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Ingiliz tekliflerine 
-

lngiliz Kralının 
Amerika seyahati 

Berlinde Al ~manyayı çenberleme 
s:yase-tinin y~ni bir tezahürü sayıhyor 

Sovyetlerin cevabı 
Londraya bildirildi j 

lngiliz ve Sovyet erkanıharbiyeleri arasında 
görüşmeler yapılması muhtemel ... 

.. 
Prensrs A.ane (ortadaki) kızlıırı ile beraber Sirked gar.ndaıİ ı:ıkarkrn 

Eski Arnavutluk kralının ablası 
bu sabah ~ghrjmjze geldi 

Moskova, garantilerin askeri 
anlaşmalarla 

tamamlanmasım istiyor 
Garantilerin Balhk devletlerine de 

teşmili Londrada pek 
mümkün görülmiyor 

Londra, 10 (A.A.) - Londramn kinci, nokta vani Baltık devletleri· . . 
SO\·yet, mahfillemide öğrenildiğine nin de garanti meselesi yalnız lngil· 

· ı·~iliz hükümdarlarını Kanachya ~ötüren "l"..mpress of Australia." 
\-apuru hareket ettiği sırııda. { l' azısı 4 imcı"ide) 

Prens 
Musolini 

~ö:e .r-.ıoskova~ı.n ~ng~liz.. ~~~~ına ter~e.ni~ iradesi ile yapılacak bir iş Yugoslav Kral Naibi Romadan sonra 
ıştırak etmek ıçın ılerı surdugu as· degıldır. 

gart şartlar şunlardı~.= . . • ~yni mah_fil_ıerd~ ı~mz - So\'yet haz.ıranda da Berlini ziyaret edecek 

Pol bugün 
ile görüştü 

- So\'1.'l'Lta.-ıhhııt!P.nnın_::ıc:krrı .müıakerelenııın bır muddet daha 
ania§IJlalarla tamamJamnasr, devam etmesi kuvvetle muhtemel- itottıa, ıo (A. A.) - YugoelavJprc.n.sln siynst faaliyetinin muhtelif 

Eski Arnavutluk kralı Zogonun te şehrimize gelmiş bulunan kızla- 2 - Garantinin Baltık devletleri. Jlduğu ilave edilmektedir. prensi Paul ile prenses Olga, dün safhalarını hatırlatmaktadırlar. 
hUyUk bem§ircsi prenses Adile bu rı ve yeğeni İhsan Doşişti tarafın- ne de teşmili, akşam İtalyan topraklarına girmiş. Belgrattan hareket 
sab~ki Konvansiyonel trenile Yu_ dan Sirkeci istasyonunda karşılan- Hükfunete yakın İngiliz mahfille- Fransız gazetelerine göre ler ve hududda Duc de Genes tnra- Delgrat, 9 (A.A.) - NaiP. 
~ıtıııstandıı~ şeb~ze gelm.iş~ir. m~ş ve ~irlikte Perapalas oteline git rinde söylendiğine göre erMmharbi fmdan karşılanmışlardır. Pre;;s Paul ve Prenses Olgn, 1-

renses Adile, evvelce kralla bırlik. mışlerdır. 1 - .. 1 1 Pan·s, g (.·\.A.) _ !ngı'lı'z _ Rus Prens ile prenses bu sabah saat talva Kral ye Kraliçesini rcs-, . • ye er arasmra goru~ er yapı ma· • • 

--'7-:-:,::=:=:=--::::=:=:~:::::;;;:::;;:;;;(lil;:::a::;zı;:sı::S~ın:::cı~d'::-:.J 11 ihtimali imkansız değilse de, 1. (Devamı 5 ıncide} 9,45 te Romaya vasıl olaca.kar ve men ziyaret etmek tızere, Ro-• M---- kral, kralil;:e ve Musolini tarafından W"' Devamı •s incide 

• 

Heybeli Deniz llscsinıle dün yapılnn meraslnulen bir intiba ... 

( l' azısı 5 incide) 

B 1 k 
ka1"3ılanacaklardır. Bundan sonra A V r U P a a a n Qulrlnal sarayına giderek Roma vn- _.._....,_..---.---~-
llsi prens Colonna ile Yugoslavya JCS IJ< ya_ jk 0 n ~ 8 1 
kolonisini kabul edeceklerdir. - - - -

antantı na m 1• n netdar Prens Pol saat 11 de Musolini ve ( VAKiT) sütunlarında 
Kont Çiano ile görüşecektir. 

T . . B lk b. ı·w · Öğleden sonra prens Pol, Vene. okuyun.uz : 
aymıs gazetesı a an ır ıgıne dik sarayında Musoliniyi ziyarete. Tebrı"z macerası 

decek, bunu müteakip Capitole'de 

dair mühim bir makale neşretti tertib edilecek olan bUyük bir kn- Ninva harabeleri eteğinden 
bul resminde hazır bulunacaktır. K . . ... . 

Londra 9 (AA) Dünkü dipı Matbuat bütün bunlara. istinat 1 d P 
1 

afkas ılıne dogru bır sefer! . • . · · - . . • • Kra m sarayın a prens o §ere- . . . . 
lomatık hadıseler ve bilhassa ederek te Litvmofun çekılmesıle f' b" Uk b' ak -· . Sefere bızzat ıştırak ve burada bır . . . -· • ıne uy ır şam yemegı ven.. . . 
t\1oskovada Molotofla İngiltere Sovyet sıyasetmın de~ışmıye~e. - leccktir. ı•azıf e derulıtc ed~n bır Osmanlı 
>üyük elçisinin yaptığı mülakat ğine ve Moskova hukUmetının G tel mebusmırm hatıraları 

· ik" · aze er uzun makaleler neşre. 

~ 'le İngiliz notasının Sovyet hü - garp devletlerıle teşr ı mesaı e- d k b . ti A Mevzu ne kadar merak uyandm-
k A • •• • d .... . h."k t kted.irler ere u zıyare selamlamakta, h t I akledA .. ··sıa umetıne tevdıı, Varşovava bır ecegıne u me me . P l'Un h lk yorsa a ıra an n cıı u p o 
Sovyet elçisinin tayini ve nihayet Times gazetesi, başmakalesin. pdırg:rns a"ho tt a baahra~aekktazan- kadar zevk ve lezzet veriyur. 

. ... . . ,.o re en S= e ve dıger bazı anlaşmaların netice _ de bılhassa. Balkanların vazıye -
lenmek üzere olduğuna dair veri. tini tetkik ederek Türkiye diplo. H'A'B'E'.'f Ş"""""':";;;;;;;::;;;;..._ ...... , ......... , ' :7;. ::~:::~:ı:~~Jcri nikbin . malik ınaı;r~~,7~.::ı:;rkl 

1 Gazetesi f Kefaletle tahlıye 

Milli Şef İFRİTLER 
Hatayı ziyaret vaadinde Fratısız akademisi azasından Frart" 

suva Moryak'ın en yüksek eserle. 
bulundular ritıden biri olan bıı roman, irfan 

ı ldarehanesinden1 edilince kefilini vurdu 
Hadise Kanhkavakta oldu, yaralının 

7 Mayıs tarihli Hatay ga- t..iti1phanemi~e lzemen kırk yıldan
zetesinin yazdığına göre, Hataya dö beri garbın en değerli eserlerini klf· 
nen devlet reisi Tayfur Sölanen zrmdırmış olan ı"istad 

Parti binasında mebuslar ve halk lsmail Hakkı Alişan 
mürnessillerile görüşürken, Milli Şe-

l'I~ ~~ede henüz maliım olmryan bir sebebden ve gene henüz gUn ta
.._.._ hneksızın gıızetemWn ~ılanıyacağı \'lliyetten tebliğ edilmiştir. 

"'tl1Jt 1 
8e o gu 1 inci gUnU okuyuçulanna ka\-uşabllmek bahtlyarhğma erişir. 
Dal' ta ıı, llaberı yepyeni bir ~kilde bulııcııksınız. Hııberhı yeniden lntl

~iht 11 ~Iayrstan sonrııya kalırsıı 
11ı-. lııtısara ba.§ladıiJ nüshadan itibaren okll,)·uculıu'uıa nrilccck. 

vaziyeti tehlikeli ... 
(Yazısı 2 incide) 

fimiz !smet !nönünün Hatayı zi
yaret etmeği \'aat buyurduklarını 

söylemiştir. Bu ziyaretin tarihi ma· 
lfun değilse de çok uzak <.ılmıyacağı 
da sanılrnaktadrı. 

m kalcmile gazetemiz için türkçeye 
çevrilmiştir. 

Yakında (Vakit) rutımlarında brı 

şaheseri okımıaya başlıyacaksunz. 

Papa beş devl et 
konferansı teklif etti 

Fransa, lngiltere, Almanya, İtalya ve Lehistan 
başvekillerini Vatikanda toplanmağa çağırdı 

.(l' azısı 5 incltf ti. 

, 
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Denizyolları ile limanlar umum 
müdürlüklerinin yeni kadrola rı 

Ankara, 10 - Dcnizyollıı.rı Um 
um mUdilrlüğU ile limanlar umum 
mUdUrlUğUnUn yeni kadrolarına ait 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. Deniz-

Parti Meclis Grubu 
toplandı 

bank ve liman idaresinde çalı§an bil 
tün memurların sicilleri, tahsil de. 
reccleıi, evvelce hangi memuriyetle 
rde bulundukları ve kaç sene hizmet 
ettikleri tetkik olunmuştur. 

~"'" r......----~------~-----" -

Heybeli Dmiı listsitıde mezunlara diploma tevzii merasimi... 
Ankara, S (A.A.) - C. H. Par. 

tisi Meclis Grupu bugün - 9 - S -
939 - saat on beşte Reis Vekili 
Haaan Sakanm başkanlığında top
landı. 

Limanlar umum müdürlUğUne 
Rauft Manyasın ve Deniz Yollan 
umum müdUrlilğUne de İbrahim Ke 
malin tayinleri kat'ile.5lJll.ştir. 

Bu idarelerin bağlı olacağı vek 
aletteki deniz nakliyat reiallğine de 
Ayet Altuğ tayin edilmiştir. S· /E"IHI ii I~ IE VIE ·• iMi 

Ruznameye dahil mesele, Muğ. 
la mebusu Hüsnü Kitapçı tarafın
dan 1ktısat Vekalyetine tevcih 
edilmig Uç maddelik bir sual tak
riri idi. 

Eroin ve esrar kullanan 
iki genç yakalandı 

Sirkeci istasyon 
meydanı 

Garın etrafmdaki parmak
hklar kaldırıhyor 

Cumartesi günü 1 O Doktorun 
jübilesi yapıl yor 

fO MAYIS - '1999 

Avrupa tren 
tarifeleri 

15 Mayıstan itibaren 
değiştirilecek 

1Ik defa sual sahibi Hüsnü Ki
tapçı bu sual takriri ile sanayie 
müteallik hangi meseleler hakkın. 
da izahat verilmesini istediğini 

bildirdi. 
MUteakiben 1ktısat Vekili Hüs· 

nU Çakır sual takririnin ihtiva et
tiği muhtelif meseleler üzerinde 
ve her meselenin bugün ne safha
da bulunduğuna dair uzun izahat 

Ankara, 10 - Devlet ha\ayolla. 
nnda müstahdem ve Ankara huku· 
kunda kayıtlı Yahya Kemal ismin 
de birisinin üzerinde 13 gram ero. 
inle bir de eınnga bulunmuştur 
Sami isminde birinin üzerinde de 
2·3 gram esrar çıkrnı~tır. lkisi de 
•evkif edilmişlerdir. 

Devlet Demiryolları idaresi 
Sirkecide istasyon meydanının a -

çılması işine başlamıştır. Sirkeci 

Merasime Başvekil Doktor 
Saydam da davet edildi ı 

Avrupa trenleri tarifeleri 1 S 
mayıstan itibaren değiştirilecek -
tir. 

kaletine yeniden tevcih edilen bir 
çok suallere son dcf a söz alarak 
kürsiye gelen 1ktısat Vekili icabe
dcn cevapları verdi. 

garının etraf.nı çeviren demir par· Türk hekimleri yardım cemi yeti, tababet hayatının ellinci yı _ 
maklığın kaldırılmasına girişil • hm doldurmu§ olan doktorlar ter cfine cumartesi günü saat 16 da 
miştir. Bu suretle Sirkeci garı cad- Tokathyan salonlarında bir jübile tertip etmiştir. Jübileye memle -
desi Sirkecide işaret memurunun ketin bütıiin doktorları aileleriyle birlikte davetlidir. Merasimi, ce • 
bulunduğu nokta.dan ıdenize kadar miyet reisi ldoktor Neşet Usman açacak ve bundan sonra cemiyet 
36 metrelik bir cadde halinde 0 -ı umumi katibi jübilesi yapılan dok torların tercümei hallerini okuya • 

Konvansiyonel trenleri Sirkeci. 
ye sabahları saat 6,25 de gelecek
tir. 

verdiler. , 
~ym mevzu üzerine söz alan 

birçok hatipler 81ra ile fikir ve 
mUtalealannı beyan ettiler. 

Bu izahat arasında Iktısat Ve. 

ikdam 

AgaoAlu Alman _ İtalyan illifakı
nın kendi anlayışına göre manasını 
bfiltts:ıtcn şBylc anlalıl'Or: 

Diktatörler, lıaşl:ıdıklnrı işi zafer
le blUrmek mecburiyetindedirler. 
Aksi takdirde öllimdllr.Musollni Fran 
sa ile carpıştığı znman onun kuvvetli 
koll:ırile başa çıknmıyacağını anlaya
rak Tunus meselesinden vazgeçerek 
bunun aczini Arnavutluğu işgalle ört_ 
tO. HIUer Leh işinde zorla kıırşılnş· 
tı, ne yapacak? 

Yapılan şimdilik nskerl ittifaktır. 
au bir gösteriştir. Almnnyanın çok 
fena bir vaziyete dllştüğü muhakkak· 
tır. Çünkü bu ittifakta ltalyn Alman. 
yaya znhlr olamıyacaktır. 

"ltalyn l'alnıı bizzat alakadar ol· 
ıiuğu meseleler için harbe girecek-
tir.,, diye bir mnddeyi içine alan bir 
ıtttraktan Almanya hiçbir şey bekli. 
yemez. Çilnkfi ltnlya daha bugilnılı?n 
Lehistan için iyi hisler lıesledl~lnl 

slSylemektedir. Binaenaleyh Lehls· 
tan, İtalyanın nlftkndar olduğu me· 
selelerden değildir. 

Almanyanın, çetin ve mühlik uı. 
manlarda ltalynyn güvenemiyeceği 

a'lkA.rdır. Bunu, otuz senelik ittifakı 
mllsellesin sonu malQmdur. Harbin 

Ruznamede başka bir madde ol
madığından saat 20 de müzakere 
nihayet buldu. 

Cumhuriyet 

Nadir Nadi, Husy:ı ve Almany:ı nn· 
laşmıısı hııkkında yazılan yazıların 

hiç de do~ru olmadığı kanaatindedir. 
Bu iki devletin blribirlcrilc gizil bil' 
anlaşmalarından lınhsedllnıesi ranta. 
zldeıı başka bir ıey ılelllldlr. 

Genişlemek istiyen Almanra km· 
\'etli gördüğü garba gidemeyince ya 
şarka ,·eya cenup şarkına sarkacak
tır. Her iki ihtimal de Rusyanın can 
d:ımnrınn basmnk olur. Böyle bir te. 
şeblıüse dünkil Rusya blltün tarih bo· 
yunca karşı koymuştur. Bugllnkü ve 
yarınki Husların da ayni şekilde ha· 
reket edeceklerine hiç şüphemiz ol. 
mnmnhdır. Cilnkü milletler · :ırasın· 
dnkl münasebetleri fikir menfaatleri 
değll ynlnıı \'e her ıaman maddi 
menfaatler temin eder. Mesele ek· 
ınck mı?sclesindeıı ibaret kalınca 
Husyn ile Almanyanın nnlnşııhilmele. 
ri kııbil olur mu? 

1 

Mekteplerin 
yıllık çalışma 
programları 

Maarif VekAletinde bir 
komisyon bu işle 

uğraşacak 

lacakt Yal b dd 
• s· caktır. Jübilesi yapılan doktorlar 10 ki~idir. Bunlar, General Hazım 

ır. nız u ca enın ır - . . 
k . . .. . Bellısan, Satıh Konoralp, General Profesör Besim Ömer Akalın 
ecıdekı koşcsınde muhallebici General PropelÖr Cemil Topuzlu, Kemal Çulha, General Profesö; 

dükkinı ile başlıyan sıra binalar Şükrü Pelital, Ömer Fuat Keskin, Esat Şerafettin, Hüseyin Maz -
vatidır ki belediye de bu binaların IUm Yez, Tahsin özmutlu'dur. 
derhal istimlfi.kine ve yıkılmasına Toplantıya Ba§vekil Doktor Refik Saydamla Sıhhiye Vekili 
karar vermiştir. de davet edilmiştir. Jübileyi konservatuvar orkestrasının bir konse. 

