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H ata y Fransız delegesi 
An karada 

Antakya, 29 (A.A.) - Fran • 

sız yüksek komiserliğinin Hatay 

delegesi albay Collet, Ankaraya 

hareket etmiştir. 
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Londrada infilak 

Londra, 29 (A.A.) - Londr:ı.. 

PERŞDffiE 30 :\fART 1930 {( YIL: 2.:= • SALT: 76!:0 
1t6..\RE E\'f: Ankara Cad. 1STA~"13UL• Telgraf: \'AKIP Po,ta kutusu: 46°'!'elefon: 21413(l'a:ı)-243i0(/</arel 

da Hammersmith köprüsü al • 

tında saatli iki bomba patlamış. 

tır. İnfilakın fevkalade şiddetli 

olmasına rağmen insanca za)iat 

yoktur. Hasar da ehemmiyet -

sizdir. 
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Hataydaki 48 nci . dağ alayının p [ J Al · . J · h f -~ 

kuruluşu yıldönümü o on ya a man a ey a 1 l 

Parlak bir surette nümayişler gittikçe çogalıyor 
k u t lan d ı Almanya, Leh hududuna askeri kuvvetler sevkine başladı 

iSPA NYA v ,, · k 
~&diselerinin sonu az l yel ç o gecgın 

Yazan: ASIM US 
4W lı:.panya<la cuınlıuriyctçilcr· 

Jılll' rı kalnn lıakiyo kunetlor de 
~lldı. General Franko l\laılri

urll"., •Iarnk biitün ınemlcketo Jıil· 
~ biı· Ynziyeto geçiyor. Jtnl· 

a a,tılar bu netice karşısında dü
rı, btı)TRffi ftıpıyor. 

Son znnıanlarda ajansların 
~ dünya matbuatının ikinci 

lla nldıkları lspııuya Jılldisc· 

l'l hakikattA ehcnınıiyctJnl mu 
faza etmektedir. Zira. Gene· 
l :t.~rankoya yardını etmek bn· 

e lylo orada toplanmış olan 
ehı gi.inüllü askerleri henüz 

tt almınış değildir. 

~usollnl şimdiye kadar 1s
ll)·adııld ltnl;rnıı gönüllüleri· 

~ekme i istenildlkço Madrit 
~unıctlnin nıukavcmetlni ilc
e siiriiyordıı: 

' 1tnlyan gönüllüleri Gcnc
ıııilJl' l 1;-raııkonun emrindedir. Ne 

bt• '1'.it o ihdyncı knlmndıt"lm 
Her o bu gönüllüler de kendi 
ltıl'rlndeıı çelctllı> glclcccklcr-

nı3·ordu. 

(l' a:ısı 3 föıcüde) 

··~---- ... ---·-·····-· 
j Reisicumhurumuzla 
i lran Şehinşahı arasında 
: Ankara, 29 (A.A. > - 1ran 
İ Şahının doğum yıldönümü mü. 
• nasebetiyle Reisicumhur ls. 

met İnönü ile Şah Rıza Pehle
vi arasmdn aşağıdaki telgraf. 
lar teati olunmuştur: 

Daladyenin Nutku 
--------------------------------------------------------------------~---

bir 
11 Fr a n·sa f o p r a k 1 a r ı n da n 
kanşını kimseye vermiyecektir il 
Fransız Başvekili sulh· seven 

iş b i r l iğ ine dayet etti 
milletleri 

Paris, 29 (A.A.) - Başvekil Dnln· 
tlier, radyodn neşredilen nutkunun 
ilk kısn,ııııd:ı lıülüsalan şö)·le demiş

tir: 
Emniyetsizlik bütün hükömellcri 

ihtiyat tedbirleri alııtoyn mcdıuı' et· 

Nafıa· Vekilimiz bu 
sabah geliyor 

mcklcclir. Frnnsıı, sulhun lrnrtnrıl:ı 
cağını iimit eder. Fakat, şercfsizlil 
\'e teslimiyet ile istiklül ve şeref nra 
sında muhayyer kaldığı znmıın Fran
sa, lı!irriyetiııi müdafaa için hir tek 
:ıdnnı gibi nynğ:ı knlkaeuktır. 

A vrııp:ıda ,.c dünyadaki nizam ve 
intizamsızlık karşısında, Fransızlar 

büyük hir gayret sarfelmcnin lü:ı:u· 
muııu anlamış lıulunuyorlar. Fr:ınsa

nııı ekonomik vn:ı:iyeti il ilcşml'h:lc· 
dir. lstihsal nrtıyor. 1şsi:ı:Jik n:ı::ılı· 
yor. Para müstaknrdır. Fransa daha 
dun dıırt ton altın almıştır. 

F:ıkal buna ı·ağrnen, gittikçe artım 
lclılikelcr karşısında Fransa kuvveti· 
ni dnhn ziyade artırın:ılıdır. Hüku
met tarafından nlınnn tnıu snlfı.lıiyel· 
terin sebebi budur. Frnııs:ının ku~ ve
li ordusunda, münbit topraklarında 
ve endüstrisindedir. Fransa geniş 

imparntorlıığunun kendisine verdiği 

Lvov • 

Polcııya - Almanya lıu dıulunu göstcrçn 7ıaritcı 

( r Cl.l'tSı s 11 elde J 

Bütün ispanya 
Aındrit lıiikunıctinln t.aına· 

il ortadnn knlknıış olması 

~llernl ı~rımkonun bütiin İs· 
tıyayn bl\kim olması demek-

Veladeti §ehinşahilerinin yıl 
dönümU münasebetiyle en sa. 
mimi tebriklerimle birlikte 
majestelerinin §ahsi saadetle. 
ri ve kardeş Iran milletinin re- .... 
falı ve ikbali hakkındaki hali. 
sane temennilerimin kabulünü 
rica ederim. 

misyonu bnşar:ıcnk vaziyettedir. F k t ı • ld 
Frnnsıının kuvveti, Jmnlıı.rd~n lı:ış· r a n oya es l m o u 
ka, ınu:ıhedelerle tesblt edılınış dosl-

t, O halde acaba bugüne ka
l' lsrar ilo yerlerinde durıın 

~Iran göniillülcıi artık menı· 

~Ctlerlno dönecekler midir? 
11lnıeıliklcri tllk<llrdo bu clctn 
~l\nyadn oturmakta. clennn et· 
eteri ııo gibi bir sebebe istinat 

Urilcccktir? 

~lusolinl'nin son nutkunda 
l'ıln aya. )rnrşı olnn taleplerini 
hctcn mutedil bir ifa.do ile 

iile etmiş olııınsı ltalyan 
11\üllülerinin lspnnyol toprak
~•nua 'knlmalnrındn israr et· 
1l·ccğini gfo;tcreıı bir delildir; 
tnkclirdc lılç oımnzsa Akllc-

ismet l11önil 
Doğumumun yıldönümü mü. 

nasebetiyle zatıalileri tarafın. 
dan ibzal buyurulan muhab- ı 
betkar tebriklere meserretle 
teşekkür eder ve tarafımdan 
zatıalilerinin selameti Ye dost 
devletin ziyadesile saadeti ve 
Türkiyenin komşuluğunun pa. 
yidar olmasr hususundaki 
kalpten gelen dileklerimin ka. 
bulünü rica eylerim. 

Rı:::a ~ah Pchlevı __ ..._.._.. ___ .............................. . 

Ali Çctinkaya K 

.Ankara, 29 (Hususi) - Nafia 
Vekili Ali Çetinkayn refakatinde 
idari müşavir Rüchan ve hususi 
kalem müdürü olduğu halde ls • 
tanbula hareket elti. Bir kaç gün 
kahp Tramvay, Tünel, Elektrik 
idarelerini teftiş edecektir. Nafıa 
Vekili doğru Ankaraya döne • 
cektir. 

hıklardn Ye Frnnsayı kendiliğinden ' 
hür millcllcre ve eziyet çeken mll
lcllere lın!lıy:ın dostluklardır. 

(Devamı 8 incide) 

İngiltere Gene 1 

Kurmay Başkanı 
Parise geldi 

Majino hattını 
tetkik etti 

(Yazısı 8 incide) 

( nıuhitimlcki bu piirüzlii ıne- Vehbi Demiray 
le 'Şeklen halledilebilir. nu· 
11lla beraber gazctcıerin ne~- Başvekalet müsteşarı 
tauarındnn anlaşıluıJ:ına gö· 1 d 
ltnlynn gi.inüllülerl İspnnyn· O U 

;ı,ll c;ckilmiş olsalar bile Gene· Ankara, 29 (Hususi) - Baş • 
\t ı.'rnnko hükumet ı totaliter vekalet müsteşarlığına. Dahiliye 

ingiltere gönüllü ordusunu 
seferi vaziyete koyuyor 

'lctıero sempatik bir ,·nzi· Vekfileti müsteşarı Vehbi De· 
•t · H tt" mirclin tayini yüksek tasdike nıuhafnzn cdcccktır. a u 

l\lya ne İngiltere \'O Fransa 8 • iktiran etmiştir. Dahiliye müs • 
ını:ın bir harp zuhur ettiği teşarlığına da Konya \•alisi Na • 

Ordu me.vcudu 

340,000 ne 
l' l ·· lı" zif Ergin'in tayini mukarrerdir. C'ttc Gencrnl Ji'ranko ta H1 ır Londra, 29 (A.A.) - B. Çem-
ijttetik Mfntı ilo Ccbeliit tank berlayn bugün Avam Kamarasın. 
~~llzrnı kapnyncaktır, şimnli ., da ordu vaziyeti hakkında bazı iza 
'-rıtan Cc7.n)·ir TC 1'un•ıs istika· ~Bugün 3 ncü Sayfada hatta bulunmuştur: 

11l!lindc l apacağı harekctlcı· ile ··--·····------·········· Gönüllü Teritoryal ordudaki as-
;ıl'nyn ynr<lımdn l>ıılunncak· B z•r Ba [o kerlerin miktarı 130 bin kişiden 

170 bine çıkarılacaktır. Yani bu 

knkat tnhmin eclil<llği gibi ls· H f ordu seferi vaziyete konmuş ola-
~lll'adnkl 1talynn gi>niillülcrl Q lrQ S l caktır. Bilahara bu ordu 340 bin 
'~tıernl rrnnkonun knt'İ \'e U• kişi ile iki misline Çıkarılacaktır. 
lltı1i znfcriııdcn sonrn geri çc· YAZAN : Bu ordunun talim ve terbiyesile 
1lın.czso 0 znınnn uıc.sele daha techizatı için lüzumlu bir seri ted-
~lihiın bir reni.: alacaktır. Çiin· Refik Ahmet birler alınacaktır. 
~ hi>yle bir ihtimalin tnhnkku· B. Çcmberlayn nihayet şu söz-
1' Ak<lcniz lul\'znsınıln kopn· SEV E N G 1 L leri .de ilave etmiştir: 
~ ~ )'nkm bir lrnrhiıı nli\mcti ~i· G9nüllü sistemi vereceği müm. 
~Ürüleccktir •. nu itibarla. 11'- kün neticelerin azamisini henüz 

.._tı~ a lıillll ·cJerlnhı lıun<lan son B i r kaç g Ü n daha vermemiştir. Hü1d'ımet gö-

~ ~ett("cğl hıkl~ntıur hey· siirecek hikaye nüllü sisteminin bütün ihtiyaçtan 
lınııcı slynset bnkımnulıuı c,;ok ~ ..... karşılıyabileceğinden emin bulun· 
~hinıdir. ~ - ------------ maktadır. 

kısa zamanda 
çıkanlacak 

Bir şoför 
Metresini ağır surette 

yaraladı 

. 
raralı Despina 

,(l'a.:ısı S incide). 

General Miyaja kaçtı, .Basteiro 

Madridte tevkif olundu 
Hitler ve Mussolini birer telgraf çe
kerek General Frankoyu tebrik et tiler 

~Iadrit, 29 (A . .\.) - S:ıot 12.30 d:ı 
Yalensiya radyosu şehrin General 
Frankoyn teslim olduğunu bildirmiş
tir. Bıı hitabeyi mikrofon ön!inde .\I· 
lıny 1\rısaclor ) :ıpmıştır. Uııııu müle
nkıp radyo nusyoııoli'St milU maı~ı 
ç:ıtmıştır. 

BGTC:\ 1SPANYA BOYUN EGDl 

Buıgos, 29 (A.A.) - Djitün lsp:ın· 
ynmıı lıugün saat 13.30 da General 
Frankoyn teslim olup leb:ıiyet ettiği 
öğrcnılıııiş lıulunmnklndır. Biilün e
~ olelll!ı'dcki şehirler Cenernl Franko 
tıırafına seçmiştir. Her t:ınıfln iler· 
lrrm•kte olan nasyonalist kıtalar her 
yerde ŞC\'k ile knrşıl:ınm:ıktadır. Ce
nup ı·unıhııri~·ctçi ordusunun do ı;c
ncrnl Frnnko kumandasına girdiği 

oğreniln:lştir. 

)ladrit, 29 (A.A.) - F:ıl:ınj leşki

l:itıııın J\utalonyu şefi olup hnrlıiıı 

hhlıı) etinde cumhuriyetçiler torofın- t 
li:ın esir edilmiş ve \'nlcnsiyod:ı hap· 
solunmuş lıulunnn Santnınrin, \'alen
'ıy:ı r:ıd) osunda lı:ılka lıir hit:ılıcde 

hulunnr:ık ahaliyi sükünn d:ıvct el· • 
miştir. 

Gene \'alensiyadan öğrenildigine 

ı::örc, Albay Kas:ıdo d;ılıa dün gece· 
den \':ılensiya cephesindeki ) ürüyü
~ ülcrc lıarlıin bitmiş oldıı~unu ,.e 
me\'zılcrinl terketmclcrini bildirmiş· 1.~anyadan kaçan Madritin 8011 

tir. (Devamı 8 incide) kumaıı.Oaıılan.nda!ı: Ka~ruw 

Edenin Avusturalyaya hitabı 
··························-·············-···················-·--·-··-·· .. ,._ .. 

«Sulhu seven milletlerin derhal 
birleşmeleri zaruridir» 

(l'a.:m S incide) 
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Ders kitaplarına 
,konacak terimler 

Düzeltilmesi Lazımge
lenler T esbit Ediliyor 
Okullarda g~en ders yılı ba· Kıdem zammı 

şından itibaren tatbik ed:lme· 

ğe başlanan riyaziye, fizik gibi gören o··g\Jretmenler 
n tabliye derslerine alt yeni is-
tılablar okunulmıyncağmn dair Liste Dün ·Maarif 
baıı gazetelerin verdiği haber· Müdürlüğüne Bildirildi 
Jer asılsızdır. 1938 ders yılı sonunda kıdem 

Maarif VekAletl, terim iş~leri· zammı görmesi lA.zııngelen öğ-
nln başarılması Ye talebeye kati rctmenlerin listeleri Maarif Ye
surcttc öğretilmesine karar ver· kı'ıleti tarafından tetkik edile • 
m!ştlr. Bu vaziyet karşsıında relt kUltUr direktörJUğUne bil • 
MaarlC VekAletl bUtUn alAka· dlrllmlştl. Bu listede evrakları 
darlara yaptığı bir tamimde te· eksilt olduğu için zam alarnıyan 
rlm işlerinde rUcu olmadığını ,.0 vaziyotleri etrafında Maarf r 
bildirmiştir. müdUrlUğUnden izahat istenen 

Yalnız mana itibarile aynı o· H~retmenlerc ait listenin tetki· 
htn YC tatbikatta gUçlUk çckfJen ki bitirilerek diln Maarif mlldlir 
terimler düzeltilecektir. Bu işi lUğüne gönderilmiştir. 
tetkik etmek Uzere İstanbul U· Listeye göre kıdem zammı a· 
nfvcrsitesl doccntlerfnden ve lnn öğretmenler şunlardır: 
lise öğretmenlerinden bazıları l GOO den 17 ,60 ye 
.Ankaraya çağrılmıştı. ÇIKANLAR 

Gidenler araııında Universl - İstanbul 55 inşi okuldan Me-
te fizik doçenti Fahri, Nusret, !Abat, Üsktidar Alemdarköy baş 
riyaziye doçenti Orhan, kimya öğretmeni İbrahim, Beyoğlu 17 
doçenti Tarık, Haydarpaşa lise· inci okuldan Nimet. 
11fnden Tahsin Beğer, 1stanbul 175 0 den 2000 ÇIKANIJAR 
Jiııeıılnden tabliye öğretmeni İstanbul birinci okuldan Be· 
Maltk, riyaziye mualllml Hasan dia, lstanbul 45 inci okuldan 
Fehmi, La.tir, üniversite tıbbi· Abide YUcel, fstanbul 8 inci 0 • 

ye doçenti Sahra bulunuyordu. kuldan Mebrure, İstanbul ıc n· 
Bunlara An karadaki bazı öğret· cı okuldan Ayşe, lstanbul 4 7 

menlerin iştirak etmiş ve 30 ki· tncı okuldan Hacer, İstanbul 4 
~lUk bir heyet Maarif Vekut Ha· Uncu okuldan Nazir, İstanbul 
un .Ali .Yücelin başkanlığı al· 9 uncu okuldan Semiha, Beyo~
lrnda toplanarak meself'yl gö· hı KAğıthaneköyünden Halil 
rıı,mnetur. Duru, Üsküdar 22 den Süreyya, 

E'-velA. Maarif Vekili Hasan Beykoz 60 den MUne..-ver, Kar· 
All Yücel vazlretl izah etmiş vo tnl merkez birinci okuldan Fnt· 
terim işlerinde asla rucu olma- ma, Çatalca KnracııköyUnden 
drtını söylemiştir. Umumt he· İhsan, lstanbul 36 nsı okuldan 
)"fıti Ankara Gazi Terbiye Ens· Mustafa Nuri. 
tftUsUnde toplanarak muhtelif tııtanbul 55 den Makbule, ts-
l;:omlııyonlara ayrılmışlardır. tnnbnl l l den Şükriye, lstanbul 

Her komisyon l<endine aft te· 14 den Fntmn Nimot, lstanbul 
rimlerln dUzeltnmesl 11\zımge- 15 don Sabiha Bilsen, İstanbul 
lenlerlnl tesbit etmiştir. 11 den l)cşir, lstanbul l3 den 

Tesblt edilen yeni şekfller G ll T ı n x.1 Okmey . n p a.r ıan, eyo" u • 
hakkında öğretmenlerin !lkfr • d t 1 1 d ıı mide anı ya ı o ;:u un an a , 

Hadiseler arasında: 
················································--·····-················· 

Doktor k o m i s y o n c u ı a r ı 
İstanbulda Sirkeci otelleri ile kahvehanelerinde faaliyette 

bulunan yeni çeşit birtakım komisyoncular peyda olmuş. Bu ko
~~syon.cular taşr<:l:lan İstanbula gelen hastalan yakalayarak 
ısımlerı muayen birkaç doktora götürüyorlarmı~. 

Bu cins komisyoncuların faaliyetlerinden kendilerine za: 
rar geldiğine hükmeden diğer bazr doktorlar hadiseyi emniyet 
müdürlüğüne bildirince, ikinci şube müdürlüğü tarafından bir 
~~hk~~a~ a~ılm.ıi. Neticede hakikaten Sirkeci otelelrinde )alışan 
uç kışının bu tarz1;fa İstanbula tedavi için gelmiş birtakım kimse
le~i muayyen dolttorlara sevkettiklerine, bu hi:ımetlerine muka. 

, bil hastalardan bir miktar ücret aldıklarına kanaat getirmiş ve 
bunlar hakkında komisyoncu muamelesi tatbik e.dilmek üzere 
Maliye şubesine malfımat verilmi~. 

Ailesini evde 
bulamıyan koca 
Komşu Eve Girerek 

Gürültü Çıkardığından 
Mahkemeye Verildi 
7.e:nektc oturan Hasan adtn· 

da birisi dUn akşam sarhoş bir 
halde eve gelmiş, karısı Rebiayı 
arıtmış, bulamamıştır. 

Hasan karısının kızı ile be· 
raber komşu eve misafirliğe git· 
tlğini tahmin cdercli:, nçık bul
duğu komşu evin kapsından ic;e· 
riye girmiş: 

- Hey, cıkın dışarıya be! Ne· 
redeslniz? diye bağırıp çağır· 

mağa başlamıştır. 
Hadisenin buraya kaıdar cereyan eden safhası ha'lckında söy-

liyecek bir sözümüz yoktur. Ancak bu suretle işe vaziyet eden Rablanm misafirlikte bulun-
Emniyet müdürlüğü otel idarelerine de tebliğatta bulunmuş: madığı bu el'de oturan tlç aile 

- Bundan sonra hasta müşterileri muayyen l::Ioktorlara gö- 1 sarhoş bir adamın bağıra çağı· 

NEŞRiYAT 
Kongresi 

(Yazan: HIKJ\IET l\tl:NfN) 

M AAntF \'ek11f Hn~an }. 
l'ücel, l'aztre bıışınn i 

diği gündenbeıi nr<lı arası k 
meksfzin giriştiği t.e,cbbüsle 
en şünııılliilerlnden hiıini d 
onmzlnrnın ıılı.ror; hlr "ne~ 
yat kongresi" toplayor. 

]{ıyınetll Yekil, hn3·ntmın 
entcı·esruı hir dc\•rhıdo buluJI 
yor. Hcniiz kırk küsür yaşları 
da olmak gibi gene bir mazi 
sahip hnhmmn.sına l'ağmen, b 

tün bir tahsil ve mesleki t;c 
benin ,·erdiği olgunlukla, m«' 
lekct irfanı için hem mfidrl 
miidehblr, hem eline; , e yorııl 
mnk bilmez bir inkişaf Amili ol 
maktadır. 

türmek gibi 'bir harekete meydan vermeyiniz.,. ra kendllerlnl çağırdığını gö-
Denilmiş. ' rllnce, bUyük bir korkuya dUş· Bu defa Hükfunet Merkeziıı 
Eğer İstanbula gelen hastaları ınuayyen do'lı:torlara götür- müşler, kadınlar bayılmış, er- de tophyacağı neşriyat kongr 

mek işi bir komisyonculuk ise ve bundan .dolayı Maliye tahsil kekler ne olduğunu anlamak I· si, kültürün millette yayılnl 
§Ubeelrine kaydolunarak muayyen bir resim vermek lazım geli- çln öteyo beriye koşuşmuşlar- yolundıı yapılacak en bü)'il 
yorsa artık bu tarzda bir sanat ve ticaret usulen serbest olmak dır. yardmı hamlelerinin birinci ' 
bu takdirde bu adamlara: "Hastalan muayyen doktorlara götür~ Nihayet iş anlaşılmış ve Ha· hayati adımıdır. Çünkii kita 
meyiniz,, denilmemek lazım gelir. san mesken masuniyetini 1hlA.1 taalluk eder hlr harekettir. ıtt 

İşin esası böyle değil de hastaları muayyen !doktorlara gö· suçundan yakalanarak dördün- biri bir minyatür mektep ol• 
türmek kanunen bir sus teşkil eder bir muamele ise bu surette eti nsllyc ceza mahkemesine Ye· bilmeiCe eh·crişll o kütük "t 
doktor komisyoncusu denilen 'kimselerin sevkedilecekleri yer 

1 

rilmiştir. seyyar hazinelere dnlr hn)-ırll 
Maliye tahsil şubesi değil, sadece Adliye mahkemeleridir. bir tcşcbbiis. Diln muhakemesinde ayılmış 

Fakat bu hadiseyi bir de !U şekilde mütalea etmek muvafık Genç ~lnarif Yckilinin "nt' 
olur: Taşradan htanbula gelen ve Sirkeci otellerine misafir olan ı bulunan suçlu: rlynt kongresi" ne dııvet edtıcl"' 
hastalar kerl:liler:ine hizmet arzeden komisyoncular bulunmayın· - Fena hir maksadım yoktu. ği ihtisas \'C fikir erbahmın Jcll" 
ca ne yapacaklar? Bunlar İstanbulda hastalrklarının tedavisin.de l Karımı bu evde sanmıştım. Sar· nuşncnğı meseleler bugünkii ~ 
mütehassıs olan doktorları nasıl arayıp bulacaklar? Kimden sağ- hoş olduğumdan ne yaptığımı yarınki ncsfllcr ic;ln çok ehcll1' 

Irk istiyecekler? Sanırız ki, bu da yalnız doktorların menfaati bilmiyorum." demiştir. Mahke· miyctll mcvzulnn ihtiva cdifOr 
noktasından değil, belki halkın sağlığı bakımından en makul şe- me Hasanı -i ay hapee mahköm ·reıtf c..<ıcrlcrin himayesi; terril 

kilde çaresi düşünülecek bir meseledir. Muayyen doktorlara !ko. etmf!J!, fakat dal"acılarm fera- nıe eserlerin t.ııyin l"C tasnifi ~ 

1 
~i~yonculu~ o':l.en a.damlarm fıaliyetleİini menederken i~in bir ı;atl ve sabıkasının olmaması ehline tcl"rlli; neşriyatta s•~ 
ıhtıyas mahıyetinde olan bu cephesini de düşünmek gerektir. J j gözönllnde tutarak ccznsmı te· ve ihtlsns; organb.asyon; e81" 

V k t 
cil etmiştir. lüznmhı eserlerin neşir ve ti 

- a 1 - 1 mimi; ansiklopediler ve dl~t 
Ed.irneknpı Cinayetinde miiracaat ,·a.sıtaları temJn; o"1'' 

lerl de alınmak ttzere yeni te - Beyo~lu altıncı okuldan Halise. 

;:~~::u~.UUln okullara .:önde. Ça~a~~~ğ;;i!~~\l~~:'\nn ~;:ı~~e~ Belediye istimlak Zücaciye tüccarları 
Öğretmenler yeni yapılan dn.n Osman. d 

Karar Verildi mayı teşdk bu ince ,.c önct111
1 

mco:u1ardım bir ka.c;ıdll'. 
G ec;en senenin yazında bir 

akşam ilzerl Edirnekapı hari· ötedenbcri bütün ,nüneV'f'el" 

de.ğişmelerdekl noksa.nlnrı da tstnnbul 17 net okuldan Ha· müdürlüğüne Un toplandı 
ar sonuna kn.clar tetkik cderelc Ş 

cindeki kale duvarları üzerinde lcrlmlzi işgal etm1ş Ye yolund' 
bir içki Alemi tertip eden sabı· hn.yll miitalca Heri 11üriilmü~ D' 

kalı J<uşgöz Niyazi ile arkadaşı lan hu mm·zular, Ankara Ko~;. 
Hasan, bir ara yanlarından ge- grosinrlc metodik bir tarz&i 
!.~en ~tükerreoı adında bir genel lcncc~kth'. 

Ankarnya gttndcrecoklerdlr. tice Şaziye, İstanbul 57 den Ö· Şirketler Komiseri ikayet Ve Dilekler 
mer Tovrik, İstanbul 16 dan T b•t Ed"ld• 

Bu işe ayrılan k-0mısyonlar İsmail Hakkı Tayin es ı ı ı 
Tnhsln. ZU i tU tekrar faaliyete geçerek gelen Edildi ~ cac ye ccarları dUn tlca· 

cr.vaplarr gözden geçirecekler o ı b h t d Belediyede Is· ret odasında sa.nayı tetkik hcye- yok yere arkasından kovalıya· Jfasan Ali Yücel'in tc~ebbiı' 
\"e kat'I şekli kararlaştıracak -ı o ma. a çe s a I· ~ -- .. -, tiınlA.k işlerine ti reisi Şevket SUreyyanm l'CİS· 
!ardır. • d "" bakmak Uzere fen liğfnde toplanmışlar ve bilhas-

K.omlsyonun yapacağı bu l!!Oll nın ınşasına ogru heyetine bağlı biı sa kllçük zllcaciye tüccarları bir 

rak öldUrınUşlerdir. ettiği ·eşrlyat Kongresl'nl
11 

z«'ngln ,·aslflarmı birer birf'f 
Ağır ceza mnhkemesi yaptığı ı-aymnlc güçfiir; fa.kat halkın D' 

muhakeme sonun~a hakiki ka· kuma ihtiyacını temin ctınc1'• 
t ili tcsbit edememiş ,·e Kuşgöz lylslnrlen temin etmek, uı:ııır 

:-\lynzl 5 sene 3 gtln, Hasnnı ela miyctle olrnranları arlırmald' 
7 sene ağır hapis cezasına mnh· beraber, kitap snna.)1iyle ın•' 
küın etmiştir. Suçluların ayrıca. nen ,.c mnddetıen hlsseİi kateıJ' 
MUl<erremln ailesine 1000 liraj,.0 kılıç erbabını her Ud cihet· 

t.~zn:tna.t ödemelerine knrnr ,·e-ıtcn tcrfltı etmelc yolund•~ 
ı ılmıştlı. harız hususiyetleri, no ranJJ' 

1 
ço kşikllyetıer ve dileklerde hu· 

değişmelerden sonra ter m neı;;· Anknra ve :\lanisadaki stad- ~ bllro teşkiline ka· ~ 
1 

. lunmuşlardır. 
ı-olunarak bUtUn okullara gön· yomları yapan 1tal,·an mimar rar ,.,·er lmış ve 

J 'llel'I sUrülen noktaların en 
derllecektlr. • Vlyettl Vlyoli ttalyadan gelmiş Dahiliye Yckfıle-

d tlnce tasdl'lt oluıı- mtihlmlerinden biri piyasayı ta· 
ve Un Valf Ye Belediye Reisi mamen ellerinde tutan hlrkaç 
Doktor Lfltfi Kırdarı ziyaret e · muştu. bllyUk nıUesscscnln rckabelln-
derek görüşmUştUr. Mimar bu- lstlmlak RUro· den kurtarılmaları etrafında· 
gUn tzmlre, oradan Mani~aya su mUdUrlUğllne d 

J d S ı gidecek gelecek h ft h ı belediye şirketler komiseri ls· ır. an arma UÇ uyu • a a şe r mi· KUçllk zUcaciyc tüccarları bu 

O b•• s· k Ze dönerek ''enı·d b 1 dl · mnil Hakkı tayin olunmuştur. 

