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gelecek 
Bükreş, 9 (A.A.} - iRador a • 

jansı bildiriyor: 
Türk hUkfunetile mutaba.k:a.t 

halinde, B. Gafenkonun .Ankara. 
seyahatinin haziran ayının BOn 
on beş günü zarfında yapılması 
kararlaştrrılmıştrr. 

Papa, beş devlet arasın-da 
bir ko.nferans teklif etti 

Sovyet Rusya, lngiliz mukabil 
teklifine hemen cevap verecek 
Son günlerde Polonyada hudut mıntakasına yerleşen 

üç yüz A 1 m an içerler e sevke d i 1 ece k 
Paris, 9 ( A.A.) - Parla Solr 

Y u g O S 1 av na 1
1 b ı' prens gazetesinde Sauer Weln yazıyor. 

Papa, mUmeselllorl vasıtasly-
le, Almanyn, tnc;lltcre, Fransa, 

P 1 R • tt • İtalya ,.e P?lonya başvekil ''e 

\ ~-
~ 

Mezun gcnç1cr istiklal lJfar§fnı SÖ1J1üyor1ar - Bir 'mc.~untı 1.-ı11.ç 1cıı~tt1t!JM' • 

-

o om aya g 1 1 ' hariciye nazırlarır.t Vatikanda 
toplanmaya davet etmiştir. Tek· 

Kendisile birlikte giden hariciye vekili !~fn~a:u~.:!!~~1!1 t~!~!;:c0~:~~~ 
• b• laşma ı·mzalamıyacak Papanın hiçbir m!.lzakereye blz-yenı ır an zat iştirak etmlyeceğl, fakat ge· 

ahraman u anma
Belgrat, g (A.A.) _Naip göre, Naip Prens PaulUn ltalya· rek şahsen gerek kendi harlcl: m z a 33 genç 

Preııs Paul ve Prenses Olga, 1- yı ziyareti bundan daha birkaç ye nazırı ~aıutasfyle icabında } 
talya Kral Ye Kral!ceslnl res· ay evvel takarrUr etmişti. mUşavlr veya ara.bulucu sıtatly· 
men ziyaret etmek tızere, Ro- Naibe refakat etmekte olan le tavassutta. bulunabileceği an· · 

iltihaketti 
maya. harck~t etmişlerdir. Ha· harlcJye nazırı llarkovJç, bltta- laşılmaktaılır. 

rlclye nazırı Markovlc; Naibe re· bl İtalyan devlet adamlarlyle Diğer ta.nftn'l Tcmps gazete· , 
t:ıkat etmektedir. görUşecekttr. Fakat yenl hiç· si de aşağıdaki hnberl veriyor: p ot e m k 1 n 

Belgrat, 9 (A.A.) - Belgrat bir siyası vesikanın imzası mev-
1 

P~pa mllmossm Orsenlzonun 
~lyast maha.füdc beyan olundu· zuubahls değildir. lkl memle· cuma gUnU HitJ<>r1o yaptığı mu- d 
ğuna ıgöre, Naip Prens Pa.ul ha- i-et arasındaki mUnasebetler lAkat esnaamdıı OrEenlzo, Rlb· Va rş u va a 
ziran başlarmda. Berllnl de res· U37 Belgrat anlaşmalariyle bentropu, yAkında. Romaya gc· 

(Yazısı 5 melde) 

Tagmis'in bir makalesi ______ , _____ ..... ·-········· .. ··---- ·--·-' , ... 

Balkan Antantına 
nıon ziyaret edeccktlr. <lo!tlnk ve tyl komeuluk esas· lerek g6rUşrneler1no devam et· n k ·ı_ b• A • d 
ına1Tı1ilffnde0 bJeyaD 'oıünlfügti'iral ~;Z,y~~fm\i'ş'luitctt'tJ\l•H~taHır_;-ı ..... -Aınu•+1'(~·6tnetdaJ ~~. ll8 ll.JUD vrupa mınnettar ır 

G.. · I 'tt' goruşme yapacak Londra, 9 <A.A.> -DünkUdip ea.erek te Litvınorun çekilmesi!~ 

Yugoslav Naibi PreM Paul 

l=>ek yakında: ......,_ ~ ,_, ,_ ,,_, -
( VAKiT ) sütunlarında 

okuyunuz: 

T ebriz macerası 
Niııva harabeleri eteğinden 
l\.fkas iline doğru bir ıefer! 
Stf ere bizzat iıtirale ve burada bir 
va~if t deruhte tdm bir Osmanlı 
~'busunun hatıraları 

evzu ne kadar merak u~ 
l'orsa hatıraları nakleden üslQp o 
kadar zevk ve lezzet veriyor. 

İFRİTLER 
~tansız akademisi azasından Fran-
3~vıı Moryak'tn en yüksele tsttlt. 
~.;d.en biri olan bu roman, irfan 

6· 1~P1ıanemizt hemen kırk ysltltm-

o rı n g s pan yaya g 1 1 BUkreş 9 (A.A.) - B. Potem· lomatik hadiseler ve bilh~ Sovyet siyasetinin değişmiyece .. 
kin, Varşorn yoUle Moskovaya ~Ioskovada Molotofla İngiltere ğine ve Moskova hülrumetinin 

ispanya' l·talyan-Alman aske· dönmek Uzerc hareket etmiştir. büyük elçisinin yaptığı mülakat garp devletlerile teşriki mesai e
Sanıldığma göre, Sovyet hU· ve İngiliz notasmın Sovyet hü _ deccğine hükmetmektedirler. " ı · • k • kO.metl, yakmda HUkreşe bir kftmetine tevdii, Varşovaya bir Times gazetesi, başmıı.kalesin.. 

rı an aşmasına gırece mış elçi tayin edecektir. :Maıtım ol· Sovyetelçisinintayinivenihayet de bilhassa Balkanların Yaziye • 
duğu Uzere lılr ı.:ıenedenberl BUk diğer bazx anlaşmaların netice • tini tetkik ederek Türkiye dfplo. Sanremo, 9 (A.A.) - Alman -.--..---~-· 
reşte Sov'"·et el,.ls~ yoktur. matik mahafilinin cenubu ~arki 

Hava Nazın Mareşal Göring bu 
g,1bah saat 9 da Huarascon va4 

puru ile hareket "tmlştlr. Gö4 

rfng, İspanyada Valancla'da kı .. 
sa bir tevakkuftac. sonra seya4 

tıatlne devam ederek Hambul"" 
ga gelecektir. 

Hareketinden evvel General 
mchtofen tayyare ile Berllnden 
gelerek kendisine mUl!kf ol
muş ve uzun mfJ.ı:ldet.görUşmUş
tUr. 

Görlnıg'Jn Akdeniz seyahati 
hakkında Berllntn siyası mah
tellerl bUyUk bir ketumiyet gös4 

termektedlrler. Aynı mahfel .. 
lerde İspanyanın İtalyan • Al .. 
man ittifakına gtrmest !htlma .. 
11 tmkAnsız added!lmektedlr. 1-
yl haber alan mahfellerde söy
lendiğine gOre, ~lmanya Pa -
panın Polonya meselesinin mus
lihane bir ~ekllde halll lehtnde
kl teşebbtıstıne "mUsbet bir te
kilde" cevap vermiştir. Papanın 
sartetttğl gayrefü•rln boşa glt
mı:sl thtlmallnln kuvvetu oldn-

J "' lenmek üzere olduğuna dair Yeri. A 
varşova, 9 (A.A.) - Potem· h \TUpası devletlerine tam bir gö. 

len aberler, gazeteleri nikbin • · b" ır~· · k 
ktnin bu gece saat 23.30 da bu· riış ır gının ıymetini anlataca-

liğe sevketmektedir. ~ .. ·a· 
raya gelmesi beklenmektedir. gı umı ınde bulunuyor ve diyor 

Matbuat bütün bunlara istinat ki· (Devamı 6 ---.ıft) Mumaileyhln derh:ıl Bek ile gö· · ~ 

rUşmesl ihtlma11 vardır. 
Sovyetler Dlrl\ğ:ntn Vnrşova 

roaslahatgU1arı V!:!topad, Po· 
temkin - Bek görUşmelerlnt ha· 
zırlamak U~~re dUn Bek tara
Cmdan kabul edllmtştlr. 

Sovyet maslaha~Uzarı, Po· 
temkine Varşovayn. kadar rcfa· 
kat etmek U~ere J,eh • Rumen 
hududuna gttmlşUr. 

lspaoy~ 
Mareşal Göring lk'lirısı7e MrlDae Milletler Cemiyetin-

den çekildi 
ğu aynı mahfellerde söylen- Bu:rgos, 9 (A.A.) - Hariciye 
mektoolr. Bununla beraber, n,a.mı general Jordana, B. Ave. 
bu mahfellerde, ytıksek ahl!kt 'nol'e lbir telgr&f çekerek fspan • 
emellere tsttnat eden bu gayret- yanm Milletler Cemfyetinden çe. 
1er sempati ile karşılanmakta- kfld.fğinl bildirmiştir. 

dır. (Demms 6 tncıda) 

Çinliler Onbeş günde 31665 
Japon askeri öldürdüler 

3 harp gemisi bahrıldı, 10 tayyare' düşürüldü 
etı garbtn en delnli eserlnini ka-
~~ırnı~ olan mtad Şungking, 9 (A.A.) - Re.mı.en 1456 tüfek, 56 makineli ıtüf ek, 21 
1 bildirildiğine göre, nisan aymm top ve 5,757,691 mermidir. 

Londra, 9 (A.A.) -iDaily Ex. 
press gazetesin.in bildirdiğine gö. 
re, İngiltere lhükCtmeti açık bir 
şehir olan Çungking'in geçen 
pel'§embe günü bombardıman e. 
dilmesini Tokyo neminde "!na • 
niyet namına,. protesto ctmeğc 
karar vernıi§tir, 

1 
snıail Hakkı Alişan son on_beı günu. zartmda Çinln Diğer tararta.n Çinliler, 9s_~3: 

n kaleo:ı.i.I . . . türk muhtelit cephelermde 504 çarpış- pon tankmı ve zırhlr otomobılını 
~ ti e gazetemız ıçın çeye ma vukua gelmif ive bu ~ış • tahrip efmi3ler, 3 Japon harp ge. 
l'akı ş r. malard& 31,665 Japon, ıru'b&yı ve mlsin1ba.tmnışlar,10 kadar tay .. 
;ahesnd~ (Vakit) sütunlarında bu eri ölmüş, 512 kişi ide ~ir edil. yareyi düşürmüşler, 56 kilomet
.. erı okumaya başltyacaksımz. miştir. Çinliler tarafından elde e. re demiryolu He 76 lkilometre ka. 

1 L7t..1!:!JL,..~~ dilen ti°UP, nıalzemesi 1se1. 275 at, .ra Y.Olunu bozmuşlardır. · 

Kral ~o Clun T~nU1e CıımJmriyet <Wi<Tes-ine çeYeıı1~r~!ffwı11 
Resmimiz 'kral~ t;-..e7.engi 'kctJ.dıtlctan 301zra V:bidcdmı a:l/T'llı1*etı 

' • ~.....ıl ı/ ,..., _ · -
Jl.UG1'~SJ'lr.ff. 
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Yeni Denizyolları 
ve limanlar idaresi Şehir meclisinde 

görüşülen işler 
Dmı1z yollan ve llınnnlnr i<fa· 

re 1 son ,.e knt'i şı•klfnl nlmnk· 
tadır. Büyült knrn ıınkllyeclli· 
ğlnden sonra deniz nnklJye Jş· Şehir Meclisi dUn saat on beş· 
ferinin do devlet cımi ıı.ltmn te ikinci refg vekm Tav.tik TUre· 
girmesi, bu suretle tnmnmlnm· nln başkanlrf.mdnn toplanmış 

tır. 
yorr •• 

Büyük deniz nakliyeclliğlnJn Teeryağlarınm 'mal ve satış 
tarzlarma dair zabıtal beledi-devlet emrine glrme:;l ,.o kfil 

hallncle muny)"en ınnk:ımJar ta- ye taJfmatnamecılne bazı ma.d· 
ra.fmdruı sevk ve tdure olunmıısı clelerln ekhmmeolne dair teklif 
mcmlckcttckJ lktr nıli fnnllyct mUikiye encUmer.lne, belediye 
vo milli kalkınma b:ıkımmdıın zabıtası talimatnamesinde ga· 
hem bir ileri hnrek'.}t, hem de zozlar hakkındaki maddenin ta· 
bir kazn.nçtır. Çünkn Jçtimn.i tıe- dl11 slhhlye encUaıenSne, beledl
kAmfil bakımından ffııd.e ettiği ye borçlarını vermlyen bazı mU
m.n.nayn halkın tktısadt kudreti- kellefler hakkında tabsfll em
nfn b1r :llndesl olnrn.k deniz vnl kanununun tatblklne datr 
nakllyeclllğinnl ıuıve edilmiş teklifler ka\ anlu encUmenlne 
olnıAsı hem dünyn. piyasasına, havale edilmiştir. 

hem de memleket plya asına Cadde ve cokı>.klara a.mud o· 
arz~ecek milli mahsullerin larak asılan Jevhaların men'i 
çabuk ve ucuz nakllnl temin e- hakkındaki tt'kllfln bir kere de 
dece bir clhnz olacnktır. bUtçe encUmen!nde tetkikine 

Umumiyetle nakliye işlerinin !Uzum görUlereli. mc:.:kOr encU· 
gitgide bir maliye ve kazanç mene havale edllml~·tlr. 

mevzuu olmaktnn çıknrnk umu· Asker atlelerlne yardım ola· 
mi hizmetler arasma girmesi rak alınan para!arın haziran, 
:tJ.krl bizde az zamnncln. karn eylUI, kft.nunuevvel, subat ayla
n.nkllyeclllğlnde chemmlyetU rında ve dört taksitte tahsili 
karlar temin etti. Şimdi de bu uygun görUldU~llne dair bUtçc 
zlhntret büyük deniz nakllyed· ve mUlklye cn ... tı menlerlnln 
llğino tatbik olunmaktndrr. müşterek mazbnta~ ı okunmuş· 

Nakil va.qta,Jan amca. bir tur. 
kAr mevzuu ve sermnrcsl faiz EncUmenler, an~Rk bu mUkellc· 
h A{)larmn mekel oldukça bll· flyetln tahakukatı PlAkadarlara 
hassa cmtln ticareti devrine gi· usum dairesinde t\!b!lğ edilme· 
rcrek dü.nyn rekabetine nynk dlğl yapılan tetkikattnn anlaşıl

uy<hırmaya. mecbur olan mHlet· dığından bıı clheUn teminine 
ler l~n blr tchlJke olnr. nnzarı dikkati ç~lm işlerdir. 

Bu sebcptcncllr kt, nakllye iş· Mazbata. okund ktnn sonra 
lerintn dc,·lct eline geçmiş ol· Sırrı Enver söz d:arı..k dedi ki: 
masmı halkın 1ktı ntli kudret 

Yardımcı öğretmenlerin vaziyeti 
çok müşkül 

Öğretmenler Maarif müdü'rlü
ğüne müracaat ettiler 

Orta okul öğretmen ihtiyacuu karoılamak üzere M.a&rif Ve. 
kaleti bir kaç yıldanberi çok iyi bir ıusul tatbik ederek kadroya 
ücretli yardımcı öğretmen ilave etmiştir. Yardımcı öğretmenle. 
rin çalı§IIl.a}arma ait olmak U7.ere tesbit edilen raporlarda. müs
bet neticeler verdiği memnuniyetle kaydedilmektedir. 

Fakat, her nedense Maarif Vek~leti bu öğretmenlerin ma. 
~ vaziyetini bir tUrlU muntazam bir aekle solanamIJtır. Bu yüz. 
den müteaddit defalar öğretmenlerin ma.aşlannm bir iki ay te. 
ahhurla. verildiği görülmektedir. Nitekim ders yılı başında mun. 
taznm verilen maaşlar, intizamını kaybetmiş ve yardımcı öğ
retmenler Uç aydanberi ma&§ alamamışlardır. Kazançları yaln,ız 
buna inhisar eden öğretmenlerin vaziyetleri bu suretle oldukça 
müşkUl bir hal kesbetmiştir. Dün yardımcı öğretmenlerden bir 
grup ~f müdürlilğil yoluyla vaziyetin bir an evvel halle. 
dilmesi için Vekft.lete rnUracaat etmişlerdir. 

Vekô:letin geni bir kararı 

Okulların umumi tatil
leri azaltılacak 

M~a.rH Yekdletl llk. orta ve I Kursta yeni tc ırfs usulleri . 
llselerın yıllık çalışına prog-

1 
nln ehemmiyeti ö~rctileccktfr. 

rnmları etrafında yeniden bazı I Kursa girerek ıni\fetttş sayısı 

mUhim kararlar Yerın!ştir. Bu 500 kadardır. 
kararlara göre o?:uı1:..rın umu-1 
mi tatilleri nznlncnktır. Tatille·! 
rln bllsbUttın knnla"ıığı haberi 
doğru dol;lldir. Y .l.ıtz uzun im
tihan mUddeUerl daha kısa bir 

24 saattan fazla ders 
okutulmıyacak 

Maarif Ve.h.A.lctiniıı eon verdi· 

bakınımdnn tnklşnfı fçln bir zıı 
rnret tclfı.kld ediyoruz. 

••-Bu paraların tahakkuku 
mahnlle-DlUmes$Jilcrl tarafın· znmnncln yapılaC'nl~ ve imtihan· 

dan tnsarrut edilen sUnlcr ted 

ğl kararla önUmtlıtkkl ders yı · 

lı başından itibaren hiç 1.ılr Bğ· 

r trnonln n okulda .dnhU ol· 

cluğu lınldo lın!tndR 24 saatten 
elan yapılma 

Onmhurlyct hlildhnetl mnli tından tahsil 
ı rn· risata eklenecektir. 

foonkllrlıldar ynpnrnk bu zihni· 
yet! hAldm kılınayn çnlı~ıştır. 
Nnkllye işinin bıı::1nst scrmnyc· 
den devlet sermnyeslnc intiknl 
edişinin sebebi budur. 

Bu vaziyet karçısmda tatille· rnzla dersi oımıyacaktır. Vekfı· 
Ynptığım tnhklkntn göre Fatih rf ve tedrisat senesi saatlerini !et emebi ve eknlll:.ct okulları, 
mıntnkasmda. senede bir gUn tesblt etmek Uzcrc yakında ve· husust okullar ve rcsmt okulla· 
evlerin kapıları çalınarak l.ıu 

paraların vcrilmoilf si yUzUn· 
den icra marlfetl;le tahsil!ta 
teşebbUs edllmcl:tedir. Halbuki 

kfı.lette bir koml")On toplana · rın öğretmen kat1rolarlyle esas· 
cnktır. Asıl lmrar temmuzdn 

lı surette m~şgul <.l nn~a ba~la-
maarif şörnsında \"t":·llecektir. 

ınıştır. 

Müfettişler için kurs Yeni kurulmııktn. olnn dcnJz 
yolları Te llmnnlnr Wtırelerl de 
bu prcn tp Jçlnde nncnk hayırlı 
inldşnnnrn mnzhnr olncnldnr
dır. 

bu paraların ne zanınn Ye ne 
Fazla dersi ol· n i1ğretmenle· 

rln uhtelerlndekı ılcrslcr nlm· 
maktadır. R:.ınn alt listeler \'e 

tık tedrisat mUfe,tlşlerlnln 
miktar Uzcrlnder trı.hakltuk et· meslekt bilgilerini çoğaltmak 
tlrildtği mUkellı>fe tPlıllğ edil - ı uzere önUmUzdel.l tatil mevsl- mUnhaller t~sblt edildikten son 
memckte, yalnız cami duvarla· mlnde bir ınurct ı9llk seltslyo· ra yerlerine yeni tny!nler yapı· 
rma tahkllrn.tı g'1:,tE ren birer nu açılması için vekAlct tetkik· lncnktır. 1<'akat bir scrmnycyi lıulmki 

nınhtyctten çıkarnrnk <lcl'lct· 
leştlrmek, bu mücı:ısc..;enln Is· 
tenıll(;f şekilde rnnclımnn \"er
mesine lmknn bnh~ctnıcz. 

liste asılmakta imiş. nu işi btr 1 d" k ö !ere başlamıştır. Resm okullaria ynr ıre ·t r· 

~nünc'lo tutulnınsı lllzım· 

gelen iki tclıllkc Tnt-dır: 

an evvel yoluna. koymalıdır. nu sckslyona rv,·el-:e ilk ted· lUk yapan öğretmenler ne husu· 
MUmcssll denen !timse yoktur. risat müfettişi olmuş olan ve st ve ne de ekalliyet ve ecnebi 
Bu işi salim bir yol:ı lrnyalım!" halen mUfettlşlllc kadrosunda' okulunda ,·azlfe alaroıyacaklar· 

Fuad Fazlı da itirazlarda. bu· 
çalışan mUfı;ltlşler ~lrocektlr. dır. 

lundu. Kanunen • .flcıdlyeye ve· 

I - NnkU ''nsıtnlnrmı mnllye 
hazinesi lc;ln bir gcltr membnı 

aymft.k. 
lI - Do\'let serrnoycsinl bi· 

rokrat müesseseleri işletir gibi 
ftınllyete sevketm('];:! 

