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1 Taymis diyor ki: Türklerle i 1 Fra ns ız ajansına göre: Hatay i 
j yapılan anlaşma müstakbel i meselesinin hallinden sonra 1 

1 Sovyet - İ ngiliz itilafında bir Türk - Fransız anlaşması da 11 

1 köprü vazifesini görecektir.. t a m am 1 anmış olacaktır .. 
Ilı ........................................... . . ... -·· ····-·· ··-· ········· · · ···-····· · ·-· ····· • ··-······-... ···-· ...... _.____ --

A 1 m anlara göre; bu anlaşma İngiliz çember siyasetinin yeni tezahürüdür 
Londra, 13 (A.A.) - Gazeteler tir. Türkiye ile Sovyetler Birliği takdire layık terakkiler göster • tavassutları bir İngiliz • Sovyet 

'!'ürk - İngiliz anlaşmasını selam arasındaki bağlar, yakında ak - miştir.,, itilafm.m akdine faydalı ola.bilir. 
lanıakta ve Türkiyenin bilhassa dedilecek olan 1ngiliz - Türk iti. Deyli Meyl şöyle diyor: Böyle bir itilafa. sulhü temin bir 
llotnanyaya verilen garanti bakı- lafının İngiliz - Sovyet itilMı için Türkiye sulh dostlarına iltihak esasa. istinat ettirmek bakımın • 
lllından sevktilceyş ehemmiyetini bir köprü vazifesi görmesine yar- ediyor. Bu suretle Romanya mü- dan son derece mtista.cel 'bJr ma.-
~cı coğrafi vaziyetini tebarüz et. dım etmesi liizımdır. dafaasının en bUyük manialarm. - hiyet arzetm.ektedir. 
ltrrnektedirler. Gazetelr, Türk - Deyli Telegraf diyor ki: dan biri ortadan kalkmış oluyor. Manchest:er Gardian yazıyor : 
ltıgi}iz itilafı sayesinde bir ln - "Mütecavize karşı kurulan r\ews Chronicle yazıyor: 'Türkiyenin İngiltere İmpara.· 
giliı - Sovyct paktına müncer o. cephe maddi ve sevkülceyşi ehem Askeri bakımdan Türkiyenin torluğu için haiz olduğu ehemmi"' 
labilccek olan Türk - Sovyet mU - miyeti büyük bir kuvvet temin sulh cephesine iltihakı hayati bir yeti hatırlatmak beyhudedir. A. 
llasebeıerinin samimiliğinden hah etmiştir. Sulh cephesinin teşkili ehemmiyeti hai7..dir. Türkiycnin tatürkün kuvvetli ve h!kimane 
8<!tnıektcdirler. idaresi bu memleket.e dünyanın 

( ' 
1 Sıhhat Vekaleti Teftiş 

Heyeti Reisliği 

Ankara, 13 (Telef onla) - Hu. 
dut ve sahiller sıhl.uıt müdürü 
Osman İsmet, Sıhhat Vek8.leti 
teftiş heyeti reisliğine tayin e -
dildi. 

l 
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'l'inıes şöyle yazıyor : bu kısmında milnferid b ir vazi -
."'l'tirkiye müşterek müdafaa Okuyucularına en iyi mu- yet temin etmi§tir. Türkiyenin Başve'kilimiz Doktor Refik Sa.yClam B)ıyu]C Millet Meclfsi3ıae 

111Slenıine mUhim bir siyasi ve .(Devmn1 6 tncıd.c.ı) Tıürk • lngiliz işbirH ğini izah ediyor. 

~··y~iyardnntcmınetmııı- harrirlerin daima en güzel Askeri kısmı Hitler tarafından hazırlanan 
t\lmhuriyet devrin- eserlerini veren gazetemiz l Jı 
de gizli muahedele- Bir iki güne kadar Almanua- talqa_mua edesi 

' ;:2 ?:,' ~5f ;'~~ Gerek mevzuu, gerek anlatış ~~kız madderıf ·anlaşma on sene için muteber olacaktır 

-

l' ki• ·ı·b ., k ki • Pans, 13 (A.A.) - Havas bil. şefler, gizli munzam .bir protokol-
(} iirkiye ilo lngilt.ere arasın- şe 1 1 1 arı e ÇO mera 1 yenı ldiyor: ''Matin,, gazetesi, Al. la şahsen tesbit edilecektir. h~r ne m. ahiyette olursa olsun hiç ~ A.kdenizdo ,.o Balknnlarda I b 1 
rıuı man - talyan ittifak muahedesi- 2 _ Akit taraflar, menfaatleri- . ır yenı an aşma ve müzakerelere 
hı hu muhn!aza :için kunetll ve mı"ll"ı bı·r romana başlıyor • nin metnini neşretmektedir. Bu ni ayrılmaz bir surette birbirine ımza etmemeği taahhüt eylerler . 
• l l' tedafüi ittifakın temeli atıl- • B H" ı · 
" 1 H haberi, büyük ehemmiyetine ve bağlx telakki etmeği taahhüt ey. · ıt erın Romaya yaptığı teli· 
~U llu tarihi hlldlseyl Büyük a ır m gazetecilik bakınundan sansasyo- !erler. Bu •demektir ki, akit taraf. liflerin ~iğer e!aslr noktalarr, mü. 
tıı llct 1\Ieclisi kürüsüsünden ,·e ~ ~ ~el mahiyetine binaen, mesuliye- !ardan doğrudan doğruya yalnİz masil - diplomat.ik anl~ş~alarda 
d Ubt-0reın IlnşveJdl Relik Say- U U tini ''Matin,, gazetesine brrakmak. birini alakadar eden bir anlaşmaz. mevcut mutad noktalarx teşkil et-
~~llı nğ-znıda.n dinlerken hafı- s laberaber, vermemezlik edemiyo- lık"takdiriride de her iki akit mem- mektedir. · ~ 
llr~ıda l Dt ı Türk • Alınan it- O:> IFil y =---=-=~---=-----....:-~"\.ı ruz. leket bir tek askeri blok teşkil e- B lk k 

l ıun hatırası canlandı. "Matin,, gazetesinin Roma mu. decek ve derhal kumanda ve stra- a an antan·tı e O• 
to tnı>nratorluk devrindeki ida- hahirinin gazetesine bildirdiğine teji harekatı bir1iği vücuda geti.. 
~ e tal'Z.ı ilo CunıhurJyet deITl a- yazan göre, 1ta1yanrn Berlin büyük elçi- recektir. . nomik •konseyi 
ı.:Stıı<lnkt farkı anlamak için bu si, Almanya ile İtalya arasındaki 3 - Akit taraflar, ancak bir-
Ilı lirayı tesbit etmek faydalı- Sermed Muhfar askeri ve siyast paktın metninin liktc ve aralarında anlaşhktan Yarın BUkreşte toplanacak 

l'. tcsbiti hakkındaki Alman teklifle- sonra silahlarını terketmeği taah. olan Balkan antantı ekonomi 
t.ı.ı l014 senesinclo memleket rinden dün gece Romayı habeı:ldar hüt eylerler. konseyine hükumetimiz n.amına eşl°Utl • • A 
ıltt l yet ilo idare olunuyor- Birçok tipik şahsiyetler ve biribirini takip etmiştir. Paktın siyasi kısmı, Roma - ıştır k edecek heyet!miz dUn 
l.ıı~ ~baştncJa da o zaına.nm in- d 1 1 Sekiz maddeten terekküp etme- Berlin mihverinin esasİı prensip- sabah Ank!J-radan . şehrimize 

