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1 Korsikadaki ltalyanlar 

memleketlerine dönüyor 

SAYFA CUMA 12 l\lAYIS 1030 ı:. l.Th: 22 * SAYI: 7663 

Bostia, 11 (A.A.) - Dün de 
550 İtalyan, ltalyaya dönmek U. 
zere Korsikadnn ayrılmışlardır. 

Bu İtalyanlar, dün akşam Livor. 

noda. karaya. çıkmı§lardır. _J 
Tn~RE E\' I: Ankorrı 1.:ıri. lSTA;.;m•ı.• Trlı;ırnr: \'ARIT• Posta kuıu~ıı: 46""!'elefon: 21413(Ya:ı)-24370(/dare'J' 

~~----------.--~~~~~~~~~~--------------::~-----=---=-----t> a ı ad yenin Mühim Nutku 
'' 1 ürkige ile Şarki Akdenizde sulhun idamesine matuf 
bir garanti anlaşması müzakeresine devam edilmektedir,, 
Bundan başka hükumet iki memleket arasında B / k •t / 

uzun zamandanberi muallakta bulunan u gar omı acı arı 

9ir meseleyi de en dostane bir Dobricaga tecavüz etti 
~niyet~e ~aıı.~tmek ar~~~~~~d~~.~ ~o ~ (Q) liiii1 n t ©l ~o 
fkanumumıyeyı naşvekn naıadye, Parıtmentoda a a o <dl a a a a o <dl a a 

söylediği nutukta evvelA BllAh altında ô ~ n n B:=I n n ~ n n 
unutmamalı :~~:ı:;~:~~e:~:r:=~~n~r~~: ~ ~ ~ u ~ ~ ~ 

)"azan: ASIM us tun tehd!Uere kar§I muhafaza eden 
llttıer 1038 senesinde söyle- genç Fransızlara cumhuriyetin selA-

Gstt bi • mını bildirmiştir. 
""' 1' nutukta Da.nzlg mesele- R. Daladye bundan sonra bUtUn mil. 
"1 Cll bahsederek şöyle de- Jete hitap etml§ ve deml§Ur ki: 

': - BUtUn milletin kargIBmda da bu. 

b ..._ Vaktııe Avrupa. sulhu lçln 
b 'Yatı derecede ehemmiyeti 
tellz olan Danzlg meselesi artık 
tı llUkell mahiyetini kaybetmiş· 
ıt Lehistan serbest şehrin mll-
4ı :karakterine hürmet ediyor, 
b lnanya da buna mukabil Le-

§U ile eğillrlm. O millet ki, sanki bir 
hürriyet memleketi bir alnl gerginliği. 
ne karşı .atlkil.t ve mecburiyetler mem
leketinden daha !azla haasıuı olurmu§ 
gibi kendi manevi mukavemetini za.. 
yıtıatmak lstlyen imtihanların yUkUnU 

Bükreş, 11 (A.A.) - öğrenil- 1 
diğne göre 23 Bulgar komitesi, 
Romanya hududunu geçerek Dob. 
ricadaki büyük arazi sahiplerinin 
çiftliklerine taarruz etmişlerdir. 

Bu komiteciler, tevkif edilmiş
lerdir. Bu komiteciler, Köstenceye 
götürülürlerken kaçmağa teıeb
b~ etmişlerdir. Bunun üzerine 
jandarmalar, ateş açarak 20 komi. 
teciyi öldürmüılerdir. 3 komiteci, 
ortadan kaybolmuştur. 

Habeşistan da 
Hala çarpışmalar oluyor 

ltalyan Afrikası müsteşarı 

lıtanın hukukuna riayet gös
~or,". 
\ .\ıınanya tarafından Danzig 

1 'l[oridor hakkında ileri ırilrii· 
~ ıon talepler tlzel'tDde talıHl 
:~ hatırlatmağa lüzum gört!!: bu sözler hakikaten bu· 
~ U ahval ve şaralt içinde 
lt.ı it illa.nalı bir şekil alıyor. Zira 
~erin on dört ay en-el söyl~ 
Gttı bu sözler 28 Nisanda söyle
t....._ ~on nutku ile tabııntabana 
~ teşkil ediyor. 

FraMtz Başvekili Daladyc 

1 Neşriyat ser~isini gez 
1 

l
ı Ankara, 11 (Hususi) -

Cumhurreiaimiz İsmet Inönü 
bugün öğle üzeri ref akatİerin
de Bayan tnönil olduğu halde 

1
10 yıllık neıriyat sergisine te§
rif etmiıler ve bir saatten faz. 

ı la süren bir :zaman içinde bir. 
1 çok kitaplar üzerinde tetkiki terde buluntm.1'larldır. 

muvaf!aldyctıe taşımaktadır. 

Bir taraftan, genç FransızlM", arala.. 
r:na ııtıpbe sokmak lstıyen yabancı 

(Devamı 6 ıncıda) 

Fransız Reisicum-
ı:m:uftUll 11alha 

" istikbal henüz 
kararsızdır,, 

Par.is, 11 (A.A.) - Cumhurre
isi Lebrun yeni riyaset de\Tesi 
için iki meclise hitap eden mesa. 
jmda ezcUmle demektedir: 

Namzetliğimi, dünyaya Fran -
sanın istikrar ve devamlılık iste. 
eliğini göstermek için koydum. 

(Devamı 6 ncıda) 

11 
4 ca.ba. Lehistan geçen bir se
~ içtııde Danzlg'ln idaresinde 
t- detfştkllk yaptı da Alman 
~11 onun Jçln mi bu defa 

~z:::.:~: Milletler Cemiyeti top· 
::,o!:::~:nıs~::; lantısı 22 Mayısa kaldı 
~eaı fehre karşı vaziyetini asla 

::.:::-:~~=Al:;; Molotofun Cenevreye 
'>ıa ~ l>anzt.gdeki Almanlara • d ...., • •• f • 
~tibıenısbetleyarmcWıamü- gı ecegı soy enıyor 
le t Şal'tlar gösterebileceğini bi- . r 
.ı, ~lltta söylcmekt.00.lr. O hal· mum17esl kendisine hak vere
)'~ 4.hnan devlet reisi nasıl olu· mez. 
~ ~ l>anzt.g şehrlnfn idare Hltler gibi bütün milli kuv
hf~«laıı memnun olduğunu vetleri kendi elinde toplamış <>
"'-ııa aene evvel UAn etmiş olma- lan bir de,•let reisi kendi mcm· 

'~ l'ağınen bugün tamamlyle lekctinde istediği gibi kanunlar 
lş~ btı- Taziyet alıyor? ko1abillr; istediği eşJdldc ldn-

"- bt nanzıg meselesi hakkın- re usulleri tesis edeblllr; bıı
~ t' sene evvel söylenen bu giin yaptıtmı yarın bozarak yc,11 Qkuyunca herkesin zlh· nl kanunlar, yeni usüller kabul 
tot. e derhaı bu sual cıınlanı· edebilir. Fakat beynelmllel mü· 

lı'et't naseetlerd.e beynelmilel hak ve 
tıılt ler arasında çıkan bir th· adalet usullerini inkAr edemez. 
a.~~ hır llıahkemenin kararma Yahut insanlar arasuidald akıl 
h ... ., b IJdıt,rt zaman iki taraftan \'e mantık kaidelerini kendi ar
lqılı ltt kendi <lın·nsmın, yahut zu cttlğl şeldldo değiştiremez. 
1 asın "11\ •n haldı ol<luğ,ınu lsbat Bir sene evvel Danzlgdeld idare 
ll~ıı 11ltı.enııekct kanunlarından tarzını pek iyi bulan Bitler bir 
lıf'h.e;l' gösterir. Dunun gibi sene sonra bu idareyi J.ıehistan 
l.-t Q() llıllel ihttHlllardn da dev· aleyhine değiştlrmcğe kalkınca. 
llıtıı lltnlnrı kemli taleplerini L<-histanm bu hususta İngiltcro 
tılı\cı l'ller nrnsıncln miişterek tarafından verilen gaarntlyi ka
" e O} 11~1 arak tnnınmış birtakım bul etmesini Almanyaya karşı 
•t'tlrı~l'a istınat ettirmek zaru- bir tehdit gibi telAkkl ederse, 

ıt_()tı ~lr. hunu akıl ve mantık yolu Uc 
~~l<ı 0

rt ay C\""\'el Danzlg ve kimseye haklı gösteremez. Ni
~. l\~'>r llıcsclclcrlnde hiç bir ba7et btıgiln sö7lenen bir söz, 
"\,n ht1lınınındrı:,"1l11 siiyley~n yarın JnkAr edUeblllnıe bcynel· 
'' tı {1 l 
11 

·ı~{\tı <'\· C't l'C'isl lrn defa bn milel hayatta lcarşılıkb itimat 
• '•:t l; Alrunulık lınkulmna denllen şey hiç bir zıımııu tees· 

ahnnısn cllıau ctkt\rıu· süs edemez. 

Cenevre, 11 (A.A.)' - Millet. 
Ier Cemiyetinin bu seferki top1an· 
tisrna delege olarak B. Potemkini 

yollamak üzere bulunan Sovyet
Ier Birliği halen toplantının bir 
müddet tehiri .için aza devletler 
n.ezdirlde yarı resmi teşebbüslerde 
bulunmaktadır. 

Bugün Moskovaya varını§ bu. 

lunan B. Potemkinin filhakika 

hükumeti ile görüşmek ve halen 

yapılmakta olan mühim rnüzake. 

releri iyi bir surette sona erdir

mek için birkaç güne ihtiyacı var. 
dır~ (Devamı 6 ncıda). 

Bükreş, 11 (A.A.) - Havas 

Ajansı bildiriyor: 

Henüz teyyüt etmiyen bazı ha-

Habeşistanda siyasi ve iktısadi vaziye
tin iyi telakki edilebileceğini söyledi 

hareketlerde bulunmuşlar, netice-' 
de Romanya jandarması tarafın

öan yakalanmışlardır. 

Komiteciler Köstence hapisha. 
nesine sevkedilirken muhafızlar 

tarruza uğramışlar ve bundan is. 
tifade eden komiteciler kaçmağa 

teje'bbüs etmişler.dir. Bunun üze
rine iki komiteci öldürü·lmüş, di. 
ğerleri ortadan kaybolmuştur. 

Bu hadisenin mmtakadaki ko
miteci hareketlerine nihayet ve
receği ümit ddilmcktedir. Bu ha. 

reketler Bulgar hududunda bulu.. 
nan Romanya eşrafının mUlkleri
ne ve bilhassa Romanyalı tayyare 

fabrikatörü Zamfireskunun mül. 
küne ve şahsına karşı müteveccih 
bulunuyordu. 

Şarktaki lngiliz filoları 
erkamharpleri 

Singapurda 
Bir konferans 
akdedecekler 

Londra, 11 (A.A.) - Daly Te. 
Iegraph gazetesinin deniz muhar
riri yazıyor: 

Süveyş kanalının öte tarafın . 
daki bütün lngiliz filolarının ge. 
nel kurmay heyetlerile hava mü. 
daf aa topçu subayları yakında 

Singapurda bir konferans akte _ 
deceklerdir. Bu konferansa A vu.s. 
tralya ve Yeni Zelanda donanımı 
kumandanlarının da iştirak et _ 
mesi pek muhtemeldir. Bu top . 
lantıda uzak şarkta herhangi bir 
harp takdirinde alınacak müda. 
faa tedbirleri görüşülecektir. 

Daha şimdiden bir harp takdi. 
rinde pasifik denizine gidecek 
zırhlılar tayin eidlmiştir. Şarkta
ki Fransız filoları tek }>ir donan. 
m& halinde tevhlt olunacakttr~ 

Roma, 11 (A.A.) - İtalyan 
Afrikası mütseşarı general Te • 
ruzzi mecliste imparatorluğun si. 
yasi, askeri ve iktısacli vaziyeü 
hakkında izahat vermiştir. 

General, Habeşistanda siyasi 
ve iktısadi vaziyetin iyi telakki 
edilebileceğini, Amhara ve Çoa' • 

da hikmeti vücutları harici pro. 
pagandaya dayanan bazı küçük 
gruplar mevcut ise de bu muka. 

vemetin de kırılacağııu kaydeY. .. 
!emiştir. 

Umumi ekonomili vaziyete ge. 
lince, general, imparatorluk eko. 
nomisinin normalleşmesine mani 
olan bir çok engeller ka!'§ISID.da 
imapratorluk içinde ekonom.inln 
katl organizasyonunu 'iddia et. 
menin boş şey olacağını söylemiş 
ve ezcümle Süveyş kanalının ge. 
çiş tarifesinin yüksekliğine i.sa • 
ret eylemiştir. 

Tiençindeki 6 Japon 
deposu yakıldı 

Japonlar Han nehrini geçemediler 
Hongkong, 11 (A.A.) - Çe -1 yolu üzerindeki Topovang, Lo • 

kiai ajansı bildiriyor: çanssu ve Szekangsih mevkilerini 
Tiençin dışındaki altı Japon işgal etmişlerdir. Japonlar doğu 

askeri deposu cumartesi günü ta. istikametinde çekilmektedirler. 
mamen yanmıştır. Zayiat 100.000 Çin kıtaatı Han nehrini geçmiş 
yendir. ve doğuya doğru süratie ilerle • 

Loyang, 11 (A.A.) - Çckiai a. mektcdir. 
jansı bildiriyor: Çunkin,g, 11 (A.A.) - Çekiai 

Ta-Oçing demiryolu boyunca ajansı bildiri~~r: 
mukabil taarruza geçen Çin kuv. Japonlar üç dt?fa Han nehrini 
vetleri 4 saat muharebeden son. geçmeğe teşebbüs etmişlerse de 
ra Şansi hududuna yakın Hsu • 500 ölü vererek püskürtülmüş -
link ~hrini geri almağa muvaf. !erdir. 
fak olmuşlardır. Çin kıtaatı Hupeh - Hunan 

!çang, 11 (A.A.) - Çekini a- hududu üzerinde bulunan Yoçeu. 
jansı bildiriyor: nun 50 kilometre doğu şimalinle 

Hupeh vilayetin.in merkezinde. kain Yanghussu'yu zaptetmiş • 
ki Çin kuvvtleri Hankeo - lşung lerdir. 
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2 - YAKIT 12 MAYIS 1939 -
l§aretlerı ...... --........ ... 

Bal kani ar ve 
Taymis Eroin yüzünden 1 

mahvolan g~nç 
Valinin tetkikleri 1 Y P.ni kitaplar: Rakı Milli 

içki mi? Tayın.Is bir makalesinde Bal· 
knn ruıtıuıtının eheınnıiyetinl 

tcbnrü.z ettJriyol', Bulgarist.ıınm Dün muhakemesinde 
dn. b utoplulnk içinde yer alma-
sını :istiyor. ·' ağladı 

B Jk t t lıl t 
"hl Dün Sultanahmet birinci sulh 

Çamlıca ile Frenk tepesi arasınd~ 
bir yol yapılması düşünülüyor 

a nn nn nn ınm r aı·ı 

d b 
.
1 1 • ,. ceza mahkemesinde, eroin yüzün-

\ ar ır; , . ., u tnrı ı onun vug m-
ı il h ık •-• ·ti den hırsız olan bir gencin muha-• mımurn:;ını a ·ewıu} r. k . 
Ilnlknn nntnntı senelertlenberl e~~sı ;apıl~ı~tır. b 

1 Bnlka.nlnrın Jç hudutlnrmı mu- alı cğmab okan u .~kençk, ~vve • 
ce ç ıştı ı an ada yu se ucret.. 

hnfnzn gibi Hnlknnlnr mikyn- 1. b" k · 1 . ı ır memur en, eroıne a ışmı:l, 
~ında gbzel, unutulmaz hiz- büt·· b h" d"ı un parasını u ze ıre ver ı:.<:-
metle~ Un ctmJş ,·e Balknnlnr· t b k .h .. .., d k en aş a nı ayet ışıno;.ıen e o. 
da sulhun gnrtmtlsl olmuştur. 1 t p · · k 1 vu muş ur. arasız ve ışsız a an 

Bnlkanlnrı nnlnşınn siyaseti- K 1 • 1 bil k · · 'h ema , eroın a a me ıçın nı a-
ni kabule f!e,·kcden sebep, Bal- yet hırsız olmuş, muhtelif kahve-
knnlıırın snlh se,·gis;t oldul,ru ka- lerden birçok pardesüler, paltolar, 
dnr AlTnııacln esen re\izyonist şapkalar çalmıştır. 

Vali ve belediye reisi Doktor 

Lutfi Kni.'.lar dün Cerrahpaşa has. 
tahanesini gezmiştir. Vali evvelki 

gün tlsküdarda belediye tahsil şu. 
besinin temelini attıktan sonra 

tl&küdar itfaiye grupunda tetkik
ler yapmış, sonra Kız Enstitüsüne 

gitmiştir. Vali, üniversite içtima. 
iyat profesörlerinden Kesler'in 

burada tetkikler yapmasını muva
fık görmii~tür. Bundan başka Us-

şakapısında inşası muvafık görül. 
müştür. 

Vali, Çamlıcaya ~a gitmi§, Çam
lıca ile Erenktepesi arasındaki Tu
ristik yolun inşasını ehemmiyetle 
nazan dikkate almıştır. 

Doktor Lutfi Kırdar Paşabah
çedeki Abbas Halim Paşa köşkü
nü de görmüştür. Paşabahçe -
Beykoz yolu, Beykoz fidanlığı, A. 
nadoluhisannda Şirketihayriye ta. 
rafından yapılan plaj da tetkik o-

küdar kaymakamlık binasının Pa. lunmuştur. 
tcllikkiler Ilıılknnlnrda. rn Bnl- Fakat bir müddet sonra yakala. 

kan cephesinde knrı;;ılnmnktı. narak tev'kif edilmiştir. Dün sabah Okullarda ders kesı·m·ı tespı't edı'ldı' Antruıtm kurulduj:,ru znınan- muhakemesine başlanan Kemal 
dıı dünya şnrtlnrı bu birliğe ağlayarak şunları söylemiştir: 

böylece temellik Ynzifcsiııi göı- - Bildiğiniz gibi, ben .içtimai Lı·seler 31 Mayıs, orta okullar 
dfl. Bn yüzdendir ki; Bulgnrfs- mevki sahibi bir adamım. Fakat 
tıı.n, Bnlknn nntnntı hudutlnrı· bu beyaz zehir beni mahvetti. L 3 H • d b• • 
mn i~lnc giremedi. şimdcn kovuldum, aç kaldım ve azıran a ıtıyor 

Her polltik teşekkülü kendi bunu alabilmek için ide çaldım. Ne Lise ve ortaokulların tlers kesi. 
şartları içinde miltnlea etmeli- ceza verirseniz veriniz, zaten ben, mi ve imtihanlarına ait günler tes-
dir. Balkan nııtnııtı kendini ,;i- sukut etmiş bir adamım.,, bit edilerek dün bütün okullara 
cuda. getiren sebepler cle,·nrn et.- Hakim Reşit, şahitlerin celbi i- tebliğ edilmiştir. 
tlğf. müd<let~e "a:dfe gördii. çin muhakemeyi başka bir güne 

b k öğretmen okullariyle orta okul-
Balknn nııtantı seı·t, J·nt'i ve ıra mıştır. 