Şirketi Hayriye de Sirkecide bu rile bir danslr çay takip edecektir. 

caddenin nihayetinde bulunan a • 

raba vapur iskelesini yıkarak ye

rine betondan asri bir iskele yap

mağa ba~lıyacaktır. Şirket bu is
kelenin projelerini hazırlatmakta -
dır. 

Sirkeci garı yeni cephesi, umu

mi mağazaları ile yeni açılan cad

denin tamamen bir tarafını kap. 

lıyacak ve bu gen~ c~dc ~ehrin 

en güzel caddelerinden birini te§· 
kil edecektir. 

Garın yolcu ve eşya kısımlarını 

ayırıp araya giren cadde de genit· 

letilmiş olduğundan burası çok 

güzel bahçelerle süslenecek ve 

buraya giren tramvay yolu buna 
göre tashih olunacaktır. 

--o-

Bir Alman diplo-
matı şehrimizde 

Almanya hariciye nezareti mUp.. 
virlerlnden Valther He.ide bu aa.
bahld Seınplon eksprealle Berlinden 
şebıimlze gelmi§Ur. 

Dün yaptıkları konferansta 
Şimal devletleri bitaraf 
Kalmıya karar verdiler 

Stokholm, 9 (A.A.) - Isveç, 
Finlandiya, Danimarka ve Nor -
veç hariciye nazırları konferansı 
bu sabah saat 10,30 da açılmış -
tır. 

Stokholm, 9 (A.A.) - Şimal 
devletleri hariciye nazırlarmm 

konferansından sonra resmi bir 
tebliğ neşredilmiştir. 

Tebliğde şimal memleketleri -
nin Oslo deklarasyonuna sadık ve 

bu suretle gruplar haricinde ka. 
lacakla.rmı ve bir harp vukuun . 

da da bitaraf kalmak için elle • 
rinden geleni yapacaklardır. Şi -
mal memleketleri münferiden ve. 

ya müşterek bir surette az çok 
geniş ademi taarruz paktları sis. 

temine l§tirftkdeki faydayı bu iti. 
barla tetkik etmişlerdir. 

Şimal devletleri kendi memle • 
ketlerinin bütünlUğünU ve bita -
raflığı diğer devletler taraf ındnn 
garanti edilmek istendiği takdir. 
de bunu memnuniyetle selamhya. 
caklardır. 

Kefaletle tahliye 
edilince kefilini· vurdu 
· Hadise Kanhkavakta oldu, yarahnın 

vaziyeti tehlikeli ... 

Bu suretle konvansiyonelle Av
rupa.dan gelen transit yolcuların 

aynı günde Toros eksperesilc yol· 
}arına devam etmeleri temin edil -
miş olacaktır. 

Konvansiyonel trenleri ak§am • 
ları saat 10,35 de Avrupaya hare· 
ket edecektir. 

Yataklı vagonlar idaresi müfet
tişlerinden Jozef Presing, memle -
ketimizdeki yataklı vagon servis· 
lerini gözden geçirmek üzere bu 
sabah şehrimize gelmiştir. 

--0-

Pencereden sokağa 
düsen cocuk 

Kumkapıda Ordu caddı?sinde 155 
numarada oturan Ekrem Bicanm oğ 
lu 11 aylık B-..ırhnn nltt metre yük
seklikteki pencereden sokağa dilş
mUş, muhtelif yerlerinden yarnla· 
na.rak Cerrahpaşa hastanesine kal
dırılmıştır. 

-0-

Alman gaz vapuru 
karaya oturdu 

Şarköy civarında incirburnun .. 
da karaya oturan Alman gaz va. 
purunun kurtarılması için gemi 
kurtarma şirketinin Alemdar tah
lisiye gemisi vaka yerine gitmiş • 
tir. Vapur kayalık sahile oturdu
ğundan kurtarılmaru için, için!de " 
ki gaz hamulesi buradan gidecek 
bir gemiye nakledilecektir. 

en can nlacağı bir zamanında ltnlyn 
otuz senelik menfaatine arkasını ce· 
'irdi ve onun dilşmnnlnrı safına geç· 
tf. 

Bu dnme hareketinlıı bnşrnda bu 
gilnkll ltnlyan devlet reisi vardı. Al-

Mao.rlf vekaleti ilk, orta ve lise
lerin yıllık çalı5ma programlan et.. 
rafında yeniden bazı mUhim karar. 
lar vermiştir. Bu kararlara göre o
kulların umumt taUUeıi azalacak
tır. Tatillerin bUsbUtUn kısalacağı 
habeıi doğru değildir. Yalnız uzun 
lmUhan mUddeUeri daha kısa bir 
zamıında yapılacak ve imtihandan 
tasarruf edilen günler tedrisata ek
lenecektir. 

Sefaret mUste§an payesinde olan 
mllşavir, Sirkeci istuyonunda Al
man ba§koruıolosu Toepke tarafm
dan kareılanın13tır. 

Allkadarlardan biri yolculuğun 
sadece hususi mahiyette olduğunu 
söylemi§,; daha fazla 17.ahat ver. 
mek istemem~tlr. 

Kanlıkavak auyu pul memuru 
Hadi Yusuf geçenlerde Taksimde 
bir gazinoda g5rdUğil Dilber adlı 

genç bir kadını takip ederek Tar
laba.şmda yaka.ama yapışmış ve ken 
dlslnl bıçakla ağır .sutttte yarala
mıştı. 

kahya, baygın bir halde hastaneye 
kaldınlmıştır. 

Bu satırları okuyabıldıiimiz bir 
dakika içinde 

Dünyada 
manlann bu ncı hnklkntl unutmuş 

olduklarını zannetmiyoruz. Fakat ne 
olursa olsun gasp ve emrivaki yerine 
mnzakere, mllşavere ve konferanslar 
usulll kaim oluyor gibidir. 

Tan -M. Zekeri)'a dn Ilerlin - Romn as. 
kert ittifakından b:ıhseden yaıısındıı, 
bu ittifakın vaziyetin k~ıdn konma
sından hiç de farklı bir şey olm:ıdı. 
tını ilftvc ettikten sonra lngilterede 
çıkan News Rewlew mecmuasında 

g<Srdü!!ü bir ) azıda ltnlyanın her te· 
~ekkfilllnde Almıınlıırın hfikim bir 
mevklde bulunduğunu ve bundan biz 
zat Musolininin bile şikü:yetçi oldu 
tunu gördüğiinll söyliyerek büliısaten 
diyor ki: 

- Bu vaziyette bulunan Almanya_ 
nın ltalya ile nskerl ittifak yııpm:ı· 

sındaki sebeb cenbcr mihverinin Al· 
manya üzerinde yaptıAı tazyiktir. 
Almanya ltalya t:ırnfınd:ın günün hl_ 
llııadt k 2 :Z '•de• korkarak L 
..,_ Mıt. lllP lftffsMlı bn{\lamnk 

istemı,ur. Rıldbtte clciUscn hiçbiı 
JeY yoktur. 

Bu vaziyet karşısında tatilleri ve 
tedrisat senesi saatlcıinl tcsbit cL 
mek üzere yakında vekalette bir 
komisyon toplanacaktır. Asıl karar 
temmuzda maarif şOnısmda verile. 
eektir. 

ilk tedrisat müfettişleri 
için kurs 

llk tedrisat mU!etlişlerinln mes
leki bilgilerini çoğaltmak üzere ö
nümüzdeki ta.Ul mevslmlnde bir 
mUfettisllk seksiyonu açılması için 
vekli.let tetkiklere b~ln.mıııtır. 

Bu sckslyonn evvelce ilk tedrisat 
müfettişi olmtlf olan ve halen mU
fettlşlik kadrosunda çalqsan müfeL 
t.i§ler girecektir. 

Kurata yenl tedris usullerinin e_ 
hemmlycU l5ğretllecektlr. Kursa gi
recek mUfettll sayısı 500 kadardır. 

Romancı Reşat Hurinin 
annesı öldU 

Teessürle haber aldığımıza göre, 
Çanakkale mebusu ve romancı Re. 
şat Nuri Güntekinin annesi vefat 
etmiştir. Merhumun cenazesi bugün 
saat 11,30 da, Bomontide Tokay o
teli sokağındaki 22 numaralı hane
sinden kaldırılmış ve Teşvikiye ca. 
rniinde namazı kılındıktan sonra 
ÜskQdardaki Karacaahmet mezar 
lığına dcfncdilrni~tir. Merhumun 
ailesine taziyetkrimizi bildiririz. 

Hadi, tahliyesi için kefil göster. 
eliği çüWk kAhyaın Receb oğlu 
Mehmetıe dün gece saat dokuzda 
Kanlıknvakta kefalet muamelesi 
hakkında görlişür:ken birdenbire 
ilstüno atılm.ı§ ve onu dıı bıçaklıya.. 
rak kasığında çok derin bir yara 
açmıştır. 

Yara ana damarlarından birine 
isabet ettiği için çok kan kaybeden 

T~ntoıra amca 
be<dlbnn 

Hadi bu yaralamayı istiyerek 
yapmadığını, şakalaşırken yanlışlık

la bıçağı Mehmcde sapladığını söy. 
lemi~tir. Kendisinin şuuru bozuk o. 
lup olmadığı incelenecektir. 

ltalyan yapuru tevkif 
edilecek 

Ereğtiden Çamlıya gi.derken bir 
Italyan vapurile çarpışan ve ya • 
ralanan İstikbal şilebinin §ehri -
mizdeki sahipleri İtalyan vapuru
nu protesto ederek haczi ihtiyati 
koydurmuşlardır. Vapur boğazdan 
geçerken memurlar tarafırJ:lan 

tevkif edilecek ve tahkikatın so -
nuna kadar alıkonulacaktu. 

Neler 
Oluyor? t 

E 
N küı:Uk molekül ldro
jeıılnkiılir. O bir dakikada 

doksan altı kilometre kateder. 

* 
A MlffiİKAULAR posta)'& 

beş yüz bin mcl>tub atar. 
... ... 

B 
AZI böceklerin 'nıltısı, 
da.ldlınclıı. üç bln Icere kn.. 

n:ıt çnrpı~la.rındnn ileri gelir. na .. 
zı slnekler bir daldkada altı bl.11 
kere kanad sallarlar. 

A \·t;STRı\LYADA 1000 te
lefon nrnlınooresi olur. 

* 
A RJA~iTlı~DE bin be3 yilı 

kilo cedz istihsal edlllr. 

* 
D 'ONYA kah\'C mUstahslUe· 

rinin b:ı~mda. gelen ecnu· 
bi Amerikadıı. Uç bin altı yUz JdlO 
kah\'e istihsal edilir. 
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iş yerlerinde seçim 
Az müstahdemli 
yerterde seçim 
nasıl olacak 

l~ kanunu hükümleri mucibince 

Da 
ölü •• ur 

• 
iÇi 

•• 
• 

~anlmış olan "iş ihtilaflarını hal,. Karmakarışık bir girdab~ V ©Cğ al lf'1 hoş bir şeydir, fakat bir 
llİıamnamesine uygun olarak her halinde çalkanan Avru..J felaket değildir. Bilhassa 
lata pa efkarı umumiyesi tn- MARCEL bu mesele bir harb sebe. 

fta iş yerlerinde işçiler arasın- mamlle ,.1f'n-rndan ,.ık- DEAT b' ıt. ,, .,,.. • ,, ! ı olamaz. Sonra İngiliz 
"'! rn" 'l ·ı · d E k" Fransız l ~· umessı seçı mesıne evam e- nııştır. Siyasi dekorlar 0 

5 1 garantisi de Danzlgin 
~ektedir.Seçim için evvela. seçimi kadar çabuk deği§iyo nazırlarından mukndderntı hnllcdil-

\ontrol edecek bir işçi heyeti ayni- ki, halk bu de~melerden ufak bir ıniş olduğu için yazılmı§tır gi
:::aıcta ve bundan sonra intihaba mnna bile anlamıyor. Bir dakika i- bi görllnliyor: Lclıliler hnngi hadL 
~ınekted' l . " .

11 
• çcrsinde hem halk kUtlelerine sulh selcrin hayat şıırtlnnna ve lstiklfil

~ ır. şçı mumessı en a· linıid ettirici sözler söyleniyor hem !erine tecavüz sayılacağını kendi 
.enin miktarına göre kanunen de bu klitleyi harb meydnn;arına b:ışlarma düşünUyorlar ve Danzlg 
n edilen miktarda yapılmakta doğru §erefli bir yUrüyU§e coştura. §ehrine ehemmiyet vermezlerken 
bu miktarın iki misli de yedek cak kelimeler ortaya atılıyor. ı Almnny:ıdnn kendilerine ağır bir za 

hıı.rnaktadır. Bu defa da tereddild sahası Dan.. rar gelnıiyeceği neticesine vnrıyor -

'ialnız bir nokta üzerinde gerek zigdir. Bugün bu toprak parçasının Inrdı. 
"'erenler ve gerekse işçiler tere<L mukadderatı meselesi had, çekilmez Fakat on beş gUndenberi I..ehis-

::tie .. bir hal almıgtır. Bu meselenin yır. tnn sert bir tavır takındı. Çok he. 
. ~uşmilşlerse de _hu nokta iş mi scnedenberf mevcut olduğunu yecanlı vo çok sempatik olan bu 
~esı genel merkezı tarafından kaydetmek laznngelir. Yirmi sene- milletin üzerinden bir vatanperver. 
olunmuştur. denberi hallolunmıynn bu isin neti- lik llrpermt>sl geçti. Şimdi btitUn 
~izamname mucibince iş yerlerin celenniesl tablf daha fazla gecike _ Lehliler bu şehri bir hayati salın 
· elliye kadar işçi için iki mü· mcz. Alman meseleleriyle meşgul olarak görüyorlar. Almanya ne mu 

·1 b 'k' ·sı· d dek bir mUtcha.ssıstan bundan on beş se zakere vo münakaşaya girişmcğc 
ve unun ı ı mı ı e ye • 1 ,_ . •1ın il ne evvc ~ondor meselesinin yakın razı u uyorlrır; bu kadarla da ilc-

eceği tasrih edilmiştir. Fakat bir zamanda patlıyacağrnr işitmiş _ tifa etmiyor ve şehir üzerinde hi _ 
:ıtun baslangıç nokta~ı için bir tim. maye hakkı istiyorlar. 

l'ahat yoktur. Yani bir iş yerinden Şu halde Danzig koridorunun hn- Bu efkarı umumiye dalgasının 
'ldan az işçi olursa 0 zaman gene va cereyanları hiçbir vakit fırtına manası nedir? Bu hisler 'gllründU-
llıümessil seçilip seçilemiyecetri yara~yor. Yalnız bu sükunetin ğü kadar derin mi? Bu noktalar bL 
~le . . .., HiUenn iradesile tcesslls et.mi§ ol- rer sır olarak kalıyor. Fakat herhnl 

sı orta~ a çıkmaktadır. Eger duğu bir hakikattir. Führer pek iyi de mlikıi.Iemelcre bu eda jJe başın _ 
. llıtimcssil ve dört tane de ~·edek biliyor kJ intlhab ettiği bir saatte nırsa, iş ültimatomlara kadar daya-

1 ecek olursa i~i adedi buna ki· Alman siyasetinin ve ordusunun fır nacak ve hududdıı. hfı.<lliıeler arta -
et etrniyecektir. Genel merkez tına.sı bu koridorda bir an fçinde caktır. Mösyö Hitlerin bütün fati

n imkan dahilinde yapılması- pailıyabllir. Eğer bu~ Almanla _ hane arzulan önünde cğilmek mev. 
bi!d' . . rm kudretli efendisi Danz.igi zap _ zuhahs oİmaz. Fakat açıkça s5ylU _ 

ırmıştır. ~ tetmek hevesine kapılırsa. onu bu yorum; Danzig yUzUnden Avrupayı 
-o- lııten kim mencdecoktir? harbe sUrUklemek fazla ileri gitmek eremle mücadele Buradan Almanyanm tek cephe. Ur ve Fransız köyllisU koridor için 

li genişleme tasavvurlarına ve ser- ölmek arzusunda değildir. 

f 
'

• ı· bcst i.smt verilen Dıınzig şehri için Lehli dostlanmızm buglln çok aa ıye 1 çarpı§Dlanm bedihi zaruretine inU- nikbin olduklnrmı kabul ediyorum. 