"l> J> e en macera ar a dolu romanımızdan küçük bir · ~era~rtlsi olan (İttihat vo si istenen bu pakt, on sene için Ie~ini ve bunlardan başka ayrıca .gelmış ve akşa~ Romanyayn 
~ ) bulunuyordu. Bu sıra- parça: muteber olacak ve bu müddetin aşağıdaki iki mütemmim noktayı mUteYeccihan hareket e~miştir. 
(}e ~Ununıi harp oldu. Tü.rk.l7e - H aydi konuş bakayım; pa·ırccck mi';'inı. Gitmiyecej:i,im işte, hitamında yenilenecektir. ihtiva etmektedir: Heyet, Trabzon Mebusu ITa-
fi)(ı 11 

harbe .Alma.oyanın mütte- şa amcan, bey amcalnrm bekli- istemiyorum. Paktın askeri kısnunın bizzat 1 - Her iki taraf, karşılıklı 
0

_ san Saka'nıiı reisliğinde TUrko· 
le'- olarak karıştı. Fakat mem- yon seni dinliyorlar!.. Çocuk kn~ıp kurtulmııii.n "a- Hitler tarafından tesbit edilmiş o.. lara'k, her birinin sarih muahede- fis başkam Burhan Zihni, Bal-
~~ b - ~ , 

~il\ u Şekilde harbe girdiği Çocuk odadan dışarı k açar . balaınada; bir iki kadın zorla lan metni, şu cihetleri tasrih ey. ler ve antantlarla teyit cldilmiş kan antantı ekonomi konseyi u-
ll tr nn. lttıhnt ve Terakki par- Hacivatvari gevrek, gaygaylı tutmndnlnr: lemektedir: dostluklarına hürmeti taahhüt ey. mumi k!tibi Şina0si ve mUnaka-

lltı en '"t bi A l lıv l tııtıh nu uzlu liznsı buna r ses: -Dooeıı güccııirso istediğinJ 1 - Bir vrupa an aşmaz gı erler. le, muhabere vekA.teti mUdUrlc-
esllı ~lif idi. .Alınnnyanın daha - Külhani, gel buraya!.. ıılmaz ,·nUahi! No Dombarşada talddirinde, Roma ve Berlin, der. ı - Her iki taraf, iki memle- rinden Orbandan mtlrekkeptir. 
l-ı1:ırın~'1l' nınttcfild olan İtalya Kapı dışında bir mecelleşme· gördüğün o çiftlik takımını, hal asker! müşaverelcrde buluna- Ket arasında evvelce müşavereler. Konsey müzakereleri bir hafta 
tıal() ' harbe girmemlş olduf,"U dlr gidiyor: kurma şimendiferi, no do Ala.- caktır. Bu müşaverelere memur de bulunma.dan, bundan böyle, devam edecektir. 
hı!: a~ 'riirkiyenln hükfımetçe - H adi cicim, hadi nonosnm. nıan pnznmıda gördiilfün kö-o..ıil· ){ • n 

l;lı-ıı11 urar olnınksızm harbe misafirl erin yanında mahçup et- rüklii çalgıyı; (Üsküdardan i-
f!11tl~ olnıa ına kimscnJn aklı mo dedeni!.. rıcrkcn bir ınen<lil buldum) ça-
~ıı t i. 1"nkat lıarı) Amiral Şu- - O enayilere mi metelik ye- lanı! .• 
·' •ı-nrı d ~•l\t 11 nn cmrh-akl yapıl-an s 
lııl!tııı 0 nra buna itirnz etmek 

Ckct l!ı)Jhtt c lıiynnet <lJyc tclllkki 
lita1c · Sonra l'iirk • Alman it~ 
it ltı nıuahcdc i ınelıusnn mcc
ı c tn d'k 
tıa~liıı 1 

- ctUı•llınccli. llnrp 
fJııı'll >ly<.'t ilo ııcticelendiktcn 

~ ınıııl't . . l!tlc11 ıncclısincle mc.sulı-
tli'ı• ıı tct'-ikin l ·- .. .. 1 :.- i; ~ c uzum g-oru -
)\t • ~nıunı ı 1•11ıl't 1 stic\'ap edilen hii-
•ııtııı•ı ft7.rı~ırıtlnn hir biri hu 
1 'Cd(' • '" 

Devamını yakmda gazetemizde okuyacaksınız 

Bugün 4 üncü sayfamızda 

AmerikadaAlma 
casusları 

1 •ll'tı ııın ıııctutni tııhkiknt 
ı101~c J;üstcı·cnıcdl. Bütün Amerikayı dehşete saldıktan sonra ya· 

1 ~ırı.1tn n ıuı ı ele Tiirk milleti kalanan A lman casuslarının nasıl yakalandıkla-
\ C•tı a l"Z 1 t .., b • d •ıın·, 1 ·11 '°l' idaresi'<' ma· rını, ne er yap ıgını u yenı casus romanımız a 
I • ' UlJ·ici 1 b f h 
• .. 111 ı. . 111 c olarak giiııiiıı ütün sa a atı ve meraklı vak' alar içinde ö g""' r ene .. 

c bıı·clc b j ıı lro biiyiik bir ceksiniz .• 
.<Dcııaını G ıncıda). -------------------------

t 

Demirspor Ankaragücünü, Fener de Ateşi mağlOp . elti 
- Işık lisesi Haydarpaşayı o -.1 yendi 
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2 - YAKIT 14 MAYIS 1939 

fngiltere, Rusya Fransa 
ve Polonya FRANSA 

Cum hurreisi 
Yarın Cenevrede 
toplantı yapılıyor 
Fransızca L'intrausigeant ga. 

zetesinde Gean Thouvenin yazr. 

ihracat nızam- f.laarif Vekaletinin !!Üze/ bir kararı daha K 1 d 1 ikinci yedi ,senelik -······· ............ ·-··-·· .. ·--·····--.. · .. -···:·:·-···-.......... ............ anıp ar a ça ışa- vazifesine ba§ladı 

Ta 1ebe1 er m uz e 1 erde cak öğretmenler Y•~;:;:~~ik ~:~~":::.~~":J~ namesı 
yor: 

Geçen hafta beynelmilel buhra- Tatbik şekli etrafında 
nrn en son haddine vardık .. Şimdi- dün bir toplantı yapıldı 
ki halde bir teş'ldUitlanma devre- Arpa buwd t'ftiik ğ 
. . . b h'" • g ay, ı ve yapa r 

tet k I• k 1 e r a ac ak Hazırlıksoknuaresurdtiedrisatı ten sonra 11 mayıs 1939 tarihin 

Y P de yedi sene için yeniden vazife 
Çocuk bahçelerinde ve kam ye başlamıştır. 

sıne gırıyoruz .. Bu se eple ukQ.. gt'bı' ihracat il d • . ma anmııın ııtan ar-
met merkezlen arasında bırçok d'ı as • · h 

1 1 

M 'f l d p. Bu münasebetle her türlü Iü . ~a~ı. :' ekaleti tal~enin tari- , temindir. ikinci olarak da vilayet ~r a ça!.'tacak öğretmenleri yetiş-
• A ı yonu ıçın azır anan n zam-

sıyası temaslar yapılıyor. na ni b' . 
hı bılgısını artırmak, kıtapta oku. dahilinde bulunan ve tarihi ba- tırmek uzcre İstanbul kız lisesin- zumsuz merasimden sakınılmış 
dukları bahisleri tecrübeler ve gör kımda d v . 1 b. . <l<. açılan hazırlık kursunun tedr' hatta yeni Reisicumhur intiha Ra h .. kQ • F 1 me n tat ıkı etrafında tetkik. 

