etti. Orada Olvado 
a ı a ı ş zerın e , '"•':>er alan mahC!JJcrdc söylenmelctc. arze:ııı ı ş oltlıı~ıı IH·delle alınaj:l:ı r:ızı \"l' ilınle ı.:ırnr pııll:ırını vermeye ıncc kayboldu. Leroy, birkaç kişiden 
Yakalandı ı dı r. olıırs:ı onn, razı olınnzsa 'evıı hulun- burdur. k 1• 'ht" 1 t d Ol a 

R d 1
. n· f ·k • 1 1

• .. .. .. • ema ı ı ıyat a soruş ur u • v 
a yo ın ış macunu abrı .a- ııı., z-;ıı ıeınrıı a ırnn ıım cl ıfelle nrt- ~lııtcr:ıkıın vergilerle. ıeııvirnt ve • 

, l H r· . ' M d' t t' lırınn \·n •·ık ıı r 1 ,_ il t ., l 1 il . . . do hakkında malumat arıyorıdU· SınCla ça ışan .a ıze adındaki genç 1 en ıres aş f . '• ,' • 1 ip l'n ÇOı-. nr lrtılla , (IJll l 3 \ ' C l l' :ılı)'e l'CSnllnden lllll- •• • •v• . "d 
kız Balıkpaza n.d k h 

1 
ıh :ılc <' tlıl ı r. lki ıhıılc arn\lnıl ııkl,le,·<'llit hrlediyc rıısunıu ve nıüıcra-I Ogrendıgı de şu: Olvado hır mu 

, rı an a ve a ır - t · ... - ( A ) , ·· • ken sah kal H '" . A • b. ı zmır, -l:\ A. · - Bayındıra la'LI fork 'l' ge~·eıı sııııler i~· in "{, lıeşt<'n kiııı \ nkır ic:ıresi nlıcıyn ııit olnıın ıp dettır o mahallede oturuyormuş .•• 
. ı ı useyın vnı ce ın. Has'·öv i'e Tolmtba,ı mevkıl ı ı c t ı ı k r · ı · - · - 1 d bulun " • er n O§. lt'~a ı> 0 ıııı:ıc:ı · ııız '"C ı ıı.ccr zar:ıı·- :ırllırınrı bedclrnclcn tenzil olunur. Aşağı yukarı iki seneden beri... Ne 

e an 410 kuruşur.u çalmış. kun yn~murlar teslrile tn nn Mende_ l.ır :ı Hı cJ lıiikıııc h:ıcct knlınııksılın 1 J~hıı gnyl'İ ıııeııkııliiıı tam:ııııı , u- · , t - h klc d 1 b' a-
kar:ırke:l ya':alanmı~tır. ıe .n 5' ları ı~t il etnıl Ur. Dl' rha' a~. ı ır nı ıırircı iıııizec nl ı <"ıd:ın l :ılı•d! o- J, ıı rıloı giiskrilc·ıı l:ırıhlı· ı~ınnhul ıl ı~ } ap ıgı a ~n a es~s ı ır r.ı 

il
··• • A · S 

1 
• tr ı ·n kıı n t•n yar Jım!ylc s ı r r ı - . lum:ıt yok. Resımle alakadarmış. · u ryın vnı u tanarmet hı· 1 c. uıııır. ~ ıııwıı irr:ı nı<'ıııı•r luö'.!unıııı orl.ı\ınılıı . 

rinci s•ı!h ceza m:ıhl:emesinde 7 ltı ın ' 7 ' 'e l t>hllke zail ol:nu . v:'ıc'I nor. i Alıcı Arllırnı:ı lıeıleli harcın· ışlııı iliın \'I' gustcrill·ıı ~nrtııaıııcı;i Ap:utımanm kapıcısı fazla bır şc)' 
ay hapse mahki'ım edilmi tir j mal \"nziyele dönıuu.rnr. NU!u .. 1,a za_ dn olnr:ık ~·:ılııu: tııpıı fr.rnA h:ır<"I· ıl:ıiı·c,iııılc :.alılacağı iliin oltınıır. 1 bilmiyodu. 