Dentz yolları ,.e 15mnnlnr için 
hnzırln.nınış olnn Jmnunlnr bu 
iki tchllke)1 de önlcycceJc ma
hlyctte<l.lr. 

rllınlş olan bir YaıHenln gayri 
mcsul kimselere yaptırılması • 
nın doğ'ru olmadı;n: ı söyliyerek 
bazı izahat istedi. 

Muhasebeci, bu n~.J anın sene· 
do azamı on lirayı geı,:medlğint, 
bazan bir faldr kadına ayda 60 
- 100 kuruş kadu bir para dUş· 
tuğunu, senede r.-1 miktar para 
toplamp kimler" \'erlldlğlnln 

pek belli olamıync· ... ğını söyledi. 
Nakil vnsrtncılığı bii) iik mcm Diğer birkaç nza dı> flldrlerlnl 

lcket iktısndi bünyl'.st tı,:lndc bir s6yledlkten sonra mazbata ka· 
parça, bir unsur tcldkkf edil· bul edildi. 
mektcdlr. 

tdarcler blrokrnUk usuller- Vapurlarn kor'.laı.ya verenle· 
den 7..nk tutulncnlc !'lckll<lc nıc- re tenzlH'ıtlı fly .tın buz verll-
todlnrn snlıiptirlcr. . mesl uyıgun görl11~U. 

Büyük l\fillct :Meclisine sev· Meclis, cuma gUaU toplana· 
kc<lilcn knmın Ifi,J1lınsı bu Ud cnktır. 
hususiyeti ile tatbik Jmkllnmı 

buldnf,"11 tnlcdirdo hnkilmten lı,:ln de bir tarihten hnşka bil' 
milli blr lktısat clhnzı hnllni ıı.- şny del'.,rildlr. 
ln.cnktlr. JUICUds nakJI işlerini mcnılc-

•akll vnsrtalnrmı tnh ll<lıır ket fütJsa<li knlkmınaı.ınm bir 
zlhnlyctlylc miıtnlcn <'elen mcm- pn.~n ı ' 'C mHli clm; n.nm lıir cii· 
lcelı:tlcr do 'ardı. Ynrdı, dlyo- zü olarak tclllkkl ccllncc, nakil 
ruz; çUııkü onlnr t('criil>clcrl· vn.sıt.ıı ı hnz.lııeyo gelir lmynnğ1 
nln sefn.letl :içinde tnrihc knrış· düşüncesini bir t:u·nfo bırnk· 
nuşlıırdır. m'nk iktiZA eder. 

Halbuki biz bu tccrilbclerin Bizim nnkllye lşlorimlz ancak 
iistfindcn uzun r.ı:nmnnlnr geç· mllli şartlar içinde bir tktısat 

tiktea eonra fa.tllly~te bn.~hyo· meselesi olarak nıi\talcıı edilebJ 
.... llr. Yeni deniz yollnn ve liman· 

Gel"fdo knlnn Te Jmpnnmış be- Itır iclnrcsindo bu Tn:rJycti hA
şcri bir d«n-lr olıın ''.l\Inllyccl kim görmek emellmlzdlr. 
de\'lct'' tclll.kldsl nrtık blztm SADRİ EHTEM 

ali yakında Anka- Gümrükten 
raya gidecek kaçınlan mallar 

tstanbulun imarına ne 
kadar para harcanacak 

21 kİ§İnin ifadesine 
müracaat edildi 

Vail ve Belediye Reisi Doktor Tophanedeki fort n.telyelerinde 
Lutti Kırdarm BnUmUzdeki haf- senelerdenberi biriken 100 tondan 
ta başında Anka raya gitmesi 

1 

fazla otomobil malzemesini gtim. 
muhtemeldir. Vail :·eni bUtçe· I rliklerdcn hurda kaydile ve az 
yl götUrcce1ctlr. j gümrük resmi verilmek suretile 

BUtce tasdikten gelir gelmez çıkarılan kaçakçılar hakkında • 

l + b ld hUyUk bl:- imar hn.· ki tahkiat tamamlanmıştır. 
s.,an u a y 1 3 k. 'd .. kk 

reketl başlıyacnktır. Belediye· ! a nız . ışı en mure ep 
lor bnnkasındnn ·''apılncak beş olan bu fu-manın başka yerlere 

11 ı k l t 'l az dl eattıklnn kaçak mallar aranmak· mllvon ra ı s ı u ve ye . . 
• 

1 
• • ta ve toplanmaktadır. Şımdıye 

milyon ııralIK ff'\ ı,alfıcle tahsl k d hAdi d 1 •1 21 , .. · 
ı a ar a. sc o.ayısı e ,Kı§ı • 

snt ile birçok t şl are lmşlannrak- . ·r d 1 . U t d"l 
nın ı a c erme m rac:ıa c ı • 

tır. 

Ölüm 

Yeni 
binalan 

liman 

Milano 
görüşmeleri 
:Fransızca l/\·ltrauslgcut ga· 

yapılıyor zetcslnde Jcnn )'l''ııyor: 
Alman Hariciye \'eklU \·on 

Bazı limanların da Rlbcntroıı ile ltaıya Hariciye 
içleri temizlendi Nazırı Kont Clnııo ~Illllnodn gö· 

Sabılı . . rli~tülcr .. 
erımızde bulunan bütün • 

lim:.-'ard b" 1 1
. b' Avı-ııpa slyn.-:.ı hl\disclcrinin 

ıuu a ırer yen ıman ı. • _ 
nası yapıl k 1 b gergin oldlgu gurılerdo mfh,·er 

ması arar aşmıg, u 
Yolda faaliy te il 1 ı· Ti de\'letlerinln harJclyo ,·ckJlleıi-e geç m § ır. re. .. ~ 
bolu, Mudnnva Ba d 1z nin bu goruşnıeleri lıcr halde .-v , n ırma ve . .. .. 
mit limanlarında birer yeni bina gunun en mühim iyn'ii hftdlsc· 
inşa. edilmiştir. Ayancık, Edre • lerhıdendlr. 
mit, Mersin, Erdek, limanlarında "k detn olarak Polonya ıne\'· 
inşa edilecek binaların da proje. 2uunda Alınan nıenfl\Atlcrl İtal· 
]eri hazırlan.makta.dır • Bundan ya mcntaatlorlylo kıırşılnştı .. 
başka. Silivri limanm.ın önünde ı\lmanya. Polonya~:: vurmağınn 
bir çok kazalara sebep olan ka • dolamıştır. Şu Jınl<le Roma dört 
yalıklnra bir fener yapılması ka. yol ağzmdn. bulnnnıakttıdır.. İ· 
rarlaşmıştır. Bir kaç gtine kadar tall1' ya Polon)'6 dostlu&runu 
inşaata başlanacaktır. SilhTi be. Alınnny1c1·n feda. etmeli Yeyahut 
lediyesi fenerin yanma masrafı. \"ar.<;oo,·a tarafına ı.;t>~crck llcr· 
Dl kabul etmiştir. lln tlo 111('\'CUt bnğlnnnı t,;Öznıe· 

Diğer taraftan Gelibolu lima- 11\Ur .. lştc Roman tlfü:fındiircn 
nının iç ve dış havuzları da tarak ı mesele de budur.. • · 
duba.sile temizletilmiş ve havuz.. ı;mu•nlyet ltlbııı·lyJe bcynel· 
)ara deniz vasıtalarının girmesi mUcl fılyıısi hl\.dl-..~ıcr ka.rşısın-
temin edilmiştir. dn Aluıan ve ltaıınn nıntbuııtı-

-o- nm kullunmakt4 olttuklan ll· 
Askeri memurlar san a.y:nıdrr •. 
hakkındaki tadilat Ji'aknt Polonya Hariciye Ve· 

Askeri memurlar kanWluna ba. kili Koloncl Rc1t•1tı nutkuna 
zı maddeler ilavesine ve 2505 sa- kar~ı AJnınn nıntbuntı nteş pü • 
yılı kanunun 6 ve 7 inci madde • küriirken, İtalyan mntbuatı dn· 
lerinin kaldırılmasına dair olan ha. mutedil bir JJsno kullnn· 
kanuna. ek olan proje milli mü • makta ,.o nutuk lı:ıkkında lıic; 
dafaa encilmeninden geçerek ruz. bh· miitalca yilı·ütülnıemcktc· 
na.meye alınmıştır. dir. 

Askeri lise mezunlarından ol • 

- Salı fıçarşamb. 
9 MAYIS il tıı l\IAYIS 

10 Rebıul'cv. ~u Rcb ül'cv 
4 bızır U ti bızır . 

Vakıtler 1 Vasa. ,Eıanl 
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Parti meclis grubu----------~-~~~m~ 
toplandı 

Anl}(ara röportaJı 

"Veşrigat Sergisin
de Bir Saat 

lktısat Vekili s 1rulan 
suallere cevap verdi lngiliz general

Ankara, 5 (A.A.) - c. H. Par. leri Fra nsada 
FERIBE TEZAŞAN tisi Meclis Grupu bugün - 9 - 5 ·ı . 

Yazan: 939 - saat on beşte Reis Vekili Mafıno hattını gezıyorlar 

Hırvat mü m essi ile r heyeti 
Maçek'e tam salahiyet verdi 

.... uııtzim güzel, ubcnkU, zen· ı lerln teşhir edildiğ~ salona geç· Hasan Sakanın başkanlığında top- Londra, 9 (A.A.) _ Daily Te. 
!il U anımız yeni Tiirk bnrfl7· tim. Renkli re.ukll kitaplar landı. Iegraph gazetesinin Paris muha. Zagrep, !> (,\.A.J - l\11111 Hır· yeti Maı;ek t:ı."&fındun takip e · 
~endin! gö tcre"'<ıktlr. Asır· raflara dlzllmlş. Kl'ı 1 arının al· Ruznameye dahil mesele, Muğ. biri yazıyor: vnt mUmessillerI '' retı tarafın· dilen siyaseti taı:ı:ımiyle tasvip 
ca knfalnrmnzı demir <;crçe- tmda çantası, elt:ııJe kalın, iri la mebusu Hüsnü Kitapçı tarafm-1 Bir harp takdirinde Fransaya dan kabul ec!i~en bir karar su- ettiğini ve mumafü:ybe, Hırvat 

e l~indo bulunduran, nıılnşıl· paketleriyle r:fln:·n önUnden dan iktısat Vekalyetine tevcih, gidecek olan İngiliz ordusuna ku., retlnde: mllletinin ruo,·cudlyet ve hUr 
rnn, anlıynmndıı:nuız işaret- insanlar bir sel hal•nde ilerll · edilmiş üç maddelik bir sual tak-ı manda. etmesi beklenen general ı - Avr•ıpanın umumt vnzl· rlyet prensl:ılııl ı.cr eeyden Us 
en kcn<Unılzl kurtnrınnk yorlar. Kitaplar bü~·Uk bir iti· riri idi. John Dill. Fransız orduları baş- yetinin, Hırvat meselesinin tun tutması şartlylc, lAzımgelen 

tcburh·ctindc,·lz. Usnnmuzı na ile yanyana dhılııılş. Uzerle· ilk defa sual sahibi Hüsnü Ki- kumandanı general Gamelin ile mUmkUnee iki alakadar millet 
" " ak · · ·ı kararları ittihaz etmek husu -:uıakknk anlam.ık fstiyonız. rinde dil, pedngo~ı. teknik, hu· tapçı bu sual t rm ı e sanayie Maginot hattını gezmektedir . nrasmra doğru<hın doğruya ak-

il Yeni hnrflcl'le ııC'k <;nbuk, suet neşriyat, sp'>r <.:iye burada müteallik hangi meseleler hakkın. Bu ziyaret müna.sebetile, ge • tedllecek b~r ı · ı.-\fla sUratle sunda tam G~lt\hlyvt verdtğlnl 
Ukemmcl bir su.-cttc nnlfya· nyrı bir tasnife t~t>I tutulmuş. da izahat verilmesini istediğini 1 çenlerde İngiliz genel kurmay re. hallini istllzaru etuı'h müşahede beyan etmelaedit·. 
nı. Ben buna cmıntm. Siz de m\ıah ve hususi ne<;riyat vitrin· bildirdi. isi general Gort'un başkn.nlığı edilmekte, 
hı. olnnuz." lcrlnfn önll dlğerlm·:nden dahn Müteakiben iktısat Vekili Hüs· altında müzakerelere devam ede. 2 _ Hırvat L"'lt.:ruessilleriylc Bir Alman gazetecisi 

Mısırdan çıkarıldı kalabalık. KarlkatUrleri olrn ·ınü Çakır sual takririnin ihtiva et- cektir. Belgrat hUknmE't mnhfellert a· 
Sergi evinden l;rri girince yanlar yn kUçUk bir t<'bcssUm . tiği muhtelif .meseleler üzerinde . Ge~e:al Dill'e birinci ve ikin. ra,sındaki görll:;l'Jlcınrl kolaylaş· 

•ZUrne çarpan ilk şey Ata tür· den sonra yUrUyor , eya daya . ve her meselenın bugün ne safha- cı İngılız fırkaları kumandanı ge- tıran bliytik dc,·lı,tlerfn tarzı Berlfn 9 (A.J .. ) - Völkfscher 
~ıı bundan on se~e evvel :rent rı.mayıp kahkahayı atıyor. da bulunduğuna dair uzun izahat neral Alexander ve Vils~n il_e g~- hareketleri ro-::t".nuulyetle se· Beobahter ga:r.Jtus~nln ve Tran
rrıerin kabulU dolayıslyle Serginin bUyUk calonu para· verdiler. n.el kurmay harekat daıresı reı. llı.mlanmaldn, socean ajansının W\;babld şı-
lcd!ği şu sözler oldu. Geniş \a11alarla mUtea.id~t kısımlara Aynı mevzu üzerine söz alan sı gcne:al Pournall refakat eyle. 3 - Sırp TL1'11:thıln Hırvat. mit, Mısır makaml:uından Uc 

. YUksek bir tablo, en yukarı· ayrılmış. Ortada. btly!\k blr kı· birçok hatipler sıra ile fikir ve mektedır. . larla anlaşru<t. but:.ısunda gös - gUn içinde l'Aıı;ır nrııılsLnl ter· 
A.tatUrkUn \'e onun şu kıy sımda resmi neşriyat teşhir e· mütalealarmı beyan ettiler. M ı· terdlğl arzu m~'llnunlyetıe kay- ketmek eml'inl aln ı~tır. 

eıu sözleri altın ·le.. diliyor. Buyuk ~mıet :Meclisi, Bu izahat arasında Iktısat Ve. USO 1nİ diyorkİ : dedllmekte. -o--

"'"l'üRK HARFLEH.l 1LE BaşvekAlet, Adllyo, 'Maarif, ve kaletine yeniden tevcih ~ile~ bi~ Sı"JAhlarım z k ı· . 4 - Mevcut hlJ:.nn niyete rağ· Amerika bahriye bDfÇeSİ 
Vl'UK TÜRK MfJ.LETl YE Uğer bUtUn \'ekdletlere ait e • çok suallere son defa sö_z. ~ara C1 1 in UVV0 ini men bir itilAfa v:..rılıımadığı ve 
ll!tR NUR ALE'111'jE G1RE serler ciltli, ciltsiz yanyanıı sı • kürsiye gelen 1ktıs~t Vekılı ıcabe- Vakti gelince ispat Hırvat millett:.;ln h~lA. beynel • 
~l<TtR. DUNA t:;lı.M.tl\tlYET· ralanmışlar. den cevapları verdı. mllel teşriki mesr.•ıien uzak tu· 
t 'VE VİCDANI B1H. iTiMAT· Klişeler, kitap nasıl hazırla· Ruznameide başka bir madde ol- 8d0C8QİZ tulduğu hen Ur. ml!~ahcde edil-

Vaşington, (A.A.) - :Mebus
lar meclisi 733.4H.2H 4olara 
baliğ olan ho.lırlre bütçesini ka-

i !~ANIYORUZ." diye yazılı nır, gazeteler nasıl b:ı.sılır, na· madığından saat 20 de müzakere Roma, 9 (A.A.) - Via lmpc. mektedir. bul ederek "~ nıı roeclllin• ıev-
llJ Şefin bir \'CCiZEJOI. EHl cilt yapılır? Bu:,Jl\rı göste • nihayet buldu. ro'da yapılan muazzam askeri ge. MlHt Hırvat mUı:ıesslllerl he· ketmiştir. 

0 ren bUyUk resiml'3r duvarlara -o- çit resminden sonra geçitte ha -
~dalara binlerce insan girip asılmış. Küçük kur~un harfle - Kastamonuda otel zır bulunmuş olan 30 bin ihtiyat 
'Yor. Bu bUyllk knlııbnlık 1· 11 , 1 kit b zabiti Venedik meydanına gide. 
tfııınae nereyi g-ner·eğlmi şa rln yanyana ge ş.n. ·m, akın ı'nşasma başlandı rek -crenedı'k sarayı o··nu"nde top. 
td ciltli olarak ele alınıncaya a • \i 

1 ıı:n. Kendimi bir akıntıya dar geçirdiği safhnlaı bu resim· Kastamonu, 9 (A.A.) - Ret· lanmışlar ve Du1:eyi alkışlamış. 
8.ltarak teşhir eill~n eserleri lerde gayet gUzel bir ~okllde an· slcumhur Şimaıt Anadolu seya- !ardır. Muazzam bir halk kütlesi 
:~lke başladım. Kapıdan ı;i !atılmış.. Biraz llArlde bu tab· hatlerl esnasında vcrdlklerl e· de \~enedik meyda.nma tehacUm 

Rlrmez sağ t:ıraflnkl merdi· lo ve kitaplar arasına asılmış mir Uzerine halka inşaat örnc· e~ış_ v_c alkışJarmı ihtiyat .za -
:!erden cıktım. Burası gUn· grafikler duruyor, bunlar yeni ğl olmak Uzere yapılacnk e\•ler· bıtlerının alkışlarına kanştır • 
~ Caıete ''0 m~cnıuaları tet· harfler tıktıkları sonı a her se- le otel ve lokantanın inşaatına mıştır. V d'k 
e hasredilmiş! lrlll ufaklı Duçe, ene ı sarayının bal -
ıp. ne artan okuyup yazanların ba~lanmıştır. Evler ve otel kış· k d b. 'ki .. .. 1 . 
~ıar masaların baRına UşUş· · onun an ır ı soz soy emıı3 \'e 

lşı "' miktarını, ve gene lıor yıl artan tan önce ikmal olunacaktır. U 1 •. 1 d . t• 
er, oturduğu iskemlede il eze m e, şoy e emış ır: 

aıq kitap baskı mlktao:tr.t ve nev e- "S'Iahl ku i 
arı yerden kesllmlş bir ...rJnt rss1erl r naıma lnkl af Yeni deniz teskilatı 1 arımızm "':"e~ . muaz. 

le~ı -· b k • -ve t.elkıımuılt~en fi'ır""h~.) u .....! ... -----:OCntZbalfKm yenne ~kurulaca vnrnnır fıa lr .. t ~ .. tnl1'r1m1zın v.er. ~~llllııifi!l.I!' 
• ne a ı~ or. mi§ olduğu karar daha muazzam ' li ediyorlar. Halen okul·up yazan· olan Denizyollan umum mUdür. dır Vakt' 1i b . • 

erkes büyUk bir sukrın içe· ların miktarı 5.349.~0:t olnrak IUğU' Be limanlar umum müdürlü. . ı ge nce unu ısbat ede. 
•ilde 11 d ki t cegız.,, 
Q'lar e kn e ~1aze e

1 
ve muec· gösteriliyor ve buıılıı.rın cum· ğüne ait teşkilat kanunları bu- Bu sözler, ihtiyat zabitlerin.in 

~ 1 o uyor. ~· asa arın ze· hurlyetten evvel okuyup yazan· günk' ü meclis toplanJC2ında mü • · · . 
e bi b l d h ~ ve halkın şıddetlı alkışlarıle kar 

r şey u nmıyan a 8 Inrın miktariyle Lıukayesesl ya· zakere edilecekler kaU şekilleri 1 t • 
•0J:ı: in 1 d kt b k ' - şı anmış rr. 
rırı san nr n aya a e • pılıyor. ni alacaklardır. Kanunun haziran ----·---------
~ la~r. Bazısı göz ucu ile ya· Ortada munz:ı:a'lı kabartma başında tatbiki için şimdiden ha. İnhisarlar kadrosu 
ırtbe inin okudnğu satırları bir harita duruyor. Etrafını a- zırlıklara başlanmıştır. İnhisarlar umum mUdilrUr Ad. 
flu r okumaya çalıı;ıyor.. lan insanların gö.:I\ muayyen --o-- nan Halet Taşpınar idarenin ha. 