. yş. u m~tı, r~nsa. ve n. ter yapmak üzere Ticaret Veka. 
gıltcrcnın enerJık vazıyetı karşı. 1 f d d' .. d. 

.. . n egerı o an ına vesaıre· ı· b d tat ld v ·· 
gul~r ı!e. de kuvvetlendirmelerini terin sıra geldıkçe tetkik edilmesi, satı sona ermiştir. m a mu o ugu uere Başve 

sında, tehditleriyle Polonyadaki e ı stan ar ızasyon .m~ ürü Fa. 
h d fl . . d' S . k ruk Ankaradan şehrımıze gelmiı· 

temın ıçın önümüzdeki ders yılı . ( k'kl . .. Buraya !devam eden öğretmen. kil olmak sıfatile MüsyU Dalad -
b d . 'b b. . ou t .. t ı enn kor:ulacak mucı.:ıhe- ı · ··h· yenı·n ı'cra \'ekı·ııerı·nı'n ı'st'f t aşın an ıtı aren tat' ık edılmek .., d f • • • X:- erın mu ım bir knmr çocuk balı · ı a e e e erıne enşeme ı. evınme te f 

J • 1" B l' d ki ır. ace c etmıye ım. er ın e eksik-
•• • • . ~ıe e tcrlerıne 'kaydedılmesıdır. ı · d . • miı:: oldugvunu devl t · · b'I uzere yenı bazı esaslar tel'bitıne çe crın e vazıfe alacaktır. Diğer w e reısıne ı -

liğin sabır olmadığı ma!Umdur. Evvelki t. gün Farulrun rciııliğin
Geçen Mayıs ayında da Paris ve de. v_e vekalet kontrol ldaireıi mU
Londranm kati karan karşısında dUrU Hakkı Nezihi ile tiftik ve 
Rayş hükfımetinin Çekoslovakya· yapağı tliccarlar_ınm iştirakiyle 
da üzerindeki iddialanndan uret Liman hanında bır toplantı yapıl. 

başlamıştır. Talebelr bunlar hakkında ayrı. !eri de Y eşilköy çocuk kampı bi. dirmesine dahi lilzum görülme -
Bu esasların en başında talebe. ca etiir!lerde bubnacaklaı:idır. Bu nasında &!iılacak kamplarda hazır- miştir. 

r.in her vil~vette mevcut müzeler. etüdler resimlerle de kuvvetlen- !ık kursuna gideceklerdir. Müsyü Lebrun yeniden Reisi -
den layıkiyle istifa.de etmelerini dirilecektir. Kuralarda çalışma şekli öğreti· cumhur seçilm~ olduğundan bil-
----·-------- Jecek ve kabiliyetli olan öğret. yük ''Legion S'Honneur,. gerdan. 

menlere kamplarda vazife verile. lığını yeniden takmıştır. 

inhisar/arda faaliyet vazgeç.mi§ olduğunu hatırlıyalım. mı tır. 
cektir. Bu seneki kamplardan biri 11 mayıs günü saat 13 den son 
istirahat kampı olarak Prevanto ra general Nollet büyük gerdan-

Bu vaadi takip etmiş olan vakalar Yukarda'ki dört ihracat ma<l. 
da malUındur. ldemizin ihracagnda yapılacak 

:Almanya bir emniyet bloku te§· standarldizaayonlar hakkındaki ni. 
kil edilmiş olmasından rahatsız zamname Devlet ŞQrasından ge
görilnUyor. Bu sebeple demokrasi- çip Vekiller heyetine geldiğinden 
ler tarafından hazırlanmış olan bu toplantıda nizamnamenin ne 
sulh teşkilatını bitaraf bir §ekle suretle tatbik edileceği hakkında 

Yeni tütün afelyeleri yapılıyor, dü
şük dereceli rakılar çıkarılacak 

• lığı hamil olarak devlet reisinin riom terti'binde Çamlıcada arıla 
cakt ır. ::s • yanma girmiş, kendisini selamla· 

mrş ve gerdanlığı boynuna. geçi
rerek, reisicumhuru en büyük 

Zogonun kızkardeşleri kumanda sahibi olarak tarudığmr 

sokmak gayesiyle tekliflerini tak. kararlar ahnmııtır. 
viye ediyor. Bu sebeple mihveri Buna göre tiftik ve yapağılarm 
bir Alman • İtalyan birliği §ekline esas tipleri tam balya ve tlli tip· 
sokuyor ve yine ibu sebeple Berlin, !erinde ihtiyaca göre, 3 - 30 kilo 
Taşiyoya "Milino çelik paktı,, nı arasında amb Iaj ddilecektir. 

imzalatmaya tegebbUs ediyor. Yi- Bundan sonra yine dUn arpa ve 
ne bu sebeple bir Ispanyol - Al- buğaay tUccarlarının iştirakiyle 
man mUnasebatı açmak üzere Ma. ikinci bir toplantı yapılmııtır. Bu 
reşal Göring'i General Franko ile toplantıda da ihraç halinde olan 
görüşmek Uzere Valensiya'ya yol. arpa ve buğdayların standarize 
lıyor. edilmesi ı,in içlerinden alınacak 

İnhisarlar İdaresi, Mudanyada 
modern ve büyük bir yaprak tü · 
tün işleme ve bakunevi yaptıra. • 
caktır. Evin yakında inşasma 
başlanacak, bu yıl içinde de ta
mamlanacaktır. Bu suretle Mu. 
danyada iş hayatı genişlemiş o -
lacak, §Chir güzel bir bina kaza
nacaktır. 

mında yapılacaktır. Atölye son • 
baharda faaliyete geçecektir. 

İnhisarlar Umum müdürlüğü 
düşük dereceli rakı çıkarmak i . 
çin hazırlıklara başlamıştır. Tet. 
kikler kısa bir zamanda bitirile· 
cek ve birkaç aya kadar 40 dere
celik rakılar piyasaya çıkarıla • 
caktır. 