ş • ylııt olmamı~lır-. jııı :w senelik Hıl.ıf Lrl\İZ LcıMiııil (K. 1. 2i) (Devamı t,'t::r) 



Senenin en mühim Beynelmilel müsabakası 
---------·-·-·-·-- -················································ 

ALMANYA- ITALYA 
• 
ita/yada oynanan ve İtalyanların açık 
hô.kimiyeti altında cereyan eden maçta 

Almanlar 2 - 3 mağlup oldular 

Mini 8 Takımra,, 

Almanya-Lüksemburg 
Differdingen, 28 (A.A.) - Pa. 

zar günü 6000 seyirci önlinde ya
pılan ve yedinci karşıla§mayı teş 
kil eden Almanya Lüksemburg 
milli futbol maçı Lüksemburglu. 
!arın 2-1 galibiyetile neticelen. 
miştir. 

İtalya - Cenubi Almanya 

7-YAKl'li 29 MART 1939 

»'ıora.ııse, 28 (A.A.) - Alınan 
~ takunile İtalya milli takımı 
~~da yapılan ve yedinci kar. 
:"""tlnayı teşkil eden maç, !tal. 
~arın 3-2 galibiyetlerile ne -
~lenmiştir. 
~rta stadında 45.000 seyirci 
~e, ilk dakikasından son da. 
~&sına kadar büyilk bir heye • 

Uyandıran bu maçta, İtalyan 
•• ~kiplerine üstün bir oyun 
~ak galibiyeti haketmiş • 

lar ve tazyikten kurtulmak için 
favullU bir oyun tatbikine ko . 
yulmuşlardır. 

Bunun neticesinde, İtalyan mu 
avinlerinden Kupfer ceza çizgisi 
içinde favul yapmış fakat hakem, 
penaltı yerine frikik cezası ver -

miştir. F'rikiki ceza çizgisi üze _ 
rinden çeken Alman müdafii Ja. 
nes, İtalyan müdafaasının ara . 
sından topu hasım kalesine sok -
maya muvaffak olmuş ve maç 1. 
talyanlarm ~2 galibiyetile bit. 
'lliştir. 

Frankfurt, 28 (A.A.) - 1tal. 
yan milli takımı, Floransada Al. 
man milli takımiylc karşılaşarak 
3-2 galibiyetle maçı kazanır -
ken, B milli takımı da burada Al 
manya cenubu garbi muhtelitiyle 
bir maç yaparak 2-1 mağliip ol. 
muştur. 

15.000 seyircinin hazır bulun. 
duğu bu karşılaşmada Alman 
muhteliti 33 üncü dakikada bi . 
rinci ve beş dakika sonra da i. 
kinci sayısını yapmıştır. Maçın 

neticesine bir dakika kala !tal -
yanlar bir gol çıkarmışlardır. 

l lrıun zamandanberi bu maça 
~lanmış olan 1talyan ekibin. 
·.en ziyade Andreolo, Piplbia-
ırnuvaffak olmuştur . 

.IUnıan milli takımı da her ne 
~ar son derece sıkı bir oyun 
'ış ise de, İtalyanların 
~iB olduklan topluluğu 

e muvaffak olamamışlar _ 
· ldaç, ikinci haftaymda bir a. 

gayet sert bir cereyan al _ 
\>e bunun neticesinde Alman 
çığı Lehner yaralanarak sa. 