Çalınan 
mücevherler 

Eski Belediye muhase
becisi hakkında 

flnn bnksanız göze çarpıyor··· 

.\llnh muvaffak etsin . to use mer en J on e e )·c l· arada bu bilyilk mllesscsclerin 
le temasa kti tsmall Hakkı bu va;r.iteyi esa-

. Y akaladı D ge~ece r, leten görecek, aynı zamanda gerek hariçten, gerekse Paşa· 
tıUranca köyünde Omer Gen- olmabahçe stadyomunun bu bahce fabrilrnsından ktılli''Ctli 

(Bu mevzu etrafında hatır• 
ınıza gelen birkaç fikri ba~tc• 
bir glln yazacağız.) 

mimara t ı ~ komiserlik vazifC'sini de vekılle· J cin ıandrfl kırılarak ic;lnde bu· yap ırı acaoını eYvelce mal alarak bUyUk Iskonto tC' !Hin sııhnhki gnıctclcrdcn lıiri he· 
Junan 125 lira değerinde bir yazmıştık. İtalyan mimarının ten ~apacaktır. mln ettiklerini, sonra da kendi- lc<lirecle tnhkik:ıll:ı meşgul ol:ın ıııül-
"'andanUf, 

80 
ıı·ra kıymetinde evvelce lstanbul belediyesine kiye ıııüfclli şlcrinc \'n:ıifesinc nih:ı· --------------.., Yeni vnzitesine bugünden iti· lerlne kolayca rekabet edere!{ yet Ycrilrn t•ski nıuh:ıselıcl'! Kcııı:ıl 

bir elmaıı yUıUk ile diğer bazı '•erdiği stadyom projesi tlzerln- tıaren başlryaacktır.Beledlyenin plynsada istedikleri gibi oyna· lı:ıkkındıı bir Jhhıır y:ıpüıldıAını ::rn- Peynir Tenekesini 
mücevheratı c;ahnmıştır. de yenlbaştan tadlltıt yapılacak· genç ve değerli uzuylarından o dıklarını ileri sürmilşlerdir: Ser zıyorcltı. Götüren Sabıkalı 

Ö G tır. Mühendislerle sporcuların ı ·ı JJ kk l lf • • mer ene kısa bir zaman lan smaı ıa ıya yen vaz e- mayelcrı olmaması yüzilnden ~ıııırn~hcl'i Kcınulin cczncı ınekle· Bakkal l\lehmede alt bir te 
bu hususta fikirleri alınacaktır. d t k l dil t ıonra farkına varmış, jandar • ~inc1o e muva fa ıyet er c· razla mal alamıyan kliçUk tUc· hinden ıılılıf;ı şah:ıdrlnamcnin kendi· neke peyniri götUrcn hatn• 

maya müracaat etmiştir. Stadyom eski hassa ahırların riz. carlar bu rekabetten çok mllto· sine :ıit olnı:ıdığı ,.e şahadetnanıcnln Mehmet, Cağaloğlu 'yokuşuO' 
Jandarma tarafından derhal olduğu sahada yapılaacktır. Yal· csslr olmakta ve bu vazl,·ctte ele ıetklk ~dilmek iizcre !'ılıhat \'cktilc· dan "ıkarken su 1 k irlll 

b h k
a " r - ı · ıcı T. ' d · · "lt ' eme .. 

tahkikata başlanmış. hırsızın nız usa a ufi gelmediğinden Hasan Deposu Yangını fabrika ile aralnrıncla bir komis ,;~ı.e 11011
' erı •tıı c ıl;hc edıliyor- yllküniln yanrnc1an ayrılmış, fJ' 

aynı köyden Galip olduğu tesblt arka tararta gazhane ar!o';nsrn· Tahkikatı Ne Safhada yonculuk yapılmış olmaktadır. lrnt geldiği zaman tencl<epltl 
edilmiş ve kendisi lstanbula ,gel dnn bir kısım istiml!k oluna- KllçUk tüccarlar ise fabrikanın lliiıı ~ aptığıııııı. t:ılıkiknt:ı ı,:iirc C\'· yerinde yeller estiğini görmUf 
mele Uzere Çatalcadan otobUse cnktır. Hasan deposu yangınını çı· kendilerine ele h!lyük tllccarla ,·eıd nıiılkiye nıfıfellişlcrine lıoylc hir t ll 

DUşUnüldUğtine göre stad· karan Aliyi teşviktPn suçlu ola- ıhh:ır )ııpılınadıf;ı gibi herhangi bir r. 1 
binerken yakalanmıştır. Çaldığı ra olan nlsbette iskonto yapma· ~ckıldc ı:ıhl.:lkaııı da lıa~lıınınıc ıtcrııı. Etrafı gC>zden geçiren hnın& 

h bf k 1 i d ''Omd" 'utbol S"lıasından maa· rak Mustafa adında bir genç d ., ., ... mUcev erat r utu ~ n e Uze- J "' L .. smı istemekte irler. dir. ı:ski ıııuhııscbeci Kemal yırıni sabıkalı Careri, teneke kUC" 
rinde ~ıkmı,tır. • dn iki tane tenis kortu ve ntle· I yakalanmış, sulh mahkemesin· Dlğ'er taraftan bllytik ınUı>g· seıtl' l'\ \'el ccz:ıcı nıcklclıini bitirmiş, ğında kaçarken farketmiş. pe· 
______________ 

1
ttk mllsahakalar için sahalar de sorguya çekildikten sonra sese sahipleri ise kendilerinin ldk,ıt ~·irmi hcş lira k:ıtlor ıuınn hnr· şlnrlen koşarak yakalamıştır. 

Perşemb 
1 

Cuma bulunacaktır. Gazhane tama- tevklr edilmişti. bu işe tazın sermaye bağladık- ı·ı ,,crı~ ş.ılı:ı<lclıı~ıııeyi :ılıııamış, tılı· Birinci sulh ceza mahkemesi 
" men kalktıktnn sonra stadyoma :.\1 t r !arını ve aldtkları kUllh.·etll mal lı.yc)e l{c,crek hı rsene kndar oku· l 3 J\• . us a anın yapılan tahklkat muştur. ırrsı?.ı ,5 ny hapis cezası -> 

::.:::: 80 MART ~ 31 MART 
cı; 9 Sefer il JO Seter 
t- HS Kısım ~ 141 Kısım 

Valotler l~I Eunl Vasa. jE:ı:ot 

•On•• 
OO•• 
ikindi 

....--
1 

U7 
1219 
1~ :12 
1811 
l!OM 

.°' 

ıı 16 li""• 1118 
t;47 1218 54i 
92) 1!\52 »ıo 

11• ıua 1200 
183 ~06 us 
9 M 402 !> St 

bisiklet ve at koşuları itin de sonunda sucta bir fştlrakı' g"rü· tar dola,·ısivle de fazla iskonto çarpmrcıtır u " ~ '!oionr.ı, lı!Jhiycyi lıırakıııış, lıclcdi- ·; · 
kısımlar ll~ve olunacaktır. ı dl v • d d d ki '"''•Iem'c.ler eme gın en Un hakkında yapama ı arını sv. 1• • ~e~c mcııııır olmuştur. O znınnndnn· Saat Çalan Sabıkalı 

Dlg"er taraftan beden terbi"e· t"hl' k Jl k b ll · ı · i ı ı ı '· ı· · ır. J .. ıye ararı Yer ere ser est ı ı. ıerı < c ş:ıa H c nnınc .. cnı ısıne .ızıın Sabılrnlı Çalnr Mehmet c1uıı 
si genel dlrektörltiğ'Undon bele· bır:ı.kılmıştır. Sanayi tetkik heyeti roisi rli· olnıauıf,iıncl:ııı ıııcktelıc haş\'urup rıl- dil 
dlycye gelen bir tezkerede bUt· Müddelumumlllk henüz haki· !ekleri not etmiş ve diln akşnm ınnnıı)lır. Bı·ş sene kndar cHcl mu- akşam Beşiktaş tram,·ayın ıı· 

l b il k ld k 
lı:ısebecil i ğc terfi meselesi orıo~·n çı· Hamza ndmlla birisinin attın S 

Cen n azı verg er çı arı ı - kt mtişe····ı'kl tesbit edememiş- \nkaı·a··a gı'tmı'ştlr " •' · '·' · kınca 90 lira asU maaş alabilme ı i · atini calmış, cebine lı:oynrJcCv 
tan sonra geri kalan kısmrndan tir. Yeni Sigorta Tarifesi çln diploma arıınıııış, bunun üzerine yakalanmıştır. 
yUzde iki nlııbetindo bir tahslsa· ı ı· ı k b b. · 

V 1 
ktısat Vekflleti tarafından .... ema me · te c ır nlidn He mü- DördllncU asliye ceza mahke· 

tın ayrılması blldlrllmiştlr. a iyi ziyaret edenler h 1 k 1 1 r:ıcaat etmiş, mektep mfidilrlüğüncc 1 11 h cıı11 
b T t h 1 h l 

,. ... azır anma ·ta o an yen sigorta . . mes ne ver en Çakır Me ıno 
Vllft.,,·et Utcestndetı on bin 11 · ~an u me m; u,.ıına yentııen se- ıstıdnn111 nrkuın:ı ıııezun olduTruıın 1. • 11 tarifesi yakında merlyet mcv- "' k 1 k ld 1: ·ll 

C en AII Kt'ıınl AkyUz fle Alıldin Oa· dnir şerh wrılıııiş ve lm istiıl:ıya ''e· aç sa H ·ası O u.,unun ""' 
.ın \' ıı ı B ı ı· ı · kllnc konacaktır. Tarifede bir· "ı ver nı n n y ~et ıyeı o ııyıırcl rllen <'C\' llP üzerine Kcınnl muhasc- ması itin muhakemnt. \ b:l " 

clmi§lcrdir. cok değişiklikler vardır. beclliğe lcrfi etmiştir. 1 bir gllne bırakılmıştır. 



lnıanyayı yeni hareketlere 
oğru sevkeden sebep ne~ir 

11.giltere ve Fransa· 
ın gecikmesi mi? 

~ii'~ Kronikl gazetesinde o· didi altında bulundukları kanaa
ıığuna göre Almanya Çekoı- tin.dedirler. 
ayı ilhak ettikten sonra 

Ptrver milletlerin derhal hare 
Bilhassa Almanlarla Slovaklar 

Günlerin peşinde·n: 

NARH 
htanbul belediyeıi perakende et 

aatıılarmda nar~ muhafazasına 
karar venni1- Buna bir diyeceği
miz yoktur. Yalnız kasap dükkan.. 
Jarmda etin perakende sabır narha 
tabi olduğu halde mezbahada top
tan satıılarm serbest bırakdmaaı 
bize itin kökünü ve kaynağını bir 
tarafa bırakıp da teferruatı ile ui· 
raımak ıibi ıeliyor. 

3 - YAKIT. 30 MART 1939 

Son Haberler 
Hataydaki 48 nci dağ alayının 

kuruluşu yddönümü 

Tecavüze ugrıyan 
Fransız vapuru 

Cebelüttarık, 29 (A.A.) -
Fransız Lezardicux vapuru San 
Antonio burnu civarında taarru~ 
za uğramıştır. 

teçcrck bir karar almak yo
lci tcıcbbilsleri henüz bir ne· 

ti- ,..ttrncmiıtir, 
~11' 1 

arasında yapılan muahededen en. 
di§e etmektedirler. Zira bu mua
ıbedenin 2 inci maddesine göre, 
Slovak - Leh hududunda Alman 

Birde ortada hiç bir ıiüyetçi 
yok iken baZı zabıta memurlannm 
filan esnaf narla riayet ebnedi di
ye zabıt vara.kalan tutuklan ve 
bunları mahkemelere verdikleri 
ıörülüyor. Fikrimizce narha ria
yet etmedi denilerek bir diilmi.no 
hakkaıda zabıt varakası tutacak 
olan zabıta memurlarmm mutlaka 
bir ıikiyetçi müıtd-i göıtenneleri 
lizmıdır. Akıi takdirde narha ti.bi 
eıyada fahit fiyat ile mal sabyor 
iddiası ile esnaf hakkında takibat 
yapmak sal&hiyeti suiistimalleri 
teıvik edebilir; bu suretle bir fe
nalığı kaldınnak isterken batka 
türlü fenalıklar meydana gelir. 

Parlak bir surette 
kutlandı 

Antakya, 29 (A.A.) - Anado
lu Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

kongreleri yapılmıştır. Şimdiye ka 
dar yirmi ocak kongresi yapılmış
tır. Kongrelerde Parti üyeleri par 
tinin altı vasfını hep bir ağızdan 
tekrarlxyarak heyecanlı tezahürat 
yapmışlardır. 

Bu vapur bilahara verdiği bir 
telsizde taarruzun durduğunu ve 
Oran istikametinde yoluna de .. 
vam ettiğini bildirmiştir. 

ftf· ın ıtıalQmat alan ve mutedil Al Parti teşkilatı heyeti hararetle kar 
şılamışlardır. noktai nazarına göre, c· 

lngütere ve Fransa bükQmet
~tr lbangi bir azim eseri gös-
1 olsalardı, Hitlcr Mcmel ve 

yada harekete geçmiyecek-

ltbıstana gelince, buı Lehler, 
:Yayx rencide edecek hare
ıarulayorlar, bazıları hiç

harekete ge~ek istemiyorlar; 
doğrudan doğruya Alman teh· 

askeri üsleri kurulacaktır. Bu mu· 
ahedenin başlıca gayelerinden bi· 
risi, Lehistanı tehdit etmek oldu. 
ğu anlaşılıyor. 

Lehler §imdiye kadar, endüstri
lerini Alman ve Rus hududundan 
mümkün olduğu kadar uzak mın· 
takalara kurmak ihtiyacını göster· 
mcktcyidiler. Fakat Slovakyarun 
ilhakiyle, Alman nüfuzu altındaki 
arazi, 'bu endüstri ıruntakalannın 
IJO mil yakınına kadar gelmiştir. 

Kırk sekizinci takviyeli dağ a
layının kuruluşunun yıldönümü 

olan 26 Mart günil parlak askeri 
merasim yapılmıştır. Merasime, 
spor sahasında istiklal Marşı ile 
başlanmıtır. 

Kahraman askerlerimiz alay ko. 
mutanı Kurmay Albay Şükrü Ka· 
natlı tarfındn teftiş edilmiştir. Tef 
tişten sonra komutan askerlerimi
ı:e ve ~avetlilere hitaben bir nu· 
tuk söyliyerek kahramanlıkla do· 
lu olan alayın tarihçesini anlatmış 
bu arada alayın 5 Temmuzda Ha. 
taya ne suretle girdiğini izah et
mİJ ve coıkun bir ıekilde alkıJlan 
mıştır. 

Arauz merkez ocak kongresinin 
yapılması büyük tezahürata vesile 
olmuş, civar köyleroen gelen üç· 
bin partili ellerinde Parti ve Ha
tay bayraklariyle kasabanın mey. 
danlarını dol.durmuşlardır. 

Parti reisi mebus Hamdi Sel· 
çuk'un Parti teşkilatındaki mak
sat ve gayenin ne olduğunu, Par• 
ti prensipleriyle büyük Şef .tnö• 
nünün Partiye verdiği yüksek e .. 
hemmiyeti tebarüz ettiren nutkun 
dan sonra, Partililer, (Yaşasın is
met İnönil, yaşasın Halk Partisi)'. 
diye tezahürat yaparak kongreye 
nihayet verilmiştir. 

Parti teşkilatını yapmakta olan 
Tekirdağ mebusu Rahmi Apak'ı 

FRANSIZ 
~ Reisicumhuru nto 

Suriyede sükun 
Şam, 29 (A.A.) - Hükılmeti 

mevcut olmama.sına rağmen Su
~ye mebusan meclisi toplanarak 
eski Başvekil Cemil Marda.mm 
izahatını dinlemi§tir. Cemil Mar. 

HASAN KUMÇA YJ 

Emlak bankası 
Yarım milyon lira 

kAr etmiş ~ kim olacak 
et . , 29 ,(A.A.) - Bir hafta 
ı•· ~apılacak yeni Reisicum. • 

'eçimi Paris gaz.etelerini zi. 
;aıyıe meşgul etmektedir. Ga 

Lebnın'un ikinci defa o. 
Reisicumhurluğa namzet • 
koymaktan imtina.da ısrar 

dam, kabinenin esasını 1936 Fran Ankara, 29 (A.A.) - Emlak ve 
sız - Suriye muahedesinin tat. Eytam Bankası heyeti umumiyesi 
bikinin teşkil eylemiş olduğunu bugün toplanark bankanın 1938 
ısöylemiştir. Müzakereyi miltea • yılı mesaisine ait idare heyeti ra
kip, meclis muahede ve anla§tlla· porunu ve bilançosunu tetkik ve 
yı istihdaf eden takrire mlizahe. tasvip etmiştir. 

Bundan ıonra Hatayda bulunan 
yedek ıubaylar askerlerimize ta
nrttınlıru§tır. Yedek subaylar adı
na Hatayda bulunan Kazım Nami 
Duru bir hitabede bulunmuş, Kı
rıkhan mebusu Hikmet Mehmet
çik adlı bir giirini okumuştur. Bu
nidan orduevine gidilmiş, orduevi 
nin önünde şanlx alayımızın geçit 
resmi temaşa edilmiştir. Yiğit 

Mehmetçiklerin birer arslan veka
riyle ve muntazam geçişi çok al
kışlanm11tır. Davetliler öğle yeme 
ğini kışlada askerlerimizle birlikte 
yemİ§lerdir. 

ret göstermeğe karar vermiştir. Raporda, bankanın geçen yıl i-
ttın.fyeceğini merakla bekli. çinde ba§ta Ankara olmak üzere 

Şamda ve Halepte sük\inet de. 
birçok §ehirlerimizin imar harevam ediyor. 

kuvvetli DAnızet olaıı Her. I ketlerinde üzerine almıı bulundu_ 
.reanneney ve Daiacller'm ısveç si Ahlamyor ğu vazife kayt ve bu yoldaki yar-
tliklerinl. koymamaları U. Stokholm, 29 (A.A.) - Hükü. dımların son yıllar içindeki inki-

t "t §imdi muhtemel na.ımet met, parlA.mentoy& verdiği bir şafı bilhaua tebarüz ettirilmiı bu
t eski mebusan re!a1 ~ .. ~un l~yihasmda. Isveçin milda. lunmakta idi. 
eski bahriye nazrn Pietrl ve faa: kuvvetlerinin artınlmasmı 1938 yılı mesaisinin verimi ola-

Halk şairi Kayserili asker Meh
met Başlar, Haması bir destanını 
okumuş, Antakya mebusu Vedi 
Karabay, İskenderun mebusu 
Hamdi Selçuk birer hitabe söyle. 
mişlerdir. 

t naZil"I Quellle ile ayandan !stem.i§tir. rak .500 bin liraya yakin bir kir 
Ve G<Xlart'm isimleri ileri B k 1 .. ~ ib' temin etmiJ bulunan bu milli mü. 
ll~ kt dl u anun a uı muc ınce . . . f 

1
. . ;ne e r. bahrfyeae ulC fiK h' •ti lk1Yü%" "eSICRmız menısıne Ve aa ıyetıne 

:ol\ Blum, Popula.ire gazete • gllnden U ~'~~k ~e k 1_ daha ziyade bir inki~f verebilmek 
~ "azd w ıı..· ak 1 de p ç 3 '4M ..,.ı.ı 6 '" e çı arı · · k~ · • k ·h • 

J IgI .IJır m a e ar. m kta 11• ki .1 !s ıçın bu an tevzı etmıyere ı ti· 
Bundan sonra milli oyunlar oy

nanmıştır. Gece Orduevinde bir 
aile toplantısı yaptlnuıtır. Meclis 
Reisi, Baıvekil, konsoloslar, ve
killer, mebuslar ve daha birçok 
davetliler refikalariyle birlikte bu
lunmuşlarldır. Hava çok güzeldi. 
Bütün halk caddeleri doldurmuş
tu. Alayımızın merasimi dolayısi. 
le İskenderun bir bayram günü 
yaşamıştır. 

~to k 1 k a ve e ı se z; mı yon • 
nun ~ ~ azası om~ veç kronluk munzam tahsisat is. yat akçesi meyanına almıgtır. 

Yle sosyalıstlerln ayrı bır t kted' 
.>...... ··ste kl . . 'h t enme ır. 

• -.:ı; go rece ermı ve nı a ----=-----------
• ~ta: cumhuriyetin umumi Yardim sevenler cemi· 

:fıı.atıerlne en ziyade elverişli 
l.ıtıe1e smıfmm menfaatlerine yeti kongresi 
!ıı az zarar verecek şahsın se. An.kara, 29 (Hususi) - Ba • 

lehinde rey vereceklerini ya.n Mevhibe . İsmet 1nönUnıün 
~lnektedir. yüksek himayeleri altındaki yar. 

---0-

Göbels Peştede 
peşte, 29 (A.A.) - Al • 

~a propaganda nazın dok • 
%obels, bugün saat 12.20 
~sa hususi bir ziyaret için 
~a gelmi§tlr. 

dmı sevenler cemiyeti bugün sa
at on be~te Çocuk Esirgeme Ku. 
rumu salonunda senelik kongre. 
sini aktetmiştir. Bir sene içinde 
yapılan yardımlara dair rapor o. 
lrunpıuş bu sene içinde yapıla. • 
calC işler etrafında yeni kararlar 
verilmiştir. 

BİR BALO 
HATIRASI 

YAZAN : Refik Ahmet SEVENGIL 

HiKAYE 11 
Bir dostum anlatb: 
8e., ilk defa baloya sittiiim zunan on .ekiz yaımcla idim. 
~n lstanbulda ıimdiki gibi ark ırk balolar yapılmazdı, bu 
1a.ntılar hemen hemen yalmz memleketimizdeki ecnebilere 
•us eğlencelerdendi; yabancı dili bilen, yabancılarla diifüp 

Türklerden pek az kimseler bu toplantılarda bulunur-

On sekiz yaşında idim, dedim; ilk sençlik heyecarunrn beni 
den tırnağa kadar sardığı, damarlarımda sıcak, pddetli, yük
tazyikli bir kanın koıa kop 'dola,biı on sekiz yaısnda .•• 
E:'Vimizde ötedenberi oldukça alafranga bir hayat yaıanıyor

; tranarzcayr pek küçük yapmda iken ailenin bütün çocukla
ıneıgul olmak vazifesile ve tlenilebilir ki, temelli olarak evi. 
Yerleımiı olan ihtiyar Franaız mürebbiyeden öğrenmi,tim; 

~.tehi Sultanide (Şimdiki adı ile Galatasaray lisesi) senelerce 
."lttız muallimlerden öğrendiğim Fransız edebiyatı da beni ih. 

derecesinde sarmııtı. Anhyarak anlamıyarak, ders aralann
\it~~tebin koridorlarmda, teneffüıhanede bir köıeye çekilerek, 
l\ıq ıünlerinde evde odama kapana•ık yutar gibi, sömürür gibi 

lığum Fransızca romanlann sayısı günde ikiyi, üçücü bulu
.._ 

ilk defa münasebetsiz bir ruyanın beni baıtanbata değiştir
! Olduğunu hissederek korku -ile uyandığım bir ıecenin aaba-

Amerika iki buyuk 
zırhlı yapıyor 

Vaşington, 29 (A.A.) - Be • 
yaz Saraydan, bildirlldiğine göre 
Reisicumhur Ruzvelt, bahriye 
nezaretine iki tane 45 bin toni
lUoluk büyük saffıharp gemisi 
inşası için emir vermiştir. 

Amerika Birleşik devletleri 
bahrisinin en büyük gemilerini 
teşkil edecek olan bu inşaat Jçin, 
bahriye nazırı, kongreden. 18.zmı 
gelen kredileri pek yakında talep 
edecektir. 

Parti ocak kongreleri 
yapıldı 

İskenderun, 29 (A.A.) - '.Ana
dolu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Kaza ve mülhakatta Parti Ocak 

hmdanberi birkaç senedir )"üreği fazla çarpmtılı, dimağı fazla dü. 
!Üftc:ıeı)i, i.deta sözü 'yan perdeli bir a~amdım. Beni peıinden sü
rükleyip sötüren bir ~y vardı, bir hayale bağlanmıt &"İdiyor· 
dum; fakat bir .,ey, bir hayal ki, ona müphem bir tarzda olsun 
bir ıekil veremiyordum; ne gözüm sınıfta kara tahtanm üstün
deki cebir problemin.inin harflerine, rakamlanna dalıp gittiği sı· 
ralarda, ne yatakhanede karyolama uzandığım aman karııma 
selen pencereden bana gülümser gibi bakan aynı yuvarlak çehre. 
sini seyrederken, hiç bir ' vakit, hiç bir suretle ... 

Babam hariciye memuru idi, urun seneler ~t dıımda 
dolaıır, ara •ıra izinli olarak gelirdi, onu pek seyrel( sörürdüm; 
fakat düyunu umumiye idaresinde oldukça mühim bir mevki aa.. 
bibi olan bir amcam vardı ki, bizi hiç )'alnız bnalanazc'IL Amcam 
bellidı; ıık, neıeli, her türlü eğlencecM=n hoılanır bir adamdı. 
Onun bu halini ailenin içindeki gençler çok beğenir, ıetrafmdan 

aynlmazdrk. Amcam benim için de bir Avnıpelı insanın bütün 
vaaıflarmı taııyan, l<ibar, güzel, sevimli, ideal bir erkekti. On.un -
aibi olmağı ister ve bunu kendim için daima imkanuz sörürdüm. 

Amcam ıon zamanlarda bana musallat olmuıtu, Yalnız kal. ( 
dığmırz zamanlar hafif tertip ıakalarJa anlatmak iıtiyordu ki 
genç bir erkek olarak kendisi gibi tecrübeli bir adamdan öğren
mem lamn gelen bazı ~eyler vardır. Ben bu bahislerin açılma• 
arnda.n dolayı hem utanıyordum, hem de !derin bir menak ve he
yecan içinde seviniyordum. 

Ah, o b«ıi berbat ve harap eden romanlar; bana tatlı, zevkli, 
heyecanlı saatler yaıatan hikayeler... lnıana insanlığaıı hiısetti
ı-en, insanı mesut eden o harikulade lezzetli sahnelerden bir ta. 

neıinin olsun, bir kere olsun kahramanı olabilmek! ... itte ne za.. 
mandır böyle bir fırsatı içim yana yana, hasretle, halecanla, adeta 
rztırapla istiyordum. 

Maddi, manevi hüviyetimi b."lttanba,a sarsmblar içinıde bı
rakan, mahiyetini tayin edemediğim meçhul ve esrarengiz ale
min kapısını açacak olan anahtar yanıbaınnda idi, amcamın elin
de idi; fakat onun bu kadar müsaadekar olmasına rağmen nasıl 
olup ıda ıu miskin utanmayı bir türlü elden brrakamıyordumJ 

Görüp Düşündükçe 
-..~- ,,_, ~~ awww- -

Türkü alkışlayanlar 
Romenlerin, milli kalkınma partisi toplantısmda Hariciye 

Nazırı "Gafenku", Türk dostluğunu övdü ve ıiddetle allaı-
landı. · 

Baıka ufuklar altında, adnmz söylenirken, kopan bu alkıı· 
lar, açık söyliyeyim, bana gurur vermed"ı. Hatta içimde hayre. 
te ben:ner duygular bile var. 

Batıda ıövalyelik, ancak bir mevıim süren bir ahlak altın 
çniı idi. Hem yalnız batınln ıbir kısım azlığı arasında yapnuıtı. 

Biz, Türklerse, böyle doğduk, ıböyle yaıadık, sonu olmıyan 
ömrümüz hep böyle geçecek. 

Büyük Savaıa, baılaya.nlar)a i>l->aber girmemiıtik. Sebep 
olanlar arasında da değildik. Fakat silahı elinden en son bıra
kan biz olduk. Bunun karlı mı, zararlı mı olduğunu burada mü. 
nakaıa edecek değilim. Ben, yalnız bir aeciye meselesine iıaret 
ediyorum. 

"Balkan Paktı,, içinde 'de Türkün tek va1f1 budur. Dostu
na ölünceye kadar bağlı kalır. Tabii o dostun da lbu f~dakarlık
lara layık olma• .-rtiyle. 

Kuhıplarda hunna ağacı naııl bitmezıe, bizim soyumuz
dan da "Makyavel,, Jer öyle çılonaz. 

Dünya, ''Makyavel,, i varsın siyaset makinesinin çarkçı. 
baı111 sayım. Biz öyle düıünmedik, idütünmiyoruz, düıümniye
ceğiz de. Elimizi uzattıklarımız, avuçlarmda yüreğimizin vu. 
ruılarıru duyarlar. Bir kılıç aapmda korlaınç olan bu pençenin, 
dostluk, kadife eldivenidir. Yaman vuranın, iyi okıayacağma 
da inanmalıyız. 

Verdiğimiz söz, ağzımızdan çıktıktan sonra, artık lif ha· 
linde kalmaz. Toprak olmuı atalarnnızın ruhları huzurunda biz, 
bu ıözü hiç söamiyen mukaddes bir ateı yaparız. 

Eğer tarihin, bizden kopmuı milletlerin sayısız tahitlikle
ri olmasaydı, kendimizi böyle tarif etmiyeoelı:tik. Fakat herke
sin bildiğini bir sır gibi saklamak neye yarar? 