~alkl tenvir yolunda kal edebilmek için atılacak bir tek Onlara kalırsa Alman mukavemeti 
~ adını vard.rr. Başta Lehli dostları- iktısadi ve ruhi sahada son cicrcec-
,ropaganda yapılacak mız olduğu halde birçok insanlar de hafiflemiştir. 

rı'°•':-..._ tttli~n..ı .. .......,;,..,.; ·- bu adımı atarak bu bedahate erJs. __F..iilırer....nen·e....ha l.~C!latnı hilo
. Sirayet ve tevessüilne karşı hal· uııg ~urunuyorııı~ 'Hi.k'iit ban bu:ra... -miyor. Alman askerf kuvvetleri IU· 
~ etmek ve kütlenin tenviri da bırkac ufak mUtalca serdetmek zumundan fazla meşbudur. Zırhlı 
tlile b .. . ve bir iki sual sormak i~in nıUsaa- ve motörlü fırkalar o kadar korkunr 

u muthi~ af ete karşı pro- de istiyorum. v. • :r 
. degıldır. Ilülasa Lehliler tek ba~ıa-

, a Yoluyla kısmen olsun mü· Bundan birkaç hnft.a. evvel yani ~ 1 · ı . . A ~ 
ed b' - . . . ı ·ıt . • nna ı,.manya ı c olan ıhtılaflannı 

~ e ılmek ıçın genış bır ha_ ngı ere geniş hır ittifak siyaseti kend' k , , n halledebT l ... 
Ririşmektedir. fçln teşebbüslere girişmeden ve rcs- 1 

• U\ \ e ı e ı ır er, cger 
senelerdenberi mi bir llaanla garanti vaadi verme- bu vazıyet karşısında Italya kımıl. 

den evvel Polonynlıl:ı.r D . dayacak olursa onunla hesapla~ak 
yolu,, isimli , anzıg me. da b' . ·c . 1 cak B 

. selesine halledilmiş ruıznrlle bakar ızım vazı emız o a ·tır. un· 
~lıt ~~zı. bularru:maıc ve tahsı: gibiydiler. Bize mesele şu Bekilde lan yazarken hiç mübalağa etmiyo· 

1 .ruzünden bır senedenberl izah ediliyordu: D:ınzigin tnm karşı rum: Lehli:erin iddialarım kclimele· 

"b,~ktaydı. Cemiyet, ye· smda güzel bir cürctle in 
8 

ed'lmi re bıle sadık kalarak naklediyorum. 
,~ b~t · k ş 1 ş B d d b .. l . "dd" u çesıne meanuarun çı ·a· olan Gidlnn şehri bUtiln Pot . tl un an sonra a u soz l'rın cı ı 
~I • • On) il ] d "' .. } .. 

l!;tn tahsisat koymuştur. caretinc kfıfi bir mahreç olabili , o ma ıgını soy uyorum. 
}or, L h .. ·ı · d ita bundan sonra muntaza. bu halde Dnnzig şehri nrtık I..eh e Su\'arı en cesur ur ve atlanr,:ı 

:~_dolgun münderecatlı ola· dostlarımızı alakadar etmez. Bun _ çok büyük bir maharetle idare eder. 
.,'<lllacaktır. dan b~ka naziler çok uzun bir za. ler. Fakat bu yiğit askerlerin mız-
~ertt mandanberl şehrin hllkimldirler, şe- raklan, tekerleklerin arasına girse 

. lllilcadele cemiyeti ayrıca birdeki milletler cemiyetinin zavnl- bile tankl<ın durdurabilir mi? Le-
~ld insantar için korkunç bir h mümessili ise ancak bir hayal ro. histan ordusunun ağır malzemesi 

\Jğunu, milletlerin bünye- lllnU oynama.ktndır. ı nerede? Ne \'akittenberi göğüsler 
~ ~ lnUthiş tahribat yaptığını Bu fiartlnr dahilinde Dnnzlgin topların yerine kaim olmuştur? 
aıtlatarak yapılacak :ınücade- Alınanyaya bağlanması ancak bir Lehistanm harp sanayii merkezleri, 

1ttdı b'I . 
1
A,. . formatlte meselesidir. Bu ilhak na. yukarı Silezyada yani hududa çok 

' ı gı ve a Wl.anın cemıye-
"~ ·~le birleştirilmesini temin 

" tının intişarmı gösteren pro

~ afi~leri hazırlatmak ve her 
Habeşistanda ölenler 

. ........................................................................................... .... 
nar 

SuJtanahmet SuJh Cezanın 
bir kararı 

Yazan : M. DALKILIÇ 

S ULTA1'"AIDrnT İldncl Sulh Ceza Mahkemesi dilencilik 
yaparken ynlmlnnıı.n l\lehmet admda nııılül ,.~ salmt blr 

ndnr. m <Kuı. Knnununun 514 UncU maddesi mucibince bcro.ctlne 
l<nrnr \'erdi "Her kim I~ i5lumeğe salih olduğu halde dilenirken 
tutulursa ... ,, dlye b~5lıynn bu kanun maddesine göre hlikim, bu 
lıil.t!isP-dc suç mısurla.rmdıuı nıadud olan ~hşmaya iktidar keyfi
yeti m1:,·cut bulunmamnsma bina.en bu karan ,·ennl5 bulunuyor. 

Yaza knnunun bu mnddr ile \'B7'mı istediği hukuk prensiplnin, 
dUcncill~c müsaade etmek olm:ıdı[,'lna n ndaletln bu tecellisin· 
<len ti(' tllll'ncilil,i himaye manası ls1lhnı~ cdllemiyeceğlno işaret 

rt111ek lst.crlz. 
J\nnuu ~oı.· rnllkemmcl esaslara mUstenlttfr ,.e adalet göz ya. 

~-ırtn.cak kndn.r yerinde tcccJU etmısttr. 

Ea malili ,.c sakat n<lam, ı, ı,ıcmcğe sallh olmadığına göre ne 
yapacaktır~ 

Bunu dilenirken suçlu diye yn.kalıy&n bir oomtyet değil, onu 
dilcndlmılyccek kııdar himay l nltına alan bir ceınlyet maksud. 
ılur. J\:lnun \'az.o cemiyetin bo ,·azUe ve ,·eclbeslno güre bu ka· 
nunu l10ymustur, lldil h ldm de ı, lşlcmeğe sııl1h olmıynn rulıvnm 
~ nşamn mecburiyet ve zııruretlle t*bbUs ettiği bu hareket1, ırn,•. 
,·etini ltanundan alıı.nı.k, SllC görmcml:ıt!r. i 

O hnl<le gerek kanunun n gerekse bu adalet tczahUrUnlln 1 . , . 
bır cf..miyct vnzifestndc gc<~llunl, bulunduğumuzu meydana tıkan' : 
git bir ınnnası Yardır. Dilenci ,.o dilencilikte mücadele, bunu bir 
sup gibi adıı.Jet huzuruna se,·ketmelde değil, bu elim nzfyete düı;
mıı, ,-atandaşı konımıı. 'e himaye teşekkUllerlnl arttınnalc YC onu 
sokakta siirünml'kten kurtarıp "tenle bfr ı:orbnya \"C başmı koya.. 
bll<'cel; hlr yatağa sahih lulmalda olur. 

DnrUlfuıezc ,·ar, oma, gene sokaklar böyle ı, ynpma kudretle. 
rlni Jm,ybetmlş dilenenlerıe dolu. Bir dJlendyf, DarUl.ıi.oczcden ka.
<'tr:ıcak \"C gene sokakfn dllcnmeğe düşlire<'ck bir ebeb Yarsa onu 
ıslah gerektir, yoksa o halde onu DıırUliceze.ntn ~uıt ,.c himaye
si nltmıı. almıyoruz demektir. 

Beynelmilel vazi et 
Fransada alışverişe 

sekte veriyormuş 
Son beynelmilel hadise!er Avru· 

panın her tarafında halk kütleleri 
arasında büyük heyecanı mucip ol· 
makta, tabii hayatın birçok cephe. 
sine tesir ederek hayatı paralize ol· 
muş bir vaziyete sokmaktır. Bilhas· 
sa Fransada alış, veriş tamamilc 
durmuş gibidir. 

Bu hal evvela gazetelerin nazarı 
dikkatini celbetmiş ve bu halin önü
ne geçmek için propaganda yapmış. 

!ardır. Şimdi Paris belediye reis.ı 
Paris halkına hitap eden bir beyan 
na.-ne neşretmiştir. Beyannamede 
şö}•le denilmektedir: 

"Aziz vatandaşlarım, 

Beynelmilel Mdiseler, tehlike kor
kusunu bir fikri sabit haline getir· 
mi~. marazi bir endise içinde halk, 
en elzem ihtiyaçlarım dahi iştira et· 
mekten çekinmeğe başlamış ve bu 
sureUe ticaıi ve sınat emtianın 

mübadelesi pek azalmıştrr. 

Jş hayatındaki bu feke karşı mü. 
cadele etmek vatanını seven her 
Fransızın vazifesidir. 

Alınacak şeylerin miktarını azalt
mak, çarşıya pazara gitmekten vaz
geçmek demek bir çok esnaf ve işçi· 
leri işsiz bırakmak dernektir. Bu 
şey binlerce müesseseyi atalette 
bırakmak ve devletin varidat men • 
balarını kurutaraı. düsınanınm arzu 
ettiği şeyi tahakkuk ettirmekdir. 

Halbuki satın almak, istihlak et· 
Her iki bn.knndnn da bir cemiyet. yarasına. dahıı. ehemmiyet-

le ,.e dıı.lın slst~mle el atmak lüzumu knrsısmda kalınz. 1 mek, sipariş vermek memleket istik-
mınun \azn \'C adnlct, böylelerini <'tmJyetln hlamyc ceUği ! balindeki imanımızı fiilen materya· 

C'~ıısmı Jmbul cdorelc bu madd~ ,·azctınek Ye onun Uzcrlnc h~ 1 tize etmektir. 
Jıllm 'ermek me\·kllndedlr. Alış verişin bu suretle inkıtaa 

·-·----.. ---····--.. ·-· .. ·-·--- uğraması )'evrni mesaisilc geçinen 

rakın veya başka başka ırkların keye girmesini kabul edemezler. Bu Parisi,Fransanm diğer şehirlerinden 
oturduğu bir sahada deıiı midir? hususta ilk sözü sö li ecek p . 1aha fazla sıkıntıda bırakmaktadır. 

Y Y ans B · · P · ı·ı b•'t" d'ğ Sonra acaba Lehlilerin Ruslar· ve Londradır unun ıçın ans ı er u un ı er 
!arla olan münasebetleri ne merkez Bu " 1 .h· t' lk' d Fak t vatanda~lara nümune olmak sureti. soz er ı ıma 1 acı ır. a l k a· <'nl.. 1 • • k 
dedir.? Lehliler ne vakittenberi '-'Urt so" 1 · IA .. 1 d" T rak e en ı ~.ır erının sı ıntısmı da ;/ y enmesı azım soz er ır. op - . . 

in .:_: • hil . ti gcçırmı~ olacaklardır. ı .. ........ı.-ı. • .r:rı • bir yol aı;ma.. 
ğa razı olmuşlardır? Stalin ordula· 
nnı bu maksat uJ;:'TUnda hareket et
tirmeğc razı mıdır? Eğer Rusya yal 

nız mühimmat vesaire gibi maddi 
yardımda bulunacaksa bunlar ne· 
relerdedir ve ne kadar zaman içinde 
Lchistana nakledilebilir? Her şeyi 

olduğu gibi görelim. Bir milletin 
mağrurlasması ve büyüme arzusu 
izhar etmesi daima güzel bir şeydir. 
Fakat her hamle maddi te~kküllere 
dayanmak zaruretindedir. 

Bilhassa Paris mahafilindc, Dan. 
zig mesele<:inin A vrupamn şarlnnda 
yalnız Leh Devlet adamlannın reyi 
le hallolunacak bir mesele olduğu 

kabul olunamaz. Kendi hi terimizi 
açıkça söylemeden bir felakete sü· 
rüklenemeyiz. Dostluk ve ittifakla
nn vücudunu kabul ediyoruz. Fa· 
kat Fransızlar Varşovada, yahut 
başka bir yerde ani olarak yapılan 
nümayişlerden doh'3n heyecan yü. 
zündcn evlatlarının ha)•atmm tehli· 

nmı:nn, aer.vc.u.uunn, myc -
mizin müdafaası uğrunda dostları. İşte size bunun için hitap ediyo-
mızın yanında harbetmek, seve seve ı:ım. lktidarlan derecesinde alış ve· 
karşıhyacağunız bir şeydir. Fakat nş eden vatandaşlar, milli müdafa· 
bu mücadele sulhun muhafazasına aya hizmet etmiş olacaklardır . ., 
yardım edebilmelidir. Ancak Dan· 
'?ig için ölmek, hayır .. 

Kurbağalıderenin 
temizlenmesi işi 

Merkez Banltasma 
memur alınacak 

Cumhuriyet Merkez bankasın· 

da milnhal bulunan memuriyetler 
için bu ayın 29 urtda \'e Istanbulda 
bir imtihan yapılacaktır. Bunun i. 
çin hazrrlıklar yapılmaktadır. 

Belediye, vaktiyle istanbulun Merkez bankasının imtihanına 

en güzel bir mesire yeri iken bu- yüksek mektep mezunları kabul o
gün bata'ld:k ve su birikintileri ile lunacaktır. Fakat bu gençlerin al· 

Kaiıköylüler için bir dert tc§kil manca veya fransızcadan birine vfı
eden Kurbağhderenin temizlen • kıf olmaları araştınlacağmdan her 

mesine ait projeyi hazırlamıştır. şeyden evvel lisan imtihanı yapıla. 
Bu projeye göre dere muntazam cak ve bu imtihanda muvaffak olan 
bir kanal haline getirilecek, bun • lar 1ktisat, maliye, hukuki malfunat 
dan sonra taranacaktır. Tarama i· ve riyaziyeden imtihana tabi tutu· 
şi için Şirketi Hayriyenin tarak lacaklardır. 
dubası kiralamnı§tır. 

-.-.·.~·- _, .. ·' . : . ~ . ... . . . ..,, 
Alınacak memurlara liyakatlerine 

göre l 40-190 Jira arasında maali \•e

rilecektir. 
çevrillyomıuş, ev sahibesi Çemberlayndan 
rica etmiş: 

da"' t~ IDlınak kararındadır. Bu 

"ereme karşı umumi bir mü-
N İSA..'11{ ayı içinde Jlabc~lstanda si

yah gömleklilerden lirmi altı zabit 
n nefer ölmli~tür. Bunlardan lkf 1 mnk· 
tul dü~Uş, biri aldığı yaralardan dolayı öl. 
mUş, yirmi üç kil?i de lııı tnlıldan ,·erat ct
mı,. 

Omanın Jd, kendi kendine takdirkiır 
- Lütfen bndu iz kesiniz.! 
Baş,·eldl bıı;ağı \'Urmu,, ama, sıcak 

bir itan fışlmmc.a. hl'lllen mendilini ı;ıknnp 
silmi5 \'f' bir pansman yaparak: 

Matbaa işçileri Birliğinin 
Umumi kongres~ 

Matbaa işçileri birliğinden: 
' ~rerberliği temini gayesine 

tecıir. 

Anin ılıyor ki Dabeşlstanda diri kala... 
bilmek için iyah gömlekli olmak k!ıfi tlc· 
ğil, iyah derili olmak . artı 

* * * 
Fıkra muharrirlerine 

rağbet 

5 01'" ı;ünlcnlc bnzı rilfekamız.m fık· 
ra muharrirleri, halkın büyük bir 

rağbetine mi mazhar oluyorlıır nedir, her 
giin lunflcrlndon nldılilan mtktublara ce· 
\-nblar ne.5rediyorln.r ,.e mutlaka da iltifat. 
lnra teşekkürü ihmal etmiyorlar. 

Hem bilmem dikkat buyurulda mu~ 

Bu karllerden bazılıın hatta. Okyn.nnslar 
S§In semtlerden IşlnJ gücünü bırakıp, bu 
mobarrlrt &ehlr Ze\"ata mektublar yağdın
J'Or. 

Bn lıldlso bir tednl ya.pb. Pal't\yla nl
kıl)Çllar n cenazelenle ağlıyanlar tutulur· 
da. TarDıbı bu ht\dfsesl _ba.&Un tıkralarda 
~p!Jbal 

mckf ub ynzm:ık hem güç oluyor, hem de 
uzak semUerde.n postaya \'Crclirmek mas. 
nıfa sebeb oluyor. 

Amn, kaz ~elen yerden fa,\'Uk esirgen
mez, derler. Ilu dn fıkra reklam hünl'rll 

* * * 
Yesar in in bir teklifi 

MAll!\IUD Yesnri "J:ğıcnml'lt hıı.kJn" 

sütunu ccdldinclc diyor ki: "Gidiş 

fenadır. Gün ı;ctliltı:c sinema, m«-.kfc,bi öl· 
dürii;> or. Bunun önüne g~mclfdir. 

Çıı.lıı:rnıynnfanıı eğlcnmeğc haklan 
yol.tur.,, 

So:ı ı;ünIC'rde faaliyete geçmiş olma.. 
sındon dol:ıyı bu Jıükmü ,·ermeğe mecbur 
ohm mulınrri:-e sorarız: 

- lfayill ç:ılı5ntıyanlnr iı;in eğlenme. 

sin <liyc sincmalan, fifün kapıyalnn. Ya 
ı;:Jı.lışnnlar sonra ne ynpaeak! 

Rum ynnmcla. yası da yakan böyle 
bir fikre pes! 

* * * 
Çemberlaynrn bir fıkrası 

Ç
E~lllERLA .. "m bir fıkrn..cımı söy. 
lüyorl:ı.r. 

Bli J:Orde nıl8aflrllktcy.. :btt flmu 

- 1'1erak etme, demt,. Birkaç ı;iln ııı:. 
tlrahat edlnoo ı;eçer. 

Meğer, Çemberlayn kanlı budu seY
mezmJ, ı 

O halde dikkat etmeli. S.anmm ki 

Baş' ekilin me:;hur ısemslyesi gazll bezden 
mamuldür. Çünkü müşarünllcyh, kan fış. 

kıran A\Tupa bodunu 30015lyesUo pa.ıı -
man ederek istim.hat t.a,,ı;tye etmişti. Nete. 
kim yara 6lfn buldu. 