ı k k lar, lfoelerin 1, 2 inci .sınıfları ders. 
dogmatik bir l"llhln kurulmuş yi suya ter os atan 
olmadığı için dnlıa tec:.sii nnm· SUCU !erini 3 Haziran Cumartesi günü 

dan itibaren gelecek günlerhı Yusuf adında bir sucu sattığı 
keseceklerdir. 

imkftnla.rma. tetabuk odebilıiıek Sırmakeş suyuna terkos ve mti. öğretmenler 6 Haziran Salı gü. 
şnı1:lnrmı n in ihnınl etmemi-:- masili adi sular katmak suçun. nü toplanarak sözlüye kalacak ta. 
tir Naz:ıri olıu·nk Hıılgaristnııa dan Sultanahmet birinci sulh ce.· lebeleri tesbit edeceklerdir. 

knrşı olan Dnlkan antantı hn- za mahkemesine verilmiştir. Sözlüye kalan talebeler 9 Hazi. 
)d1mttc Bulgnristnna karşı <lni- Suya su katan sucu mahke - ran Cuma günü ilan edilecek ve 
ma do t bir politika tııklp et· mede, suyunun saf olduğunu id. 12 Haziran Pazartesi günü de im
miş, onun lınyati ihtlynçlnrı dia etmiş, muhakeme de şahit - tihana başlanacaktır. Sözlü imti
hakkındn. asla iıısaf~ız olmamış· lerin celbine karar vermiştir. hanlar 30 Hazirana kadar süre. 
tır. Nitekim Selflnik anlaşması Belediye şubelerindeki cektir. 
Dulgnristana karşı gösterilen münhaller 
dost alAkanm bir ifadesi sa.yıl- Hazirandan itibaren belediyede 
dığı kadar müşterek Balkan nı· bazı memurlar açıkta. kalacağın. 
hnnnn dn ifadesi olmuştur. dan dün bu mllnasebetle şubelere 

B tırı l alnu sö,,·lemok bir tamim gönderilmi§tir. Bunda, 
u sn ar a y~ ~ ,, belerd 1 k .. nhall 

ki n um nntnntı şu e açı aca mu ere 
istiyoruz ' .,. ... a ~-t tn• hariçten kimse tayin edilmemesi, 
Tnymlsln istedit;~ no~ ayı k zd kta k 1 

1 1 
d 1 •. buralara mer e e açı a a • 

l1akl.."Uk ettirmek ç n n ın on· caklarm tayi nolunacakları bil. 
ccden fanllyetc geçm1ş bulun- d" ·ım· t" 

ın ış ır. 

mnl..-t.adır. , 
llalknnlıırda Bulgaristanın da Yeni yapılacak 

dnbll bulnnnent"I lılr sulh blo- istimlakler 
J..""Untın bnşaracağı faydalı işler Belediye encümeni Mısırçarşı
blr hayli yekfln tuthıbrıı gibi bu sında evkafa ve şahıslara ait oük. 
nnla.cımayı znnıri kılan hlr ta- kftnlarla Yerebatan sarayı karşı. 
ımn hll<llseler de bugiin Balkan- sındaki adada bulunan binaların 
ınr üzerinde hem içcrden, hem ve Serencebey yokuşundaki bina
dıc:ardnn tesir icra etmeı....-ıedlr. Iarın istimlakine karar vermiştir. 

~n Ik nl il.staldl hür mil- Bu karar Dahiliye Vekaletine 
a a ar m ' ·· d ·ı k tasd.k l 

ı l 
..__,.~d .......... m:ık ve sulh gon erı ece , ı o unup gel. et er ılUllll e ,, ... ;;-.. • . . 

dfwynsmm bir unsunı olmak is- di:~n sonra tatbıkata geçile. 
tecllklcrl tnkdlrde Avrupamn ce ır. 
cenubu şarldsincle müte anıt Kaymaakmların 
bir kütle olmnk mecburiyeUn- yaptıracağı yollar 
dodlrler. Belediye üç senelik yol prog -

Dalknnlnr; Çekoslo,·akya ve ramı için sarfedilecek üç buçuk 
Arnnvutluk tecavüzii:tlcn son- milyon liranın 500 bin lirası kay. 
rn teker, teker tehlikeye 1nıu·uz mnkamlara verilecek ve bu para 
memleketler sıracıma girmlşleı .. ile kaymakamlar mmtakalarm _ 

dlr. ' daki sokakları yaptıracaklar ve 
Bu tehlikeyi ancak fikir, ~t- tamir ettireceklerd.ır. 

ll\h, vo politika birliği karşıla- ================ 
ynblllr. Milli Jınklnrın, i ·tiklfil Biznııs ve OsnıAnlı impnratol'-
dnvnlnrının günün mescle ... ı h~ luklıırı ,·ermişlerdir. 

Jlmle konnşuldut,ru bir zamanda nugün için Ilalknnlnruı t-ko· 
''l'edzyon" hlldlyesi pek lınynt nomJk ,·ahdctl, siyasi tezlerine 
bir tesir ynpmnz mı? uygun bir hfidyet. ar.zederek 
Bumın içindir ki, Ilalknn nn· tahakkuk edebilir vo Balkan 

tantı nrtık toprakların kn.ç nr· birliğini ta1..•·iye eder. Ilunun 
şın ol<lı.ğıınu ölçecek hlr teşck- için lJnlknnlnrın miiştcrekcıı 
ı...··ül olmnktnn zi)·adc Ilalknn Avrupa de,·Ictlerinln lktısncli 

hütü"lü!,rüniin mulınfızı olmnk \ ' C mnli ııiifıızundnn kurtnrıl

rulıu· 1aşıyacııkt.ır. l>iin3·ıı, re- ması, Bıılknnlnrm milli Ynlulct,. 
nlitelerl; J>Olitik zanıretlcr bu- lcrini mulınfnzn od.erek :ırala· 

mı tcaıı ettlrmektcdir. rmcln iş hlrllği ynıımn ... 1 ~urcHy-
Ilıı bUrüic JlOUtlk :znrurctc le temin cdilclıilir. 

işbank:ıt:rnd:aki 

sahtekarlık 
Her iki suçlu üçer seneye 

mahki'ım oldu 
iş Bankasının Beyoğlu şube. 

inden hesabıcarı kartonlarını tah
rif ile ı 7899 lira alan bankanın 

memurlarından Müşfik ile arka
daşı Ticaret mektebi talebesinden 
Necdetin, Asliye birinci ceza mah. 
kemesinde görülen muhakemeleri 
dün bitirilerek, hakların.da verilen 
karar bildirilmiştir. 

Mahkeme, suçluların ikrarları, 

şahitlerin ifa!:ieleri ve ehlivukufun 
raporu ile mezkur parayı dört 
muhtelif zamanda çektiklerini sa. 
bit görmüş ve her suç için kendi
lerini ceza kanunuqun 345 inci 
maddesine göre birer sene müd. 
detle hapse mahkum etm~tir. 
Ancak 69 uncu madde mucibince 
cezalar içtima edilince ilk birinci 
seneye ilave el:lilen 3 senenin üçte 
ikisi indirilmiş, bu suretle her iki
si de üçer seneye mahkCim olmuş
lardır. Mahkemenin kararına gö. 
re ayrıca Necdetin elinde bulunan 
1500 lira bankaya teslim edilecek, 
bu suretle geriye kalan 16.209 lL 
ra da müteselsil kefalet suretiyle 
suçlulardan tahsil edilecektir. . 

Paket içinde bir çocuk 
cesedi 

Dün sabah Edirnekapı mezarlı. 
ğı civarında oyun oynayan çocuk. 
lar, mezarlıkta büyükçe bir paket 
görmüşler, merak ederek içini aç
mışlardır. Çocuklar paketi açtık. 
tan sonra korkuyla kaçışmışlar

dır. Çünkü paketin içinde 6 aylık 
bir kız ~ocuğunun cesedi çıkmış
tır. 

Liselerin son sınıflarının ıdersle. 
ri 31 Mayısta kesilecek, sözlü im. 
tihanlar 7 Haziranda başlıyacak 

ve 17 Hazirana kadar ikmal edile. 
ccktir. 

Bundan sonra 19 Haziran Pa
zartesi olgunluk imtihanlarına 

başlanacaktır. İmtihanlar 30 Ha
zirana kadar devam edecektir. 

Yeni ders yıh faaliyetine de bir 
Eylfılden itibaren başlanacaktır. 

Aynı zaman:la bugün bütün ile. 
mal, parasız yatılı talebe alma im
tihanlarına da başlanacaktır. 

Lise son sınıflarının ikmal ol
gunluk imtihanları da 9 Eiıliılde 

başlıyacaktır. Talebe namzet ka>'
dına 18 Eylulde aon verilecektir. 

;H~o l< .. I ~ 
hastalık 

Kızamıktan sonra 
boğmaca vak'aları 

görüldü 
Son günlerde ilk okullarda kı. 

zamık vakalarına tesadüf edildi. 
ği yazılmıştı. Bu arada kızamık 
Galatasaray lisesi ilk kısmında 
fazla görüldüğü için okul bir haf. 
ta müddetle kapntılmıştır. Son 
tetkiklere göre burada görülen 
kızamık vakaları 73 e baliğ ol. 
muştur. 

Sıhhat direktörlüğü diğer o . 
kullarda da araştırmalarına de -
vam etmektedir. Öğrendiğimize 
göre bazı okullarda münferit 
boğmaca vakalan da görülmüş • 
tür. Hastalıkları önlemek üzere 
tedbirler alınmasına başlanmış -
tır. 

Doçent kadrosu 
Gelecek seneden itibaren 
yeni bir şekilde takviye 

edilecek 
Maarif Vekayeti önümüzdeki 

sene üniversitede yapacağı yeni. 
likler arasında doçent vaziyetini 
de göz önünde tutmaktadır. Bu. 
gün üniversite kadrosunda mev. 
cut doçentlerin sayısı ihtiyaca 
kafi gelmemektedir. Vekaletin 
gelecek yıldan itibaren üniver -
siten.in tıp ve iktısat fakUltele • 
rinoen çok iyi derecede mezun o. 
lan gençlerden arzu edenleri üni
versite kadrosuna asistan olarak 
alacak ve tedrici surette bilaha. 
rn doçent yetiştirecektir. 
Yapılan tetkiklerde mevcut 

doçentkr arasında d:ı. bazı de -
ğiş.meler yapılması knrarlaştınl

mıştrr. 

Koçi bey risalesi 
(Yazan : HfJOIET .'dCNJH) 

Dörcıüncü Murada takdim etti-
ği "Risale,, si ile Osmanh tarihin. M EClASTJ~ hıhisnrlar bil 
de büyük bir şöhret kazanan Ko- «;(':.İ kuıııışulurkcn ı·uk 
ço Bt:y tarihle uğra~nlarca meç. ııın uereccslni indirmek me,•zu 
hul değildir. Ilirçok devlet hiz. htıhl::ı oldu. Ilıı münasebetle r 
metlerinde ve Dördüncü Muradın kııuıı giirıdclik hayat slclJiinıJ 
"Mahremihas,, lığında bulunan cfoki Jıü,·iyetl U!sbit edilmek i 
Koço Bey hüküm:lara 1630 tari- tcnirlleıı, bir mümessilimiz o 
hinde devletin gerileme sebepleri. ··.l\f illi içki" nd•nı ,·ermiş. 

ni izah eden telhisler takdim et.. Bizce rakı "Mlf,ı~l" d<'ğ 
miştir. Gayet samimi bir lisar la hı-.Jl.J "MAHALLi'' içkidir. 
yazılan bu mühim eser geçen asır. lcnbrnda milli knı"Bktel'i hl 
da memleketimizde üç defa 1:-asıl- btnıııak kunetimlc olan alk 
dığı gibi başlıca Avrupa dillerine lik bir mcşrubu mllli itki sn) 
de çevrilmiştir. ma~· rz. 

Devletlerin ve imparatorlukla- 1} 
rın sukut sebeplerini tetkik etmek Sehri nasıl 
istikbalini temin etmek isti yen ·.... I I ? 
milletlerin en mukaıddes vazifesi. agaç ama 1 
dir. Eser, bu itibarla, beşer tarihi- 1 STANBUJ~U yeşil bir ce 
nin en mühim bir meselesine te. net ha.Una getirmek içi 
mas etmektedir. Bilhassa bize ait büyuk bir harekete geçnılş b 
olmasiyle ehemmiyeti bizce bir Jnr.an Belediye, yer yer binle 
kat daha ziyadedir. Devletlerin cc llğnç cUklyor. dlk1lriyor. 
suku~ sebepleri, pek karışık ve Fakat tablathı bu güzel zl 
muhteliftir. Birçok alimler, insan. netin<.', insan eUnin yarattı 

lar gibi, devletlerin de tabii bir ö- hmikaları kapatmak lmkA 
mürleri olduğunu ileri sürerler. '"cın1cmc1idir. 

Bununla beraber, muhtelif sukut ~leselA eski adliye sarayın 
sebepleri arasında türlü suiisti. yeı'inc bahçe yapılacağı söyle 
maller, kanun ve nizamlara ria. yor. Tinraya da ağaç dikile 
yetsizlik yüzünden il:lare makine- mi? 
sinde başgösteren bozuklukların, l•~sa,..en Sultanahmet par 
bir devletin inhitat sebeplerinin elenen yerde ve Ayasofya me 
en başında gelir. Her devirde, <lamndakl ağaçlar, oradaki i 
dünyanın her yerinde namuskar sanat eserini kafi derecede k 
ve ehliyetli bir idare makinesi 11atmıştl1'. 
kurmak ve idame etmek milletle- Hultanahmet ve Ayasofya 
rin en ziyade dikkat edecekleri bir ,·an park detti, tam manasf 
noktadır. le meydan olacnk yerdir. 

Roma ve Osmanlı imparator. !} 
luklarırun inkırazında bu sebeple- • . 
rin rom birinci derecededir. Ecnebı profesörler 

Ko i Bey Risalesi, h erkesçe ve Tllrkçe 
ibretle okunacak bir eserdir. 

;-ı . • '"f-.fr.6 :ı.. ..... n.~1 V.1.GU ..,"' '"... IVI bi ·m '.., ~ • sitede çah~an ccnc pr 
salenin tekrar yeni harflerle buıl. • 
ması şimdiye kadar ihmal olunma-

malıydı. 

fesürlerinden heniiç tiirkçc fi 
l'cmncnıiş olnnlnrın mukıwcJ 

sini yenilemeyecek. 
Geleli seneler olduğu halde 

caba lı!iU\ tfirkçc ilğrcnmem 

ecn«>bi profesör ,·ar mı? 
\'nrsn doğnısn hayret! nı 

kaç yıl içinde bir yabancı <il 
Hğrcnmek a7.mlnl güster 
miş bir kafn, talebemizi fr., 
edecek deı·cceclc flmcn n 

"Ali Karni Akıüt,. ün bunu yap
ması, Cumhuriyet gençliği namı. 
na şükranla karşılanmağa layık 
bir hizmettir. Yeni tab'ın bundan 
l:laha büyük bir ehemmiyeti var
dır. Koçi Beyin, Dördüncü Mu. 
rattan sonra Deli 1brahime de ay. 
nı mahiyette ikinci bir layıha tak
dim ettiği biliniyorsa da metni 
şimdiye kadar ele geçirilememişti. ıııiicehhez olnblllr? 

işte kıymetli eski valimiz Ali Ki- k 
mi, metni meçhul kalan bu ikinci Afyon ongres 
layıhayı elde etmiş ve her ikisini, Memleketimizi temsil 
çok vakıfane bir medhal ve istifa-
füli ha§iyelerle zenginleştirerek edecek heyet bu akta 
neşretmiştir. gidiyor 

Eser: Vakıt Matbaası tarafın- Cenevrede toplanacak ol 
dan kullanışlı bir formada, itinalı beynelmilel afyun kongresin 
bir tarzda basılmıştır. memleketimizi temsil edecek 

Eseri , bütün tarih meraklıları. yetimiz dün sabah 
na ve Türk okuyucularına hara. şehrimize gelmiıtir. Heyet, 
retle tavsiye ederken muhterem toprak mahsulleri oflal um 
Ali Karni Aksütü ve Vakıt Mat· müdüril Af.yon mebusu 
baasını da muvaffakiyetlerinden Osmanla tktmat Veklletl tef 
dolayı tebrik etmeyi bir vazife bi- lfttlandırma mUdtııil Servet 
lirim. kin, toprak mahsulleri ofisin 

TEVFiK BlYIKLIOGLU Selmandan mürekkeptir. 
Heyet azalan bu akpm ~ 

J iletle yaraladı mizden Cenevreye hareket 
Mehmet adınkia birisi ~vvel~ cekler, on gtın llOlll'& memle 

gece Galatada Zürafe sokagındaki mize döneceklerdir. 
umumi evlerden birinde sermaye T .. f.. . h f I 
Beyzadeyi başkası ile görü§tüğün- U Un 1 raca iM 
~en kıskanarak jilette so1 yana. Muhtelif memleketler~ 
gından yaralamıştır. 

Mehmedin Galata sulh ma~ke- mİIJOO kflOJU buldU 
mesinde ifaldesi alının ş, tevkıf e- Bu seneki tütiin Uın.catıJI! 
dilmiştir. Almanyanm az mal al~~~ 

n men 40 milyon kiloya yaJdalPl 
=c Perşemb.J Cuma tadır. Bunun, 8 milyon kllOIU J 
> P manyaya, 15 milyon klloau »' 
~ l ı l\IA YIS il ı 2 MAYIS rikaya, 1 milyon 300 blD JdJol 

nalknn ekonomik '11nyatının ih- Bnlkanlnr bugiinkii kn.dnr 
tlynçları da. Balkanların 1ç mc- polltlkalnn ile ih-tıc:ntlnn nra

clcsl olarak tesir ynpnuıktn- ~mcln tenazur snhlhl olmnmış-

<lır. ., lnrdır. 
Bnlknnlnr öteden beri, tıırfhln Siyasi olduğu kadar iktısndi 

şnrtlnrr lçlncle bir ynlıdet man- t.cmelJerc dnynnan bir nalknn 
uarsı arzctmişlel'(lir. Uu ,·ah· birliği Tuna. boylarından bn';'lı· 
*t nımm, m num muh telif im- yarak Akdenizc kadar yalnız 

ynlratorJnklıır:m firmıısı altında STilhun garantisi değil, refah 
tnhnkkulı:: etmJştlr. meml eketi d e olablllr. 
Bunla.mı son ntı.mnnelerlnl SADRİ ERTEM 

Vakayı haber alan zabıta hemen 
tahkikata başlam·ş, ceset, ölümiln 
ne şekilde ofduğunun tesbiti için, 
morga kaldırılmıştır. 

-0--

Alemdağındaki saray 
Alemdağın.daki metriık sara -

yın belediye tarafından tamirine 
karar verilmi§tir. Buı'asınm otel 
haline getirilmesi düşilnUlmekte. 
dir, 

---o
Hariçten lise imtihanına 

girecek kız talebeler 
Askerlik dersleri kız talebeler 

için de mecburi bir ders halinde 
bulund~ğundan hariçten lise ve 
orta okul bitirme imtihanına gi. 
ren kızların erkek talebeler gibi 
imtihana t abi tutulmaları karar. 
I&§tırılmıatır. ' 

cı 
1

21 Rcbliıl"e\•. 122 Rcblül'ev 

1 

Polonyaya, 300 bin kiloau ,,_ 
• J- 6 hızır il 7 hızır . _.....1.tt 

M saya, 300 bin kilosu lılacaPf 
Vakıtler Vas:a. jEzanı ı vası. Eunt !na, 50bin, kilosu Roman~ 1 
- - --.- - i bin kilosu Kanadaya ~ -~1rf 
aun•• .447 932 '"' 930 ı kilosu da lsveçe CöncJel'Ulllj 
ooıe 1210 4M 1210 4M dir.BundanbqkaA~ 
i k ind i ıR 6 Hfi• 16t6 8M manyaya ilhak edilmeden ~ 
::::,'" !~ ~ 'i: ~~ ~ 'i: 1,400,000 ve Çekoslovakya da , 
lrn • a k 246 740 20 148 bin kilo tütilıı almqlardll'~ 

tJolar 938 aenell mıt•.-
"-----~--~--------•ı -·· 
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Günlerin Peşinden: 
--~---------------

Yama 
Filistinin istikbali! Balbo Soknktnn j?,CÇCJ kcn gözüm 

M t .. h be l • • hlı• köylü iizcrindc duı·<lu: Tepe· 
ısır ecavuz a r erını 

....._-"-~ 

Hayfada tabanca taşıyan iki 
arap idama mahkum edildi 

ı . . tlcıı tıı·nnğa kndar yamadım 1· 
te {ZIP ettı hn ı·<•t hir J.:ıyn fct içinde olan bu 

Kahire, 11 (A.A.) - Elihram nılc.m kcJifli kcyiflf dgnrn iı:i· 
gazetesi, bu sabah muharrirlerin. yoı·dıı. 
d b. . . . L'b l' . 'f 1 en ırısının ı ya va ısı J• areş~ Uu adnm hu dumanı tiittür-

• Kudüs, l 1 (A.A.) - İngiltere./ :ni bir müzaheret temin eylemek Balb::ı ile yapmış olduğu mülakatı ıııcJ•tıen ,·azgcçcbll ... e tüU:.nden 

neşretmektc4ir. . . ynpncnğı ta nı·nır He bütün sc· nin istikbalde Filistinde takip e- üzere Amerikaya gidec;ektir. 
~ deceği siyaset, halihazırda müs- Müşahitler, lngilterenin haliha-

1
• l" yahudi al 'n'n dikk t zırdaki kararının tatbiki halinde 

Mareşal, Italyanm Lıbyada sı- ne 3 amasız bir elbi-.e giyebilir. 
lahlan:nakta olduğuna dair mak- l•'nknt ~apknsı dn dahil olduğu 
:;adı mahsusa müstenit olarak ne§. hnldc hnştnn aynğn kadnr yama 
redilen bütün haberlerle İtalyanın h;hıdc gezmenin ayıp değilse 
Mısıra karşı tecavüzde bulunacağı hile nfihoş bir şey oldulttınn hiç 
h.av~isler~i açıkça tekzip c~iş. fWşiinmcyor. Onun için za,·aıtı 
tır. Mumaıleyh, İtalya aleyhınde- hu knafct içinıll" k<'yitll keyifli 
k~ bu hücumların gün geçti.k~e dgnr~ tiittürchlliyor. 