Mül<lyimin Lefkoşada 
bir muvaffakiyeti 

Yunanh Borasm sırtım sekiz dakikada yere getirdi 
Başpehlivan Tekirdağlı Hüseyin Manisalı 

Halilin defisini kabul etti 
~ ... ~ '"';n--~, ~ 

~" ''l ıtı~ \I' -

kabul etmedi. GUreş devam etti 
ve beşinci dakikada Mül§yim Bo. 
rasm sırtını yere getirdi. Ayağa 
kalktılar. Hakem bunu kabul et. 
medi, ve Mülayime ingilizce ''se. 
sini kıs,, dedi. Mülayim de 'kendi
sine "sen sesini kıssan daha iyi 
edersin,, dedi. 
Güreş tekrar başladı. Mülayim 

çok kızmıştı. Borasm arkasın . 
dan atılıp belinden kavradı ve 
yere vurdu. Borasm sırtı yine ye. 
re gelmişti. 

Hakem Mülayime tekrar güreR 
mesini ihtar etti. Mülayim kolu. 
nu kaldırarak halka <lilndii. Ha
kem boyuna düdük çalarak güreş 

; Devl~t Demiryoilan ve Lirnanlar1 
· ~· işletme Umum idaresi · ilanlar1 

h terketmck zorunda kalmış • 

~lltgft.n arkalarma alarak oy. 
İtalyanlar, 11 inci dakika. 

hiç beklenmiyen bir an ve va. 
~ Piolan'nm ayağiyle ilk 

1 
melerini ihtar ediyordu. ~rnHi.yim 

j sekiz defa Borasın sırtını yere 
1 getirdi ise de hakem hiç birini 
1 saymadı. Hatta bir aralık Müla. 

1 
yime favul yaptığını söyliyerek 
ihtarda bulundu ve böyle favul 
yaparsan seni mağlup sayarım, 

Muhammen bedelleri ile miktar ve evsafı aşağıda yazılı i 
grup mal1..cme ve eşya her grup ayrr ayrı ihale edilmek üzere 11. 
~· 1939 s~l~ gün~ saat (10,30) o-:ı buçukta Hnydarpaşada. gar 
bınası dahılındekı komisyon tarafından açık eksiltme usulile sa. 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 
muvakkat temin~t vermeleri ve 
birlikte eksiltme günü saatine 
lazımdır. 

her grupa ait hizalarında yazılı 
kanunun tayin ettiği Yesaikle 
lrndar komisyona. müracaatları 

~ kaydetmi§lerdir .. İtalyan. 
kaydetmiş oldukları sayı

\' on sekiT. dakika sonra Al • 
·~ar Haneman'ın ayağiyle be. 
İttlik sayılarını yapmışlardır. 
~ıı beraberlik sayısından son. 

1cdi. Ve bu sözleri söyler söyle. 
,,ez ringden atlayıp Rumların o. 
~urduğu tarafa doğru kaçtı. Gü
reşin neticesini de halka söyle • 
medi. Güreş 115 dakika slirdü ise 
de Rum hakem bir türlü mağllıbi. 

Bu işe ait şart."lameler komisyondan parasız olarak dağıtıl
maktadır. 

1 - 12 adet çift silindirli diyaframlı çift Jrnllu emme tu. 
lumba muhammen bedeli 1584 l ira ve muvakkat teminatı 118 
lira 80 kuru~tur. 

2 - 500 adet el arabası de mir tekerleği: Muhammen bedeli 
1250 lira ve muvakkat teminatı 93 lira 75 kuruştur. (1952) 

ltaıyanlar sıkt bir hUcuma 
k Alman kalecisini ablu • 

•ltma almışlar ve 35 inci da
~da sağaçık Biavati'nin bir 

1 yeti nefsine yediremeyip ilan e. 
t demedi. Mlayim Borası sekiz de
' fa yendiğini benim gibi bütün se 

ile 2-1 galip vaziyete gir. 
:erdir. Birinci h&ftaym 2-1 
ı.)'anlarm lehine bitmiştir. 
'ıtlncı haftaym, başladığı za . 
~ ltalyanlar sayı adedini ar . 