>a ~tadan cıktıın, gene akın· yerlere dikilmiş tetkikat yapı - Personel şefine işten ziran başında tatbik edilecek ye. 
~, CI bi olarak kapalı bir tar· yorlar. Harita, Tlırk1~·ede mev· ni bütçe ve kadralarmı dün ak. 
r'aı rer gibi oldllm. DllyUk cut kUtuphanelcrhı, kltapçıla· el çektirildi şam Ankaraya götürmüştür. Ve-
't on, kUçUk KllCt!k kısımla· rın miktarını ve yerlerini göste- Deni~bank personel şefi Kema.. kalet bugünlerde kadro ve büt • 

1~bı~~nıış. 'Ozerlerlndc tarih. riyor. le Muhabere ve Münakale Vek!. çeleri tasdik edecektir. Şefler en. 
r,t t- tercUme, sıııel sanat· AtatUrkUn. fn!jr.UnUn Tllrk leti tarafındandüngönderilenıbir cümeni bütçe ve kadroların tat. 
~. ı::tbikl ilimler, sosyal ilim· harflerinin kabultl sıralarında telgrafla işten el çeklitirmiştir. biki için her gün toplanrak ha. 
ıf!r Cuk edebiyatı, nazari 1• s6yledikleri s6zl0r ,.cı o zamana Yerine personel şubesi muavinle- zırlıklar yapmaktadrr. 
~a.ı' fflolojl eı:iob1~·nt • teııt, alt muhtelif fotoğıaflar en çok rindcn Celal vekfilet etmektedir. -o--

~cı arı asılı. Her kısmın 6· aU.ka ne tetkik eclleıı kısımlar Alman gaz vapuru 
b.e dher yaştan, her cinsten oluyor. Bir kaldmın Uzerinde gazeteleri bunları:ı sağ tarafın· karaya oturdu 

~11 uruyor. küfesinin UıerlM oturmuş, ağ· da duruyor. Şarköy civarında İncir bur • 
~et~rfnde bir takım kAğıtlar, zında sigarası Y~·il sekiz yaşla.· Ne kadar az. BUtUn TUrkiye· nunda karaya oturan Alman gaz 
~ Q er, satıcıdan :t;ır,zı kitap • rmda bir kUfecinın resmi, onun de sekiz on gUndelll~ gazete. İn· vapurunun kurtarılması için ge • 
>u:ha alıyorlar. Bu salon berlyanında genç bir köylU lh· san bir an yese kapılıyor gibi mi kurtarma şirketinin Alemdar 
r. bir banka hoHJne benzi· Uyar bir köylUye okuyor. oluyor. Fakat işt.c bu muazzam tahlisiye gemisi vaka yerine git. 
141°rtnaa bulunan hasır ts· Atatürk ve lnönU hakkında sergi, işte neşriyat 'kongresi bu mir.;tir. Vapur kayalık sahile o • 
'. eıerde aıra h"klE yenler de karşılıklı husust iki vitrin ha· çok mUhlm davayı halletmek i· turduğundan kurtarılması içinde. 
b 8ercıde teşhir f'dllen eser· zırlanmış. Nutuk, do~umundan çln atılmış bir adTru değil mi- ki gaz hamulesi buradan gidecek 

tıı,11.rada yUzde 20 tenztıdtla ölUmUne kadar, en btıyUk kay· dir? .. Halkı okutına.k. halka o· bir gemiye nakledilecektir. 
1>J~~or. Pek ucuz değil ama, bımız. DUnya ağl .. vor fotoğraf· kuma zevkini Ycr~rc;i. Kongre· --o-
\~a bir Yere gfr!nre kitap al· la AtatUrk Ititaptc1.rı, AtatUrke de verilen kararl:Hm )akın bir İtalyan vapuru tevkif 
~b.ı~ tıkmayı da tnflanın canı alt kısımda, Loı:an sulh muahe- zamanda tatbikine geçilmesi en edilecek 
l'l~/0r. denamesl, 1smet lul\nl! albümü, kısa . bir zamanda blzfm bu sa- Ereğliden Çamlıya giderken 

llll \'e hususi bUtUn eser· lsmet tnönUnUn s;.çrue sözleri hada da gellşmeu:..id, yüksel- bir İtalyan vapurile çarpışan ve 
f:iStti tnöntiye alt olan kmnıda duru· mcmlzl icap ettlrerektlr. yaralanan İstikbal şilepinin şeh. 

1 ~ııı l'lııesı, Atmnnynnm ko.t'i yor. Farabi, lbni ::>in!. Mimar Kitaplar arasında Cemal Na- rimizdeki sahipleri İtalyan vapu. 
~~ l\şnıa yo.pmnk hevesinde Sinan gibi TUrk oUyUkleri hak· dirin, Ramlzin karlkaturlerl de runu protesto ederek haczi ihti. 
il bl)~ ll göstermt"ktcdlr .• Çt1n· kında yazılmış esr>rler de en okunmadan, görl\lneden geçil· yati koydurmuşlardır. Vapur bci
' l<>r Gauss Almanyttnm çok göze çarpan e~erler arasın- miyor. Bunlar arastT1dan birisi· ğazdan geçerken memurlar tara.. 

llıttahedelerhıl yazım zat· dadır. nt size de ıgösteroylT"J: Genç bir fm tevkif edilecek ve tahkikatın 
lt~l' Kısaca alta beden tutun da bayan bir kitapçıtl :uı kitap sn- sonuna kadar alıkonulacaktrr. 
•ı~~·u ~e Şcldlde olursa olsun en llmt esere varıncayl\ kadar tın alıyor: -<>-
itte b fı.ıs ollnl'ntn hnkiki bir binlerce eseri böyle yanyana - Kafama uyg'Jn bir kitııp ıs- Sarho!!lukla denize 
~~. ~lanmıyn nğı mulıak· görmek kitap sevenler için ha· tlyorum. düşüp boğuldu it' kfkaten bUyUk bir Ze\k, İnsan - "Mavi siyah'' olsun mu? En·elkl akşam s~bın hail ö· 
4 'lll eler<l~n İtalyan· Al bu kitapları alıp k:uıı;;tıramadı- - Hayır, yeşil sf)·ah olsun, nUnde donlzde tir c.eset bulun-
~ ~ llŞtıınJannTr altüst oldu ğı, sayfalarından btr!..aç ıatır o- şapkama da uyar. muştur. Yapılan tahkikat neti· 
>'t~ tıııetnıek hatasına dUş· kuyamadığı lctn Adeta. UzUlU· Bu karikatürierln yerine kl· ceslnde bunun ha'ide satıcılık 
~12' nncak o~D.Dh mevzular yor. Neyse bunları ht\yle yan· tabı hakikaten okayan ve ee- yapan Trabzonun Maçka kazn.· 
~~ ltaıyan • .Uman men· yana görmek de bizim tein blrl''en kimselerin n:uhaverelerJ yapan Trabzonun İpsala köyU 
~ ""'-tı dağıt~ oldnğunn nimet. kaim olduğu -gtin Türk m11le· halkından Mestan oğlu Osman 
tıı.~ eUnt 'f'e Almafty& Oe tetanbulda, Ankanda ve tz. , ti hakiki kemal devrine ermiş oıduğu anlaşılmı~tır. 

•t\: "ılı ~"lllden '>I ışek.11 bu· mirde çıkan gUndellk gazetclerı' olacaktır.. Bu g•lnlcr uzak de· Osmannı rakı !çlp sarhoş ol· 
' ~ ''1lıa'Yn mec~nr olduk· alfabe sıraalyle raptiye ile da• flldlr1 • dutu ve bu sırada. denize dUştU· 

~t edolim..ı j TUi\ lutturulmUflUa nlAJ:et , - . _J'.OdbO ~ZftfAD ltl aııl&fılmqtll'4 / 

::=====-=--;;.·==-:.::-=.=.=-=.:=-;_-=-=-=-=-====:;;;;;;;;;;;;;;;..;.· ....:.·.;;;·;;. 

Görüp Düşündükçe - - - - __ ..._....., 

Ankara enstantaneleri 

Bir iklim nasıl değişir? 
lnsan iklime tabidir, rengi, huyu, seciyesi Ustünde yq,adı.. 

ğı toprakların izi sezilir, derler. Hatta on dokuzuncu tısrm en 
büyük simalarından biri olan "İpolitten,, iki ciltlik ''sanat feL 
sefesi., ne ırk ırk ve zamanla. lbirlikte ibunu da mihver yapmış. , 
tır. Eski dilde "ekanimi seUise,, diye anılan bu sistem, hemen 
her yerde benimsenmişti. 

Ankarada bu nazariyenin aksini gördüm. Orada insan, mu. 
bite tabi bir kill değil, toprağa ve havaya sahip bir varlık ol. 
muş. Tabiata baş eğdiren muhteşem bir varlık. Çöllerle çevril
miş çorak Ankara, ğaçsız, yapraksız, gölgesiz Ankara bugUıı. 
hiç de o eski ülkeye benzemiyor. 

Para ile arsa alınır, bina kurulur, saraylar, beton dağlan 
andıran apartmıanlar yapılır. Fakat bunlarla iklim değil. an. 
cak şehrin dış yüzü deği~tirilebilir. 

Halbuki bugün Ankarada göze en çok çarpan şey "iklim,, in.. 
deki değişme, havasındaki başkalık, toprağındaki renk ve ko. I 
kudur. 

Büyük göçler çağında yurt kurmak işi gelişi gfu.el ~ 
rılan bir dava değildi. Bir kabile, dili, dini, türesi, yasası l>ir 
kalabalıklar, her yoruldukları yerde konaklamazlardı. Hele 
göçebeliği bırakıp ta, yerleşecekleri çevreyi, uzun uzun iııoele. 
meden karar vermezlerdi. 

Ankara tarihin eski bir şarı, Anadolu akmlarmm Sik mk 
başını çarptığı yaman bir geçidi, sarp bir kalesi olduğuna gö
re, buralarda büyilk yığmlarm yaşadığı muhakkaktır. Şu hal. 
de iklim bakımından da besleyici bir toprağa sahip olduğuna 
inanmak gerektir. 

Atatürk, zaten en çok bu düşilnilşe dayanarak oraya daha. 
smm kudretin,i harcamıştı. Çiftliğin kurulduğu gUnlerde her. 
kes ~şıyor, ne boş emek! diye dizlerini dövüyorlardı. 

Netice ne oldu? Bunu ancak şimdi görebiliyoruz. ÇUnkü 
orta çaplı insanlar. seviye çukurunda bocalarken, dahiler u. , 
kalarınm kanatlarında ylikselip geleceği görürler. Çünkü istik. 
ha.lin meçhullüğü bu çukur Ye tepeden doğma bir ~cydir. DUn
yada mutlak bir istikbal karanlığı yoktur. Bu :karanlık, ~izi 
zeklmlzın bıraktığı yere göre, ya .koyula.~ıp açılır, yahut ta ala. 
calanıp panldar. Ankarada bugUn yağmur bile eski senelere 
nisbetle iki mislidir. !lkin zorla tutturulan ağaçlan, bugün ar. 
tık in.san gUcü değil de~şen iklimin toprak ve havaya wı.!lği 
c8m.ertlik besliyor. 

Hula.sa., burada gl5ren göz için sayısız ibretler var. 
ıJiaklcı Sülıa Gezg;n 
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Kanada seyahat. esnasında 

lngiltere Kralını kim 
muhafaza ediyor? 

devlet adamlannın ve devlet aır
larının emniyetini görilnmiyen bir 
kuvvet tcklinlde hafiyeleri vasıta
siyle muhafaza ettiğidir. 

Mister Albert Cannic'in adam
ları Kanada ve Birletik Amerika. 
ya daha evvelden gi.derek kralla
rının emniyeti için lazım gelen 
tedbirleri almışlardır. 

Mister Albert Cannig de Nisan 
ayı aonlarma doğru Kanaldaya 
müteveccihan hareket etmiştir. 

Kendisi elli yaımdadır. Bugün
kü mevkii en mükemmel bir ma
cera filmine mevzu olacak vazi. 
yettedir. Biraz baıı açık olan po
lis hafiyesi parlak, zeki gözlere 
maliktir. Gayetle ağır ve 'kati kd
DUfur. 

Mister Cannig zabıta mesleğine 
intisap ettiği zaman evve11 alela
de bir polis idi. Altı ay müddetle 
mahalle aralarında devriye gezdi. 
Fakat zekbr, görüıleri ve enerjisi 

• • çabucak göze çarparak, genç polis 
Kral Ye ıtr.Iİçenm lıuı~aı mulıa-ı "Sjecial Brauch,, teıkilitına aynL 

hu Albert Canllll' dı. Şefleri bu genci tercih etmek

lncD'ftre kral ve kraliçeleri KL 
nada n Birlqik Amerikaya seya
hat etmek üzere geçen gün hare
ket ettiler. 

le çok yerinde bir hareket yapmıı 
olduklannı anlamakta geçikmedi
Jer. 

Umumi harp ıenelerinde Can
nig Fransada bulundu, ve Lillc 

Kral ve kraliçenin seyahati yal- ıehrinden Almanlar çıkınca, ıeh. 
nızca İngiltereyi değil, bütün dün. re ilk girmek ıercfi ona müyesser 
yayı bir dereceye kadar alakadar oldu. Bunldan maada cepheyi ge
etmekte iken, bilhassa bir kiti en zen Kral Beıinci Jorj'un muhafa
büyük mesuliyeti tapyan bir va- zası da Cannig'e tevdi edilmiş idi. 
menin batlamı.ı olduğunu hisset- Mister Albert Cannig'in hayatı 
melıctedir. emsalsiz maceralar ile doludur. 

--~ kral' • ı' . Fakat ananeye riayet ederek hiç 
.ıw.a n ıçenm seyahat enn- bir vaka.aını anlatmaz. Harpten 

t!e en mesuliyetli vazifeyi almıı o. 
lan ba zat İngiaterenin polis teı- sonra Cannig kalpazanlar ile mü-
kilitı Scotland Yard'm hususi ko- cadele etmit ve bu iıte emsalsiz 
tuna mensup mqhur polis hafi- bir muvaff akiyet göstermi§ i::li. 

· ...... t Albert cann=-•dir Halen "'Sjecial Branch1, teıkilL 
yeıı Anıs er 65 • tı teB otan ~C mUkemineı bir 

Skotland Yar.d'rn bu bususf ser. hfilrzaya sahiptir. Kendisi canlı 
visi pdiye kadar faaliyetini ta- bir febriattir. Bir kere görmüı ol
mam111 gizli tutmuı olan bir teş
kilatçıdır. 

Sjecial Branch, meıhur olmak: 
tan nefret eder; büyük bir esrar 
içinde çalışır ve memurlarının ke. 
tumiyetleri ta~dir ve teveccüh ka
zanmaları için yegane vasıtadır. 

- Bı teşkilata bağlı olan Mister 
Albort Cannig çok parlak bir mev
ki süribi olmuştur. Fakat en bü
yük meziyeti ketumiyet olduğu i. 
çin harekatı hakkında fazla bir
ıey 5ğrenilemiyen bu asker tavır
lı, .daima iyi giyinen zat esraren· 
giz bir ıahsiyct olarak kalmıştır. 

Yalnızca bilinen bir şey varsa, 
o da bu zatın çalışma odasına 'ka. 
panıp, İngiltere hilkilmdariyle 

g· _ _ z: 

duğu adamı derhal taruyabilmekte 
ve büıtiln geçen vakala.rı, canilerin 
tedhiıçilerin kullanmıı oldukları 
usulleri aynen hatırlayabilmekte
dir. 

Evli olan Cannig'i kom~ularının 
birçoğu bile tammaılar. Pek en
der olan istirahat zamanlarında 

İngiliz polis hafiyesi satranç oy. 
nar ve bu oyunun zabıta mesele
lerini çözmek gibi düşündürücü 

bir iş olkluğunu söyler. 
Mister Albert Cannig İngiliz 

devlet adamlarını askeri fabrika
larını ve daha bunlara mümasil 
devlet teşkilatlarını daimi ve gizli 
muhafazası altında bulunduran 
zattır. 

Edirnede umumi müfettiş/iki VAKiT 

salonunda bir toplantı yapıldı 
Beden terbiyesi umum müdürününde bulun-
duğu toplantıda mühim kararlar verildi 

Edirne, 8 (A.A.) - Dün umu
mi müfettişlik salonunda bölge 
baıkan, ajan ve ldilp murahhaıla. 
rının iıtirakiyle General Khım 
Dirile: beden terbiyesi umum mil
l:iüril General Cemil Taner, vali 
Niyazi Mergen ve Edirne mebus
lanndan eskrim federasyonu reisi 
Fuat Balkanın da hazır bulundu
ğu mühiın bir toplantı yapılmı§

tır. 

Bölge sporunu daha düzgiln ve 
daha kıymetli temellere istinat et
tirmek ve sporun en kısa bir za
manda inkişafını temin etmek 
maksadiyle yapılan bu toplantılda, 
General Klzım Dirik, maksadı an
lattıktan sonra, beden terbiyesi 
umum müdürü, vali ve bölge baş. 
kanı ve hazır bulunan diğer zevat 
bu husustaki düıüncelerini söyli
yerek esaslı konuımalara yol aç
mışlar ve uzun müzakereler neti
cesinde, biri Edirnede, diğeri Ka. 
raağaçta olmak üzere iki spor klü
bünün teşkili, merkezideki yeni 
klüp için kapalı bir jimnastikhane 
ile her türlil fenni tesisatı havi 
bir klüp binasının yapılması böl
ge gençliğinin spora ve bilhassa 
beden hareketlerine büyük bir 
çoklukla iıtirik etirilmesi için ge
reken tedbirlerin alınması yürü. 
yüşlere, bisiklet gezintilerine, at
letizm hareketlerine ve sporun 
atıcılık, binicilik ve yüzücülük gi
bi şubelerine de önem vedlmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Bu arada bölge klüplerinin aza 
adedinin çoğaltılarak klüplerin 
mekteplerle karıılaıtırılarak çahı 
tınlması ve şehirli gençlerden 
başka köy gençlerinin de spora 

Edirne Mehııeunun 
tetkikleri 

Edirne, (Hususi) - VilayctL 
mizin eski valisi ve yeni mebusu 
B. Osman Şahinbat evvelki gün 
Edirneye gelmiştir. 

Edirneliler çok sevdikleri cen· 
tilmen ve halkçı yeni mebusunu 
Karaağaç istasyonunda içli bir 
sevgi tezahürü ile karşılamıı ve 
selamlamıştır. 

B. Osman Şahinbaı karşılayıcı
larını aynı sevgi ile seJamlamııtır. 
Umumi müfettişliğe giderek Ge
neral Kazım Dirik'i Başmüşavir 

Sabri Öneyi, vilayette vali Niyazi 
Mergeni ziyaret eden Osman Şa. 
hinbaş şerefine Ankara lokanta
sır.lla bir öğle ziyafeti verilmiş ve 
bu ziyafette bir çok zevat bulun
muştur. 

çalııtınlmaları üzerinde mühim 
konuımalar yapılmıJ, beden terbi
yesi umum müdürü Cemil Taner, 
konuıulan ve kararlaıtınlan hu. 
ıuslarrn temini için elden gelen 
yardmu yapacağmx vadetmiştir. 

Toplantıdan sonra kale içindeki 
basketbol sahasına gidilerek ince
lemelerde bulunutmuıtur. 

Motosiklet yanşları 
Hamburg, 8 (A.A.) - Büyük 

2 - Belçikalx Dickvell (Benel
li). 

350 ccm. ye kadar motörlere 
mahıu• yanı: 

1 - İngiliz ThCFU (Velocet
te) 1 sa. 20 da. 12-3 •· vasatt •Ür. 
at 122.3 kilometre. 

2 - Alman Flei.schman.n (O· 
tounion - Dkv) 1 aa. 20 da. 47-4 
saniyede. Vasati sürat 121.4 kilo. 
metre. 