ZRlitte belediye 'ntihabı yenilendi ;:~:.~;;··~kil .. ..::.~;,._ -~ !·::.::~u::::~:,~kd~:.~,.~~~·::'. 
Sıyonıstlerın ıcra komıtesı, dun } , [ • .. • . h k h .. Beyazkitap projesine karşı bir kavemet göstermekle iktifa ctme-

VQ f f [ n er fur "' ğe karar vermiş olduklarına kani l z m l a l a .. mukavemet plcını kabul etmiştir. 

l İ bulunmaktadırlar. •• • • Yahı.rdi ajansı, ngilterenin ittihaz 
fl zmar yardım ln l Va de ttz etmiş olduğu kararın tehirini te. Arap mahafilindeki gerginlik, 

müfrit grupun tahrikatına rağ-
lı mine gayret etmekte olup bu mak. t t 

bızzat Mısırın menfaatleri ıçın T"" k k"' 1.. ·· .. hı• n...rf~nıı ur ·oy uşıınu • .-~ ~ 

lbt:ı tıılt, (Hussul) - lzmlt'de isleri, gazetccllcr. m ulıtellf te- satla son teşebbiislerde bulunmak men, zail olmağa yüz tu muş ur. 
)·eıı.ılfJr olnn belediye seçimi şP.kkUl ve hnlk mUesscseleri ha- üzere Dr. \Veizmann'ı Londrava Arap gazeteleri, İngilizlerin Be. 

tehlikeli bir vaziyet ihdas edece. 
1 

r k rt k 1 ·n inli 
or:-ı etten ·u nı"lnn · <' ,. 

ğini ilave etmiştir. d~ ynma<la.n ibaret elhlscnln 
tıı bll'nı:nış ve eski belediye re. zır bulunmuş. ziyafet çok sa. aöndeı miştir. yazkitabı isyanı kati surette dur. 
tak Utun halkın arzusu ve itti· mimi bir hava içinde fikir \'e b •• v . •v• .. . durmak için neşretmekte olduk-

-o-- gücü, km•,·cti yerinde hir ın~an 

~ 1Yle tekrar belediye rdsllğl- günUl birliği He nihayet bul- Ogrrnıldıgıne gore Dr. Weız· larınr yazmaktadır, 
e 8ecllı:nışt1r. muştur. llJlhnssa Vali Ziya Te- man~, -~eşebvbüslevrinde ~uvaffaki. Verilmekte olan mahkumiyet. 

Pazar günkü bisiklet 
yarışı 

l<,;ln nyıp olclnj'.,"tınn, sonr:ı tiitUn 
vo lcld gibi zc,·klcrt tatmin et· 
oıczdcn en·el ayıptan kurtul· 
mnk lltzımgeldl~nc in.andırma· ıa~u tılUnasebetle belediye a. kelinin lzmit halkına her tUrlll y.etsızlıge ~gradıgı .tak~ı~de Ame- ler, çok şidetlidir. iki Arap, Hay

li! rı 'Valf ''e Parti başkanı yardım ,.0 mUzaherctten geri rıkan efkarıumumıyesını kazan- fa Varoşunda dolu ruvelver taşı-
it ""i ı ma' v · ıı· h-.. ~· yurdu dava dıklanndan dolayı idama mahkum 

Ankara, 11 (A.A.) - Bc4en 
Terbiyesi Genci Direktörlüğü Bi. hdır.. 

~ c.. Ya Tekeli şerefine beledi- kalmayacağım vadctmes uzun 1\ e mı ı ya uı;.ıl • 

)~ltbahceslnde 200 kişilik bU. vo sürekli alkışlarla karşılan. sının muvaffakiyetc isali için res. edilmişlerdir. 
~it bir cay ziyafeti vermişler- mıştır. Ziyafetten sonra bir de- -------------

siklet Federasyonundan: HASAX KUMÇA 1, 
14 Mayıs 1939 Pazar.günü An- -------------

karada yapılacak olan 115 kilo- ( Kısa haherler ) 
metrelik bisiklet yarışma, on muh. ~eh Ziyafet de Yali Amiral n!z gezisi yapılarak dağınılmış- Telı'f hakkı kanunu etrafında 

beı tııet Ali, devnlr mUdlran tır. Yukarıdaki resim, belediye. 
~ıı~dlyc azaları, ağır ceza, hu- nin ziyafetinden hir görUnUştUr. 

telif bölgeden 22 koşucu iştirak 

cıaccektir. 
• Arno\·utluk Kralının kızkardeşle 

rinden Premcs Vnsiyeye, Operatör 
::'il. J\enı:ıl tarafından bir apandis! 
umellyatı yapılmıştır. Prensesin ıh 

hi v:n:iyeti iyidir. 
~Bilye mahkemeleri re. tetk'ıkl er başlıyor 
,. aşova tütün piyasası çok Ankna, 11 (Husus;) - Maa. 

Bu yarışa iştirak edecek olanlar 
şunlardır: 

l•yı. gı•dı•yor rif Vekaleti neşriyat kongresind~ 
verilen kararlann takibatına geç-

~~tbaa (Yakıt) - Şimdiye nı<-ktır. Bu bakımdan piyasnln. mek üzeredir. Bu cümlc4en olarak 
taıı:r 1,00() çiftçi tUtUnUnU de- r.:n iyi olması şUpheslzki tlltun- telif hakkı kanununun bugünkü 
)ag ar etmiş ve satmıştır. pı. cUli!kle geçinen Taşovalılnrı ihtiyaçlarımızı karşılamadığı anla. 
de a Uı:numiyetle ilk devreler. memnun eder. şıldığından bu husustaki kongre 
h~ daha iyi gitmektedir. mı. TAŞO\'AXIN 1S1i:ASJ kararlarının Hukuk Fakültesinde 
ltltı sa son bir hafta içinde en- Tnşornnın Jfrlkit ırmn6F11n<lnn alakalı profesör ve doçentltı1den 
ll.ı 'o.rta. fiyatları müstahsili snlunmnsı için ynpıln~·nk (He- müteşekkil bir komisyon tarafın
te eıınnun ve tatmin edecek bir briililtfir) ıte kanalın ınütahns. dan tetkik edilmesi Vekaletçe ts-
~tf{l g6stermektedlr. sıslarmca ınan projesi bir ny tanbul üniversitesi Rektrölüğüne 

~ı. lıcııar: İnhisarlar. Oustro, cnel ;raınlnıış \'O Natııa Vekil- bildirilmiştir. 
!';
4~,F.ı;>t".m.enlr" •• """,""'- ~nv,trl lotl sular umhrıi mfhJIU1fl~Une J:lu kornia~onlar -babı nıucibe. 

Q .uı.ı\•,i: "tf • ~Y:_;.pı..&.rt.~ ru V••'-• V &.&.&.&U.•i,,"\..a• ı..;. ...... _.. •• ., ............... _ ---- --

'inuııarı '\'e yerli firmalard ır. k~m•nrd~~ n.~mıın bir habere Hükumet doktorları 
tııtı~ek kalite tutun fiyatları- gorc Hcgulator \'C kıınnl projesi 

~ır. da YUkseleceği Umidi var- üzerinde yeniden incelemeler arasında nak·ıııer 
ynpılmnlı:tndır. HcgüU'ttiir için 

siyle birlikte yeni bir telif kanu. 
nu projesi hazırlıyacaklardır. Bu 
projede müellifin hakları, kitabın 
haysiyeti ile müellif şerefinin ko
runması kadar ammenin istifadesi 
ve kanunun tatbik kabiliyeti ile 
müeyyideleri de ehemmiyetle göz. 
önü~de bulundurulacaktır. 

Tercüme hakkı mahfuz kalmak 
şartiyle beynelmilel konov:ınsiyo
na iltihalmwz da düşünülecektir. 

Proje hazırlandıktan sonra Mecli
se gönderilecektir. 

Hitler dört senede 420 
nutuk söylemi§ 

Berlin, 11 (A.A.) - Nasyonal 
sosyalistlerin bibligorafi enstitüsü 

Halit (Denizli), Hikmet Bursa, 
Sabri (Balıkesir), Bayram (b. 
mir), İsmail (İzmir), Lambo (İs
tanbul), İbrahim (Kocaeli), Em. 
rullah (Eskişehir), Faruk (Eski
şehir), Faik (Eskişehir), Zekeri
ya (Eskişehir), Mustafa (Çanak. 
kale), Mehmet (Konya), Ahmet 
(Konya), Kerim (Ankara), Naz
mi (Ankara), Alaettin (Ankara), 
Osman (Ankara), Ali (Ankara), 
Nuri (An'kara), Orhan (Ankara). 

-0-

• Almonyonın Blomfoos tezgahla 
rında yapılan 530U tonluk Karadeniz 
tipi "Doğu" \'npunınun tecrübe se 
ferler! bilmek üzeredir. Hozlrond.ı 

nıc.n!eketimlzc gelecektir. 
IJenizbonkın inşa ellirdiAi yen 

aııtrepoların °Alnuınyaya sipariş edil 
miş olan ns:ınsörlcri getirilmiş ,.c 
:> t:rlcrine konulmağo başlanmıştır 
Her asansör 2500 kiloluk yük kaldı 
r.ıbllcceklir. 

• Son günlerde piyos:ımııdıın dış 

nıemlckcllere hayli mal satılmış ve 
ihraç muameleleri ikmal edilmiştir 
Satılan mallar arasında Almanyaya 

Bl·r Alman zabı"tı· sekı"z mııın, yumurta, ı.:epek, tiflik ve av 
riP.rJd \'tırdır. İUılynJ.·A kun·end, Dul 

aya mahkQm oldu ,;arJstana bnlmumu, İS\'İÇreyc oryon 
. Onnimarkaya susam küsbcsl, İngilte 
. Gdynia, 11 (A.A.) - Mıntaka re \"C Konodnyn misket, Mısıra tütün 
mahkemesi Norland admdaki Al- gönderilmişllr. 

· ' · · b' · d • Alanı! Jnglliz fabrikatörlerinden 
tı4~:kat ve Niksar mmtıknla. konolncak ımrnnın çok görül. 
'=t~ da. alım satımlar devam diij;rfi \'C sulnr umum miidiirü 
~&.tıelı:tedır. Bu iki mıntıka fi. Sallihattin Tiükcnin mıntıknmı
~lr, 8.rı Erhan piyasasına tabi- za gelerek RcgiiU\tiir mn~rntı-

l\tı ıun rlahn nşnğıya düşüriilmcsi 

lıtıııa Y llıUbayaaları henUz baş. çarelerini t\J'nştırncnğı nnln~ıl. 
~&.ttı lllıı;ttr. Kaymelerln normal mııktmlır. Ynziyctin tn\'azznhn 
l!~ı... ar dairesinde yükselmesi ,.e projenin knt'f hh· şekil nlmn-

Ankara, 11 (Hususi) - Mani. tarafından neşrC':iilcn bir bibHyo
sa Doğumevi mütehassısların<lan grafiye nazaran B. Hitler, iktidar 
Ekrem Antalyaya, Fatih eski be- mevkiine gelmiş olduğu tarih o. 
lediye tabibi ihsan Turgay Sam· lan 30 ikincikanun 1933 tenberi 
suna, Kütahya memleket hastaha. 420 nutuk söylemiştir. 

man tıcaret gemısı za ıtlenn en bl • • ~ ill h . . cl 
1 ,. . . . . rının nıumess şe rımıze g m ş 

B. Etzber ı gerrunın Gaynıa hma. lir. Kendisi piynsaruızdan milhim 
nır.daki tevak'kufu esnasında Po. miktıır<l:ı lfrllk almak üzere nUlka· 
lonya milletine hakaret etmiş ol- dnrl:ırla temasa girişmiştir. lngiliı 

duğundan dolayı sekiz ay hapse müesseselerinin bu sene piyasamız 
mahk\tm etmiştir. da bllyClk işler yapacağı haber \'erll 

mekteıllr. 

1 '<l(!k ı:n 
'll.ın Ustahsllln elinden ma- sı ancak SnH\hntthı Riikc'nfn 

ıde~er fiyatın çıkması de- geli:;.inrlcn sonra belli olacaktır. 

nesi eski operatörü Emin Kırklar. 
cliye, Eceabad hükumet tabibi Sa
fa Çeşmeye, Maraş memleket has. 
tahanesi operatörü Fehmi Başa

ran Maraşa, Ermenak hükumet 

'. Ali Çatı"nkaya D . b k K "f" tabibi Nazım Mersine, Bucak hü-
0 • enız an ooperatı ı kumet tabibi Baha Eşrefpaşa has. 
ll\irnüzdeki hafta lağvedilecek mi? tahanesine, Ankara Doğumevin. 

\> geliyor Geçen yıl yaptığı 85 bin küsur den Vedia Hasekiye, Ankara nü-
'- tnj den· k' lira zarar dolayısiyle bütün hesap. mune hastahanesinden Avni Di. "'ccl' ız teş ılatları kanunu 
llıı.ı~~:t~n çıktıktan sonra önü. ları tetkik edilen Denizbank koo. yarbakıra, Di~argakırdan Kemal 
\oc 'lııto.kı harta içinde Muhabere peratifinin fevkalade umumi he- Konyaya, Yenışehir eski hükumet 

~ nakaJe Vekili Ali Çetinka- yet toplantısının 26 Mayısta ya. tabibi Fati~ Ha)"darpaşa nümune 
l n leh . . pılrnası kararlaşmıştır. hastahanesıne, Marmaris hüku-
IJ\:ııı!tır rırnıze geleceği haber a- . met tabibi Halit İstanbul Emrazı 
v · j Bu toplantıda hesapları tetkık Zühreviye hastahanesine Borton 

~c ~itil beniz T' t '"d" 1 .. v .. 

1 

eden heyetin raporları okunacak 1 ''kCı t t b'b' Al" K ' y 
~eniz ıcare mu ur ugu . . . v. ıu me a ı ı ı aya ozga-

~ltı ıtı"· ~~lları ve limanlar u. ve zararın neden ı_lerı geldıgı a?· da, Şarköy hükumet tabibi Ragıp 
~ ap~llc üdurlüklerinde tetkikler İ laşıldıktan sonra bılançolar tasl:iık Beyoğlu hastahanesine, Kırklareli 

t, ve rtıcrnurlarl:ı tanışacak- ı c4ilecektir. memleket hastahanesinden Bahir 

Aftır zamanda Denizbank lağ- Bartma, Çorum doğumevinden 
y ~ volacağı için bu fevkalade içtima. Memduh Diyarbakıra, Midyat es. 

\>ıı l!rtıurta ihracatı da kooperatifin de lağvedilmesi, ki hükumet tabibi Vasfi Çoruma, 
çtıı "~lltta ihracatımız bu yıl ge- yahut teşkilat şe'Jdinin değiştiril. Haydarpaşa Nümune hastahane. 
}"vcı~tle~e niabetle çok fazladır. mesi muhtemeldir. sinde~ Naci Kocaeli>:e, Siverek 
~li'lb tUn Yalnız bir vapurla -o-- beledıye eczacısı Mersıne tayin e-

h, .. a 9 Ot b.. d d d'":ıu ''<lliy, • Cl}'rı firma tarafınl:ian o us avasrn a u er. 
~t;ı· tlı illik 
1 

1 lttıi§ti tarda yumurta sev. 
• ,,'11l11arı dar. Almanya ve Yunanis-

' ~ tt Yurnurta talepleri de-
ltıcktcd · 

ır. 

·~e~ı ~ 
::~te ithali yasak 

ll'ra11 
1 en rnallar 

tıs lız a· . 
ku it sudanıtndı Çinisiyle İngiliz 
lcr~d. •~rd·· .. nda sığır vebası hü-

• Cl\ llf Urıı:} b 
"a tclcc en u memleket. 

: t lllarıa ele Çift tırnaklı hay. 
~ tbı·~ ' rnadd . 
k 1~ t<s elerınin yeni bir 

l}>c rtdenu 
ar }>t 'o«tı ne.eye kadar Tür-

a bi.ıdı~lrrıaırıaax dUn alA:kadar. 
!tir. 

istinabe 
Muhittin Ustündağın temyiz Yeni Barem Kanunu 

mahkemesi dördüncü ceza dairesi Ankara, 11 (Hususi) _ Hüklı. 
tarafından görülen muhakemesi metin memurlar için (hakimler, 
münasebetiyle dün üç şahidin da- muallimler dahil, subaylar hariç) 
ha asliye birinci ceza mahkeme. hazırladığı yeni barem kanunu 
sinde istinabe suretiyle ifadeleri müzakerelerine bütçe cncümenin
alınmrştır. de devam olunmaktadır. Encümen 

Baki, Razi ve Mesut adındaki layihanın maddeleri üzerirl.:ie tet
bu otobüsçülerden ikisi Muhittin kiklerini bitirmi~. Jayihaya mer. 
Ustünldağın vazifesini suiistimal but teşkilat kadrolan cetvellerinin 
etmediğini söylemi§Ier, diğer biri müzakeresine başlannıı§tır. Layi
de belediye reis muavini Ekremi hanm önümüz.deki günlerde umu. 
itham etmiştir. mi heyete sevkedilmesi ve Hazi. 

Dosya temyiz mahkemctinc randan itibaren meriyete .,girmesi 
dnderllmi~. muhtemeldir,. · · -

Görüp Düşündükçe - - - ~ ~ - -............. 

• Dc\'Jet l>emiryollnrı İdaresi Sir
kecide esas gar binasının etrarını 
açııınğa lıaşlamışlır. garın etrafında 

ötedenbcri mcYcut olan pannaklıJı.:lar 
ku:dırılncnktır. 

• Bursada bundan sonra diikklnlar 
okş:mıları snnt :19 da kapnnacaktır. 

• J\arndcnlzde AJı.:çakoca limanının 
ıs mil kadar açıklarında armut fek 
ifade memesi görünen l>ir 5erseri 

Gar.eteler, beJediyenin süt işiyle uğraştığını yazıyorlar. mayin bulunmuş ,.c allkadarlar ha 
Hatta i"lerindc müjde verenler bile var. "Yakında bu mesele ber YerUmiştir. Mayin sularla Kd 

~ ken :ıdasıno doğru sürüklenmekte 

Süt davası 
halledilecektir!,, diyorlar. 

ı k ' di~ 
Memlekette hangi dava olursa o sun, sö ülüp atılınca, bu • Dirkn~ gündcnbcri şehrimizde 

b~rı§ karşısında ıevinınemek elden gelmez. Kaldı, ki süt İ§İ, bazı tclklkler yapmakta olan ticaret 
davaların en başında sayılmr.ğa değer, çok ehemmiyetli ''e ne vcl:ülcli miısteşarı Halit Nazmi dün 
yazık, ki pek yıllanmı:l bir meseledir. akşam Anknraya dönmüştür. 

Hayata girdiğimiz gün sütle besleniriz. Kuvvetten dilştii. • Dün sabah :Boğaziçinde tok ke 

gvümUz, hazım yollarımızda bozukluklar sezdiğimiz, hastalan- si! bir sis olmuş, Şirketi Jla)Tiyc Tn 
purlnrı Lir bucuk saat k:ıdar teah 

dığımız zaman da yine ona ba§vururuz. Şu halde siit, insanın hürle işlclilebilmişlerdir. 
en birinci gıdasıdır. • Tophanedeki Dcnizbank yolcu 

Çocuğun ilk kuvveti ondan gelir. O nazir, o narin minimi. salonunda acılan J.ctonya ihracat 
ni varlığa, ömrün c~tin dağlarını aşmak gücünü o verir. Bu ka. malları sergisi dün akşam kapan-
dar ehemmiyetli ve hayati bir maddenin cahiller, insafsızlar, mıştır. 
hilekarlar elinde kalması, akıl alır şeylerden. değildir. ------------· 

Daha bir kaç gün önce, bütün bir semtin sütten zehirlen. .. Yenriniz burasıdır 
diğini okuyup ürpermiştik, Bu türlü haberler de üzülerek söy- pis Yahudiler,, 
liyelim, ki bizde seyrek §eyler değillerdir. 