1 
yidciler de gördü. Mülayimi Kıb. 
rıs Türk cemaati namına tebrik , 

ı ederiz. 

ak ,.c bu suretle galibiyeti 
~lamak azmiyle hareket et. , _, 
ler ve hemen Alman kalesi ö- .ltfiilayimin Le/1.'.ôşcde7d giireşlcrinilen iiç gürüniiş 

~e yerleşmişlerdir. Ağır bir Lefkoşa, (Hususi) - Türkiye l dı. Mülayim gayet soğukkanlı gö 
'k altına girmiş olan Alman serbest güreş ikincisi Mülayim rünüyor. İlk hamleyi Mülayim 

lılı.raası, mütemadiyen kale ö. pehlivan burada Yuuan pehli. ı yaptı. Boras, Mülayimin hamle • 
1e dolaşan topu bir türlü u. \•anlarından Borasla güreşti. Bu 'ı leri karşısında fazla muka\•cmet 
1<ıttırmağa muvaffak olama . güreş burada heyecanla bekleni. edem~yip kenara kaçtı ve iplere 
\·e 3 üncü dakikada Piola, ·yordu. Geçen pazar günU saat on 1 tutundu. UUiyim atılıp Borası or. 
Uç metreden Alman kalesi betşe kesif bir halkın önünde Mü. taya çekti ise de Boras bir türlü 

\l'ına takmak suretiyle takı • layim ve sonra Boras ringe çıktı. ip.leri bırakıp ortaya geçmiyor. 
'. 3-t galip vaziyete getir - lar. Hakem kendilerine §unları du. Mülayim bu vaziyet karşısın-
lır. şart koştu: da hakeme itirazda bulununca ha 
·tı sayıdan sonra kendilerini - Ring kenarlarına kaçmak kem şöyle cevap verdi: 
~Yen Almanlar da müdafaa yok! Kaçan olursa diğeri onu çc. ''-Sen çok sert güreşiyorsun. 
'Unu bırakarak. sürekli hü - kecek ve ortaya getirecek. Bu vaziyette tabii gelmez. Sen 
ara. başlamışlardır. Bir taz. - Güreş arasında su içmek aşağı yere yal. O üstüne çıksın. 
~klini alan bu hücumlarda . yok! Bakalım fen kaçacak mısın? .• 
'anıar bir an için bocalamış. Bunlardan sonra glireş başla. ·Mülayim bu teklifi tabiatiyle 

Yusuf Kanlıca 
• • • 

Genç ve kıymetli güreşçileri -
mizden Manisalı Halil, Eminönti 
Halkevi tarafından tertip edilen 
Türkiye Başpehlh·aıılığı müsaba. 
kalarının iki senedcnberi galibi 
olan Tekirdağlı Hi.iseyine mey -
ann okumakta idi. 

Dün matbaam17.a gelen Tekir. 
nacrlı Hüseyin. bu defiyi kabul 
-.ttiğini ve Halillc istediği zaman 
ve istediği tarzda 'bir müsabaka 
vnomaı;a hazır oldu~unu bildir -
mi~tir. 

Bu suretle uzıın 1.amandanberi 
ryrofesyonel serbest glireş müsa. 
l>aka<:ı ı:cyretmemiş olan şehri -
mizdeki meraklılar pek yakında 
"Ok he~'e"nnlı bir karsılaı:;ma gör 
mck imkanını bulacaklardır. 

Bartın hath birinci postası 
1stanbuldan Çarşamba günleri saat 18 de kalkan Bartın 

hattı birinci postaları 4 .Nisandan itibaren Salı günleri 18 de 
kalkacak ve Cuma günü saat 10 da Istanbula döneceklerdir. 