Dostlanmız, yürek rahatiyle geleceğe baksınlar. Türl<ler, 
her hangi ıbir ittifaktta ilk ve üstün de~ri mertliğe verirler. 
.lttifakm nimeti ikinci plandadır. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

Bu kadar çekingen, korkak, beceriksiz olduğum için kendimden 
Jtefret ediyordum. 

Amcam beni tehlikeli yollara Hpmaktan kurtannak, koru
m~ bana yol 1röstennek, bu suretle tecrübeli ve yaılı bir akra.. 
baya düten vazifeyi yapmak istiyordu. 

O devirde yabancı dili bilen birçok kimseler gibi ceketimin 
dıt cebinde baılığı ba~kalan tarafından görülebilecek ıekilde kat. 
lannuı bir Fransızca gazete ile dolaımak adetimdi. Bir gün evde 
sokağa çıkmak üzere giyindikten sonra Stanboul gazetesini ce· 
bime koymak Üzere elilllil alnuı, fakat katlaımdan önce ayakta 
ıöyle bir göz abnağa baılaımp. Amcam tesacJüfen odaya girdi. 

- Ne okuyorsun? 
Diye sordu. 
- Fakirler menfaatine bir balo hazırlanıyormuı, onu oku

yorum 
Dedim. Baıuu hafifçe sallayarak ve gülümsiyerek cıevap 

verdi: 
- Anlaııldıf 
:Ve yine aynı suretle devam etti: 
- öyle ise hazırlan bakalım, bu İef er haloya yalnız gİtmİ· 

yeoeğim, ıeni de götüreceğim! 
Yıldırunla vurulmuıa döndüm. Ben o sözü rastgele ıöyle

miıtim, amcam onu manalı bulmuı, benim tarafnndan kendisine 
bir teklif ıeklinde telakki etmiıti; fakat fena da olmamııb. 

iki hafta hep bu mesele ile meıgul olduk. Amcamın delaleti 
ile annemden izin alındı, hazırlık yapıldı, balo elbiseleri diktiril. 
di, 'birkaç danı figürü öğrendim Ye nihayet balo günü gelince 
gündüzden bavulumuzu alarak Tarabyaya gittik. Balo Sümer Pa
lasta veriliyordu. Amcam evvelden bu otelde oda kiralanuıtı, ora· 
ela kalacaktık. 

Mevsim yazdı. Akıam yemeğini otelin bahçeden uunan 
ağaç dallan ile sanlı gcniı terasında yedik. Önümüzde deniz, ka
ranlık çöktükçe kurıunileıen fevkalade güzel bir renkle sanatka· 

(Devamı var) 
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Merinos fabrika
sında iş ha yatı 

2.100 işçi Rahat Ve 
Mükemmel Bir Şekilde 

Çalışıyor 

Buraa, (Hususi) - En modem 
tesisata malik olan ve memleketi
mizin kamgam ipliği ihtiyacının 

mühim bir kısmını karşıla.maya 
başlryan bu fabrika (2100) işçi ile 
durmadan çalışmaktadır. Burada 
iki bin yilz aileyi geçindiren mil-

essesenin senelik verimi (1 milyon 
200.000) kilo kadar yün ipliğidir. 
Merinos fa'brikasmda başta me
rinos yünü olmak üzere yerli yiln
lerimizin her cinsi, tiftik ve keçi 
kılı da dahil her cins yünlü men. 
&ucat iptidai madde1:linden iplilr 
ya ptlabilmektedir. 

Fabrikanın imalatı günden gü
ne piyasada takdir edilmekte, tek
nik baktmdan çalışma kabiliyeti 
inkişaf etmekte ve randımanı gü~ 
dengilne artmaktadır. 

İşçinin iı bakrmın.dan kabiliye
tini yUkscltmek için sarf edilen gay 
Tetler iyi neticeler vermektedir. 
Fabrikada, bir taraftan mesleki 

kursların yardımı ile mlitehııssıs 

işçi yetiştirilmekte, ldiğcr tar:ıftan 

da okumak bilmiycnlere hususi 
öğretmenlerle her gün okuma ve 
yazma öğretilmektedir. 

Yakında mükemmel bir hale ge 
tirilecek olan fabrika mileşsesele
re bir örnek teşkil edeeektir. 

Yurdumuzun zikre şayan sana. 
yi ~ehirlerinden biri olan Bun;ada 
Merinos fabrikası teessüs ettikten 

6önra el ile tutulacak lkadar mun
tazam bir fabrika işçiliği !hayatı 

yaratılmıştır. 

İşçi daha teknik çalJtnıaya, da
ha mükemmel bir disipline, daha 
&hhi ve rahat çalışma sahasına 
kavuşmuştur. 

Maymuncuk Kullanan 
Sabıkalı 

Pımgaltıda. SUleymnn Nnzlf 
sokağında. Haracctyan :ıpartı

manrnda oturan Znrenln sandık 
odnsının kllldl maymuncuk 110 
acılmış ve iki takım elbise He 
kUrk yaka ve tayyör çalınmıştı. 
Zabıta memurları ta.rafından 

yapılan sıkı takibat neticesin
de hırsızın sabıkalılardan l\Ius· 
tnfa olduğu n.nlaşıJmış, yakalan 
mıştır. 

Mustafanın '!zerinde "Mllano 
Grnnd otel 118" yazılı bir may
muncuk bulunmuştur. 

Mustafanın çaldığı eşyalar 

meydana tıkarılmıştır. Tnhki -
lrnt devam ediyor. 
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HARPUTLU ŞERİFİN: AMERİKA HATIRALAR ı 
-:24- losunun lı'raıısızdan epey fazla. Ve ilan edilen saatten bir saat dan sonra doğruca gidip Karpan 

olması da milhim avantajdı. Hele evvel, Jerscy Stideki hususi stat. tiyenin elini sıktı. Kadın seyirci. 
Allah yardımcım olsa da Ame. maçın Amerika.da -ve açık hava- ta tastamam 00.000 kişi wplan - Jer, yaklşıklı Fransız boksörUnx 

rikanın yüzünü kara çıkarma- da yapılması Cek'in lehine ala • mıştL daha :ziyade tutuyorlar ve boyu. 
sam. lşte bundan dolayı mena. metlerdi. Saat tam ikiyi elli beş geçe al- na onun lehine :müza.hcrette bu • 
ccrim Kirns'in kaç haftadır bas- Karpantiye daha mayıs ortala. kışlar arasında Fransız şampi • Junuyorlardı. Hakem Ertel ağzın. 
kısı altındaymı. Değir gazete o. rmda. "Savua" vapuru ile Fran .- yonu !Knrpa.ntiye, yanında. mena. da megafonla - o zaman mikro. 
kumak şöyle rahat bir nefes al- sadan Amerika.ya gelrni§ti. May. ceri Dekan ve yardmıcılan oldu. fon yok - müsabakayı: açtı: 
~a bile vakit ve im_kftl_ı yok! to namında bir çiftlikte mükeL ğu halde ringe sıçradı. lki elile .. . . w • • 

Kafır e.da.sım Cek beni şımdiye lef bir §8.to 'kiralamış antrenman boks adabınca halkı .selimladL Dünya §8.tnpıyonulugu ıçın 
k.adar başıma gclıniyen bir şe. lara orada devam ediliyordu. Sonra. gidip sol köşedeki yerine 12 ~evrelik :nüsa:baka. Frans1% 
kı.ı~~ sıkıyor •. Sen Rikard'la ~Ö: Karpantiye de, menaceri De- oturdu. Biraz sonra kıyamet kcr 3011 Karpantıy?: 78 kilo. C.Ck 
r~§u_rsen be~ ne kad~r bu ışı kan'ın tavsiyesi üzerine Dcmp .. puyor gibi. ortalıkta yer yerin • Dempsey: 84 kılo.,, 
cıddıye aldıgımı. kendisıne anla. sey gibi dışarısı ile her türlü te. den oynadi: Dempsey, C.Ck Kirns Derin bir sükfıt kaplamıvtı. 
~ sanırsam ~yi para yapaca- ması kesmişti. Dempsey idman - ve bir.sürü maiyet meydana çık. Gong çaldı ... 
gız. Cumartesi ıdmanlarım bltl. larmda çok sıkı dövüşler yap .. mışlardr. Halka kısa bir selam .. (Devam• ııar) 
yor. Temmu.."11Il Uk haftasında makta. idi. Hatt!l bir gün sağ gö. ----------------------_:_ 
Jerscy Stide görü§eceğiz. Seni o zU fena halde hırpalanmıı;tı. Üç Eroinci Yakalandı Bir Artist Yaralandı 
gün he~hnlde bekle~. ~km gel Mühim maçtan bir gün evvel, Kadıköy iskelesi dvarında 
memezlık etme! Alıce e hUrmet • yani temmuzun birinci cuma gü- Uç kişinin başbaşa verlp eroin 
le~, senin _gözleri~den ~perim, kü nU (192l) Dempscy antrenman çektllcleri vapurdan erkanlar 
çUk!ere bırer sag suvıng!.. !Kar. mahalli olan Atlantik Stiden ha. tarafından g6rUlmUş, zabıtaya 
deşın: C.Ck ne:rıpsey.,, l'cketle milsabaka yeri olan Jcr. 

Şerıf, Anıerıkalı §amplyonWl scy Stiye muvasalat etti. Milsa
mektubunu yüksek sesle okudu. baka ertesi gUnü öğleden sonra 
Çocuklar yeni bir heyecana ka - saat üçte icra edilecekti. Seyir 
pıldılar. Bu ser er kendilerinin de için erkenden binlerce seyirci a. 
maça. götürlilmcsini b&:balarm • kını başladı. 
dan nca edip 'Vait nldılar. Su satrrlar arasında kahrama. ... 

• • • nırnız Cek Dempsey'in kısa. bir 
Me.shur organizatör Teks Ri. tercüme! halini de o'!ruyucuları -

kardın bilyilk maç için intihap mıza bildirmeyi faydalı bulduk. 
ederek 6 ay müddetle kirnlnınış Cck Dcınpsey, Amerikalıl:ırm 
olduğu mahal Mon.komeri Park zenci Cak Consonda saplanıp ka. 
isminde bir saha idi. Elli bin ki. lnn cihan şampiyonluğu ünvanı. 
şinin rahat rahat oturması için m koparmak için °Beyaz emin,, 
tahta tribünlerin in.saati tama - diye arayıp yetiştirdikleri boksa 

hnber verilmiştir.. Biraz sonra 
gelen memurlar Arap Tnhs1n, 
Mustafa. ve Nuri ismindeki Uç 
eroinc!yi yakalayıp. merkeze 
göturmtışlerdlr. Bunlardan A
rap Tahsl.n yoldn giderken ce· 
binden bir balon çıkarmış, bir· 
denbire yutmuştur. Balonun 1· 
çfnde eroin bulundu!lunu zabıta 
memurları görmUşler ve Arap 
Tahslni hemen Haydarpaşa has· 
tahanesino kaldırmışlardır. Has 
tahnnede Tahsin kusturularak 
balon çıkarılmıştır. 

miylo bitmişti. 400 amelenin j§. Allah vergisi müsaadesinde ka - Sucuktan Zehirlendi 

Cnmlıköşkte temsil veren 
Şevkinin kumpanyasında artist 
Zehra evvelki gece Taksimde 
Cumhuriyet meydanından ge· 
çerken bir mUddettenberl dar
gın bulunduğu kocası Hasan O-

nUne çıkmış, elindeki demirle 
knrısını başından yaralamıştır. 

Zehra tedavi altına n1ınmıştır. 

,..... 

rLALE·1
1 

i·ı Sanatın, ilinin ve f cnnin enli 

1 

son tek~'mülünü bir araya İ~ 
i toplıyan bu sinema sarayında:; 
İ göreceğiniz filmlerden 'birka~t: ı: 

iJ Keşnf Alayı 
ı Errol Flynn • Olivia 

VAK11 
AD01'."'E TARiFESi 

M emlcket Meml& 
içlndı: d•ı: 

Aylık DS ıss 
3 aylık 260 425 
6 aylık 475 820 
1 ) ılhk 900 l (j00 

Tarifeden CnJkan ııırl 
için ayda otuz kuruş dü 
Posta birlil!inc slrmeyen >-c 
ayda :rctmiJ beşer kuruş 
medillr. 

Abone kaydını bildiren ııı 
lup vo tclgrar OercUnl, • 
parasının postn ve)·a bank• 
yollaına ficrctlnl id:ıre kend1 

zcrlrıe alır. 

TQrkluenln hı:r posta merke;I 

VAKITa abone ua=ılır. 
Adres değiştirme ücreti 

25 luruştur. 

iLAN UCRETLERİ 
Ticaret UAnlannın santl 

satırı sondnn itibaren nAn s 
falnrındn 40; fç sny!nJ:ırdll 
kuruş; d6rdüncQ suyfndl1 
ikinci Tt ücüncilde 2; birin' 
'; başlık yımı kesmece 5 
dır. 

BüyQk. tok devamlı, klİ! 
renkli filin Yerenlere ayrı • 
indirmeler yapılır. Rcsrot il~ 
rın B!lntlm • satın 30 kuru~1 

TİCARi Mı\HfYETTE oı..'11\' 
KOCOK !LA 'Lı\R 

Bir defa 30, Ud defası 50, 
defcsı 65, d5rt defası 75 ve 
defası ıco kura~tur. üç .~ 
il:ln verenlerin bir defası bC 
vadır. Dört satın seçen ıuı.nt• 
fazla satırları beş kuruştan 
snp edllir. 

Ilizmet kupona gctırer.l 
kücük lldn tarlfetl un:de 
lndlrfllr. 
Vakıt hem doğrudan dog 
::ra kendi ldnre yerinde, b•ıtl 
knrıı caddesındo Vakıt \'il 
altında KEMALEDDlN Jft 
İIAn BOrosu eliyle U~n f; 
eder. (Büronun telefonu: ~O 

çiliği tam 50 gün devam etmişti. biliyeUi bir insandı. Boksa 1915 Balurköyde Knrtnltepede o-
Halkm yerlerine dağılması: için te ha.slamı§Ur. Sık müsabaka turan Yani., Bakrrköyde tstas· 
hususi trenler tutulmuştu. Bura- yapmış değildir. Evvelce de söy. yon clvannda bakkal Yaniden 
nm tanzimi yUz yirmi beş bin do. lediğimiz gibi ilk beynelmilel §öh aldığı sucuktan zehirlenmiş, 
lara mal olmuştu. retini 120 kiloluk Ccs Villardı Balıklı Rum bastnhnncslne knl-

'.1
1
1 şat:~:··~ı;üş !Alemdar siniıua 
!İ DAN!ELLE DARRtEUX 1 iKi FiLM t 

.lı.I 1 1 - Kadınlar Saltaı>' Fransız gnzetclcrt Karpantiye. yendiği gün temin ctmisti. Sağ dmlmtştır. 
nin sürat ve maharetine güve~. kro-şclerinin şiBdetindc ;>"UmrUğn. 
rek galibiyetin muhakkak kendi- sahip ikinci bir boksörün ne ev. 
lerine güleceğini yazmaktan ~- velce ne sonraları yetişmediğln
kinmiyorlardı. :Yalnız maçın de dünya münekkitleri müttefik. 
ka.U tarihi olan 2 temmuzu biraz tirler. Hatta. Co Luiz'den bile ..• 
erken buluyorlar ve boksörleri • Nevyork "\·alisinin bir aralık 
nin daha bir müddet hazırlanma. bu cidden ehemmiyetli ve alaka. 
sı lazım geldiğini iddia ediyor - lı maça mani olmak istemesi or
lardı. ganizatörler için bir tehlike de. 

Cihan şampiyonluğunu elinde ğil bilakis reklfurı yerine geç. 
tutan Dempsey o tarihe kadar mişti. 
62 mühim maç yapmıfl 44 U nak Gelelim Maçın tafsilatına., 
avtla olmak üzere elli beşini ka.. O gün sabahtan, hatta gece -
zanmıştı. Yalnız bir tek defa nak. den şiddetli bir sağanak halinde 
avut olmuştu. Karpantiyenin re. yağmur yağmakta idi. ~te orga. 
koruna gelince 82 maçta. yirmi nizatörler için asıl büyük tehli • 
sekizi nakavutlu olmak üz.ere alt- ke ... Zira maç açık sahada. oyn;ı
mrş sekizini kazanmıştır. Yalnız nacaktı. Endişeye düşen hallan 
bir mesele vardı ki Dempsey Kar heyecanı son haddini bulmuştu. 
pantiye ayarında teknik bir bok. Fakat 'Ileks Rikardm talihine ha. 
sörlo çarpışmış değildi. Fakat ki. va öğleye doğru tamamen açıldL 

,. " - (' .,..;. - -~ --

Demir Çalanlar 
Galatada Bnğodalar sokaf;m· 

da yeni yapılmakta olan bir bi· 
nadan demir cnlan Rıfat, HU· 
seyin >O Ahroot isminde Uç kişi 
kacarlarkcn ya mlnnmışlardır. 

Otomobil Çarptı 
Arnavutküydo oturan İtal

yan tebaasından Lol'nin 1dnre
slndeki 978 numaralı husust o
tomobil dün Deşlktaştan Kara· 
köye gelirken polis merkezi ö· 
nUndc tutun amelestndcn 20 ya· 
şmda. Mehmede carparak yere 
dUşUrmUştUr. Mehmet muhtelif 
yerlerinden yarnlnnmış, Beyoğ
lu hastahanesine kaldırılmış-

; 

Paris lş1klara 1 TARAKANOV • 
Tinno Ross! • :Michele Alfa 1 14 

il T ova rı eh 1ı ! .~:!..~:~~.~~~ ... '.~!!.~~ il Chorles Boycr • Claudette 1 ij SEHU\ T1YA1'Jl~1 
İ!ll Colbert • I! 30 - 3 • 939 Çtır..-nkşamı 20.30 d 

:.i •• i Vatan Kurtaran Arslan 
1
1!. Tepehaşı KorkııM 

Komrdl kısmı: Bir muhaılp arcft 
H Errol Flynn • Olivia i! f,11 ll de Havilland 

1
.

1
ı fii H.:uL:ıcş~:;: c~ 

:J 1 • ZOZO DAL~4 

1ı1 HJaeaynvGaab"·ın a_şsaı·m"on1e"s~~on" 1 l\lııcnr nııJcll. 1 ..... < ı~:ırdnş). J!iizik: KAUtJ.l-• u .ı 

H SlhaDOwa 11! 
11 Danca : 
~ Ginger Rogers - Fred Astairel 

H Emno zoıa Riı n PAUL MUNl İ .. 
:::::::::::::::::::::-.:: :.ır::::::::-:::mmm:u 

r~~ TURA~:, 1:::a~l 
'J Filistin rad1osU 0~ 
tı; · su Zeki:rc JJanıd• 

' Snz lfc>·cti 
Ertuğrul Sadi Tek ''o arkndaşl 

SERlATCASI (Vodvil 3 p.l 
(Sc) AtUA RevOsn • Mite pcr. 

Varyetesi. 

~. 

Kar:amazof Kar..deşl~r 
- Evet ibu acıyı tattım. Karım biri

le kaçtı. Dahası var, kaçmadan önce 
malımı mülkümU de keruli ilstüne yap
ttrmış. Bana bıraktığı tezkerede: "Sen 
zeki bir adamsın, nereden olsa ekmeği
ni ~ıkanrsmt,, diyordu. Bu meseleye 
dair akıl danıştığım muhterem bir pa
pas: "ilk karın topalsa, ikincisinin a. 
yaklan pek sevikmi§! .. hükmünü ver. 
mişti .. Heyi Hey .•• 

- Adam ıcn de kırbaçladıları>a, lcır
baçlasınlar 1 

Dedi. Maksimov: 
- Kırbaçlamadılar •• Ama o gibi bir 

§ey! 

sa etekleriyle ıdanıeden b-.ı kız, ae 
lcr üstünde iyi bir tesir bırakır. ;. 
dört saat için değil, dört dakiknb1' 
zaman iç"n.. 

Kalganov çığlığı bastı: 

Yazan: Dostoyevski 
. 

... .. , . 
lliiim•liiıı .• -.--._~ feYireot Hakk ;'Saba"' Cmjiu= ilil- 136 ---

- Bundan emin ola'bi1irsiniz 1 
Mütaleasını ileri sürdü. 
- Ne olursa olsun, bırakın söylesin. 

Sözünil neye kesiyorsunuz? Hoş §eyler 
söylüyor işte. 

Polonyalı, manalı bir bakışla: 
- Benim kimsenin dilini bağladığım 

yok Madam! 
Dedi ve çubuğunu içmeğc koyuldu. 
Orta.da sanki ehemmiyetli bir mcse. 

le v:ırmış gibi, Kalganovun etekleri tu. 
tuştu: 

- Hayır, hayır misafirlerimizin hak 
ları var. Maksimov, Polonyaya gitmc-
4i. .. Polonyalı ile de evlenmemiştir. 

- Ben, Lchistanda evlendiğimi söy
lememiştim ki... Aldığım kadın, Bı aoh 
lanın peşi sıra "Smolensk,, taraflarına 
ıclmişti. Hem yanında annesi, teyzesi, 
Te akrabalarından çocu'klu bir l:adın tia 
olduğu halde ..• Hepsi de haliskan Leh-
J! idiler .. Çolc gü:ıel bir delikanlı ol:ın 
sUvarl zabiti, onu bana bıraktı ... önce
leri evlenmek kararın.da imiş. ama ıon. 

ra topal olduğundan ötürü vazgeçmiş. 

Kalganov: 
- Demc'k sen bir tooal kızla evlen

din? 
Diye 11ordu. 
- Evet... Ama nk zamanlarda ben, 

onun sevinçten 'Sektiğini sanmıştım .... 
- Hangi sevinçten'? ... Senin ile ev

leneceği için mi? 
- Tabii •.. Ama anadan doğma topal 

değilmiş ... Evlendikten sonra bana an
lattı, ki çocukluğunda bir hendekten 
atlarken diiJüp bacağını kırmıf. Hey 1 
Heyi 

Kalganov, bir çocuk kahkahasiyle or 
tahğı çınlatarak kanapeye yığıldı, Gru. 
şinika da gülüyor, Mitya ise neşesinden 
kabına sığmıyordu: 

Kalganov Mityaya: 
- Bu kere yalan söylemiyor işte, de. 

di; Maksimov iki defa evlenmiştir. Bu 
anlattığı birinci kansı olacak... ikinci 
kansı ondan kaçınr~tır. 

Dimitri: 
- Sahi ml'P 
Diye şaştı. 

Kalganov söze karışarak dedi, ki: 

- Bu adamın yalanında onu aşağıla
tan ~ir 1ey yok. Çünkü yalnız güldür· 
mek, etrafını eğlcndirmc1c i!ıjin söylü
yor. Ba:ıan lben, onu seviyorum bile ... 
Gcr~.i kötü adam, ama hiç olmazsa ri
yakar değil ... Bir~oklan bu ~diliği men 
faat uğruna yaparlar. Bu Maksimov.da 
bu hal hesaplı değil, tabiidir... Siz ne 
dersiniz Dimitri? .. Mesela, "Gogol,, un, 
onu "ölil Ruhlar,, piyesinde, eserine 
kC\yduğunu söyleyip öğiinür. Sahneyi 
hatırlıyor musunuz? ... Hani "Noz Dri. 
yov", Maksimova sarhoşlukla kırbaç 

atar. İşte hu fikrin onun hayatından a. 
lındığım söyler. Halbuki Gogolün kah 
ramam ''Çi~ikov,. 1830 tarihlerinde se 
yahat ediyordu. Böyle bir hadiseye 
Maksimovun karışmasına imkan yok
tur. 

K::tganovun heyecanı anlaşılacak şey 
4'eğildf. Mitya da ondan yana cıkıvor
clu. Gülerek: 

Diye atıldı. 
- O gibi bir şey ne demek? .. Dayak 

yedin mi, yemedin mi? ..• 
Çubuklu yabancı, uzun bacaklı arka

daşına canı sıkılmıı adamlann edasiyle 
sordu: 

- Saat kaç azizim? 
Uzun baca1dı omuzlannr silkti. lki. 

sin.de de saat yoktu. 
Gruıinika sinirli bir t<ıvırla: 

- Eğer canınız 11kılıyorsa, başkala. 

rının konuşmasına bari engel olmayın! 
Dedi. Çubuklu bu defa kızftn bir 

sesle: 
- Benim kimsenin keyfine karı~tı

ğrm yok Madamı 
Cevabmı verdi. Gruşinilca Makaimo

va bağırdr: 
- Devam edin! Ne diye sustunuz 

hepiniz lböyle? 

- Anlatacak bir şey yo'k ki ... Gogo
lun şahıslan hep uydurma adamlar ... 
Meseli "Noz Driyov,. un adı Nez.driyov 
değil, ''Nossov,, dıı. "Kovıinkov,, a gc
Jince, bunun asliyle slSyteniş balamın. 

dan bile bir yakmlrk yoktur. Çünkü bu 
a-Oaı:nrn hakikt adı işkvorruye'di. Yal. 
nız "Fenerdi,, Doğrudur. Meyüs ve kı. 

- 1yi, güzel fakat seni ne .diye ~' 
çıladılar? .• 

- "Piron,, dan ötUrü. 
- Hangi Piron? r' 
- Piron işte canım ... Meşhur f 

sız muharriri, Panaymn bir ıneY~J 
sinde içmiıtik ..• Beni davet ettilerdl
irler okuyordum ..• "Koca budala ıııı 
acaip kılık böyle? ..• ,, Bu şürdc J3ı> 
cevap olarak Maskeli baloya, )'a.

111 

mama gittiğini söyler •.. Hi 1 fiil oıı 
bu şiiri ken.:iilerine tariz sandılar·· 

j<ıl 
de daha ısırganlı bir ba§kasım o 
ğa başladım. Bu eserler müne\f\'ctl 
pek iyi bildikleri şeyler~i. Kr:ı:dıJal'ı 
tU kötU söylendiler, ama, be.n ald1 

dım, daha beterlerini ı>ıraladmı. ıtı 
nunda da: 

Burada bir biç olan Piron ptı'f°' 
O Piron ki Aka'demiye bile ıi . 

"" Beytini okudum. 1şte o vakit ust 
çulla:ıarak beni kırbaçladılar. 0 

-.Bunda kızacak ne var? Niçiıı 
diller seni? 

- Neden olacak, bilgimin ço~ı1: 
dan ... Bir insanın dayak yeıtı'51 

hin bir aebep bulunabilir, 
(Devamı var) 
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ı ~b~Ulmecit _devri~!!! 
Bir Sivri Ak11lın1n Ma~er" f,.1"H 

LT an zi ~Da t Ası: ~sşa la rı 
-18-

Abdülmecit fikrini inal edip J sefiri Tuvnel'in hiddet ve infia. 
bir tUrlü hal çaresini kararla.§. lini mucip olmuştur. Tabii olan 
tıramadığı siyast meseleyi Re. ilk günlerde bu hiddet ve infial 
Şit Paşaya açtı. Mesele etrafile Paris siyasi mahafiline de akset. 
dlifünlildü. Ve arzusu çevhile hal miştir. Fakat Abdülmecit bu sui. 
IJeltli bulundu. Neticede Reşit tesiri bertaraf etmek için ma _ 
İlı.§anın tekrar sadarete getiril- beyn başkatiplerinden Emin Be. 
ınesi de kararla§mıştı. Fakat yi yıınında tercüman sıfatı ile 
ll.etit Paşa padişaha şükranları. Tıngıroğlu Yaver Efendi (Paşa) 
tıı an.etmekle bera:ber Safer ayı. bulunduğu halde Fransız sefa _ 
rını. son günlerinde işe başlamak retine göndermiş, hükümette ya. 
iıtemedi. pılan değişikliğin siyasi sebepler 

Sadarete geçmek kararının ic. le alakası bulunmadığını, sırf 
rasını Rebiillevvel ayma tehir h~susi sebeplerden ileri geldiği
t'bnesini padişahtan istirham nı, Fransa sefareti ile iyi müna. 
t'tti. Abdülmecit Scrkarin Os. sebetlerin devam etmesi için bil. 
illan Beyin büyük bir maharetle hassa Reşit Paşaya ihtaratta bu. 
hazırladığı bu mülak:ı.ttan mem. lunduğunu, bundan başka vüke
tıun olmuştu. la arasında başka tebeddül yapıl 
Köşkün ve civarının temizliği. mıyacağını temin etmiştir. Fran. 

l'l.i, Reşit Paşanın gönUI alıcı ha- sız sefiri bu teminata ihtiyat 
reketlerini takdir etmişti. Hele kaydı ile mukabelede bulunmuşsa 
fikrini işgal eden meselenin hal. da Reşit P§. bundan sonra Fran. (Korkum: Gerr) lrmsı'litıdt bıiyiik 
ledilmesine çok sevinmişti. Onun sızları memnun etmek cihetine bir 111uutı/1'1k111d 11uıtum gwç 

için o günkü mülakatı uzattı. eherniyet vermiş, bu maksatla arlislluiıııl:dm Kd11i 

Akşam yemeğini köşkte yiyerek hususi bir memuriyetle Fransa .. 1 ~ork G ,, k 
" d "zd d" . • \. uııc; ece mera la 
"eceleyin cnı en saraya on. ya Lehh Sefer Paşayı göndermiş, seyredilen lıir cinai 
lnek arzusnu izhar etti. Sefer Paşa (Koscielky) Fransa piyes. 