Süt gibi, zaman zaman beyazlığın, temizliğin, masumluğun 
timsali olarak andığımız bir §eyin 7.ehirleyici bir hale girişi, ~ 
yürekler acısıdır! .. 

Sütte zehire değil, en 1'Ugük bir karışıklığa, derecesini dil. 
şürcn. besleyici kıy;netin! bozan herhangi bir pürüze bile göz 
yumulamaz. 

Bugün, istediğniz kadar paranızı acımayın, her türlü f e. 
dakfırlıklara katlanın temi1 YC hilesiz süt bulama:zsmız. 

Yağ da öyle, bUtün yiyecek maddeleri de yine öyle. Daha 
ne vakte kadar bu uğursuzluğa tahammül edeceğiz? Sağlığımı. 
zı, ömrilmüzü. kesemizi, büyük küçük bUtn insanlık, yurttaş. 
Irk, haklarımız• çiğneyenler ne zaman cezalarını bulacaklar? Ni. 
çin nlın terilc kazo.ndığımız paraya karşı borçlarını sade bizi 
aldatmakla ödemeğe kalkı!';ıyorlar. Bugn, ''sUt" le uğra§anlar, 
un.arız, ki yarın da <.>teki §eylerlcri ele alacaklardır. 

Bratislava, 11 (A.A.) - HL 
vas - Bratislavada Yahudi aleyh 
tarı yeni taşkınlıklar vukubulmuı 
tur. Alman ve Slovaklardan mü. 
rekkep bir grup Yahudi talebe 
pansiyonunu tahrip ed-crek Yahu 
dileri temerküz kampına kaıdar ko
valamışlar ve burada önlerini ke. 

' serek "Yeriniz burasıdır pis Ya 
bu.diler,. diye bağırmışlardır. 

Polis Yahudilerin evlerinde a-
raştmnalar yapmış ve 40 Yahudi 

1 döviz kaçakçılığı suçundan tevkif 
edil mittir. 

1 Feshedilen intihaplar 
Kak1-.."1 Süha Gezgin 

EK: , Ankara, 11 (Hususi) - tanak. 
Ankara en .. mmtanelcri, fırı<il ~0:1;-6 ~ ~· B a.,., kale n Mardin beledi~ Jntihaba __________ u.wv_·_l4<n11' ______ ._~_.:ıtı f~~ " - . - . 



2-Y/ 

Günün siyasi meseleleri: 
··························································································-···· 

Kok u lar 
Roma - Berlin 

Yaz~:~eş~~i:• a n 1 aş rn a s 1 
Eski arkadaşım Coşkunun o • 

dasına girdiğim zaman, pencere 
yanında billi'ır bir lavanta şişesi.. 
ne bakmaktaydı. 

:~~u:,:i~yıc olmasın• dikkat Fransızlara göre mihver siyasetinde yenı 
ıe!~e~~~~~~~ ~!~:~=;~;~v: ve büyük bir değişiklik deği l 

- Ne o, galiba pek şıklaştın ! 
Dedim, fakat Coşkun bana cc. 

vap vermeden, sobanın karşısına 
oturarak derin derin düşilnmeğe 
başladı. Arkad~ımın bu garip 
tavırlarına alışık olduğum için 
şaşmadım. Ben de sobanın karşı. 
sına geçerek aynklarunı uzat • 
tım. Bir müddet düşündükten 
sonra Coşkun ağzını açtı: 

ğim zaman kızar, bağırır, met - Berlinle Roma arasındaki as. , lıyan Fransız - Polonya anlaş. 
res hayatının erkekler için fena keri anla.sına münasebetile frnn. masına karşılık bir cevap §ekli 
olduğunu, terakkilerine set çek- sızca. Le T~mps gazetesi b~ma. bulmağa mecburdular. 
tiğini söylerdi. kalesınde şoyle yazıyor: İtalya ile Almanya arasında 

Bir gün de dedi lfi: Almanya ile İtalya, siyasi ve bir askeri ve siyasi anlaşma ya. 
- Bir kadın her zaman mevkii askeri bir an~aşma yapa:ak ~ih- pılması, şiddetle istila hareketi. 

ni bilmelidr.Bir erkeğin zMmdan, ver devlet!er.ı arasmda~ı n:Uılfl. _ ne karşı koymağa karar vermiş 
iyiliğinden istifade ederek onu sebatı katı bır şekle sogmaga ka. olan demokrasiler muvacehesin
her türlü terakkiden mahrum bı. rar verdiler. de iki devlet arasındaki itimadı 
rakan kadınlar o erkeği değil yal. . Bu anlaşma hi~. bi~. fevkalade. takviye mahiyetinde görüldü. 
nız kendilerini severler!,, lık yaratamaz. Çünkü bu karar İki totaliter devletin İspanya 

Ben de görüyor ve anlıyordum bundan iki buçuk sene evvel ta. buhranındaki iş birliğinden ve 
ki, Turan hakikatte başka bir s~~lanara~ •. o zamanki Rayş ha. menfaatlerinin karşılaştığı Orta 
kadın olmağa -çalışıyordu. Beni rıcıyc.vekılı olan ~aron Von Neu- ve Şarki Avrupa buhranındanbc. 
tamamen serbset bırakıyor ve rath ıle Kont Cıano tarafından ri iki devlet erkanıharbiyesinin 
kendisi de serbestisinı· tamamen kurulmuş olup o tarı"ht 'tib en ı a - tesriki mesailerinin Alman ku. 
muhafaza ediyordu. Binaenaleyh ren de tatbik olunan Berlin - Ro. m~danlannm nüfuzu ile daima 
günün birinde, bu sevimli malı. ma siyasetinde büyük bir deği _ mümkün olduğu görülmüştür. şu 
luk masanın ıüzerine bir mektup şiklik göstermiş değil~ir. halde vakalarm bugüne kadar 
bırakarak bir daha gelmemek ü. Bu anla§ma muhtevıyatınm e. görüldüğü şekilde kalacağı mu. 
zere gittiğini haber verince şaş - sası tan:aıı:e.n :ıe o!~b~lir? ~~ hakkaktır. Berlin ve Roma, ya. 
madım. n~k:a bı~dırılmı~ degıldır ve ıki pılan anlaşmayı iki devlet ara _ 

Avrupada sulhü korumak ve -
yahut sulbü korumağa çalışanla. 
ra mukabil kuvvetli bir cephe al. 
mak gayesile yapılmış olan 1taL 
yan - Alman siyasi ve askeri 
anlaşması İtalyan Başvekili Mös. 
yö Mussolini'nin çok uzun süren 
tereddüdünden sonra nihayet iki 
devlet hariciye vekilleri arasında 
kararlaşmıştır. 

Anlaşma yapıldığı gün İtalyan 
hariciye vekili bir çok kereler 
Roma ile konuşarak Duçeden ta_ 
limat almıştır. 

Bütün gün kati bir karar ver
memiş olan Duçe nihayet saat 13 
tc, iki vekil birlikte yemek yer. 
ken telefonla kati kararını bil. 
dirmiş, öğleden sonra da iki ve
kil anlaşmanın esaslarını tesbit 
etmişlerdir. 

Ayni gün saat üçe doğru ika. 
met ebnekte olduğu Gran.d _ Hô
tel'e dönen Kont Ciano bir kaç 
dakika kadar gazetecilerle görüş. 

- Bilmem ne için - dedi _ bir 
çok kadın hatıralarım arasında 
§U küçük Turanm hatırası daima 
dimağımda canlı durur. Onu her 
zaman düşünüriim. Turanla olan 
sergüze~timiı\ üzerinden tam uç 
sene geçti. Zaten kendisile ancak 
bir kaç hafta beraber yaşadım. 
Bununla beraber o kızın tesirin. 
den kendimi kurtaramıyorum. 
Düşündükçe, bunun sebebini an.. 
Iadım zannediyorum: Galiba ne 
ben, ne de Turan böyle geçici bir 
aşkla birleşecek mahlfıklardan 
değildik. Fakat hii.disattan ken . 
dimizi kurtaramadık. 

Doğrusunu söyliyeyim mi azi- ?ükumetın hatta bu . anlaşmayı sındaki mutasavver siyasetin in. 
zim, Turanın bu sözlerini pek ımzaladıkları zaman bıı:, bu ~?v- kişafı mahiyetinde göstermekten 
ciddi ve samimi zannetmiyor ve zuu a~d!1"atacakl~rı şuphelıdir. geri kalmıyacaklardır. Fakat bu 
ekseriya saadet yanımdan geçtL Aşıkar. ve ~atı anlaşmalara karar, bir yandan İngiltere ve 
ği halde fırsatı kaçırdığıma za.. dayanan bır sıyaset kullanmak Fransanın, digyer taraftan da da. müş ve: 

Dü"'ün: Turanla tesadüf" u"mu"'z hı·p oluyordum t ı· 1 · · Bı'r ka" dakikaya kadar teb :.- . ota ıter dev et idarecilerının ih- ha yakından tehdit altında bu. - " . 
pek bayağı bir şekilde olmuştu. Fakat, hadisatı çevirmek ıa. . t· tt'kl · 1 d Y•ıd· liğ neşrolunacak, gerçi kısa fa. 

ıyar. e ı en usu egı ır. . . lunan Polonya ve Şarki Avrupa 
Evvela bir ressam arkadaşnnm zım mıydı 'bı"lmeın Be t M l" od l h be ı k kat oldukça ehemmı"yetlidr go··re 

• ··· n em · .: ı an an ~e. en a .r er. 1• 1 devletlerinin vaziyet almasını ' • 
atölyesinde tanı~a; sonra balo belce vukuatı cereyanına bırak. hukfımet harıcıye vekıllermın icap ettirmektedir • ceksiniz.. 
eğlentisi. Hem bütün bunlar pek tım. günün umumi vaziyetini tetkik K t c· . ' 1 Demiştir, gazetecilerin: 
saf ve parasız bir surette, bizim. Ayrıldıktan sonra, Turanı tat- ettik ı er ı n i ve görüşlerin.. ohn kkıando kn~f.kia_n1aş~a - Sulhun muhafaza edilmiş 
le beraber bir çok şairler, res - lı tatlı düşünür ve ekseriya, bu. de mütabakat hasıl olarak iki a ın a ı ı r erı olması ümit olunabilir mi? 
samlar, çoğu atölyelerde model-! rada bıraktığı yeğane şey olan devlet arasın.da siyasi ve askeri Fransızca Le Journal gazetesi. Sualine de İtalyan hariciye na. 
lik ede1' genç ve güzel krzlar da bu lavanta şişesini açarak kok _ anlaşmanın resmen yapılması lü. nin Romaya gönderdiği hususi zırı gülerek: 
vardı. Teferrüatını pek aıa. ta - !ardım. zumuna karar verdiklerini bildir. muhabiri yazıyor: (Devamı 6 ncıda) 
savvur edebileceğin bu eğlence Ah! lavantaların ne füsunkar mektedir. Faşist İtalya ile böyle ------------------------ -
hakkında fazla tafsilat vcrmi - bir tesiri vardır! Bu şişeyi açm. bir anlaşma. yapmakla kaderini --...... ___ --- ----------.. ----.... -
yeceğim. ca hemen Turan gözlerimin önUn. liitler Almanyasına mı bağlıyor? 

Saat ikiye doğru, İstanbul ta. de tece88Uın ederdi. Her n ldlde olursr olsun, 
rafında oturan ve köprüyü yalnız »u sa.balı yıııt: lJO ... Yie auşunur • .xgpııaıgı pıldırııen sıyas1 \ e u:; • wwwv-., 
geçmekten korkan bir sevimli ken birdenbire içeri Turan girdi. keri anla§ma bugünkü mevcut si- Futbol, Güreş, Yüzme 

1
• VAKiT 

AUO:-.;E I'AHIFESl 
11 em tekel Alemle 

iclnde dı,111 

Aylık ] 95 155 
3 aylık 2GO 425 il'! 

6 aylık 475 820 
l yıllık 900 rnoo 

farHeden Balkon 

için ayda otuz kuruş duşfil 
Posta birliğine girmeyen yer 

ayda yetmiş beşer kuruş :r 
medilir. 

Abone knyJını bildiren ııı 

tup ve telgraf Ocrelinl, ııb 

pnrıısının posta veya banka 
yollama ücretini idare kendlk 
zerine alır. 

1'ürkiutnln her posta merke:l1 

VAK/ra abone va:ılır. 

Adres değiştirme Ocretl ı 

25 ı.uruşlur. te 
lLAN ÜCRETLERi !ıı 

Ticaret ilAnlarının sanı! 
satırı sondıın itibaren illin 
falarında 40; iç sııyraıardıı 
kuruş; dördOncil sayfada ,. 
ikinci ve üçüncüde 2; bfrin~j 
4; başlık yanı kesmece 5 li 
dı~ ~ 

Büyük, çok devamlı, klişİ: 
renkli illin verenlere ayrı •· 
indirmeler yapılır. fiesmt llAll 
rın santim • salırı 30 kuruştıı~ 

TlCAnt MAHlYI:.lTE OLMJl'~d. 
KOCOK İLANLAR 1tı 

1 
Hır defa 30, iki defıısı 50, b 

defnsı 65, dört defa~11 75 ve j 
dcfaı;ı 100 kuruştur. Oc a)~ 
iJAn verenlerin bir defası be d 
vndır. Dört sııtırı geçen flanla:..-ı 
fazla satırları beş kuruştan 't_ 
sap edilir. tm 

lll:met kuponu getireni , 
kücük ilan tarifesi yüzde 
indirilir. 1 

Vakıt hem dogrudan dogrJı 
ya kendi idare yerinde, hem !ı 

kara cnddesindc Vııkıt Yurfl' 
altında KEMALEDDiN tn 
llAn Bürosu eliyle llfo k• 
eder. (80.ronun telefonu: 20J 

mahlfika refakat ediyordum. Ayrıldıktan sonra biribirimizi ne yaseti değiştirmiyecek ve hiç Ati ı· A ı·· 1 · 
Yirmi dört saat sonra, Turan, görmüş, ne de mektuplaşmıştık. şüphesiz yarın da İtalyan Alman ve e ızm ma or erı Kutup Yıldızı 

apartımarumda her şeye vazıyed Turan şimdi değişmişti. Çok siyasetinin her gün dünkü gibi Arasında (Sonya He ıı 
etmişti. Yemekleri hazırlıyor, o. şıktı. Halinde bir cesaret vardı. ayni §erait içinde cereyan ettiği ~ 

dayı temizliyor, bütün meziyet. O, §Üphesiz, izahı güç bir haya - göriilecektir. Yalnız sistemin eti. SPOR '.;ifte Avcılar k 
Ieri 'haiz bir ev kadını gibi hiç tın içine karışmıştı. keti değişmiş olacaktır. ( Lorel Har ıı 
bir şeyi unutmuyordu. Fakat. hayatta muvaffak ol - İki rejimin tamamen bağlan . 

Hele şefkatine diyecek yoktu. muştu. Bu netice pek muhtemel. mı§ olmasından hiç kimse şüphe Yı 1dızın1 Esnaf Cemiyetlerin~ 
Hatta, müsaade etseydim, beni di. Binaenaleyh hayret etmedim. etmemekte idi. Fakat Bcrlin ve 
çok sevecekti. Şimdi benden, Şehir Tiyatrosuµa Roma bir prestij meselesi ola _ bir teşebbüsü ~!) 

,,~Müsaade etseydim!,, diyo - artist olmak için rejisör arkada. rak, İngilterenin Avrupa kıtasın. • Müşterek esnaf cemiy.ctletİ ·~ 
rum. Böyle söylemek tabii doğru şnna mektup yazmamı istiyordu. daki siyaseti ve !ngiliz - Polon- seç) y o 1'1 u z kumete müracaat ederek es ' 
değil. Hodbinlikten söylüyorum. En büyük arzusu artist olmaktı. ya müdafaa anlaşmasını tamam. 50 bin liralık bir teberru te t 
Şüphesiz bu muhabbeti kemali Ben istediği mektup bu yazar. R N C için müsaade almışlardır. 
memnuniyetle kabul edecektim. ken, masa üstünde şu küçük ıa _ sizi ne iGin ağlattı? 81 1 1 YE Toplanacak bu paranın üs 
Fakat, Turan kendisini tuttu. vanta şişesini gördü; açtı, kok - - Çünkü o vakit şimdikinden Bir B i s i k 1 et ilaveler yapılarak yeni bir ıı 
Ciddi ve derin bir aşka doğruyu. ladı. Ve, birden sarardı. 1nci gibi çok iyi idim. Namuslu, mesut, a. Futolcıt Mıızaf/cr ( Anh.-ara) hane binası inşa edilecektir. ~ 
varlnndığını görünce nefsini zap. iki damla. yaş yanaklarının üs - çık kalpliydim. Fakat insan, dai. ikinciye: - Şık ve kıymet li bir saat; üçüncüye: - bir çift bu teberruu aidatlarından ayt1 '.! 

tetti. Bir nevi vicdan azabmın tünden. aktı. Fakat kendisini he. ma istediğinde muvaffak olamı. iskarpin; dördüncüye: - Bir ş~pka; beşinciye : - Bir senelikı pacaktır. 
tesirile, :biribirimibe esaslı bir men topladı: yor. Coşkun, 'bugün başka, daha Resimli Hafta abonesi; altıncı dar. onuncuya kadar: Birer bo· 
surette bağlanmamızdan korku • - Beni affediniz, Coşkun • de_ pahalı, çok pahalı lavantalar kul- yunbağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer adet Namazgah motörfüı 
yorduk. Benim gibi mevkii olan, di - bu şişenin bana ait olduğunu !anıyorum. Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bil· boğulanlar bulunaJ11 ~ 
anası 'babası bulunan bir adamla, evvel§. anlamamıştım. Hele sak- Bu sözleri söyledikten sonra yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. Bir ay kaldar evvel ortadatı. 
kendisi gibi atölyelerde modellik ladığınızı hiç aklıma getirmiyor. asabi asabi güldü. ,Şiye birer tuvalet sabunu: ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. bolarak nihayet Silivri sahiıl 
eden lbir kızın bu tarzda seviş . dum. Koklayınca, hatıramda bil. • • • diyeler. de enkazı bulunan Namazgalı 
melerini muvafık bulmuyor, be. tUn mazi canlandı. Kendimi eskisi Coşkun sustu. Şişeyi alarak j_ torunda tetkikler yapan da 
nim hayatıma sekte vermek iste- gibi, o zamanki gibi znnnettim. çindeki bir kaç damla lavanta. 1 Müsabalcaya ıştirak Kop onu : _ ~~ - 1 ( üç tayfanın cesetlerini bul 
miyordu. Söz sırası geldikçe, da- Ben teessürle sordum: ı yı tıpası üstiine döktü. Odanın !ardır. Bu üç kişinin ne olÔ 

ima: "Alacağın kızın şöyle ol - - Peki Tu:_an, !akat bu hatıra içine hııfif bir koku yayıldı. .... --------------------------___ m_e_çhuldür. 

1 
Karamazof Kardeşler 

Yazan: Dcstoyevski 

ÇeYiroeo: Uakk ı Süha Gezgio - 176 C'Jlg::!' 

- Bu işte ben, arkadaşların hassasi
yetler.ine şaşmıyorum. Beni asıl hayre
te d-üşüren, Aleksi Karamazofun bu zi
yantlerde oynadığı roldür. Ağabeyisi. 
yı:irelrler acısı bir cinayet suç.Iusu ola
rak mahkemede. Yarın, öbürgün belki 
hüküm giyecek. Aliyoşa, tutup çocuk
l:lrı topfuyor, hasta bir arkadaşlarım 
ziya~ete sevkediyor. 

- Kimsenin gösteriş yaptığı yok ca
nım .. Sen de Liyuşa ile barışmak için 
S:tmiyor musun? 

- Barışmak mı? .. Ne biçim lAkırdı 
bu? .. Ben, ne kimsenin işime karışma. 

sm':lan hoşlanır, ne de böyle bir şeye 

müsaade ederım. 
Smurov, ateşli bir sesle: 
- Liyuşa, seni görünce 1dmbilir ne 

ka<lar sevinecek. Böyle bir ziyareti hiç 
uınmıyor çünkü zavallı... Ne diye bu 
kadar zamandır, gelmek istemedin san
ki.. 