500 ccm ye kadar motörlere 
mahsus yanı: 

1 - Gall (bm. v) 1 sa. 14 da. 
13.2 s. Vasati sürat 132 kilomet-

bir alaka ile beklenen ve 50 bin 
seyircinin hazır bulunduğu Stad
park motosiklet yarışlarında çok 
çetin mücadeleler olmuştur. Bil- re. 
hassa 350 Cem tipindeki motosik. 2 - Kraus (bmv) 1 sa. 14 da. 
1 1 13.3 saniyede. Vasati sürat 132-2 et er arasındaki müsabaka büyük 
bir alaka uyanl:lırmıştır. 

iki defa buji değiıtirmesi yü
zünden 3 dakika kaybeden Alman 
Fleischmann bu defa muvaffak o
lamamıştır. 

Neticeler şunlardır: 

''25 tur, 163,5 kilometre, 250 
ccm ye kal:lar motörlere mahsus,,: 

1 - Vinkler (Otouniyon -
Dkv) 1 sa. 21 da. 26.1 ı. vasati 
sünt 120.S kilometre. 

kilometre. 

3 - Bock (Norton). 

Rumenler 'Yuııoslavları 
yendiler 

Bükreş, 8 (A.A.) - 15.000 den 
fazla bir seyirci önünde yapılan 
Romanya - Yugoslavya milli ta
kımları arasındaki maç, Rumen
lerin 1 - O galibiyetiyle netice. 
lenmiştir. 

(-VAKıf SfoR -MÖSABAKASI 
Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
• · seçıyoruz 

BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet 
( 

Flltbolcu. lbrahtm 
Ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 

iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncı dar onuncuya kadar: Birer bo·J 
yun bağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap: 1 O kişiye birer ade 

Tayyare piyango bileti, onbeı okuyucumuza birer şi•e bil· 
yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
şiye birer tuvalet sabunu; aynca 150 kişiye muhtelif cins he. 

diyeler. 

1 Müsabakaya ıştirak Koponu: - 66-1 . 
..._____ -- --~-- ~---.../ 

kaUık diye, korkup ağlamıyacaksınız, 

değil mi? 
~astiya sordu: 
- Barut da var mı sizde? .. 

ABONE TARlFESl 

Aylık 

3 aylık 
1 aylık 
1 Jılhk 

Mımlekel 
içinde 

95 
260 

llemlekı 

dııındo 
155 Kr. 
425 • 

Tarifeden 

475 820 " 
900 1600 • 
Balkan Birili' 

için ayda otuı kuruş dilşOJDr 
Posta birlltlne sf rmeyen yerle 
ayda yetmlt beıeı- kuruı sa 
medillr. 

Abone kaydını bildiren 
tup TO telgraf flcretlnl, aboD 
parasının posta veya banka 
7ollama Qcretlnl idare kendi 
ıertne alır. 

TQrki11enin her poıta merkezin& 

•VAK/Ta abone 11aıılır. 
Adrea delltlirme Qcretl 

25 .. uruıtur. 

lLAN ÜCRETLERi 

Tlcaret llAnlannın santim 
satın sondan itibaren llAn sa 
falarında 40; to sayfalarda 60 
kuruş; dôrdilncQ sayfada 1 
ikinci ve üçüncüde 2; birincid 
4; başlık yanı kesmece 5 li 
dır. 

Büyük, çok devamlı, klişe! 
renkli ilan verenlere ayrı aY 
indirmeler yapılır. Resmi llAnl 
rın santim • satırı 30 kuruştur• 

TlCARl MAHIYE'ITE OLMIY 
KUCOK lLANLAR 

Bir defa 30, iki defası 60, O 
defası 65, dört defası 75 ve 
defası 100 kuruştur. Oç aylı 
IJAn verenlerin bir defası bed 
vadır. Dört satın ıeçea llAnlarJ 
fazla satır1f n beş kuruştan b 
sap edilir. 

Hizmet kuponu 11ellrenle 
kaçak llı1n tarif esi 11i1.:de 
indirilir. 

Vakıt hem 
ya kendi ıdare yerinde, hem 
kara caddesinde Yakıt Yor 
altında KEMALEDDİN tJtd 
tıAn Bilrosu eliyle illa ka 
eder. (Büronun telefona: 20.S 

AltuuLJdı ~i111i111c1 
lKl FlLM 

Kutup Yıldızı 
(Sonya He,-

Çifte Avcılar 
(Lorel Har 

F EHTCGRUL SA~~ w 
'A~ Şehzadebaşı TURJV. 

yatrosundil bu 
' nA \'UKLU ALl .,, 
kııd:ııjıarı birlikte bÜ)'Ük mnsad' 
Okuyucu Bayan Aysel .\tila re 

Or. Necaettin Atasagll 
Sabahlan 8.30 a kadar; ak 

farı 17 den sonra LAieii Ta 
\p. Daire 2; No. 17 de hasıaıafl 
kabul eder. (Ttltfon: 239 

Kara:;a~!°f.t!::.'!.eşler 1 
Iztırap, küçük yüzleri bir anda kap. 

ladı. 

- Eğer uslu durursanız, size tunç 
bir top göstereceğim... Oyuncak değil 
hem ... Sahici barutla doldurulan bir 
top .. . 

- Var! 
Küçük kız yalvart::lı: 
- · Bar:.ıtu da gösterin bize ... Bakalım 

nas 1 şeymiş 1 
Kolya, çantasından 'küçük bir tite 

çıkardı. içinde hakikaten kağıtlara sa
rılı biraz barut ve birkaç parça kesme 
kurşun vardı. Şişenin mantarını açıp 

avucuna bir parça barut ldöktü ve yav
ruları korkutmak için: 

linceye kadar dilinizi tutun. . 
karar verin bakalım. Gi:lebilir f1" 
artık? Evet veya hayır, deyin. 1' 
ağlamıyaca'ksımz değil mi? , 

Kostiya, gözleri dolu dolu olar_. 
- Ya ağlarsak? .. 
Diye sordu. Nastiya da, 

çarparak kekeledi: 

ÇeYf reo: tf•kk ı SiilUI Geaaiu ca t 7 4 ı s: 
Ko~ta. nihayet dayanamıyarak: 
- Nasita, sen de ne ahmak fCysin ... 

Eğer çocukları yalnız evli kadınlar ge. 
tir9Cleri::li, henüz evlenmiyen Katerinin 
nasıl bir kızı olabilirdi? 

Dedi. Nastiya sinirlendi: 
- Senin bir şeyden haberin yok yav

rum ... Belki Katerinin bir kocasx vardı 
da onu hapse koymuşlardır. 

Milsbet kafalı oğlan sordu: 
- Gerçekten onun hapiste bir kocası 

var mı? 
Ablası, ille iddiasını bırakarak: 
- Belki de, senin !dediğin gibi kocası 

yoktur. Fakat mutlaka düşünmüş, dil. 
ıünmUş, düfilnmüştür ve nihayet koca 
bulan.ıamışsa bile bir çocuk sahibi olu
vetrftişir. 

Fikrini ileri sürdü. Kostiya: 
- Kimbilir. belki de öyledir. Sen 

._. buna dair hiçbir şey söylememiş

tfn. Kereden Mleeeğim ben. 
Dedi. Tam bu sırada Kolya da ıMSze 

karrprak: 
- Hey pmanıalar !... Siz, gittikçe 

tehlikeli birer mahluk oluyorsunuz. 
Diye seslendi. 
Kostiya, bunun ne demek olduğunu 

tabii anlamamı§tı. B:itün ruhiyle güle
rek ve parmağını şıkırdatarak: 

- Karmiyonu getirdiniz ha ... 
Dedi. Kolya, sesine ehemmiyetli ve 

azametli bir ahenk vererek: 

- Çocuklar, dedi: kendi kenı:Jine k2. 
rar veremiyecek bir haldeyim. Hadi ba· 
na yardım ediniz. Şimdiye kadar gel
me.eliğine bakılırsa, Agat çarşıda bac3· 
ğmı kırmış olacak. Halbuki benim de 
işim var. Mutlaka çıkmaklığım laz m. 
Ne dersiniz .. Gideyim mi? 

Çocuklar birbirlerine bakışmağa baş. 
ladılar. Yüzlerindeki gülümsemeler u
carak, gözlerini endişe bürüdü. Henüz 
kendilerinden ne istendiğini kestireme
mişlerdi. 

Kolya bunu hissetti ve anlattı: 
- Ben, yokken, sakın yaramazlığa 

kalkışmayınız. MeseHi, dolaplara tırma
narak bir kaza çıl$ll'mayınız. Yalnız 

Küçük yüzler birden ay<1ı.."llandı. Kos 
tiya keyiflenerek: 

- Hani bakayım? .. Gösterin topu! 
Dedi. Kolya, çantasırJ:lan bronz bir 

top çıkararak masanın üstüne koyclu. 
İtip yür:.i·ttÜ ve: 

- Görüyorsunuz ya, tunç tekerlek
ler üstündedir. Gerçekten kuq~un atar. 

- Patlarsa öldürür mü? 

- Öldürür ya ... Nişan alır da ateş e
dersen bir tabur askeri bile birden öl
dürür! 

Bunun üzerine Krosatkin, barutun 
nereye, nasıl konulacağını. kurşunun 

nasıl indirileceğini, nasıl sıkılacağ.nı, 

anlattı. Kuyruk tarafınl:faki küçük fun. 
ya deliğini gösterdi. Top buradan ateş 
verileceğini bildirdikten sonra: 

- Mermi çıkarken, topu geriype te
per ve tekerlekler üstünde gerisin geri
ye kaçar. Arkasında bulunmamak ve 
çok dikkat etmek lazımdır. 

Dedi. Çocuklar büyük bir merakla o
nu dinliyorlar, oyuncak topa bakıyor. 
laıUı. Geriye tepme i~i, onların hayal
lerini işletiyordu. 

- işte, dedi; ama buna hiç ateş yak. 
laştırmağa gelmez ha? ... Yoksa barut 
tutuşup parlar ve bizi öldürür. 

Çocuklar. büyük bir merak ve azıcık 
da zevke benzeyen bir korku ile baru
ta, kurşuna bakıyorlardı. Hele Kostiya
mn heyecanı görülecek şeydi. 

- Kurşun tutuşmaz mı? .. 
- Hayır, tutuşmaz! 

- Bana bir parça kurşun verin, öyle 
ise. 

- Al bakalım, ama sakın ben gelJrıe
den bunu annene göstereyim deme. Ka. 
dıncağızın yüreğine iner. Size l:le bir te· 
miz kötek atar, sonra ... 

Nastiya: 
- Annemiz, bizi hiç dövmez. 

1 

Dedi. 
- Biliyorum, biliyorum ... Zaten ben 

de bunu laf olsun diye söylemiştim. Siz 
de annenizi hiç bir zaman aldatmayı
nız. Yalnız bu defa müstesna ... Ben ge-

- Elbette ağlarız!.. 
- Oh çocuklar ... Ne tuha!sın.ı:ı 

Olur olmaz şeyler için ağlar dur 
nuz .. Çattık demek .. Kimbilir ne " 
kadar bekçiliğinizi yapacağız .... V 
da o kaı:lar kıymetli ki ..• 

Kostiya: 
- Emrediniz de Kariyon ölU t' 

yapsın! 

Diye yalvardı. Kolya: • 
- Ali!... Zaten başka yapacak 1 

de yok .. Kariyon! Buraya gel! 

Diyerek marifetlerini gösterınet' 
emirler vermeğe başladı. I<.ariyol1• 
tüylü, boz renginde iri bir kı; 
Sağ gözü kör ve sol kulağı kesi1'ti· 
ta durur, ard ayakları üstürJ:le 
sırtüstü yatar ve ölü gibi bate 

kalırdı. t 
Çocuklar bu işle meşgulken, ~ 

çıldı. Agat göründü. Bu, kırk y• 
da şişman, çiçekbozuğu bir 1" 
Elinde af sahire torbası vardı. 
çocukların ne yaptıklarına baktı· 
sabırsızlığına rağmen oyunun 

(Devamı 1JDf} 
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Bir &ivri a1iıllının maceralaru .__. 

Bir harp 

Sovyet tayyarecilerinden bir crup •• 

takdirinde demokrasilere yardımı 
mevzunbahsolan 

RADYO 'K h d 10-5-939ÇARŞAMBA a raman onanma-
Sovyet Rusyada 

12.30 Program. 12.35 Türk mlzl· 
Ri. Çalanlar: Zühtü Dardnkoğlu, Re· 
fik Fersan, Kemal iXyazi Seyhun, 
Cevdet Çağla. Necmi Rıza Ahıskan. 
1 - Sultani yegfıh peşrevi. 2 - Le
minin sultani yegiıh ~arkısı: (Andık-

mıza33genç iltihak etti 
Ne kadar hava kuvveti ca gecen gilııleri). 3 - J.eminin fev ar rareza şarkısı: (Dinlendi başım diin 

Bu münasebetle Heybeli deniz lisesinde 
dün büyük bir merasim yapıldı A d k. "k"l'k d · • gece). 4 - Zühtü BnrdakoAlu· San· vrupa a ı ı ı ı arasın a bır 1 bombardıman tayyaresı, ayrıca tur t"k~·ıml ,,, ,. 

1 
A · 

• .. ·' • ;ı - J e~ar sımın su!· 
nıüvazene temın etmek ve her an (D. t. 6) modeli muharebe tayya- tanı yegah "'ark en· h •b lld h 
b" h k k .. 1 . "k "ld" ) ., l ız e) e e er ır arp çı. arma arzusunu gos- re en (mı tarı malQm değı ır . gece). 6 - Halk türküsll: (~fecnu· 
teren Totalıter devletler kargısın- Bu modern tayyarelerden maa- n:ım leylfimı gördüm). 7 _Halk tfir
lda sulh yolunda hareket eden da eskiden kalma dört motorlu kü~ü: (:)ıı dağları delmeli). 13 Mem
garp demokrasilerinin üstün bir T. B. 3 modeli ağır bombar.dıman lekrt saat ayarı, ajans ve meteorolo· 
vaziyete gelmesiyle muhtemel bir tayyareleri de gece hareketleri i. ji lıaberleri. 13.15 • u Müzik (Riya· 
harbin önüne geçmek için Sovyet çin fevkalade elverişlidir ve Sov- seti cumhur bandosu '. Şer: lhsıın 
Rusyanrn da İngiltere ve Fransa yet Rusyanın garp hududunda Küııçer). 1 - Blıınkenburg - l\farş. 
ile teşrikimesai etmesi icabetmek- bunlardan daha yüzlerce vardır. 2 - Leo Fail - Dolar pranslerinin 
tedir. Rusların (t 16) ve (B. 5) mo- valsları. 3 - Auber • Yemin opere· 

Londra - Moskova arasındaki deli tayyareleri .diğer devletlerin sinin uvertürü. 4 - E. Launay - nm
konu~malar henüz kati bir netice. tayyareleriyle kıyas kabul etmiye.. bül ve çalı kuşu < 2 piston için pıır
yc varmış değildir. Ortada pren- cek bir teknik mahsulüdür. Bil- ca). 5 - Offc_nbach. Güzel lavanta
sip itibariyle birs;ok ihtilaflar mev- hassa numara kabiliyetleri saye- cı kız operetı~de~ ~otpuru. 18·30 

. . . Program. 18.3a )fuzık (Aryalar) PJ. 
cuttur. Sovyet Rusya anlaşma ke- sınde t. 16 modelı tayyareler ıs. 19 Konu~ma. 19.15 Türk müzi~I (Fa· _ 
limesinin tam manasını ifade e. panya harbinde Alman avcı tay-

1 
h t") c ıtıı T k S f' -=::-

d • .. . • . • • ~ı eye ı . e o ses \'e a ıye • k · • 
en bir müşterek hareket istemek- yarelerı .uzerınde katı bir bakımı- Tokoyın iştirtıkiyle. 20 Memleket sa· Amıral Şük·i.fr O mı nırzımlarrı dıplcmı.alarrnı verıyor 

tc, garp demokrasileri ise bunu yet tesis etmişlerdi. Bu m~delin nt ayarı, ajans ve meteoroloji ha!Jer- He~beliada Deniz Lisesini bu dan birinin mefkud.iyeti bu mü. 
kabul etmemektddir. bir tek noktası süratinin düşük o. !eri. 20.Hi Türk müziği. Çalanlar: sene bitiren gençlere, dün öğle • ccvlıcrin kıymetini 'küçültmekle 
Şümullü bir iş birliği henüz ka- luşudur. Fahri Fersan, Refik Fersan, Zühtü den sonra mektepte yapılan bir kalmaz hatta ·menfi kıymete ka. 

buı edilmemekte ise de hava kuv- Tamamen Rus Stili üzerine ya- Uıırdnkof;tu, Cevdet ç .. r.1a. Okıı'-'an- · di · d .. , 1 ~ d ·ıı t 
~ " merasimle ploma Ye meçlerı da. ar götiirUr. ıu es ege e mı e e 

\'etlerinin mü~tereken hareket et. pılını§ olan bu tayyareler fevkaia- lar: .Sadi Jloşse5, Melek Tokgöz. 1 - ğrtılınış, sonra Ha.midiye mektep de fayda yerine oararlar doğu • 
rneleri esas itibariyle kabul edil· de ucuza mal olmakta ve Sovyet Hast pe~rev!. 2 ~Şükrünün rast şar· gemisine uğurlanmışlardır. rur. Bu 1ıaJci.kati her vazifede 1ıcr 
nıek üzeredir. Böyle bir anlaıı.ma Rusya fabrı"kaları bu modelden se. kısı: (Uyusam goğsilne koysam) 3 -

,.. Mera.sim havanm güzel olma • clal•ika daima 1ıatınnızda tuta • 
lleticesinde İngiltere, Franu ve ri halinde yapmaktadırlar. Faik !Jeyin rast şarkısı: c:-:ihansın 
~ dideden). 4 - Cevdet Çağla: Viyoln sile bir kat daha parlak geçmi§- rak bilmenizi kafiyetle islerim. 

usya hava kuvvetleri mecmuu, taksimi. 5 _ s. Kamlıayın nihavent tir. Amiral Şükür Okanın da ha. Yiiksck bilgilerinizi, söylediğim 
?lıihver devletleri hava kuvvetleri- ( ) k ·ıa vz ı k·1 hl "k t 

K h b 
şarkı: (Gönlümün ebedl bir yarei). zır bulunduğu merasime bir çok §C ~ e sag am ı ·~a, a a -ı:e er. 

ne faik olacaktır. ısa 1 ırler 6 - Rast türkü: (Çalıma lınk ere- hava, deniz ve kara subayları mü. biyenble sımsıkı hallclmu§ bir 
Sovyet Rusyanrn coğrafi vazi- de). 7 - Rast türkü: (Yemenimde tekaitleri ve talebeleri aileleri ile şekilde dcııannwilak"i bütün ar • 

-.,": ı...-..ı:-·-~ .A ,_,. ...... :ı-M,.o .. • M~Jıar ~r.-Alı1ııAJ.:ıı_,. :\'ı>..lı::Iılrli t•• -~·....., ..., .... ~n ın ..... ..- ·-ımı'" l:>UJ ~ ""'··- _ _,, ~ ,_7 ~~ • ı · J- d • 
r d ğ • k" )'uksel: d~fr tfcarrt"meklebf teşkl Rtlr carkı: (Yokdur zemıın "el) ıo _ .. - ~ ~u.,.-,,.u. ~-·o~""""' l""Pi!Jaırll'i:I""' .ıı-x~ 8t.Z erın ,...v aı-
lldan ° ruya temasını ım an· ıatında bnzı deaişiklikler yapacak· 

0 
y ,.. •• h d 

1 
. k" .. k. ş !erce davetlı vardr. Davetlıler a. ma beraber tutacağınıza emniyet. 