1Ian 
llc11ojjl11 ·' ii11cıi Sıtllı llıılwk A!alı

kcmcsinclcn: 
39199 

Yusuf Hasan Kur:wnoğlıı t:ır.ıfııı · 
dan evvelce G:ılntııdıı Bnlıkpnzarın· 
d:ı Rurşunlıı hnnda 9 nuın:ırndıı ikn· 
ıııet clmckle iken şimdi ik:ıınclgiılı

l:ırrnın meçhul olan Saide, Hikmet, 
Ali, Kcrnnıi ve Fikret, 1.eoıı. Anunı 

ve ~ıızlı \ ' C l\orisiıın aleyhlerine n

çılnn G:ılaln<la 1'tırşıınhı hıın 9 No. 
hı od:ının izalcyi ş11yuu da\'asınm 

tlııruşııın sonunda şuyuun izıılcsine 
4.3.939 tnrilıindc knrnr nrilmiş olup 
rnüdclcialeyhlcrdcn Snidc Hikmet Te 
Ali Ker:ımi ,.e Fikret, J.eon ,.e AT· 
rnın ın ik:ımetsiihl:ırının meçhuliye· 
tine binaen iH'ıncn trbliğlne karar ve
rilmiş olup yukar<la ismi geçen müd
<lciolc) hicrin tarihi iliıııdnn itibaren 
kıınıınl miiddeli znrhndn me:ı:kür 
hükme tem~ iz cilehilcccklcri nk~i 
t:ıkclirdc lıHkmiin kesbi knliyct ede· 
ceği hükiiın hiiliıs:m tcbli{t mnk:ıını
nn l.:ıim olnuık iizere iliin olunur. 

(K. 1. 31) 

LORENZ-TEFAG ALMAN RADYOLARI 
Radyo aleminin sönmez iki yıldızı 

Undyo sevenlerin çok beğendiği, tnkdirle nlkışlıulığı bir Almnıı fen hnrikn ı ... 

Türkiye mümessilliği umumi sahş deposu: Sadettin Sönmez, Sigalas ve orfaklan ... 
Sirkeci Horasanciyan Han No. 7-8 Telefon 20412 Satış salonları: Beyoğlu Tokatliyan Oteli karşısı No 237 N. Stefanidis, M. Logotetis ve Şsı. 
GALATA : Bankalar caddesi 38, 
SiRKECi : Hamidiye caddesinde No. 37, Nihat Işık. 
ÜSKODAR : Hakimiyeti Milliye caddesinde 47, M. Ziya 
ANKARA H. Ali Demircan, Y eni§ehir. 
ANTALYA : Ömer Hakkı Göksoy. 
BODRUM : Veyael Bar 
ÇANAKKALE Mehmet Ali Kızoğlu. 
OIY ARBAKIR : Mevliit Evirgen. 

Ozaçıkgöz 

H 
ii .. .. .. .. 
:: .. 
:: 
6 
r. 
I! r ·i 
ıı 
li 

lZMiT : Faik Nushet Belgin. 
KARAMAN : Ferit Özer. 
KARADENiZ EREGLt Si: Yusuf Çaştabanoğullan. 
KiLiS : M. Nuri Topçuoğlu . 
KONYA EREGLISl Cevat Apak. 
TRABZON : Ali Rıza, Miraç Işıllar. 
TOKAT : Uysal Kardeşler Ahmet 
URFA : Zeki Anlağan. Mehmet. 