Diye bağırdı. 
- Buna karar verip vermemek be

nim hakkımdır, senin değil. Canım is
temedi gitmedim. Şimdi istiyor, gi.diyo. 
rum ... Kendi iradem, kendi karar m!a 
gidiyorum. Sizi ise oraya sürükliyen 
Aleksi Karamazof. Bu iki gidişin ara
sında fark var galiba ... Sonra barışmak 

üzere gittiğimi de nereden biliyorsun? 
Belki de hiç böyle bir niyetim yoktur. 

• - Bu işte Karamazofun delaleti fa-
lan yok .. Arka::laşlar, ansızın karar ver
di ve ziyaretler adet halini aldı. Gerçi 
ilk defa Karamazof toplayıp götürmüş. 
tü; ama sonraları hep kendiliğimizden 
gittik. Evvela birer, ikişer başlamıştık. 
Gitgide kalabalıklaştık. Başka bir mak
sat da gütmüyorduk. Liyuşanın babası, 
bizi görünce çok seviniyor .. Sanırım, ki 
eğer Liyuşa ölürse o da çıl'::lıracak. Oğ
lunun g:inden güne eriyip bittiğini se
ziyor ve Liyuşa ile barışmamız ona te. 
selli veriyor. Hasta, seni sordu. Fakat 
başka bir şey söylemedi. Ç~uk ölürse, 
yüzbaşı ya aklını bozacak, yahut da 
kendini asacak. Zaten son günlerde o
nıın haliıırle bir acaiplik var. Bu adam, 
felc1ketin kurbanı bir talihsizdir. Şu ba
ba katili, onu sokak ortasır.kla dövmek
le çok fena bir iş yaptı. 

- Bence, Dimitri Karamazof bir 
muammadır. Onunla çoktanberi tanış. 

mak istemiştim. Ama uzak kalmağı mu
vafık buldum. Bu adam hakkında tah
kike muhtaç fikirlerim var benim ... 

Kolya böyle dedi ve ehemmiyetli bir 
tavırla sustu. Smurov da onu taklit et
ti. Smurov, Krosatkini kendine üstün 
tutuyor ve asla boydaşlık taslamiyordu. 
Bir noktaya zihni takılmıştı. Kolya, o. 
na: 

- Sizi Karamazof götüıtiü; ben, ken 
dim gidiyorum. Arada fark var. 

Demişti. Şu halde bu gidişin esrarlı 
bir sebebi olmak lazım geliyordu. Ne 
idi bu sebep acaba? .. Kolya, bu ziya
rete hiç beklenmedik bir zamanda a
pansız karar vermişti. 

Yanyana, pazar yerine doğru yürü
yorlarl::lı. Meydanı arabalar ve kümes 
hayvanları doldurmuştu. Dükkanların 

saçakları altına sığınan köylü kadınlar, 
gevrek. eğirilmiş iplik vesaire satıyor. 
lardı. Bizde bu pazar toplantılarına pa
nayır derler ve her hafta kurulur. Ka
riyon pek keyifli idi. önde sağa sola 

koşuyor, etrafı koklıyordu. 

ka köpeklere rastlayınca 

koklaşıyordu . 
Kolya birdenbire: 

- Smurov, dedi; ben realiteleri 1 

tırmaktan hoşlanırım. Köpekleri11 

karşılaştıkça nasıl koklaştıklarıı:11 

dün mü? Onlarda bu, yara.dıhş 1'' 
nudur. Hep böyle yaparlar. 

- Evet ama, tuhaf, gülünç 
nun! 

- Hayır, aldanıyorsun. Hiç ~t 1h 
ldeğil. insanlar akrllan sıra iste01 ~ 
kadar muhakemeler yürütsünler. 

1 
kümler versinler, tabiatte uygurıs\J l\ ~ 
bir şey yoktur. Eğer köpeklerde ~:e ~ 
hakeme kabiliyeti olsaydı, efend1 't:ıı~ 
de kendilerinden çok gülünçlükle' ~'' 
lacaklardı. Evet tekrar d:iiyoru::ıe • 
ha çok maskaralık keşfedec 
Çünkü ben, bunun böyle olduğıt~i 
nıyorum. Rakitin de bu kanaatt 

(Devamı 'Var) 



RADYO 
12 • 5 • 939 CUI\ılA Spor, Aşk ve Macera Hikayesi ....... ._.. ... ___ ___ ... _ .......... ___ -----.. 

C 
11 11 12.30 Program. 12.35 Türk milzi· 

E H E N N E M O E N D O N U Ş r:;: ~;:~:·:~~~::~:?!l~~~~:~t~ 
_ 2 _ ·---··-----" ~ j 1 '.·3dÖ lnkıklülp t)ar1i81ıı dersleri (llalke· 

~ 1 \'I~ .en ıı~ · e~ . .~O Program. 11!.35 
l>iye mırıldandı. Sahifeyi göz. - On bir sene oluyor biriJ"Jiri. Muzık <~eş?~' nıüz~k) Pi. 19 Konuş· 

geçirmekte devam etti. Bir mizi görmiyeli! .. Sevgili karde _ ı~ıa. ı_9.~a 1 ıırk ınüz!ği (Fasıl lıeye-
İl1e s kalb" 'dd ti şı" mi Co ı .. .. 1 1 tı). <.el:ıl Tokses ve ıırkadaşl:ırı. 20 
~ onra ı şı e e çar . . .. - n ... yuzun ~arı ı o ması. :'ılenıkket sa:ıt n.rnrı, njans ve meteo· 
k, sahifenin en güzel bir ye. na rcıgmen ben senı tanıdım da roloji Jınl.ıerleri. 20.15 Türk müziBi. 
e kendisi için yazılmı5 bir een beni tanıyamadın!.. aÇlanlnr: Zühılii llardakoğlıı, Cevdet 
ale ile karşılaştı: Srnra, sesini hafifleterek ila- Ça~Ja, Refik Fcrsan, Kemal N'h·nzı 
Ski bir dünya nğır sıklet ve etti: Seyhun. Okuy:ın: l\lüzeyycn Sen:ır. 

Piyonu bir şimendifer kaza • - Con, gaı.etede kazayı :.ku. l - Hi~azı ~ümayuıı peşre\·l. 2 -
da öld"" d w k ld d"" .. ..1 A rlf beyın hı caz şarkı: (Tasdi ede· 
Daima gül' ümseyen Con Kar. ı t • .. ) ım . - :ı e ın "nyna~ın hlca1 

,, u.,, uguru zaman az a ı uşup o e.I . ) 3 s d ır ı· 

ce.{ ı?'•· Bayılm~ş~m. ~tudyo dok. şarkı: (Ha7.nn ile geçli). 4 - Şlik-
' 'l'rnmpas Kanyon'da yoldan ton~ ımdat trenı ıle gıtmem~ ma. riinün lıicnz şarkı: (Sevdamı dilim 
~ Pasifik ekspresi kazasında ni cJcıu. On bir sene biribir in•izc anlatmaz). 5 - Kemal Kiy:ıı.i Seyhun 
Uştür. Genç Karson, polis ha. hasıt:t kaldıktan sonra, tam bu _ Kemence taksimi. G - Arif beyin hı-

esi Miron Kelli'nin nezaretin. ıu~ac.ağımız sırada ebediyen :.y - c:ız.kiır ş:ırkı: (Bir halel ile süzdü) . 
. ~n Ren ten hapisanesine gö. rtl•r.~k çok n.cı olacaktı!.. 7 - Osman Nih:ıdın hicazklir şnrkı : 
lüy d K k d · ı D h d ~ (Ellr.re uzaktan l.ıak). 8 - Jlicuı.kfıı ,, or u. ız ar eşı... a a o~llSU . . 9 . . 

l\e a· hk" . ,. . s:ız. seınaısı. - Dedenııı gülıznr 
n ısini idama ma um et. Venvrıkt ın kızkardeşı ! .. Con Kar şarkı: (Bi vem lıi çcşmi bidat). 10 _ • 

en Cinayetinden evvel Con Kar. soıı. ea.~i-·yeri~ dibine geçr.ıi~ti. Dedenin giiliz:ır şarkı: (:\'azlı nazlı 
Un pek çok dostları ve bir o Talıhsızlıgıne lanet ederek, Y.ız . sekip gider). 21 Konu~rn:ı. 21.15 

ar da hayranları vardı. Bu - cağızın saçlarım okşayarıi~ o - F.slı:ıın, tall\·füıt, kambiyo • nukut ve 
tanı on ay oluyor ki, dünya muzlarına. hafif hafif vurmak . ziraat borı:n~ı (fiyat). ~1.25 Neşelı 

klliyonluğu Unvanı için dövü • tan başka bir şey yapamadı. plfıkl:ır - Pi. 21.30 Müzik (Riyaseti· 
en bugünkü dünya şampiyo. Kızcağız: cumhur filarmonik orkestrası - ~er: 

~urke !\le. Gee tarafından _ Con, ben gideyim, yemek Hnsnn ı:erit A.) 1 - Kurt Yon Wol· 
lup edilmişti . Mfü:abakadan için bir şey hazırlıyayım! rurt: Seranat orkestra icln Op. 28. 

Karson protesto etmiş ve a) l\larş. b) Homnnce. c) Capriccio · 
Çok noktalardan hileye baş • Dedi ve çıktı. Karson yine kol. Final. 2 - Snl\"atore lndo\·lno: Süil 

arak mağliip edildiğini id • tuğuna gömüldü. Konuşabi'ıı\ele. "All':ıntica" a) Sinfonietıa. b) Som· 
etmişti. Bu arada menaceri ri için kız, iş gördüğü bitişik O· I.ıaııda. c) Gavoııa. ç) Yilloıta. 3 -

d Pirromi ile münakaşa eder. danın kapısını açık bırakmıştı. Joh. Br:ıhms: üçüncü senfoni fa mn· 
bir tabanca kurşunu ile bu Karsan: jör, Qp. 90. a) Allrgro con brlo. b) 

ll'ıı üldiirmüş ve idam ce:r.nsı. - Kardeşim! Bu menacer Fi. Andante. c) Poco Allegretto. c) Al· 
ll'ıahkCım olmuştu. Bugün bu neman'm sana çok iyiliklerı do. lcsro. 22.:rn Müzik (Opera Aryala· 

dın hükmü bir tren kazası şek. kundu değil mi? rı • Pi.)· 23 Son a:ıjns haberleri ve 
" tatb"k nkı· pro"rnm 23.l:i - 2·l ~llızik " ı edilmiş bulunmak . - Evet, Con ... Bu adam hem yarı "' · 
it p l" I (Caı.band • l'l.). 

· o ıs {elli ile Con Karso - benim hem de şampiyon Burke 
tanınmıyacak şekilde yan - Mc. Gee'nin ajanımızdır. Sana 

' kömür olmuş cesetleri, yan. yazmıştım, bilirsin. F. K. O. rad. 
Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş P a rçalar a ve bileklerinden yekdiğeri • yo şirketinde şarkı söylüyorum. 

kelepçe ile bağlı bir halde bu. Aron Fineman benimle Mc. Gee-
llı.u 1 d Program Türkiye saati ile ve öğle-

!il ar ır... yi hep en c:ık '-'erlerde, tiyatro. a "' "' dı•n sonraki saat ol:ırnk evrilmiştir : 
tson gazeteyi bükerek kom. !arda, at ko~ularmda beraber gez 

tıınanm bir köşesine nttı. Son_ dirir. Gazeteler bizim için pek 
l>encerenin kenarına oturdu. çok ~eyler yazdı Con. Aron benim 
~iinceliydi, ümitsizdi. Her ne- için yeni; Cendrillon diyor, tatlı 
~ılgınlıkları yapabilecek bir ve çok temiz sesi olan bir küçük 
deydi, kızcağımnışım.• Bftıı.. gim 'llineme. 

OPEHı\T..\R Y ESEXFOXl 
KOXSETILEnt 

h.30 Prng: "Sır" (Smctana) Prag 
operasından nakil. 

il 10 Ilerlin (ıızıın d.): Brahms'ın 
senfonisi. 

'il "" ... ... bc>ui oıngaje cda<.....,ı. v~ bir yxlıJız e.ıa. 

•ren Los Angeles garına girdi. yapacakmış! 
Londra (Jl.) : DalbaaaD • Tos

kaniııi. 

Con garın rıhtımına indi. Gar - 10. 
kalabalıktı bir adam bağırdı: Kızcagız bir kahkaha attı, bil. 
Con Venvrikt var mı?. Con lıir gibi bir kahkaha idi. tC.15 

Eyfel: "İlci hasisler" (Grelry) 
"Bysmalion" (Rameau). 
Knlundhorg: "l\lndanı Dullcr
ffy" (Puççini). 

ll\"tikt var mı? - Düşün bir kere Con.. Ben \ ... 
it llrsonun çenesini sarmış olan yıldız olmuşum .. Muhteşem bir a. 
lor da trende idi. Onu kolun- partımanım, bir çok adamlarım G. Brüksel 2: Koro. 
bir dostuymuş gibi tuttu ve olacak ... Sonra bir hususi kati - G.30 Brüksel ı: Flüt, kemnn, pi· 

rs b" ynno. 
onun yerine: ım olacak!... i.50 Königsberg: Şnrkı, piyano. 

OJH l\IUSIKlSl YE J{Q~SERLER 

::: Evet! .. işte!.. Kızın sesinde istikbal için o 8. Eyfel: Şarkı, keman. 
vı''e kadar k ti" b" ·· •t d k" 8 l!i Dreslav: Kuartet . . ,_ ~- cevap verdi. Con Ven. uvve ı ır umı var ı ı. 
~t ı soran, ufak tefek bir adam. Karson: 8.25 Londra (N.) : Kemnn, piyano. 
\' ıı. Roma gr.: Kcmnn konseri. 

t 
agona atıldı, l<arsonun elini - O zaman bana da bir iş bu-ı: !ursun! HAFİF MUSİKİ VE OPERETLER 

......._ :a 5.5 Paris (PTT): Hafif musiki. 
Üyilk geçmiş olsun ... Biz Dedi. 6.30 Frank!urt: Halk musikisi. i1 hemen hemen ümidi kes- _ Aron'a bunun için daha şim. e. Kolonya: Fakirlere iane kon-

ık .. Ben Aron Fineman'ım.. diden söyledim. Senin bir çok seri. 
tı.di. hemen yeriniı.e gidelim vodvillerde amatör olarak sah _ 8.30 Str:ısburs: Hafif orkestra. 
\'rıkt · t• h t d" Çün' k"" 9.5 Drntıslava: Radyo orkestrası. 

• ıs ıra a e ın.. u neye çıktığından bahsettim. Bu. F' K O tüd 1 • · 9.15 Bresl:ıv: Askeri bando. 
. · · · s yo arı ıçın ça. nun u·· "'""rın· e o da sı·zı· ragıv rdı. · · O - ""' :s 9.15 Leıpzıg: pera p:ırcaları. 
ga, başlıyacaksmız. Size bir Sonra: 9.15 Münib: Opera parcaları. 

gster filminde rol ayırdım. H d" v 
1

, di .
1

A 1c. Strasburg: J. Strauss valsları. 
,~ksiniz. Sizi yerinize göt~ - _ay 1• yemege ge · ye 1 a~ 11.15 Istokholm: Radyo orkestrası. 

5 - YAKlT 12 MAYIS 1939 

1 İrandaki Düğünden Yeni Resimler· 1 

Tahran'daki büyük düğü1ı mcrasi mine ait olmak üzere gc1en resim lcr: - YuTmrıda Bay Ali Rana 
Tarhan 7ııulutta sczamumıyor; düi]iln mcra.simüulc !ı1ısır Kralı Farııywı valdclcri. Prrnscsc .Ya::
lı ve vcliakdin zevce.si Pren.scs Fcv::iye; aşa.ğula velialuliıı kardeşleri ve tayyarccilcrt»ıi.z. 

Ne var, Ne yok? 
<ı;, .A.lva Terras'da 56 numa - ve ettı. İş zamanım yaklaşıyor. 11.15 Torino gr.: Hulk orkestrası . 
~~ sonra sizi görmeğe gele. Ertesi gün Con Karson berbere 11.30 Ilircok Alman istasyonları: 
"{ttı.ı gitti. Orada aynaya baktı. Çene- II:ıfif musikisi ve dans hava· 

~·~:~:~::!:; u:~::; :.:~n~\:!:~~. :r;.:~~~ 
9

_
1
• ,~€~;; (~·~ ~~~.:" .. kti" E yf e 1 k u 1 esi n i n e il i n o i yıl ı 

tıu .Al.va Terras'da keooisi için üstüne kadar bir kavis halinde 9.31) Eyfel: Radyo f:ıntazisi. K / •• ı • •ı k • • •ık i ] 82 b 
~~i~p~~~=~: ~!;t~o~:ğ: ~iı~~:~·J~!ey:ia ~::a; ~~:30 ;~~~:ya:Ei~::)~~~e ~~\~~~~~e): ~ ~ guze l se_9z me lÇlll l şar .. , 0 y 
i'tıe bıraktı: zünli bir hayli değiştiriyordu, v~ Varyete. Parıstekı meşhur Eyfel kule - yuk merasim yapılacaktır. Fransanm uç meşhur golf şam. 
Ble burası, kendisi gibi bir bir huşunet veriyordu. Aynada, DA~S" ~rustKtst silıin 5.0 nci yı~dön~ü ba~n.:rıı ~undan maada sergi münasc- piyonlarından . bir~dir: Belçika 

.. ltıahkfımu kaçağının ilk sı. bapisanede geçen bir kaç ay için. 10.45 .Dcronıunster; 11.10 Brüksel 22 hazıranda bır guı.el seç.ımıle betıle milli piyango keşide edile. kralı Leopold ıle bır çok kereler 
{;"! d be ıl 

1 
dı- .. _ 2, Nnpolı sr.; 11.30 Londra (N.); 1 ı. başlıyacaktır. cek ve kazanan numaralar elek- beraber oynamıştır. 

~1" oluyordu. Fakat ne güç - e en az ş Y yaş an gmı gor ıtc Pnris (PTT)· 1'> 15 ı ond a (R) · El h" d""k'" 1''' 
"r" k dil Bunlara memunun oldu nAr " • T • ' -· 

1 
~ 

12
r 

30 0· ' Müsabakaya ic:tirak cı!'lrtı ga. trik tertibatı sayesinde Parisin Nişanlısı c ıngen u u, ı.ı. 
lh~ ~e mişti ! Ve ileride acaba · · .ı;x; • ncmu 1"e orıno grup arı; . u· :.- :."'" r • d d • h 
~;daha neler gelecekti?! herden çıkınca F. K. O. stüdyo. dapeşte. yet basittir. 15te birinci maddesi h~r tarafından görülecek bir §C- ş?l N.cy ~.ı y~şm a ır ' e meş ur 
~il~~enbire her t:ırafı buz gibi tarının yolunu tuttu. Orada Fi. PiYES, lWi'\F.ERA:\'S \'E 1939 yfel kulesi güzeli müsaba. kılde kulenin üzerinde gösterile. bır aılenın ogludur. 

l' tiiı. ~anki ensesinden serin neman'a saat 10 da randevu ver- KO:\UŞ~lALAH kasına gireceklerin boyu en az cektir. Gülhane müsamereleri 
~le 2.gar esmişti : Birisi kapıya mişti. 4 45 füdio Paris: "Rnclne". bir metre seksen santim olacak. Bir Golf şampiyonu Gülhanc Tatbikat Mp. ve kıh. 
~ı.acık bir anahtar sokmuştu. Stüdyolarda kendisine bir ki. !U5 Sottens: ".\likroın:ıgnzin". tır. Bu şeraiti haiz bir çok kız. düşes oluyor 

'le" k 11 b , 1 b b"l -· · d"' ·· nig· inin senelik müsamerelerinden 
~ ·~ apmın tokmağı döndü tap vererek yüksek sesle bir kaç 9.::o a~ urg: 'Ilildeslıeiııı". arı.Ilı uluna ı ecegını uşunen Fransanm sc. 
~aapı Yavaşça açıldı.. satır okuttular. Fakat bunu o !l.50 I~~rl.~n '. "S.n~idcr . ~"ibl.ıelin ö- tertip heyeti bir ihtiyari şart da. vimli ,.e güzel dokuzuncusu bugün saat 

17
•
30 

da 
b

1
• bl>~ açıldı ve ireriye melek kadar kötü okudu ki hakkında lunıu 'c ılırılnıcsı · ha koymuştur. Müsabakaya iş- · , 1 Gülhane Konferans salonunda ya-

>.ı 10.!!0 Romn ıır. : Bir nerdelik piyes. . · · şam pl)On arın.. pılacaktır. 
a1_1r k_ ız girdi, narin yapılı, beslenilen ümitlerin hepsi kay • 0 "O 1 ... ("') n·ı d . tırak edecekler kulenın cıvarını dan golf şampi 

<ı; 1 ·"' .onr.r:ı •'· : ı :ır o ş:ıınpı- . . . . . • 
~o; Ç~zgi~i ve çok zarif bir boldu, Lakin boyu posu ve hari • :yontuğu so:ı maçı. en ıyı şeklıle temsıl eden elbıse. yonu Matmazel 
~\>i .~ıyınışti. Altın saçlı ve kuiade kuvvetli vücudü, stüdyo • l~GILIZCE HAVADiS ler giyeceklerdir. . Francinc Tollon 
al'ao gozJUydü. Bir kaç saniye daki şeflere, onu başka bir yerde S.18 Romn 1; !l.15, l 1.15 J{olon· Bu müsabakayı kazanacak balı ile Elchingen dü. 

de tıa Şaşkın şaşkın baktı. YU- kullanmak fikrini verdi: Eski za. ya 'c H:ınıburs; 11 l\loskO\·:ı; ll.40 tiyar kız kulenin birinci katında kil resmen nişan. 
uıı~ ~Üyük bir heyecan içinde man filmlerinde, fevkalade nefis Bnı'lnpeştc. yapılacak merasime riyaset ede. lnnınışlardrr. 