ıııı kılma'ktadır. Aralda Polonya ve - " . . smnn nı a ın ııcnz .. r şnr ı: (. u • da 1 
tır. Onumuzdckı ders seuesı başında zaif göğsüm jçinde). 21 Haftalık rasrn gene kurmay hava müşa. le inanıyorum. ~erefli cıım1ııtri • 

~omanya bulunmaktadır. Bu va- tatbik edilecek yeni kararlara göre, posta kutusu. 21•15 Esham, tah\·i- viri albay Çakmak, askeri liseler yet donanmasında bu.gün 'lxı§Zı • 
~iyette Rusya, Polonya ve Ro- orta mektep talebelerinin alınacağı m kambiyo • nukut \'e ziraat bor· komutanları yüksek kumanda kur yaıı deniz hayatımızın bütün 
tlıanyaya bir Alman tazyiki karşx.. yüksek deniz ticaret mektebinde .bi~· sa~ı (fiyat). 21.25 Neşeli piaklor - sundan albay Cevat, albay Bilal müdilet millete ve 1nesleğe ve • 
ısında mükemmelen yardmı edecek h_assa !alebenin ameli ol~rak ye~ıştı· R. 21.30 ~lüzik (Mandolinııta) • Şef: Taluğ, askeri okullar müfettişi rimliliklerle d.olıt ve ~anlı o -
Yaziyettedir. Fakat bu memleket- rilmesıne azamı eheınrıııyet verıl~ • Sadık Talu idaresinde. 22 Müzik ( Kü A 
1 cek, ders programlarında lmna gore ,.··k ork st • . A k ) 

1 
kurmay albay dil Türer görül- larak geçmesini ve mııtlu olma • er de topraklarının daimi surette ..,u e ra • ecıp .. ·ın · -

tadi!At yapılacaktır. • . " · mekte -idi: smı biltün gönfümlc dilerim. ~Us - Alman muharebesine sah- ·- . . . Hanschmann • Andalusıa • İspanyol 
-
• _1 u_ksek _denıı tıcaret m_ektebı valsı. 2 _ Denatzky _ Grinzin"e lıir Merasim saat 15,45 de başla _ Şu fırsatla da, men.sup bulun. 

lle olmasını istemediklerinden ha- d z k. b b k " mu uru e ı, mu a ere ve ınuna ·a· d h g·ım ı· · 3 p 1 L' k mıo. ve programa göre evvela A. dııywuıııız çol~ temiz aileleriniz va. lfk . _ _ _ a a ı e ıyım. - au ıııc ·c • ':i 

ı i bir anlaşma yapılması bir de. ~e- vcktıle.ti lımanlar unıum nıudurlu· Kapri (Serenat). 4 - Ziehrer. Der mira! Şükür Okan karşılanmıştır . . 't'ltasile bilyiik milleiimi:::den te. 
teceye kctiar imk~nsız görülmek- gune tayın olunmuştur. S . . Am • n·· G 1 r Şt b chatzmeıster operetınden val~lar. iral davetli subayların bi • uariis ettiğiniz temiz mevcudiyet_ 
tcdir. . un . enera ·on ° en vapu- 5 - Gounde - Ave Marin. 6 - Gon· rer birer ellerini sıktıktan sonra 1erinizı" eıı tı"fi~ h.'1skanr1ı7.:7ar1a en 

rıyle şelırımi:ı:c 500 Alman seyyah lb A k 
1 

k ~· 
" Ancak malzeme hususunda ya· gelmiştir. Bunlar ara~ında iki sine- ı .~r~r ~t ş ~d:ın aGrı. • .şar ·ı. 7 - bandonun çaldığı Istikla.I Marşı iyi terbiye eclell yilksck komuta 
c-tlabilecek anlaıma, §imdilik Sov- ma operatörü de bulunmaktadır. rı .7 ec enwa - rınzıngde (pot• hep bir ağızdan söylenmiştir. Bu 
~et R f d k bul ed"1 •" k d .• . purı). 23 Son aj:ıns haberleri ,.e ya· • usya tara rn an a ı- ı arın a şam ra youa gayrı men· . 2 '> • sırada mezun gençler bahçenin 
Ilı b". ··k L:ull 1 1 k ı· · .• Ut d il rıngı program. 3.15 - .4 Müzık (Caz· 

ernekle beraber, esasen uyu er n mem e e ımızue m e av b d - Pi ) tam ortasında, diğer sınıflar yan. 
hi f · k d k bı"r serma'-'e halinde kullanılması an · · r ayda temın etme ten e uza • " larda olmak ·· "k" "k" 
ttr. için lilzımgelen tedbirlere dair dahi- 11 - 5 - 939 PERŞEMBE uzere 1 ışer 1 ışer 

tiye vekaleti imar mUdürü mUhendis J? 
30 

p 
12 35 

T.. . dizilmişlerdi. Amiral Şükür Okan 
Sovyet Rusyaya teklif olunan Halit Ziya tarafından ıniihim bir kon nı -Pi l;o:.raml.k . urk milzı· m~ ve diplomala.nn bulunduğu 

ilnlaşrnalarda bütün Avrupa dev- rerans nrilecektlr. ~ • . . t en~ e.~e~ sbaat nyarı, :5· masaya gelmiş, birer birer önüne 
letıcrinin memnuniyetle kabul et- • Mersinde şehrin ticari ehemmi· Jans 'e_ 1.ne e~ro OJt a erleri. 13· gelerek selam duran gençlere dip-
ti1tı . • . .. . b' kt .·· d • 14 .Muzık (Karışık program • pi.). 

eri cihet hava kuvvetlerının yet~yle mu_nasıp ır me ep \ uc~ 8 
18.30 Program. 18.35 )filzlk (Konsr· lomalarmı ve~iştir. 

~ilrdırrudır. getırmek !uzumu arttı~ııHlan me' cııl to) Pi 19 L" ez· t t") Diploma tevzii merasimi bit. . b · · . · · nonıışnıa ıraa san ı . 
SOVYET HAVA KUVVET. akşam tıcar.et .mekte ının k~~rıne 19.15 Türk müziği (F:ısıl heyeti). Çn- tikten sonra sınıflarım birinci, 

ı muntazam lıır tıcarel orta o u u a· lanı~r· 11.,kk D F." r d . LERl NED R? ... · " ı ermnn, .şrer n:ı rı, ikinci ve üçüncü olarak bitiren 
l{ cılması kararlaşınıştır. Hasan G.. JI d · T k B ' Ü! 

}) ızılo~dunun hava kuvvetleri • İstanbul belediyesi Dıılatta ve E- ler Oklı~ar, . aTmhı. 0 ~.Y. kasrı 
20

• 3 gence mükafatları verilmiştir. 
Olon R 1 - . 1 1\ ka . J n. a sın nara uş. B ı d fb" • • l 716 N"" ya veya omanyaya yapı a- yupte bırer halk rnm:ımı açmaea - :-.remlek t t . t un ar an ırıncı ge en • uz.. 

tak b"· 1 d d k . . , tı d 1. h r sem· · e ııaa ayarı, aıans ,.e me eo- h t "k" . Şc utün taarruz arı ur uraca rar 'ermıştır. er e bun :.ır e roloji halı 1 . 20 15 T .. k - "ğ" et Hepgül altm saa , ı ıncı • 
"'a:ı:iyettedir. ı ' le ieşmil edilecektir. Dalat halk ha- Çalanla;. ~re.~· F. h" uFr rnuznı ı. ref Özkun ile üçüncü 711 Nejat 
~ i . b. lı. t tul daiml . ecı e, :ı ıre ersan, e-

. ... 

kes bahçeye çıktı. Uzaktan Hami~ 
diyenin iki motörü ayrıldı. Mek. 
t~bin rıhtmıma yanaştı. Motör. 
lerin içinden, gemide staj gören 
Harp okulu son sınıf talebesi var~ 
dı. Bunlar arkadaşlarını gemiye 
götürmek üzere gelmişlerdi. Bun.. 
lar, gemiye gidecek mezunlar ve 
bütün mektep talebesi y.ine bah. 
çede ikişer olarak ~evrelendiler. 
Mektebin en küçük talebesi bl • 
rinci sınıftan 15 yaşında Turgut 
ortaya gelerek ağabeylerine bir 
veda nutku .söyledi. Küçük Tur. 
gut nutkunda büyüklerine mu ~ 
vaf fakıyet ve şeref dileyor; ken. 
diler.ine gıpta ediyordu. 

Küçük Turguttan sonra mezun. 
lardan Nuha Dunıker komutan. 

larma, muallimlerine ve mektebe 
veda eden hir nutuk söyledi. Bu

nu müteakip de sıraya dizilen me. 
zunlar bandonun ~aldığı lzmir 
Marşı ile motörlere bindiler. 

Bütün talebeler mektebin rıh. 
tımma teker teker dizilmi§lcrdi. 
Haınidiyeyc giden arkadaşlarının 
§eref ine üç defa: 

- Şa, şa şa diye bağırarak 
kendilerini uğl.Jrlndılar. 

Mezun gençler gemiye çıktık • 
tan sonra mektep komutanı Ru. 
hi Develioğlu tarafından kendi _ 
!erine hitaben çok parlak bir nu
tuk söylenm!s ve ezcümle demiş
tir ki: 

"Asil ve necip milletimin sev. 
gili çocukla1"'ı, bu.giin, üç senelik 
yonteu bir tahsilin algım mcyva. 
Tarını toployorsunuz. Bımilan do. 
layı yalnız si::leriıı t•e aile efra.
dınızın değil, bfüfüı milletin se • 
şımda manevi bfr sa~ta.» mu .. 

!:' . azı nikbin müıahc.delere göre ma~ı çın ır, ına u mu~ fik Fersan. Okuyanlar: Mustafa Çağ- Esengül de birer altın kalem al. 
"O"Yet Rusyanm müttefiklerinin encwnen kar~rıy_le. tamiri muteahhl- lar, l\fefharet Saitnak. 1 - Gülizar mrşlardır. Talebeler Hamidtye talim gemisine gidiyorlar 

~ilrdırnına tahsis edeceği tayyare de hnale edılmıştır. peşreYi. 2 - Nuri Hnlilin hüseyni Bunda nsonra Amiral Şükür O. 
.reJt • Tavukların fenni şs.rllar altında şarkı: (Artık yetişir) 3 - G'Tzar 
d Unu on ile on beg bin arasın- yetiştirilip üretilmesi için Bursanın şarkı: (Gözlerimden ~itmiyor).u; _ kan mezun gençlere hitaben §U 

ildır. lnegöl ve Orhangazi knznlarında hl· Hüseyni şarkı: (Gülşen bahçesinde). nutku söyledi: 
rliakikatte ise bu rakam biraz rer tavuk istasyonu açılnıasına karar 5 - Hnlk türküsü: (Ay doğdu bat· Se1:gill ÇOC'Uk1arım; Türk do-
h llkaektir. Gerçi Sovyet Rusyanın verilmiştir. ınadımı). 6 - Halk türkUsü: (Ali da· nanmasında vazife görmüş 'L'e gö. 
~ il\'a kuvvetleri çok yüksek ra- itı). 7 - Halk türküsü: (Tepeler te· ren hepimizin feyiz aldığımtz bu 
l~a.rrııar ifade etmekte olup fevka_ Konferans peler). 8 - Utir a~anın hicaz şar- sevimli okulum1t..Zda sizlerfo de 
o de eleınanlara da maliktir; fakat Vıkiidar llalkeuinden: 12. 5. 939 kı: (Niçin şeb tnseher). 9 - Asım nurlanarak feyizlenerek, en gUr. 

1\ beş b" k ı.:ı b" "'b cuma günü saat 21 de evimiz ~alo· beyin hicaz şarkı: (Her zahmi ciğer- büz en zinde ,-vı_gilar111ı::la, temı·~ 
lij ı.n ra amı "Ua ıraz mu a- nunda Haydarpaşa lise~i edebiyat suza). 10 - Hicaz şarkı: (İndim ya· r- -
l:adır b ıı · ) 21 ı· 2115 ve kamil ahlôklarınızla donanma. S ·· muallimi Muvaffak Benderli tarafın· rin a çesıne · \Onuşmo. . 

l\a o..,Y~t Rusyanın r,arp hududu- dan (Edebiyat müsahnbesi) menuu Esham, tahvilrıt, kambiyo - nukut ve ya ayak basmak ilzere bulıaulu. 
ho tahsıs ettiği modern avcı ve dahilinde !Jlr konfernns ,·erilecek· ziraat borsası (fiyat). 21.25 Neşeli ğımu::ıt göğsüm kabararok ifti • 
~il llıbardıman tayyareleriyle diğer tir. plaklar • R. 2 ı.3o Müzik (Küçük or- harla görii.yorum. Bzı tahsil deu-
h tdırncı t 1 • kun be• Konferansı mütenkıp evimizin Ar kestra - Şer: :Xecip Aşkın). 1 - resindeki muvaffak-ıyetiniz<len 
in· ayyare erın ye u :r kolu tarafından muhtelif klüsik par· Schnıiclt • inciler • vals. 2 - Geb· 

ı l:cçrnez .. Şöyle ki: çalar çalınacaktır. hıırdt - Homens • \"iolonsel ve or- dAJlayı bii.yük sevinçlerinize işti -
l5~1800) ile (2000) arasında (l. Herkes gelebilir. kestra için. 3 - IIeuberger • Şark· rak eder, hepinizi kutltllarım. 
İle ?lıodeli avcı tayyaresi .• (1200) da. 4 - Zander - Polka. 5 - J. sıra- Sadece bilginin işe yarar bir 
llıot(lsoo) rakamları arasında çift Emirganda balo uss - Şen Viyana (\"nls). 6 - Drahms mücevher olmadığım, meslck"te 
'crı obrlu üç kişilik (B. 5.) markalı 19 Mayıs Spor ,.e Gençlik !Jayra· • )facnr dan~ı Xo. 8. 7 - Paul I.incke ele olsa hariçte de olsa daima 1t-

~ı... ornbardıman tayyaresi, aynı mını candan kutlul:ımak üzere Sarı· • Eğlenceli marş. 8 - Pnul Linckc • ntdm.aymı:::. Bilgi ooğlam bir 'IJÜ.,. 
•q~ ( yer ilçesi EmirgAn Gençler Mahfeli Darılma (Fantezi). 9 - Micheli • ti ··k T. k:t l hlAk 

dtlj k ~ L. R.) ve (R. S.) mo- tarafından bir balo verilecektir. Ha· Çocuk oyunları. 22.30 Milzik (Mclo- cıı a, cnerıı nara ere, a a · 
"da ( cşıf tayyaresi bunlardan ma_ zırlanıın program rnıır.ilıinr.e gençli· di ,.e sololar. pi.). 2:l Son njıın!'I ha- 1ıe terbiye ile kıtcaklaşmt..J lmfo • 
kabc 2

00) ile (250) arasında (Tse ğc lılyik tezahürat gü~Lerilccck; t•ğ. berleri ve yarınki progr:ım. 23.lG • nursa pahası;; bir kıymet, blllun. 
26). nıarka uzak mesafeleri lenceleı: tcrli.P. edilecektir, - 24 Müzik .(Caz}:ınnd • ı>J,). maz bir, mücevher. olur. Bunlar-

ve idare heyetine ve bu kıymetli 
mevcıuliyetlerini:e tmr ve feyiz 
dolduran bilgili ve 1cıymetli öğ

retmenlerinize minnettar takdir. 
Zerimi arzcder hepsine ayrı aııJTı 
teşekkürlerimi de sunarım. 

Gençlere vazife, meslek ve as. 
kerlik aşkını aşılıyan amiralin 
nutku bittikten sonra bütün de. 
niz talebesi, sert adımlarla ami • 
ralin önünde resmi geçit yaptı • 
lar. Parlak bir güneş, mavi bir 
deniz ve açıkta demirli duran e
mekli kruvazör Hamidiycnin man 
zarasını tamamladığı bu geçit 
rP.smi çok güzel olmuştur. 

Bundan sonra davetliler mek • 
tebin yemekhane salonunda ha • 
zırlanan zengin bir büfeye götü. 
rülerek izaz edildiler. Caz da bu. 
sırada muhtelif dans havalan 
~almış, davetliler dansederek eğ
lenmişlerdir. 

Nihayet saat 17 olmuştu. Her-

vinci büyıiJ:tiir. Şimdi stzleri kar. 
:a!fcr çıkan 1..-ahramanlar gibi 
göriiyorıım. 

Bıı manevi sava.Jfa gösterdiği.. 
11iz mc=iyctlcr askerliğin 'büyii}G 
chemıniyct verdiği 7'1ymctlerdir. 

Çocıtkü.ırım, 

Donaıınw pcrsonalleri için ilim 
110 ahWT~ mefhıwılanna verilen 
kıymet ve mevki çok biiyüktllr. 
Lise tahsilini bitirerek donan~ 
mtza ilti1ıa1~ edeceğiniz bugü,n., 
bir eliniziıı ilimle ötekinin ahlôJci 
e.c;aslarla bc::enmi§ olduğunu gö. 
rcrc1• göğsümün 1cahardığını 'dıı. 
yuyomm. 

Doğru.su da budur; 
Ah16k ve irade ooyıf olunca., 

ifondcl.."i yüksc1iUk istenilen ran.. 
dımanı veremez. Bumın içindir ki 
donanma, kendi elematıkı1"ı ~n 
bıı iki 7...-rumcti birıöirinden ayırt 
etme::. 

(Lutfc1ı aayfayı ~emriniz,, 



eş e let' arasmda bir ~ yaJ)tıklar1 JCon!e~nSla ı;-
kon erans teklif etti Şımal devletlerı bıtaraf KUR UKAFALARIN ESRARI 

Heyecanlı Zabıta Romanı __ __,, 

(Baştcrrajılmdde) mtyeUnln yl\ksek komlsertnt de kal m ıya karar verdiler 
E• davetin kabul cdll1p e.dfl· ipka etmek onrtlyle Dantzlg,de , .. ________ - 2 7 -

lngilizceden Çeviren : H. MÜNiR 

mecllğt henl\z belll değlldlr. şimdiki statl:koru idame etme· Stokholm, 9 (A.A.) - lsveç, da da bit.arat blmak için elle • Lcroy buraida eöı:ilnU . 
Londra, 9 (A.A.). - Dantzlg ğe cnlışacaktır. ö~renlldlğlne Finl1ndlya.. Danimarka ve Nor. rinden geleni yapa.caklardir. Şl. M rt' kua keserek 1 renmıgtl Bunun üzerine ,eıeyi 

ıncr.eleslnl hnlletn.ek için .Al - göre, Polonya fUhak1ka 16 ma- \"eç ha.rlclye na.zırlan konteranm mal memleketleri münferiden ve. "do un aından aldığı ga_ı;ete takibe ba~. Maksaldı intikamdı. 
manya, Polcnya, ltr.lya, lngtltc· yıata. toplanacak olan milletler bu sabah saat 10,30 da. aÇtlpııf - ya mtl§t,erek bir 8Ul"ette az çok le ~d:r~ uzandı. Sürat- Neticede çete Azasından birini bul
rc ve Fransa ararrndn bir beş- ccmtretı ko'lseyhı~e Fransa, tn- tır. gen.il ademi ta.anıız paktlan ms. aı!n E geç ~· Bu gazete par- du. Öldlirdü. Öldilrdüğü ndamm 
lcr konferncsı toplanması hak- glltere ve tsvec mUmesalllerfn- Stokholm, 9 (A.A.) - Şimal temine iftidkdeki faydayı bu it!. ~d '~ rmenlnın yazıhanesinde cebinde kristal bir kurukafa bul. 
kında Papanın yaptığı tekllfl a- den mUre'kkep Dantzlg üçler devletleri hariciye naz.ırlarmm barla tetkik etmıılerdJ.r. "eli Fuguk gLazetc parçaıar;ınzn aynı du. Kuru.kafanın esrarını lda öğ-

1 1 k 
-~ dan --• ıı..ı_ ı · a at eroy ba•t.a bır •eye ba rendi Yan" ı"çe • · d ki ·· · 

Hl.kadarlar muvatalı:at ey eme t komitesi nezdinde teşebbUate Oıueransm sonra ;n:ı,uu ·uu- Şimal devletleri kendi memle kıyord Birka ld ~ s · 
1 naın e yuzıi ve 

şarUyle tngll terenin de kabul e- bulunarak yi!keek komiserin ip- tebliğ neı:;redilmi§tlr. ketlerinin btıtünlU°'"'"'Ü ve bit& : da bulud. B" çf a a sonra o~u yazıyı keşfetti. Bunun üzerine o 
_ • ~ 6""" u. ır ranaıı:ca gazetenın lrurukafa .. ·- 1·çı"nd - ·· il 

deceğt söylenmektedir. kasını isteyecektir. Tebligde şimal memleketlen • raflıgı diğer devletler tarafmda.n. arka aayfaa 1 • • ti" B ·~· e gorunen Y • 

D 
uTztG HAKKINDA n1n n-ı d .... 1rt .. -orw rnı e e geçırmış · u zü:n sahibini aradı. Ki o adam da 

AJ.... Varşova, 9 (A.J. .) - Jnglllz ~o ~~,,onuna ıradık ve garanti edilmek istendiği takdir. ıayfanın ortasında bir kadın reı-
Bln TElKL1F seflrl Slr Konnarllın dtın B. Be- bu 8UI"etle gruplar haricinde ka. de bunu memnuniyetle selA.mlıya. mi görülil d M t' k Londralı Ermeni idi. Ermeniyi 

A ) D t ı ı '-1--- bir h vuku yo~ u. or un asa ~ yakaladı. Onu da öMürdü. Fakat 
V: rııova, 9 (A. · - an z g ki ziyareti emasmc:1ıı. mumalley- aca~.Ul.I ve arp un - caklardır. ıında gördüğü kadın heykeli ba -

meselesi ht\1~ Leh efkft.rıumu- h t ııt ı ...... k onun yanında bulunan kristal ku-

mlyeslnln b'l.slıca kaygusunu 
teşk1l etmektedir. Salft.hlyettar 
mabflllerde söylcmdlğine göre, 
Polonya hUk~meU milletler ce-

Til:'k donanmasının ma..'-ideki 
tar.iM, göiler lcamaştıracak ka • 
dar parlaktır. Hayrettinin, Tur -
gıulu1&. Piyale ,,e Piri reisin 11e 

bunl'anıt ardından gelen bütan 
Pil~ kahramanlarının muvaff a. 
kıyeflerini, Türkün ahlô.ki varlık. 
lan fçeri.sine karı§tırdıkları ilim. 
lerinde görmek ve bulmak ge • 
rckt.lr. 