Tabiat bu. ne denir! <;emberlayıı da 

b:ı.sl•asma he tirlp kendi yemeğe ruısmı~, 
ne ~ıkar? 

Yüz 
* * * 

sene yaşıyan 

ham meli 

FRAl'iSADA (Ilanmıeli) denlleıı l"& 

bir ıa~dnn alınıp Paris DChlr balı· 
ı;eslııde te,hlr edilen bir çiçeğin y\lz seno 
ya~adığı tc bit cdllml111. 

Bize Jaı.hrsa otuz bef:lnden onra bu 
~~artık _.(Kay_nana pmgcsl) 
olur. , Mim. 

Mutat senelik kongremiz 14 ma
yıs 1939 pazar günü saat 10 da ak· 
tedileceğinden azamızın Eminönü 
halkevi salonunda hazır bulunma· 
ları lüzwnu tebliğ olunur. 

j ~ 
,~ .... 

- Bu civardaki ynlilerin ok at. 
maktaki ma1zaretlerile meş1zur oldu· 
fımu IÖylcmİllCTdi ama lıenfh hlf 
blmiM tesadOl etmedillt 
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Hegbeli Deniz Lise-
• 

merasım sinde dünkü 
33 genç staj görmek üzere "Hamidiye,, 

mektep gemisine geçti 
Heyıbeliada Deniz Lisesini bu 

sene bitiren gençlere, dün öğle . 
den sonra mektepte yapılan bir 
merasimle diplomn ve meçleri da. 
ğıtılmış, sonra Hamidiye mektep 
gemisine uğurlanmışlardır. 

Merasim havanın güzel olma • 
sile bir kat daha parlak geçmiş
tir. Amiral Şükrü Okarun da ha· 
zır bulunduğu merasime bir çok 
hava, deniz ve kara subayları mü. 
tckaitleri ve talebeleri aileleri ile 
gelmiş bulunuyordu. A)Tica yüz. 
lerce davetli vardı. Davetliler a. 
rasında genelkurmay hava milşa. 
viri albay Çakmak, askeri liseler 
komutanları yüksek kumanda kur 
sundan albay Cevat, albay Bilal 
Tnluğ, asken okullar müfettişi 
kurmay albay .Adil Türer görül. 
mckte idi: 

Merasim sant 15,45 de ba.Bla -
mış ve programa göre evvela A. 
miral Şükrü Okan karşılanmıştır. 

Amiral davetli subayların 
ellerini sıktıktan sonra ban· 
donun çaldığı IstikHil marşı 

hep bir ağızdan söyleıuniştir. Bu 
sırada mezun gençler bahçenin 
tam ortasında, diğer sımflar yan. 
larda olmak üzere ikişer ikişer 

dizilmişlerdi. Amiral Şükrü Okan 
meç ve diplomaların bulunduğu 
masaya gelmiş, birer birer önüne 
gelerek selam duran gençlere dip
lomalarını vermiştir. 

Diploma tevzii merasimi biL 
tikten sonra sırufln.rmr birinci, 
ikinci ve üçüncü olarak bitiren 
3 gence müklif atları verilmiştir. 
Bunlardan 'birinci gelen 716 Nüz.. 
het Hepgül altın saat, ikinci Şe. 
ref Özkun ile üçüncü 711 Nejat 
Esengül de birer altın kalem al. 
mışlardrr. 

Amiral Okan'ın nutku 

Bundan sonra Amiral Şükrü O. 
kan mezun gençlere hitaben şu 
nutku söyledi: 

"- Sevgili çocuklarım; Türk do· 
nanmasında vazife görmü.§ ve gö. 
ren hepimizin feyiz aldığımız bu 
swimli okulumuzda si:::lerin de 
nurlanarok fcyizlenerek, en gür. 
bil::: en zinde çağ"larını:::la, temi::: 
ve kamil alılôkl.arını:::la donanma. 
ya ayak basmak iizere bulundu. 
ğunu::u göğsüm kabararak if ti _ 
harla görüyorum. Bu, tahsil dev
resindeki mııva fi alcıyetinizden 
dolayı büyük sevi.nçlcrinize işti • 
rak eder, lıepinizi 'kutluZarım. 

Sadece bilginin i§e yarar bir 
mücevher olmadığını, meslekte 
de ol.sa hariçte de olsa daima 'll-
1mtmayını:::. B17gi sağlam bir vü._ 
cutla, enerjik karak'terlc, alıUik 
ve terbiyo ile k-ııcakl~ış bulıı • 
nursa pahası:: bir kıymet, lmlun. 
maz bir mücevher olur. Bunlar
dan birinin meflcudiyeti bu mü. 
cevherin 1-:'ıymetini Jcilçii.ltmcklc 
kalmaz 1ıatUl menfi 1:ıymcte ka. 
dar götürür. Mesleğe de millete 
de f ayd.a yerine oorarlar doğu • 
rur. Bu, hak"i1cati her vazifede her 
dakika daWıa hatırınızda tuta • 
rak bilmenizi kafiyetle isterim. 
Yiiksek bilgilerinizi, söylediğim 
§ek-ilde sağlamlıkla, a7ıldk ve ter. 
biyenizle sımsıkı hall-Olnıu~ bir 
§e1cikle donamnadaki bütün ar -
1cadaş"larınız gibi sizlerin de dai. 
ma beraber tutacağım:::a emniyet. 
le inanıyorum.. Şerefli cum1ıııri • 
yet clonaıımasında lnıgün başlı • 
yan deni ::: 1ıayatunı::ın biitüıı 

müddet millete ve mesleğe ve • 
rimliıiklerle dolu ve ~arılı o -

Zarak geçmesini -ve mutlı' olma _ 
sını blltün gönlümle dilerim. 
Şu fırsat"la da, mensup bulun.. 

duğunuz çok temiz aileleriniz -va. 
sıtasilc biiyük milletimizden te. 
oorfı.s ettiğiniz temiz mevcudiyet. 
lerinizi en titiz kıskançltklarla en 
iyi terbiye eden yüksek komula>ı 
ve idare hmJetine ve bu kıymetli 
tncvcııdiyetlcrinize nur ve feyiz 
dolduran bilgili ve kıymetli öğ
retmenlerinize minnettar takdir. 
Zerimi arzeder hepsine ayrı ayrı 
teşekkürlerimi de sunarım.,, 

rerek göğsümün kabard1ğını du. 
yuyorum. 
Doğrusu da budur; 
Ahlak vo irade ~Jıf olunca, 

ilimdeki yUksekUk istenilen ran. 
dımanı veremez. Bunun içindir ki 
donanma, kendi elemanlan için 
lnı iki k-ıymeti biribirinden ayırt 
etmez. 

Türk donanma.sının ma;;ideki 
tarihi, gözler knma§tıracak 1ca _ 
dar parlaktır. Hayrettinin, Tur • 
gıulun, Piyale ve Piri reisin ve 
bunların ardından gelen bütün 
Türk kahramanlarının muvaffa. 

Gençlere vazife, meslek ve as. kıyetlerini, Türkün ahlaki 'tıarlık. 
kerlik aşkını aşılıyan amiralin Zarı içerisine karı§t1rdıkUın ilim. 
nutku bittikten sonra bütün de. Zerinde görmek ve bulmak ge -
niz talebesi, sert adrmlarla ami • rektir. 
rnlin önünde resmi geçit yaptı _ Türk san.cağı yalnız, difaya"lar 
lar. Parlak bir güneş, mavi bir değerinde b!llunan yurdwmu::ım 
deniz ve açıkta demirli duran e- eteklerini öpen denizlerde dalga
mekli kruvazör Hamidiyenin man lanmı., değildir. O sancak, Türk 
zarasmr tamamladığı bu geçit okya11osunda doğdu, Tunadan 
resmi çok güzel olmuştur. Nile, Anadolu. kıyıl.arından Atla.s 

Bundan sonra davetliler mek _ olı..-yamıS?.tna kad,(1,r lı.--ıymetini gös. 
tebin yemekhane salonunda ha • terdi. Seller gibi a1oan, gemileri. 
zırlanan zengin bir büfeye götü. ni ufuklardan ttftt-klara büyük 
rülerek izaz edildiler. Caz da bu. bir egemenlikle gezdirdi,,· iklim . 
sırada muhtelif dans havalan Zer, yurtlar zaptetti; bir kolunu 
çalınış, davetliler dansederek eğ- Atlas denizinde bulundururken 
lenmişlerdir. ötelci kolile Hint denizlerinde clo-

Nihayet saat 17 olmuştu. Her. la§tı. 
kes bahçeye çıktı. Uzaktan Hami- Sözlerime son verirken sizl.ere 
diyenin iki motörU aynldı. Mek. biiıtjiiJ.; bir iman ve inançla bak. 
tobin nhtımma yanaştı. Mot ör _ tı{jımı si:Yı.jlemek istiyorıım. Do • 
lerlli ,ÇinBeıf, ı;-e Iao staj gören 'nlıniliamıZda Ç61C :çalı§rlUını:ı, lnı 
Harpı.Okulu son-sınıf talebesi var- çplJ§'TrJ.Lllaraa .Atatürkün gençlere 
dı. Bunlar arkadaşlarını gemiye 'f:nraktıjjı emanetleri m1thafaza et. 
götürmek ilzere gelmi5lerdi. Bun. meği 1lnutmamanızı. onun açtığı 
lar, gemiye gidecek mezunlar ve yolun en nurlıt en kıltroZ ve e>ı 
bütün mektep talebesi yine balı. feyizli bir yol olduğııntt hatırdan 
çede ikişer olarak çevrelcndiler. çıkarmamanızı ve hepinizin o yo
Mektebin en küçük talebesi bi • lun yolcultlğıtnda mm>affak olma.. 
rinci sınıftan 15 yaşında Turgut mzı. dilerim. 
ortaya gelerek ağabeylerine bir Bııgiln girdiğiniz bu, yeni yol. 
veda nutku söyledi. Küçük Tur. culukta yolunuz açık olsun, Alla. 
gut nutkunda büyüklerine mu - haısmarladık çocuklarım.,, 
vaffakryet ve şeref dileyor; ken. 
dilerine gıpta ediyordu. 

Küçük Turguttan sonra mezun. 
lardan Nuha Duruker komutan. 
lnrına, muallimlerine ve mektebe 
veda eden bir nutuk söyledi. Bu
nu müteakip de sıraya dizilen me. 
zunlar bandonun ~aldığı lzmir 
Marşı ile motörlere bindiler. 

Bütün talebeler mektebin rıh. 
tımma teker teker dizilmişlerdi. 
Hamidiyeye giden arkadaşlarının 
şerefine üç defa: 

- Şa, sa şa diye bağırarak 
kendilerini uğurladılar. 

Mektep Komutanın nutka 

Mezun gençler gemiye çıktık . 
tan sonra mektep komutanı Ru. 
hi Develioğlu kendilerine hitaben 
bir nutuk söylemiş ve ezcümle de. 
rniştir ki: 

"-Asil ve necip milletimin sev· 
gili çocukları, bugün, ıiç senelik 
yorucu bir tahsilin olgun me1.1va. 
Uırmı toployorsumız. Bundan do. 
layı yalmz si:::lcrin ve aı1e ef ra
dım::uı değil, biltün milletin se _ 
vinci büyüktiir. Şimdi sizleri kar. 
şımda manevi bir savaştan mu. • 
zalfer çıkan klıhranuınlar gibi 
güriiyorunı. 

Bıı manevi savaşta gösterdüji. 
ni= meziyetler askerliğin büyük 
ehemmiyet verdiği 7-.-ıymetlcrdir. 

Çocuklarım, 

Donanma personalleri için ilim 
ve ahUik mefhumlarına verilen 
kıymet ve mcvl-.i çok bilyiiktür. 
Lise tahsilini bitirerek clona11ma
mıza iltihak edeceğiniz lmgiin, 
bir eliııiziıı ilimle öte"ldnin ahluld 
esaslarla bezenmiş ol<luğunıl gö. 

Mezunlar 

Deniz lisesini bitirerek staj 
yapmak üzere Hamidiyeye giden 
mezun gençler şunlardır: 

Güverte Harp: 
621 - Orhan Uzaltan, 
713 - Cudi Denizok, 
719 - Namık Saatçr, 
729 - !Kasri Kalkan, 
7 41 - Celal ÖZgör, 
604 - Reşat Tiner, 
704 - Nuha Duruker, 
710 - Hasan Tilzer, 
712 - Burhan Yalçın, 
714 - Necmettin Sönmez, 
722 - Mehmet Gökengin, 
7 46 - Nihat Özarar, 
748--: Kenan öndeger, 
756 - 1hsa.n. önduygu. 
760 - Avni Volkan. 
Makina Harp: 
617 - Vahit Bayramoğlu, 
707 - Sabahattin Kalyoncu, 
711 - Nejat Esengün, 

1 717 - Şeraf ettin Özkan, 
725 - Reha Eekitmen, 
735 - Vecdi Demirkol, 
743 - Orhan Akyüz, 
755 - Faruk Yener, 
761 - Fikret Saraçoğlu, 
702 - Melih Gökay, 
706 - Hüsnü Çubukçu, 
716 - Nüzhet Hepgül, 
832 - Cafer Akhun, 
736 - Ali Rıza Dinç. 
754 - Tayyar Hepgül, 
758 - Nazım Elal. 
Haritacı: 

763 - Rasim Güçsav, 
764 - İsmail Öztörcn. 
Bunlar staj devresinden sonra 

tekrar mektebe gelecek ve 3 se-

Şehir meclisinin 
dünkü toplantısı 

Bazı tekl ifler, ait 
olduğu encümenlere 

havale edildi 
Şehir meclisi dün .saat on beşte 

ikinci reis vekili Tevfik Türenin 
ba§kanhğrnl::la toplanmıştır. 

Tereyağlarının imal ve satış 

tarzlarına dair zabıtai belediye 
talimatnamesine bazı ma.ddelerin 
eklenmesine dair teklif mülkiye en 
cümenine, belediye zabıtası tali -
matnamesinde gazozlar hakkın • 
daki maddenin tadili sıhhiye en -
cümenine, bele/diye borçlarını ver· 
miyen bazı mükellefler hakkında 
tahsili emval kanununun tatbikine 
dair teklifler kavanin encümenine 
havale edilmiştir. 

Ca.dde ve sokaklara amud ola· 
rak asılan levhaların men'i hak -
kındaki teklifin bir kere de bütçe 
encümeninde tetkikine lüzum gö • 
rülerek mezkur encümene havale 
edilmiştir. 

Asker ailelerine yardım olarak 
alınan paralann haziran, eylül, 
kanunuevvel, şubat ay!arnılda ve 
dört taksitte tahsili uygun görül. 
düğüne dair bütçe ve mülkiye 
encümenleıi."lin müşterek mazba • 
tası okunmuştur. 

Encümenler, ancak bu mükelle· 
fiyetin tahakkukatı alakadarlara 
usulü .dairesinde tebliğ edilmedi -
ği yapılan tetkikattan anlaşrldı -
ğmdan bu cihetin teminine naza. 
n !dikkati çekmişlerdir. 

Mazbata okunduktan sonra Sır· 
n Enver söz alarak dedi ki: 

··- Bu paraların tahakkuku ma 
halle mümessilleri tarafından ya
pılmakta, belediye tarafmdan tah· 
'llil olunmaktadır. Yapt?~ tahki· 
kata göre, Fatih mıntakasuıda se. 
nede bir g'Ü11 evlerin kapılan çalı
narak bu paraların verilmemesi 
yüzünden icra marifetiyle tahsi • 
lata teşebbüs edilmektcl:iir. Halbu
ki bu paraların ne zaman ve ne 
miktar üzerinden tahakkuk etti -
rildiği mükellefe tebliğ edilme • 
me'lcte, yalnız cami duvarlarına 

tahkikatı gösteren birer liste asıl· 
makta imiş. Bu işi bir an evvel 
yoluna koymalı.dır. Mümessil de
nen kimse yoktur. Bu işi salim bir 
yola koyalım.,, 

Fuad Fazlı lda itirazlarda bulun
du Kanunen belediyeye verilmiş 
olan bir vazifenin gayri mes'ul 
kimselere yaptmlmasmm doğru 

olmadığını söyliyerek bazı izahat 
istedi. 

Muhasebeci, bu paranın senede 
azami on lirayı geçmediğini, bazan 
bir fakir ka.dma ayda 50 - 100 
kuruş kaldar bir para düştüğünü, 
senede ne miktar para toplanrp 
kimlere verildiğinin pek belli ola. 
mıyacağınr söyledi. Diğer birkaç 
aza d a fikirlerini söyledikten son
ra mazbata kabul edildi. 

Vapurlara komanya verenlere 
tcnziJatlı fiyatla buz verilmesi uy· 
gun görüldü. 

Meclis, cuma günü toplanacak· 
'tır. 