Eski Arnavut Kralının ku:kar- bildinni§tlr. 
de:ıterinden üçü, dün öğleyin Pe Bütün merasim bundan ibaret 
rapalas otelinden çıkarak Şiıli kalmış \'e general Nollct !alonu 
Sıhhat Yurdunda ameliyat geçir terkettikten birkaç dakika eon. 
miJ olan küçük karde§lerini ziya· ra MUsyü Lebrun gerdanlığı Çt • 
ret etmi1tir. • kararak bir kasaya koymUJ ve 

Bu münasebetle İspanyanın bu. nUmunelerin hususi aletler vas.r. 
günkü vaziyetini gözden geçire- tasiyle seçilmesi ve kontrol edil. 

lim.. mesi lüzumu görillmuı: lbu aletle. 
öğrenildiğine göre Alman tay- rin cinsi üzerinde konuşulmuştur. 

yareleri İspanyol topraklarından Verilen kararlar raporla Vekfilete 
peyderpey aynlma.kta!:hr. Fransa- bildirilmiştir. 

da yeni sefiri vasıtasiylc İspanya Buraıdaki işleri bittiği için stan
Fran&a yaklaşmasını temine çaltı- dardlzasyon mUdUrU Faruk yarın 
maktadır. Ankaraya d6ncccktir. 

LORD HAL1FAKS ---o--

PARlSTE Tamir edilecek camiler 
Sulh cephesindeki faaliyet hiç • . 

de küçUk değildir. ı:vkaf ıdaresı bu yıl,; Şehzad~, 
L ·-' Harf aks bugünlerde Pari. Fatih, Hocapaşa ve Be} azıt camı. or.u ı . . 

1 
. . k 

se gelerek Mösyö Daladye ve Ha· lerın_ın e~s. ı surette tamırıne .. -~ 
riciyc vekili Mösyö Bonnet ile gö- rar vermııtır. Şehzc:.de camımın 
rüşecektir. Göriişmclcr Fransa _ şadırvan avlusunun ust kısmında 
İngiltere mUnasebatmı çok yakın kapalı bulunan pen~ereler ~ç~la. 
bir fekle sokacağı gibi Pazartesi cak, bazı yerlere ycnı taşlar ıluve 
günü yapılacak Cenevre konuşma- e3ilecektir. 
tarını lda hazırlamış olacaktır. Sirkecide tarihi değeri pe'k bü-

Zira 'bu Pazartesiden itibaren yük olan Hocapaşa camiinin içi de 
Milletler Cemiyetinin açılışı mti· tadil edilecek ve baş konan yer

İn.5aatı bitmek üzere olan Ma
latya tütün fabrikasının da bu 
yaz makineleri konulacak ve mev 
sim sonunda işlemeğe ba§hya _ 
caktır. 

Bitliste inşasına devam edilen 
büyük tütün atölyesinin açılış 
merasimi de Cumhuriyet hayra· 

Aranılan evsafı haiz yüksek 
dereceli kolonya jmaJi de bitmiş.. 
tir. Kolonyalar ayın 20 sinde pi
yasaya çıkarılacaktır. Kolonya. -
lnrrn kokusu limon çiçeğidir. De
recesi 80 dir. Yarım litrelik şişe. 
lerde satılacak ve fiyatlan 100 
kuruş olacaktır. 

Şirketi Hayriye 1 Döviz kaçakçılığı 
Otomobil sahiplerine Dikl<ate değe)". bir safha 

ı,,.. •1·1•1• -o-::-~-•. ;vor üzerinde inkisaf edivor 
Sirketi Hayriye Boğazların A. Meşlıur dört Da.nger vc- bOrsacı· 

na.dolu yakasına otomobille gez. nın ecnebi memleketlere para ka
meğe gildenlcri çoğaltmağı düşü- çırm.ık suretiyle yaptıkları ~öviz 
nerek araba vapuru fiyatlannr mii· kaçak !Jıhğı tahkikatı dik'kate de. 
him mi1ct:ırda indirmi§; ayrıca 1 ğer bir safhaya girmiştir. 
aylıktan 3 aylığa kadar tenzilatlı Dördüncü Vakıf Hanının asma 
karneler ihdas etmi§tir. Bu kar- katında bir sarafın lda yazıhanesi 
nelerden alacak otomobil sahiple. basılıruş, bulunan evrak müsadere 
ri müddeti için.de günde isteklikle. olunmuştur. 

ri vakıt karşıdan karşıya seyahat Şebekenin eleha§ılarından maa. 
edebileceklerdir. Ve buna rnuka. da sarraf ve borsacı olmak iizcre 
bil hiç bir ayrı ücret vermiyecek- bu gibi işlerle uğra~n birçok kim. 
terdir. selerin daha bu hadise ile alaka· 

nasebetiyle Cenevrede hakiki bir Jcrle ayak kısımları ayrılacaktır. Bir aylık karneler 22,5, iki ay
konferans top~anacaktır. Bu tamirde Beyoğlu Ağacamiinin tıklar 35 ve ÜÇ aylıklar da 45 Ii-

Mösyö Bonnet ve Lord Halifaks plant gözönündc bulundurularak radrr. 

dar oldukları anlaşılmaktadır. 
Elebaşılardan Hıris.to isminde 

birinin yapılan tahkikatta memle
ket hudutları dı~ına çıktıgr anla
şılmıştır. Hıriıtonun ne suretle 
harice gittiği araştırılmaktadır. 

Cenevreye gidecekler, lbu konuş.. yapılacaktır. Böylelikle bir defalık gidip gel. 
matara Sovyet Rusya namına Mös. -o- me fiyatından "' bir aylık karneler 

yö Potemkin ve Polonya namına B·r hamal tevkif edildf yüzde 55, iki aylıklar yüzlde 60 
da H • • V k'J ' K t 1 B k 1 üç aylıklar .da yüzde 67 daha u. Tahkikatı kambiyo murakabe 

müdürlüğü idare etmektedir. Ya. 
kında bütün §ebckcnin mahiyeti 
meydana çıkarılacaktır. 

arıcıye e ı ı o one ec n·· . . . d bf h al 
d . • k kl d' B 1 d useyın ısımn e r aın e ıştira edece · er ır. un ar an dün l' d 

6 
balta ld w 

maada Rumen, Türk, iskan'dinav ~ ' e 1.n e . sapı 0 ugu 
d l tı . .. sill • d k n! nnlde gıderken polısler tarafın • ev e erı mumes en e o e. . . 1 

dan çevrılmış ve balta sap arının 
ranstı bulunacaülardır. 

. . . orman resmin.in verilmediği gö -
Emnıyet bloku vekıl ve dıplo- rlil k t kif d'l • ti ere ev c ı mış r. 

mattan arasında cereyan edecek Hüse · b' · · ulh ah . yın, ırıncı s ceza m 
olan konu§manın hususi bır kıy- kemesine v ·ı ..... 

• k d' en mıs .. ır. 
meti olduğu tahmin edilme te ır. --o--

Mösyö Potemkin'in şarki Avru· .. ... 
pa!:la yaptığı seyahat, Türkiyenin, Gulhane fırınnıdan tugla 
Sovyet Rusya ile anlaşmış olarak, çalan mahkôm oldu 
Fransa ve Büyük Britanya tara- Gillhane hastanesinin şimdi 
fından idare edilen emniyet siste. metriık bulunan fırınından tuğla 
mine dahil olm:ığa hazır olduğunu çalan Osman, Sultanahmet birinr 
bildirmesi bu seyahatinen en ol. ci sulh ceza mahkemesi tarafın
gun meyva ile döndüğünü göster- dan 3 ny müddetle hnpis cezası. 
mektedir. na mahkfun edilmi§tir. 