Serkarin Osman Bey bu ihti- Hariciye Nazırı Kont Valevski Temsili galeri t~nha, kimseler 
l'llalleri hep düaUnerek hazırlık. ile mülak t d k . yok gibi. lkl zekı, cin gllıi Yahu-

'$ a e ere Reşıt Paşa d 
lan ona göre yaptırmıştı. Onun namına dostl k t . t . i ı:ocuğu ta köşeye sokulmuş-u emına ı vermış- . 
ic::in aksam ziyafeti de çok mü. tir. Bundan .tonra Fransa h . lar. Belkı, kapucu görmeden 
ı. arı • taht b" b' ğ "'erttmel oldu. Yemekten sonra ciye nezareti lstanbul sefirine . a ınanın ır yarı ından f-
kayıkla saraya dönüldü. Reşit Paşa hakkındaki m 1 c;erıye girmişler. Bir tıbbiyeli, 

uame e. b' 
Garip bir tesadüf eseri olarak sini değiştirmek ve iyi münase. ır darUlfUnun talebesi, işine 

o gün Giritli Mustafa Paşa hü- beUer tesisine çalışmak için hu- gece yarısı gitmlye mecbur bir 
kUnıeti erkaıu Tarabyada Fran. susi bir talimat vermiştir. polis memuru .• 
6a sefarethaneaine akşam yeme. Reşit Paşa Hariciye Nazırı Tenha galeriyi kendi hesabı-
ğine davetli bulunuyordu. Vüke. Ali Paşa ile Dahiliye Nazırı Fu. ma severim .Fakat bu kadar 
la Boğaziçinden vapurlarla fesa- at Paşayı darıltmış olmanın ce. tenha olmasıda iyi ddil. Şöyle 
rethaneye giderken yolda padi - zasını be§inci defaki sadaretinde ön sıraları dolduracak kadar 
~ahm mütenekkiren gezinti yap. çok ağır bir yorgunluk çekmiş, bir kalabalık hiç de fena ol· 
tıklan zaamnlara mahsus beyaz devletfi§lerinde on~m yerini m~zdr. 
l'enkli kayığı Reşit Pli-Şanın ya. tutacak başka arkadaş bulamıya Kendi zevk ve hevesine, nam 
1181 önünde gördüler ve tellşs cağmı anlamış olduğundan bu ,ıa hesabına tiyatro oynatan b:r 
dUştUler. O sıralarda İngiliz se- defa Ali Paşanın gönlünü aı~ tnllyarder haliyle gerildim, 
firi Lord Stratfot da beyaz renk. kendisi ile banşmıştı. Sadr:;.z~._ mruldum, seyrettim. 
li bir kayık yaptırmıştı. Zaman olunca da tekrar on.u Haricheı Piyesi anlatmıyacağım. tn
ıaman Boğaziçinde bu kayıkla Nezaretine getirmişti. Onun iÇin' sanı gitgide alA.kadar eden, baş
teurdi. Onun için vükeHl.dan ba. Ali Paşa Hariciye Nazırı sıfatı ka bir şey dUşUndUrmeyen, ba· 
tıları sadrazam Mustafa Paşayı ile Fransızların Reşit Papya kalım ne olacak dedirten plyes
t~m etmek için : karşı husumetlerini izale etme. leryen biri... Tiyatrodan çıkdık-

- Efendlmiz, bu beyaz renk. ğe çalıştı. Hususi surette bir zi- tan sonra insan "!ena Yakıt ge
li kayık zatı phaneye mahsus o- !afet tertip ederek Re§it Paşa çirmedlk!'' diyor. 
lan tebdil kayığı değildir; belki ıle Fransız sefiri Tuvnel'i davet 
~eşit Paşanın akıl hocası Lord etti. Aralarını buldu. Eser, ale!Me bir ı>lyes oldu-
Stratfort kendisini ziyarete brrel. Reşit Al' F t p 1 ğu hlJlde çok güzel temsil edil· , ı ve ua a~a ar a. dl 
l'hiştir.,, 

Demişlerdi. 

Fakat vükela yalmm önüne 
~aklaşınca padişaha mahsus o. 
lan beyaz kayığın yalnız olmadı. 
dığım, daha bir çok saray kayık
la.rınm toplanmış olduğunu gör. 
diller. Ancak o vakit işin haki. 
katini anladılar ve o geceki se. 
fareth:ı.ne ziyafetini pek neşesiz 
geçirdiler. 

Abdülmecit te bu sırada Re
lfit Paşanın yalısından vükelanın 
~ransa sefarethanesine gittiğini 
görmüş ve Paşaya iltifat olmak 
U7.ere: 

- Vükela bu akşam sefaret. 
haneye gidiyorlar, ben de size 
teldim.,, 
Demiştir. 

Rivayete göre sadrazam Gi. 
l'itıi Mustafa Paşa sefarethane 
tiyaf etinden döndükten sonra 
bir gün Meclisi vfili reisi Yusuf 
kamil Paşa ile görüşürekn: "Bi. 
tim için infisal edecek diyorlar.,. 
demi§. Reşit Paşanın yakınların. 
dan olmak hasebiyle daha evvel 
\taziyeti öğrenmiş olan Yusuf 
~amil Paşa da: 

- Hayır efendimiz, RebiUlev. 
\>el ayı girmedikçe hiç korkma • 
~nız.,, 

Diye cevap vermiş. 
Ve hakikaten Rebiülevvel "YI 

girince beklenen hükiımet tebed. 
dUiü olmuştur: Reşit Pıifa altm. 
~ı defa olarak sadaret makamı. 
Reşit Paşanın evvelki infisali 

tıa geçmiştir. 
1'1-ansızlarla olan siyasi ihtilif 
~dm olduğu için aradan üç 
~ Y bile geçmeksizin tekrar Pa
~anm sadrazam oluşu Fransız 

rasında çıkan geçimsizlikten do. · . 
layı Abdülmecidin de rah t k Piyes tercümesinde bazı 

a 1 a. k l k çıyordu. Onun için Re it p ere er tercilme okusuna te· 
altıncı defa olarak sad:rete ~!~ sadü! ettim. MeselA "yatın kcli
çip te bunların aralan tekrar iyi. mesine kadar!". 
leştiği vakit padişah ta kendi _ Yat gelinceye kadar •.. Daha 
terine: iyi değil mi? Buna benzer bir 

(Devamı var) iki hata müstesna sürükleyici 
-------------bir muhavere insana başka 

Yeni nesrivat : 
şeyler düşllndUrmeye yakıt bı. 

rakmıyordu. Bazı artistlerin 
"yalvarırım" kelimesi "yal\'a. 

Bilgi Teorisi · rirm" diye telartuz etmeleri 
. . bir şivesizllktir, kötUdUr. Hat. 

De~erlı folsefe ıııııalliııılrrinıizılrıı 
\"unus 1\il:nm Kiini, Frıınsız liliıııi J. ta bnzan yalvarırım kelimesinin 
Hesscn'in flllgi teorisi isimli kilalıını manası rica ederim yerine kul. 
berrak bir türkce ve temiz bir ııslüp. lanılıyor. Bu teatral UsHifı.ptan 
in lis:ınımıza çcYirmiş, kitap piyasa- evvela artist vazgeçmelidir. 
rn cıknııştır. Fel~rfe ile 111r5gul lıii· 
tün okuyucul:ırıınız:ı ve lise t:ılclıelc- Donald rolUnde bir çok plyeı-
rine lıillıassa t:ıvı;iye ederiz. lerde ve bilhassa haydutlarda 

alkışladığını Klnlyi tekrar al-
Arkitekt kışladım. Yalnız kadın piyesin. 

I• d . . 
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de dolaşan ve kocalı kadınla-
,u crgının ııcı sayısı intişar 

etmiştir. (ı\rkilekt) bu ı1ayı ile 8 in· rı ayartan bir gUzel adam tem-' 
ci inliş:ır yılını ikmal cııııektrdlr. sil ediyordu. Aldatılan koca ro· 
Sekiz seııedenlıcri muııt:ızaııı ,.e de· IUndeki tamamlyle kar~ı karşı· 
,·amlı Jıir ııcşriyııt Yallıın ve ıııeııı- ya geldikleri zaman KA.ni fev-
leket mimnrlı~ının kl\lliirel inkişafı k IAde ı i 'dl B" ı 
1 • 1 . • a " Y ı • ıraz sonra o a-
cın ~·a ışan (Arkılekt) ın bu sayı- . 
~ında, Kalırnıışta bir villıı, Bir mobil· cak !acıayı kablelvuku hisse. 
ya fabrikası proje i, Eski hassa ınl- den insanların korkusu ile ve 
mıırları, Abideler, Japon bah~·eleri heyecanı ile koııuı,ması ı;:ok ho· 
hakkında birer tetkik yazısı ile An- :,uma gitti. 
kara lktısat Kurumu sergtsi, Kadı· GU d U ld & 11 ı 
ko··v ı·mar · . t'"d" . • n en g ne a ı6 ı ro er n ,, proıesı r u u, Ye mımarı 
haberler vardır. havasına girmek itibariyle KA-

nl bu senenin en muvaffak ar-

Halkevinde Temsil Ustıerlnden biridir. 
Eminönü l/alkevinden: Kusurlarını birer birer, ade-

l - 4 - 939 Cumartesi gilnil saat ta kendi eli ve m uhılnin hlm· 
(2Q.30) da Evimizin Caialoilundaki metile aile sile gelecek sene pa. 
merk~z s~lonunda temsil. 3ube!'1iz radlden mUteklmll bir aanat
omalorlerı tarafından (Ynzıfc) pıye-ı 
si ıcmsil cdlleceklir. kA.r alkışlayacaşımı ümit edl-

Daveliyelerin Ev Bürosun<lon nlın-lyorum. 
ması rica olunur. l UL!&k rolünde Hadi de fevka-

l __ R_A_o_v_o_v_E_._T_iV_A_T_R_~ _ __ıl 
Şehir Tiyatrosunda 

KORKUNÇ GECE 
lAde idi. I<'ilmlerde göre geldi
ğimiz lngiliı uşağı tipinin bir 
numunesi. .. Piyesin atmos!erlnl 
makyajı, ağır ağır yUrUyüşU, 

sessizliği, lata karışdığı zaman 
acaipliği, ile tamamlıyordu. 

Piyesin ruhuna zaman zaman 
çakan denfzteneri nasıl bir esrar 
havası veriyorsa bu ara sıra 
sahneye girip çıkan uşak da 
aynı ruzgArı urıeylp duruyor
du. 

Balıkcı ve denizci rolUnde 
MUfit, aldatan ve kableh·uku 
hislerle dolu kadın rolUnde Ca
hide mUkemmeldlr. 

HUseyin Kemal "gregor" ro
llinU gUzel oynadı. Galip rolUnU 
sevmemiş gibt idi. Mahmudun 
bu sene üzerinden bir tUrlU sil
kilip atamadığı bir ka,·uk deY
rildidcki rolUnU artık unutma-
11 llzım ... 

(PARADfDJ<.m:t ADA-:\1) 
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TC'RlilYE SAATIYl.E 
PERŞEMBE - 30/3/1939 

22.30 Pro1rrnııı. 12.3j Türk rııü2M· 
iii · pi. 13 ~leııılel..t"i :-.:ı:ıl ıt)arı, ajıın!I. 

ve ııırleoroloji lıalıerlcri. 13.lj - 14 
Müzik (Karn;ık proııraıu - pi.). 17.311 
Konuşana (lnkılip tarilıi dersleri .• 
Halke\"inden naklen). 18.30 Proıırııın. 
18.35 Müzik (Virtüozlar • pi.). 19. 
Konuşma (Ziraat saali). 19.15 Türk 
ınilziAi (Fıısıl heyeti) Tahsin Kara· 
ım, ve arkadafları. 20 Ajanı, meıeo~ 
roloji haberleri, ziraat borsası (fi. 
yal). 20.15 Türk milzill. Çalanlar: 
\'ecibe, Cevdet Çatla, Relik Fersan, 
Fahire Fersan. Okuyanlar: Mustafa 
Çatlar, Safiye Tokoy. l - Nlpbürek 
peşrevi. 2 - lsmail Hakkı be)·in • 
.Sişabürek beste - Bir kere yüzün gör 
meli. 3 - Ziya paşanın • Nipbilrelı; 
A. semai • Ey gül ne acap. 4 - Ziya 

Anıtril:n Rn<luo .Sa111ô:1rrinclen 
Mis llildtgard 

paşanın - fü,:ıuilrek şarlmı • Hin ze. 
barı ~öylcrsiıı. 5 - \'ccilıc - K:ıının 
lak:siını. ı; - Aziz cfcıuJi - }\i~uhurek 
şarkı - Kırdı geçirdi. 7 - l\i~alıOreL 
,az Sl'ın:ıi'ii. 8 - HeCik Fersnn - Jlı. 

caz şarkı - Göğ~ünıden kaçıp gittio 
9 - Sadeli in .l\a;> nağın • Tilrkü · 
Bairııııa la~ basayılıııı. 10 - S:ıdel
lin Ka~ naılın - Türkü - l>ıığları hep 
kar aldı. 21 ~lemlekt'ı saat ayarı. 21 
l\onuşııı:ı. 21.15 Esham, ınlı\'İliil, karı 
lıiyo - nukut lıorsıısı (fiyat). 2J.2j 
fü•şcli plukl:ır - R. :.!J.30 Miizik (Odu 
ınilziği kcnlel). llayrullalı Duygu · 
Klarinl'I. Orhan Uorar - 1 inci keın:ın 
Cavit Ozıııcngü • 2ııci keııınn. Zekı 
llerldireu - \·iola. Enver Kakıcı • Cel· 
lo. W. A. Moznrt • .l\enıet (l.a ma
jör). ( Klarinet n yaylı sazlar kuar 
ıeı i için) Allegro, l.arslıetıo, i\lcnuet · 
ıo, Allcsrello con ,·ııriazionl. 22 Mıi 
.dl.: 1 l\ikük orkestra - Şer: Xecip Aş· 
kın): 1 - l.auıenschlager - Prima 
,·era • Arjanlin serenadı. 2 - Breuer 
• hal) an şarkısı. 3 - J. Straus!I • 
Hizıle (\'als). 4 - J. Strauss - Pol· 
ka. 5 - .:\lilzlaıler - llan:ı bir danı. 
dıılıa ~·alsıına (\'iyana melodisi). G -
Doslal • :\far~. 7 - J.eopold - Çigan 
yorııısu. 8 - Slolz - Prnterde nSaçlor 
tekrar çiçek açıyor. 9 - Schönherı 

• Alp .köylillerinin dans havaları. 23 
.Müzik (Cazband - pi.). 23 ... 5 • 24 
Son ııjans haberleri ve yarınki prog
ram. 

CVMA - 31/3/1939 

12.30 Program. 12.35 Türk miizi· 
ği - pl. 13 Memleket saat ayarı, ajıın!I, 

l ıı~clcoroloji haberleri. 13.l~ - 14 Mii 
zık (MuhlcllC neşeli plıiklar). li.3 
Konuşma (lnkıl:1p ıarihi dersJerı 
Hnlkcv inden n:ık len J. 18.:rn l'ı og 
ram. 18.3:> Müzlk (Oda ıııüziğı • pi) 
19 h.onuşm:ı. 19.15 1'ürl.. ııııizıiji ı ı·ıı 
sıl he) eli): Ceıaı Tokses \e arkoılnş 
tarı Hakkı l>crman, Eşref Kadri, lla 
~an Gur, H:ımdi Tokny, B:ısri ( rıer. 
:!O .\jcns, ıııtcoroloji haberleri, zıraa 
l>or,:ısı (fi~ al). 20.15 'ruı k nıüzığı 
.,..ul.ııılar: Zulıtil Uardakoğlu, CC\·det 
ı.::ı~ln, Helik Fer.san, Kemal Niyazi 
.Sc) hun. Okuyanlar: H:ılCık Recai 
Hoılife Neydik. l - Osman beyin 
Uşşak peşrevi. 2 - Leminin • t:şşak 
5:ırkı • Neler çektim neler canan. 
3 - Faiz Kapancı - Uşşak .şarkı • 
H:ıy:ıli çıknıı,> or birıleru gonülden. 
.ı - Haldun Mcııeınencıoğlu • Nıha· 
\ent şarkı - Gnlz:ıra salın. a - Zühtü 
B:ırd:ıl..oğlu • T:ıksim. U - Arif be· 
.}in - )Jıcazk5r şarkı - Güldü ııcıldı 
)İne gul )lizhi ):ır. 7- Sadelliıı Kay 
ııa~ııı - Hicaz şarkı - Benim gönlıım 
1.ıulıin se,·ıııek. 8 - Ye.sari Asımın • 
llıc:ız şarkı - llilıııcnı ni~ c bır :buse
ni. 9 - Osın:ın Nilıadın - Hıcazkllır 
şarkı - Ellere uzaklan bak. 10 - Şük
rii o~ııı:ıııın • Pusclik şarkı - Gönül 
lı.ır.ırcti sonrnez. :.! 1 Memleket saat 
.ı.)un. 21 Konuşma. 21.15 Esham, tah· 
viliıı. kombi) o· nukut lıors:ısı (fi)'al) 
21.25 Neşeli plaklar - R. 2lt.30 Miı
:ı:ik (Hi.> aseli cumhur filarmonik or
keslrası). ŞeC: Hasan Ferit Alnar: 
1 - Jıın Sibelius - 2 nci senfoni Re 
ınajôr, Op. 43. Allegretto, Tempo 
\nd:ınte, ma rubalo, \'ivacissimo ·Fi 
nnl, Allegro moderato. 2 - M. Meus· 
sorgsky - .Soroçintsi !m·arı, Entro
düksron. 3 - M. Moussorısky - Çıp· 
lak da;t başında lıir gec;e. ' - F. Sme 
lana - "Satılmış nişanlı" operasından 
u\"ertür. 23,30 Müzik (Lieder - pi.). 
23 l\lüzik (Cazband • pl). 23.45 - 24 
Son ajans haberleri \"e yarınki proı· 
ram. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmİ§ Parçalar 

Programdaki vakitlu Türki11e sacı· 
li ile ve öğ/tdtn sonraki saat olarak 
verilmiştir. 

OPERALAR VE SENFONl 

8.30 

8.30 

rvIKIT -SPOR -MÜSABAKASil :::15 

KONSERLERİ 

llud:ıpeşte: "Ziefland'' "d'ı\1-

lıert) operadan naklen. 
yiyana: "\'indsor'un Jen ka
dınları" (Nikolai). 
Homa gr.: "Altın Garplı Kız" 
(Puçcini). 
Londra (R.), Eyfel kulesi: 
Moıart, Bartok ve Blzet'den 
sen fon il er. 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

Fenerli Angelidi.8 (Fener) 
Ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 

iskarpin; dördüncüye: - Bir ıapka; betinciye: - Bir ıcnclik 
Resimli Hafta aboneai; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo
yun bağı; 4 kipye birer çift ipekli çorap; 10 kiıiyc birer adet 
Tayyare piyanıo bileti, onbeı okuyucumuza birer §İte bü-

ytlkkolonya; 15 okuyucumuza birer ıite küçilk kolonyao 25 ki. 
ıiye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

J MDsabakaya lştirAk Koponu: -2
4

6-1 
- - -

10.30 Brüksel l: Jacqucs Tbibaud· 
nun iştirakiyle orkestra kon· 
seri. 

ODA MUStKlSl \'E KONSERLER 
4.15 Radio Paris: Piyano n şarkı. 
6.20 Varşova: Koro. 
8. Hreslav: Şarkı. 
8.30 Paris (PTT): Or&. 
9. Eyreı kulesi: Şarkı, piyano. 
HAFİF MUSiKi VE OPERETLEfl 

3.10 Radio Parls: Orkestra. 
7 ... 5 
9.10 
9.15 

Varşo,·a: Halk orke!ltruı. 
Kolonya: Ham parçalar. 
Frankfurt: Halk havaları. 

10.-45 Hennes: Piyano, keman. 
Jl.30 J.ille: lfalk orkestrası. 
11.30 Birçok Alman istasyonları; 

Hulk havaları. 
ı. Sıuttgarl: Opera ~rçaları. 

DANS MUSlK1Sl 
11.30 Napoli gr.; 11.45 Kolonya; 

12.20 Londra (N.); 12.45 Pııris PTI; 
1.15 J.ondra (R.). 

V ... RYETE \'E KABARELER 
9.30 J.ondra CN.); 9.30 Sotıens; 

1 O J.ille; 1 J .25 J.ondra (N.); l Poste 
Parisien. 

PlY.ES, KONFER ... NS VE 
KOl\"UŞMALAR 

7.S Paris PTT: "Cesar Fnınk". 
10. Kolonya: Kom1:di. 
ı 0.30 l.ondra (N.): "'Çin de eski 'Ye 

yeni fikirler'". 
10.30 J>aris p·n· : "Cromcdeyre le 

Yicil" (J. Romain). 
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lstanbuldan Kağıthane köyüne seyahat: l 
.................... ·-·-·····--·-··············-····-··············-·-............ -... -

.. 

üçüncü Ahmedin 
Hasbahçesi 

• Beşiktaş .. 
Beyoğluspor 

Pazar sabahı Şeref 
karşılaşıyor 

stadında 

Yoldan bir manzara 

Araba ile geçilen 
sokaklar - Hasbah
çenin acıkh hali ve \. 

Matbuat takımı da Beşiktaşla 
oynıyacak 

lııgiltcrecle "Portsm.oıdlı,, ile "lltulilors ficl-d" klüp1cri ara. 
smda yapılmı çok Jıararctli. maçta Portsrnouth kalecisi harikıtlci. 
de bir sıçra'!}1§la gole -mani olarak 7-Ziw\iniı hczinıctten 'kurtar. 
mı§ltr. 

Hasköyün sefil 
manzaraları 

Muallimlerden tertip edilen bir 
mütekaitlerde Matbuat takım iyle 

takımla, Bakırköylü 
maç yapmak istiyor 

Galatasaray 
Milli Küme Maçlarına 

İştirak Ediyor 
Galatasaray futbol takımının 

milli küme müsabakalarına işti. 

raki takarrür etıniştir. 

Bir gUnlUk yola çıkmak, lıi<J 

şüphe yok ki bir seyahattir. He
le bugUnUn bir gUnlUk yolu, dli
nun ancak bir haftada. varılan t.ıır.c•':::tıillr~ 

Şehrimizin gazetecilerden mü
rekkep meşhur futbol takımı Pera 
mağlubiyetinden sonra bu hafta 
Pazar günü sabahı saat 10 da Be. 
şiktaş mütekaitleriyle karşılaşıyor. 

Bir ay evvelki yenilmenin acı
siyle son haftalarda muntazaman 
çalışmağa başlayan Matbuat takı
mı elemanlarının, bir zamanlar sa 
halarınuzın yıldızlan olan Sadri, 
Rakım, Tevfik - Şahap, Cavit, 
Bahaeddin - Rüştü, Şükrü, Edip, 

mesafesi oluyor. T.a.ban tepme 
yerine muhtelif vasıtaların k:ı
fm olması, ömrU bir bayii uza
tır. ÇUnkU bu kısa ömUr, mc.de· 
nl dUnyada. daha çok yer, dalın • -- -
çok insan görüp gözünü kapı· Haliçte çamur top7aymı tuğla017ar 
yor. 
Kısmetindir, gezdiren yer, ycı· 

scnl 
Gııfil olma , n.k1h ct yer, yer seni. 

Felsefesi arlık kör koyunun 
malıdır. 

Gr.zeteclllk vesileleriyle yap· 
tığım çok uzun ve yorucu seya
hatler, J>enl biraz gezme hastası 
yaptı. Uzun yolculuklara fırsat 
bulamadığım vakit, hlc olmazsa 
şehir içinde bir gUnlUk seyahat
ler tertip ederlm. Gecen gUn 
tam bir glin devam eden seyaha· 
Um bir hayli maceralı geçti. 
Yorgun nrgın tekrar şehir so
kaklarına kavuşup matbaadan 

dar uzayan teli kımıldatmak 1- Abdi ve Cavitten mürekkep olan 
c;ln halkayı kapıdan bir metre ıiyah - beyazlılara karşı güzel bir 
geriye kadar, fakat Çoban Meh- oyun çıkaracaklarını sanıyoruz. 

medin kun-etini sarfederck çek Diğer taraftan mektepliler ara
mek ıa.zımdı. Bir sebzecinin smda futbol ve voleybol maçlarını 
yardımı ile halkayı UstUstc çek- tertip etmek üzere toplantılar yap 
tim ve yarım saat sonra kcra· makta olan şehrimiz mekteplileri 
met kendisini gösterdi, Kapı spor hocaları da bir futbol ekibi 
açıldı. kurmuşlar ve ilk müsabakaları i. 

Amıın yarabbi.. O ri'c haldl. çin Matbuat takımını davet etmiş
Temiz hava, yeşil ağaçlar ara- terdir. 
sında beslenmiş, şişmiş kapıcı, Muallimler bu müsabakanın önü 
kanlı yUzUnU oğuşturarak tanı- müzdeki Pazar günü Taksim sta
mak ister gibi yUzUme baktı. dmda yapılmasını istemekte iste-

- Burasr Aynalıkavak kasrr, ---- ----..-----
yani Hasbahçe değil mi? .. diye 
sordum. 

- Burası .. içeri girerken intibaa1rım hftH\ 
kafamda tepiniyordu. Anlıyor· Zevk ve sefahat dUşkUnU Pa
dum, ki bunlar, yalnız bende dlşah . ücuncU Ahmeclin bUtUıı 
kalmak istemiyorlar, dışarı çık- bir bahar, letııfetinin hayral'lı 

mak, okunmak ihtiyacındadır- olarak günlerini geçirdiği, 17l8 
lar. de Pasarotça muahedesini nıU-

lstanbulda bir gUnde nereye tenkıp Venediklllerin gönder -
gidilir? Neler görUIUr ve bunla- dikleri aynaların süslenen kasır 
rın ne kıymeti olur? . diyecek- hakkında tarih, bugUn yalnız 
siniz. Hayır, sayın okuyucum, isminden bahsediyor. l"akat 
öyle değil .. Bu bir ,gUnlUk seya- lıurada elegeçen kısımlar böyle 
hatim, beni asırları dolaşmış ml bırakılmalı idi. 
fi ale getirdi. Saadet Ye !ela.keti, Hasbahçe'nin sefasını bugUıı 
mUsbet ve menfiyi, gUzel Ye çir- yalnız yUzUnden kan damlayan 
kini, dUn Ye bugUnU duyup ya- şişman kapıcı slirUyor ve ÜçUn· 
şadım, mamureler Ye harabeler eti Ahmetten daha gamsız, daha 
gördUm. şad bir halde. 

Yola, Eminönü iskelesindeki o, ne buraların tarihini lıili
bir kayıkla çıktım . llk uğradı- yor, ne merak ediyor, n e de rUz
ğım yer Kasımpaşa iskelesi ol- gflrm, yağmurun topraklara 
du. TUrkUn eşsiz kahramanlık gömdUğU tahta parçalarının kıy 
Ye şehamet eserleri dolu olan metini anlıyor. Her sene biraz Yukarıda lııgiltercııiıı cıı faa1 
d<'niz müzesine giden dizboyu daha ormanlaşan bahçelere ba- futbol klüplerinden Mill WaZ'ım 
çamur yoldan yUrUyerek ece· kıp tnblatin hikmetine hayra,n yeni m1ıhacimi Bcıı F'cnto>ı ile 
tim. • oluyor, Conentry Cit1J kalecisi Jiorgan'ı 

lçim sızladı. Tarihin başka E\·liyn Çelebi, burasını bakın görüyorsunuz. Ka1eci Morgaıı 

bir eşini yaratamadığı eserleri nasıl anlatıyor: §<:yanı dikkat bir J...ıırtarı.J 't:azi. 
bağrında saklayan bir binaya " Sntrançvnrl on iki bin seni yetinclc ... 
gitmek tein böyle bir yoldan mı ağacı dlkilmlştlr ki rayihası di-r============== 
geçilir. Bu çamur ve yer yer göl nınğı muattar ed e r. Ağııçlıırın köy namlyle maruf ise <le la.kin 
hnline gelmiş çukurlar yolcular bi r ibir inc glrnıcsindeu dolayı bir şehri mtizeyyen ve bi
içln "yasak" levhnsından başka hu bağa. gihıcş t eslr e tmez. nu misaldir." ve Çelebi; Uc bin ka
ne olabilir. buğııı Abdar şeftalisi , n ka)ısı· dar bağlı bahçeli, gUllU gUl!s· 

Bir yUk arabacısına beni de sı pek m cmduhtur. Uu bağm tanır kat kat e,·ıcrini, ıımon ve 
yanına almasını r lca ederek bu bir bııhçc üstadı , .e ü ç yüz ka· turunç ağaçlarını anlatmakla 
yolu geçtim. Hasköye giden me· dar dn. halifesi \'arc.lır ki hizme t bitiremiyordu. 
zarlıklı tepeyi tırmanarak meş- ede rle r." Orada neler yokmuş .. Çelebi-
hur Aynalıknvak kasrının ka
pısına kndnr yUrUdUm. Duvar· 
lnrı çökmüş kapıları pas tut
muş bu tarlhl binanın giriş lrn
pısmda zile benzer bir şey yok· 
tu. Bir halkaya bağlı uzun tel , 
bahçenin UI. nihayetine kadar 
uzuyordu. Kolarca keşfettim. 
-.U. .. killoiık •• u zun tele 
merbut zil harekete getirilecek· 
ti. 