k:DREMtT : Hüseyin Rahmi Genç. 
k:SKIŞEHIR : Recep lnöntepe. Anadoluda acentalarımız bulunmayan yerlerde acentalık için müracaat edenlere derhal 1 •GAZİANTEP : Ali Ozahı. tafsilat verilir. Müracaat yeri -Türkiye Mümessilliği Horasanciyan Han Sirkeci 7-8 
74--.-. .-. - .-. .-. .-. .-. .-, .-. .-. .-. "'" ................ __ ., ________________ I .... .__._. .. _. ______ ._ ______ ~---------.......... _._. ..... __ ._. 
~~~ ~ 



8 - YAKIT 29 MART 1939 

F 
KAN, KUVVET, iŞTiHA ŞURUBU 
f.~-

.:\ 

Vmum doklorlnrın müttefikan 
takdir ve milyonlarca vatandaşa iti
mntln tavsiye ellikleri en mllkcmmel 
hir kuvvet şuruhuclıır. Daima kanı 
la:ı:elcyip çoğaltır. Tallı bir iştiha te
min eder. Her zaman gençlik, dinç
lik verir, zeka ''e hafıza kudretini 
yükseltir. Sinirleri, adaleleri kunel
lcndirerck, uykusuzluk, hnlsizlik, fe
na diişiincelcri giderir, vücut maki
nesine Jıizım olnn hütün enerji ve 
kabiliyeti vererek daimn nzim, irade, 
neş'e sahibi eder. Mide, barsak tem· 
belliğinden ileri gelen muannit inkı
bazlarda, lıel gevşl'kliği ve ademi ik
t idarda şayanı hayret faydalar te
min eder. 

FOSF AR SOL 'u 
Diğer bütün kuvvet i laçları ndan 

ayıran başlıca hassa 
-----~--~---------, Devamlı lıir surelle knn, kuvvet, 

işliha ynrntm:ısı ve ilk kull:ınnn· 
Jarda hile mucize gibi tesiri der
hal göstermesidir. Tifo, Grip, 
Zntürree, Sıtma ve umum kan
sızlıkla neticelenen tehlikeli hns
talıkların neknlınt devrelerinde 

-en mükemmel bir dcrmnn şurubudur. Sıhhat Yekiılctinin resmi müsaad~sini lıaizdir. 
mm ECZANEDE BULUNUR. 

inhisaı:ıar ·.· q. rflüdürlüğün~en : , 
1 - 12 adet çift silindirli diyaframh çift kollu emme tu

lumba rnuhammen bedeli 1584 lira ve muvakkat teminatı 118 li. 
ra 80 kuruştur. 

2 - 500 adet el arabasr demir tekerleği: ~fohammen bedeli 
1250 lira ve muvakkat teminatı 93 lira 75 kuruştur. (1952) 

I - 27 - 2 • 939 tarihinde ihale edilemiyen 250.000 metre düz 
beyaz kanaviçe yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

n - Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat teminat 2906 Ji_ 
ra 25 kuruştur. 

lll - Pazarhk 30-3-939 tarihine rastlıyan Perşembe günü 
saat H de Kabataşta Levazım şubesi müdürlüğündeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

I\T - Şartnameler her gün SÖZÜ geçen §Ubeden parasız alı. 
nabilir. 

V - Isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte mez. 
kur komisyona gelmeleri ilan olunur. (1701) 

Samsun 
Samsun 
Salon 
Çeşit 

Tane Kuru~ 

25 (Madeni kutu) 45 
20 30 
20 35 

100 l45 

Ban 
939/391 

Falilı Sulh 3 ii11cü llukuk l/{ıldm
liiJi nd cıı: 

Ccrrahp:ışa Şeınimoll:ı ;\lcktep so
knk !) nııın:ırndn oturnn ve lınlen lln
kırköy emrazı akliye nsnbiye hnstn
lıanesinde tahtı tedavide hulıınnn 

Hakkı oğlu Aptiilkndire knrısı Ş:ıh

scnenin 2i-3-93!l tnrihindc vnsi ta
yin edildiği U:m olunur. (K. 1. 30) 

Or. Necaettin Atasagun 
Snb:ılıları 8.30 a kadnr; nkşnm

ları 17 elen sonrn Uılcli Tayynrr 
Ap. Daire 2; :\o.17 de lınslalarını 
kabul e~cr. (Tt!le{on: 23953) 