JNGILIZ-RUS MtJNASEBATI .=:================== 
Mösyö Molotof İngiltere scfiri- ısovyet R~sya, Po.ı.on~a, Ro~n: 

ne, Mösyö Litvinof'un çekilmiş ya, Yunanı .. tan, Turkıye ve agleb1 
olmasının Sovyet Rusyarun harici ihtimal bazı Baltık devletlerinden 
siyasetinde hiç bir değişiklik yap· hbaret olacaktır. 
mıyacağını bildirmiştir. Rusya ilci Totaliter blok ise Almanya, 1. 
1ngiltcrenin Baltık devletlerine talya, Jspanya, Japonya'dan mu. 
verilecek garanti hususunitla anla.l teşekkildir. Bertin bu birliğe Yu
ş:ımadıklarr, yoksa Polonya ve goslavyayr ve Macaristanı lda da· 
Romanya meselelerinde fikir bir. hil etmek istemektedir. 
! iği hasıl olduğu ma1Umdur. Bu ı Bunların haricinde kalan üçün
ufak pürüz de Cenevre görüşme. cü bir bitaraf blok var.dır ki, buna 
le:i sırasında kati bir hat şekli ~· dahil olan. İsveç, Norveç, Dani
lacaktır. marka ve Finlandiya hariciye ve. 

Bugün emniyet bloku tamamiy- killeri görüşerek, Rayş hük\tmeti. 
le mütecanis lbir şekle girmiştir. nln birlikte hareket teklifine rağ· 
Demokratik blok tesmiye olunabi·ı'men bitaraf kalmağa karar ver· 
lece1c bu !birlik Fransa, Ingiltere, mişlerdir. 

cuzdur. 

Bu vaziyet günde yalnız bir gi. 
diş geliş hesaplanarak tcsbit edil
miştir. Bir glinde yapılacak diğer 
seferler 'de tal>iatiyle tenzilat mik
tarını daha fazlalaştıracaktır. 

Şirketi Hayriye bundan baş'ka 
Bebek ile Küçüksuya yeni ibirer 
araba vapuru iskelesi daha inşa 
etmi~tir. Yaz tarifesiyle birlikte 
Boğazın 'bu iki noktası arasında 
da araba ve otomobil nakline baş

lanacaktır. 

--o-

Şehir mütehassısı 
dun geldi 

Eminönü ve Kadıköy 
planlairyle meşgul 

olacak 
Şehir mütehassısı Prost, dün 

--o-- sabah şehrimize gelmiştir. İlk o-

Kongreye davet larak Vali Lutfi Kırdarı ziyaret 
Yeıilay Cemiyetinden: Cemi. etmiş ve şehrin imar plfuu ilze. 

yetler Kanununun nizamnamemiz. rinde kendisine izahat verm~tir. 
de ica.bettirdiği tf.l:iilat hakkında Prost bundan sonra imar §Ube • 

karar vermek üzere (27) Mayıs sine giderek imar işlerine ait ma
Cumartesi günü saat (13,30) da 1 kct'eri tetkik etmi~ir ... 
azamızın Cağaloğlun.daki Eminö. lstanbu~d~ ~.aldıgı mud~.et .. ~r
nU Halkevi snlonuna teşrifleri ri- fında Emınonu ve 1\adıkoyuniln 
ca olunur. nazım plunı üzerinde meşgul ola. 

-o-
Banliyö yaz tarifesi 

Sirkeci ile Küçükçekmece ara
&ındaki banliyö hattı yaz tarifesi 
bu sabahtan itibaren tatbik saha. 
sına konulmaktadır. Dcmiryolları 

idaresi hali: n ihtiyacına göre ta. 
rife harici ilave postalan da knl. 
dmlacaktır. 

Bunun için sabahları Sirkecide, 
ak§amları lda Küçükçekmecede ih. 
tiyat katarlar 1bulundurulacaktır. 

caktır. 

--o-

Şehir Meclisi azalarına 
ziyafet 

Vnli ve Belediye Reisi Lutfi 
Kırdar-, ayın yirminci günü Ta
rabyadaki Tokatlıyan salonların. 
da şehir meclisi azalarına bir çay 
ziyafeti verecektir. 

Vali. o akşam Ankaraya gide -
cek ve bütçeyi beraber götüre -
cektir. 

14 7 dükkancı yeniden 
ceza gördü 

İktrsat Vekaleti kontrol dai • 
resi murakipleri belediye lle bir
likte pazarlıkla satı§ yapan es -
naf hakkında sıkı kontrollara de. 
vam etmektedir. 

umumi katibine vererek bUyük 
kasaya göndermiştir. 

Eski bir ananeye göre, Rei!i -
cumhur bu tariht gerdanlığı yal· 
nrzca büyük başvekil tara!rndan 
boynuna. takıldığı anda Ü4Jıyacak 
bunun haricinde boynunda 'bu • 
lundurmıyacakt.ır. 

TARlHl GERDANLIK 
Fransada bile pek az kimsenin 

Şimdiye kadar, 117 dükkfuı ka görmü§ olduğu bu tarihi gerdan· 
nuna aykın hareket ederek pa- lık altındır. On altı ~ sembo -
zarhkla satış yapmaktan cezalan- lik madalyondan müteşekkil bir 
dırılmış ve haklarmda zabıt tu - zincir halindedir. 
tulmuştur. Bu ma.dnlyonla.r:ın ters taraf _ 

larma reisicumhurların isimleri 
·~:r" .... _ ..... ...,., ........... • --:s- _ , l~ı1l~~1efa::ı~ ~f:Tel.:i!Jglm ~ -

devam ediyor ması on beşinci madalyona ismi· 
İşçilerle patronlar arasında çı- nin yeniden yazılmasını icap et -

kaçak ihtilaflarda mutavassıt tirmişitr. 
vazifesini görecek mümessillerin 
seçilmesine •bütün iş yerlerinde 
devam edilmektedir. 

Bu~ knda.r muhtelif iş yer
lerinde 300 mümessil seçilmiştir 
İntihap işleri ny sonuna kndar 
tamamlanacak, iş ihtilafı nizam
namesi 15 haziranda tatbik mev. 
kiinc konulacaktır. 