Fakat elli metre ilerisine kn-

* * * yi dinllycllın: "ÇUnkU bağların-

H~sköy, zavallı Hasköy ... ls- da olan misket UzUmtlnUn bir 
tanbulun yalnn bir semti oldu- eşi meğer Akdeniz boğazındaki 
ğun:ı. bin şahit ister. Onun bu- Bozcan.da'da buluna." 
gUnkU halini hiç lılr asır gör- Cenc burada lılr memba var· 
mcmlştir. E\·llya Çelibl, eğer bu mış ki suyu 110 yedi de fa y1kn
gUnkU HasköyU görseydi, mu- ııanlar en fena sıtmadan kurtu
hakkak kalp sektesinden gözle- lurlarmış. Bugün en şiddetli bir 
rJni yumard ı. Nasıl yummasın sıtmaya yakalanmak için y e di 
ki o semti, merhum şöyle t a rif saat llasköyde ka lma!< k/\fl 
e diyordu: gcllr, 

"Du bel<.le her ne kadar Has- :Xl YJ\Zl AHMl~'r 

ler de ayni gün Beşiktaşla çarpış., - Pera mağllıbiyeti müstes 
mayı evvelden kabul etmiş olan na - nihayetsiz galebelerlc son 
Gazetecilerin bu ikinci daveti ka- zan::anlarda nazarı dikkati celbe-
but etmelerine imkan görüleme- den bizim takım bugün Bakırköy
mektedir. lüler tarafından da davet eldilmiş-

Netekim kendileriyle görüştü- tir. 
ğümüz Matbuat takımı azaların- Matbuat - Bakırköy mütekaitle
dan bazıları: ' 'Bu Pazar için evvel ri maçı da 23 Nisanda Bakı.rlföy
den söz vermiş bulunuyoruz, eğer de yapılacaktır. 
kabul ederlerse Muallimler ekibiy- Bu hafta için tekarrür etmiş o
le gelecek haftalartda bir müsaba- lan Matbuat takımı - Beşiktaş 

ka yapmak bizim için pek zevkli müsabakasından sonra saat 11 de 
olacaktır.,, demişlerdir. yine Şeref stadında Beşiktaş bi. 

işittiğimize göre Muallimler eki rinci takımiyle Pera arasında bir 
bi şöyle teşkil edilmiştir: maç yapılacaktır. 

Kaleci : Nuri (İstanbul Lisesi), iki ay evvel karşılaşan aynı ta-
müdafiler : Muhsin (Darüşşafa- kımlar çok çetin bir maçtan sonra 
ka), Vehbi (İstanbul lisesi), mu- berabere kalmışlardı. Bu Pazar 
avinler: Necati ( Vefa), Refik (l. yapılacak olan müsabaka bu bera· 
orta), Ziya (Sanat mektebi), mu. berlik sayısının revanşi olacaktır. 
hacimler : Sami Karayel (İstiklal), Beşiktaşlılar arasında her ne 
Samih (Eyüp orta), Ha.eli Fikret ı kadar: bu defa Hakkı, Sabri ve Ri
(Şişli Terakki), Selim (Kadıköy fat da yer alacaklarsa da, ckalli
orta), Hayri (Kabataş). yet klüplcri arasında en teknik 

Bu takımın kaptanlığına da Şiş· takım olan Peranın kuvvetli ekip. 
li Terakki muallimi Hadi Fikret )eri karşısınıda muvaffakiyetli bir 
seçilmiştir. maç yapacağı şüphesizdir. 

Bu Haftaki Futbal Maçları 
lzmirde Beşiktaşı mağlup eden 

Ateşspor, bu hafta şehrimize geliyor 
Beden Tcrviyesi lstnnbul Bölgesi Futbol ajanlığından : 

1-4-1939 Cumartesi yapılacak maçlar: 
TAKStM STADI: 
Süleymaniye Şişli - Hilal Kurtuluş muhtelitleri Saat 15, 

hakem Hayri Hagıp Candemir. Yan hakemleri Sami Açıköncy ve 
Arif Soydan. 

Ateş.spor - Vefa saat 16,45, hakem İzzet M. Apak, yan ha. 
kemleri Ziya Kuyumlu ve Fikret Kayral. 

2-~-1939 pazar yapılao'.lk maçlar : 
FENER.BAHÇE STADI: 
Beylerbeyi - Kdıköyspor saat 13 hakem RefiK Osman Top, 

yan hakemleri Ziya Kuyumlu ve Fikret Kayral. 
Beykoz Kurtuluş - Topkapı Arnavutköy muhtelitleri saat 

14,45, hakem Adnan Akın, yan hakemleri Ahmet Adem Göğdün 
ve Şazi Tezcan. 

Ateş.spor - Fenerbahçe saat 16,30, hakem Tarık Özcrengin, 
yan hakemleri Halit Galip Ezgü ve B3;hattin Uluöz. 

İki gün evvel Ankaraya giden 
klüp reisi Sedat Ziya umum mil· 
dür nezdinde yaptığı teşebbüsat. 
ta klüp lehine müsbet neticeler 
elde' etmiş olduğu için dün top. 
lanan idare heyeti maçlara işti. 
rak kararını vermiştir. Bu ru
retle sarı kırmızılılar Ankarnda. 
ki deplasman maçını yapmak ü::" 
re cuma günü şehrimizden hare. 
ket edeceklerdir . 

Avrupada Futbol 

Lik ve kupa maçları 
Avrupapm muhtelif memleket. 

!erinde devam ethımekteki li1' 
ve kupa müsagakalarmın bu haf. 
taki neticeleri şunlardır: 

1SV1ÇRE: 
Yung Fellov:f • Vk. Bal 
Nordstern • Grnshoppers 
Yung Boys • Servet 

Lugano. Bil 
Loeanspor • Luzern 

FRANSADA: 

ı.ı 

1.0 
1-3 
1-1 
3.1 

Fk. :Metz - Rasing Parsis 3.0 
Fk. Sk. Set • Lö Havr 3.2 
Fk. Şoso • Olimpik ~larsey 2-0 
Olimpik Lil • Sk. St. Etiyen 3.1 
Fk. Ruen - Sk. Fives Lil 2.3 
Rasing Lens . Rasin Strazburg 

Rasing Rube . As. Kan 
Fk. Antib • Eksezior Rubc 

MACAR1STANDA: 
Hungarya - Vfcrensvaroş 
N'emzeti • Suerketaksi 
Uypeşt • Solnok 
Kispeşt • Elektromoş . 
Budafok • Föbuş 
lNGİLTEREDE: 

1.1 
1-1 
3.0 

O.l 
2.2 
G-0 
ı.o 
1.1 

Kupa dömi final maçlarında. 

Portsmouth • Huddcrsfild Tovn 
2.1 

Volverhampton Van.dr • Grinsbi 
Tovn 5-0 

Beşiktaş I zmirde nasıl 
mağlllp oldu 

Lik maÇlarmda hiç mağlup is- alaka ve samimiyetle alkışlandılar. fm da t opu durdurmadan seri bir 
tan!>ul §nmpiyonluğu kazanan Be· İzmirli seyirciler iyi oynıyanlan oyun oynadıklarını gördük. Top 
§iktaı takımı, bu hafta m illi küme daima alkışlar. saniyeler içinde bir kaleden .: iğer 

maçlarının lzmirdeki müsabakala- Takımlar karşılıklı olarak sıra. 1 kaleye ve fakat gol vaziyetleri ol· 
nrula ilk maçı (6 - 1 ) kazandık. }andıkları zaman Beşiktaş bir gün maksızın gidip geliyordu. 
tan sonra ikinci karıılaımada Ateş evvelki kadrosunu muhafaza etti- Beşiktaşın akınları devam eder· 
spora (2 - 1) yenildi. ğini gördük. Yani şu şekillde: ken, bugün güzel oynryan Ş :ref 

Beklenilmiycn bu netice §ehri- Me!lmet Aii, Hüsnü, T aci, Ri- 24 üncü dakikada ustaca bir s-yrı· 

mizde birçok dedikodulara sebep fot, Bedii, H üseyin, Eşref, Şeref, lışla Beşiktaşın ilk ve son golJnii 
oldu. Bu sürprizli müsabaka hak. Hakkr, Ridvan, Hayati... yaptı. ı 

kında tzmir gazetelerinde gördü- Ateş takımı ela : Bu gol, genç Ateşlilere adeta: 
ğümüz yazıyı enteresan bulduğu- l brahim, Cemal, Sezai, Salih, Ö- - Yürü ..• 
muz içirı aıağıya aldık : mer, Avni, Ali, Reıad, Mahmut, Emrini vermiştir. Top ortaya 

* * * izzet... . 1 gelir gelmez .derhal bütün oyu~-
'Uçokla Dcmirspor arasındaki ku Hı:lcem Mustafa B~löz .. Yan ha cular civa gibi oynamaf.a b:.<;ladı· 

pa maçın.dan sonra saat 16,15 niha kemleri : Sai~, Mustafa ~enkal.. l:ır. 

yet takımlar birbirinin peşi sıra saJ Topa ilk vuruşu Ateşliler yaptı . Bundan sonra oyun mütevn i.ı 
hada e:öründülcr. l ki takrm da avnı Ve iste bu andan itibaren iki tara. (Devamı 10 ımcudaJ 
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liekimbaşı Abdülhak 

Yugoslav Kralını 
Öldüren 

Kalemen'in başı 
çahndı 

1 Siyaset dünyasında neler oluyor 1 

Mollanın hatıraları 
Çekoslovakyadaki silah 

fabrikaları ile beraber 

Fransanın askeri sırları da - 11 -
ikinci Mahmut 1244 yılını Rami kı§laımc?a aıker araıında 

lCl!Çiriyor - Bütün htanbul halkı ağla~1yor - Eyüpte bir Cu
lr\ll namazı ve ıelamlık alayı - Krıla camiinde zikir, tevhit, 
dua - Cerrahbeşı Hacı Osmanın ruyan - Bir piyıule çavu§u 
\ e Hızır Aleyhiuelam. 

Almanyanın eline geçti 
\'AZAN: r Reşat Ekrem ] 

Son ilhaklarla Almanya neler kazandı 7 
Nüfusu ve mesahası ne nisbette arttı? 
Dlr sene içinde 

Almanyanın "ha
yat sahası" 217 

Ccçenlerde Vakıt'ta çıkan bir/ "Sol tarafındıı. olan kule silft.h- bin 220 metre mu 
a:zırnda Hekimbaşı Abdillhak tarağa, diğer boş tarafında o- I rabbaı genişledi. 
Ioııanın hicri 1244 senesine ait lan kuleye bostancılar nazırı ve Avusturyanm il-
~ı :>·azısiyle bir hatıra defterin· diğer kuleye mutbah tarafına hakmdan evvelki 
en bahsetmiş Ye içinden erkek yakın mutbah emini yerleşti- mesahasına nis-
(t~·aretlnde gezen bi r kadının ler." 1934 senesi Teşrinievvel ayı i- betle bu g\lnkil 
erguzeştlne dair fan tazi bir AbdUlhak Molla bundan son- çinde bugün üç Karadağlı bir Bul. ınesnhası yilzde 
~arça nnkletmiştlm . ra her gUn cereyan eden veka- gar.dan mürekkep dört kişilik kü- 45 artmıştır. 20% 22% 25 5;:, naş tarafında imzasız olarak yii, en basit teferruatına ka- çük bir grup Lozanda ufak bir Bu suretle, Al-

llarnı kışlasına teşrifi hilma- dar katlediyor; mesela.: otelin odasında toplanmışlar ve manya, blr damla Alnıanymmı Avrupaya ihracatım gösterir 
Unları ile sancağı şerifin ~ık- "G REBlÜLEVVEL SALI: reislerinin verdiği şu izahatı din- kan dökmeksizin bir resim: Avu.sturyanm ilhal.·rndan avvcl, 
%n1 ,.e vekayil yeymiyeyl muh Atlı bostancılardan iki bölUk !emişlerdi: Versay muahede- AvııstıınJmıın ilhakından sonra, Çckoslo. 
lltf olmak uzere bUyUk pede· ile Davutpaşa sahrasına gidilip - Maria size lazım olan silah- si lle kendisine vakyanm ilhakından sonra. 
rıııı AbdUlhak Efendi merhu- gelindi. Jarı verecektir. Pavelişte para var bırakılan arazinin hemen yarı· Şimdi, Çckoslovakyanm orta· 
~Un hattı .destlyle eseridir" di· "7 REBlOLEVVEL ÇAil~AM dır. Sen Silvy, Such ile birlikte sına yakın bir yeri almış olu- dan kalkması ile Almanyanm 
e bir kayıt bulunan bu şayanı DA: Kışlanın ortasındaki cami, Aix ile Marsilya arasında gidip ge yor. Halbuki buglin ancak ''Şar· (Devamı tO rıcuda) 
~lltkat hatıra de!tcri, Abdülhak sancağı şerit odasından büyük leceksiniz, Novaç ile Benes Paris- ka doğru" siyasetinin henilz 
loııa tarafından biH\hare dev- olduğundnn o camide padişah te bekliyecek; lüzumu halinde si. başlangıcındayız. 
lııın ağdalı usliiblyle tebyiz e· cemaatıa namaz kıldı. Yatsıya zin başaramadığınız bir işi yapa- Almnnyanın Saar'ın ilhakın· 
IJıııış Ye "Tarihi Liva" diye bir kadar zikir ve tevhit olundu. caklardır. dan sonraki G7 milyonluk nUfu-
n ad konmuştur. Camiden sonra herkes yerleri- Bu izahatı veren Kalemen her su bugün .Axusturyaıım ilhakı 
llugUn da tekrar edebilirim: ne gittiler. işin yolunda gittiğine memun bir ile 74 milyona, SUdet mıntaka· 

tinci Mahmut yenl<;erl ocağı- "8 REBi ÜLEV\'EL PEll~1'}:'.1 vaziyette bütün noksanlarım ik- sının ilhakı ile 77 milyona, Bo· 
ı lfığvedlp de tısaklri mansUre\ BE: Gene bir yere gidilmedi. mal etmiş ve bu toplantıdan beş hemya. ve Slovakyanm ilhakı ile 
!uhamedlyeyl tesis ettikten az Dua flo meşgul olundu. gün sonra hepimizin hatırımız.da de 

84 
milyona çıktı. Bu ııUfus 

<ıtıra, Navarln baskınını mUtea- "!) REBlULEVVEL Cl"MA: olduğu gibi Yugoslavya kralı artışı Uçte bir nfsbetlııdedlr. 
•ıı Rusya ile harp başlamış, Hava gilzeldl. Cuma namazı i· Alcksandr otomobilde giderken Demek oluyor ki, Almanya· 
~.ıı ... hUkUmdar, yeni teşkil e- çin Eylibe gidildi. Oradan kış- tabanca ile vurulmak suretiyle öl- nın eskiden 3 askeri varsa bu-

" dürülmüştü. •ılıniş askerin talim ve terbiye- laya. dönUldU. ~öbetçl bulunan gUn dört askeri olacak. Yalnız 
ne daha. ya.kından meşgul ol· kUçilk imam sefer esvabiyle ya- Cinayetini büyük bir maharetle bununla da knlmıyor, eskiden 
ak için 1244 sene~lnl Rnmi al, başında şal, sırtında kaput işlemiş olan Kalemen de kaçmak Uç milstahsill varsa şimdi dört 

. ti ' . r kı imkanını bulanuyarak bir muha-l lasmda geçirmış r. ve boynunda enamı şerı ve · · oluyor. Bu suretle, mevcut in· 
11 ıki l 'I h ı.h EC d" · fız tarafından ag~ır surette yaralan Abdülhak Mo a ne 1

' a - lıç ile hUtbcye çı~ .... • en ı..ınız, san gUcü yUzde 33 nisbetindo 
Udun sarayını terkederek Ra- Fatih Sultan Mehmedin secca- mış, birkaç dakika sonra lda hemen artmıştır ve bu kendlsiııo hlc) 
1 1 lİ1 i l Şu k ld S n oracıkta can vermicıti. kışlasında yer eş es n desinde namaz ı ı. onra - :s bir şeye mal olmuş değildir. 

k h t t Feci vakanın ertesi günü dört tırıarla nakledere a ıra 1
• lay tertip edildi: Buna, Almanyanm kazand~ğı 

a başlıyor: En·eırı. divan çaYuşları, son· kişi bir tabutu Saint - Pierre mc: sanayi mUesseselerlııl, eldli a -
d k tl zarlıgwına götürmüşler; derhal ka- ,, • • rn zaimler, sonra ye e a ar, raziyi, alman yerlerdeki tauiı ''G REB!ULEVVEL 1244 P."'- d 1 zılan bir çukurun içine indinniş-

~.\ltTESl: Dugiln saat UçU otuz onları takiben arkaların a. a zcnginlil(lcri, birikmiş sen·et-
kaput ve başlarrnda şal nıUsel- lerdi.. leri ve oralarının ticari kıyme-' dakika geçe Gazi Mahmut 1 Tabutun üstü örtüldükten sonra 
lalı olarak kapıcıbnşı ağa ar, tini mı.ve etmek lt\zıınd'lr. laıı Efendimiz yUmUn ve ikbal bu ölü tamamen unutulacaktı. Fa-

.• b sonra birkaç baş binek Mısır k Avustur ... ·anm ilhaln bugUn " seferi hUınayuna teşrıL u- kat Saint - Pierre mezarının be - " 
l'dular. Sancağı şerjfi kucak· atları, bti.dehu asaklri mansilre, mazlıle, uzak bir hfi.dise olarnk 

ve hassa binek lıaşılarr, maiyet çileri Kalemen'nin mezarını işaret d B Udd t zarfında Al 

ingilterede 
muhalefet cereyanı 
Binbaşı Atli Bir Dünya 

Kongresinin Kurulması
nı Teklif Ediyor 

tıp başlarında şal ve al kaput, eden ür taş koymağı ihmal etme- kal ı. ur· m e -
müHıkA.nedo olan sUvari ağala- ~ -.: b kalarında ~ kılıç vo on'amı şerif ile ata mişlerdi. Bu taşların vaziyetinin manya ~ ıyana an 

'ildiler. Cihan ağlıyarak Rami rın çavuşlarına kadar nizam za· ifade ettiği manayı da yalnız ken- bulduğu beş milyar frank lrn· ingilterede mecburi askerlik ih. 
C b bitleri yalın kılıç yUrilyorlardı. d'l . b.1. la d dar altın 1htb•atını elde etti. dası lehindeki cereyanlara kar§ı ftug-ine teşrif eltiler· ena 1 ıyor r ı · " 

Padişahın sırtr.nda al kaput var-
1 

Kerı 1
1

Al k d · .. ··ıd ·· Kale ' 'ad en isllhsaHitmı vUzdo 20 duran muhalif partisi lideri Binba· lak dUcmnnı perişan edip de\·- a e san r gomu u - .>ı • 

y dı, şal ve mticevherli lulıç ku- r t ı.ı b .. lec'e 939 nisbetlnde artıran Slirya maden Şt Atli bir nutuk söyliyerek ezelim •ı fıllyeyi mansur eyliye. A- men unu u ;.ıu ve oy 

in. şnnmıştı. . Mart tarihine kadar gelindi. ıerlnl, daha sonra Avusturya- le demiıtir ki: 
Peykler, solaklar, hasekıler, nın ağır sınnyiinl eline geçireli ''Biz, düşmanlarımızın usul ve "Sancnğı şerif, Rami çiftliği sefer kıyafetleriyle, omuzların- Bundan birkaç gün evvel meza. Bu suretle Almanyanın font ve vaziyetlerini kabul etmek suretiy-

191asmda sağ taraftaki kuleye da çil tlifek padişahın atı ardın- rı dolaşan bekçiler Kalemen'in m_e elik istihsaıtitı yarım milyon le tecavüz tehlikesini mafllıp e
l)tıuldu. VUzera ve ricali dev· en yaya yUrUyorlnrdı. Arkasın- zarına koydukları üç taşu:': y~:lerı- ~ona yakın bir miktarda arttı. demeyiz. Bilakis elimizden geldiği 
l divan esvaplarlyle başlarına dan siltıhtarağa, sır kft.tibt efen- nin değişmiş olduğunu gorduler.. G bu m Uddet znrfıncla Vi- kadar gönül!.i hizmeti teşvik ve 

k . . 1 . ene ':l.tdılar. Uıemayi ıram gece- dl, başçuhnclar ağa, ~erbetcı a- B.iraz daha dik~at ed~nce mezarın yanayı Avrupanın en mUhim 11· tekemıı1Jl ettirmeliyiz.,, 
~tabir olunur kavuklarını gl· la, kaftancı lala ve ılfıh .... geli· hır kısmının ellı santımetre kadar manlarından blrl yapacak olan lngiliı: muhalif partisi lideri, 
ıı elimle alay erbabı al kaput· yorlardı". açıldığının da farkına va:dılar. Bu programın ilk kısmı tamamlan- harbin esas sebepleriyle meşgul 
r glymlşlerdl. Boyunlarına "l 0 REBlüLEVVEL CU~i.AR vaz.di~1et kaprş1ı.sm.da pol:sedhabtt~~ dr. Otomobil yollnrı ~lncar hu olmak için bir dünya konferansı 
'amı şeri! keseleri ve kılıç tak ver ı er. o ıs ı se vazı ye e 1 • k d uzandı kurulmasını isteII'i~tir. 
ı~lardı. Padişahın riktıbında TESl: Hava gamlı. Çok yağmur mezar kazıldı; tabut çıkarıldı ve d;_u:_d_u_n_a __ a_ a_r _ _ • _ _ · __ -=~==-:-==-:--:-::-:-~-::-====
akiri Muhammediye zabltlerl rnğdı. Akşam namazmdaıı son- büyük bir dehşet için.de Kalemen- .... 
lın kılıç olarak yUrUyorlardı. ra gene kışla camiiııde toplnnı~- in başının kesilmiş ve alınmış ol
a.nbulun ihtiyar, genç, kadın dt. Yatsıya kadar tevhit ettik. duğu görüldü. 
erkek bUtUn halkı ağlaşıyor- Artık bu hatıraları gUnil gli· Fransız polisi Kaleminin başını; 

tdr. nUno takip otmiyerek mtihl~ çalanlar hakkında tahkikatım iki 

''I<ışlanın dört köşesindeki bulduğum kıs ımlarını nakledı- noktadan derinleştirmekte(iir. Ka
, yorum: }eminin ağzında ölünün yegane •lelerin tepesine kır,mızı flan-

1
H t 

''18 REB uLEVVEL: Has a- .serveti olan bir sıra altın diş var. a. asılmıştı. Sancağı şerifin 
1 hane civarında gen ş sahraya dır. Ölünün başı ya bunlar için ça-ııu1ncağı kuleye de yeşll can- k ld 

nazır otağı hUmayu n u ru u. lınmış, yahut da suikastçının men-li sancak asılarak diğerle- . 
Bütün silvarllerle geldiler. Tı· sup olduğu Dustaşi teşkilatının bir 

ılım ayırtedildl. randnzlık yapıldı . Padişah as- azası tarafından hatıra olarak alın 
''Padişaha kışlanın ortasında- kere harp fennini talim buyur- ~ıştır. 
laht kapısı UstUnde mevcut 

illnr ayrıldı. Maiyetindeki as· 
rı, kışla etrafında olan tabye 
llıf:'trlslcr gerisine çadırlara 

tleşUrildi. Daireleri ağaların-

tl iki böltik silvari ve altmış. 
'ınış kadar ınuzikacı kulları 
1işah dairesinin sağ ve solun-

iti odalara taksim olundular. 
lırağı şerH kulesinin altında 
ıı dairecik RelsUletib ba olan 
acler efendi hazretleriyle bu 
'il hakire ve ciYarımızcln o-

~ odnlar da lnrnm ef~ndtter 
hetleriııe ınek1'm ve kışlanın 
r Uç dıl'ı boş kaldı. 

dular. Bu iki nokta üzerinde Fransız: 
"24 REBlÜLEVVEL: Sliva· polisi tahkikatını ilerletmektedir. 

rl ağnlarq YO bostancılara. bir =======:::::==:;:=:=::::;==:;::= 
zaman harp fenni talim buyur- kcn rnstgeldiler. Kolağası rUt· 
dular. Silvarilerden iki tanesi besinde olanını getirtip scyret
attan dllştuğlinden vazgeçtiler. tiler. Akşam kışlaya dönilldll. 
Avcı talimi oldu. "2 REB1ÜLAH1R: Bugiln hn-

"27 H.EBlüLEVVEL : Tebdili va ziyade Hıtir. Padişah Merkez 

kıyafet hanto araba He Davut- efendi tllrbesine gittiler_; Birkoaç 1 .• ı siyasi mii~akac ve kararl'ırmılan hl; ~oğ•ı. 
t r'f ettiler Oradan gUn eYYel cerrah başı hacı s- Son sene cm · .. _ .. 

Pilaeş~:a v:~~a tarafını~ giden Üç man rUyasmda bir hah·eti tacir mm masa ba.şlamulaıı ziyade lw8 ı.~i yöriişbn~clerd7c a.lıııcl~1!!' mı Y0 : 

rı) 
0 

kü h .. Gönng Bel· ve Oiyano ile da1ıa ır ço ~ sıya.sı er aynı 
tabur askeri taltif etmek Uzerc ile bir şeyh görüp, mez. r ~~Y ,..-,,~~ldruz:,__ k t 'ctmi~<ılcrdir Re~imdc ltalııaıı hariciye ııcı.:::ırımıı 

k d t Ş if buyur (Yar hekimbaşı efendiye uen· §eh."ı e nc.ırC e ~ • ' · 
Çekmeceye a ar c. r - , . S 1t Mnhmut lehistana yaptığı bir ziyarette hrr i1.:i det'l t aclamrnı bir orman
d u1a1'. nt nbaşılar::ı. pek çoklden seHlmde) le • ul" aln cvlesuıı ;a aı:laıımak iizcre giderlerken g&riiyorsırnu::. Leh Başvekili sag 
ıhsan e•·ledi Şumnu tarafın- Hana ben en se ·~n J • • 

·' • lli. ıd ör··ıen ::ıattır dan yUzden ziyade esir gelir 1· (L>::vamı 10 uncuda) P rı.t a g u • 

Hırvat 
Faşistleri 

Vugoslavyadan ay 
rllmak n11 istiyorla 

~ '- . 

Yugoılavyada fMl bir h areket 
oynayan Maçek 

Belgrad, (Hususi) - Hırvatlar 

li::leri doktor Maçek'in mümessili 
Doktor Şutey Belgrada gelerek 
başvekil 1venkoviç ile müzakere· 
lerdc bulunmuştur. 

Bu müzakerelerden sonra muh
telif muhalefet reislerilc de temas 
eden mümessil derhal Zağrebe dö. 
nerek müzalcerelerin neticesini 
Maçeke bildirmiştir. 

Zağrepten Saraybosnaya gide· 
cek olan Hırvatlar mümessili Bos· 
na müslüman partisi mümesilleri
le de görüşecektir. Hül\umet mü
messilleri ve muhtelif muhale Cet re 
isleri ve Hırvatlarla yapılan bütün 
temaslar J:ı teşkil cdi!('cek koalis
yon kabi~csinc girecek eşhasın ü
zerinde f,cıuşülmtiştür. 

Hırvatlarla ya;ılmakta olan mü 
zakerelerin çabuk bitirilemiyeceği 
ni gazeteler yazmaktadır. Hırvat
lar yeni bir kanunuesasi ve muh. 
tar bir Hırvat ldevleti teşk;.li hu
susunda ısrar etmektedirler. Hır
vat faşistleri ise propaganda tesi
riyle Yugoslav devlttinden ayrıl
mak fikrini müdafaa ediyorlar. 
~ 

Litvanya Başku
mandanının nutku 

: 'Litvanyanın Bir Karı§ 
Toprağını Bile 
V ermiyeceğiz" 

Lltvanyn askerleri ?ılemelln 
hemen dışında bir mUdafaa hat
tı Ylicuda getirmiş ve Litvanya 
oruusu Başlrnmaırıdanı General 
Rastık ıs h Uküml!t merkezinde 
yapılan askeri bir toplantıda 

-,unları s<.iylemfştlr: 

''.::mııeun kuvrntlcri esaslı 

surette tanzim edilmelidir. Lit
rnnyanrn bir karış toprağını bi
le vcrmiyeccğiz. Onu mildafaa 
için kan dökeceğiz. Ordumuz, 
naçar bir ,·aziyctte teslim ol
maktansa istik]{ı.l için öJmeği 

tercih ettiğini göstermeGe ha· 
zırdır." 

General Rastıkıs bundan son· 
ra Reisicumhur Smenota ile u
zun bir görUşmedc bulunmuş-
•ur. 

Berllnden yeni dönen Harlci
·o l'\nzrrı Urbises Başvekil Mi
·onis'I görmUş ,.e hemen ardın· 

lan kalJlne toplantısı yapıl-

111şlıı·. Aıılaşıl<lı~ına göre, Çe
rnslovn kyn.n ın tesll m olu verişi 

rnrşısındn Lll\·anyıı ordusu 
:ıarp etmeden lıiç lıir şeye razı 
olmamnğa azmetmiş bulunu
yor. 

Niyuz Kronik! muhablrlııin 

yazdığıua ~öre, Litvanya ica· 
hında rıo.ooo tnJim görmllş as
ker çılrnrnb1lir; t e zaruret ar
tınca bu yekün azami 100.MO 1 
bulş.bJllr. 
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B .. r· ı - Poıo·nyada Alinin- Macar - SloVak --r-- Heyecanlı Zabıta Romanı _ _..rlı 
U UO Spanya aleyhtarı nümayiş Topçuları arasında 

Frank oya t e.s I i~ o.l d u ~~~:~=~~1.~.' ;: ku!::,;~~;{!~:-~::~o~:~ KUR ~!~~~Ç~v~.~, 1~l~~AR1 
( Başlaro/ı 1 incidt) ınıştır. l'ılusolını, halka hıtap ederek, z.ig'e civar mıntakalarda Alman- vam etmektedir. 