Bir Alman gazetecisi 
Mısırdan çıkarıldı 

Berlln 9 (.A.J .. ) - Yölkischer 
Beobnhter gaz.)tcs~nln ve Tran· 
socean ajansının mLbablri Şi· 

mit, Mısır makaml:ı.rından Uç 
gUn içinde Mrnır arazisini ter· 
ketmok emrini nlJt>ı~tır. 

ne de Harp okulunda tahsilden 
sonra subay çıkacaklardır. Bu 
seneki Harp Okulu mezunlarının 
orduya katılma merasimi ağus -
tosta yapılacaktır. 

1 SON DAKiKA 1 
Leh • Sovyet münasebatı 

samimileşiyor 
Varşova, 10 (A.A.) - Gazetelerin gece nüshalarında intişar 

ve mülhem olduğu zannolunan bir makalede Sovyet harici siyaseti 
zımının telxlilinden sonra yeni Sovyet sefirinin Var~vaya tayin 
mesj l<eyfiyetinin Polonya ile olan münasebetlerin normalleştirilmesi 
Sovyet siyasetince büyük bir ehemmiyet atfetmekte olduğuna delil 
kil etmekte bulunduğu işaret edilmektedir. 

1937 ikinciteşrininden beri Var~vadaki Sovyet sefareti münhal 
Bu da Polonyanm harici siyasetini idare edenlerle her türlü t 
gayrimümkün kılmakta idi. 

Diğer taraftan bu halin Polonya ile Sovyet Rusya arasındaki 
nasebetlerin inkişafına mani olmamış olduğu tebeyyün etmek icap 
der. Polonya ile Sovyet Rusya arasındaki ademi tecavüz itilafını t 
eden ge~en senenin sonteşrinindeki beyanat bu siyasetin bir ifadesi 
muş ve Polonya ile Sovyet Rusya arasında normal komşuluk mün 
betlerini tesis etmiştir. 

Sefir Charonvun tayini, iki memleket arasındaki münasebeti 
normalle~miş olmasının bir ni~anesi olduğu gibi Sovyet ticaret m ~ 
sili .Niklinin tayini ile Sovyet Rusya • Polonya ticaret muahedesi 
meriyete girmesi de iktisadi münasebetlerin normalleşmiş olduğun 
delilidir. 

lngiliz Kralının 
Amerika seyahat 

Berlinde Almanyayı çenberleme 
siyasetinin yeni bir tezahürü sayllıy 

Londra, 10 - Sandey Piktoriyal lngiltere kralının Amerikaya 
gazetesinin yazdığına göre İngiltere mesinin, Amerika efkannı kati 
kral ve kraliçesinin Kanadaya se· rak !ngiltereye çevinnesi ile ne 
yahati, Alman hükOmet mahafilin- lenrnesi ihtimalidir. 
de asabiyet uyandırmıştır. Harici
ye nezaretine mensup yüksek bir 
memur, bu ziyareti, lngilterenin Al 
rnanyayı çemberlemek )~61unda ye
ni bir gayreti olarak tii.\'sif etmiştir. 
Almanların çekindikleri cihet, 

Fakat bu asabiyet ve endişe 
nız siyast mahafilde sezilmekt 
Diğer taraftan mutedil mahfill 
ziyaretı sulh ıçın muhım bır 
olarak telakki etmektedirler. 

lngiliz Generalleri Fransız 
istihk8mlarmı teftiş ediyor 

I..ondra, 9 (A.A.) - Daily Te. 
Iegraph gazetesinin Patis muha
biri yazıyor: 

Bir harp takdirinde Fransaya 
gidecek olan İngiliz ordusuna. ku. 
manda etmesi beklenen general 
John Dili, Fransız orduları baş
kumandaru general Gamelin ile 
Maginot hattını gezmektedir • 

Bu ziyaret münasebetile, ge -
çen!erde İngiliz genel kurmay re. 
isi general Gort'un başkanlığı 

altında müzakerelere devam ede. 
cektir. 

General Dill'e birinci ve 
ci İngiliz frrkaları kumand 
neral Alexander ve Vi1son il 
nel kurmay harekat dairesi 
si general Pournall refakat 
mektedir. 

Amerika bahriye butç 
Vaşington, (A.A.) - ~ 

lar meclisi 733.4 H.241 d 
ballğ olan bahriye bUtceslç 
bul ederek nyan rnecııs111e 
ketmiştir. 

B U A KŞA M 

MELEK 
Sinemasında 

En büyük Fransız artistleri 
fından nefis bir surette ibda e 

şahane bir film.. 

Artist Aşk 
Şahane bir a~ Romanı. Başrollerde : 

YVONNE PRINTEMPS • P IERRE FRESNAY 

Aynca: Paramunt dünya haberleri - en son 
Numaralı koltukların erkenden alldırılması rica olunur. 

9 Telefon: 4os6 

3 ibüyiik artistin yarattığı ... C(;z alıın renkler.in süslediği 
yonlarm azamet verdiği ... Se nenin en büyÜk filnÜ I 

Altın Harb 
Olivia de Havilland - George Brent - Margarct Linilt' 

Yann LA" LE · N-~-ft..ıı.lı 
ak d 

. iba Sınemasmda. wı_. -
~am an ıtı ren g6 

tck1an evveJden kap.~bnanız tavsiye olunur . T elefon: 435 

--------- -- --- ----- .,..._.,..._.,..._.,..._.,..._.,..._.,..._:__.,..._.,..._.,..._.,..._.,..._~.,..._~~----'-.....-.....-.....-.....-.....-.....--......-.....--.-......-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....--.-----.....------------.....-----~ 

CAFER MUSHiL ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüahil tekeridir. Bilu111" 
zanelerde buluntır. 
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Papa be-ş devlete 
konferansı teklif etti 

Bf!IUfdll@ir~@L~@rHJ!JBll®I 
Parls, 9 (A.A.) - Parla Solrl Sovyet Rusyanın komşuları 

gazetesinde Sauer \'\'efn yazıyor. olan memleektıeıe Fransa ile 
Papa, mUmesslllorl vasıtasiy- Almanyamn muzaheret etmele

le, Almanyn, tngiltcre:, Fransa, ri halinde Sovyetlorln bu mem
ltalya ve PtJlonya başvekil ve leketıerln iatlklft.llerlnl mUda. -
hariciye nazırlar1Lt Vatlkanda faa taahhUditnde bulunmasını 
toplanmaya. .davet etmiştir. Tek- na tık olan lnsmz tekUflerl 
lif kabul edlldigl t:ıkdlrde, top- Varşovada mUı:ıalt bir surette 

Mareşal Göring 
ispanyaya gitti 

J lanma yakında yapılacaktır. karşılanmıştır. B!nnetlce bu ge
i tll Papanın hlc;:blr m9zakereye biz- cekl Potemkin - Bek mUlA.katı 
ed zat iştirak etmlyecc:ğl, fakat ge- hususi bir P.hemmiyeti haiz o

rek şahsen, gerek kendi harici- lacak gibi e~rilnm<:ktedlr. 
Ye nazırı vasıtasfyle icabında 

nı.uşavlr veya ara bulucu sıfatiy
,ı:ı\J le tR.vassutta bulunubllcceğl nn
';;J laşılmaktndır. 

Diğer ta.aft:ı?J. Tcmps gazete
i f, et de aşağıdaki habl'rl veriyor: 
p Pııpa mllaıossm Orsenlzonun 
te cuma gl\nU :mtJtırlc yaptığı mu
i la.kat esnaJmuıı. Orsenlzo, Rlb-

300 AL~tA:t-: !ÇERLERE 
SEVKOLPNACAK 

Varşova, 9 (A.A. ) - Resmen 
teyit edildll;"fne göre, salAhlyet
tar makamltı.r son zamanlarda 
hudut mmtakasma gelerek yer
leşen 300 AlU\anı içerlere gön
dermeğl kararlaşttrmıştır. 

na bentropu, yR.k1nda Romaya ge- varşovn, 9 (A A.) - Gazete-
lerek görllşraeler!ue devam et- ler, Almanyadakl Polonyalılar 

le~ tniye davet oyleILlştlr. birliği azas;ndan on beş Polon
ü';J Bu davetin kabul edilip edil- yalının Alı:::an hu<!udu haricine 
sil! lnedlği benl\z belll değildir. çıkarlımış olduğunu haber ver-
n1 Londra, 9 (A.A.) - Dantzlg mektedirler. 

nıeseleslnl hall~t:nek için Al - , Var'şova, 9 (A.A.) - Diyet 
ınanya, Polonya, ltr.Jyn, lngllte- Meclisi, Cumhurreisine geniş sa
l'e ve Fransa arıı.rrnda bir beş- lahiyetler veren kanunu ittifakla 
ler konfernl!sı toplanması hak- kabul etmiştir. 
kında Papanın yaptığı teklifi a- Yeni Sovyet büyük elçisi B. 

' la.kadarlar n.uvatalrnt eylemek Saronov'un pek yakında Var§o
ı ~arttyle lngnterenln de kabule- vaya gelmesi beklenmektedir. 

deceğl söylonmektedlr. , Aynı ecnebi mahfellerin fikrin. 
DANTZ!G HAKKINDA ce, Moskova, Varşova ile olan te· 

Btlt TEKLlF maslarrnr sıkılaştırırmak arzusun-

ly~ VnrşoYa, 9 (A.A.) - Dantzlg daldır ve bu arzu PQ.lonya zimam
tııeselesl hıiH\ Leh efkft.rıumu- darlarrnca lda çok iki karşılanmak. 

·a l:ııfycslnln b.llshca kaygusunu tadır. 
ti teşkil etmektedir. Salft.hlyettar -----------
ne l:ııabfillerde söyJe~dlğine göre, 

l>olonya hUk~meU mflletler ce
lı:ılyeUnln yl\ksek komtserlni de 

~j lnıca etmek şartly1e Dantzlgde 

Bal kan antantı 
( Baştarafı 1 incide) 

A vnıpası devletlerine tam bir gö. 

Pres Pol 
Musolini ile 

görüştü 
_... B~tarafı 1 incide 

maya harekllt etmişlerdir. Ha
riciye nazırı Markoviı: Naibe re
fak..ı t etmektadlr. 

Berlin ziyareti 
Belgra.t, 9 (A.A.)' - Belgrat 

s,iyast mahatude beyan olundu
ğuna ıgöre, Naip Prens Paul ha.
ziran başlarında Berllnl de res
men ziyaret edecektir. 

Belgrat, 9 (A.A.) - Belgrat 
maahfflinde beyan olunduğuna 
göre, Naip Prens PaulUn İtalya
yı ziyareti bundan daha birkaç 
ay evvel takarrUr etmişti. 

Naibe refakat etmekte olan 
harlclye nazırı Maıkovlç, bitta
bi !talyan devlet adamlarlyle 
görll~ecekttr. Fakat yenl hiç
bir sfyast vesikanın lmzasr mev
zuubahis değildir. İki memle
i:'et arasındaki münasebetler 
1!:137 Delgrat anlaşmalar!yle 

clo~tluk ve iyi komşuluk esas
!arı Uzerlnde kat'J olarak istik-
r'lr bulmuştur~ 

Musolininin yeni 
bir nutku kvi ~ltıı.dlkl statl~koyu idame etme· 

le~ tı.ı çalışacaktır. ö.;renildlğlne 
r göre, Polonya filhakika. 15 ma-

ruş birliğinin lpymetini anıataca- Silihlarımızm kuvveti 
p Uınidhıde 1>uJu.rıJO'Or re diyor 

)>rsta topla~acak olan milletler 
Cetıı.ıycti kouseyhH~e Fransa, ln
glltere ve f sveç mUnıessillerin
llen mUreltkep D:l.ntzig Uçler 
lı:onıttesl nezdinde teşebbüste r btılunarak yi!ksek komiserin ip• 
ltaeınx isteyecektir. 

e j \rarşova, 9 (A . .A.) - İngiliz 
~ ~etırı Slr KonnarJm dUn B. Be
jle ltt ziyareti e.ı:nasınt'ln mumailey-

be lngutereııln Moskovaya yap
ll:ı.rş olduğu mukntn teklifler 
lıakkında malCımat verdiği zan
tıoıunmaktadır. 

ki: muazzamdır 
Balkan antantına Avrupa min. Roma, 9 (A.A.) - Via. lmpe. 

nettardır. Balkan antantı Avru. ro'da yapılan muazzam askeri ge. 
panm bu kısmında. dost millet • çit resminden sonra geçitte ha -
lerden mürekkep iyi bir grup teş. zır bulunmuş olan 30 bin ihtiyat 
kil etti. Fakat bu istikrar ve bir· zabiti Venedik meydanına gide -
tik eseri orada haklı ol~~ rek Venedik sarayı önünde top. 
olan Bulgaristanm da gırm.esı ile I~lar ve Musoliniyi alkışlamı,_ 
tamamlanacaktır. Eğer Balkan !ardır Muazzam bir halle kütlesi 
memleketleri daha sıkı bir birlik de :Ve~edik meydanma. tehacUm 
vilcude getirebilirlerse ecnebi hu. etmiş ve alkışlarmı ihtiyat za. • 
lftlünden katiyen masun kalacak. bitlerinin alkışlarına karıştır • 
Iar ve istikllllerini muhafazada mıp. 
hiçbir zorluğa uğranuyacaklar- MusolinI, Venedik saraymm bal

dır. Jionunda.n bir iki söz söylemiş ve 
:--;--;:......,,~:::;::: ... ::: ... :=::;::::::;:=:::::::::;;;:;;;"'°'.r;=::;::::=::;;::;:;,::: .... ::-= .. ~-· ezcümle, şöyle dem.iştir: . . 

i 
,,1 

• .,.. 

••. ~!.ılı. • 
.iit..':'.'..ı-. 

''Silfilılarımızm kuvveti mua.z'.. 
zam.dır, fakat kalplerimizin ver. 
miş olduğu karar daha ml18 z;ıam 
dır. Valrtl gelince bunu isbat ede. 
ceğiz.,, 

Bu sözler, ihtiyat zabitlerinin 
ve halkın .şiddetli alkışlarile kar. 
şılanmıştı:r. 

t• 
Karısını ve 
kaynatasını 

öldüren Emin 
Kati karar 31 Mayısta 

verilecek 
Kansı Zehra ile kaynatası Ha. 

san Çavuşu öldüren ve mubake -
mesinin son cclsesiıılde nlüddeiu • 
mumilik tarafından idamı isteni -
len Eminin muhakemesine dün 
devam edildi. Suçlu dün müdafa
asını yapacaktı. Bu iş için avukat 
tutacağınx söyliyerek birkaç defa 
mühlet istemişti. Sonuncu mühlet 

s - -
,,~bık '1.t .. - • - 7 • • 'ı:.b'd . 1 k k ltit1< navut kralı Zogo Taksımae Cwnııımyet u ı esme çe en ·oy. 

r, Resmimiz krals"ttlhıti koyduktan sonra abideden ayrılırken 
;ıOShr1,ior. , 

de !dün bitiyordu. Buna rağrpen 

Eminin yine avukat tutmaldığı an
laşıldı. Suçlu dün mahkemeye bir 
isti.da verdi. Bunda, müdafaa şa -
hidi olarak gösterdiği Celalin mah 
kemcıde eski iradesini değiştirdi -
ğini bildirmekte ve hakkında da -
va açtığını ilave ederek neticesi • 
nin beklenmesini istemekteydi. 
Fakat mahkeme buna lüzum glör. 
medi. kat'i karar için davayı 31 
mayısa bıraktı.. 

ispanya da askeri 
ittifaka girecekmiş 

Berlin mahafili bu seyahat etrafında 
son derece ketum davranıyor 

Sanremo, 9 (A.A.) - Alman 
Hava Nazın Mareşal Gör1ng bu 
sabah saat 9 da Huarascon va
puru lle hareket rtmtştlr. Gö· 
ring, !spanyada Valancla'da kı• 
sa bir tevakkuftan sonra sera· 
hatlne devam ederek Hambur .. 
ga gelecektlr4 ~ 

IIareketlnden evvel General 
Rlchtofen tayyare lle Berlinden 
gelerek kendisine mUlAkl ol• 
muş ve uzun mtı.ddet görUşmUş• 
tnr. 

Görlng'in :Akdeniz ıeyahatl 

hakkında Berltnlu ıiyast mah .. 
fellerl btıytık bir ketumiyet gös· 
termektedlrler. '.Aynı mahfel • 
lerde !spanyanın İtalyan • Al
man ittifakına girmesi ihtlma-
11 1mk4nsız addedilmektedir. 1-
yl haber alan mahfellerde s6y
lendfğlne göre, '.Almanya Pa • 
panın Polonya meselesinin mus
Uhane bir şekilde halll lehinde
ki teşebbUsUne "mUsbet bir şe
kilde" cevap vermiştir. Papanın 

lrf areşal G-Oring !karı.sile bir1 il.:tc 

sarfettlği gayretlE'rin boşa git
mr:et lhtlmaıın:n kuvvetli oldu
ğu aynı mahreııerde söylen
mektedir. Bununla beraber, 
bu mahfellerde, ytıksek ah1Ak1 
emellere 1stinat eden bu gayret
ler sempati ile karşılanmakta-
dır, 

ınuiliz tekliflerine Sovyetlerin 
cevabı Londraya bildirildi 

:C:&l4farafı 1 incide) 
müzakerelerini memıubahs eden 
Figaro gazetesi diyor ki: 

Rusyada fikrisabit haline gelmiş 
bir düşünce var, o da şudur: Garb, 
Alman istilası tehlikesini Rusyaya 
çevinnek istiyor. Bu düsünce Mos.. 
kava hükfunetini hesaplarında ve 
hareketlerinde birçok hatalara dü
şilnnüş ve Alman ordusunu Ka.rpat
lar geçidine kadar getirmiştir. Bu.. 
gün, belld garb beni yalnız bırakır 
düşüncesile Polonya ve Romanyaya 
vereceği garanti~'i lngiltere ile kati 
bir ittifak akdetmek süretile ödet
mek istiyor. Halbuki Polonya ve Ro 
manya Al.manyaya karşı garantili 
devlettir. lngiltere ile katt bir ittifak 
akdi öyle pahalı bir satıstrr ki, Rus
ya kendini koruyayım derken büs
bütün açıkta kalmak tehlikesine 
maruz bulunuyor. 