Terk aanoağı yalnız, dilnyalar 
'değerinde bulunan yurdumu...""Un 
eteklerini öpen dcniilcrde dalga
lan dcij&üıir. O sancak, Tiirk 
oTcı.}!llf'USımda doğ~ı, Turandan 
Nik. Anadolu 1.-ıyıüırından Atlas 
okt.JGmısuna. kadar k"1ymetini gös. 
teras. Seller gibi akan, gemileri
ni ufuklardan 11/ u'klara bil yük 
bir egcmcm1ikle gezdirdi; iklim . 
lcr, yurtlar zaptctn; bir Joolunu 
AtletJ dcnizhıde lnılundıınırken 
öte"l:ı kolile Hint denizlerinde do
laşt\, 

Sl:Jzlerime son verirken .sizlere 
büyflk bir iman ve inançla bak. 
tığımı söylemek istiyorum. Do -
:nanmamızda 90'k çalışmanızı, bu 
ç.alıgmalarda Atatürkün gençlere 
lnra1aığı emanetleri muhafazcı et. 
-mcğl tmutmamanızı, onun açtığı 
yol en tmrlıı en ~tsal ve en 
fetfa bir yol olduğumı hatırdan 
çıkarmamanızı ve 1ıepinizin o yo
lun yolculıığıında mttvaf!ak olma. 
mzı dilerim. 

Bııgün girdiğiniz bu yeni yol. 
cıtlukta yolunu:: açık olsııtı, Alla. 
1ıaıanarladık çocuklarını.,, 

Deniz lisesini bitirerek staj 
yap:ı:ıak üzere Hamidiyeye giden 
mezun gençler şunlardır: 

C'"rllverte Harp: 
6.21 - Orhan Uz.attan, 
713 - Cudi Denizok, 
719 - Namık Santçr, 
729 - !Kasri Kalkan, 
741 - Celfı.l (Özgör, 
604 - Reşat Tiner, 
704 - Nuha Duruker, 
710 -Hasan Tüzer. 
712 - Burhan Yalçın, 
714-Necmettin Sönmez, 
722 - Mehmet Gökengin, 
748 - :Nihat Öz.arar, 
748 - Kenan öndcger, 
756 -1hsan Önduygu, 
760 - Avni Volkan. 
ıt~kina Harp: 
617 - Vahit Bayramoğlu, 
7v7 - S balı· ttin l{alyoncu, 
711- Nejat Esengün, 
717 - Şcrafettin Özkan, 
7 ~5 - Rrha Eekitmen, 
735 - Vecaı Demirkol, 
7 43 - Orhan AkyUz, 
755 - Faruk Yener. 
731 - Fikret Saraçoğlu, 
702 - Melıh Gökay, 
706 - Hüsnü Çubukçu, 
716 - Nusrat Hepgül, 
E'32 - Cafer Akhun, 
736 - Ali Rıza Dinç. 
751 - Tayyar Hepgül, 
7.38 - Nfızım Ela.l. 
Haritacı: 

763- Rasim Gücsnv, 
764. - İsmail öztören. 
Bunlar staj devresinden sonra 

tekrar mektebe gelecek ve 3 se
ne de Harp okulunda tahsilden 
ııonra subay rıkacaklardır. Bu 
se113ki Hnrp Okulu rnczunl::ırınm 
orduya lcn~ılma mern.'.limi ağus • 
tosta yapılacaktır. 

e ng eren n mc' ovaya yap- M·ıı ş •ma tamamen andıran bir resı"m. 

1 l f • • H t s rukafayı alamadı. Ben aldım ı v c 
mış olduğu mukatll teklifler s pa n ya 1 e ımı~ a a· Bu resmin alt·-LS- 'U satırlar ya-UN« :ıı o kurukafa, §U dakikada Pikadilli 
hakkında matnmat verdiği zan- f 

1 
zıyordu: "Semplon ebpres kaza-l k 1 d k meydanın.da bir emniyet sandığın. 

nos:~;e~ ~u~;~nın komşuları Milletler cemiye- yDıilnşgeelrene7ma.enyıaıtarire.hlcie''Ha- :~n~~rbanlanndan Matmazel İ - da mahfuz bulunuyor. Her nasılsa 
Mort, Trevor Selbi'nin de, bu ti-

olan memleektleıe Fransa He Solo Smit heyecanla.· 

t• d k' I d • tay 4-Aaf in .... -ı. w •• ren suikastçileri çetesine dahil ol-
Almanyanın mUzateret etmele· 1 n en çe ) 1 '' gazel.ÇO n .r .......... gma gore - Şimdi anlı'IN\rum, dedi. Hatay dı: d ı t i ı T yf J - duğunu öğrendi. Trevor Selbiyi 
rJ halinde Sovyetlorln bu mem· a un.en eve re 8 a ur Leroyun ·· ·· b" ,_ "b" 

(Ba 
•--~ 1 • "d ) S""km yuzu ır masl'i.e gı 1 öldürdü. Fakat, Trevor Selli'nin 

leketlerln isUklA.llerlnl mUda - fl&nU'I ıncı e 0 en parti binasında mebwı • hareketsizdi: 
raa tnahhUdllncte bulunmasını Ne§redilen resmi ibir tebliğe lar ve halk mümessillerile hasbi. D h .. .. .. b" . d" yanındaki kurukafayı alamadı. O-

h 
• - a a soz:umu ıtırme ım, nu d s 1 s ·t ld o 

natık olan lagtHz teklifleri göre, lapanyanm Milletler CemJ. al ederken Millı Şefimiz lnönU. d d" B k 1 M b keid a 
0 

o mı i sen a ın. ku. 
VarşoYada mUEalt bir surette yetinden çekilmesini mucip olan niln Hatayı ziyaret etmeyi vait e ~· ana a ~rga, ort u ~- rukafa dahi, timdi Pikadillideki 

U be ard 
buyurdukl U'd 1 . t' na agıktr. Ve u kadın mahut tı. emniyet sandığında mahfuzdur. 

karııılnnmıştrr. D!r.netlce bu ge- ç se P v _ ır • . annı m l e emış ır. k 1 d b" · d .. r. 
"S B 1 - dakl be ı eli Bu ziy t• ta "h" t b"t d"I ren aza arın an ınn e 0 unce, Leroy, sigarasından, derin bir 

cekl Potemktn - Dc.k mUlA.katr un ar açagı se P er r: are ın rı 1 es 1 e ı - M b · · b" 'k · 1 - Milletler Cemiyeti, lten. miş değilse de çok uzak olmadı _ 0.rtd u .t1 ır~nınld ı: suı ast ne~ı- nefes çektikten sonra sözüne de-
husust bir ehemmiyeti haiz o· cesı evrı mı' o ugunu d 

disine tevdi edilen vazifeleri ya- ğmı ilave etmiştir. 1 . d b:s t ld vve ~::- vam etti: 
lacak gibi gt'rUnmr:ktedlr. r ne e u çe e o ug o panuyacağmı göstermiş ve enter. e rın unu g- - Mort, Selbinin yanındaki ku-

300 ALMA?-; IÇERLERE nasyonal sük\ına ve antanta yar. Penc-.err.den düıen On hekim iç.in jübile rukafayı alamayınca, ortada 'kal-
SEVKOJ.1l"NACAK dnnda bulunmamıştır. çocuk yapılıyor dı. Başka kurukafalar olduğunu 

Varşova, 
9 

(A.A.) _Resmen 2 - Milletler Cemiyeti, blda. Kumkapıda Orc u caddesinde Türk hemikleri dostluk ve yar. biliyor:tlu. Fakat onları bulmadık. 
teyit edildl~ine göre salflhlyet- yetteki hedeflerinden uzaklaşmış 152 numaralı evde oturan elek· dmı cemiyeti, yarım asır tababet ça, çete lizaı nr da ele geçirmek 
tar makamtı;ır son ~amanlarda ve bir .sulh 8.leti olacak yerde yal. trlk memurların1.ın Ekremln hayatını yaşamıı;ı meslektaşları • güçtü. işte bunun üzerine Mort 

nız bazı devletlerin menfaatleri _ 1 ı aylık oğlu Buı han dUn pen- nm aeı-..fı"ne o··num·· u"zdeki cumar _ benim peşime düştü. Ermeni Pa-
hudut mmta1':asuıa. gelerek yer- .,. "' ne hizmet eden bir müessese ha- cere önUnde sokn~ı. bakarken tesı· gun·· u.· saat 16 da Tokatlıyan royan'ı öldürdüğü zaman alama-
leşen 3 00 Almn.uı iterlere gön- line gelrni§tir. dUşmUş, baştndan hııfit surette 1 d b" ... b.l t rt" t · dığı kristal kurukafayı benden al-
dermeğt knrarlaşttrmıştır. 

3 
11.

1
.
11 

t1 Ce . ti 1'- sa onun a ır JU ı e e ıp e mış. k . . d ..., ı e er mıye .uşpan,. 1 t ma ıstıyor u. 
Ynrşova, 9 (A A.) - Gazete· ,.,,

01 
m-eselesı"nde tam bı·r m' uvaf _ yara anmış ır. tir. Bu jübileye bütiln memleke. 

l Al d 
ki P 1 11 " Dilencilede Mücadele tin doktorları ailelerile birlikte - Bravo Leroy ... Vakayı ne gü. 

er, manya a o onya ı ar fakıyetsizlik göstermiştir. zel anlıyorsun. 
birliği azasrnılan en beş Polon- Bilro:ı-u ku~uldu davetlidir. Doktorların haricinde 

hükmet ve matbuat erkanı hep. - Eh .. Az çok bu işlerde piş-
yalının Aln;an hucudu haricine Askerlı"k kanunu Son zama!lls.rd~ dilencilerin miıtiz ... Şimdi bu geceki kasa hır-

d 
• h b si hazır bulunacaktır. Hazırla - :ı 

çılrnrlımış ol upr1u a er Yer· çoğalması Uzerlne emniyet mu- sızma gelelim: Bana kalırsa, bu 

kt dl 1 
nan programa nazaran merasi • 

me e r er. avam kamarasınd,a dUrlUğUnde bir htl::-o kurulmuş· geceki kasa hırsızı lda reteden bi-me lstikHil Marşı ile başlanacak, I 

RE1SlCUMHURA GENIŞ lur. Dört gUnderı.berl faaliyette ridir. Hem de en mlithi" bir "za. cemiyet rei!ıi Dr. Neşat Usman s c.ı 
SALAHiYET VERlLDt ikinci okunu a bulunan bu hUro tnrnfmdan so· merasim( açtıktan aonraru.mumi sıdır. Belki .de reisi... Her halde 

ICa.lflar<ıa dil~ne~ l 3 "ocuk, 50 b d 1c d ı h" Varşova, 9 (A.A.) - Diyet kabuf edif dı· .. ki tip Dr~ F.ethi J$rc:k!n. übUesl u ıa :m, ar a :t§ 2nmn ırblri "'r 
Meclisi, Cumhurreisine geniş sa- ı kadın ve erkek tut .. lmuştur. yapılacak doktorların tcrcümei • dmca öldürüldiiğünü öğrenmi~ 0 • 

lahiyetler veren kanunu ittifakla Londra, 9 (A.A.) -Avn.m l:n- Çocuklar ıbabr.ıl.arına veril- hallerini söyliyecektir. Jübilesi lacak. Bunun üzerine müthiı bir 
kabul etmi§tir. marası am~ll· partisinin t~~lll mlştlr. BUro ıer ~tin dilenciler- yapılacak doktorların mecmuu herifin takibine uğraı:lıklan kana-

Yeni Sovyet büyük elçisi B. teklifini reddcdeıek 145 reye le mlicadele edecektir . ondur. Mektepten çıkı~ sıra.sile atine varmıştır. Bu müthi' adam, 
Saronov'un pek yakında Varşo- karşı 387 rı>yle fhin<'I o::untı - Kü;üklerin kavgası Gl. Dr. Fazıl Bellisan, Dr. Salih kunıkafalann iziyle çete efradını 
vaya gelmesi beklenmektedir. şunda nskert n.lJ!«:. llPrlyt>t l:a- EmlnönUn•le M ırntpaşa ma· Konuralp, Gl. Prof. Dr. Besim Ö. buluyor. Elbette kendi yüzünü ta-

Aynr ecnebi mahfellerin fikrin. mınunu kalıt•! ct.n:·.tiı. halleslnue o~ura11 14 yaşında mer Akalın, Gl. Prof. Dr. Cemil şıyan kristal kurukafayı da bula. 
ce, Moskova, Varşova ile olan te- Loııtlra, :J ( A .• \ 1 - A Hlm k:ı· Burhan ile n ;>'r'. ~ıında .Mehmet Topuzlu, Dr. Kemal Çulha, Gl. cak ve kendisini de öldürecektir. 
maslarını sıkılaştırrrmak arzusun- mnrast ask~. f m ·qr"•l!efi~ et ka· kavga etmişlcrdıı. Mehmet ı;:a· Prof. Dr. ŞükrU Pelit, Al. Dr. Ö. O halde ne yapmalı? Kendi yüzü
dal:lır ve bu arzu Polonya zimam- nunuua mer:ıut ,.,nıt proje:·\ G5 kt ile Burhanı kl}llından yara· mer Fuat Keskin, Dr. Esat ~ere- nün şeklini ihtiva eden kurukafa-
darlarınca da çok iyi korşılanmak. reye lrnrşr l 59 1 ·r·~ !c krı bu 1 et- ınmıştır. !ettin, Dr. Hüseyin Mazlum, Dr. yı ele geiirmeli. Bunun için de 
tadır. mlştlr. Tahsin özmutlu. bütün kurukafaları ele geçirmek 

Re,at Nurinin annesi · · b' bb"" · k lA Projede: ~ EUyük bir meslek toplantısı o. ıçın ır teşe use gırme azım ... 
RUSY ANIN CEVABI BUGUN- 1 _ lld 
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rerc !aksim edU _ öldü lan bu jübileye Ea:Jvekil Refik Kasa hırsızı böyle dü~!:nerek ev· 

LERDE VERiLECEK 1 b • mele uzerc serın:ıye olarak 30 Çanakkae.m~ ~ısu ve :o~ancı 1 saydam, Sıhhat Vekili ve mUste. ,,eıa 1:-over Selb: ile işe giri§iyor. 
Moskova, 9 (A.A.) - (Havas) milyon snrfed•:':llcsi, Bay Reşat ~urmın anesının ve. şarı. ayni zamanda askl'ri Sıh. ';elbinin kızı Luizi kaçırıyor. 

İngiltere büyilk elçiliğinde Seeds 2 _ 1 !Hı SPOe<'!t·de 25 mllyo· fat ettiğini dün bliyiik bir tces.
1 
hat işleri reisi Gl. Dr. Mazlum Solo Smit, Luiz ismini işitir işit 

tarafından dün Molotofa verilen I na lbHl.ğ cdil•.ıek Uzerc 1 s:rn sür içinde öğrendik. Merhume - ''Baysan da davctlidr. r-.rerasim . :nez yerinden fırladı. Ve: 
Ingiliz mukabil tekliflerini iki üç senesinde i>a:,,n: mn..;ra!ı olarak nin cenazesi bugün saat 11.5 ta iden sonra konservatuvarın orkes- - Benim sevgilimi kaçıran a .. 
gün içinde cevap alınacağı ümit 10 milyon sarfor.Umesl derpiş Bomontide Tokay oteli sokağın. trası senfonik bir konfer verecek <lam o mu idi? diye haykırdı. 
edilmektedir. edilmektedir. daki 22 numaralı hanesinden kal- ve bilahara geç vakitlere kadar Lcroy onu teskin ederek: 

Verilen malfımata göre, Sovyct Londra. 9 (AA.) - Başvekil dmlarak namazı Teşvikiye ca.. tertip edilen danslı çayda eğlenL - Şimdi dinle, ldedi. Ben sana 
hükCimeti Sovyetler Birliği ı:hş bugUn a,·nm lrnmnrnsında, mti· miinde kılındıktan sonra UskU • lecektir. 'araziyemi anlatıyorum. Kasa hır· 
politikasmda değişiklik olmadığı kcllcflyct kan 1' \.ını.:n paskalya darda Karacaahmetteki aile me. Vilayette Y"rınki sızı. Luizi kaçırdı. Böylelikle ba· 

S k
r-. • • k d" . zarhğına gömUlecektlr. Arkada • t l t basını tazyı"k etmek ı"stı"yor. Fa· t. 

ve ovyet hü umetının, en ın·ıdan enci m.?:ı: <.te gireceğini .. t . ti . · · op anı 
k b 1 d'l b"l" b' b 1 1 şımııa yurekten azıye erımızı kat ger kalmıtttr, Kasa hırs zı, 

ce a u e ı e ı ır ır esas u un- bildirmlşt r. bildiririz. Yarın vilayettP 19 Mayıs ., :s 
duğu takdirde, barışın müdafaası • • Genelik BayraOJ:nıu progrnmı· Luizi kaçırmakla göreceği istifa.. 
ve mutaamza karşı müdafaa için 1 İsvıçrelıler de l~olanda- nı tekrar gi.izde:ı geçirmek Uze- deye başvurmadan evvel, pr, 
tngiltere ve Fransa ile iş beraber. lılara gahp ı re bir toplantı yapıl:.cal{tır. Bu Mort, bu kızın babasını Trevor 
liğine ama;:ie kalmakta olduğu. Bern, 8 (A.A.) - Burada bü- (.._ sene merasime l 2'l UnlYersltcll Selbiyi öldürdü. Böylelikle kasıl 
hnkkında Seedse teminat vermi~- 1 yük bir alaka ile beklenen Holan· hırsızı, Selbinin üzerindeki kuru· \t 

:x ı A k 9 5 939 ile 2!l0 TUrk~:u5\~ mensubu gene . 
tir. da - 0İ&viç. re milli takımları maçı. n ara • • kafayı alamadı ama, kenklilerirt1 

, lcr de lştlrf\1' 0 dPce;cur. 
Bu suretle Litvinofun rekilme- lnı 1svıçrelıler 2 - 1 ka.zan. m şlar- Ç E K LE R ·--- takip etmekte olan intil:amcınırt 

:x lı:lman şerılil!!~rl yalnız Fe • 
sinin sebebinin bazı taktik hatala- dır. Maçta 16.000 seyırcı hazır ı.onclro 5 !)3 Mort olduğunu öğrendi. Bunıırı . 1 · · nt..r~ahçe slnlltnJa yapılacak -
rı olduğu. yoksa politikasının ar. bulunmuştur. !':c''' oı 1-' 126.f'6j t ···. üzerine Mort'un peşine düştü. O· 

tık hoş gitmemesinden mütevellit Lı"tvanya ordu'.arı Baş l'nrh 3.3560 T l k 1 l nun evini öğrendi. Ve bu geCC• 
olmadıgvı anlaqılmaktadır, Mıluııo li.li62 :ı Ür c uşunl\ yazı an ar Mort onu öldürmeden, o Mortu 

z K d V d Cenevrt 28.t 175 . • ı• • Uman alll arŞUV3 a Aınstercl:ını lii.li l 50 TUrkkuşuna ainırllye kadar öldürmek üzere onun evine gittı· e T aymıs ın ınaka esıı Varşova, 9 (A.A.) - Litvanya Bcrlın !"l!J.S350 230 genç rr.Uraca·.t etmiştir. Fakat nedense geçikmişti. Mert 
. . orduları başkumandanı General Brıık~eı :!l.:ıG 1 Kayıt mUddntl ~fı n :ıyısta sona çıkrp gitmişti. Bunun üzerine .~ 

(Bng tarafı 1 lıncıde) Zozkittis .. Varşovaya gelmiştir. Atina l 0!125 erecektir. O zar..,nn:ı icatlar mil· meçhul at:lam, Mort hakkında bı 
Balkan antantına Avrupa min. Burada iki giln kalac2k ve Mare- Sofl:ı 1 ali racantçıların ı:;ııo n geçeceği 1eyler öğrenmek üzere kasasırı1 