Milli müdafaa konseyi, idareyi, Fn· dcml~tir ki: 1 h" d h gUn b" k ·· Iskolonda, dün ba}lıyan çarpı§· l•---------
l;;njis:lerden mürekkep olarak teşck· "lsp:ınya harbine lıitmi, ve bolşe· ya a .ey ın e er~ ır ço nu. b ih • • 
kül eden bir komiteye dc\·retmişlir. ,·hrnln hezimeti ile bitmiş nazariyle :mayışler yapılBıgını kaydeyle - ma ugün n ayetlcrunemıgtır. Leroy, evine cnd.i§esi !daha zi. Yirmi dakika sonra Leroy' 

-4-
Vr.lensl~;n, 29 (A.A.) - Nnsyon:ıli t lı:ıkJlabiUr. Bu, lt:ılyanın faşizm düş- mektedir. Slovak topçusu, bugün öğle üzeri yade artmıg olarak döndü. Neden evinde, yazı masasının üzerinde 

kıtalar, saat l:i.30 don itibaren şelı- ııı:ınlıırının Jıezimeti demektir." Schoenneck'da Polonyalılar iki ~u mıntakayı bombardmıan etmig· şüphe ettiğini ibilmiyordu. Fakat telefon çaldı, sustu: yine çaldı· 
re, halkın alkP;l:ırı arasında girmiş- Dilbno, 2!I (A.A.) - Murcie şehri Alman maO-aznsının camlarını kır tır. Mac~r topçusu, buna mukabe. cüzdarurun kaybolmasında ve bu Sonra odanın kapısı açıldı. S 

liriıadrlt, 29 (A.A.} - Karlejen rad· ~~ı~auk s:::~ı~r~sy~::~'.~~n~:iı~~ya;~~ mışl~rdır. t> ' • • le eylemı§ ve Slovak topçusunu adam tarafından fade edilmesinde 1 eJektrik düğme çevrildi. Oda af 

~·osu saat 15 de şehrin Ye harp Uma· lılrde idareyi ele almışlardır. Alienfelde de bır Alman cemt. 6~~urm~r. 
4 3 

d Si k bir gayritabiilik olduğunu hissc.1 drnlandı. Siyah elbiseli, kısa bofi 
nının Gcnerııl Frankoya teslim oldu· Mndrit, 29 (A.A.) - Bugün Alrne· yeti tarafından tertip edilen bir u sa aaat · O a. ova • diyordu. lu, mütenasip vücutlu bir ada 
!:unu ve tebaiyet etli#ini bildirmiş- ria ıehrl ele nnsrono.llstlerin eline toplantıya Polonyalılar müda • ]ar Bunkoa nuntakasında hudut Bu hadise Leroy'un kafasına ta· masaya doğru yürüdü. Siyah p 
lir. Şehrin idaresi, burada esir oln· geçmiştir. l\lurcie ile ınünakal:\t tesis hale ederek salonun tahliyesini karakoluna hücum etmiglersc de kıldı; kaldı... lak saçları geriye doğru .dürnd 
r.-ı'k bulunan ,.e bugün tahliye edilmiş olunmu~lur. istemişler ve böyle gergin bir geri püskürtülmüıtür. Saat 6.50 öldürülen Ermeni etrafındaki taranmıştı. Sıntıyordu. Ve sıntı 
olan Falanjistler tarafından temin e- MILLt MÜDAFAA KOMlTESl~UE.ll;' zamanda her Polonyalının Al • de Slovak topçusu, Bunk09u bom· istintaktan bir hafta kadar aonray- ken, aarı yüzünün üzerinde iri bt' 
di:mektedir. :ı-..'VKlF OLUNANL~R manlara. karşı polis vazifesini bar.dımana başlamııtır. lki ev yı· dı. Leroy, yazıhanesinde oturm~, yaz dişleri bir sırtlan vahşetiyle 

Berlln, 29 (A.A. - Hitler, Pran- Madrıt, 20 (A.A.) - Madrıtte kalan görmesi lazmı gelecegı~· . söyle lalmııtır. Macar topçusunun mu· bı"rtakxm mektuplar imzalıyordu. .. .. ü d B d b" J oıı 
koya bir telgraf göndererek "Na.s)•o· müdafaa komitesi Azası tevkif edil- nı • k b 1 . .. • t 1 15 t •. gorun yor u. u a am ır ap 
naUst lspanyanın mllleUerl harap e· mlştir. Basteiro ile Albay Prnda da mişlerdir. a e esı w:erınc, saa ' e au. Saat, gecenin onuydu. Leroy bir du. Leroy'un hizmet5iliğini, a~ 
dl'n lıolşevlzme karşı nihat :zaferi ne- mevkurlar arasındadır. Bu guete 25 Polonyalının Al. :tun iade olunmu1tur. it için bUtUn gün ıeç vakte ka. lığını, kahyalığını hatta muhafı' 
tice inde kılnlarının Mndrlde girme- General l'ıllaja şehir teslim olına· man partisinin işgal ettiği bina- Budapeıte, 29 (A.A.) - Slo- dar dııarda kalmf1 ve ancak tim· lığı yapan gayet kabiliyetli bir • 
ı1inden dolayı" mumalleyhl tebrik el- dan evvel son anda katmıştır. Karte- ya girerek Hitlerin resmi ile ga. vakya • Macaristan hududunu tcs di yazıhanesinde bazı muhaberat- damdı. tami Kasimo idi. 
mışlir. cana yolu ile Fransı~ Fasına kaçma· malı haçlı bayrakları tahrip et. bite mem'1r muhtelit Slovak • Ma la meıgul olabiliyordu. Mektup· Kasimo telefonu eline aldı. 

Roma, 29 (A.A.) - Musolini Gene· ğa çalışacağı zannediliyor. fkl ini T ı kted" car komi·yonu bu ·- +oplanmış h ti S:ılamanka, 29 ,(A.A.) _ Umumi ı er . ı ave ey eme ır. .. gun • • tar, ortağı Nansi tarafınldan azır· - Allo? Allo ? .. Allo? •. (Soıı 
ral f<"rankoya aşağıdaki telgr:ırı gön· Be ı 29 (A A ) M tb t tır b kıl 1 karıırgCıhın teblP'inde Madridin işgal · r ın, · · - a ua , • lanmı• ve masası üzerine ıra • hattını 'kapıya revirerek ve telefO 
dermişUr: & M h . b 1 d ka d ır :s ;ı edildiği ve burada 40 bin esir nim· Polonya hudut mmtakasmda. Al. acar eyeti un ar an Y ı ınıtttı. dan da agv zını ayırnuyarak .·) J3ıf 

- Parlak kıtal:ırınızın nihai :ıa· l·..,. · · k h · ır dıRı bildirilmektedir. manya aleyhinde yapılan nüma· ma umat ctrnıştır. Slova eyetı Böylece bir müddet çah1tıktan dakika bekleyiniz, geliyor ...• rere kavuştukları şu sırada size seliı
mımı Te llalyan milletinin coşkun 
5elMnını bildirmek isterim. Büyilk 
ve kıınlı bir gayretten, sizin ,.e lspan· 
yol milletinin ı:ırzu ettiğiniz vechlle, 
yarı.nın serbest, mullnlılt ve kuvvetli 
t~panyası çıkaacktır. Milletlerimiz 
arasında tesis edilen bağların çözlil· 
rneı: olduğu kanaatinde bulunduğu· 

mu teyit ederim. -

MUSOLlNl'NIN SÖZLERİ 

Nıışyonnlist ordu cenup cephe in· yi§lere dair haberleri neşretmeğe bugün mütemmim t .. limat almak sonra dış kapı çalındı. Zil sustu; Odanın kapısı a~ılm•ı ve geııı /1' 

de! ileri )•fırüyüşüne de,•am etmekte· d t kt d" üzere Poszany'ye dönecek ve mü. d h 'k tl ·• evam e me e ır. sonra yeniden ve a a uvve e, ~ir kadın belirmişti. Kül rengi .. 
rlirBIZERTEDEl-\1 FiLO T.ESıJM Söylendiğine göre, garbi Po • zakerelere )"C!niden devam edilmek daha ısrarla çalındı. de bir elbise giymi§ olan bu sat1 i 

EDlI.Dl lonya ga7.ete1erinin neşriyatı ile üzere bic iki gün kadar yeniden Lcroy bir elindeki sigarayı tab- saçlı, yeşil gözlü ve zarif yapı 
Diıerıe, 2u (A.A.) - J.iınon ku- şarki Polonya birliğinin faaliye. Budape~tc.de bulunacaktır. laya bastırdı. Dinledi. .Abajürlü kadın Nansi Fergus, yani Lero) 

ınand::ınlı~ının bir tcbliAine göre, Bi- ti bu nUmayişlere sebep olmak • Spor klüpleri nasıl llmbadan sızan J§lklar, yüzünde un karısı idi. 
zertede bulunmakta olan İspanyol fi· tadır. esrarengiz akisler yapıyordu. 
ıosımu tesellüm edecek olan lspnnyol Margenln kasabasında bütün feshedilebilecek Zil bir müddet yeniden austu. 
hükCımetinin iki memuru Bizarle"c 

Kasimodan sordu: 
- Beni mi istiyorlar? 

Alman evlerinin pencereleri kt - Ankar", 29 (Hususi) _ latan. Sonra tekrar ,.,.ldr. Bu defa haki-
gelmlş, limıın kumandanını ziyaret .. :ır-

Roma, 20 (A.A.) - ı:ranklstlerin ederek tesellüm nıuıımelelcriııi tc~bit nlmıştır. Polonyalılar iki Alma. bulda hali faaliyette iken bir kı. kt bir tela~ ifade edecek kadar eık 
M:ı.drlde sirdiklerJ haberi duyulur etmişlerdir. nt ağır surette yaralamışlardrr. sun spor şubelerinin faaliyetini ve tıürekli c,;alıyordu. 

- Evet Madam? •. Doktor MO~ 
isminde birisi ... 

duyulmaz bütün şehir donanmıştır. Gemilerin :reni mürettebatı yakın- BİR KÖYDE BÜTÜN CAMLAR tatil etmi§ olan Güneş klUbUnün Leroy ayağa kalktr. Beldeme 
Bil• ü.k bir halk kOllesi Yenedik sa· da İspanvndan gelecek ve derhal d · O anın elektri~ni 

Madam Lcroy heyecanla yal' 
masasına doğru yürüdü. Telef o!1 
kulağına dayadı: 

" " KffiILDI bu şubelerine mensup azaları o asma geçtı. r .,. 
rayının önünde toplanartık lıalkonda harp gemilerini tekrar teslih et1Hek 
iki defa görünen Musollniyi alkışla- donanma ile hareket edecektir. Bromberg, 29 (A.A.) - D. N. hakkında istişare heyeti mUza • yaktı. 
-------------------------- B. Gazetelerin Ye garp Polonya. kerede bulunmuş, bunların isti • Sonra aıağıya inerek kapıyı aç. - Allo? •• Evet. Ben Madıır 

Daladyenl·n Nutku lngiliz Genel Kurmay lılan birliğinin tahrikAtından faları halinde bir müddete tabl tı. Uzun boylu, zayıf bir adamla. 

8 k P 
· t mlitevellit Alman aleyhtarı nü • olmaksızın istedikleri klübe gi. kar§ılaıtı. Bu adamın ba1ında ai· 

aş an I arı S e mayişler devam etmektedir. Col- rip milsabakalara iştirak edebi • yah bir fötr şapka vardı. Fakat sır 

Lcroy'um. .. Ne dediniz?. Hayır 
Burada kimse yok ••. Fakat durıı' 
bakayım. İyice anlayamadım. ;. 

(Baş tarafı 1 incide) 
B. l>aalclier, bundan sonra Fran· 

sıı • ltalyan münaı;ebetleri mesele
ainden bahsederek demiştir ki: 

- 1935 nnlaşmaları :tfhnlycli ve 
çerce\·esi dahilinde, Fransa, keneli· 
sine yapılacak teklifJeri tetkikten J.:a. 
cırım1yacaklır. 

B. l>ııladier, ayrıca, 27 .kiinunucv· 
nl 11138 tarıhli ltalyan notıısı ile 
buna Fransaıım vcrcJi~i cevabın ya
rın ııeşredileceğin1 bildirmiş -ve söz
lerine ıöyle devam Cl lerni~lir: 

Dir kere daha lekrnr cdeyiın ki, 
Fran!n, ne topraklanndan bir karı, 
~er, ne de kendi hukukundan urtıK 
bir pıırça feda etnıiyecektlr. 
Tumıslaki ltııl:r:ı.nların fena ınuıı 

mele gordfiğü hakkında söylenen bü
Hm sözler, mnsald:ın lıa~ku lıir şe) 

değildir. 1"ran5adald ltalyıınlar fc· 
na bir misnfirper\'erlikten şıL:il.)cl 

edemezler. 
Du \'aziyet, Fransaııın kendisi) le 

hu uercce !nzl:ı anlnşıııazlıkl:ır hıılin· 
de bulunmuş olduğu di{ier büyük bir 
komşusu ile de ayn.en vakidir. Çek -
Slornkyanın istiHısı, Fraıısanm de
' anılı i~birliAi te isini istihuar eden 
gayretlerine de ağır d:ı rbeyi Yur· 
muştur. Uzun seneler, bazı lıiıJiseler 
milletlerin kendi mukadderatına hA· 
)dm olması ıırensipi)·le haklı giis
terlldi. Bilhnrn, talıil eıneJIC!rden 

hah,edlldi. Şimdi de htıl ali sab:ılnr 
ileri ürülü) or. llu, evvelce dedi· 
iim gibi, istllA niyetinden bnşk:ı lılr 
~ey deAildir." 

Il. Daladier, sözlerini lıilidrken, 

hüli\n sulh seven milletleri işhir1iğı 
yapmıya yeniden davet etmiş ve 
Fran ız • lngiliı tesanüdünü de te
barllz ettirmiştir. 

Edenin Avustural

Paris, 29 (A.A.) - İngiliz im- mar bölgesinde küçük Margo • leceklerine karar vermi§tir; tında palto yoktu. Smokin giyin· 
paratorluk Genel Kurmay Baıka· nin §Chrinde geceleyin Almanla. Diğer taraftan klüpler kendi- mitti. Elleri smokininin ceketinin 
nı General Vikont Gort, refaka- ra ait bütün evlerin caınları kı • terinin feshine veya spor nubele. cebinde oBduğu halde bir hayalet 
tindeki generaller ile birlikte, bu· rılmıııtır. İşlerinden dönen iki Al- rinin. tatil faaliyetine ancak u. gibi .dimdik Leroy'un yüzüne ba-
gün saat ı 7 de tayyare iJe Parise man da Polonyalıların tecavlizü. mumr heyetlerinin ekseriyet re. kıyordu. . 
gelmiı ve Bourget•de General Ga. ne uğramıg ve bwllv.r bıçakla a. yi ile karar verebile~klerdir. Be Kapc a~ılınca içerd~k.~ ıgık, bu 

lin G neral Villenin ve Amiral ğır surette yaralanmışlardır. den terbiyesi müdürlilğU bu k& • uzun boylu adamın ylizun~ vur-
~:rı:n t:raiından korıılanmı§tır. Diğer bir çok xna1ü11lc:rde de rarları lüzum görllrse davet ettt. duğu •iÇin,1 bütUıi !iuıuaiyetı açık. 

mümasil hadiseler olmaktadır. receği klüp umumi heyetinde i . ça görünüyordu. Şayanc hayret 
Paris, 29 (A.A.) - İngiltere Berlin, 29 (A.A.) - Röyter a. kinci defa mü7.akereye va1.ettire. derecede zayıf bir adamdı. Avurt-

imparatorluk Genel Kurmay Ba§· jansı muhabirinden: bilecektir. Feshedilmiş klUbiln i· Iarı çökUk, elmacık kemikleri çc· 
kanı General Vikont Gort bu !a· B~rlinle Polonya hududu ara- ki sene muattal kalmış spor eş. kı'lctı. Gülümsedi. Dit fırçası kalın 
bah Fransa Genel Kurmay Başka- smda normal olmıyan bir takım yası Beden Terbiyesi 1.e§kilatına hğrndaki siyah bıyıklarının altın· 
nı General Gamelin ile iki saat sü- nskeri harekat icra edilmekte 01. intikal edecektir. da beyaz di1leri parlıyordu. Ko· 

Jo? Allo? ... 
Telefon kapanmışt:J. 
Madam Leroy bir !Ahza elirıÖt 

telefon, öylece kaldı. Telcf oıııı~ 
makinesinin yanı ba§ındaki kağtl' 
Jann üstilnde duran kurukafıa11 
gözleri dalmIJ, düşünüyordu. i6" h 

kurukafa, şimdi, bir uğunıuzlll~ 
hissi veriyordu ..• 

Fakat genç kadın, uzun boY1' 
bu vaziyeti muhaafza etmedi. Jdl' 
sadan aynldı. Gözleri tC!liJ için°' 
parJayan Kasimo soruyordu: f 

- Ne oldu Madam? Fena 1'1 

ren bir görüşmede bulunmuştur. duğu haber verilmektedir. nuıması bir ingiliuien ziyade, bir 
Bir şoför metresini ecnebiyi andırıyordu: haber mi aldınız? ~, 

Saat 15 te İngiliz heyeti, Gene. :>ARLA.MENTO YAHUDİ GRU. .., 1 - Hayır •. Fena haber değil. ı-ag I r SU rette yara ad 1 - Bu saatte gelmekliğim belki • ral Gamelinin riyasetindcl:i bir PUNUN BEYA~"NAMF..Sl kat ıagırtıcı, dü§ündürücü bir lı• 
b. 1·1 R · • E ık· G ı t d b" k münasebetsiz bir harekettir, dedi. • e' Fransız heyetile ır ııctc eıms e Va'"flova, 29 (A.A.) _ Parlr.. vve ·ı gece a a a a • ır a. ber.) Küçük sigara iskemlesi iJJ 

~:1 cı. d ~ Fakat Mister Lcroy'u görmem ıa.. ı 
gi:mişl~r ve Magina hattını gez· mentonun Yahudi grupu, bir be· muı agır surette yaralanmasile d ? rinde duran kutudan bir sigara• 
mışlerdır. yanname neşrederek Polon da. neticelenen bir vaka. olmuştur: zrm. Acab~ kendi.si bura~~U::e~i dı. Yaktr. Kanapeye oturdu.) get\ 

ya Beyoğlunda Balıkpazarmda Leroy bılmukabelc gu • • disinin Dr Mort olduğunu söyli-
Londra, 21 (A.A.) - Daly He· ki üç milyon Yahudiyi şimdiki bir odada 34 yaşında Despina is-' Bu adam, bir müşteri:.e b~nzıyor· ven bu ad~m on dakika itinde ge 

rald yazıyor: beynelmilel vaziyette Polonyanın H d · · b" gterı I " · 
. . müdafaa vesaitini takviyeye tah. rninde bir kadın oturmaktadır. du. em e ıyı ır mu . . lip burada beni görmelı: istediği 

lngılız 1mparatorlul.. Genel Kur sis edilecek olan Polonyanın da. Despinanın iki çocuk babası bir - Talihiniz varmış, dıyc cevap söyledi. Çok mühim bir iş isiJ' 
· · d dost v d Ş r·· M h t verdi Mister Leroy bura.dadır. . . ıl 

may başkaıı:ı:ın Fraı,sı:ıyr z:yaretı, hili istikrazma en geni" mikyas e u ar ır. • o or e mu · · ) M" çok çabuk olarak benı görmesı 
"ki k k · '"' • Despina ibir k 1 (Bir lahza durduktan sonra ıs· . ı memle et as ert cb.sp«!rlerı ara I ta. iştirak etmeğe davet eylemi§. aç ~ne .~vve • K ardı- zunm ş. Hemen taksıye atlayıp ı 
sında düşünülen mühinı müzakC!rel tir. Bevann.emede parl~m"nto Mahmutla tanışmış, hır muddet ter Leroy benım .... ( . apıbyı ru- liyormu§··· Anlayamadım Kasit11o 

· • · · · · " " • be be t b" ·· kadar ar'.arak) ı;erıye uyu .J • ler serı~ının ı~ safhasını tC!şkıl et- nun Yahudi grupunun bütün be.• ra. : .o urmuş, sonra .1~ ~un na :s Bu Doktor Mort Kimdir? Ne ot! 

mekte.dır. yannamelerı"nde Polonya de"letı·- kend. ısını bırakıp başka bırısıyle nuz. mek istiyor? •• Sakın Leroy'a bl 
• t l k t Yabancı adam nazik bir reve. . b"" "'k d l t . . zmı e açmış tr. e !mas n 

Bu görüşmeleri esnasında ez- nı uyu ev e va~ıyetınde tak. B h b 1 c· M h rans yaptıktan sonra içeriye dal- § y o I • °' 
cümle hava kuvvetleri inaiJ~ere \'iye etmek için Yahudi halkın unu a er a an §? or a • Japonun gözleriyle Nansi Ler 

• , , .b - bütün fed kA 1 kl d l mut arkalarından yetışerck Des. dı. un gözlui bir lahza birbirine l>'' 
nın Fransaya muhtemel bır harp a arı ara ama e o • · l ! t b ı a·· ·· t•• Lerov arkasından kapıyı kapa- ··• 

.. •. dugvuna isaret ed •• · T , pınayı a ıp 5 an u a onmuş ur. • kakaldı. Japonun yüzündeki gıı 
esnasında gonderecegı kara kıta· . ecegını ı ave e~. o zamandanberi de Despina Mah dı. uu sırada bittabi yabancı ada· .. • . . . .• 
1 ·· · d d lemelctedır ı . ..,. . b 1 lumseyış sılınmıştı. 
arına muessır surette yar ım e c- · mudun tuttuğu odada oturmak ma 1carıı sırtını .dönmiı§ u unu· . • . 1.d ğ"' 

cek bir hale koymak meselesi mev Czadca, 29 (A.A.) - Alman 1 tadır Evvelki gece Despı"na. ''nh. yordu 1ttte tam bu esnada, smo. - Efen~ıye bır şey mı o u 
·· ··k l ·ı h d · ~u • :s nu zannedıyorsunuz Madam' 

zuu bahsolunacaktır. guınru memur arı ı e u ut mu- mutla kavga etmia odadan çı • kinli siyah şapkalı adam cebinden! . . • rıt 
hafızları d.. C d ' t k t ı ııı• ' - Vallahı bılmem. Ne zarı ' un za ca.ıyı er e . kıp Tünele kadar •""rü .. tomatik bir tabanca çıkardı ve . . . . . 

memlekeller için birer ders olmuş- mişlerdir. Bugün de Czadca'daki d d ~ u muş, ora. 0
• • • • d k b asını Leroy- deceğımı ben de kestıremıyoruJt'I 

tur. BüUı ı clhnn, tehdit kür bir ınu· Alman zabıtası hareket etm. tir 1 an a Ban~alara men yola sap. bır sanıye ıç~n : ~ z Polis hafiyesi Leroy'un karı 
hot:ıranın ml!vcuıliyeti bahsinde hem H lk Al b ·ı ~. . mıştır. Despına karanlıkta yoku. un kafasına ındırdi. ve ortağı Nansi Lcroy yerinde 
fikirdir. Bu muhotnr:ı, ku\"\·etin .. 

8 
' man za ıası 1 

e güm. şu inerken Arkasından Mahmut K b ' • h k k Ik k dd b k ncere' 
I.onclra, 29 ( • .\.A.) - n. Eden, A- cehbıırnııe bir surette ı;ulistiıııalin- ruk memurlarının bütün Slov;k. yetişmiş, kendisini bırakıp kaç • I aput ez erı a • ı ~ :r~. ' ca eye a ~n pe btı1'• 

'·uslrnlya'ya lıitnp eden ve radyo ile d~n nıiite\'cllilllr. Bu kabil şerail 1 ya - Polonya hududundan çe· tığına fena halde kızd ğ . nın onunde efordu. Dünyada 1 
neşrcrlilen bir lelılıf;ıncle ŞÖ) le de· nıcdeni)'etiıı b: ı:ıı bulunduğu lıcyneı'. kilmiş olduklannı "zannetmek • y d.. . . .. ·l . ıf lllJD ger~. kındakı· n·ızamname !emek kadar ağır bir şey var dl 

ya ya hitabı 

mişlir: milel itiııını:ı ,.e girişilmiş ıo:ılıhiiıle- tedir. e onmesını :0~ e~ış ır: espı. dır acaba? Gelen geçen yüzlerce 
l>emokrn~iler, milll hny:ıllnrını le- r~ ritıyct~ ta~r~p etnıcl.:tcdiı:. Jfo.1

1 

Yarşova, 29 (A.A.) _ Harici. n.~ artık bıktıgını w soyleyı~ce ~o. Ankara 29 (Hususi) _ Ka .1 otomobiller arasında, kendisini ~~ 
ııiden tensik etmek ve lmnnlıırınııı e- sun, lıepımız ıcııı ıııen:uııb:ıhı~ 0 • for "Mahmut bıçagını çekıp bır· ' 1 . . • d •. w 1 ğı 
ırnsıııı m:ı~ıın lıulıındıırınnk ııırclmri · 1 1 • 1 k ·r k 11 _ ye nazırı Bcck, Almanya sefiri d b"rc 0 • k put bez'erinin 1.ip ve vasıfları dakıka ıçın e gormcge ge ece ., 

~n 111e.c e1rı·, :ır ı · en u n - , r şup· . . · . • I en ı cspınanm arnma ~ap. · . . .. . D M k .. · bt~ 
yctindcdirlcr. he) c ııı:ı:·:ıl lıırııknıamnkt:ıdır. B:ı- V~n ~~o,ltke ıle ~m~rıka scfırı lam ıştır. Darsakları dışarı fır . hakkmdaki nı~amn~m~ Vekıller soylıyen r. ortun ta sısını jbl 

lfatip, şıJ) le de~~ıın etmiştir: zı ıııtınlekctlcr için kU\·\·eı sh ıısrıe Bıdde ı ırnbul ctmıştır. j •'l 0 . f d t heyetince tasdık edılmış, \"emer. lerkcn sıkıntıdan çatlayacak ı; 
l 

. . • · • .. , yan espınarun erya ma c • . . • . 
" 938 .sene i lıiiyıik Brihmya lııri- ıslık.111ıct ''eren, onıı ıdıırc eden ) c- Bukreş. 29 (A.A.) - Polonya ft , t" "l . H B , w ivete <"İrmiştır. Bu nevı bczlerı oluyordu. 

h. · d dl ·ı d 1 ••. 11. . 1 1 . . ra an 'e ışımış. emen e\og- • cı ı· . k" .. :ııın en ıı><ı e en şe ı c o u ve en g.111e uını cır. !)u ı.lldc ısul ııı -;c,erlsefırı Rnczynski hariciye nazırı 1 h t. . k ld .D imal eden mücsoescler topların On dal:ıka, ona bel ı on SP 
nazik scnelerıııckn lılri olımıştur. o ınill ıı .· ı 1•• ı~ ı ı ı 1• • ' u as anesıne a ır1Jmıştır. es ~ . . ' eım ıer uru mu ı <'llll' .ı:ır- Gafenco ıle uzun bir mülakat ynp . . . w h r iki ba ına müessesenin adı • gıb. geldı. 
:ı:nınaıı, hu h.ıltleıı bütün n<'l:ıyici is ruz:ı karşı ko~ ıııak ııı:ıl,'l:ıui) k biı-· I t omanın sıhhi \'azıyctı a~ırclır., e ş . 

1
.•. i 1 N"h k .. .. d b" ta1' 

tilıraç etmek irin uıkil \"Ok erken lcşıııelcri ııırilrıdir. Eğer knli~cllc mıs, ır. • Zabıta tahkikata başlamıştır. nı, tip i§arctini, bez ~enış ıgın' ı ayet apı ~nun e .. 1.~ 
0 

idi. ,.c a;:ın ile hu sekilde hareket eı.l l~GİLTERF.J\'1?\ VERECECt 1 top uzunluğunu silinmıyecek bir aralasının durdugunu gordu. S 
Jli~er tııınrtan nıuhtclif rıol.trıi nn· ıııiş ulursuk kın·~·eti akide ittilııız et·ı KARAR nin belki de bütün Avrupa mu • ışekilde koymaya mecbur o1acak, 1 ra kapının zili çalmdı. Kasirn° • 

ıarl.ıı d.ın şu \'C) a bu ııo!•tni nnzuı ın nıiş olanlara t:ı:ıı ruıun kendilerine I"arit!, 29 (A.A.) - Bir sulh kadder:ıtının ba;;.lı bulundu.;u bir 1 ellerinde nizamname hUkUmleri- ~ağıya inmişti. Nanı;i Lcroy tcaP 
;~.a:>ctl~ 01.ı.l.uğ'.ın.u ıı'.lııı.nkıı~a e.ımel,lr lıi: h.ir rıı~ ~l.ı ll'ın.iıı <'lıııb cccğiııi 11iis, cephesi te~kili için lngiltere hı •

1 

karar vermek 
0

iizere o!cl~ğunu lne aykırı kaput bezi bulunan fab. 1 nın açıldığını ve iki kişinin r11cf• 

1
\c 1' 11 ~~~ 1ı.·b1 ~·1 " 11k·~ııı.ızclı ı. Alı~ıHlun ı 11l' 1,~1!k1 ~ oluı uz. 1 .eı~c hu surclle ı>un I rafından yapılan gayretleri mev. yazıyor \'e İngiltcrenin Poronya.1 rika ve. mağaza sahipleri bugün. c;livenleri çıktıklarını işitti. Ars'f. 

a ı ay C\' e .ızı ırnse er, 'rup,ı· t ıı"ı ııda, lH') ııelııııll'I ııı:r.ıııııı lıe) · b h d F., • · ı · )<)~~ 
ıt~ muı..ııhuııc bir ıuesui lıirlıi:i iiınl- ıll'lıııill'I taahlıfııl.ılr.ı 1 iın l'li ~ l:rı iıleıı ı z:ıu ~ "'e en 

1 

ramıız. g~zc;~ı:rı ya !a~·antı ~erm~~ hu~u~unu ka- den i~ib~ren üç ay zarfında bu seslen oda .kaprsı~a. l:a~ar Y~ re. 
ılınln dn~ıııu~ olıluAıı 1anııııııla hu ih~·ıı T(' ııc,-riıııbüe ı.<'nıli~lııi lclıdil b.lhns.a Polon) anın \nzıyc~ı ıle l':\r.::t"'Lırac:ı1'mı ıl.ıve cdıvor. Ett bczlerı tıcnret odasına dnmp-alı.t. tı. Japon hızmetçı ıçerıye gıre 
•ıınmu~l:ırdı. Siıııcli ise, hiiliin ırnıı- elrnckıc oJ,ın M"k<' kn ııırılrni~ eli '"'I"'" ·"'!"ııl olma!:t:ı.dır. ..,C~"'" bir hnftnd:ınbe:;i h'"'İ1tcrc t·r~caklardır. Ni7.amnamc hü • haber verdi: 
':ı, hııklltt vu i~·eı~ anlamı~. Lulun~ı· ıalıll~ edeLileeek bir lı.ıle ıclınl~ Ffgnro ~azetcsi. Lon<lradan a • ile Fransa arasınJa müzahcrc e. l kümlcrinc muhalif bez yapan 

1 
- Dr. Mort geldi r.~ada:-n ! 