SAlllBt : ASIM US 
Xeşrlyu t !'ll üılürü: U. ı11ımcl Sevt noil 
Basıldığı yer: V .AıtlT Matbaası 

llan 
939/100 

lstanbul ikinci icra Dairt'sfndtn: 
Dir borçlnn dolayı haciz altında o

hıp pnrnya çevrilmesine karar \'eri
len 3 kuponlu mfibadil tasfiye lıono· 
larının 30 l\Inrt 939 perşembe günü 
saat 13 elen 14 e kadar İstanbul ikin· 
ci icra memurluğunda açık artırma 
ile satışı icra edilecektir. Kıymetini 
lıulınnclığı takdirde ikinci artırması 
4 Xis:m 93!1 salı siinü ayni nınlınldc 
,.e tayin edilen saatte icrn ccli lecek
tir. 

İsteklilerin tayin olunan giin ve 
saatle memuruna müracnatlnrı iliın 

olunur. (K. l. 32) 

lstaııbul Beşinci icra lılcmurlu
jjundan: 
938/3i95 

üalntacln Nccalibey caddesin
de Hil No. lu kahvede iken hn
Jen ikametgiıhı meçhul Heşite: 

Yerkinin Ahmet Mustafodn olan 
alne:ığıııın tahsili için 1 i-8-938 tari
hinde yukardn yazılı kahvede yapı
l:ııı haciz esnasında tahtı Jıııeze :ılı

nan eşynnın size aidiyeti iddia edil
miş ve lıu id<lin iizerine 1. 1. lC mı
mın 9i nci mndclesi mucibince ait 
olduğu ınnhkenıcye müracaatla yedi 
gün içinde dava açılması ve tehiri 
icra kararı getirilmezse mnhcuzun 
satılac::ığı hakkındaki var::ıkn tarafı

nıza tebliğ edilmek iizere mübaşire 

verilmişse de ikametgülıınızın belli 
olmadığı mübnşir tarafından şerh 'e
rilerek geri çeHilmiş olmasına hinn
en icrn Jırıkimliğince 15 gün müd
detle ve ilanen tebliğine k:ırnr veril
miştir.. lşbu ilanın tebliği tarihin
den itibaren 15 gün içinde yuknrd:ı 
anılan madde mucibince ait olduğu 

mahkemeye miirncaatla istilıknk da
vusı ::ıı;ılması \'C .ehiri icrn kararı 
~etirilmesi aksi takdirde nıalıcıızun 
satılncoğı ilruıen telıliğ olunur. 

938/1G55 
lslanbııl Asliye Allıncı llıılmk Mulı

l:cnıesi11de11: 
Kostnnlin tnrafınclnn karısı olup 

c\•vclcc lstanhul Gnlaln I.ülecl hanı 
cnddrsi Gülen soknk G sayılı C\'de 
iken halen ikametgfılıı meçhul Evye
niya aleyhine nçılnn ihtar da,·ası i
çin tnhkikal giinü olarak tnyin kı
lınan 13-4-939 perşembe günü sanı 
15 de E\".reniyanın mahkememizde 
hazır bulunması lüzumunun il:inın:ı 
knrnr ,·erildiğinden miim:ılleyhanın 
mezkfir gün ve saatle hnzır lnılıınmn
sı Yeya lıir vekil göndermesi tebliğ 
yerine geçmek iiıerc llün olıınıır. 

(28i21) 

D 
kulln.n<lıklnrım söyl e<llkten Bon
rn, d işlerin lı lc;:in bu kadar 
hcynz , .o güzel olcl ıığuna şaş-

mnk lınkikntcn şaşılncnk şey-

OLiN 
dir. 

ler ebec:U bir hayata, 

te ve cazibeye malik ı0lut 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa: 

Radyolin diş macunu ile .f ırçalayınız 

Makastar Selami 
Jahçekapıda HASAN deposu Qstündeki yanan terzilhan~ini OROZ· 

DIBAK karşısında gözlükçü Arlur.ranın üzerindeki ASMA KATA ıı•}" 

letmi<> olduğunu sayın müşterilerine arzedcr . 

Akhisar Belediyesinden: 
Belediyemiz Elektr ik fabrikası elekt rik ve idare §efliği ııı: 

haldir. Taliplerin 20 Nisana kadar cvrakile birlikte tekliflerlDI 
lediyemize bildirmeleri. (2062) 

Tane ıcurof 

Sipahi 25 (Madeni kutu) 50 
Sipahi 20 35 
Yaka 20 30 
Çeşit 50 72,5 