\lııclrltl 1 '.O:'l5 b 11 nettardır. Balkan antantı Avı'U. şal R)•Jz'in misafiri olacaktır. \"or$O\'ll :f'.81S tahmin edilmektedir. asmağa koyuldu. işte o sırada e 
p:ınm bu kısmında dost millet. R"b t A' ,, llıııl.ı-ıcşte 2 .,9075 içeri girdim. Ve netice de... . 
lerden mürekkep iyi bir srup teş. ,, er rop manyaya ı :u•,rc·~ 1 .9050 İrtihal Leroy fÖZÜnÜ bitirmeden e)irtl· 
kil etti. Fakat bu istikrar \'e bir- döndü BclF:r:11l :!.892j Merhum İbrahim Sel5mi refika· m<:sa üzerindeki üc kristal kurı.ı· 
lik eseri ora. da hakir ola. rak ).·e.ri Münih. 9 (A.A.) _ Ribbentrop 'okohnın:t :U.62 1 sı, Deniz bank istinye fabrikası kafaya uzattı: "N;ticede işte bt1 

l B 1 d 1 
Sto~holııı :n r. '75 .. nt.l• 

o an u ganstanın a gırmesı ı e bu sabah ttalyadan Münihe gelmif' · .. ı ustalarından Ziya Canlar ve mü.. kurukafaalrı ele geçirmi§ bulwc )k 
tamamlanacaktır. Eğer Balkan ve Berchteıgadene gitmiştir. • Mo,ko,·a 

23
·
9025 

l'ettip arkadaılarımızdan Orhan yoruz., demek istiyordu. 
memleketleri daha sıkı bir birlik! B' L d d lsti'{raılar Canların anneıi Bayan Emine Fakat meçhul kasa hırsızı lciıı1" ht 
vilcude getirebilirle~e ecnebi.hu. .U:TI On ra ~ r:ra:nrıı ı~ o 1 Nad~:le diln vefat etmiıtir. Cena- idi ~ 

llaCırlünvdeenı·stkı.al-tlia~ylelcnrın'rnası· munulıkafalaazc:dka. Bl~ndb~~'sa9bah(AL.Aon.)drayaB.BLeAotn TUr~k'h·bno"r·,,fu~r7.l. uprıeınş1·ınııı :~ . .• • ze.~i dbugkülnndöğkle namazı Fatih ca· üç arkada~ birbirlerine b~!~~ . 
• .. · ... · • , ·· ·• · .. , mun e ı ı ı tan aonra Edirne dılar. Garajın kü~ük odası su" . i 

hiç bir zorlu.:a u,r:ı.mıyacnklar • tlee ve amele f rkasının <liğcr li- kapıdaki aile kabristanına defne. içindeydi. Şafak sökmek üzereY
01

' t 
dır. derleri ile ıörüşmefe gelmi,tir. dilecektir. (Devamı var) 

,, 



Lübnana 1500 Fran· 
sız askeri geldi 
Beyrut - Fransız ordusunun 

"Lejiyon etranjer,, )erin.den ı 500 
kişilik bir kuvvet Beyrut limanına 
gelmiş ve karaya çıkarılmıştır. Bu 
askerler, meydanlıkta ve Fransız 
başkumandanının huzuriyle bir 
geçit resmi yapt.ktan sonra ken
dilerine hazırlanan yerlere git. 

tı~ ~\--~!~~ .. ~, 
.:;:::::;:::~~=-~======::;:::;=~====~---.-;;;;..----== 

angisi Elleri ile hasta tedavi 
eli? mişlerdir. eden kadın 

Nakleden: MUZAFFER ACAR 
Bu ask~rlerin Lübnan sahille

rinde yeni tahsis edilen müstah
kem mevkilere yerleştirileceği ha- Hastahaneler bile bu ş:f a ınenbaına baş vuruyor 

hncm hatırlar mısnız.. Za. Beyninden vurulmuşa döndil. ber verilmektedir. Birkas; ay evvel Fransada elle· l;iiiiiiii.i~!'!iil9J~---~-- dı:n. Bu şekilde Paris hastal;ane
da çok bUyilk dedikodulara 
uubahsolım bir cinayet iş. 
iş, gUzcl bir kadın öldUrill
suretile soyulmuş, hırsız ka. 
nayetin ertesi günü, ilstü 
kan içinde yakalanmış, çal. 
lduğu mücevherat ceplerin. 
ıkmıştı. Bu vakanm bir tek 
iyeli vardı. Yakalanan ka. 
deli idi. Bir müddet sonra 

eseıe kapandı ve artık kim. 
ndan bahsetmez oldu. Her
daletin yerini bulmuş oldu-

zannediyordu. Fakat ben 
f olunan adamın katil olma. 
ı biliyorum. 
Peki, şu halde kmin öldUr. 
olduğynu da bilioyr mqşu • 

Bir lahza hiç bir hareket yapa. 
madı .. Deli, bağlı bulunduğu yer. 
den sabit nazarla kendisine bakı-

-o- rinin temasiyle hastaları tedavi 

Ceyhanda pamuklar eden gayritabii bir kız meydana 

1 

çıkmış idi. 
tamamen ekildi yordu, sonra birden uzun kah. . Gelen haberlerden bu kere dl 

kaahlarla giilmeğe başladı. Ceyhan, (Hususı) - Çukuro· başka bir kadının aynı şekilde has· 
Katil evvela bilyük bir korku vada s:cakların artması dolayısiy- 1 taları ellerinin basit temasiyle te 

ile sarsıldı, girdiği yerden çıkıp le ~ölge:nizde hububat mahsulleri davi ettiği öğrenilmiştir. İşin ga. 
kaçmayı düşündü, fakat akıbeti yetışmege başla~ıştır. .. . 1 ribi, bu kızın Parisin bir hastaha· 
ne olacaktı'! Şafakla beraberken. Aldığım malumata gore, hır nesinde icrayi sanat etmesidir. 
disini muhakkak yakalıyacaklar. haftadanberi .. A.~as . ~ınta~asında il Hastalarını ellerinin temasiyk 
dı .. Ya sonrası: Zindan, sürgün arpa mahsul tinun bıçılmesıne baş· tedavi eden kaıdın 1ngilterenin es
hatta öllim, evet muhakkak ö • lanmı~tır. Diğer taraftan da bu ki Paris sefirinin karısıdır. lam! 
lilm. Cinayeti bilerek işlemişti. biçilen arpalar toplanarak harman Janet Clerk'tir. Heykeltra}, res
Başmı imkanı yok kurtaramaz • yapılmaktal:Jır. sam ve bestekar olan Janet Clerk 
dı .. Darağacından daha müthiş Buğday mahsulünün de bir haf. bilhassa son zamanlar.da açtığı bir 
bir şey tasavvur olunabilir miy- ta sonra biçilmesine başlanmış o· heykel sergisiyle Pariste büyük 
di ki?. lacaktır. Çiçfçilerimizin söylediği- bir şöhret 1cazanmı~tı. 

Ve, bu düşünce ile, belki bir ne bakılırsa; bu yılki hububat Bu sergi sırasında doktor Mor. 
gün çıkanın Umidile tımarhane. mahsulünün geçen yıllardan daha laas, Janeti'n ellerinin temasiyle 

Evet, öğrendiJll, fakat biraz de knlmağa karar verdi., bereketli ve iyi olacağı umulmak- hastalarını tedavi ettiğini öğren· 
Fa.kat her ~eyden evvel onun tadır. miştir. 

Ve kimseye de bir şey söy. 
'niz değil mi? 

Bunu yapmama bir çok se
r nıani oluyordu .. Fakat si. 

in ederim, katil suçunun 
tnı çok daha mUthlş bir şe. 
çekti .. Zindana atılmış ol. 
herhaJde daha mesut olur. 

burada bulunması nazarı ~i~katl Bölgede pamuk ekimi de son Lady Clerk'in kocası sekizinci 
celbetmemeliydi. Bunun ıçın de bulmuştur. Ancak bu seneki pa.. Eduvard'ın hizmetindedir. Kendi· 
karşısında, tahta sıranın üzerin. muk mahsulünün daha iyi bir şe· si de Pariste açtığı bir klinik'.clc 
de bağlı delinin yerini alması kiHe yetişebilmesi için bugünler· müteaddit büyük doktorların gön
icap ediyordu. de yağmur bekle:ım:ktedir: İki derdiği hastaları tedavi etmekte. 

Zavallı hastanın buhranı geQ. gün evvel Kurtkulağı ve civar köy- ıclir. 
mişti. Şimdi fevkalnde sakindi. lere bol yağmurlar yağmıştır. Mis Janet ekseriyeti göz ve cild 
Katil çok tatlı bir sesle deli ile _ hastası s;ocuklar olmak üzere beş 
konuşmağa, yavaş yavaş deli millmüş olan katil, bilhassa na. yüz hastayı tedavi etmiştir. 

Size inanmak istiyorum gömleğinin bağlarını gev~etmeğe 1 zarı dikkati celbetmemek kaygı. MİS J ANET NE DIYOR '! 
b~şl.adı.: J?~li bu yen~ gel~1:~ ~en. ı sile yeni hayata uymağa gayret Mis Janet Clerk bu hususta 

burun size anlatayım .. Ev. 
\'akanın teferrilatını vere -
Sonra da onu nasıl tanımış 

tnu bildiririm .. 

ti} cinayete kurban giden 
l?ı evıne gıraıg1 zaman yaı. 

ll'sı.ılık etmek emelindeydi. 
t kadın hırsızla kar§ılaşmca 
tu, bağırdı, öteki yakalana. 
l anladı, susturmak için bı. 
sapladı, kadın yerlere yu. 

tldı .. Hırsız mücevheratı ve 
geçirdiği paralan alarak 

.. Fakat kadının feryatları
etışen polisler de katili ta. 
lcoyuumuşlardı .. Haydut pe. 

kip eden gUruha yollarını 
k için şehirden dışarıya 

\'e çitlerden atlayarak. du. 
1 aşarak, bağlar bahçeler 
dan geçerek uzaklara, çok 

ara agıldı. Akşam olmuştu. 
takipten kurtulmuş oldu. 
f~nnetti. Rahat bir nefes 
akat dikkat edince etrafı. 

dıısıne ıyilık etmek ıstedıgını an. etti. Fakat muvaffak olamadı .. şunları söylüyor: 
lamış gibi görünüyordu. Hiç bir Bir müddet sonra koguşlan ge • _ Kendimde bu hassa'nın mev· 
zorluk gö~term~den ~at~lin. çıkar- zen sertabibin üzerine hücum e • cut olduğunu çok eskiden hisset
~ış oldu~ elbıselerı gıydı. ~~~ derek bağırmağa başladı: miş idim. O zaman kocam da 
~- b~ yem ahbabının kendısını - Yapamıyacağım artık .. Ta. Pragda İngiltere hükumetini tem-
hurrıyete kavu~W'acağmı da an. \!: • .. 1 -..l-ce.k hal" k .. ı .... a.d ·L .. ;ı.· .ı u h" 1 · d R · 
ıaaı .. ;öuyoK oır- §e~KlıJCle auvar • .ı.ıflJPJJlu t.-w: un_ ~ L ~ ~ıyoI'wu ...SJl ıs erım en eı. 

• .. . Bt'!ı'ıf· he isterseniz yapınız.. Ben aıc:umhur Mazarik"~ bahsettim. Ar 

dakı kuçUk pe~cereye kadar tır. buradan gitmek istiyorum .. Deli Jakadar oldu ve Çekoslovak hasta-
mandı ve kendmi duşarıya bırak. değilim .. Artık her şeyi itirafa hanelerinde doktorların nezareti 

tı.. karar verdim, kuleli köşk cina • altında faaliyete başladım Bun- Eski Ingiliz kralı DülC ve DU-
Katil pencereden delinin ka • t• · k t ·1· be · · . · .. ye mm a ı ı nım.. dan bırkaç sene evvel de Parıse şes Vindsör Pariste bulunuyor. 

ranlıklarda duşe kalka kaçan .. . . 
.. 1 · · b' .. dd t tak" tt• Doktor başını salladı, sonra bu- gehnce aynı ışe devam etmek he. Düşesin eskidenberi çok iyi giyin. 

go gesını ır mu e ıp e ı, . . . . . . . .. . d·~· .. , 1 akl b be 
pencerenin parmaklıklarını yer. yUk bir samımıyetl~ elını hasta. vesını. gosterdu':1. . ıgı malum o m a cra r ye-
lerlne yerlel)tirdi, sonra deli göm. nın omuzuna koydu . Panste de Fılozof Jak Marıten niden en güzel giyinen k~m ola-
leğini arkasında geçirdi ve mum. - Tabi yavrum .. Çok hakkın vasıtasiyle doktor Morlass'ı tanı· rak ilan edilmiştir. 

kUn olduğu kadar kendini tahta var .. Ben her ~yi biliyorum .. Sen İstanbul ,., ... .,. ••• .... _•••••v•••••" 
sıraya bağladı beklemeğe baş • hiç merak etme.. Senin işinle • • 1 Yenı Çıktı ' 
ladı • meşgul oluyorum, muhakkak Tıcaret ve Zahıre Borsas K d k lb. : 

Günün ilk ışıkları görüldü. Şa- halleceğim.. a 1 n a 1 ~ 
fakla beraber anahtar kilidin i. Dedi, ve yürüdü, gitti .. Hasta. 9 • 5 - 939 : 

RU3yanı>ı en nıe§hur edip • 
çinde döndü, höcerenin kapısı a. !ar etrafını sarmı~lardı .. Anlat- l•'tYATL.\ll ' lcrindcn Çckofun eseridir. : 
çıldı, iriyarı bir gardiyan içeriye tı .. Hepsine herkese ayrı ayrı ci. <Jl.:\'St f ' 
girdi: nayetini anlattı .. Anlatıyor, an • A}nğı l"ukıuı Haydar Rifabn tercümesi ' 

- :\asılsın Hacı, rahatladın !attıkça da ateşleniyordu .. Şunun Buğdny ,yumuşak k~. :~~a. kı·. 1111
• •••···. •N•3:.ı:;:~ ......... ~ 

mı? .. Böyle daha. iyi değil mi? bunun eğlenmelerine de taham. Jlıığdny Jm:ılcn ;, :!~ s 32 
dedi, sonra hastanın bağlannı mül edemez olmuştu, o zaman Arpa An:ıdol dök. 4 :l'J 
sökerek: fevkalade sinirleniyor, artık gev. Kuşyemi cu,·allı 5 ı; 

Kadastro Mahkemesinden: 

leriıı.de doktorların nezareti altın
da çalışmağa başladım. 

Tabii bütün hastalıkları tedavi 
:debileceğimi iı:idia edecek deği. 
lim. Fakat yaptığım tecrübelerle 
bilhassa çocuklar üzerinc\e muvaf
"ak olduğumu gördüm.,, 

Hakikaten Mis Janet Clerk ço
:ukların göz ve cild hastalıklarını 
ellerinin basit temasiyle i)ti ede
bilmektedir. 

Ziraat Vekilini 
dolandırmak istediler 
Fransız Ziraat vekili Mösyö 

Queuille meşhur bir dolandmcı 

tarafından ldolandırdmık üzere 
iken zab:ta tarafından yakalan.. 
mııtır. 

Kendisine bir neşriyatçı ıUsü 

veren dolandırıcı bilhassa Turizm 
propagandası yapmak istediğini 
bildirerek Fransız ziraat vekiline 
yaklaııruı ve vekilin kendisine 
karşı duytduğu sempatiden istifa
de edecek vakit kalmadan Fransız 
polisinin eline geçmiştir .• 

Mösyö Queiulle dairesinde gö
rüştüğü adamın polisler tarafın
dan tevkif edilmek istenildiğini 

görünce hayret etmi}, fakat vazi
yete hiç bir şekilde mlidahale et· 
memiştir. 

Mösyö Qeiulle vaziyeti billl
hara öğrenmi}tir. 

Fransada mahkUm olan 
İtalyan casuslar 

Pariı, (Husuıf) - Bundan bir
kaç ay evvel Cambrey'.de yakalan. 
mış olan İtalyan casuslar Lyon 
askeri mahkemesi tarafından ya
pılan muhakemeleri neticesinde 
şu cezalara çarptırılmışlardır: 

İtalyan Pierre de Castelli, 39 
ya~ında, casusluktan suçlu, idam 
cezasına mah'ldlm edilıniıtir. 

Yeni neşriyat : 

Coğrafya El Kitaplan 
1tnlynn lisesi ve ticaret mektebi 

ınunlllmlerlnden Zeki Cemal tarafın· 
clnn lise Ye orta mekteplerin mfifre· 
dat programına göre lıa.zırlanan coA· 
rnfra el kltnpl:ırından; 1 - Lise 9 
uncu sınıf için umumi coı?rafya. 2 
Asya Ye Afrika. 3 - Tabii, siyası, ik• 
tısndl Türkiye ciltleri :intişar et
miştir. 

Cl\taş yavaş polisler tarafm
e\'tilnıekte olduğunu gör • 
, gecikmedi.. Ayni zamanda 
•erinin de kan içinde oldu. 
d.&Ö~dü.. Bu vaziyette nere. 

- Dün akşam muhakkak daL şemiş olan sinirlerine hakim o. Sus~m 19 -
gada idim.. Amma dıı gevşek lamıyarak, bağırıyor, glirültü e· Tlftık ınnl lOG -

Bcyolllunda Ayıızpaşn mahallesi 
Cumilşerif sokağı 48 Xo. da Vasiliki Çok nçık lıir türkce ile yazılan bu 

ebılirdi ki? .. Şehirden u • 
.ış hiç tanımadığı yerle. 

ll'tı§ti. 