~ avte delikanlının kolları ara. ve bu kuvvetin ihtişamı etrafın. f )ehzadıbaşı TUHAN ti· 28 ha.2iranda mıraeim bir <lirıt miiaiakbel düşes 

-0-

Dokuma işleri 
Dokumacılar şchrimizı:lc bulu

nan 1kt:sat Vekaleti küçük esnaf 
müdürü N ccatinin reisliğinde dün 
de bir toplantı yapmışlardır. Do. 
kuma işlerinin kati bir program 
altına alınması hakkındlli ıılsam-

'J~tu Ugu okunuyordu. Scnra herkül gibi bir güreşçi olabilir, FA~ ERTUGHUL SADl TEK cektir. Eski saınpiyon, 

"d:ı.., Ildı, gözyaşları yanakla • da bir filmin vakaları hazırla • J Y<~~osı~.ncln lııı ~c:e,: şarkı ile başlıyacak, bir geçit res. matmnzel Fran-
t. -.., Yu • • . . ,o: oorme:sc 01ı1111 • b b. 
•1ey varlanıyordu. nırdı. Pekala bır gladyatör rolti. ~ /:allanır mı yapılacak ve unu da ır ba. cine Tollon he. name tamamlanmıştır. Vekaletin 

~l'Q. Qecanından, he:n ağlıyor, nü alabilrdi. Nihayet Finemanıl3iıylik yodvil 3 P. Okuyucu D:ıyan lo takip edecektir. Ertesi akşam nüz yirmi üç yaşındadır. Aslen tasdikinden sonra derhal tatbik 
e kesik kesik gülily:ordu: (Devamı '.Var). AYSEL :'\"e Atild Revüsü gala suaresi yerilecek :ve çok 'bü. MarsilY.alıdır. sahasına 'konulacaktır. 
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6-VAKIT l2 JI,~ YIS 1939 

Daladgenin nutku Milletler Cemiyeti toplantrsı 
gand'm TUrkJye)1 %lyareU, Jkl mUleU , ~ .(Ba,t~~[:1 inci~e) 
birbirine bağlayan hUrmeUn ne derece Eger ta~ı~ edıldıgı veçhıle 

Fi~aro gazetesi de 11öyle di _ 
yor: 

r •---Heyecanlı Zabıta Romanı ---w 
KURUKAFALARIN ESRARI (B<U}tara/ı l ind.de) 

propagandalara. ehemmiyet \'ermeden 
kendllerlnden istenen gayreti yapar. 
larl<en, diğer taraftan milyonlarca 
Fro.ıuız da Çall§maktadır. Herkeııln, 

heplml7.ln vazifemiz, vatanm seltunetl 
ıı:ın elzem kararlan almak ve bu ka 
rarları idame eylemektir. 

derin olduğunu isbat et~tlr. 1 Sovyetlcr Bırlığinin bu yarı res
Fransız hUkQmetı, karşılıklı yardım mi teşobbüsleri iyi bir surette kar

mllşterek eııcrlne SovyeUer Birliğinin 1 şılanırr.a, Moskova, toplantısınm 
iJUraklnl kaU surette arzu edlllr bir tehiri için Cenevreden talepte bu. 

Londradan haber alındığına 
göre, eğer Sovy~tler Birliği ln- lngilizceden Çeviren: H. MÜNiR 
giliz tekliflerini kabul ederse tn. ~ 
giltere de Moskova ile mahdut ._______ __ - 8 -=-

keyfiyet olarak teldkkl eyelmektedJr. • 
193~ Fransız _ Sovyet Paktı dnlma lunacak ve bu takdırde toplantı 

B. Daladye, bundan sonra, umumi 
siyaset meselesine gcı:erek deml§tlr 
ki: 

merldlr. ancak 22 Mayısta vukua gelecek. 

Bu anla§manın bazı ~eraiti U. tir. 
zerinde İngiltere, Sovyetler Bir- Cenevre, 11 (A.A.) - Sovyet 
Ilği ve Fransa. hükumetleri ara _ hükOmetinin arzusu üzerine Mil
sında halen bazı fikir ayrıhkla. ı Jetler Cemiyeti Konseyi içtimaını 
n mevcut bulunsa dahi, milza. bir hafta kat:lar tehir etmek husu. 
kerelerin da.ha ilk ba§langıcında, 1sW'V:laki konsultasyona müsbet ne
sulhlin yilksek menfaatlerini 1 tice vermit olduğundan, Milletler 
müşterek bir hareketle muhafa. Cemiyeti genel sekreteri B. A ve
za lüzumu Uurlnde bir antant nol, daha bu akşamdan Moskova. 
kendisi.n,i göstermiştir. nın bu husustaki resmt talebini 

genel kurmay temaslarına giri _ Şafak söktü. Geçen bir gece, lin, omuzuna yapışacağından ıcc' 
şebilccektir. mühim bir esrarın anahtarını ele kuyordu. 

Hoziver gazetesi de keza önU. vermi§, karanlıklarla beraber mil· Emniyet sandığına koyduğı.ı 
mUzdeki .Milletler Cemiyeti top· him birmeselenin gizli hakikatleri manetleri sahte bir isimle vcrıııll 
lantısında İngiltere, Fransa ve açılmış, meyıdana çıkmı§tı. ti. Önceden böyle bir tc'db=r aıd 

BugUn Avrupado. hMtlm olan yegL 
ne dava ııudur: Tahakküm mu, yoksa 
lg blrllgt mi? 

Bilinmesi lcabcden nokta, mllletlerf 
Rusya arasında kati bir anlaşma Fakat Leroy ve Solo Smit çok olduğuna ua şükretti. Zira sarı 
yapılabileceğinin lngiliz harici . iyi biliyorlardı ki, kendilerinin, memurlar.na Ja kendi ismi ve r 

birbirinden ayırabilen menfaat tczaL 
lannm ır.ılhpcrver işbirliği usulleri ile 
mi, yoksa cebir ve kuvvet \L!Ullerl ile 
mi halledilecektir. 

ye nezaretinde limit edildiğini Luiz Selbinin, mukadderatı tiren miş olabilirdi. Bu itibarla yaka! 
suikastçısının son zaferi veya mak işten değildi. 
mağllıbiyeti, meçhul adamın Dr. Emniyet san:hğma emanet 

yazıyor. 

".NE tçtN GİTMESİN?,, 
HaUp, bundan ııonra çiğnenen taa.h. 

hUUert, resmen verilen taahhütlere 
rağmen bu tı11nada alman gtzU karar. 
ıar neUceııl ortadan kaldınlan veyahut 
esarete mahkbın edilen mllletıerı, b1r 
tutıı.n .sulh teraneleri ileri sUrWUrken 
yeniden ellerinde nllAh ta,ımakta olan 
mllyonlarca ln!anı hatırlatmqıtır. 

Bu suretle, Orta A vrupada ve alakadar hUkOmetlere tebliğ ede. 
Yakın Şarkta ilk defa olarak, suL cektir. MiUetler Cemiyeti konse
hUn ldamesi için elzem olan bir yinin 22 Mayısta toplanacağı §İm. 
şart, Fransa ve l.ngilterenln ta.. diden kati olara.k telakki cl:lile
ahhUt birliği vUeude gelmiş bu. bilir. 

lunına.ktadır. Bu d~plomatik ese. Paris, 11 (A.A.) _ İngiliz _ 

:ın, blitUn. milletlenn hUniyet ve Sovyet müzakereleri hakkında 

A ) Dtin Mort'un, müfettiş Terriman'in a. ral:tığı kutuyu geri aldı. ı~ h 
Londra, 11 (A. . - A. d' v b k 

vam Kamarasında Başvekil ta _ kıbeti, hep gelecek güncı bağlı ver ı. e u utu içerisinde ı 
idi. Asıl tecrübe yarın yapılacaktı. kristal kurukafa olduğu halde rafından yapılan beyanatın so -

1 ög~leden biraz: sonra Leroy, Pi· şan çıktı. nunda amele fırkası mebus arın. 
dan Dalton, Lord Halifax'ın Mos. ka.dilli meydanındaki emniyet Tünele bindi. Tünel vagcnu 1 
kovaya giderek şahsen B. Molo . sandığına gitti. tlz:crinde hala Cck- ı .>turduğu müddetçe, yüzJnil rı 
tofla temasa girmesini ve Ingi _ sonıdan aldığı gri fanile elbise gö. sazeteye gömmüş, gazeteyle rr. t 
!izlerle Sovyetler arsında.ki mü _ rünüyordu. Kasketini gözleri üze- gulmuş gibi görünüyordu. Fakat deml§Ur, bugUn milletlerde 

sulh qkı o derece derindir kJ, hattA 
cebir ve §lddet harekeUerlnl ıetretmek 
için dnhl yine sulhun ismi ileri ııUrQ. 
IUyor. 

ıstikUUlennl teminden başka he. Matin gazetesi diyor ki: 
defi yoktur. Lo drad ö ı nd'ğ' .. 

'C'....-- n a. s ye ı ıne gore 
.s: ~ ~ız hUki'imetl, bil tun hak- yeni Sovyet hariciye komiseri 

zakeratı te!!ri etmesini teklif et- rine indirmişti. Biraz asabi idi. Garaja geldiği zaman, CekS \ 
miştir. Çünkü şu !dakikada müfettiş Ter· ile Solo, karşı kar§ıya geçmi§I 

Amele fırkası mebuslarınm riman'ın bütün Londra polisini, bira ile peynir ekmek yiyorlaı~t 
Yalnız acaba sulh, diğer devletlerin 

arazl.s1nl 1'U1A. etmek, her daim ania.ı. 
mazlıkla neUcelenebllecek yeni yeni 
talepler ilerl 8Urmek midir? Sulh, a. 
cabs, yalnız, g1tttkce tazlaJqtınlan 

sllroıtanmaıarıa mllleUerl ııefalete 
mahktlm etmek midir? öyle 811Ahlruı
nıalnrla bir ıı blrllgt bunlan lUzum.sw: 
hale geUrecektır. 

Bundan dolayı, bQtlln vatanlara 
hUrmet eden serbest blr !§birliği usu. 
lllne en ziyade bağlı bulunan ınllleUer 
ıuzumu takdirinde, tehditlere karıı, 

azlmkAr ve kaU davranmak aureUyle 
c.?vap vermeyi kararlqtırml§ olmalı. 
drr. 

Franu.nm azim ve karan i§tc bu. 
dur. Fransa, bQtUn 'mllleUere karıı 

sanılml b1r sempati hieetmektedlr. 
Fransa biliyor ld, btr ha.rp, halen mev. 
cut meselelerin hiç birlnl halletmlye. 
cek, takat bllA.kla bunların hallini da.. 
h:ı ziyade zorlaot.ıracaktır. 

Fransa IU fikirdedir ki Jllm \'e fen. 
ııln tabu zenglnllkleri on mlallne çı. 

kardığı bir dünya üzerinde her millet, 
kolayca, kendi aaadet, refah ve hllrrl.. 
yet payını alablllr. Bu mıııeuer de bL 
lirler ld, Fransa bütlln mllleUerle ll
blrllği yapmak arzusundadır ve bu 
mllletıcrdcn hlC blrlalne hllkmetmek 
emelinde değildir. Fra.naanm a1yaaeU, 
yalnız, aulhun mUda!aa.sı için lnııanla. 
rm ve mllletıerln blr araya toplanmL 
aına sadıktır. 

l§te ıon haftalar içinde Franeı.; hU. 
kOmetlnlıı yaptığı mUzakettler1 Wıam 
eden fikirler, bunlardır. 

B. Daladye, bundıın ııonra, s!!zlerlne 
ışöyle devam etmııUr: 

tngiltere lle Fransa e.raımdakJ te. 
nUt, bugUn, her zamankinden daha 

z.} .ıde aıkt, daha. ziyade iUmatııdır. 
HJkQmet, bu tuanUdUn ne entrikalar. 
la ne do yalnneı propagandalarla za.. 
) ıttamuma kaUyen mü.ııaade etmlye. 
cektlr. ng11lz mllletlnln mecbuı1 a.tker. 
llk hizmet dl.sipllnln.1 kendJ kendlalne 
serbest br aurette kabul ettiği bugün 
de, Fransız mmeu lngillz mllletlne 
kardeıı ael!mmı yeniden tekrar etmek. 
tedlr. 

Fransız mllletl, Ruzveıtln a.sı.ı meııa. 
jına hararetle hayraıllık hisleriyle 
me§bU blr halde ittlla kesbetmlştlr ve 
Fraıuız hUkOmetı, bu mesaja tam au. 
:rette iltihak eylerken ancak milletin 
derin hl.sslyatmo. tcrcUmnn olmuştur. 

l!'ransa, kendi emnlyeUerlnl garanti 
arzusunda. bulunan bUtUn milletleri u. 
muml blr anıa.,ma ile birbirine bağla. 
mak lstıyen doktrine dalma taraftar 
olmu§tlH'. 

Fakat tecrübe lsbat etmişUr ki ne 
derece fazla millet bir araya toplan. 
mak istenir ise anlS§malar o derece 
sarahat ve lruv-.·etlnden kaybederler. 
Bunun 1,elndlr ki Franııız hUk1lmeU, 
hayati menfaatinin m~tereken müda. 
faaaı için Fransa ne blrllk olmak isti 
yen mllleUcrle sar!4 taahhUUer alml§. 
tır. Avrupanm baııka. mmtakalarmda, 
Fransa, Inglltere ile mutabakat halin.. 
d , b:ı.:z.ı devletlere, kendlllğlnden ve 
t !< taraflı g'arantller vermıııtır. Baııka 
müzakerelerde de\am eylemektedir ve 
bu ıı:ıblrti!llne bUtUn sulh seven mlllet. 
1 r daveU.dlr. 

B. DalnJye, bur.ada, Romanya ve 
Yunanlstano. verilen g"arantilcrle Po 
lonya ve Ingııtere arasındaki katııı. 

lı!<lı garnntl tanhhUtlerlnl hatırlatmı: 

ve ııöz~lne §OJ;le c!evnm etmiştir : 

1-,ran:ıa ile Polonyn ise, mutabakat 
hallnde olarak aralarındaki lttlfalt 
muahedesinin derhal n doğrudan doğ. 

ruya tatbiki ıı:ın IUzumlu tedbirleri al. 
mı~ bulunmaktadır. 

lara hilrmet eden bir sulh istiyor Molotofun bizzat Cenervey 't. 
ve şeref ile. yaşamak arzusunda mesi muhtemeldir. Molo~fun 
bulunan bUtUn devletlerle muta. Cenevrede bulunması In ·ıte 

''Ne için gitmesin'!,, diye bağır. onun arkasına taktığından emindi. Leroy kısaca: ~ 
makta oldukları esnada muha _ Hemen her dakika kocaman bir e. - Bunları ortadan kaldı 1 

fazakar mebuslar da bu teklifi ---------- dedi. d 

bakat halind bir t hd'd _,..... gı re 
e, ce ve e 1 e hariciye nezaretine Sovyet Rus -

k8;iı rı~nm~a =etmiştir. yada hfıkim olan bazı endişeleri 
. · • a ye, un sonra da. izale etmek imkanını verecektir. 

hılt sıyasete geçmiş ve demiş • Bu endi-. malfun ld ğu u 
tir ki. -.r- o u zere 

· taarruuı. karşı te§kil edilmekte 
Sulh, her giliı yılmadan devam olan h So tl B' l'W• 

t i 11 cep eye vye er ır ıgı • 
e t r en çalı§malarla ve blltUn · d · t' ~k· · · t ·ıt t 
fed kA-l k1 k . nın e ış ırıı. ı ıçın ngı ere a _ e ıu- ı ara arar ver:mış bU. af d . 
tUn bl ili ti k 1 .1 r m an yapılan teklıflerden 

r m e n sı r azm ı e mu. doğmaktadır. 
hafaza olunur. 

tasvip etmediklerinl bağırarak 

söylemişlerdir. 

B. Çemberlayn. bundan sonra 
yapılacak teşebbüsler için Sovyet 
hükumetinin cevabını beklemek 
lazım olduğunu söylemiştir. 

Sovyetlerin ilk tekliflerinin ne 
olduğunu tasrih etmeğe davet o. 
lunan B. Çemberlayn. cevap ver. 
mekten imtina etmi~tir. 

Milli mUdafaa bir bloktur. LU. B ı • A l 
zum1u butun askert tedbırıer a _ O lV' llQ ma y a lmmıetır. HUkfunet, bu tedbirle. ı3 n • 
r1 azaltmayı değil, fakat bil~kls, 

bazı bUytık seferberlikle idame ga petrol vermek olunursa takviye etmeyi dllşiln. 
mektedir. Mflli mUdaf aa, ekono. 

Günün siyasi 
meseleleri 

(Bet§ tarafı 4 füıcü ~-ayfaila) 
- Sulhun muhafazası yalnız 

bizlere bağlı değil ki.. 

Diye cevap vermiş, bundan 
SOIU'a gazeteciler. Italyan hari. 
ciye nazırına Von Ribbentrop'la 
birlikte varmış oldukları karar • 
!arın ehemmiyetli olup olmadı • 
ğını sormuşlar, Kont Cinno 5u 
cevabı vermiş: 

- Mihverin takviye edilmiş ol. 
duğunu göstermektedirler. 

mik, malt ve sosyal tedbirleri de t k ı •ı • d 
icap ettirmektedir. 1939 da mil. e l l n e 
U mUdaf aaya elll milyardan f'az.. 

b l d İtalyan hariciye nazırı bu an. u un u !aşmanın hakiki bir askeri birlik 
olup olmadığı sualine de: 

la para tahıla olunacaktır. B u • Nevyork, 11 (A.A.) - Nev .
1 

Almanya, Şikagoda 560 kilomcL 
nunla beraber, hayat seviye.si, ba. york Times gazetesinin Buenos re uzunluğunda bir petrol kuyu, 
zı bliyilk kom6U devletlerde ça .. Afres muhabiri, Bolivyanın blr su vücude getirecek ve Paraguay 
lı~lara tahmil edilen seviyeden mübadele itilafı aktetmek ve i,:ı, arazisinde bir tasfiyehane inşa. 
çok yUksektir. Altm geri gelmek. timlak edilmiş olan Amern ah edecektir. Bolivyanın petrol is. 
tedir. Hazine, biltUn mecburi • Standard Oil kumpanyasının l eL tihsalatr, Paraguay ve Parana 
yetlere cevap verecek vaziyette • rol kuyularının işletilmesi için 
dir. İstihsal fazlala.ştırılmı§hr. de Almanyanın mUzaheretini te.. 
İhracat ta artmıştır. BUtUn faa. min eylemek maksadilc Eerline 
liyet kuvvetlerinin lş birliği yUk. bir milme-..sil göndermiş olduğu. 
seltilmlştlr. BugUn bUtUn Fran • nu haber vermektedir. 
sada bir tek müessese grev ha • Bu muhabire göre, Bolivya Al
lindedir. Ve grevcilerin adedi ,de manyaya petrol vermek teklifin. 
ancak on Uç kişidir. de bulunmaktadır. Bolivya, buna 

B. Daladye, bütün Fransız iş • mukabll Almanya.dan mamul ~ 
çilerinln vatanperverliğini öv • ya. alacaktır ki, bunun kıymeti 
dükten sonra. sözlerini, Fransa _ 15 miyon dolara baİiğ olacaktır. 

nehirleri yoluyla Buenos .Aires'e 
ve oradan A vnıpaya veskcdile _ 
cektir. 