Populaire gazetesi, ingiliı: • Rus 
milzakerelerinin bugün memnu -
niyet verici bir safha arzetmediği. 
ni yazıyor ve fakat ıunu ilive edi· 
yor: 

Epoquc gazetesi, "Frankoya me 
telik yok., başlığı altında yazdığı 
bir makalede, ispanyanın Fransız 
piyasasın.da mühim bir istikraz 
akdetmek istediğini mevzubahs 
ederek diyor ki: 

Paramızı Yordana-Berard an -
la~malarıru yeni vaziyete göre 
tatbik etmek istiyecek, ispanyada 
zarar gönnü~ olan Fransızları tat
min cldecek, ticaret borçlannr ö -
deyecek ve bilhassa enternasyonal 
bir ihtilaf takdirinde bize kati te. 
minat verecek bir ispanyaya saklı 
yalım. Fransa bu siyaseti açıkça 

müdafaa e.der ve buna İngiltereyi 
Amerikaya ve Holanday1 da işti -
rak ettirirse Flangistlerin önünde 
sed çekmek isteyen Ispanyol ge -
neral ve devlet adamlarını cesaret 
lendirmiş oluruz. 

Sovyet politikasında 
değişiklik yok 
Moskova, 9 (A.A.)'- (Havas) 

İngiltere büyük elçiliğinde Seeds 
tarafın.dan dün Molotofa verilen 
Ingiliz mukabil tekliflerini iki üç 
gün içinde cevap alınacağr ümit 
edilmektedir. 

Verilen malumata göre, Sovyet 
hüknmeti Sovyetler Birliği kirş 
politikasında değişiklik olmadığı 
ve Sovyet hülrumetinin, kendin
ce kabul edilebilir bir esas bulun-

İngiltere ve Ruıya her iki~ de 
biliyorlar ki, eğer mihver devlet -
teri sulh devletleri cephesinde bir 
ge.dik ~unduğunu görürlerse 
biltiün '.Avrupayı bir !~ete aU -
rükliyeıbilecek teşebbüs.lere giriş • 
mekte ter.eddüt etmiyeceklerdir. 

duğu takdirde, banşm müdafaası Binaenaleyh hem ingilterenin hem 
ve mutaarnza karşr müdafaa için de Rusyarun milzakereleri neti • 
İngiltere ve Fransa ile iş beraber. celendirmek istediklerine JÜpbe 

dil Fak t M 
__ ,_ liğine amalde kalmakta olduğu 

e emez. a , vıu.ovanrn ta • 
baklanda Seedse teminat vermişmamiyle İngiltere gibi ldilşünmi • 

yeeeğinin Londrada anlaşılması tir ~u suretle Litvinofun çekilme
ve Londranın da aynen Rusya gi- sinin sebebinin bazr taktik hatala
bl .düşümniyeceğinin Moskovada 

n olduğu, yoksa politikasının ar. 
anlaşılması için zaman lamndır tık h "t · d "t ll't . oş gı memesın en mu eve ı 
ve bunu beklemek ıcabeder. 1 d ~ n1 1 ,_t d • ·Oma ıgı a aşıma~ a ır. 

Justıce gazetesi de şöyle yazı.-------------
yor: , Bir ebe iş arıyor 

Komünist partisi sulhcu devlet- isteyenlerin ~u adrese müracaat 
lerin nasyonal sosyalist barbarlr - elime iı anyorum, her nerede o -

• ğına ka11r birleımelerini istiyor 1 hına olsun, taıraya dahi giderim. 
ve bu birlikte Rusya için ıeref ı isteyenler ıu adrese mümcut 
mevkii verilmesinde ısrar ediyor. ebnelerini rica ederim: Kocanuı. 
O tal<!dirde '?le için Sovyetler Bir-

11 tafapafa Çınar caddesi No. 203 
!iği bu şeref mevkiini gelip almı- Tuhafiyeci Mehmet Ali'ye müra-
yor da pazarlığa ogiriıiyor? caaL 

İÇERDE: 

* Vilaye!lerde yapılacak her neTI 
spor sahalarına ait plAnların beden. 
terbiyesi umum müdfirlüğüne sönd~ 
rilmesi allıkadnrlara bildirilmiştir. 

* Şehrimizden 230 gene haziran 
' tl:ı Tiirkkuşu kamplarında staj yapa~ 
cakl:ırdır. · 

* Sorhon ünh·ersltesi, Türk ede 
lıirat tarihi profesörü Kars mebus~ 
.Fu:ıt Köprülüye fahri doktorluk p~ 
yesini tevcih etmiştir. 

* İnhisarlar umum müdürü Ad~ 
nan Halet Taşpın:ır idarenin yeni 
kadro ve bütçeleri için dün akşam 
Ankaray:ı silmiştir. 

* Denfzbank personel şefi Kemal 
vekftlet emrine alınmış, yerine mua
vin Ceıaı ve:J>lllet etmektedir. 

* Birkaç :ıydanberi 1stinye havuz. 
Iarındn tamir edilmekte olan Marn• 
kaz vapuru dün tamirden cıkmıştır. 

* Ilu sabah Toplınnedeki Deniz 
bank yolcu salonunda Letonya hüktl: 
metinin bir sergisi ncılmışlır. 

* Defterdar Şevket mali işleri tet
kik etmek fizere Silivriye gitmiş, şch .. 
rimize dönmüştür. 

* Sirkeci banliyösünde trenleri ta~ 
Jıynsı cocuklar hakkında sıkı tedbir~ 
ler alınmıştır. 

* Şehircilik mütehnssısı prosturt 
cumartesiye kadar şehrimize selece"' 
ği ümit olunmnktadır. 

* Vnli LOlfi Kırdar lmsünlerdf 
Ankaraya giderek, belediyeler banka· 
sından ynpılncak istikraz işlle meş1 gul olacaktır. 

* Cenenede toplanacak heynel· 
milel afyon kongresine iştirak etmelC 
üzere Afyon mebusu Hamza Osmaıı 
bu sab:ıh Ankaradan şehrimize geJ.. 
mfştir. nusünlerde Ccnevrcyc hare~ 
kel edecektir. 

* J(alıircye tayin edilen Yugoslav .. 
yanın eski Ankara elcisi M. Aceme 
YİC dün akşam Kalıire:re mütet'ccci~ 
hen memleketimizden n)Ttlmıştır. 

ı«· İnhisarlar idaresi ihtiyacını kar, 
şılıynbilmek icin yeniden 20.000.000. 
mantar. almağn karar vermiştir • 

DTŞARDA: 

* 1spanyad:ı 20 nisanla 7 mayıs a .. 
rasınd:ı 30, 31 ve 32 sınıfları tcrhiıc 
ve hu surclle ay sonunda terhis e 
dilen sınınar yckfınu altıya iblüğ ;.. 
dilmiştir. Son Fas kıt:ıları zafer ge4 
cidintlen sonra Fasa döneceklerdir~ 

* lngilterede liberal Mander tara~ 
fında bugün Avam kamarasına "Sell 
vet mükellefiyeti lınkkınd:ı,. lıir ka• 
nun teklif edilmiştir. Bu kanunun 
h6defi askerlik mükellefiyeti kanu .. 
nu rnünasebelile "insan potansiyeli 
ile m:ıddi sermaye nrnsında fedakar· 
lık müsavatı.,, tesis etmektedir. 

-t· Fransız sos~·nlist partisi lideri 
T.eon Dluın, lnsiliz işci partisi lider
lerilc görüşmek üzere Londr:ıya sil .. 
ıniştir. Öğle yemeğini Edenle birlikte 
yemı~lir. 

* Dud:ıpeştede cıkan yarı resmi 
Pester Lloyd gazetesi, Karrınt l'kr:ın· 
yasında bazı askeri h:ırek:it 'ul,uu.. 
na d:ıir Fransız ve İngiliz gazetelerin 
de çıkan haberleri yalanlam:ık!adır. 
* 1t:ılyanın Trablus umumt v:ılisi 

m:ıreşnl Ilnlho J\nhire:re gilmiş, ve 
başYckil l\lelımet l\Iahmut paşa) ı zi· 
~·aret ederek 25 d:ıkik:ı görüşmüştür. 

* filistinde Ar:ıp rnatbu:ıh Filistin 
ihtilafının muhtemel neticeleri h:ık· 
kmcln malısfıs bir memnuniyet göster 
mektedir. Huna nıuk:ıbil ynhudi g:ı. 
ze!cleri büyük endişe izhar edl~ or· 
lar.. Siyonist t<'şkilülının rci ~i 
Yciznı:ın :ılelüccle ta~ :rnreye ile Lon• 
tlr:ıya silmiştir. 

* Ilerlin belediye reisi ile Roma 
,·:ılisi "Anlikomintern mihverinin fıç 
devleti nrasınd:ıki dostluğu rlaha zi .. 
l nele tarsin icin., Tokyoy:ı d:ıvet e
dileceklerdir • 

,, Alllay,, denizaltı 
. . 

gemımız 
H$llçte inşa edilmekte ol&ıı "Atam 

lny" denizallI gemlmlz 19 Mayıs 

Cuma günü S3nt on ikide denize in
dirilecclı:, bu münasebetle mcra.sinı 
yapılacaktır~ 



Sokakta, ör 
• 

tlı lstanbul Kız Lisesi 
sarılı ır 

··ı ·· 
" ag 

Voleybol şampiyonu 
DünltU maçta Kandilli takımı 

oldu 
yenildi Yapılan muayenede kadınm kalp durmasmC:~:; 

öldUgU anlaşılıyor. Fakat hır 1~rtu içindf 
sokakta bulunuşunu kimse izah edemiyor Yazan: Cavit S. Tulça 

Memleketimiz atçılık ve binici_ met yürüyüşü yapmışlar. Yakın. 
Uğiyle ) akından alakadar olma da da bir Kayseri _ Adana. yürü. 
yanlar, bu sahada ne~riyat \'e yü§tine çıkncaklannı haber alı. 
propagandanın zaiflığı yUzUnden yoruz. 
belki Kayseri Atlı spor ocağını Bundan backa 2800,3000 m. 
bılmezlcr. Esasen Yalnız bu değil üzerinde yapılan manili yarışlar. 
sporumuzun bu şubesinde dnha 1 da Kayseri ocağı Uyeleri memle. 
nice şeyler vardırki efkarı umu. ketimizde ilk defa orada subay. 
miyece tamamiyle mcchuldür. larla berabrr yarışlara girmek 

5 Sene evvel Suvari Yilzba§lSJ §erefini muhafaza etmektedirler. 
Kemalin tnmamiyle ı;ıahsi gayret Diğer binicilik klUplerimlzle 
ve te!}cbbUsleriylc yoktan mey _ mukayese edilecek olursa faali. 
dana gelen bu teşekkülün geçen. yet sahasında bu ocağın en bil. 
Ierde bir faaliyet programı elime yUk i§lergördüğü muhakkaktır. 
geçti. GönUl isterki memleketimizin 

Tesis tarihinden beri teknik ve her tarafında böyle faal klUpler 
sistematik usullerle yüzlerce bi. tcşekkUl etsin ve biniclliğimiz bir 
nici yetiştirmiş olan Kayseri oca değil bir çok noktalnrda birden 
gınm pansiyonun da 20 yi mUte ilcrlemeğe başla.sın. 

Pariste Kartiyelaten.de soka • ı günü bir ahbabiyle birlikte öğı~ 
ğın birinde geceyansından sonra yemeğini yemiştir. Polis tarafın • 
iki kişi bir masa örtüsüne çanlı dan §ahit olarak dinlenilen bu 
bir kadın cesedi bulmuşlardı. O - dostu: 
raya kadar bir çocuk arabasile ta- - Bana öğle yemeğinde gebe ol 
şınılmış olan kadının, ya çocuğu maktan korktuğunu ve bunu an -
düşürülmek istenirken ölmüş ol - lamak için aynı gtn öğleden son
duğu, yahut da boynu sıkılmak ra 'kendi mahallesinde oturan bi
suretiyle öldürüldüğü zannı hasıl rine muayene edilmek iizere gidc

olmuştu. Çünkü kadıncağızın boy- ceğini söyledi 1 demiştir. 
nunda ve vücudunda parmak izle. O gün öğle yemeğinde güzel 
rine benziyen !tÜrükler vardı. Tıb- esvaplarını giyen genç kadın evi. 
bıa.dlide yapılmış olan otopsi neti- ne dönı::lüktcn sonra bu esvapları 
cesi bu kadının bu iki ihtimalden çıkarmış, yatağının üzerine bırak
hiçbirinden değil, sadece bir kalp mış ve saat 15,30 da evinden çı -
sektesinden öldüğünü meydana karak meçhul bir yere gitmiştir. 
çıkarmı§tır. Kadının cesedini taşımak için 

Kadın üç aylık gebedir. Fakat kullanılmış olan çocuk arabası " -
socuğunu düşürmek için en ufak nun otuMuğu otelden otuz kırk 
bir teşebbüste bulunulmamıştır. metre kadar ötede bulunan bir caviz yanın ve halis Kan atı 8x24 Mamafih bir Kayseri Atlı spor 

ebedinde kuluarı, manej ve mani ocağının faaliyetine, bu gUn için 
bahçe-i biri şehirde digeri maneji blniciliğimiz, mevcut diğer iki 
yanında iki lokaliyle mütevazi bir klUbUmUzdede mUhtac vaziyette 

Diin l(andilliyl yenerek lslanbul 1m1ar şampiyonu olan 
takımı maçtan sonra, 

f{ız lisesi 
Fazla hassas ve isterik bir kadın eskiciden çalınmıştır. Bu da po -

olduğu tahmin edilen kadın, tıb - lislere cinayetin o civarda bir yer. 
bi bir muayeneyi takip eden bir de işlenmiş olduğunu göstermek .. 
kriz neticesinde ölmüştür. Boyun- tedir. binicilik klübünUn milhtac oldu. dir. 

ğu bUtUn vesaite malik bulundu. CAViT S. TULÇA 
ğu görUlUyor. BUtun bunlardaıı, 

sırf azalarının maddi yardımla. 

nyla yaşayan ocağın nekadar 
tecrübeli ve klilpçü eller tarafın. 
dan idare edildiğini ve uf acık bir 
bUdceden ne kadar bUyUk rand. 
manlar alındığım kolayca anla. 
ya bilirriz. 

Atlnnm kabiliyet ve lstidatla. 
nna göre: konkur, manili yarış 

ve uzun yUrüyü için taksim et 
misler. Bu şekilde pek tablidirki 
her kısımda alınan neticeler çok 
daha ~arlak olu~. 

T rakyada spor 
canlanıyor 

Beden Terbiyesi Umum 
Müdürü 

General Taner ve umum1 
müfettiş geniş bir 

program hazırladılar 

Kız mektepleri arasında tertip e· 
dilen ovleybol şampiyonasının final 
müsabakası İstanbul kız lisesi saha. 
sında, oldukça kalabalık bir talebe 
kütlesı önünde ve kız lisesi ile Kan
dilli lisesi arasında yapıldı. 

İstanbul kız lisesi Kandilli lise::ıi
ni yenerek 1938-939 senesi Istanbul 
kız mektepliler şampiyonu oldu. 

Saat 17,30 da sahaya evve'.ft Is. 
tanbul kız lisesi coşkun alkışlar ara· 
sında çıktı. Biraz rnnra da göi:rüs-

Mekteplerin 
bu hafta ki f utbcl 

maçlara 
Dömifinal maçı yarin 

oynanacak 

, 
!erinde (K.K.L.)" arması ve san l~-
ci\'ert forma ile Kandillililer görün. 
dü. Takımlar şöyle: 

lstanbul: Reyhan, Hatice, Saba 
hat, S€lma, Şehriyar, Miieyyet, 

Kandilli: Bedia, Saffet, Hadiye, 
Mediha, Meliha, Saime.. · 

Hakem Sami: 

İlk dakikalarda asabiyete kapı· 
'an l stanbullular, çok güzel oyna. 
ran Kandilli takımı kar~ısmda bo· 

caladılar. Kandilli takımı ise bu 
fırsattan istifade ederek ı;ayılarmı 

yediye çıkardı. Fakat biraz 

sonra da Sabahat \'e bilhassa Mü· 
eyyedin güzel oyunile ve Selrnanın , 
sıkı kütlerile lstanbul takımı sayıla 
nnı 15 ~ çıkardı. Buna mukabil 
Kandilli de 13 sayı yapabilerek ilk 
seti kaybetti. 

daki ve bacalclardaki çürükler ka. Tıbbıadli son raporunu verme -
dını düştüğü yerden kaldırmak i- den evvel bazı kimyevi tahlillerle 
çin aarfedilmiş olan gayretler ne· meşguldür. Kadının öldürülmüş 

ticesinde hasıl olmuştur. Kulaklar olmasına yegane ihtimal zehirlen
daki kesiklere gelince bu da ka - mesidir. Son tahlil.den sonra bu 
d nın ölüp ölmediğini anlamak ü- da meydana çıkacaktır. Faknt adli 
zere yapılmıştır. tıp müessesesi reisi buna fazla ih-

Maktul Röne Burdon, cinayet timal vermemektedir. 