'or. ~on :ıylard:ıkı '·:ıkayı, lıiilun oluruz. lıp yazdığı bir haberde İngiltere· jilmc!:tedir. fabrikalar cezalandırılacaklardır. (Devamı ı·ar) 



1 - YAKlT 30 MART 1938 

Bir sefer heyeti 17 ay
dır kutupta dolaşıyor 
Şimal buz mıntakası ve zklim hakkında 

geni şeyler öğrenildi 

r ., 

eııÇ 

ti' ~İli Dorscy lngiltcrcnin 'tanın. 
iincma artistlerinden oldu. 

IJi.bi dünyanın en zengin ada
tclcikl:i edilen bir petrol §ir. 
11lin mürliirünlln de locmsulır. 

'Qt Londı·a ga::etcl!:ri artistin 
ti i,. koc1J,Şmdan ayrılarak bir 

0 
l.ttle evleneceğini haber veri. 
lcır. 

Şimal kutbu ıdenizinde, kendisi. 
ni buzların hareketine bı

rakarak ilerlemekte olan "Sedov,. 
buzkıran gemisi, geçen ayın son
larına doğru 86 mcı şimal arz çiz
gisini geçmiştir. 

Gençlik teşkilatına mensup kap 
tan Ba.digin'in idaresinde on be~ 
cesur kutup tetkikçisinden mürek 
kep heyeti hamil olan bu buzkı. 
ran, şimdi hiç şaşmadan daima şi
male doğru ilerlemekte ve her gün 
Kutupa' biraz daha yaklaşmakta. 
dır. 

Çeliuskin burnundaki telsiz is
tasyonu, kaptan Badigin ile tema
sı tesis etm)§tir. Sedov buzkıranr
run kaptanı telsizle şu malUmatı 
vermiştir. 

Buza tabi olarak hareketin ıon 

ııı' 

t 

Veni bir irtifa rekoru 
Kozmik şuaların mahiyeti araştınldı 

•llbat ayının sonlarına doğru 
>'et Sh-11 Ha\"acılık filosuna 
11.aup pilotlardan Fomin ve 

Ukin, Sovyc tlc r Birliği 1-
4-kademlslnln or,ganize et
bır balon uçuşu yapmış Ye 
Oo me.treye çıkmışlardır. 
~~tonotlar, bu yükselme es
llda, Amerikalı alim Opcn
cır•ın kaskat nazariyesinin 

tu olup olmadığını anlamak 
te, kozmik şualar Uzerlnde 

, CIJtıer yapacaklardı. Opcn-
llıer nazariyesine göre, mad
l'den geçerken, kozmik şu
ın, bUyUk mikyasta tali 
llcuııcr ;Ucuda getirmesi 

· (\der. Fakat Fomln ve Po-

losukin'in 1938 kAnuneyrelinde 
yaptıkları irtita uçuşu şunu 

göstermişti ki, ölı;U ~letinin Uze
rinc bir kurşun plak yerleştiri
lir ise ,kozmik şualarının radl
yaslyon kuYVeti, çoğalmak şöy
le dursun, bilakis azalmaktadır. 
Demek oluyor ki, elektronlar, 
kurşunda• goçer..ken, geniş nı1k 
tarda dağılmakta ''e yahut e
nerjilerinin mühim bir kısmını 
henuz maH'lm olmıyan yeni bir 
inşla vücuda getirmek için sar
retmcktedir. 

Kozmlli şuaların tetkiki için, 
balonun sepeti içine, Fizik Ma
tamatik rnUtchassısı Vernoy ta

(Dcvamı 10 uncuda; 

~ Nevyork Sergisine Floridadan 
güzel gönderilecek 

devresi esnasında, buzkıran, 119 
ve 122 şarki tUl dereceleri arasın. 
da hemen pek az inhiraf e.derek 
şimale doğru ilerlemektedir. 

Kutup havzası buzları ve bu 
havzanın iklim şeraiti hakkında 

enteresan maliımat elde ettik. Nan 
sen heyeti ile bizim yaptığımız 

manyetik ölçüler arasında bir mu
kayese, dünya miknatisiyetinin 

asırlar esnasında geçirmekte oL 
duğu değişiklikleri gösterecektir. 

Fram, izafi siklet ölçüleri alma
mıştı. Bizim bu husustaki ilk öl-

çülerimiz ise, Şimal Kutpu mın
takasın.da bu kuvvetin fazlalaşma
sının ve binnetice arzın hakiki şek 

linin mahiyeti hakkında en doğru 
malUmatı verecektir. 

Buzların, kutup mıntakasında 

seyri sebepleri üzerin.de de tetkik
ler yapmış bulunuyoruz. 

Son günler zarfında, ilkbahar 
güneşi kendisini gitgide daha ba-

riz bir şekilde göstermeğe başla
mıştır. Şimale doğru ilerledikçe, 
;güneşin doğuşunu o kadar daha 
geç göreceğiz. 

"Sedov,, buzkıraru, 23 Teşrini
evvel 1937 tarihindenberi, yani 
17 aydanberi, buzların tesiri al. 
tında yürümektedir. 

Papanin heyetinin bulunduğu 

bankizi cenuba doğru indiren 6U 

cereyanı, ''Sedov,, u şimale doğru 
yürümeğe mecbur etmektedir. 

Bundan 40 sene evvel, Nansen
tle "Fram,, üzerinde üç senelik 
ilerleyişini yapmak için bu cere
yandan istifade etmişti. ''Fram,, 
o zaman buzların hareketine ken
disini vererek ilerleyişinin ikinci 
senesi zarfında 1895 senesi Teşri
nievvelin.de yolunun en şimal nok. 
tasma gelmişti. Bu nokta 85 de
rece 57 dakika şimal arzı idi. 

''Sedov,, a gelince, bu buzkıran, 
hareketine, "Fram,, dan üç derece 
daha cenuptan, kıtanın kum sığ-

Garip ve eğlenceli bir 
ad et daha 

Bavay adalarmın mer7>czi olan Ho1ıolulu'da, adet icabı, 

-mcc1isi mebusan resimde gördüifiiniiz §ekildc 1m1li oyunlarla ba.ş. 
lar. ~ubatm on beşinde açtlan bu scneh.i mecliste de böyle oy. 
nanmı~ ve müzakerelere soııra ba§lanmı§'tır. 

lan denen yerden başlamıştır. Bu 1 
sığlığı geçtikten sonra, "Seldov", 
Fram·ı garba doğru götüren cere
yanın sarih tesiri altına girmiştir. 

14 Teşrinisani 1938 tarihinde, 
''Sedov", 85 derece 39 saniye ara 
vermiştir. 

Burıclan sonra, mütehavvil rilz
garları,q. tesiri altında, gemi bil. 
yük bir daire çizmiş ve 17 l.Unu
nuevvel 1938 denberi :h kere ay
nı yola dilşmüştür. 20 Şubat 1939 
da "Sedov., 85 derece 02 dakika 
şimal ve 119.15 tul dereccsinlde 
bulunuyordu. 

Bu mıntakada soğuk nakıs 25 
dit ve cenubu şarki rüzgirlannın 
kuvveti 3 puvandır. Buzların vazi
yeti sa'kirıclir. Herkes sıhhattadır. 

YENi ÇIKTI 1 

Fikir ve sanat 
meseleleri 
VA~AINJ: 

Ba§ınaaıı asılmış o1an bu ço
cuk 11c idam edilmiştir, m; de or· 
ta çağ i§kcncelcrinden birine 
1nahkam olmu§tur. Sadece tcda. 
ıri edilmck-tcdir. 

MC§Twr Clansö::: Doroti Deyt oıı yeni mmıara1amıaa>ı birini 
gösteriyor. Dansö::, Klodct Kalbe rtiıı de claııs hooasul1r. "Zara,, 
ismindc7d f flm için ona çok gii.::: el danslar üğrctmiştir. 

1 SADRI ERTEM 

Çocuğun 1ıasta1ığı irsi bir ::a. 
fiyctten ileri gelen bir boyun dü. 
§ü.k7ür/ildü.r. Çocuk bıı aletle ilk 
:::amanlar on dal.ika durıtyor. 
Sonra 1Ju müddet yava.ş yavaş ar
tırılarak yanm saate kadar çıl:. 
m.aktadır. 

~ı·vrlce de ya:::clıimu::: gibi NC1.'1JOr7.:ta a~ı7an ser~ıiye düııyrı
~ bir 1.:öşcsiıulcn giizellcr ge1ece'J..-tir. Geçenlerde Fransculım 

r:l; gömlr.rilen gil::tlitı resmini nc§Tctmi.Jtik. Yukarıda Flo. 
'!ıı seçilmiş olan güzel görii.lüyor 

Hikaye 
Kırk yaşında bir ihtiyar kız o. 

lan Matmazel Adeline, hayattan 
göçüp gittiği halde daima familya
larının bütün gururu olan Marie • 
Ange halasının son hatırasını an
latıyordu... Onun güzelliğini, o· 
nun muvaffakiyetleri, onun haya
tının fırtınaları, ondan sonra gc. 
lip hayatları çok sönük geçen aile 
efradını daima hayran eden hika
yelerdi. lşte Adeline ondan böyle 
bahsediyordu: 

- Daha beş yaşımda iken .. Ba-
. na ondan bahsediyorlardı. Biz Pa

rise daha geç yerleşmiştik. Onun 
için Marie - Ange halamı hiç gör
memiştim. Onu ancak amcalarımın 

' eski albümlerinin içindeki resim
lerinden tanıyordum. 

Güzel yüzünün klasik çizgileri 
ince ve uzun endamı, iki kara ba
deme benziyen gözlerinin hariku. 
ladeliği, giyinişteki zarafeti, başı
nı bir kıymetli ta! gibi saran ka
lın örgüleri bana onun hakkında 
tam bir fikir veremiyormuş diyor
lardı. Bana: "Ah onun bir kere 
tenini görsey1din diyorlardı. Onun 

Salata ile tedavi 
Yazan: Lucie Delarue Mardrus 
Tercüme eden : SUAT DERViŞ 1 

lanıp gittiği sıralarda Maric - An. 
ge'den herkesi hayrete düşüren u
zun bir mektup gelmişti. 

teni en güzel tarafıdır. Öyle sol- zimle münasebet tesis etmek iste- '' Kundakta olduğu zaman 
gun, öyle yumuşak ipek gibi ve miyordu ... Ah! Morie • Ange mu- görmüş bulunduğum Adalenie'i 
öyle lekesiz, pürüzsüz bir tendi ki hakkak ki o adamla pek mesut ol- hatırlıyorum. Bana her zaman 
o ... Öyle nadir bir ten ki gören mu mamıştı. Ve o öldükten sonra da mektuplarınızda ondan bahsedi. 
hakkak parmaklarını üzerinden ge Morie _ Ange aramıza dönmemiş, yorsunuz ... Herhalde şimlJi yirmi 
çirmek ihtiyacını duyardı. Zaten kendisinin en güzel zamanını tanı- 'beş yaşına gelmiştir. Madem ki 
onun için bütün şöhretler tarafın- yanlara ihtiyarlığını göstermek is- serbesttir; acaba benim inzivama 
dan yazılmış şiirlerin hepsi bu te. tememişti. ka.dar gelip benimle birkaç haftayı 
nin güzelliğinden bahsederler.,, On beş sene.dir ondan aldığımız beraber geçirmek ister mi? 

Okuduğumu anlayacak yaşa gel haber, yazdığımız mektuplara ce- Eğer buradan hazzederse istc-
S:liğim zaman bana bütün bu şiir- vap olarak yeni senede yolladığı diği kadar kalır .. Şimdi bana refa
lcri okutmuşlardı. Fakat o dünya- bir iki satırlik kartlardı. Hayatta kat edecek bir insana ihtiyacım 
yı altüst eden Morie - Ange ne- hiç çocuğu olmamıştı. Bunun için var. Yabancılardan çok korkuyo. 
rede ıdi. bize onun hakkında havadis yolla. rum.,, 

Onun üs;üncü izdivacı her şeyi- yacak kimse de yoktu. 
nin sonu oluvermişti. Bir çifts;i Bunun içinde bize hatıralarımız 
asil ile izdivaç etmişti. ''Elli yaşın ve işte bu fotoğraf albümleri ka
<lan sonra'' ve kocası onu cehen- lıyordu. 

nemin bir bucağındaki malikane- ı ihtiyar kız eski hadiseleri an. 
sine götürmüştü. latırken hata saadetten ve heyecan 
Eğer birisi onu bu dönüm, dö- dan ürperiyoıtdu: 

nüm arazinin ortasında bulmağa Otuz yaşına yaklaştığı ve ken
kalkışsa kocasının fazla misafir-: di akrabaları arasında evlenmediği 
pervcr olmadığını göriiyordu ... Bi- 1 için fuzuli bir şahsiyet gibi yuvar-

• • • 
Makyavelin trenlerle yapılan 

çok yorucu bir yolculuktan sonra 
Adcline nihayet Maric Ange'i gör 
mek ümidiyle şatoya vardığı za
man karşısında yüzü gözü, birta. 
kım garip şeylerle sarılmış ihtiyar 
bir 'ka'::lınla karşılaşmıştı . 

Bu sargılar arasından ancak 
(Devamı 10 ımcııda) 
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- l ı:' -:-;::7: L.;J Beşiktaş v izmirde 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ nasıl n1aglOp oldu? 

T b d . j ( Ba~ tarafı 6 ncıda) mll 

H • 1 KAY 
(Bncrı tarafı 9 uncuda) Dedi. Bu omın son so"zft ra zan a yenı fakat ekseri anlarda Izmirlilerin .. . ..... . .. 

baskısı altında geçti. Bu arada Ali gozlerı ve ağzmm hır kenan go- du. Çağmlan doktor öJd 
Sayfiyeler ve Reşat muhakkak iki fırsat ka-ızüküyordu. söyledi. 

• • çırdılar ve ilk devre ı - O Bc~iktaş İhtiyar kadın onu görünce bu Hizmetçiler ağlaşarak: 
Kısama Ve Kıreçhane 1 I.ehinc bitti. p:mrumanlann arasmrla boğulan - Matmazel Adeline göıl 
Y o1ları Bitmek Üzere Oyun başlar başlamaz Ate~lile. bir sesle: örtsUn dediler. 

Halk Ziraat Vekaletinden 
Kfevlant pamuğu tohumu isfiyôr j Trabzon, (Husus i) - Yllaye. rin yenmek azim ve imanı ile oy· - Bonjur çocuğum dedi. De- Acline titreyerek öli.:ye yn 

timiz de yol çalışmaları dcYam nadıkları görülüyordu. Sanki bü- mck küçük Adeline &izsiniz?' Efıe.di pansrmanları onun ) 
Adıyaman, (Hu· 

su 1) - Klevlant 
Çi idindcn her su
r tle tayda gören 
çiftçll rimlz bu 
nevi pamuktr..n 

, etmektedir. BeyneLnıllel sergi- tün oyuncular maçı l;azanmak için . - Evet M.adam~ Oh. affecfcrsi.jdcn çıkararak, ~ocuklugun~ 
lerde birin iliği kazanan K lsar- andiçmişlerdi. nız .. Evet halacığım! .görmuini istediği bu çehrcfl 
na suyunun cıktığı köye giden ı Dakika ı ı.. .. Ateş sağdan Beşik Sonra dayanamamıştı ve hemen dü. 
yol eskiden geçilmez JJir halde taı kalesine indi. Ve Mahmut mü- sormuştu: Ölüm ekseriya gençliğinde 
idl. Hele yağmnrclnn sonra bu-ışait vaziyette duran Feride güzel - Acaba yaralandınrr mr •.• Bir güzel o!muş bulunan ihtiyar 
raya nnkll Yasıtnsı işlil·cnıezdf. blr pas verdi. Ferit, evvela etrafı. kaza mı ğeçirdiniz?. Jara son ncfe:rinde gençlik! 
Ş~m cli hu yol ınUkemrqe1 şekil- na bakındı ve tehlike olmadığını - Hayır yavrum .. Hiç bir şe- iade eder. 
de yaı)ılmnktadır. 20 gUn sonra anla:iıktan sonra cidden takdir e- yim yok .. Ve işte bilhassa sizi de 

çok mlktnrdn to· ::. =~~..,----~ 
humluk lEteınlş 

'e clilekleri alfl· 
kadar dairelerce 
,.i lttyetc bil dlril
ın I tir. Du bU~ Gk 
yardımın esirgen
memesini halk, 
Ziraat Vekfilctin-
den rica etmek
tedir. 

Fare m Ucadele· 
sin<.le 1900 hek-

asfalt gibi bir yola. kavuşacnğız dilecek hfr soğukkanlılıkla topu bu YÜZl3en çağrrdnn. Çünkü yü- Adaline balmumundan > ap 
güzel bir bebek yüzü kaC:ar Yolda şimdi gUndc ::~o amele bir iki sürüşten sonra sıla bir şut· zümdeki §eyled düşürmek korku.. 

· ı ve güzel olan bu km§ıkı:ız çe la Bcşikta;ı ağlarına taktı. sıy e artık bir müddet kirnıldana-çalışmaktadır. 

Bu yol maden suyunun bu
lunduğu yen rnrılandıracak ve 
şcmlendtrcıcektir. 

ye bakarken üç sene süren sa Bu gol, maçı daha: ço'k heyecan ma~ oldum 
••e zevkle "takibe adeta herkesi ic- Sonra ağzını kapayan bezi biraz Jık tedavisinin neticesi mi, Y 

ölümün harikulade ve must hat etti. Hi mcı dakikada Beşik. sıyırarak, musiki kadar tatlı bit 
bir eseri mi olduğunu an1a)-ı: sesle devam etmişti: 
eh. 

ta~n iki tehlik,.li hücumunu savuş Suyun lııılundıığu yeı·de otcıl 
tur:::n Ateşliler 25 inci dakika.da Bu bir tedavi yavrum Bunu 

\'O gazino da yapılacaktır. Göl- - · :------------
1. il f d k b h 1 l d ad bir şekilde Beşikt~ kalesinin eski bir kitapta buldum. Bunun g-e ı yeş ın ı - a C" e r n en ki . ld"l F ·d· ·· 

1 
A 

. . . . ya nın~ ge ı er. en ın guze harikulade bir şey oldufu ıöylc-gecen yol, ır. turızııı ı çln en bil- b" Al" · k "b" b" ha e .. 
ır }'ası ı şımşe gı ı ır r • nılıyor. 

yük bir ka zanç olmuştur. '- -~' 1 t h il tti. H. h 1 ğ ., 
. . . ~e go e a v c . - asta mısınız a acı ım • Trnbzoııurı <'n gUzC'l S.tl Ci)e· B ... . . 1 b""t"" t "bu"" nleri H k · · · b ı 

u JKUlCJ go u Lın n - avır ..• ço ıyıyım... un a. lerinden olan Klrcçhauc Ye Ze- .. kal . - . 
tar kadar arazi ô sarstı. Epey muddet şap ar ve n tenım içın yapıyorum. Anlıyor-

. d fenns yolları da gUnclc 40 ·GOO t , ha ada urtuktan sonra 
1 

T • • • 
1 

zıyan an gazc e.er v :ı sunuz ya... erum ıçın 

Fransansanın 
askeri sırları 

(Baştarafı 7 inciJ 

neler kazandığım gözden C. amnle çalıştırılarak ikmnı <'. dll- oyuna tekrar başlandı. rılmıştrr. Adıyaman 1:<iy1erin, ·., 8". ·m manzaraları Sonra ona sakin bir ıesle izahat 
mektedlr. Bu yollar ela nısan Şimdi oyun Be(:ikt:ı"'m gayreti· Ka.znmıza yeniden gelen Ve- d b 1 :ı :r vermişti: * * * 

km gelerek, tamamen C. H. P. başın a ltrni} olncn ttır. le devam ediyordu. Galibiyetten _ Yu""zwn·· e hıyar parraJ,, ... ko-
relim. 

tcrJııcı· Nazım Çekicer de, ı;oreJ;: ı · " -· 
el uriıı m ilcadelcsinde ve gerek- d namzet erıne reylerini vermiş. Dele.diye üç otobüs daha nl - ço}<tan vazgeçen Beşikta~hlar hiç yuyorum. Bunları her sabah de. Evvelfi: Çek mmf bnnkaS 

ler ir. mıya kn.rar Ycrıuf~ti.r. Belediye olmazsa beraberliği temine ga.yrct g·i_(:tirmck l4zım. Babrıvanı- bos- mevcudatı. sc isJdhta mUhlm yer tut.an ene- ~ " "' 

me işlerinde bilyUk faaliyet Ynpılaıı mebus seçiminde de otobüsleri uygun fiyatla y~z ediyorlardı. Bu sebeple Bcşıktaş tanda koskoca bir yeri bana has· Du, cok mühim blr kaznll 
g{)stermcktedir. yine C. 11. P. nnmzctlerl kazan- günlerinde halkımız1 bu sayft - Hüsnüyü hücum hattına aLdı. Bu- retti. Kışın da serde yetiştirecek. Zlra, aylardanbcri Alman t 

Kars mıtıkasından getirilen mış, Y 0 an m n e san - • kö ılı l Ü t hibi l yelere tnşıyacalttm. Bu suretle na mukabil Ateş de, güzel oyna- _ • • tesl açık Yermektedir. AJtıC 
l k l i t hu Trabzonlular rahat ne!es nla - masına rağmen isabetli bir görüş· ecnebi dövizi bulunmaması Bo!!:alar sıfnt ı·cın 1·"'vln .. e te-<·zı· er, aza mer ı:ez ne eza rat AJd ı· h

0

kr:. · bö l devam 
~ ... AU,, ""4.. • calt ve gi}nUl e ·lendirccek kö - le dört hafla oynamağa başladı. e ıne 1 ayesıne Ye ma.nyıınııı iktrsacll hayatını edllmlş. Puvnta. ,.e l'ıbrıs mer- yaparak gelmişler Ye nynı coş- d •• d" d 

• "" şelere kavıı5acak demektir. Ve oyun bu şekilde netice cgış- c ıyor u. dit etmekteydi. Her ay acı~I kebı· Jle h"lisUddem Arap ayrrı. kun neşe ile nyrılmışI. .. r<lır. "k ı· f d
0 

A ı·ı ·· B" k u bö"y 
.. o Sahil yollarıuııı da ı ma ı - meden nihayetlen ı. teş ı er u- - ır aç zaman sonra on patmak için, 880 milyon f rı da yine Veterinerin ne%>ret! Halkevi Çalı!maları ç!n ça!ı~ılmnktndır. Du )olların çüncü dclal.iır k; Bcş;kıaıı ycnm;ı le sargılı pansımanlar ;çiılde gör. bulmak lıl.zımgeı;yordu. < 

altında sıfata başlamıştır. Köy- _ taşları kırılnıış ve hazırlan • olarak oahadan ayrdılılar. meğe ahpnıştım. Halam o kadar Bu ntURltUI m"' le karı' 
lU bu vaziyetlerden memnun- Adıyaman, (Hususi) - Yağ- güzel konucıu)•ordu ki yü.zünün • 

mıştır. NASIL OYNADILAR: • ' dıı Dr. Schncht istı!n~a nıc mur dolayıslyle yarım kalan halini görmez oluyordu~ " dur. 
Adıyaman, (Husust) - Mem

leketin her tarafında. olduğu gl-
Halkevl inşaatına, ııisan üirdc.n y b f Galip takım için fazla bir şey olmuş ,.e yerlnl Dr. FunI.'11 en'• 1' r 1" rf 1' a -aöylc:ne;?c degv mez. Güzel oyunla- Çünkü o artık kendisini batta ra km ıştır. l :ltlbnrcn başlanacaktır. Bu hu- - b d h. · ·· t • 

rmm ~emeresini aldıkları netice i. :ına a ı sargısız gos erenııyor· 
1 

st bu ilk hi tl
" ·n· lr k "' k Alm"n Jktısadf h ... y .. tJJl bl, şehrimizde de, mebus seçi- su a Y m:pı.ft .. rı 1 es - A. 

1 
ördül('r. Takrıhda her ncu du. Bu - üul öriinmc ve ... ... " 

mi 1cin yapılan ilk hazırlık cok gemfyen tıcebny 1-J. lcöz'Un e- fç '(!)tU e "~ • ffnk olmu e "' ta 'ka- çirkin görUnmemek i'tiyakmm diğer bir rnUşkUH\t dıı işçi r 
1 k :.çoı.; muva · ., ~"'~""''111•••• Xfi'!'t ~ idi B h '"I rf. hızlı bir şekilde yapılmış ve bU- met;-t c11lden takdire Ayı 1 ,..· lmak üzere iki aç khr da ne- ha<iôı azamısı ıcıı • .oe1Kfl)oy1e oTu- ranr • o eınya YO ~· o 

tun memurlnrla bir Josım hol- rnın~or ve Mlk tıırnfmdan m;n. rafından vücuda gctM!cır husu- ,~.::,;; temin etmişlerdir. şu daha iyi idi. Çünkü ben onun nın !!bakıl !le bunak da ça~ 
kın iştirakiyle intihap defterleri netle yndedilfyor. si hir ülcU a.Ietl konulmn~tur. Beşiktaş:ı gelince: Bir evvelki/ fotoğraflanru dü~ilniiyor; ve o !unmuş o n;_:or. Çe osloT~ıı 
İlçebay H. lcl'lz'Un dCSrt gün ;e Hnlkevlnin gösterlt kolu, bu Aeroı.ot!nrm yanında, aynen, yazımda da eöylediğim gibi haf bö yle sargılar arasından konu§ur. dusunun d., Jıtrlm:ısı ile A 
gece, bizzat nn.zarct etmesi su- ayın !cinde reni den bir tcınsn kUçUk ı ir Yerici radyo ma:kincsi hattı yok gibi idi. Hakkı ve Hüs- ken baZI bu güzel sese Marie • ı yny3. geniş mlkynst~. işçi c 

1 ' - d el .... .,n 0 Ange'in en gen~lik zamanınm gü- enle TO Almnn sannyıı bU rctiyle blr elden bitirilmiştir. daha '\'ermiş ve kadın erkek yUz ne oksijen ructıerl de bulunu- nu e geçen sen ere n ...... ar.. - , 
l2/l'IarV!J3!) da ikinci mUnte- inle hallun scyrettHI bu mu-' yordu. yunların!:lan bir hayli kaybetmiş. zel çehresini veriyordum. dnn istifade edece.Ktlr. 
hip "f'Çlmlno b:ışlanılmış, her j sa.merede çok muvaffak olan 1 2G şubat tarihfncle, saat 12,:::3 Jerdir. Bence mağlubiyetlerine baş Mevzuu bahsolan birl::ıç hafta. .ı- * * 
sandık mcrlt<'zlndc coşkun te-j gençlerimiz, şiddetle alkıştan- de balon koyuvcrilmJş Ye saat lıca amil nefcssizliklcri ve 1'.ar~ı nın, hemen birkaç :ıya çı~ ol- Fakat son iki illiakındatl 
zahllrat ynpılmış, halk akm n- mıştır. 14, 14 de :>Ukselişin aznmr mer- tarafın oyunu başladı~ı gibi bitir- duğunu anlatmağt fazla görüyo- de ettiği Almanynnın cn ın 

halesi olnn 10,200 metreye va- mesi ve bir de kalecidir. 'ruın. kaazncr, şUpheslz, es ki 11 

ki d rılmıştır. Bu yUksekliltte hara.- Hakem de macı tam bir dürüsti Meline her gün Marie • Angc- burg Imparatorluğ'unun. C' 1 l·zmı·rde genç bı·r kadın b ça an l ı ret, n. akıs (i2 olarak tcsbit cdll- ile idare etmiştir. in anlattığı eski hikayeleri, ecki 1 ce hur1utlarJ dışında knJail 

hatrralan dinleıncğc doyanuyor- yUk bir kısmıdır. 
1 
miştır. M k 1 T h d ,_: h k . k Bu dal\.lkn~an itibaren fnlş era 1 a ri du. Sonra ~ato 3ıU ayat.ı ço - ra. ı Fransız YC tngillz lstıltr• 

Hadise kıskançlı yüzünden oldu lııışlamış ,.e ~UYnfCakıyet1c ba- hat idi. Lük5 • konfor, kendisine t'lyle bUyUl: ınlkyastn il .ı 
t:"' f 1 pek iyi bakıyorlardr. Sonra o ucu olan bu sanayiin yüzde g o ı şarılan tetkiklerden sonrn, lın- 'ay a arı İzmir, (l:lu usi) - Pazar gU- Fakat 1'"ethfye nişanlısı Ömer ,... • _ inmiş ...,, • bucağı bulunmaz park, ve çiftlife sU:n Aimauynnın ellne ı; 

Jon n~anın <.oı;ru yere - · ı: l ,_ la nU kemerde !ect bir hadise ol- Kayaya verdiği karardnn ı.Iön-' . (Ba§ tarafı 7 rıcide) aıt oru ar, a.ır r... bulunmakt::.dır. 
muş, bir ,gene nişan yUzQğUnU mlycccğinl bildirmiştir. ı tir.n l"·~ 1. da elcl" \"esvese ctmesun, inşallah nıan- Fakat şatoya hiçbir mis:üır gel- Umumt h:ırptcn evvel .ı\.' u y uuıe !Ş esnasın .. 
iade eden nlşanlısıru sekiz ye- Nişanlısının evinden teessur dilen ılmt neticeler, ilk yUkse- surdur. l\Inroşall diri dirJ, yahut mezdi; ve onl:ır da kendi toprak- tury:ınııı olan, 1018 den 
rlnden bı~akla ağır surette ya- içlndo ayrılnıı Ömer Kaya bir l!ş nct.lcclcrinl teyld C'ylemiştir. kesik kafasını glHUrürlor, teb- !arından d!şarrya hiç çrkmazla11:iı. Çekoslovakyanm meşhur sı. 
ralamıştır. Suçlu aranmaktadır. mUddet soknlclarda .dolaşmıştır. r şir eyle) demiş. Padişahın kula- Halbuki pansıman barikadlan ar- ruskerf fabrikaları tekrar 

Yapılan tahkikata göre ha- öte taraftan Fethiye de, Dn. I ğına gidip tefcül olu.umuştu. kasından l\Iarie - Ange her gün mantarın olmuştur. Bu su 
cllse şöyle olmuştur. ikbal aı.Iıncla bir kadınla birlik-' 1 Garibe: Ertesi gece yaya as· tekrarlardı: Almanlar 1914 le 1918 s » 

I•'ethlye, halen on aıu yaşln- 1 te sokağa cıkmıştır. Maksadı 1 8 R S kerlerden bir çavuş bindiği at - Anlıyor musun Adeline te- rl zarfında kendilerine Ill0 
rmcln, muhitinde iyi tanınmış yeni nişanlısının evine gltmekt.i ı' ile hanesinden S<'CC snnt Htide nim eski haline gelince ..• O uman Bcrtha. topunu '\'ermiş olnll 
bir kızdır. Güzeldir. Bundan Uç Ömer Kaya nişanlısını soknk- - Ankara 29-3-939 -, kı~laya sellrkcn atı UrltUp dUş- göreceksin. .. Nasıl gezeceğiz ..• B:.ı rlkııl. .. r1 bugUn gene cllorill 
sene evvel Hüseyin adında bir 1 Hiz:ılarındı:ı yıldız lşıırcı. ~lan- müş. Hemen ;)'anında iki t:ıne tün kom~uLtrmuzı taruyacaksm .• ı:ıtş oluyorlar. Hem de bl ta görUnce bıçağını çekerek ll- 1 - · d ı - ı ı 
delikanlı ile anlaşmış, onunla ıır, uzerın e mmıme c SQren rr- ihtiyar adam hemen (ınansur Her davete, her toplantıya gidece hklarındrın daha yeni tcs 

zerino saldırmış ve kalbi hiç dir. nnı.omlar s:ı:ıı 12 de k::p:ıuış ld k k ) dl k t ~· ş· ~=k· hald b k" • 
1 1 

bi '·ild geçinememiş, ayrılarak Ahmet 1 r· ti 1 o unuz, or mn yere n ı- gız... ımw ı e en ımseyı daha y r şe~ .:?. sızlamadan bu l))dUrUcU !ileti s:ı ış ı:ra arıc ır. . 
Ali ile nfganlnnmrştır. Du tkln- na bindirip gözden kaybolmuş· kabul etmı.yor ve bütün davetleri 

ile taarruzu knrştsında şa.51· Ç E K L E R laı:. Pcykbaş,ısı Raşit nğa ve reddediyorum. Fakat biraz daha d nişan da Fethiyeyi tatmin et- rnn Fethiye: 

memls, ondan nyrılmış, nihayet 1..ondr:ı 5.93 çavuş gelip mabeyin\ hUmayu- sabırlı et. Birkaç ay $onra .• İlk 
- Yapma Knyn ... Seninle ev- :Kc'"1ork 121i.füı2:; · · f i:i · ı;cki?. ny evvel tnmşbğr Omer • na söylediler. Hzır ~leysscldm ıyı ırsatta yen en sosyeteye gı. 