Aktedilecek olan itilM'ıI\ Pa. 
raguay tarafından ham petroliln 
tasfiyesi ve Paraguay'm 30 sene-

ilk petrol 'ihtiyacının temini im. 
tiyazını Bolivyaya veren itilaf e
sasına ~stinat edeceği söylen • 
mektedir. 

- T amamen değil.. Fakat bu. 
nun gibi bir sey .. Bir takviye 
meselesi, İtalya ile Almanya ara. 
sında askeri mtinascbat.. 

Cevabını vermiş ve ellerile de 
bu birliği gösterir vaziyette işa. 
retler yaparak sÖ7.lerine kuvvet 
vermif;ltir. Bu izahatından sonra 
kii.fi miktarda konuşmuş olduğu. 
nu dUşUnerek gözleri muvaff a
kıyetinden parıldayarak gazete • 
cilerden ayrılmıstır. 
--~~~~~~~~~~~~-

İstanbul 

nın sulh azmini ve bütiln Fran _ 
sızlann sıkı beraberliğini bir ke. 
re daha tebarüz ettirerek bitir. 
mlştlr. 

Prens Pol Napolide 
Ticaret ve Zahire ·Borsas 

11 - 5 - 939 
FİYATJ;Alt 

cıxst Aşağı Ynknrı 

MECL:t BU SABAH TEKRAR 
TOPLA'SAOAK Denl·z manevralarını tt· kr. pn. seyre 1 Ilıt,ltday yumuşak 5 32 

J~r. ıııı. 

5 36 
Parla, 11 (A.A.) - :Mebusa.n mec. 

Uaı saat 15,80 da toplanm11 ve B. Lcb. 
nmun m~jını ve b11Ahara B. Dalad. 
ye'! §lddeUe allu§lanan nutkunu dinle. 
ml§, bunu müteakip bazı hatipler ııöz 
aJm~ \'e nihayet yarın .sabah toplan. 

Buğday sert 5 5 Napoll, l1 (A.A.) - Yugoslnvyn 1 Kral Naibi, B. :Muıısollnl, B. :Markovlç B :r.d k 
1 

r. 
20 • uö nv ·ızı en u 

Kral Naibi Prenı Paul Uc Italya kralı ve Kont Ciano Trleste kruvıı.zörUnde • J'I.: • '>.3 
ve Prens de Plement, Tireste kruva. ' Arpıı yem 1 • çı~: • 
zörllne plnml§lerdlr. Kendilerini kru. bahriye geçit re.smlnl ıeyretml§ler ve Arpıı Anadol dok. 4 20 

bu arada görll,şmelerlne devam eyle. Mısır beyaz çu. 4 13 vaz5re daha evvelce gelml§ olan Du. 
çe, kar§ıl&llU§tır. ml§lerdlr. ~!ısır sarı dök. 4 16 

5 8 
5 32 
3 80 

" 14 
4 20 

mak Uzere celse kapanmqıtır. 
Ayan mecllal de saat 15.,0 da top. Bir müddet sonra 112 cUzUtamm Iıı

tlraklyle bahı1 manevralar yapılmııı-

Yulaf 4 7 5 
Santldığına göre, ltalya, Macarls. K 

1 
ll ' 

Ianmı!}tır. B. Lcbrunun m~ajmı ve hU. 
ktunetın beyannamesini B. Chautemps 
okumu§tur. Ayan meclW, hUkQmetın 
beyannam~tnı 1tU!akla tAsvlp etml§. 
Ur. 

tır. 

tanla Yugoslavya araııında bir Ya§l~. uşyen:1 çıırn ı 5 35 
Afyon ınce 480 -

ma lehinde faaliyet Jıarfında devam Afyon kaba 382 20 
eylemektedir. Buna Yugoılavya da Peynir beyaı l:ıze 23 25 
muhalit değildir. Fa.kat Yugoslavya, 
bu yaklaşmanın, Romanya - Maca. 

550 -

27 20 

GELEN 

Fransa Reisicum
hurunun nutku 

Roma, l1 (A.A.) - Napoll deniz 
manevralarından sonra Kral ve Prens 
Pauı, refakatlerindeki zevaUa Romaya 
d!SnmU§lCrdlr. Kral, Purinaı sarayında 
Prens Paul ~ere!lne bir o.k§am zlyarc. 
ti vermi§Ur. 

rlste.n mUnnsebctıerinde bazı selAh e. BuAday 
ıerlle vukuagelln!e daha %lyade mUcs. Arpa 

245 Ton 

Roma. 11 (A.A.) - Havaa muhabL 
rl blldir')'Or: 

BugUn 1talyn kralı, Yugoslavya 

sır olacağını llerJ !Urmektedlr, Tiflik 
Çanlar 

Diğer taraftan tahmin edildiğine gö. Mısır 
re bilhassa Arnavutluğun işgalinden Kepek 

(Ba§tarafı 1 incide) sonrıı. meydana çıkan bazı komşuluk Yap:ık 
İstikbal henüz kararsızdır ve zifesine huzur içinde devam is. meseleleri de müzakere edllml~tır. Mısır ıınu 
dilnya endişe ve ıztırnp içinde _ I temektedir. F:ıknt hakkını ken • Fakat temin olunduğuna göre, yapıl. Afyon 
dir. Geçenlerde atlas aşırı ülke. il disine Hiyık bir surette kuv\'ete makta olan görU§mcler, her hangi bir B. J>l'ynir 

GJng~ 

18 " 
19,1/4 .. 

105 ., 
69 ., 

120 " 
10,1/2 .. 
!l .. 
1,1/4 " 

28,J/4 " 

den g1!len yliksek bir sesin de da'-·anmak hususundo.ki azmin . ıılyasl anlaşmanın akdi ile neticelen. 
1 .J \ 212 hatırlattığı çevhile, insanların 1 den hiç bir kim~c ı;üphe etme • mlyecektır. '.nln 

10 
'l'on 

mUcadele etmis ve ugrw unda ıztı- melidir .. F'ransa bu vazifc!:ine ltalynnlar, Prens Pauıun zlyaretıne 1 1
1~ıl k 

281 "' l '.l'IlC • '' ra.p çekmiş olduğu beynelmilel karşr, deniz ve hava ordulnrile, bUyUk bir siyası ehemmiyet atfetmek. ------- - ------
hukuk kaidelerini korumağa mü. toprağının zenginlihile, ahalisini tedlr. Bunun'a beraber şuraııı ııayanı 

sait bir blokta toplanmak hür zorla olmaktan ziyade sevgi ile ' kayıttır ki, Belgradın nntıkomlntren Piyango çekildi 
lhs ılı 1 . . '·kı· 1: k n.d' . b • • aff k paktına llllhakı ihUmallerf etratmda Yenı· tcrtı"p Tayyare Piyango· 

su ever ve m et erın ısti a ı e ısıne aglamaga muv a artık hiç bir imada bulunulmamakta. 
ile muahedelere riayetkar mem- olduğu imparatorluğu ile, alimle. drr. sunun birinci keşidesine dün baş. 
leketlerin vazifesi icapbmdandır. rinin muharrir sanatkarlarının lanmı~t·r. En büyük ikramiye olan 

.. 

Fransa bu manzumede kendisine'fikri kıymetlcrile ve nihayet ka. • • • ••1
••,,.•-- 40.000 lira 19603 numaraya, 10 

jilşen yeri istemektedir. lzanmağa muvaffak 01auğu dost.! Dr. Necaettin Atasagun bin lira 39011 numaraya çıkmış-
Fransa kayıtsız ve şartsız o. luklarla tesis ettiği mukaddera. Sob:ıhl:ırı 8.:rn a kndıır: nk~on•- tır. 

Ve masanın başına otut1:lu. l\ 

- Haydi bakalım, diyor&~1 

Şimdi çete reisinin yüzünü gö , 
• u 

bilecek miyiz. göremiyecck mi)'' 
Mesele burada. 

Emniyet sandığından aldığı ~ .. 
tunun içinden iki kristal kuru~•; 
fayı çıka11::lı. İçerisinde mayi : 
luııan ince uzun şişeyi de eline 
dı. Ve bu şişenin içindeki tübd o 
birkaç damla kurukafarun içi 
boşalttı. t ı 

Merak ve hayretle bekliyorl• 
dr. 

Acaba şimdi kimin kafası gö 
kecckti. 

Elektrik zıyasiyle aydınlan 
ve sigara dumanı dolu garaj od• · , 
içinde üç kişi adeta soluk alms l 

sızın seyrediyorlardı. \ 

Kurukafanrn içerisinde bir y 
yavaş yava2 belirdi. Aydınhı~1 
Bu, Trevor Selbinin yüzü;~dü. ı 

1, 
Leroy geniş bir nefes aldı. 
-- ·Mükemmel, dedi. Ben de b ~ 

nu tahmin etmiştim. Şimdi öte t 

kurukafaya bakalım. Ondan 
ses gelecek? 

Elindeki mayiden 
da ldiğer kurukafanın içine akıt 
Ve masanın üzerine koydu. 

Bu esnada dışardan bir otob~ ~ 
• t 

geçtı. Kaldırmları sarsarak g 
mişti. Zangırtısı adeta odayı sa 
tI. 

Odanın içinldekiler, bu gürült 
y<: aldırmadılar. Gözleri, masa 
üzerinde duran ikinci kurukafatl 
üzerindeydi. Saniyeler geçti. J3İ ;ı 
d:ıkika, iki dakika geçti. 

Cekson seslenı:Ji: 

- Hiç bir şey çıkmıyor. 
Solo Smit yerinden kımıJdarıl 

yordu. Adeta donmuş bir ad' 
gibi idi. Gözlerini bir saniye bC 
kurukafadan ayırmıyordu. Fa!C' r 

kurukafanın içinde bir kü~ilk ı& 
ge bile belirmiyordu. Hem de 1'

1 

son kurukafaydı. 

Lcroy yerinden kalktı. Harele'
1 

!erinde ve sesinde bir gayritabl ı 
lik seziliyordu. 

- Ben, dedi. Şimdi geleceği~ ~ 
Derhal odanın kapısına yUrii'~~ ·~ 

Ve garajın içine girdi. Cekf ~ 

gözleriyle onu takip ediyor~ 
J:."akat Solo Smit, masanın üze 
deki kurukafaya bakmakta dc'11 

cıjiyordu. ı 

Tuhaf bir hareketle elini uı:ırl 
tı. Aldı . Gözüne yaklaştırar' 
baktı. Sonra kendi kendine: 

1 gb t 
- Hayret! dedi. Hiç bir şe}' '~( 

rünmüyor ! i I~ 
Sonra sesi kesildi. Deli gibi b 

hal aldı. Ve kristal kurukaf•>1 ~ ') 
kaldırdığı gibi karş.ıki lduvara çlıl' 1 

dı. Duvarın kireci döküldü. :gıır ı ' 
kafa en küçük bir kazaya bile \11, 
ramadan yere yuvarlandı. 5;: 
Smit kapıya ko_§tu. Ve hay1<ır t 1 

- Leroyl Leroyl f"h 41 

Fransız bUlcCmeU, TUrkiye ile, §ar 
kt Akck-nlzde ııulhun ldameslne n:o.tu! 
l r garanti an·a,ması mUz:akerestne 
dı-v m eylemekted!r. HUkQmet, TUr. 
k ye fle, iki memleket araııında uzun 
zaınandanberl muallakta bulunan bir 
m s 1)1 de en dostane bir zihnlyeUe 
ballctmrk arzusundadır. General Vey_ 

larak buna yardım et.mektedir.ltma itimat ederek devam etmek. hırı li den ı-onrn l.lilcli 'l'ııHare 1 Sonları (06) ve (17) ile niha-
G · Fr b h d k' t d' \p. D:ıirc 2: ~o. 17 ıle lıııslalnrını yetlenen bütün biletler ikişer lira erçı ansa arış ususun a ı' e ır • k:ılıul eder. (Trle/011: :.?39:ı3J 

Sesi, garajın içinde akisler >'9 tı' r, 
tı. Fakat Leroy gitmişti. p.c• ıu 

hararetli ''& samimi arzusunu j Lebrun, burada !ngiliz dostlu. amorti alacaklarldır. Keşideye bu 
muhafaza ve sosyal terakki va. ğuna iearet eylemiştir. 1 sabah devam edilece'ktir. 

nereye!? 
(Dt11.Jamı 'IJtır) 
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Tayyare Piyangosunun dünkü 
Spor ve gençlik bayramı keşidesinde kazanan numaralar 

' Bu sene Kadıköy stadında yapılacak 
1-ter klüpten asgari yedi 

r " 

kişi iştirak edecek 
I! Gençlik B ) roını ı 9 i\IO)'ıs 

ı:uıııa Süııü 1'ndıko) ünde F<•nrr
t ,, 
~ •aıııuıı kullulırnocaktır. 

n l!!rlıiyc ı Jsıunhul ıııınt:ıkn· 
~ ~l bu nıetnsıın için hlr proıc 

ı ,•ıırıomıştır: 
. hırnıcrl oşoı:?ıd ı yıııılı klüp 
1~ Lu nıcraslmc osı:;ort 7 ldmon
n ~lltiık cdcecklır. Uunclon fazlo 
,1tı IMirehllct•ck klilplerlmıı. 

e knrşıJıı,o<'aıtıı. AıH'Dk bu o , r • 
ı .azıu idmancı lştlı Cık cllirrrcı.. 
/1tııiz hu rıu:la adedi 15-j-193!1 
~.:sı E:Ünü :ıkşnnııno kndor hol 

zı ile bllcllreceklerd ı r. 
l\Hiplerimiı idm:ıncılarını le· 

tıe lcknesıık fulbol, lornıa, ço
aıııaton ,.e o)'akk:ıbılori) le iş
tir 
ld ıreccklerılir. Asg:ırl lıoddcr: 
~ llıancı ı;önı.lercccklcr dilerler 
l);n fazlasını do ruıhoku kıyn 

11/~ 'c dılcrler c otlct, ,·ole:> bol 
oı, denizcilik gllJi spor nevi-

' • 11 İI klilp formLılarl;\ it? lştirtik 
. oılirlcr, 

IIer klJJI, klıip hl:ırn.ıl:ırını 
ıır 8etircccklerdir. 

l ~lerusiıne s,ı:ıt luııı 10 ılJ baş 
liı ı . 

11 ~·ın her kHihun lopl.ınnııı 

1
111 de en ge~· snnl D cin h.ızır lıu· 
:ırı lazımdır. 

1 1\liiplcriınizin loplıınrııR mu 
0 

iltnk Fcnerb:ılıçe sl:ııl) omu 
~11 ~daki Kııılıkli:> orta okul hı
$ıs edılrııışlir. 

nilıoyd \erilr<'cl.liı Hiıınenıılr;>h nı 

r .... :ıııln hitanıınd:ı id::ırN'İ ''(' !\POl't'I 

ı:ırk.ı<lışl rın sındı lıl'ınen tıılıli) c rl· 
.wlcrl lfızınıdır. 

17 - A) nı ı.tıııı.ı 6fllcdcıı sonn 
o ı• 10 do Aııknrn - hınnlıul • lzınlı 
ıl:t'tlerl ora'lıııdn Üç şl•hir ınllsuhıı 

,usı \'C li.::IO drı hınıılıul kHiplcr 
ınulılellt tnlrnnl) k lstııııbul ol..ull:ıı. 
,m,l.tclit tııkınıı ıırosıııda hiı· lutlıo 

miı~ulıokusı yupıl.ıenktır. ı\llctiznı 

miis:ıbok:ıl:ırımıı ikinri kısmı 20-5-3~ 
in n) nı stııdcl:ı de,·nın cıie<'eklir. 

hıllıol ıııüsabnkıı ının hnk<'llll Şuzı 
rl Z('Dll, yon hakemleri: Ahınel Adem 
Göğdüıı, Adnan Akındır. 

Jlııkemlerln z:ırurl ın:ı~rnrınrı böl 
;ccl' lemin edilcceklir. Bu Culbol nıü
~lı:.kosının snlibine hötgcce lıu bü· 
y-.dı sıünlln hıılırD'il yazılı hir kup: 
n·rilcceklir. 

l ~ - i\lüsnboknlorın hitoınını mü 
c:ıkıp ıııuhtelil lokımlor s:ılilıiıır \t 
blılg·~ 1938 - 1039 futbol lıirincı kü 
ııc ( B) t:ıkınılorı şııınpi~ onu Fcner
.ı~.h•:c spor kltihiirıc \C lkinri ıkıiıııc 1 
ı \) ,.c (il) lııkıııılorı ş:ııııııi~oııu hu· 
rncpıı511 -;por hirlll!lıH" kuıınlnrı 'c 
ı"ilerC'ktlr. 

1lJ - Kliiı> hinııl11ı 1 ,.c st:ı<lyunılııı 
ııı lıli~ ük guııiııı ıih·iycl i~ iP ıııliteım 
ip olıırıık gündüz Tlirk 'e l'nlri bııy· 

r:ıl,l:ırh le sihlc nerek "<' gerl•si ıle le• 
i":ıt• ınc,·rul ol ın ·~rrlPrdc clektrit.. 
e ı .. ıkf'.ındırılocııktır. 

:!fı - :\lrnc;lmc işlirfık ederek kl{lp 
l 
Luı.:c noınıııa ıııcrasiıııl '<' ~c 
• ı..:ı•miz: 

e •e:ınl tanzime ve ııpon:ulorı 
4' il mordu o;por khibii, A n:ıılolu kli 

~ol uııup gh inıııcelrıne ncza 
> r • bi., Aıındoluhbıırı ldnınn Yurdu. Ar 
, 1 esı hölHemiz bisiklet ujnnı • '•rn nı.\ ut köy spor klübii, Ocşiktıış jim· 

1 • ııznnoğlıııııın ri:> usctinıle ol ı.ııstik kHllıü, lleykoz spor kurumu, 
I ~re İlhnınl Polntcr, Nnlll Mo. l!c:.!rrheyi ı.ıcnder spor kurumu 

l'ıılıim Krllc, :>-:url Bosut, Tıı· ı l'r) cıi:;lu spor klülıü, Bo~nziçi spor 
1 ~t"nginrlM mürekkep lıir he· ,lülıü, Bozkurt spor kHihii, Dl'llıir • 
• 

1
<11 cclilmlştir. Bu he)'cl 1-tc ,rı•r ldühü, Eih iip tdın:ın \'uvo~ı. 
l~den c,·elki \"e "erek fığlcdcn • ı " l·'eııerh:ıhçc spor kHilıii, Fl•neı- 'l ıl · 
l>rogr:ııııın ldnrc~inc ııwınur .11 , ~por ı.ıoı.o, Gıılııln sıwr lilüöii 

ı li t· lnıru~\J ıııu .. ıırct~ı 11rt">11
•

11 
• ! lifi spor klulnı, htuııtnıısp r ıııo 

1 
•:prQlü hcyclın refnk:ıline \C ıu. l\nt!ıköy spor t,lühii, Kor:ıgiiın 
r: nık ldın:ın Yurdu. Knsımp::ışn spor 

,. <jeçit rcsııııııdekı sporrıı kii ( ıı, IJğı, Kurtuluş spor klülıii, Ortoköl 
t lh:ıınl l'ol::ıler komuta ede ,1 • :- kliihü. Sütcymnni~·e spor kliıbil 
1, !\ ııli :ı.to ıın. llmıhiııı Kellt• •. 11 ~por kHilıü. Tokc;iın Ycniyılcl17 
-o uı ·r ı· /\ ı ı· ')•~ , arı, "zcrengın ıı ,ıın 'tı"lıılıış spor kliihii Topl.:ıpı spor 
ı ı·uı . ,, . ' 
, n eılerrklerllır. ırbü \'ef:ı ldnııın Yurdu Yılclırııı 
rıl[ı . I il . , . ı • • • 

1 1 
ıı ıı :ırrrılrrı ılı)ııç \l' ııı ıl.ı• utpuş:ı klülıü. 

tın Fıı.ıt Jl.ıın.ız.ıno~lıın.ı \'e 
,' 111t· nit lııı~uuıl için ti· llhuııı 
te ht{ir:ıeo:ıl etmelidirlt•r. 