-<>-

Karı koca 
doktor 

iki 

~~~~~~~~~~-~ 

Beyoğlu Mevlevihane 
bahçesindeki mezarlar 
Maarif Vekaleti, Beyoğlu Mev· 

levihane hazireıinde bulunan me. 
zarlann vaziyetini tesbit etmek 
üzere bir heyet seçmişti. Heyet, 
tetkiklerini ikmal ederek raporu. 
nu ldün Maarif Vekftletine gönder. 
miştir. 

Rapora göre burada, Divan E
debiyatının tanınmış §Clirlerinin 
mezarları bulunmaktadır. Şimdiki 
halde pek harap bir halde ıbulunaıı 
bu mezarlar tamir ettirilerek mey• 
dnna çıkarılacak ve 'burast bir mti· 

Sahte doktorluk suçuyla ze haline konacaktır. 
muhakeme ediliyor 

lsmail adında bir asker, ağzm. 
daki bozuk dişlerini tedavi için 
Mehmet ve Fatma admda iki sah 
te doktora 3 lira. vermiş, fakat 
dişlerini bozuk yaptıkJanndan 

zabıtaya §ikayette bulunmuştur 

Karı koca sahte diş doktorları
nın dün Sulta.nahmet birinci sulh 
ceza mahkemesir.ae muhakeme • 
lerine ba§lanmıştır. 

Mehmet, tsmailin iddiasını red· 
detmiş, kendisinden ne para aldı
ğını, ne de di~lerini tedavi etme
diğini söylemiştir. Kansı Fatma. 
İzmlrde olduğu için mahkemeye 
gelmemişti. 'Kend~ine tebligat 
yapılması için duruşma başka bir 
güne bırakılmıştır. 

-0--

İngiliz - Rumen ticaret 
anlaşması 

Bclgrat, 13 (A.A.) - DUn çı· 
lcan gazeteler, lnglllz - Rumeıı 

ticaret 1tlltıfının imzasına 'datr 
gelen telgrafları neşretmckte 
\'C bu !tllAfın ~ki memleket ara· 
sında:Ci ıktısadt mUbadelelerlfl 
inkişafı bakımından cbemm\ye~ 

tini tehnn\z ettirmektedirler. 
Gazeteler, aynı zamanda btl 

mcvzua ılnlr r Hkreşte çııc11ıı 
Tlmpul gazetesinin yazdığı bit 

tc• malrnleyl de ildi?.aR etmek 
dlrler. Tfmpul, bu ttıı!fın uıuıı· 
hasmın iktısadl maksatıar1' 

t e· 
aktedildlğinl ye hlcblr slyae 

'(. 

hemnılyetl haiz olmadığını )CB. 

deylcmektedir. 
~~~~~~~~~~--~ 

Düğüne gitmek için :E 'Cumarte.~ Pazar 
alınan ceket > ~ 

:ııııı:: 1~ M • .t,YIS 114 MA'15 
Mustafa adında bir genç, dü. cı 23 Rebllll"ev. jjl-' RcbtOl'tf 

ğUne gideceğinden bahisle arka· t- s bızır ~ 9 hıı:!---
da..,ı Yusuftan bir günlük giymek ı 

üzere bir <'eket almış, fakat dü- Vakıtler; Vm. IEıaot Vasa. ~ 
ğüne gitmiyerek ceketi Tophane- •-----.-- - ~ 

OOne• 447 927 •4A 9 .f 
de 2 liraya aatmı§tır. oo•• 12 10 

·'6~ 12 10 4 :o 
Yusufun şikiyeti Uzerine yaka· ikindi il\ ca 86U 16 ı 6 S ()(l 

lanan Mustafa, biriıv.:i sulh ceza Ak••m l9 t6 12 oo 1917 12 ~9 
mahkemesinde sorguya çekilmiş, vat•• 21 oa t 48 21 06 ; .fS 

lm••IC 246 HO 24' suçunu itiraf etmi§tir. Mustafa ,,_.; 
tevkif edilml§tir, 
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Bir dosta mektuplar: 
······················-·········-..... 

Mihverciler 
etrafında 

Azizim Sadri, 
Neşriyat kongresi nıUnnscbc 

tiyle Ankarayn geldiğim zamnıı 
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Tarihten bir yaprak! Ha ~nko vaU<auaıra Dsttnlflladen __ ı .. BUGÜN .. ._ .. 

400 sene evvel buz 
Belediye şehirde kafi miktar • 

da buz bulundurulması ve ucuza 
satılması için şimdiden tedbirler 
almıştır. 

Büyük şehirlerin sıkıntısı. ha -
rareti her zaman vardır. insan 
medeni vasıtaların verdiği kolay
lıklar karşısında eski devirleri 
düşünmeğe bile lüzum görmez. 
Bir vesika, eski devirlerin hara. 
retini bütün azametile canlandı -
nyor. 

-······ .. · ... ·······-·--·····-· ... -··················-···-··-·························-
Amerikada Alman casusları 

--·······--· ....... ·-······· 
Amertkada muhakemesi ı;iii 

rülmüş olan büyük l'&.o;usluki 
dA\·ası henüz hatırlardadır. i 

~luhakeme netlccsindei 
hk

• 1 
ma um edilmiş olan dürt i 
ajan'ın çok chemmlyetsizl 
rolleri oldugu \ ' C bunların i 
arkasında Almanlan mu,·af· İ 
fak olamıyan mükemmel ca-5 

• susluk teşldlAhnın gizli bu- İ 
lunduğu anlaşılmıştır.. i 

Amerikadald casusluk teş-1 
kllAtı tahkikatını idare ve i 
casuslan adaletin pençesinei 
te\·di eden Amerikanın biri 
numaralı htikftmet polisi 1.c'. i 

mu? .. Masrafları biz ödeyece. 
ğiz .. Ye sonra erkeğe dönüyor: 

SAKARYA sinemasmd 
2 film birden: 

Akdeniz Korsanları 
PIERRE FRENSNA Y -

N1\Dll\'E VOGEL 

Deli Gençlik 
ROBERT TAYLOR 

tarafından 

Alemdar sınaması 
tKI FtLM 

.{ utup Yıldızı 
(Sonya H eni) 

~ifte Avcılar 
(Lor~l HaTdi) 

ZAYl 
1912 yılında Japyon kız 

Padişah, yeniçeri ağasına şöyle 
bir hliküm gönderiyor: ''Edirne -
de geçen yıl buza son derece ih. 
tiyaç hissedilmiş ve yüz yük buz 
tedarik edilmek için Bursa ka • 
dısma hüküm gönderilmişti. Şiın
di buyuruyorum ki !stanbulda 
her kimin firkateri (kayık) varsa 
alıp kafi miktarda kürekçi ile 
Bursaya gönderip yüz yük buz 
aldır. Bunları Rodoscuk iskele -
sinden F..dirncye gönder. Rodos • 
cukta miri katıra yükleyiniz. Buz 
ları çok acele Edirneye getirme
ğe gayret göster.,, 

on G. Turrou'un hayatından ! · 
ge.;en gün kı!laca bahsetmls- i 
tik.. • 5 

I..ıe'on G. Turrou haklkiS 
suçlulann uzaklarda çok u- 5 
zaklarda Atlantiğin füe tara-1 
tındaki, büyük Alman de,·lct i 
adanılan olcluğunn söylemeki 
tedir.. f 

Romanımıza ait hakiki resimlerden 
Almmı casuslarının kurbanı ola>ı Amerikan miralayı Eglin 

- Size gelince Herr Doktor' 
Grlebl, siz bize esasen Nevyork· 
ta bilyUk hizmetler de bulundu
nuz, fakat şimdi daha fazlasını 
yapacaksınız .. Benimle tayyare 
gemilerinin ve Amerikanın 

şark sahillerinin seferberlik 
plA.nları bizim kendimize, garp 
sahillerinin seferberlik plA.nları 
da Japonlara satılmak üzere 
bize lA.zım.. Aynı zamanda 
Meksika ve Kanada hudutların. 
daki tahkimatın ve Nevyork 11. 
maniyle yeni inşa etmekte ol
cluğunuz bombardıman tayya
relerinin plA.nlarmı da istlyo. 
ruz .. Anlaşıldı değil mi Herr 
Doktor .• 

(Devamı var) 

den oldı~İm diplomamı kaybettiJ11· 
Yenisini cıkaraca~ımd:ın eskisinlll 
hükmü yoktur. - Arltmis l'afiyadtf• 

Aşağı yukarı dört yüz sene 
evvel yazılmış olan bu vesika gös
teriyor ki o vakıt buz ihtiyacı 
belki bugünkünden failaydı. Fa. 
kat padişah, ancak keneli buzunu 
düşünüyor, bir an evvel kavuş • 
mak için mümkün olan her şeyin 
yapılmasını emrediyordu. 