Nitekim her mevsimde yeni 
heveskll.rlann tecrübe ve mUsn 
baka kabiliyetlerini arttırmo.k 

için tertib edilen konkurlarda a. 
lınan neticeler tahminden çok 
yi.iksek. 1.25 _ 1.30 üzerinden ve 
en yeni tarz manilerle yapılan 

parkurlar için ocağın daima ha. 
zır atlan oluduğunu yüzbaşı l\:e. 
mal daha geçen sene burdnyken 
sbylemif;ti. 

Edirne, 9 (A. A.) ..._ DUn umuml 
mfifeltlşlik salonunda bölge başkan, 
ajan ve klilb murahhaslarının iatL 
rnklyle general Kazım Dlrlk beden 
terbiyesi umum nıUdUrli general Ce 
mll Taner, vali Niyazi Mergen ve 
Edirne nıebuslnnndan eskrim fede
rasyonu relsl Fuat Balkanın da ha
zır bulunduğu mlihim bir toplantı 

yapılmıştır. 

Erkek liseleri arasında birkaç lkinci seti Kandilli canlı bir oyun 

Bilhassa muhitin müsaid ol. 
masındnn uzun mukavemet yü. 
rilyüşleri yapıyorlar. Geçenlerde 
dördü bayan oluduğu halde 12 
kişilik bir ekib, 144 km. luk ilk 
merhaleyi 12 saata, 110 km. luk 
ikinci merbtı.leyi 10 saata, üçün. 
cü merhaleyi 45 km. 5 saata kat. 
ederek 1299 km. luk bir mukavc. 

Futbol hakemlerinin 
dun akşamki toplantısı 
Şehrimizdeki futbol hakemleri, 

dün akşam bölge merkezinde fut. 
bol ajanı Kemal Halimin başkan -
lığında toplanmışlardır. Toplan -

tıda şehrimizJ.:ie yapılan futbol 
maçlarının hilsnü idaresi husus:.ın 
da görüşmeler yaprlnuş ve karar
lar verilmiştir, 

Bir Yugoslav 
takımı geliyor 

Yedinsko ismindeki Yugoslav 
takımı Uç maç yapmak üzere §eh
rimize gelecektir. Duyduğumuza 

nazaran, bu maçl::ı.ra ehemmiyet 
veren Yugoslavların, tak mlarını 
Beogradski ve Yougoslavia klüp. 
!erinden aldıkları oyuncularla tak· 
viye etmiş olmaları.dır. 

Yedinsko ilk maçını 20 mayıs· 
ta Taksim sta.dında Bcyogluspor
la, 21 mayısta gene TaksirrıJe sa· 
at 10,JG da Şifli ile yapacaktır. 
~rvtar 25 mayı9 !2h cünü 
saat 17,30 da da Galatasarayla kar 
ŞJlaşac:a'ldardır. 

haftad.r devam eden futbol turnu la 154 kazanrnağa mu\'affak oldu 

Bölge sporunu daha dUzgUn ve 
daha kıymetli temellere istinat et
tirmek ve sporun en kısa bir zaman. 
da inki12afmı temin etmek maksa_ 
dile yapılan bu toplantıda, general 

Kllzan Dirile, maksadı anlattıktan 

sonra, beden terbiyesi umum mUdU
rU, vali \'e bölge ba§kanı ve hazır 
bulunan diğer zevat bu hus~taki 

düeüncelerini eöyliyerek esruılı ko-
nu§Dlalara yol açmı§lar ve uzun 
mUzakereler neticesinde, biri Edir
ncde, diğeri Karaağaçta olmak üze. 

re iki spor klUblinUn t~klli, mer. 
kezdek.i yeni klUb için kapalı bir 
jimnaslikhane lle her tUrlU fennt te 
eisatı havi bir kllib binasının ya -

pılmaııı bölge gençliğinin spora ' 'e 

;asının dömifinal maçı puşembe 
günii saat 16,30 da Taksim sta • 

dında İstanbul Erkek - Haydar -
pa~a Liseleri arasında oynanacak

tır. Bu maçın galibi, gelecek haf
ta Işık lisesiyle final oynıyacak 

ve 939 liaeler futbol şampiyonu o
lacaktır. 

-0---

Jimnastik şenliklerinde 
sporcular 

Bu sene Fenerbahçe ıtadında 

yapılacak olan 19 mayıs jimnas. 
tik şenliklerine Iatanbuldaki bü -

tün spor klüpleri de i~tirak ede -
ceklerdir. 

bilhassa beden hareketlerine bUyilk Sporcuları gesit resmin.de iıdarc 
bir çoklukla iştirak ettirilmesi için etmek üzere İstanbul bölgesi dört 
gereken tedbirlerin alınması yfirU - kişi seçmi§tir. Naili Moran, Kelle 
yllşlcre, bisiklet gezintilerine, atıe- İbrahim Nuri Bosut ve Tarık ö-
tizm hareketlerine ve sporun atıcı. ' . 
tık binicilik ve yUzllcUIUk gibi §U. zerengin geçit resmınde sporcu -

' . . , . ların ba,larında bulunacaklardır. 
belcnne de önem venlmesı karar- ır 

la..,tınlmıştır. 1 --o-
Bu arada bölge klüblerinin fı.ztı a- Galatasaray 

dcdinin çoğaltılarak klüblerin mek-
teblerle kaıııılaştırılarak çalı§tırıl _ Bu pazsr Tnksim stadı nda 
ması ve eehirli gençlerden baıııuı Ş.şli ile karşılaşıyor 
köy gençlerinin de spora çalıştırıl Galatasaray takımının bu hafta 
malan üzerinde mühim konuşmalar • 1 t ·r Bu münru:c • . . . resmı ma~ı yo.; ı.: • 
y~p~.lmış, ~eden terbıycsı umum ~ii ı IJctle ekalliyet takımlarının e 
dilru Cemıl Taner, konuşultın 't k tl'l · d la c-1• .. ıı· ile . . . ·uvve ı er.n en o n •J !l 

kararlaştırılan hususların temını ı- . .. T k · t .. .ı-nda "a" . ~ cazar gunu a sım s ~ ... "' 
c;ın elden gelen yardımı yapacngm! • 0 -:ıo da b" h • pacak 1 .~ ır usuııı rrmç }'ll -
\'nadetmiştir. 

tır. Bu m:sabal.avı h:ıkcm TarJ. 
Toplantıdan sonra kale içindeki 

idare cdcce!~tir. basketbol sahasına gidilerek incele-
melerde bulunulmu§tur. 

General Taner Ec.! irneden 
ayrıldı 

Edirne, 9 (A. A.) - Beden ter
biyesi umum mUdilrU bu aabah E
dirneden ayrılmıatır. 

Bu suretle oyunun heyecanı kat 
kat -arttı. Üçüncü sette İstanbul li. 
sesi ya\'aş yava~ açıldı. Ve böylece 
Reyhan, Hatice güzel oymyarak 
~yılarmı çoğalttılar \'e İ!'tanbul 
üçüncü seti de 15-13 ile bitirerek 
kız mektepleri 938.939 İstanbul ~am 
piyonu oldu. 
Istanbul li~si \"Oleybol takımını ve 
bu takımı de,·amlı çalıştırmak su· 

retile büyük emekleri bulunan spor Da}•aktan sersem ol.an boksör: - Bu ne biçim miisabaka yalııı! .. Jl:i 
öğretmeni bayan Mübecceli tebrik ki~i birden hiiettm ediyor! .• 
ederiz. 

Çamur banyoları ve güzellik ! 

ı:a1ııı•n hayatla en çok ehemmi- ihtisas ha::ne gelen bı.<lını gaı:el - zan yağ tabakahrını eritmek fçlft 

yet verdii;1 şey güzelliktir. GUzel ol- leatirrne ıınnati, cerrahiden bıı.elıya- bir ne\'i çamur banyosu keııfctıııW 
mak için kndının hiçbir oeydcn ka. rak, el:!:trik rnaı:ajlarr ve llih glbl tir. f 

SJrmanlıktan korkmıyac'\k kndD çınmıyacağı malüm bir hakikattir. medeniyetin bUtUn malflmu olan va- .. " ı· 
~ 11 d ince olan kadınlar bile, ihtiyat 0 

Kadm kendi gilzelliğlnln en millıim srtalnrdan i:ıtifade etmebl bl r i. p 
rnak Uzcre bu çamurla banyo Y8 • 

noktasını cildinin ye endamının t~ 
kil ettiğlnl bilir. 

Son senelerde artık blr ll1m ve 

Şimdi A vrupanın bir yerinde bir 

kimyager, lcadın cndammr ~el -

ı g,S' 
makta, sonra da yine ayni mUteJ:ı l.t 
eı.sm icnd ettJği ~ok kl)pUrcn 1' 

leştlnnek, vücudun çizgilerini bo - madde ile yıkanmnktadırlar, 



10 MAYlS - 1930 VAKiT AKŞAl\I BASKISI 

olivut' da perde arka ın Program. 18.35 Müzik (Aryalar) Pi. 
19 Konuşma. 19.15 Türk milziği (Fa· 

geçen facialar 
Meşhur bir yıldızla gizlice evlenen güzellik 
enstitülerinden birinin sahibi genç ve güzel kadın, 

sıl heyeti). Ccldl Tokses ''e Safiye 
fokayın işUrlıkiyle. 20 Memleket an· 
nt ayarı, aj:ıns \'e meteoroloji haber· 
teri. 20.15 Türk müziği. Çalanlar: 
l ahrı Fers:m, Refik Fersnn, Zühtü 

yıld ızlarda ahlak ve vicdan naınına bir şey 
bulunmadığını söylüyor 

lolivuttakt güzellik enstitülerin· 

Bardako~lu, Cevdet Cal!la. Okuyan 
lar: ~adi floşses, Melek Tokgöz. ı -
Hnst t>e'jrcv'. 2 - Şükrünün rn~t şnr· 
kısı: (Uyusam söğsünc kO)"$Dm) s -
Faik beyin rast şarkısı: (Nihansın 

<lııtedcn). 4 - Cevdet Cııöla: Viyola 
taksimi. 5 - S. Knmbayın nihavent 
.:ırkı: (Gönlümlin ebedi bir yarel). 
ı - Rast türkü: (Çalımn bak efe· 
de). 7 - Rast tnrkü: (Yemenimde 
hare var). 8 - Haşim beyin hicaz 
. fır şarkı: (Yokdur zcman gel). 10 -
J'irnan Nlhndın hicazktır şarkı: (Şu 
ııif gö~sfım içinde). 21 Haftalık 

birinin sahibi olan genç bir ka· • 
' bir Amerikan meanuasmda ' !. 

traıarnu ve kendi acıklı a~k ma. 
~~n.ı neşrederek, yıldızlar şehrin , 

1!lnıleri bütün dünyaya yayılan posta kulusu. 21.15 Esham, tahvı

il, kambiyo - nukut ve ziraat bor· ın · erkek artistlerin husust ha· 
rtnda ne vicdansızca hareketle
Urıduğunu bir defa daha mey. 

. tıkanruştır. Madam Marilin 
ilde olan bu genç kadın, kendi
~İılice evlenmiş olan jön pro· 
eıtlıı ismini saklamaktadır. Fa-
o erkeğin 1938 de parlayan yeni 
~erden biri olduğu kuvvetle 

1 edilmektedir. Omrünü yıl. 
atı g\izclleştirmeğe vakfeden 
kadın, adeta bir uzun hikAye

lldıran izdivacını şöyle anlatı· 

• 1 

~· 

ası (riyal). 21.25 Neşeli pliıklar 

R. 2 J.30 l\!üzik (l\landolinnta) • Şef. 
"iadık Talu idaresinde. 22 Müzik (Kü 
çük orkestra - Necip Aşkın): l -
Haııschm:ınn - Andalusia • İspanyol 
valsı. 2 - Denatzky - Grinzinge bir 
ıJ:ıhn gitmeliyim. 3 - Paul Lincke 
Kaprl (Serenni). 4 - Ziehrcr - Der 
Schntzmeisler operetinden nlslar. 
5 - Gounde - A,·e l\l:ıria. G - G:ın· 

glherser - Aşk çanları - şnrkı. 7 -
Frilz Hccktenwald - Grinzingde (pot· 
puri). 23 Son ajans lınberlerl ve l'B· 
rıngi program. 23.15 - 24 Müzik (Caz· 
band • Pl.). 

yerimde intikama bir ka 
.~saydı, bu makalede, o kadar , 
lt,::c_, &ördüğü erkeğin ismini if • 
''ıe!{ten çekinmezdi. Fakat ben. 
butnn h"Usurlanna rağmen aff e
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12.30 Progrnm. 12.35 Türk müzi· 
~i - Pi. 13 l\leınleket sıınt nyıırı, n· 
ı:ıns ve melcoroloji hnberlcrl. 13.15 

14 lılıııik (Karışık program - pi.). 
8.30 Program. 18.35 Müzik (Konsr· 

o) Pi. 19 Konuşma (Ziraat sa:ıti). 

19. J 5 Türk müziği (Fasıl hey eli). Cıı· 
l~nlnr: Hakkı Derman, Eşrcr Kadrı, 
llas:ın Giir, Jlnmdi Tokny, Ilnsri O!· 

rn, hil\iyetini meydana çıka· 
: lllevkilni kaybettinnek, ma
lntikam almak arzusunda de. 
· 'laınız, yeni yetişen, tecrübe· 
lıların da benim gibi bedbaht llalsizU~imi wmtarak derhal yerim elem fırladım; telefonu açtım ... • 

ta,..,_ an için, başımdan geçenle· 
, ~:Yonun. Bugün bütün dünya· 

1~in ve güzelliğinin ~inde 
lııe'l'en artistin hakiki isminin 
~I{Ohn} müstear aaını kıilla. 
ı· 
1ltıi ilk defa olarak, soğuk bir 
~· enstitümüzün önünde gör 
"'il. Son müşterilerimiz de git· 

1 Sonra, yorgun başımı biraz 
ettnek için camı açmış, dışarı· 
~· sarkmıştım. Birdenbire 
llltj . . . • 
~ ışıttım ve pencerenın tam 
b.' ~Pkası ve omuzlan kar tut 
hiır karaltı gördüm. Belki sar· 
ttr Serseridir diye ses çıkarını. 
l tnı. :Pakat brdeni gölge doğ 
~e }'ÜZünü bana doğru kaldır
• 1ttirnizin bu ilk karşılaşışm· 
~ ~diğimi söylersem belki 
tar· ıp bulacaksınız. Şapkasını 

~~tr beni selamladı ve öylece, 
h ıı durdu. Onun, şöhret ve 

~ 0.Italan ile evinden kilomet 
<le lııak olan sinema şehrine 
lta.ı muvaffak olarnıyan, aç ve 

an binlerce gençten biri 
'!eri u derhal anladım \'e hiz. 
ı ~ ~en birini göndererek, 
i tti davet ettirdim. 
ıı~ karşısında, sıcak bir çay 

a lan sonra biraz kendine 
~ nlattığı macera, tahmini· 
orıc{anıırnadığımm gösterdi. 

kt~ a bir gazoz satıs yerinde 
i~'. l'akışıklı olmasına güve· 

ıı.~ i bırakıp biriktirditri bir· 
~t İki~ a. liolivuda kadar gelmiş. 
hıar~}dır başvurduğu biltün 
1 fiııtıl an rnenfi cevap almış, tec 

erinde muvaffak olama. 

~en so . . 
Le bir . nra, ona kendı enstı· 
RI ~ ıc/S Verdim. Laboratuvarda 
tl~ti:l~rini hazırlar, kutula· 
nı11 dı. O sıralarda, hemen 

~vaş }'tılar bana gelirlerdi. Ben 
<ltılld:"a~ 1-Iolivudun tanınmı~ 

-.n oı ğ rd 

mış rejisörler ve film direktörleri de ! lo:1gtan yan doğrularak gülümse· 
vardı. Tanıdığım bir iki gazetecinin di: 
ve bir reji:ıörün yardımile, Kolin - Sen bir meleksin, Marilin! 

ler. Okuynn: Tahsin K:ırnkuş. 20 
Memleket snnt oyarı, ajans ve meleo· 
roloji lınbcrleri. 20.15 Türk müılfli nihayet arzusuna muvaffak oldu. Boynumu kıpırdatarnıyonun. 