<: Sııurcu kuınesinin onlinıle ge
ek 'l'urk hııvrııgıını milli giire~ 

lııı • 
11 Zd:ın :ı.ıusııır:ı Çnkııı:ık t:ışı

tır, 

Bu hafta yapllacak 
futbol müsabakaları 

Beden Terbiyesi latanbul Böl. 
...._ ı\taıiirk hihtune lıölı::c namı- gesi Futbol Ajnnlığından: 
tel~ıık konoenklır. Bu \'clt:ng! ıı 14 - 5 • 1939 Pazar günü 
1Jrt·u t şnul·ıı1'1ır. 
~I '-'apılacak maçlar 

ı•rrsıııı r,n. <oı n rl:ı spon·ul:ı J 

'' 1ım lı r nutuk iı :ıdı uıııuııı TAKSIM STADI: 
111 lldıta•ııııl.ınclır. Bu ııulkı istanbulspor, Beyoğluspor 

"~ ~ ~.~'.·::::;~::::::::.::'"~~ ::~~ 1 ~::.~~;:la;.;· ~l~lia?;B~ca011hrna:
3

tt
0

i: l~,l:O 1 
ıı ., 1, r z• • 1 r· .ı an la.{em .rı. 

~ il • \ 7. ••• ı.ı ı.ı ıl 11 1)\ "' 

tını ' .ı ~ tı.c ıl ıı ı zı~ ı·.·ı jz ve ı:c::c!et Ccz~n. 
1 ı ı ı lıııl , 111,ılı ~ııı - 'l z llilfıl, KurtulL'Ş - Eeykoz, T. 

1 \1 ılır. r O~ ıır \c ll•l;lc;ı u. Y. Y. I~urtuluş Seat 14,30 da 
rl, 

11
111111 ı. n • ııı <.l'lal <ıiııı.ı~ na';e:n Refik Osman Top. 

"<' lıı .ıı ı ... 111ır. Yan hakemleri: Feridun Kılıç 
h lııı )lİ\,,c'. guııiın lıutıru~ın 
·· ' ı ve Rıfkı Aksay. ~\ ·ııı ıııııt.ıcr 'c h:ı'!lohıncleı 
et ınariCcli) le zi) :ırct edıle ŞE:lEF STADI: 

Kadıköyspor - Bozkurt. Saa~ 
, ıı('kapı şelıillı{li ile Gurebn \l ı 2,30 da. Hakem: Fikret Kayral. 
~Ulu hoo;ı:ıhnııelcri :ıiyorct c· Yan h;ıkemleri: Şevki Çanka ve 
k Ş('hitıli:;c bölge namına bir Halit Uzer. 

ha 0nııcok ,.e her iki hnslııhane 
'l;ı 1lıı "alnclnoşlorınıızn bölge: Galata~ençler - Demirspor. 

tı~ sıgar11 \C kolnnyn ,erilecek· Saat 14,30 da. Hakem Sami Asık
dlktll'nrcııeri Hayo Be) koz klü- öney. 
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261) 
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382 
395 
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407 
465 
493 
515 
627 
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704 
717 
750 
774 
871 
898 
996 
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420 
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29 

199 
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423 
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95fi 
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214 
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465 
519 
66Q 
697 
757 
812 
830 
879 
9~5 
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35\ 
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l ;~ıı ıın~c\ in KôkHır 'c DJ· Yan hake:nlcri: Ziya Kuyumlu 1 
lıı 1 11.lırınıo;ııor klübu hnşkaıı ;e Sela-ni. B J_ 

,t. eıc,.c Bul~c hilrosu ~erı ıt.ı 1 E::şiktaş - Vefa. Saat 16,30 ıJ~fltı iıze ik.ı an1iqe Çl'<-mış o/a'llar Eminönünde Te~-
' llııı•ıo hı ıııeııııır ulılıııi .Iı:.'.:en: Suphi Eatur. 

J ~lcru~ııı:konıllec;ilı.ısl, nı 1 ~- Ya, hakemleri: Ahmet Adcr:- kollu Cemal kişes;nden z.1(1 amigel::.ı ınz 
~ 111""•·ır ınıııluı Hııllı ıİc lt-•ııu l GöğJ::n ve Adnan Akın. aıabıit: c ~k Jer dit 

~ 't t•ı uıı :zıyııı ll ~:ı:ıth·ı inı lr - - ------
~ ilıı .. ı· ı ı . M.li" .. • ~('fe .. n .ı!.:ı ılar ·~'el ere ıc.. 1 1 gu re ş 
~ ...... , '

1He mukellertır. 
t~ .\ıleraslnıc lştlrük edecek klüı t 1 
'~ırı0 11110rdu, Fcncrbah~e \'e Ko at{ 1mim1 z ızrnirde bayramı spor 

llblr 1nusıc.,na olrııok üzere di· İzmir, (Hususi) - lzmir Kız 
er Beden Teroiyesi htıınbul Bö! 

t ı~t ın resmi ge\·lde işliı tık eı. , :vı uallim Mel;tebinin sene sonu 
1 hlnıo 1 n '-'Ol ,.c io "ICSl Başkanlığından: .. b . 1 . 1 d'-' c·· •111 ııcı arını ,, • ~ ş· 

1 1 
k 

1 
• d 

1 
:nunase etıy e tertıp ey e ıgı Jlm 

~~~aı. "rı hulacce temin edilecek ıma mem e et erın e yapı ar ,,_ b ) k . 
.... b .. dd" .. b k 

1 
. • 

1 
:ıastu.. ayramr , ço nc§elı ve he. 

•·~ 
1 

u ma~r:ıflur mero!\iın ko mutca ıt musa a a ara ıgtıra c e. 
1 

. t' 
t 1 ~ cıı 1 . . • .. 1 yecan ı geçıru;; ır. 

llir· n ıı:ınrn kluıılcrın rnerrı den Mıllı Gureş takımım z 12 • 
1

,,.. b k l .. d f 
1 ııı 1 aıc ellirdıkleri idın:ıncı ıı- C •. •. b h nusa a a ara y..ı:ı en aza at. 

t 1% 5 - 1939 uma gunu sa a ı saat ------------
t ~ı~ ıt eden ceh•cle göre lıi

"l'llcrf nc ıes,·lyc edilecek· 8 de şehrimize muvasalat edecek bütün kulüp murahhaslarının e;a-
C, olan Romanya bandıralı (Besarab. at 7,30 da Galata rrhtımında llazır 

·~t &(}~lılen enci ynpılııcnk me- ya) vapuru ile ldöneceklerdir. bulunmaları: ehemmiyetle rica o-
llıtt 10 da bnıI•nıP. 12,15 de Takımımızı karşılamak üzere lunur, 

let ve izci iştirak etmiştir. Talebe- yapmışlardır. Bunu, müsabakalar 

nin aileleri ve davetliler, mektebin 1 takip etmiştir. 
bütün bahçesini doldurmuııı mü 1 · 

• :sı • Atletler kırmızı ve ır.avı olarak 
sabakaları heyecanla takıp eyle· "k' 1 h Ik d ı. :1'1 · . . ı ıye ayrı mış, a a ,:en ı erme 
mıştır. tevzi edilen mavi ve kırmızı kur. 

h:ci ve atlet talebe kızlar, ken- delelerle iki tarafa intisap ettiril

di bandolarının i~tirakiyle İstiklal miştir. Bu suretle umumi heyecan 

marşını ve mekteplerinin öğret. artmıı; müsabakalar çok zevkli 

men marımı ısöyledikten ıonra, geçmi§tlr. 
halkın önün'den bir geçit rcMDi Bu mllsabakalann bir hW!usiye. 

ti de şu olmuştur: tki taraftan 
:1angisi kazanırsa, o rengin kur

clulesi, At1türkün mektepteki büs 

~üne ~eref kurdelcııi olarak asıla. 

:al< ve büst bir sene için o renkte 

kalacaktı. 

Fakat tasnif .tıeticesinde iki ta. 
raf da müsavi puvan kazanlidcla

nndan. kurdele iki renkli .olarak 
va.zedllmigtir • 



Her Anne, Baba Bilmelidir! .. 
Et ve Sebzelerin iyi pişmemesinden, meyvaların gÜzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan 

dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar, ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle ço· 
cuklarda bulunur. Halsizlik, 'Hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması 
sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk, hep bu kurtların tesiridir. (iSMET SOLUCAN BlSKOVtTt) bu 
kurtların en birinci deva~ıdır. Büyük ve küçüklere emniyetle verilir. Her çocuk seve seve yer ... Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten 
mutlak veriniz. Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucı-nlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimad ediniz. Sıhhat Vd~aletininres· 
mi müsaadesini haizdir. Tarzı İstimali kutular içinde yazılıdır. ' 

DiKKAT: Piya.-·nra taklid olarak baska solucan bisküvitleri çıkmıştır. Lutfen kutuların üzerinde (iSMET) markas1nı arayınız. · 
• •f "!. -~· ... .. ?f ... ~ ... . ..... Fiat her ecza.nede 20 kuruştur. Toptan satış deposu: İstanbul Iş Bankası arkası Rehvancılar sokak Can Laboratuvarı Tel: 21939~M••.ı..-1M-.ı111ı.ı._._,,. 

llev azım Amirliği Sa tın alma Komisyonu ndanl 

141220 adet limon alınacaktır. Açık eksiltmesi 29-5-939 
pazartesi günü saat 15 de Tophanede Levazım amirliği satmalma 
Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 3601 lira 11 kuruştur. 
Ana.dolu cihetinin ilk teminatı 92 lira Rumeli cihetinin ilk temina. 
tı 178 lira 10 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülebilir. lsteklile. 
rin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(668) {3305) 

*** 
Sirkecide Demirkapıdan Sultanahmetteki ambara 130 ila 180 

ton ağırlığında evrak sandıkları naklettirilecektir. Pazarlıkla ek
siltmesi 15-5-939 pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede Le. 
vazım amirliği satmalma komisyonun.da yapılacaktır. Talipler 
sandıklan Demirkapıda amirlik ambarında görecekler ve Sultan. 
ahmede nakledecekleri yeri de gördüklerine dair vesika alarak 
bu vesikalarla eksiltnıeye girebileceklerdir. İsteklilerin kati temi. 
natlarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. (667) (3304) 

loeniz Levazım ilanları 1 
1 - Tahmin edilen ~eli (12000) lira olan ( 4000) metre ka. 

putluk şayak kuma§ın 6-5-939 tarihinde yapılan eksiltmesine 
talip çıkmamış olduğundan 15-5-939 tarihine rastlıyan salı gü
nü saat 11 de pazarlıkla alınmak üzere eksiltmeye .konulmuştur. 

2 - ı:K.ati teminatı 1800 lira olup şartnamesi her gün komis. 
yondan parasız olarak alınabilir. 

3 - !.steklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan 
komisyona müracaatları. (3287) 

1 Harici Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu iliınları 1 
İbn.lesi tehir eciilen 128 ton benzol evsafı tadil edilerek yeni

den kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Mulıammen bedeli 40960 lira ilk teminatı 3072 liradır. lha. 

lesi 31-5-939 çarşamba günü saat 15 de Ankarad,.'\ M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 2 lira 5 kuruş mukabilinde 
alına.bilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cU maddelerinde yazılı vesa. 
ikle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarım ihale saatinden 
bir snat evveline kadar Ankarada M. l\I. V. Sa. Al. l{o. na ver. 
melcri. (992) (3226) 

*** 
Muğla garnizonu için 85000 kilo ve "Milas, !KUllük garnizon

ları için 75000 kilo ki ceman 160.000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. !haleleri 28-5--;939 pazartesi günü sa. 
e.t 15 de yapılacaktır. Muğla garnizonuna ait ola.nm tutarı 19550 
lira Uk teminatı 1467 liradır. M.ilas, Küllük garnizonlarına ait o
lanın tutan 17250 lira ilk teminatı 1294 liradır. Teklif mektup. 
ları ihale saatinden, bir saat evvel verilmelidir. Şartnameleri l\Iuğ. 
lada [{o. da görülebilir. Kanuni vesaiki haiz olanların l\luğlada 
As. Sa.. Al. Ko. na müracaatları. (998) (3300) 

*** 
Hava Birlikleri için nümunesi veçbile 2000 adet hava rengi 

dikilmiş kaput alınacaktır. Hepsinin muhammen bedeli 24000 lira 
ilk teminatı 1800 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 30-5-939 sa.. 
lı günü saat 15 de Ankarada M.M.V. Sa.Al.Ko.da yapılacakt1r. Nü
muncsi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddele. 
rinde yazılı vesaikle birilkte ilk teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankara.da M. M. V. Sa. 
Al. ıKo. na vermeleri. (994:) (3224) 

*** 
60,000 kilo sade yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul. 

muıstur. !Kilosunun muhammen fiyatı 100 kuruş olup ilk teminatı 
4250 lira.dır. !halesi 12-&-939 pazartesi günü saat 16 dadır. ts. 
teklilcr şarlnp.mesini 500 kuruş mukabilinde satın alma Ko. dan 
alabilirler. Talipler kanunun 2, 3 maddelerindeki vesaik ile temi
nat mektqplarmı havi zarflarını belli gün ve saatten en az bir sa. 
at evveline kadar lfuklareli As. satın alma Ko. na vermeleri. 

(1000} (3302) 

Nafıa Vekaletinden: 
27--6--939 sah günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti bi. 

nası içinde Malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme ek
silt!ıe komisyonunda Mersinde sif teslim sartile ecnebi malı için 
7000 lira muhammen bedelli 115.000 adet ve takribi 50,000 Kg. 
galvanize tirfonun kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Yerli malı için de teklifte bulunulabilir. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme 

mUdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 525 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarııu muvakkat teminat ve şart. 

namesinde yazılı vesaik He birlikte ayni gün ve saat 10 a kadar 
mczldlıo komisyona. makbuz mukabilinde vermeleri 18.zımdır, 

(1723) (3242) 

SAIJtO[ : .ı.srn US Neşriynt l\lüdürli: it. Alınıei Sevenoil 
Basıldığr y!r: VAJUT hlntlın:ı.sı 

Keşif bedeli 837 lira 5fl kuruş olan Çocukları Kurtarma yur
du binasında yaptırılacak tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. ts. 
tekliler 2490 sayılı lrnnunda yazılr vesikadan başka Fen lşleri 
Müdürlüğünden alacakları vesika ile 62 lira 82 kuruşluk ilk temi. 
net makbuz veya mektubile beraber 15-5-939 pazartesi günü 
saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) {2928) 

*** 
1 - İstanbul Ziraat Bankasından aylık alan belediye ve hu. 

susi idareden müteşekkil maham idare emekli ve öksüzlerinin 939 
sayılı birinci altı aylık yoklamaları 12 Mayıs 939 dan itibaren baş. 
lamııstır. 

2 - Maaş sahiplerinin yoklama ilmühaberlerini oturmakta 
oldukları nahiye müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi 
senet, aylık cüzdanı ve nüfus tezkerelerile birlikte Mayıs 939 so. 
nun.a kadar ait oldukları belediye şubelerine müracaatla yoklama
larının yaptırmaları ilan olunur. {3320) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare 
Hey'etinden ~ 

1 - Eksiltme günü talip zuhur etmediğinden Çankayada yap. 
tırılacak polis karakolu binası inşaatı eksiltmesi q Mayıs 939 Pa
zartesi günü saat "On beşte,, T. B. M. M . .idare hey'eti odasında 
pazarlıkla yaııılacaktır. 

2 - Fenni evrak T. B. M. M. İdare hey'etinden alınacaktır. 
3 - Keşif beıtleli 31994 lira 50 kuruştur. 
4 - Eksiltmeye g!rec<>1tler 2399 lira 62 kuruşluk banka temi-

nat mektubu getirecekleı dir. 

· ~P~vl.~t :~.Demiryolları · ve.- Li01anları 
"~~--· işletni'e Urrium idaresi ilanları 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı i~i 
grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek ueıfC 
17. 5. 1939 çarşamba günü saat (10.30} on buçukta Haydarpllşıı· 
ela gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme tl-~ 
lile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında. yazılı muv~· 
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme P 
nü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağftlı. 
maktadır. 

1 - Bir adet lstiro tipi frezesi 65 C/m lik muhammen tJe<!t• 
1i 825 lira ve muvakkatteminatı 61 lira 88 kuruştur. 

2 - İki yüz adet vagon için maf salh manivela muha.nıtıl~ 
bedeli 1900 lira ve muvakkat teminatı 142 lira 50 kuruştur. (2915 

* * * 
Muhammen bedeli 304:00 lira olan dölane boru ve tefe~ 

tı 2f'1-6-939 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile j.P' 
karada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isti)'~~ 
lerin (2280) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve teklimlerini ayni gün saat 10 a kadar komisyon re· 
isliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler (152) kuru.53- Anka.rs ,·e 
Haydarpaşa. veznelerinde satılmaktadır. (3189) 

Elektrik mühendisi aranıyor. 
Devlet Demiryotları Umum Müdürlüğünderı: 

Devlet Demiryolları Cer servisinin elektrik şubelerini JJlUS· 

takilen idare edecek mühendise fötiyaç vardır. Taliplerin asıcet• 
lik vazifelerini bitirmiş olmaları şarttır. !htisas ve kabiliyeti jttl• 
tihan neticesinde beğenilenlere 208 liraya kadar aylık veriJecelC' 
tir. Taliplerin hüsnühal ve diploma kağıtlarile en geç 8. 6. 939 ts' 
rihine kadar Anka.rada cer dairesine tahriri müracaat ctıneltı
rillan olunur. (3184) 

5 - Pazarlığa girc-cekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncü mad
delerinde yazılı belgelerle en az yirmi bin liralık bu gibi bina işi 
yapt klarına dair vesaik ile birlikte pazarlık gün ve saatinde T. B. 
M. M. 1dare Hey'cti odasında bulunmaları (1667) (3157) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--,......,,. 

btanbııl Asliye 3 üncii llııkuk Malı
kr.111csi11ılen: 

9J8/i38 
Bcşiktn~. Paşa mnhallrsl Çıra~nn 

caddesi 33 No. cin s:ıkin :Melih:ı tnrn
hnd:ın Nişnntaşında elektrikli ekmek 
fırın ynnınd:ı 4 No. da inekçi ,.e süt
çü Cemnlin e\'inde mukim Z:ıhlt a· 
lc,rhine 9381738 !\o. ile oçı]Jn bo
şanma davasıııın gı)alıen icra kılı
nan tahkikat ve muhakemesi netice
sinde: i\hıınailey~ Zah!.diıı karı~iyJe ı 
bir arada yaşndıgı muddet muna
sebetsiz cf'al ve h:ırcki'tliyle şiddetli 
geçiııısiılık ihdas ettiği gibi hanei 
ıc\'clyeti dahi biln sebep terk ile kn· 
rısı ve çocukl:ırlyle alakadar olma
dığı biııaennlcyh evlilik hirliE!inin 
id:ırııeslne imkiııı k:ılınaınış olduğun· 

daıı kanunu medeninin 134, 138 ''e 
1'12 nci maddelerine tc,·fikaıı taraf· 
!arın lıoşanmal:ırma \'C Zahidin bir 
sene müddetle evlenememesine ve 
keyfiyetin tesciline ve ana şefkat ,.e 
ihtimamına ınuht:ıc ol:ın çocuk Ero· 
!un velayetini d:ıhi Ha etmek üzere 
ana yanında kalmasına lj günde bir 
sa:ıt icrıı dairesinin tensip edeceği 
znmnn \'e mekanda çocuğun lıabayn 
gösterilmesi suretiyle ş:ıhst münase
betlerinin tesis ,.e idamcsine d:ıir 

G • 2 - 939 larihlnıle verilen hükmü 
luwi 939/332 sayılı i!Um miidılciolcy
lıin mezkur ik:ırııctgfıhını terk ve ye
nisinin ılc mcdıııl lııılıınm:ısıııa melı· 
ni hukuk usulii muhakemeleri kanu· 
nunun 141 inci maddesıne tevfikan 
ilanen tebliği tensip kılınmış ,.e bir 
sureti de mnlıkeme dh·anhancsine 
t:ılik edilmiş olduğundan tarihi il:in
darı itibarrn on beş gün zarfında 
miıdcleialc~ h Zahidın teın)·lzi dava 
edebileceği teııı.~ makamına k:ıiııı 
olmak üzere ilün olunur. (29099) 

ZA\'1 
Hnyılnrpaşn itlı:ııtıt giiınrüğüııc ait 

4 3. 938 giinlÜ ve 5~31:i sayılı güm-
:k makbuzunu z:ıyi ettim. Yenisini 
~karaı·nğınıdnn eskisinin lıiikmii ol
nıadığını Jıeynn rdcriırı. - JI~lil ıır. 
Şıirekıisı - llaudarpaşıı. ( ıd.!l2 ) 
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