Bursadan Edim.eye buz gider
ken belki Bursalılar bile hararet. 
ten kavrulurlardı. Çünkü pacli • 
eah için buz alman dağa başkası 
el süremezdi, Abdülhamit zama
nında lstanbulun en güzel sulan 
kilit altında değil miydi? N. A 

yat yapışına şaşıyorum. Kendi
si, '\"aktlylie, Aydında iken ta
mam.en aksi mefktire lehine 
neşriyat yapıyordu. Yoksa bu-, 
gün; o mefkflreden vazgeçtiği· 
nf göstermek için mJ böyle ya
pıyor., 

- O halde, dedim, yağmur

dan kaçarken toluya tutulmuş. 

Ve gUlUştlUı:. :Mlhverc\lerden 
Otekl hakkında da bJr!::.J 

- Ne olacak, dedi, "elveledU 
sınsu ebt" derler. Pederi lijleri 
boeriere muzafferlyetıerden do
layı lnglllzlerl tebrik ediyordu, 

r'rölayn Moog, siz FUhrer ve da yliksek mllsa!lrlerinizl ka
Vaterland'inize hizmet etmek bul edip ajaıılarımıza tnkdim 
için tercih olundunuz .. edeceksiniz. Ordunun ve donan
Kadın başını kaldırmış din- manm genç zabitlerini do dA.

Dlzzat Lc'on G. Tnrrou ta-~ 
rafından hazırlanmıs olan ! vet etmcğe dikkat edeceksiniz. 
bu yazı casusluk tahkikatı.! - Vaşington da güzel bir a. Onları size çekebilmek i~ln hiç 

llyordu .. öteki devam etti: 

nın çok heyecanlı ,.c meraklı! partman kiralıyacaksmız .. Ora bir şey esirgemeyin, anlaşılıyor 

safhalannı hfitün teferrüatiJ -------------------------

le canlandırmaktadır.. i . ·-·-----.... ----·····-·-····: 
1 

23hazlran 1937 gecesi, iki 
erkek ile genç ve güzel bir ka
dın, Breme de, Astorla'nın sa. 
!onunda şampanya kadehleri 
nln karşısında oturuyorlar .. 

Erkeklerden biri kuru, gurur 
dolu, asker tavırlı, ismi Erich 
Phelffer: Almanların Amerika
daki casus teşki!Uı şefi.. 

Diğer şişman, kalın bir göz
lük taşıyor, yanlarındaki kadın 
gibi o da Amerikalı .• 

Cuuawk .. n Koı.olLhl'lnl 
dUı:eltU ;:ıpnra w,µtac. .rxı;ıı na; 

ler" den sonra mUsafirlerine 
döndü: 

- Hiç kimse bizim nereye 
gittiğimizi bilemez.. Hatta siz 

Bugün 
• 
iPEK 
Sinemasında 

1 - ALTIN 

2 Büyük ve 

film birden 

MABUD 
Başrollerde: M1REILLE BALL1N 

güzel 

2 - MOTO HATILLER KULOBONDE 
Fransızca sözlü büyük sergüzeşt filmi. 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

BUGÜN 

MELEK s· da PlERRE FRESNAY 

Aİrist braA'Şkı 

YVONNE PR1NTEl\1PS 
ve 

Şahane bir aşk romanı 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. 

1 Bugün L A L E de 
OLİVİA DE HA vtLLAND - GEORGE BRENT-MARGARET 
LlDSAY gibi üç büyUk artistin yarattığı: FraMızca sözlü: 

Baştan başa. renkli 

ALTIN HARBi 
Tabiatın gii7.eliğini, qkm derinliğini, hareketin en heyecanlı· 

smı toplayan en güzel filmdir • 
Bugün 11 ve 1 de ucuz Halk matineleri. Telefon: 43595 

VAKiT SPOR MOSABAKASI 
Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasan da 

SPOR 
,~1 1 flıtrt.tR1 

• seç1yoruz 
BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet · Fu'tboıaı Rıza 

oğlu da kUçük mllletıere taar- bile Herr doktor .. Hlc kimse, 
ruzlarından dolayı totaliterleri anlaşıldı mı .. Hitıer ile bizim 
alkışlıyor. istikbalimiz hudutsuzdur .. Din .. 

Acı. tnkat doğru, azizim Sad- leyin .. Amerikanın bir ajanımız 
rl. BUtUn bunları cidden söyle- bulunmayan hiç bir stratejik 
mek istemezdim. Llkin, hldise- noktası, bir tek mühimmat fab-

lerln, mantığın, aklı selimin, 
insanlığın bu şekilde tezahUrll 
karşısında, onları bllsblltün in
tibaha. davet için yazıyorum. 

Malum a, atalar sözUdUr : 

rikası, bir inşaat tezgA.hı mev
cut değildir. Memleketiniz bir 
harp gemisi mt yaptırıyor, der
hal plA.nları bize gellyor, hepsi, 
anlaşılıyor mu, biz hepsine mA.. 
llkiz Herr Doktor .. Muhatapla
rına cevap yerecek rnkıt bırak
mıyor, sözüne devam ediyor: 

Bugün SARAY Sinemasmda 

Güze~.;~~ı~vimli ANNA BELLA'yı ~~·irdiği 
MACERA KADINI 

1 
tkinciye : - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye : - bir çt.f 

iskarpin; dördüncüye: - Bir ppka; beıinciye : - Bir ıene 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer 1 . 

yun bağı: 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kiıiye birer adc ' 
Tayyare piyango bileti, onbeı okuyucumuza birer tiıe bil· 

yükkolonya; 15 okuyucumuza. birer şişe küçük kolonyao 25 kJ. 
şiye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins be> 

"Dost, adama acı söyler,.. 
Gözlerinden llperim. Bugün

lerde tstanbula gelmlyecek mi-

Nis, Paris, Londra ve Monte Karlonun bUyUk otellerinde cereyan eden 
bUyUk ll§k, lüks ve macera filminde gUzelliği ve şıklığı ile parlo.dığtnı 

görUnUz. Foks Jurnal: İngiltere mecburi askerlik 
meselesi, Avrupa siyaseti, Holanda sllMılanıyor vesaire. 

diyeler . 
. .. , ...... -. ..-.-................ ·-···------··---··--·-··-·---
' Müsabakaya ıştirlk Koponu : - 7 O - \ 
... ·--······----···-·--·-·······-···--··------·-··-·----·:---

sin? 1<,tKRET ADİL - Fakat bu kUi değil.. Siz 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

__ ız =--- - ------ --- - -==-=-----

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyavski . 

Çe1rtrer. Haki& ı Sim C-ala - 178 r=-.=-
Di~ tutturdu. 
- Öyle ite kendini tebrik et, azizim. 

Ama benim duracak vaktim yok Alla
haısmarladık. 

- Hali mı gevezelikten vazg~mi
yoraun?. 