ı ·aya ilcı nişanlanmıştır. 

ÜLUncU nişanlı Ömer Kaya 
Kemeı·de Kızıl Irmak sokağın-

lcnmcğe razıyım. P~rb 3
.3:;:;o oldu"una şUpho ,_.oktur". rcccğim ... Çünkü tedavi iyi neti· l\lilı:ıno 11.G625 "' .1 Deıniş ise de Ömer Kn)·a: Cenenc 2S.l625 Du şayanı dilikat hatırnttan celer vcrmcğc başladı. Seni herke· 

- Artık iş işten gccU demiş.. Am'>lerd:,,m üi.2325 ileride hirknc pıırcn dnha nakle· se tanıtacağım. 
Ur. BcrUn W.8150 l cleceğiıu. Bu hulya ile ikisi üç sene bcs-cln oturmaktadır. Bir hafta ev- Gen" kızın knı·ıııudaıı ve rröğ- BrükscJ 21 3075 

,.. .,, · IU~Ş 'l' EliREl\l lenınişlerdi. Zaten Adcline evle.o. ' e 
111 !şanı '81 

öm er Kayayı gören stiuden aldığı yaralar ağırdır. Ali"' ı .om memeğe karar vemıiıtL Şatodan 
J<'cıtlılye, "Kalbinin sesine uyn- Memleket hnstnneslnde tedn- Soryıı J.!iCi !139/ :!7 • • 

rnk" Oıner Knyndaıı ayrılmak Pr.ıg Tesrii l'dıhııemi!}f lslaıılıııl Asliye Allrneı l/ufok dışarı ç~~· bu hayatı defı~tir-
"1 altına alınmıştır. Hadist'ye j M:ıdıid 14.12 .'1!ahkemesinden~ mek te ıstemıyordu. Yalnız büyük mecburiyetinde olduğunu bil-

. . . nöbct(.'l mUddeiumunıi B. Et- \':ırşo\'n 23.-s;s l Hikmet 1'zii!P1ez t:mıfm<l:ıu kocası blr bcyeca:ıla beklediği ~ey daha dırmlştır. lddfayn göre :ethıye, hem TUfenkçi o~lu el koymuş.. Bud:ıpcşte 2l.Olii5 olup c,·,·c·kc lsl3nbuldn rnk:ıtıanı/minimini bir bebek olduğu tarih· 
tıir başka uelfkanlı ile mşanlan- Hül,rcş 0.91)j0 ll:ıcık:ıdın Jlmr'külh:ın ~ol.ak 34 Ko. tenberi merak ettiği bu yüz:ün sar malı kararını Yermiştir. 1 tur. Ilclgr:ıd 2.!l0i5 /1tı e,·dc iken lı:ılcn il.nıııcıs·ıhı ın<'ç-, 

1 
alt d ıkın .d. 

Yokohnnın 3t.li2 , lı ul hınnil ıılc' hine acıtan lıo~anma gı arı ın an Ç ası 1 ı. Ömer Kaya, nl~n yUzUğUuUn 7. ~ y t ., 

1 Stokholnı 30.:i7S d :" oo:ınnı 2R-3-939 t:ıı ihli tohkiknl Uç sene &onra iyi bir fırsat ZU· 
in.de edlldlğinl görUn~o ııarnz lıtanbul 3J i11ı:l Mrl:lrfl !Jru nmal· lo~ko\"rı 22.!l~ '<'cl'ic'Sinc ilıinc nd:ı,·ct olunnn müd- .hur etti. Fakat bu tahmin edildiği 
gUnU kızın cYlne gltmış. Fethi- limliüindrıı : Isti'<rnzlar rlealc)hın o ı:ün }ı:ızır lı1Jlıının:ımı-r gibi olmadı. Bir gün a.kşam ycme-
JO..ı ....., bozulmama-! !··~~hu!. " loei m.~•uıu." '<•mt ı ı:,,,.nl 20.- ohmm• mob~i hoklmd~ S•~·np ~'-1 ';ndcn sonra Maric • An!e hala 

Çekoslornkyada birinci 
bir harp sınnyll kurmak 
Fransanın ve tnglltcrenill 
•llği sermayelerinden buı;iltl 
manya istifade ediyor. 

Çekoslovahyanın ailAh ! rd 
kalan yalnız Skoda'da] .. flC' 

..-ır lbnret değil. Daha on beş, ' 
11 sUılh fabrikası var ki bnr•1 

Fransanın Crcusot tabril>11 

rından mUtehassıslnr göadf 
mlş ve ycnibaştan tcşktıAtlıl;, 
rılmıştı. Buralarda, Skod" 
rlkalarında elde edilen dUJJ 
nm en birinci çeliğinden tor 
!c1'. tank yapılmnlı:tadır. 

BurrUn vnlnız bu fabril 11 
o • l 

dnkl malzeınc>ler dt' 1\-ll, a~ 11 

!mr, bozulan bir saadetten tel{- mııhru z:ıyı olm1J,tur. '\f'n c; ı ):ıptırı- • Si'"a~ _ Erıurum 
111 

rorı ıtlıhız rdılcrl'k l:cyfnctın ıl :ı nı ı: . .. . 
•. . l:ı<':ı:"Jı111l:ın f'skhlııln hiıkmü olm. dı- . . . .... , i ~ in rıırıl•kc •ıc,iniıı 13.:;.!J:HI rl'ın:ır- .kanapenın uıenne uzandı ve: 

rnr "'~rfye g-elmfyeccgmı, bun- ,,. ·ı• 1 •r ı ı '· 111 1 TUrk borcu 1 pcşın • ~ . b · ~ı lr"undc tuhaf bl .. baygınlık onlnrl" b"ı'ab"t" Alııı 11\ ıı 
,, 1:11 ı ın o ıınur. - .,,, ne '1ıW a,- ------------ tı:-si günü s:ınt on:ı Jıır.ıl.ıl<lı~ı le lıı; - :ı .... •• ' "' • • • ıl:ıu. '·azgeı:mcsini söylnmiştir' .. <İ(İrelmrni llcısan l(arlav. (28739) jyt'rine gc~mck O:ıcrc ilnn olııııur. var!.. Hnc gc~mi~ buluuıı.ırn r. 

manda, 1-"ran ıı RJ, ri f ıır 
lnrmm baıı ınlihlm u· 
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Türkçe - Fransızca ., Ingilizce - Almanca 1 Gayrimenkul satış ilanı 
1, Dilleri üzerine İstanbul Emniyet Sandığı Direkörlüğünden: 
dı. 

,, 

_. ....... _..-...~~~--~ 

12 LOgat kitabı\ 
bir arada i 

'J'ilrk~e - Fransızca 

Türkoe - lngtlizoo 

Tilrkte _ Almanca 

: Fransızca - Türkçe 

İ tngtllzce • Türk~ l Almanca - Ttlrkte 

! Frnn rreıı - tngtliu:e 

i Fransızca • Almanca 

j f nglll:ıt'c - Fr.ın 17.<'.S 

l ~=~= ~ ~:;:z:c ı l Almanca - FranSl7<'.a 

Ansiklopedik., 
Teknik ve Pratik 

B '~ •ft-: 
2 1 

5, 3 
r;.~...ı...ı,.>ıv'<J 4 

!..-....... - . 
Bu büyük eserın, yakın bir zamanda, forma forma neşrine başlanacaktlr 

Hu derecedeki bütün talebenin, bilgi ve hayatla alakadar herkesin, dilcilerin, umumiyetle okur yazarların, Türkün ve yabancının, dil ogren 
mcık istiyenlerin, seyyahların, iş adamlannm, a~kerin. teknik ve mesleki mütercimlerin başvurmaktan uzak kalamıyacakları bir eser 

360 küsur p!anş, 2000 sayfaya ya kın bu büyük h1gat dört dilden 200 bin tabir ve ıstılahı içinde topla 
llaktadır. Eserin ihth•a ettiği kelimeleri hiçbir ansiklopedi ve teknik IUgatinde bulmanıza imkan yoktur. 

Eser hakkında fazla tafsi 1lat veren broşür isteyenler şimdiden : 
" Resimle Büyük Lügat ,, Posta kutusu 214 

• 

lstanbul 
Adresine müracaat edebilirler 

1.,Drklye Cumhuriyet M~rk~z B•nkası 25 ı S ı 1939 vazivett 

AK T t'F 
Katın: 

Altın san klosramt7 ıs~ i94 24 .140.843,43 
Banknot • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • • 

Dahildeki Afııhablrler: 
Tür1' lirası • . • • • • 

llarlçtcki Jfuhabirlu: 
Altın: san .kligram 9 0.'>4 GH 
Altın:ı tah\'İIİ kabil serbest 
dö\"izler • • • • 
Dığer dövizler ve borçlu 
kllring bakiyeleri 

/Ja:inc tahvilleri: 
Deruhte t'dllen cn:ıkı nak 
dı,re karşılıl}ı • • • • : 

Kanunun 6-8 maddelerine 
ledikan Hazine t:ırafıntl:ın 
nki tedh :ıt • • • • , • 

S~ntd<..I cil::danı: 
Jfazıne bonoları • • • • 
Tit'art senetler • • • • 

E8ham ve lalıvi/61 cii:danı: 

'
~eru~te edilen evrakı nak 

A lıycnın L:ıırşılığı esham ve 
l tah,·ilat itib:ırt kıymetle 

B. Serbest esham , .e tnlıvil~t: 
Avanslar: 

Hazineye kısa vadeli avans. 
Altın ,.e döviz Ozcrine • • 
Tahvllllıt flzcrlne • • • • 

Ifis~cdarlar • • 
Muhtelif • • • 

• • • • 
• • • • 

J 2.S6.'J. 752,-
J .168.876,Rt 

582.100,~6 

J 2. 780.038,33 

6.878,77 

f>.876.730, 72 

l :l8.748.:><ı.'J,-

l0.307.316,-
' 

H t0.f>f>7 .808,aO 

4 1 .1>80.042,81 
7.022.612,00 

0 .260.000,-
102.303,08 

7.808.722,-

'Td.:(111 

Hra 

37.673..172,2.f 

.">82, t 00,!lf 

22.110.R47,8::' 

14~.3l'i1 .24 ;,-

100.DD7.80H,:JO 

40.ö12.254,90 

:ı 4.270.02.'l,98 
4.500.000,-

l2.-ıt6.079,92 

3"'4.42<.l.726,72 

PAS t F 
Scrmoue • • • • • • 
/Jıliuut aı.:,ni: 

Atll ve fevl.:al!ıde • • • • 
il usu ~ı • • • 

Teduviildekl Ranknollar: 

2.712.234,11 
6.000.000,-

Ueruhte edilen enakı naı.:tıye 158.748.:;o:ı,
Kanunuıı 6.8 inci • mall'de-
lerine tcvfilı:an hazine tara_ 
fından vııı.:i lecliyat • , • 16JJ07.316,-

I>enıhte edilen evrakı nak. 
diye h:ıl.'.iyesi • • , • • 142.3:51.247,-

Kıırşılığı tamamen altın olarak 
i l:lveten tcda\'üle vazedilen 19.000.000,-

Reesl.:ont mukabili llhetcn 
ledıı. vazeıt. • • • • • • :;o.ooo.ooo,-
1'ürk lirası lıl evdualı 
Dövi: 1nahlılldatı: 
Altına tahvili 1.;abll dövizler :l,801,91 
Di~cr döviıler ve ıılacaldı 
klirinır h:ıldyelcri. 2:>.2AA.7J8,l8 

Muhtelif • • • • • • 

ı Teııınıuı 1038 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 4 Altın ftıerlne nıns ,. S 

Lira 
ı~.000.000,-

8,712.234,11 

211.:J:S1 .2.t'T,-

2:;.2.ı2.:>20,og 

01.2t3.001 ,mı 

, 384.422. 720,72 

Mehmet Fikri ve Ali Salfı.hattinin 13589 hesap No. sile San,. 
dığmıızan aldığı (250) liraya karşı birinci derecede ipotek edip 
vadesinde borcunu vermediğinden 3202 No. lu kanunun 46 cı mad. 
dt>sinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icap eden Üskü. 
d:ırda Gillfemhatun mahnllesinin Aziz Mahmut efendi sokağında 
eski 44 yeni 30 numaralı ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay mUd
dPtle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre 
yarılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (79) lira pey akçası 
verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka. 
b·ıl olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve va. 
kıf icaresi ve taviz bedeli ve telHUiye rüsumu borçluya aittir. 
Arttırma şartnamesi 31-3-939 tarihinden itibaren tetkik et. 
laek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulunduru
lacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartname. 
de \'e takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bun. 
hırı tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her 
şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 16-5--939 
tarihine müsadif sah günü Cağaloğlunda kain sandığımızda 
saat l4 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabil. 
n:eı:;~ için teklif edilecek bedelin tercıhan alınması icap eden 
ga) rimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geç
misı olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak şartile 2-6--939 tarihine müsadif cuma günü ayni ma. 
halde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırma. 
d t gayrimengul en çok arttıranın Ustünde bırakılacaktır. Hak. 
ları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ''e irtifak hakkı 
sa!ıiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarifc dair id
dialarını ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi. 
telerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hak. 
larını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmı. 
yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha 'faz
la mallımat almak isteyenlerin 938/1232 doysa numara.siyle san. 
dığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilAn 
olunur, 

* * * 
DtKKA'l 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan ga)TimenlrulU ipotek 
göslermek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kry. 
nıt>lin nısfını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yansma 
kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (3006) 

Maarif Vekaletinden: 
Kendi hesaplarımı. eser bastırmı§ olan müelliflerden ve husu. 

si teşekküllerden, Ankı:ı.rada Sergi evinde Maarif Vekilliği tara. 
fmdan tertip edilen ''On yıllık Tilrk neşriyat sergisi,, sat~ pav. 
yon unda eserlerini sattırmak iste yenlerin iştirak şartlarını öğren. 
mek üzere Ankarada Vekillik Yayın Direktörlüğüne, Jstanbulda 
Babıali caddesinde Basma yazı ve Resimleri Derleme Direktör. 
lüğüne milracaat etmeleri ilfuı olunur. (2089) 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın· tercüme külliyatı 

21 - 30 Kitaplık üçüncü serı 

Xumara Kuruş 20 Kapitalir.m buhranı 50 

21 Hükümdar millet 50 30 Slambo 125 
22 Yeni ilmi zihniyet 75 615 
23 Mevcudu kalmadı 

2• Ot.ün lktısadt işleri 
25 Cumhuriyet 

60 
50 

1001 

Bu serinin fiatı 6.15 kuruetur. 
Hepsini alanlara % 20 Iskonto 
yapılır. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 
lıuruşu peşin alınarak mlltebald
sl ayda birer lirn ödenmek üzere 
Ur;: taksite bağlanır. 

26 Tercümcnia reli 
27 Değişişler 75 

30 • 28 Laokon 

1 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi -1963 
Stıtüftn ı•t Türkivr Cümlıurirtıi i!t mün1~1'1 muk.ıı•tltnımrsr 
n9ı Numıtafı 10!6/ 1933 tımhlı t..mu"'' ı.:sdık tdılmisıır 

f 14!611913 tJrıhlı 2435 Num;ır;ı/ı Rr~mı Oıtrtt J 

Sermayesi: 10.000.000 lnglllz Lfrası 

.!!!!!yat akeesl: • 1.250.000 lnglllz ,LJ.rasa 

' türkiyenin baslıca Şehirlerinde 
PARIS. MARSILVA ve NIS'do 
LONDRA veMANCESTER~e 

MISIR. 1<113RIS, YUNANiSTAN. IRAN. !RAK, fltfSTtN 

1 ote MAVERAVI ERDUN'dc 

Merkez ve- Şubeleri 

\'UGOSLAVVA. RUMANVA, VUN'ANISTAN, SURiYE. lOC~AN 
aıf. ve HATAV'cf.ı 

;ın: filyalleri ve bDtün -Oüny:ıda Acenfa ve Muhabirlert var.dır 

Her nevi 6anka Mu:ımeleleri y:ıpa1 

Hesabı car. ve mt'vı'ual hesapları kü~adı 
Tıc.ıri krediler ve vesaıklı kredıler kı.~:ıdı . 

TOrkıye ve Ecnt'bı memlekeıler üzer.ne k~ide st'~daı ıskonlo.sı&. 
Borsa emırlerL ı 
Esham 11e tahvilaı, alrın ve emt:ıa üzerıne avans. 
.S.nedaı t.ıhsilatı ~e saire. 

En vükselı en1nİ\'t'f şartlarını h;ıiz ldrahk 
Kasalar Servisi \•:ırdır. 

Piyasanın C?n müsııit şartlario!e ( kum!ıar4h .,.,._ 
kumbarasız) tasarruf heupları ;ıçılır. 
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Hasan özlü unlarını çocuklarınıza yediriniz 
En yüksek evsafa malik olan bu özlü unu 

Dünyada mevcut çocuk gıdalannın en 
mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdarözü Unlarını çocuklarınıza yediriniz 

Makastar Sel8mi 
Bahtıkapıda HASAN deposu üstündeki yanan terzillıanesini OROZ

DIBAK karşısında gözlüktil Artdryamn üzerindeki ASMA KATA nak· 

letmi~ olduğunu sayın mü~terilerine orzcder. 

Karadeniz Postaları 
Yaz Tarif esi 

1 - 1 Nisandan itibaren yaz tarifesi tatbik olunacaktır. 
Poıı.,lar eskisi gibi 1stanbuldan Pazar, Salı ve Perşembe gün
lelt mutad saatlerinde kalkacaklardır. Sa1ı günü kalkan Posta
lar 1i4i1te Zonguldağa uğramıyacak buna mukabil Perıembe 

günü kalkan Postalar uğrayacaklardır. 
2 - DönüJ seferlerinde postalar ıon iıkelelerinden Kış ta

rifesindeki kalkış günlerinden birer gün evvel kllkacaklar ve 
tekmil dönüı acferlerinde iskelelerden bu ıuretle bir gün evvel 
kılkmıt olacaklardır. 

Kulağınıza küpe olsun 

Dairm. RADYOLIN; çünkü. 

ADYOLI 

Diş doktorunun bütün hastala
rına söylediği gibi dişleri sadece 
parlatmakla kalmıyarak onları 

mikroplardan, muzır aalyalardan 
ve hamızlardan temizleyip çelik 
gibi aağl~mlık veren yegane ik. 
siı:i:lir. 

Her sabah, öile ve aktam 

her yemekten sonra 
Günde 3 defa ditlerinizi 

RAD o N 
Dit macunile muntazaman 

frrçalayıruz. 

1 iNHiSARLAR 
Cinsi 

Makine şeriti "Mavi - kırmızı., 

" 
,, "Siyah • kırını,, 

Sabit toz mürekkep 
Yazı makine yağı 

Sarı kalem ucu 
Mürekkep lastiği 
Sta.mpa mürekkebi ''mavi,, 

,, '• ''kırmızı,, 

Sünger k~ğıd! 

~ 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yolla 
daki hastalıklann mikroplannı kökünden t 

mizlemek için ( Helmoblö) kullanınız •• 

elmo o 
ı Böbreklerin <;alışma kudretini artırır, kadın, erkek ldr 

zorluklarını, eski ve yeni belsofuklufunu. mesane llt 
babını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak, ve bozarke 

yanmak hallerini giderir. )3ol idrar temin eder ••• 

idrarda kumun, mesanede fQflCIJ'ın teıekk .. 
lüne mani olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir • He 
eczanede bulunur. 

Dikkat: Helmoblö, idrannızı tell)İzliyerel 
ma vilettirir ••• 

UMUM MODORLOGONDEN 1 
Mikdarı Muham. Be. Muvakkat Temi. 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli 

2000 adet 1250.- 93 75 Açık 
3000 .. 
2000 paket 224.- 16 80 Pazarlık 

500 şişe 
Takriben 25 Kg. 40.- 3 00 ,, 

2000 kutu 379.- 28 49 Açık 

5000 adet 272.50 20 44 Pazar. 
2000 şişe .. 93.70 7 03 . " 500 ,, 

20000 ta baka 393.96 29 25 Açık 
Takriben 600 Kg. 

Z AY 1 
1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve mikdarı yazılı 7 kalem kırtasi 

ye hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 
fü kar idaresinden almakta oldu

ğum Dizdariyc c:ınıii nıfıe,zzinliğinl' 

ait maaş cfızdnnımı U)i eltim. Yeni
sini alac:ığıınd:ın eskisinin hUkmii 
yoktur. - Alustafa llilmi. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında gösteril 
miştir. ' 

IlI - Eksiltme 17-4-939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve MUbayaat Şubesindeki A~ 
lım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her giln sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi nUınuneler de gö 

SAHiHİ : ASIM US 
~eşriyat Müdürü: H. Ahmet Sevenoil 
Basıldığı yer: \7 AKIT Matbaası 

rülebilir. l 
V - Eksiltmeye girmek isteyenlerin % 7,5 güvenme paralariyle adı geçen komisyona gel..,i 

meleri. (2088) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Aat-1iıalııh '75M hesap No. iile sdndığınmdan aldığı l'IOO) 
lira ya karıı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ver. 
mediğinden 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı 
maddesine göre satılması icap eden Üsküdarda Selami Aliefendi 
mahallesinin Meyhaneler sokağında eski 38, 40 yeni 22 numa
ralı (Çinili Polis karakolu karşısında kil.gir bir evin tamamı 

b:r buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış, tapu 
sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 
(82) lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle be. 
tediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsu. 
mu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 31-3-939 tarihinden 
itıbaren. tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisin. 

1 d\! açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu iza
hat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya gir. 
miş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimen. 
kul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci art. 
tırma lô-5-939 tarihine müsadif Salı günü Cağaloğlunda kain 
s·~r.dığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 
icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tama
men geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranm taah. 
hüdü baki kalmak şartile 2~939 tarihine müsadif cuma gü. 
nü aynı mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu 
arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm üstünde bırakılacak. 
tır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarifc dair 
iddialarım ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müs
bitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle 
h:ıklarım bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit ol. 
mıyanlar satıı; bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 938/1165 dosya numarasile san. 
dığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur 

* * * 
DlKKAT 

Eınniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulU ipotek 
gö•termek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıy. 

metin nısfını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yatısına 

kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (3015) 

J •• 

I - Şartname ve nUınunesi mucibince 20.000 Kg. kalın kın.-.ı 
nap kapalı zarf usuliyle mübayaa olunacaktı-. 

II - Muhammen bedeli 17.000 ve muvakkat temınatı 1275 
liraclır. 

n:;: - Eksiltme 14--4-939 cuma günü snat 15 de Rabataşta 
Levazım fJlıbesi mUdilriyetindeki alım komisyonıreda yapılacaktır. A 

JV -- Şartname ve numuneler bet giin sözü geçen §Ubeden · 
1 b ·1· •k parası= :ı. ma ı ır. .. 

V - MühürlU teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 gü-~ 
vcnmc parası makbuzunu ihtiva edecek kapalı zarflann eksiltm0 

gür.il en geç saat 14 e kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mu. ık 
k::biJinde verilmesi lazımdır. (2015) 1 

••• 
1 - idaremizin Cibali fabrikası Garajı önilndekl rıhtım b.h. 

kimalı işi şartname ve planı mucibince pazarlık usuliyle eksiltme. 
ye konmuştur. 

Il - Keşif bedeli 4997,30 lira . muvakkat teminatı 374,80 
liradır. 

III - Pazarlık 6-IV--939 perşembe günü saat 14 de Kaba
h~~cJa levazım ve Mübayaat şubesi müdürieytindeki alım komis. 
yonunda yapılacaktır. il 

TV - Şartname ve planlar her gUn 25 kuruş bedel mukabi. lıa 
lin::le yukarıda sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
7.5 güvenme paralariyle mezkflr komisyona gelmeleri. (3002) 

D~vlet Demiryoilan ve Limanları 
'işletme Umum idaresi ilanları r. 

in' 
Muhammen bedeli 3557 lira olan muhtelif cins Ege, kollu tes. da 

tere; keser, varyoz, pafta takımı, somun an.ahtan, tesviye ruhu, 141 
tenekeci örsü, demirci zımbası, marangoz rendesi, burgu çinko'• 
rakkam ve saireden mürekkep şartnamesinde ayn ayrı cins ve müf 
redatı yazılı hırdavat malzemesi 3. 4. 1939 pazartesi günü saat"" 
(10.30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki satın.~ 
alma komisyonu tarafından açık eksiltme usulile satın alma. • 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve ... 
266 lira 78 kuruşluk muvakkat temlnatlariyle birlikte eksiltme lı-. 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. ~ 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binasındaki komis. 
yon trafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (1817) 

.~ . 

... !starıbul Beledivesi lla11larJ 

Senelik muhammen İlk 
• kirası teminatı 

FJoryada Florya çarşısında N. 3 dükkan 300,00 22,50 

•• " " 
,, 22 ,, 80,00 6,00 

Yukarıda senelik muhammen kiraları yazılı olan Floryada 3 
ve 22 numaralı dükkanlar birer sene müddetle ayrı ayrı kiraya R 
ve.ritmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri leva. ini 
zıın mUdürlilğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen il1 ' 
teminat makbuz veya mektubile beraber 6-4-939 per"embe ~ü 
nU saat 14 bucukta Daim! Encümende bulunmalıdırlar. (B) (190J) 