~ta sığınacak bir delik 
Uınidile yoluna devam 

e ~· c.lde nihayet yüksek bir 
~dibine vardı. Acaba du

tarafmda ne vardı'! 

~~~ı, _duvarın Ustüne çık. 
Or-caıta bUyük bir bahçe 
bit~~· BüyUk bir bina du. 
" §ıkti.. Etrafını tetkik --rn· 

ti:irc:ı1.: Parmaklıklı bir pen. 
u. Ömrünün yarısı ha. 

e~iı- geçmiş olan bu hırsız 
ğ . Parnıaklılar bir çocuk 

ar~ idi, Üzerinde her ttirlü 
lh 

1
• KUçük bir çalışmadan 

ffa"~cereden içeri girmeğe 
ı~ıtı. Oldu .. Gözleri karanlı • 
birca köşede bir adamın 

~ı Stksıra Uzcrinc yatırılmış 
l., l:':ıı 1 ?a~lanmış olduğunu 
lltıa.. erını uzatarak • etrnf ı 
• ~e~ başladı. Duvarlar h&· 

·~e ı· ·. ~ir e ıne bir çinko tas 
· ~a.s~en dehşetle gözleri a. 
1ıı ~sa 0lınuştu da şehre ya. 
l, deıu bada.ki akliye hasta. 
~( lt~er evini ıunutmuatu .. 
rhlb- -int kuıUnnak •çin 
--~~, -- .... 

d' Yapak Aıııı dol 46 -
bağlamışım .. Dua et sağlığıma.. ıyor hatta dövüşüyordu.. Güz l ünü 73 3,l 

Haydi bakalnn dilş önUme.. Gardiyanların muamelesi de Pe:mir lıcraz ıoze '.!3 :, 

Ve bu sözlerle beraber hasta • deği~miııti.. Bazan dayak atıyor. Gm,ı~~ 
bakıcı deliyi bahçeye iterek bun. lar, fazla gilrilltü yaptığı zaman. Huğd ıır 
dan sonra aralarında yaşamağa larda ıslatıyorlar, sonra arkası _ Arp:ı 
mahkO.m olduğu zavallı insanlar na hasta gömleğini giydirince, l~ıılgur 
içine bıraktı .. Ne bulunmaz bir pek iyi tanıdığı tahta sıranın il. ü\:ııııık 

. b "l 11 
cemiyetti bu ... Fakat... zerme ag ıyorlardı. Yuıo r 

Katil hayırlı giinU bekliyeceği Böylece aylar, yıllar geçti ve ~fısır 
bu yerlere uzun uzun baktı. Bu., günden güne, haftadan haftaya ~oh ut 
ra.sı bir mektep bahçesini andırı~ hastanın düşüncesi biraz daha 1 Pıımuk.' 
yordu, fakat her tarafta. hUziln karardı, vakalan biraz daha gör. Afyon 
veren manzaralar göze batıyor • mez oldu, yeni hayatına tama • • 
du. Bu bin bir hastanın toplandığı men ba.ğladndı.. Nohut ;. 
b h ed ki · nl h. t bl "bl Kuşycml 

GiDE:'.'! 

:.!1 
15 
:.!1 

2:.!ıl 
.. 

1!).j 

3/ 4 

21 
15 

52 -
74 -
26 10 

Ton .. .. .. 
,. .. .. .. .. .. 

Ton 
., 

a. ç e ı~ ar ıç e rı r. Bu zavallı bugün hila yaşıyor, Tiftik 
lerıne benzemıyorl~rdı... fakat artık kendi hakkın.da hiç Afyon .. 

Kısa boylu, gobeklı, çember bir §ey bilmiyor. -------------

.. 4 
ı 

sakallı bir adam, sıçrayarak, kol- Pek" btitun·· bu 1 ed !Hin . . . - ı narı ner en 
lannı oynatarak, lokomotıf gıbı b"ld" -· · · b"l" · · d - -
b 

_ _ b h . ı ıgınızı sora ı ır mıyım?. H11111iııet Saıı ığı .llııdiirlıığiindtrı: 
agırmaga aşladı .• Ba çenın ye. . , .. . 
· · r· · h , tl b k _ Biliyorsunuz geçen Eeneye ı~nsımııuşu L:zuıırol Camııkclııı 

nı mısa ırı ona a~re e a ar. . . 1 .... 1., d 11 · · ·· kadar ben de tımarhanede dok Ku;ııııoı; u •' 0
• - c ny<lnr kızı 

ken bu kere de bır delıkanlı dort . A • • _ • i Hcsnıiyc Şe ııo\'a 9 • 11 • 9 :~ıı ıarihin-

\'e Orhti ,·ekillcri \ "C nnalıırı Loridı kitaplar talebe için bir el kitabı ve 
lrrndıtiyc. hariçten imtihanlnrn sirccekler için 

Murisiniz Tnnaş LorıJi ınrafından güzel birer coğrnfyodır: Her kitap 
davacı Jl:ııııi karısı Fikriye Oryıının 20 kuruştur. Bütnn kitapçılarda bu· 
lı:ıhns ı fühcıııin muıa.~3rrıf olduğu Iunur. Okuyucularımıza ınnlye e· 
.ırsnsına 29 El lül 3:19 t:ıı-ihli De • deriz. 
yoğlu :.ulh hukuk m:ıhkeım·~inin billi 
.'\o. lu te1.kercsiyltı ihtiy:ıti haciz ko· 
ııulıluğundaıı icra Ye itlı'I~ konunu· 

Arkitekt 
uun dördüncü muvakkut nıaJdesi Uu derginin 97 • 98 inci sayıları, 
mucibince böyle bir borç dosyası zengin bir milnderecat JJo ~ıkmı~tır. 
lıulunnıadığından haczin kaldırılma· (Arkitekt) bu sayı ile dulı.uzwıcu in· 
~ına dair açılan dava iııt•ı-ıne vaki 0 _ tişar yılına girmektedir. Sekiz 5e· 
lan ilı'lnen tebligata r~rnl'D mııhke· nedeıılıeri, ınıitemııdl ve muntazam 
mcde hazır bulunmadığ"mızJan gıya· bir neşriyat yapan ve bu suretle 
lıınızda. muhakeme ıcrasına knrar Türk rnimarlığmı yalnız memleketi· 

nıizdc değil, hariçte de iyi bir suret· 
verilmiş ve ittihaz olunan gıyap ka· le lonıtmağa mu\·affak oJıın .(Arkl-
r:ırının da ilıincn tcbli{tinc: karar ve- tekt) i ıavsiyc ederiz. 
rılmiş olduğundan muallak olan 
22 - 5 • 939 tnrihinde Sult:mahmette 
topu ve kad:ıstro dairesfnde kadastro 
m:ıhkeıııcı. i nde hnzır lıuhınnıanız ıık· 

si tnk<lirrle ıııulıakcrıı c ııiıt> gıyalwıı 

clc rnın olunuc ıiğı lehli~ ıııakuıııınn 

lrniın olın:ık üzere ilan olunur. 
(17630) 

ZA\'l 

ZAYi 
103. 104 - 105. ~70. 871 

872 · 873 • 8 74 hisi~d<?t numara· 
tarı znyf oldu. ncy\)ı:;ıu Xariahn 
şı 100 ~o. dn \ •crnl'r lndcl'av. 

• SEME 

ayak Ü?,frine koşarak yanma gel. tordum.. Hıkayesını anlattıgım 1 de Sıındığııııız:ı lııraklığı para için 
di, onu yere yuvarlamağa çalış. adam. sırrını b~a da söylem~şti.. I verilen 4U7G7 nuıııar:ııı ooııoyu kay· 
tı. Sonra yoluna devam ederken Yirmı sene aklıye hastanesınde 1 bclliğıni söylcmi~lir. Yrn::.i verilece· 
kafa tuttu. çalıştım .• Bu şekilde yüzlerce iti. ~inden cskiı.lnin hükmü olmadığı i· Haydarpaşa gümrüğilne ait 4 • 3 • 

_ Ne diye dikkat etmiyorsu.
1
rafla ka.r§ılaştım. Her zaman için ldn olunur. (K.1. 90) 938 sünlii 54315 sayılı ve htanbul 1t· 

ÇARŞAMBA 

nuz?.. Bqnndakl yumurtalan "hasta.dır saçmalıyor,, dedim.. ·t halAt sümrüRüne ait 5 • 3 • 938 gfin· 
kıracakınnız.. Şimdi clv civ çı- Fakat bugün düşünüyorum. Ni. ZA 'i . lil '57014 sayılı ıfim•tlk makbuzları 
k tm v ktidir.. çin olmasın?. Böyle bir macera 31/11295 numaralı ıku~et tezke· zayi olmuşlur. Yenisini çıknracağım· 
ar a & • • rmlo '"" kon•olo•h•n.,mdon al· don "kUodn biç bl• hftkmC olm•do· 
Katil ka:3" bahtına . bakıyor, herkesm b~şmd~ Geçe.me~ mı?. mış olduğum pasaportumu zayi et· ~mı beyan clmcklc ~aygılnrımı suna· 

bahçenin dort yan.mdakı duvar • HattA benım bıle.. Yırmı sene Um. Yenilerini alaca~ımdan eskile- rım, 
tar göklere yükscllyordu. doktorluk etmiş, binlerce deli rlnin hnkmft >:oktur~ /$mall. Mehmet Naci Kelctk 
~•t ~d ~ s\UıAta gö. ile ~ olan ~ · · -- - ~~ 882. Sukecl RalU Haz& 

Do g ruluk KUtuphanesi 
Sahibi Hattat Cıl\'il Coşkundere 

ııırıtlındnn lstanbul gıııetelerinl 
müşterilere rnuntqzııman yetiş • 
tirmckte \"e hottath~:ı 1'e yazıcı
h!ia alt her ıuruı işler knbul e. 

dllmektedir. 



• 

Bir çift Kara sinek bir Yazda 1.500.000 olur 
Malarya, atma, trahom, çiçdh, diunteı-i, kara humma, verem, prbon, kolera gibi bir çok W.. butaldrlar fqi)'all 

E:::::EE Fayda ile imha edinQz 
Fayda hlit6n hatarat öldürücü mayilerin en iyisi ve en müeaairidir.Katiyen leke yapmaz.Kokusu latif ve ııhhidir. :A.cli suı boya ile ICarqtırarak ye 
aülü Avnıpa ve Amerikaetiketi ve m&...~.:aaı koyarak FAYDA .1erine satmak iıtiyenler vardır. Sakınınız. Depoıuı Sirkeci J.iman Ham albncla 

lstanbul piyasasında perakende 
olarak sataşa çıkarılan yün 
iplikleri ambalajı hakkında 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Oduı Umumi kararı 
BlriDcl madde: - Evlerde el ile çoaıat elblawl, baehk. ye. 

JM. .. ltet.er veaalre yapılm•NDd& JruJJı.nıJan her Devi yUn iplik. 
lerl 1 Nlan lJKO tarihtDdeD iti~ ı.tuıbu1 piY1•amda, be
heri 200 gramlık döıt çileyi ihtiva eden. "80" grun1ık tura1ar ve. 
ya btherl "80" gramlık 10 turadan ibaret paketler halinde aqlir. 

tJdnc.1 madde: - Tura ve püetlerln ftZDi için ı+ 3 '° "yllz.. 
• De.. im' toJ.erana kabul edllmlftlr. 

Uçllncll madde: - 1 NJau. JJKO tarihbıden itbrm bu ne. 
v1 yUn ip1d1tleıinl U>pt&D utanlır her turan.m berine eicilll tL 
caret ımmarulle birlikte ticareıthaııelerl için kllbul eyledikleri 

. marka w nımtzleri g&lterm ve "Sdl: 80 pm,, ibare8ini tqıyuı 
bir bandaj il•Jnn• mecburdurlar. Tura1arm muhteviyatını ga.t.e
ım bu ibarenin okunaklı harflerle tertip edllmeei, bandaj tbe.. 
mm - ... 2 x 6 em. llk bir Yfll' •apJem•m, beyaz tlmriDe ldyalı 
mtlrHbple Ubedllmfı bıJnmnpe lfanchr. 

DGrdOncll madde: - rraratan 80 gramdan nokMn olup 1 NL 
m 19'0 tartlılDe kadar ahlunlJUl ylln lplilderlnln blı t&rDıUını 
Mir& 1*nbuıda •Ut& U'l8d•JebllmMI 1caı ftldDlerJnhı 80 ~ 
ma tb1ll olunarak o tekilde amb&lljlaıwnuı ve tlçltncU maddede 
7Ufldıiı çevhlle etlk.eıtlenıneel meoburtdlr. 

BeFnıcl madde: -~ OmrJnde yaalı mikdarm mJı.. 
hatlnden bandaj A1ıibt ttıccar ile malı e1tDc1e bulund1Jraıı atJcılar 
mn,tereken menldtlr. 

Altıncı madde: - lfbu ummnt bnn. muhalif hareıbt eden .. 
ler baJdrmda Odalar kammumm 5 mel maddesi 'V90hlle ltatanba1 
~caret ve SuJıt.11 Oduı MecUa1 b.rart» 100 llra)'a bdar ceza 
lıtllmıolmıur. 

Yedlnd ma&!e: -tebn umum! bn.r, OdalarKammumm IS in.. 
al maddeef ve Odalar nfzamnameafnfn 28 lncll maddeefnln 49 1111.. 

c fıkrası lıWmıttııe fatin,tden latanbuI ticaret ve AD&yl oc1uı 
meclialnln 26 t 939 tarihli ce1wlııde IWhu edilaıltf;ir. 

Muvakkat madde: - ltbu unnımt brarm ldcllll ticaret gue. 
tesl ve yevmt gueteldm tlçt\ De netrl t&rlblD&m ltb.r9ll 'bir 
•1 zarfmcla.. UoUnel1 maddede ,.wd.,. pld* ır>••i> ' .,-. 
7'1n Jpliklerinin her turasma gramla muhtevfyatııu g()sterir bir 
etiket u...ıa mecburidir. 

:Mylece yalmz etlketleımdl baJıAıjlqz yUıı iplikleri nihayet 
1 Nisan lMO tarlhine kadar fataııbul plywıaemda atılabilir. (3221) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare 
Hey'etinden : 

ı - Ebiltme gOnil talip mhur etmedilinden ÇanJrayada yap. 
tmlacalıc poliı karakolu binau inpatr ebiltmeai ıs Mayu 939 Pa
sartesi ıUnU saat "On bqte,, T. B. M. M. idare bey'eti odaunda 
puarhkla yapılacaktır. 

2 - Fenni enU T. B. il. il. idare beJ"ethıden •lrneca'rtır. 
3 - Ketif belclell 31994 lira 50 kuruftW". 
4 - Eblltmeye ılrect'kler 239' lira 62 bl'Uflu:lc bmıka temi

nat mektubu ıetireceklerdlr. 
5 - Puarhp cirrcelrler 2490 aayılı bnunun 2 ve 3 &noll mad

deleriılde yanlı belrelerle en u yirmi bin liralık bu pbl bina iti 
yaptddanna dair vesaik ile birlikte puar1* cOn ve aatinde T. B. 
M. M. idare Hey'eti odamda buhınm1\tn (1667) (3157) 

Harici Askeri Kıtutı Satınalma Komisyonu illnları 

Dlyarb&br Kolordu 9 • cu pbede Aakert binalar itinde ça. 
]Jftın1m&k u.re bir yUk8ek mUhemtia veya yO.lalek mimar alma. 
calttır. Aylık 11cretl ola.rak mUhendüıe 2:50 ve mimara 200 lira ve.. 
rilecektir. lsteldileriıı 1 Temmuz 933 tarih ve 161 No. lu ordu e
mlrnameaile neeredllmit olan 551 ayılı tallm&tta yazılı ,erattı 
balz olmalan prttlr. !l'alip ohuılarm her clnıs vedmı, dipkıma ve 
bomenle1erlıılD lll1Jl&dda1r IRU'etlerhıl foıtıolntlı dlletçelerlle ilt. 
m 1ap&D Kcım18JOD veya bulmıduklan mabaDhı ukerlllc pbele. 
rl 'Yamtuile nihayet 16 939 g0n1lııe kadar Diyarbalar AA Sa. 
tmılma ~ mtlracaatlan. (9ll) (3227) 

••• 
Anbnd& M. M. V. atmalma IK'o. ca al'Ncak 128 ton ben. 

ml'un Dnlell g&i1Jm ltızmn i1zeriDe teh1r edfJmtaıtr. (993) (3225) 

••• 
Tl1m birllklerl için 45 ton Barbunya fuulyeld •tm alma.. 

caktır. ~ 15--5-939 pazarteel gt1Dıil v\mde tilm; •bn
alma. komfayomma m1traca&tları. (990) (3228) 

Devlet Oemiryoilan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanfan 

Kuluunmen bedeli 3CKOO lira olan dökme boru ve teferrUa
tı --.e 939 puartesl lbıll aat 11 de kapalı zarf U8Ultl ile An
bnda idare bln881Jlda. atm almacaktır. Bu ite girmek latiyen. 
Jerln (2280) liralık muvUbt teminat ile kanunun tayin ettiği 
ftlfblan .,. t.eJdimlerinl ayni gUn 1aat 10 a kadar komlayon re. 
flUliıll -..Ierl llzmıdır. Şartn.ameler (152) kurup Ankara ve 
HaJduıpqa wmelerinde satJimattacbr. (3189) 

HASAN deposudur. 

·Buna inanınız.. 1 

Bu Süt kreması 

usulü sayesinde 
50 YQfındalıi bir '°lı lıa
dınlar ancalı 30 Yaımda 

görünece/ıl.,.dir. 

Böbreklerden idrar torbauna kadar yoll 
. daki luutalıldarmmikroplanm kökUnclm 

mizlemek için (Helmoblö) lmllamn•• •• 

Helmoblö 
Böbreklerin o&lıfma kudretini artırır, ka4m, erkek 1 
zorluklamıı, eakl Te 19nl belloluklatuna. mtAD• 
habını, bel alnmıı, ıık sık idrar bomlak. Te bom 

yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder" • • 

idrarda lıaman, me.anede taılann ı.,e · 
liine mani olar • 

Sıhhat Vekaletinin ruhaabm lialzcHr. 
eczanede bulmıur. 

Dikkat: Helmoblö, iclrarmızı temllslllrdl 
....!I tirir• • Dl&Ylief ••• 

Olılarla İfaret edilen 
y.,.,.,.. ıatbilı edina (suGüNYKuMBARAN~ZA·ATACAGINIİ·5·!, uaiji) 

Sonra da bütün yüz ve 
boynunuza sürünüz. 

B1J!'UllDUI, aolmuf ve ıevwemi~ 
bir cildi, tazeleyip ~~rmek i· 
çfn işte size basit bir usul: Taakim 
w tasfiye edilmiı bir miktar aQt 

kerması bir miktar saf zeytinYalJ 
De karqtmnu. Soma hepsfnt iki 
kmm en iyi krema ile karqtmm. 
Bu halita, cildinizi besleyip tazeler 
tirecek ve hwnlmaz bir güzellik te
min edecektir. 

Bir aktris ıençlilc manzaramıı 

ımaha&v '" idame lGin m batlı..ıı
lriitft UM ~ ya,m'ffa 
genç kadın rollerini oynamıştır. Ec
zacnm da bu halitayı size ihzar e
debilir, fakat muhteviyatı az mile· 
tarda olmakla beraber pahalıya mal 
olur. (Yaim) beyu reqindeki To
kalon kreminin terkı"binde saf ~-
tinYalı ile ihzar edilmiı süt kreması 
mevcuttur.Cildinizi beslemtk için en 
mükemmel ve hakiki bir cilt unsu· 
rudur. Herhalde memnuniyetbahı 
semeresi garantidir. Aksi ıı,Jde pa· 
ramz iade edilebilir. 

YARtN·KURACAGINtzı:EVİN:TEMEiiDİR 
4 -

~----'!!!lm••~•llil!!!a-=z.,.a.-. ..... a....ıı 

SAH!Bl ı ASDI US 

Netrlrat Ml\dllrtl: B. Alund Seouwtı 

Bulldılt yer: V AKl'r Matbauı 

lT. C, 
ZiRAAT IANlrASI 

Mnhammen bedeli 170 lira. olan. Floryad& 9 mmıaralı d1lk.. 
kAn 940 11811.e81 pbat llOllun& b.dar kiraya ~k ihıere paraz
bğa konulımıttur. Şartnamesi Levazım MUdilrltlğtlnde görillebi. 
lir. lateklller 12 lira '15 kurueluk ilk Umtfnat makbuz veya met. 
tui>ile beraber 26-5-939 cuma gUnU aaat 14:,30 da. Daimi En. 
ctlmende bulnnm•Jıdırlar. (B.) (3252) , 

••• 
Tashih 

DUn1d1 nUshamızda çıka.ıı 30U numaralı belediye 111mnda: 
Beyurtta Vevnecller mıhalleal Tramvay caddesi eokafmda. 

ki dftkk&npı numarası 9/8' olmuı 11zmı gelirken bu numara, 
yanlıflıkla 9148 teklinde dfzilmfft;ir. Tashih ederiz. · 

Elektrik muhendisi aranıyor. 
Devlet Demiryollan Umum Müdürlüğünden: 

Devlet Demiryolları Cer servisinin elektrik tubelerini mUs. 
ta.kilen idare edecek mühendise ihtiyaç vardır. Taliplerin asker. 
lik vazifelerini bitirmit olmalan prttır. thtiaae ve kabiliyeti im. 
tlhan neticesinde beğenilenlere 208 liraya kadar aylık verilecek
tir. Taliplerin hUsnUhal ve diploma klğrtlarile en geç 8. 6. 939 ta. 
rihine kadar An.karada cer dairesine tahriri müracaat etmele. 
ri ilin olunur. (318i) 

1939 RESiMLİ HAFTA 
Her nilaba yeni bir giizellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Tllrkiyenin yeglne rakipsiz gazetesidir 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz 1 

Levazım Amirli~i Satınalma Komisyonu 

1248 adet mahruti çadır direil aJmvaktJr. ~ 
siltmeel 11-Kaym-939 peqembe cUnll aat 1,,30 da m..ı.-. 
de Amirlik 1atııyııma ko. da yapJlacaktır. N'1munelll Ko. d& 
lebilir. Isteldilerbı btl teminat ve bmml ~ 
belll B&&tte Ko. na gelmeleri. (665) (3230t 

••• 
4268 llra1U kadar yulaf almacaldır. PuarJüJ& ı.W.,. 

12-5-939 cuma gUııll mt 15 de rroplıanede latanhıl. 
Amirllit Mtmahna Ko. da yapılac&ktır. Nt1munad Ko. da 
bilir. Kat! teminatı 6'0 lira 20 kuruftur. fatekllieırm 1JeU1 
Ko. na. gelmeleri. (66t) (3229) ( 

Zift 
Katranlı u.tnptt 
Galvanizli çivi 10 it. IJoyu 
Zehirli boya 5 Jdlolukt&D 

• •• 

15 " 
Ripolin boya 2 kiloluk beyaz 10 .. 
Çinko boya kiloluk kutU 
Güverte Fırçuı 
Boya fll'ÇÜJ bllyllk ve orta 
F.fe on iki pueluk orta dit 

12,50., 
20 ,. 

2,50 •• • 
20 • 

Yukarıda cinsleri yazdı malane 12-3-939 cama 
at H,30 da Tophanede latanbul Levumı lmtrUl1 .um 
da pa~lıkla satın almacaktır. Kati temhıa.tı 30 llraclJI'• 
Werin belli saatte Ko. na gelmeleri. (666). (3231).. -