YükseliQ gayet seri oldu. Bir fihru Kendi C'lirnle yükselttiğim, yıldı ÇnlPnlnr: \'rclhc, Fahire Fcrsnn, ile-
" flk Fer :ın. Okuyunlnr: Mustnfa CaA 

bitirir bitirmez diğeri için angaje }aptığım bu adamın kocam olduğu ıar, Mefharet Sn~nıık. ı - Gilllznr 
ediliyordu. Az zamanda dünyanın nu düşünmek ne acıydı. Şimdi o bi· ııeşre\· i. 2 - Nuri Hnlllin lıü~eynı 
bir nuamralı Jön Prömiyesi oldu. le, diğer bütün yıldızlar gibi, beni şarkı: <Arlık yclişır). 3 - Güliz:ır 
Her yıldız gibi ona da, yapması ve bir masaj ve güzellik mütehassısı ş:ırkı: tGözlerimdcn silmiyor). 4 -

lliıseyni şarkı: ( Giilşen lıahçesindc). 
yapmaması icap eden birçok ~yler telakki ediyordu. 5 _ Halk lürkiisü: (Ay doğdu bat· 
oğretiliyordu. Tabii bunların en ba. Ellerimi krcmliyerek boynunu oğ· ınaclımı). 6 - llnlk tiirküsü! (Ali da· 
smda madam Marilinle, yani benim mağa haşladım. iıı). 7 - Jlolk llirl,üsü: (Tepeler te· 
le sıkı temasta bulunmaması, İ'im· _ Ne oldu? Çok mu kokte} 1 iç· peler). 8 - l.Atif cığanın hicaz şnr· 
lerimizin bir dedikodu mevzuu teş· tin? kı: (Ni~in şeb tnscller). 9 - Asım 
kil etmemesi geliyordu. - Yoruldum artık .. Her şeyden beyin hicaz şarkı: (Her 2nlıml clAcr-

suzo). 1 O - Jlicnz ş:ırkı: (Jnclim l'O· 
Bir yıldız basit bir kadınla, bir bıktım .. Kokteyl, müzik, kadınlar' rln )ı:ıhçcsine). 21 Konuşma. 21.15 

masözle evlensin! kabil mi? Hiç ol He.le kadınlar .. Sokakta beni rahat ıMıaın, tall\'il:ıı, kambiyo - nukut ,.c 
mıyacak §ey! bırakmıvorlar: Elbiselerimi yırtı· ıirı nt borsası (Ciyal). 21.25 Ncşrli 

Gittikçe daha seyrek görüyorduk yorlar, dü~rrnelerimi koparıyorlar.. plı'ıklJr - ıı. 21.30 l\lüzik (Küçük or· 
ı ı-I'll 'd b" keslra - Şef: Necip Aşkın). 1 -

biribirimizi.. Sever Y 1 S e u.. Saçımı çekiyorlar. Sehmidt • lncilcr - ,.als. 2 - Gcb· 
}'ilk bir köşk almıştı. Orada oturu· -·Evet. sen ve Hober Taylor, çok hnr<ll - Hoıncno; - \'iotoııo;cl ,.e or· 
vordu. Aramızda hiçbir acı söz bile gnzdesiniz. kcsıra için. 3 - Heubcrgcr - Şark· 
geçmemi~ti ama, gittikçe biribiri· _Hele imza istiycnler .. Masanın da. 4 - 7.uııdcr - Polkn. 5 - J. Sıra 
mizden uzaklaşıyorduk. Ayda bir üstündeki mektup yığınına bak' uss - Şen \'iyan:ı (\'uh). G - Brnhnıs 

Ell · . l\lac:ır donsı ::\o. 8. i - Paul l.iııckc 
defa, evine masaj yapmak için git· Oh ... 13iraz rah3l ettim.. . erın mu . Lğlcnct·li marş. 8 - Poul J.inckc 
mesem, meşhur yıldızın nikahlı ka. 

1 
dze!er yaratıyor, Marilin! Senin gı· Dnrılmn (Fnııtezi). 9 - J\licheli · 

nsı olduğumu unutacaktım. bi ellere malik olan bir kadın daha Çocuk o,Junları. 22.30 Müzik (l\Iclo 
Gayet yorgun bir günümdü. Son yoktur dünyada ... O ellerin daima di ,.c sololar - pi.). 23 Son ajans hn 

müsterimi de güzelleştirip savdıktan yanımda olmasını ne kadar i~ler· berleri ve ~arın ki progrıım. 23·15 
~ 11 5 · 24 l\liiıik 1 C:ııh. nd - Pi.)· sonra, yorgunluktan bitab bir hal· :Jim. Kuvvetli, güzel e er! ~em en 

de yatağıma uzandım. Biraz dal· çok özlediğim geceler daima elle
mak üzere iken telefon çaldı. rini hatırl3rım. lnsan galiba ellere 
Asistanım konuştu: ''Maalesef :le aşık oluyor. 

ERTUC.RUl. SADİ TEK 
Şchz:ıdch:ı~ı TURAN ti· 
vntrosuıııl.ı bu secc: 
hA \'t.:1,LLI ALI ,.e nr-

kııd:ı)ı.ırı hırliklc bü}•ıik müsar;ıe~c: 
Okuyucu Baynn Aysel .\lilA rcvusu .. 

i:nkam lok, madam çok yorgun... Bu sözleri belki beni memnun et· 
Artık çalışamaz .. Hayır, telefona mck için söylüyordu. Halbuki. onun 
kendisini Çağrramayız. lstirahatte bana bir kadın değil, elleri. ı tırabı 

d. nı teskin eden bir hastabakıcı naza· c;ogruktan, açlıktan titrediğini, ken· 
ır.,, ku d 
_Kimdir telefon eden? rile baktığım anlamıyacak kadar disini ölümden. sefaletten rtar ı· 
Diye sordum. budala değildim. ğımı, yıldız yaptığımı tamarnile ~-
-Bu senenin en gözde Jön Pro. Ellerimi avuçlarından çektim. nutmuş gibi}•di. Bana karşı en ku· 

mi}·esi Kolin!, boynundaki tutuk· _ Avrı1mamız Hlzım, Kolin! Bel çük bir pıinnct eseri bile gösterdiği 
ıu~ geçirmek için size ihtiyacı ol- ki sen de serbest olmağı istersin. yoktu. 
du~nu söylüyor. Bugünkü yorgun Bu sözüm onu adeta sevindirdi: Birkaç hafta sonra gene gizlice 
luktan sonra tabii gidemezsiniz. _ Ne zekisin! kaç haftadır, bi· ı\rizonaya giderek boşandık. 
Halsizliğimi unutarak derhal ye· zim rejisör ısrar edip duruyordu. Onun bulunduğu şehirde yaşamak 

rimden fırladım. Telefonu açtm1. Söhrctimin artmac:ı için, h.enim ka· pek güç geliyordu Çok iyi para ka. 
_ Alo, Kolin? Benim, Marilin.. dar tanınmış kadın yıldızlardan bi· zanmama rağmen enstitüyü kapa. 

' 
Fransız tahtının varisiı 
Löbrüne mektup yazdı 

,, Bir gün vatanıma hizme 
edebilmek gayesile kendim~ 
yetiştirdim, tayyareci im, 
Fransız ordusundaki yerime 
ahnmamı rica ederim.,, diyor 

Fransa tahtının veliahdi olan 
Kont ıdö Parl, Fransada saltana -
tın yenklen ihyası i~n çalı~n kra
liyet taraftarları için<ie en faal 
ve becerikli olanlardan biridir . 

Fransa toprağına ayak basması 
menedilmiş bulunan Kont ıdö Pari 
bundan birkaç zaman evvel hüku
metten gizli olarak tayyare ile 
Fransaya gelmi§, gazetecilere be. 
yanat vererek propagandasını yap 
mı§ ve tekrar tayyaresiyle tutul ... 
madan Fransadan uzakla§mıştır, 

Kont dö Pari Fransız: halkının 
sempatisini kazanmak için daima 
Amerikanvari propagandaya kıy • 
met veren bir insandır. Bu defa da 
Fransız cumhurreisi Albcr Löb .. 
rüne bir mektup yazarak müra .. 
caat etmiştir. 

Bu mektupta, hüklimetin son 
tedbirlerile Fransada yarattığı 

Kont dö Pari 

birlik ve beraberlik kalkınmasına decek hi~bir sebep göremediğini 
kc..rşı duyduğu alakadan bahset • ileri silrmüş ve demiştir ki: 
miş ve cumhurreisinin resmi sıfa - ''21 nisanda çıkan kanunun bir 
tına hitap ettiğini söyliyerek: maddesi de hangi dinden, ırktan 
1939 senesi 16 nisanında intişar olursa olsun her Fransız vatanda. 
eden kanuna istinaden eğer Fran- şının Fransız ailesinden nddedil -
sa bir harbe girecek olursa kendi- diğini tasrih etmektedir. Benim 
sinin de memleket müdafaasında verasetim beni acaba Fransız ai -
dövüşen Fransızlar arasına girme. lesi içine girmekten menedecek 
sine müsaade edilmesini istemiş - midir? 
tir. 

16 nisan 1939 tarihli kanun, 
harp zamanı müddetince, Fransız 
ordusunda hizmet etmek istiyen 
bütün ecnebilere bu ha'kkı hah • 
setmektcdir. Kont d6 P ari harp 
mUddetince kendisine de ''Fransız 
ordusunda açltşmak şerefi ve hak
kını,, vermekten hükumeti mene-

Bugüne kadar, bir gün vatana 
hizmet etmek gayesile kendimi 
yetiştirdim. Tayyareciyim. Fran -
sız pilot vesikam vardır. Benden 
istifade edilebileceğini umar, Fran
sız ordusundaki yerime alınmamı 
rica ederim.,, · 

Kont dö Parinin bu mektubuna 
henüz bir cevap verilmiş değildir. r-· • • • • .... - 1 '. ... ' • Bebek gibi sevimli 

Çocuk ycti~tinnek 

iıtiyen her anne, 

Senede Birkaç 
defa çocuğuna 

iSMET 
Solucan Bisküviti 

vennelidir. 

Her eczanede 
Kutusu 20 kuruıtur. 

Toptan satı, deposu: lstanbu1 l •okak Can Laburatuvarı 
lı Banim• atla.., Rah:olar J 

Tel: 21939 

• 

No.. 
ı 

2 
3 

• 
5 
6 
7 

VAK 1 T 
Yazan ve Türkçeye çe,·frenln odı 
Kader (Volterden) Asım Us 
Olimpi:rad oyunları Yildan Aşir 
Kılernns Terras esrarı (Galopln'den) G. v. 
't'ugoslav:ra seyahat notları Asım Us 
S:ırk Ekspresinde cinayet (Christic'clcn) \'. G. 
Etrfük Vazosu (Prospcr 1\leirıne'dcn) Hnydnr Rifat 
llcr meınlckcıte birk:ıç ~ün ( Mııhtclir ııı ucll iflerdcıı) 

Sayıta Rrş. 

208 15 
120 10 
304 20 
112 10 
3(i0 20 

G4 20 

Ahmet Ekrem 352 ı.:. -e l\ !' illla a başlıyo um. 
1'1ti~itj 0 1.n ile berabr çalıştık. 
t()rduı. gıttikçe daha siddetle 

Hemen geliyorum .. Ha~'Ir. araban• risile o.;cvi~'llem. nişanla!lmarn. son: •hm. l<;te şimdi ondan kilometreler. 
~önderme! Taksi ile gelirim. ra bir oaşkasile evlcrrnem, hclk1 ce uzakta bu satırları yazıyorum. 

Çabukça hazırlandım; Kolini gör. tekrar boşanmam falan lazımmış Ve yıldızlan beğenen, onlarla evlen : 
miyeli iki ay oluyordu. Beni aradı· Anlıyor musun. Bu feda.ltfı.rlığı sırf T.ek hevesine kapılan genç kızlara 10 
~ına göre, o da beni özlemi~ olacak· -:anat hayatı mm hatırı iç'n yapaca ithaf ediyorum. Her yıldızın böyle ı ı 

Son kor an (Fon l.üknerde'den) Fcllıl Kardeş 3ifı 

Karkas lıiköyeltri (Kazbek'len) Niyazi Ahmet 120 

20 
20 
10 
20 
10 

.>·"O ., 1 ~;.ı~ nun bana karsı gös· 
t ı· ""'a · '> ltl e %td tnınnettarhktan mı i. 

,. :ta bir u, bilmiyorum. Bir se· 
• }'a {ti~ece gizlic~. otomobili~ 

t lin, ~~k Yumada evlen· 
ı· lk 01du~u . ~ ~tör olmak arzu· 
r· h~ l<illl !Çın 17.Clİ\·acımızı gizli 
e· ·~~ .Se duymadı. 
it ~ arasında en tanın 

Son Ehlisalip muharebeleri (l\olllns'tcn) Ahmet Ekrem 2i6 
Futbol kaideleri Nüzhet Abbas 40 

tı. 1ız. yavrum. Hususi hayatı bir rahi bir macerası vardır .. Fakat bunlar ----------------:.~---------
Köskün kapısını açan uşak. beni ~inki gibi dümdüz, namuslu olaT' "azete sütunlarına geçmez. Bir ka· 193 9 RE S 1Ml1 HAFTA 

c:uratla ve kendi ayarında bir insanı 1rtic:tler halkın alfil<a5ım celbetmez· dın artist. bir amele ile nişanlı ol. 
karşılar gibi teklifsiz kaba bir ta . 1~r. Gnzete!erc yazacak me\·zu o!· dt•l!unu gizler. erkek )'Ildız. '-aktile. 
vırla içeri aldı. Tabii benim bu eve malı. satıcı kızla evli oldutrunu meydana 
ancak bir masöz olarak girdiğimi sa O günden sonra Kolinin hayatm· çıkaramaz ve bunları gayet tabii, 
myordu. dan büsbütün çekildim. Karlı bir yıldızlığın icabatından olarak ka ı 

Kolin, beni gôrilnce uzandı~ §ej· bir kı§ gecesi, penceremin altında bul ederler. 

Her nüsha yeni I bir giizellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık m ecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir 

Müvezzilerden ısra rla isteyiniz 1 



s \~AKIT AKŞAM BASKISI 

kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIMSIZLIK, ŞtŞ
KlNLtK, BULANTI, GAZ, SANCI, MtDE BOZUKLUaU, BARSAK AT ALETt, iNKIBAZ, 
SARILIK, SAFRA, KARACtaER, MtDE EKŞ1LtK ve Y ANMALARINDA ve bütün mide ve 

barsak bozukluklarında kullanınız. 
MAZON ?-.1EYV A TUZU son derece teksif edilmi~ bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay ve da

ı ıı ı ııııı ıı. 

ha kati bir tesir icra eder. Horoz markasına dikkat. 

1 

1 

-BUZELLiGi iZ 
. içi 

Bütün dünyaca takdir edilmiş 

sıhhi güzellik kremleridir. Gece 

için yağlı, gündüz için yağsız 

ve halis acıbadem çeşitleri husu

si vazo ve tüplerde satılır. 

ING1LtZ KANZUK ECZANE· 

Si BEYOCLU • lSTANBUL .............. ' 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 41.50 5 ci seri Kr. 

ÇAPA 
HUBUBAT UNLARI 

SIHHAT 
VE 

kaynağıdır. 

41 Dö Profunclis 50 ................................. llll'ı 
42 Günün hukuki ve içtimai 

meseleleri 75 
43 Eflatun 
44 Gizli harpler 
45 Disraeelinin hayatı 
46 Metafizik nedir? 
47 Yeni adam 
48 İrsiyetin tesirleri 

. ·n ·Ti rlfl[F 11NUJ1 1·11· 
35 
75 

100 

25 
75 
75 

VENÜS kadar g\izel ol mak İsterseniz ... ! 
Meşhur Alman güzellik mütehassısı profesör Doktor E. Wintc! 

tarafından formülü yapılan ve dünyada me\'cut müstahzara 

• en mükemmeli olan VENÜS güzellik müstahzaratı kullanını 

1 Eos K 

• 
1 

• 
M 
E 
v 
c 
u 

~S•u 

• 49 Politika felsefesi 75 
50 Estetik 25 

610 Bili'!; ,...,....j;K, 
Bu serlnln fiatı 610 kuruştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon
to yapılır. Kalan 4.88 kur§un 
1.88 kuruşu peşin alınarak mUte. 
hakisi ayda birer lira ödenmek 
nzere üç taksite bağlanır. 

Vakıt Kitapevi 
Düu ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 31-40 4 cü seri Kr. 

31 Rasin külliyatı r.v 
32 Metafizik 
33 İ5kender 

60 
40 
60 

Umumi d"pvsu: Nureddin Evliya zade Ecza, 

dep'1su İstanbul 

34 Kadın ve sosyali.ı.ın 100 
35 Demokrit 25 -

36 Dinler tarihi 125 

37 Filozofi ve sanat 40 
38 Etika 100 

39 
40 

Heraklit 25 
Ruhi mucizeler 75 

650 
Bu serinin fiatı 6.50 kuruştur . 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon. 

to yapılır. Kalan 5.20 kuruşun H d 
120 kuruşu peşin alınarak mUtc- er uer B 

bakisl ayda birer lira ödcnmc1ı l 
Uzere dört taksite bağlanır. 

Ademi 

Tra~ olduktan sonra cildi 

krem sünneyiniz 