Kolya, ıert bir sesle ve karpıındaki. 
ne dik dik bakarak: 

- Eğer gevoezelik ediyorsam, buna 
sen karııamazam. 

Dctdi. 
- Nasıl? nasıl? 

- Böyle iıte 1 
- Kim kanıır öyle ise 
- Trifon Niktiç 1 
- Kim, kim? 
Herif kızm~tı. Abdal bakıılarla ço. 

cuğu süzüyordu. Kolya da bu bakışları 
aynı ıiddctle karııladı ve amirane bir 

sesle: 
- Oruç duasına gittin mi kiliseye 

aen? 
Diye aordu. Adam, şa~ın bir halde: 
- Nereye? kiliseye mi? ... Hayır ~t

meliim. 

Dedi. Kolya, yine aynı azametle sor. 

du: 
- Ya Sabaneiyevi tanıyor musun? 
- Hatırlamıyorum! 

Sağa dönerel-. hızla uıaklaşan Kol
ya, bu lkadar senem bir herifle konuş
mağa mecbur olduğu için: 

- Öyle ise hadi git kumda oyna 1 
Cümlesini karıısın:dakinin suratına 

atıverdi. 
Adamcağız, şaıkın bir halde: 
- Dur bakalım, canım hangi ''Saba

nev., mit bu? dedi. Sonra oradaki 
pazarcılara dönerek "Kimden bahsedi. 
yor bu maskara? .. diye sorllu. 

Ka.dınlar, kahkahadan kırılıyorlardı. 

İçlerinden biri : 
- Aldırma. dedi; bu çocuk, şen ya. 

ramazın biridir. 
- Söylediği Sabaneiyev kirr.ı:lir? 
Kadınlardan biri cevap verdi: 
- ''Kozmiçev,, in yanın.da çalışan a. 

dam C'•lac<ı.k. 

Herif, kad.na dik dik baktı. Başka bir 
kadın söze kanıtı: 

- Onun al:lı Kozmiçev değildir. Ona 
Kozma derler. Ama şu yaramaz "Tri
fon Niktiç,, demişti. Şu halde bu olmı
yacak. 

Bu sözleri dikkatle dinliyen bir ka
dın da fikrini şöyle söyledi : 

- Hayır, hayır. Kendisinden bahse. 
dilen adam, ne Sabaneiyev, ne .de Tri. 
fondur. Bu olsa olsa "Çijov,, olacak. 

Dördüncü kadın atıldı: 
- Senin de aklın, fikrin hep bu ''Çi. 

jov., dal 
Serseme dönen adamcağız. ba§ını bi

rin.den ötekine çevirerek dinliyorl:lu. Çi
leden çıkmış gibi: 

- Hangisi olursa olsun bana ne! .. 
Niçin bu yumurcak bana onu sordu?. 
Ben, işte bunu anlamak istiyorum. 

Dedi. Sabrı tükenen bir hatun: 
-- Sen de amma kalın kafalı imi~sin 

yahu ... Kırk kerede söylüyorlar, ki Sa
ban ::iyev değil, Çijorovdur. 

- •Madem ki, sen tanıyorsun, ıde ha. 
na bakayım, kimmiş bu Çijorov .. 

- Ak saçlı bir adam ... Bu yaz, ona 
sık sık pazar.ela rastlardık. 

- Peki ama ondan bana ne? .. 
- Biz ne bilelim ayol... Çocuk sana 

&öylemi§ti. Demek tanımıyorsun onu? 
- Kimi tanımıyorum? 
- Çijorovu! 
- Hay Allah Çijovun da sizin de be. 

lanızı versin. Kopil galiba benimle alay 

etti. Şuna bir rastlarsam, yuvasını ya. 
panlım .. 

- Ne?. Ne? .. Çijovrun yuvasınr ıen 
yapacaksın ha? .. Raatlasaydın o vakit 
Han ya ile Konyayı anlardın 1 

- · Sersem karılar, ben Çipovldan bah
setmiyorum ... Şu mel'un çocuğun yu
vasını yapacağımı söylüyorum. 

Kadınlar, tekrar kahkahalarla ortalı
ğı çıngır çıngır öttürdüler. Kolya çok. 
tan uzaklaşmıştı. Arada sıra.da dönüp 
pazarcı kadınlarla herifin gürültüsünü 
dinliyor ve kıs kıs gülüyordu. Smurov. 
un da bu eğlence, pek hoşuna gitmiıti. 

Kolyaya cevap alacağını ummadığı 

hal.:lc: 
- Kuzum, hangi Sabaneiyevden hah. 

tediyordun? 
Diye sormaktan kendini alamadı. 

- Kim mi? .. Ne bileyim ben? .. Orta
lığcl bir fişek soktum... Art.k akpma 
kadar oradan patırdı eksik olmıyacak. 

Cemiyetin hangi sınıfına mensup olur
sa olcıun, budalalarla eğlenmeye bayılı
rım ... Dur, .dur işte bir ahmak daha sö. 
kfın etti. Şuna bir bak hele... Alnında 

sersemliği yazılı değil mi? ... 
- Sataşma ona Kolya, hadi uslu us. 

lu yolumuza gidelim. 
- Kabil de~il... Zihnime takıldı bir ' 

kere ... Vazgeçemem. Bak dinle ... Mer. 
haha baba'..k ! 

Adamcağız, hiç acele etmeden : 
- Eğer alay etmiyorsan merhaba 1 

·' 1 



5 - VAKiT 14 MAYIS 1939 

Hatıalık Radvo Spor, Aşk ve Macera Hikayesi ------- ---
CEHENNEMDEN DONOŞ 14-5-939 Pazar 

12.30: Program, 12,35 MUzik kUçUk 
_ 4 - J ?rkeatra - Şef: Necip A§km), 1 -

b_. Czemlk - Danaeden kalpler - Kon. 
""il.it Romero bir çığlık kopara. ! kapısından bahçeye çıktı. Bir de· ser valsi 2 - Bizet - Arleztyen swt 

Yere yuvarlandı. Bir kur§un li gibi koşarak, arka sokaklardan No. 1. a> PrelUd, b) Menuet, c) Ada. 
•lektriği söndürmek Uzere sıç. birine çıkan kUçUk bir kapıdan cıetto, d) Karillon, 13.00: Memleket 

Karsonun kalçasını sıyı • fırladı. Ayni sUratle ilk rastla • saat ayan, ajana ve meteoroloji ha. 
leçti. dığı sokaklara saparak esraren. berlerl, 13.15: Müzik (Küçük Orkee. 

'1on bı'rdenbır' e zifiri karan . giz evden hayli uzaklaştı. Sonra tra - Şef: Necip Aııkm) Devamı. 
3 - Pachemegg - Viyana BWU 

gömUldü. Karaon karşıs:na Annayı kucağından bırakarak: a) Küçük geçit re.mı!, b) Operada ba.. 

eden aynayı yakaladı ve - Biraz gayret Anna! Jet müziği, c) Grabende geztnu, d) 
divanm Uzerine doğru itti: Dedi. O sırada önlerinden ge • Praterde atlı karmca, 4 - Leopold -

'Yat!. kımıldama! çen bir taksiyi durdurarak apar. Karıbad hatırası, 5 - Dohnayl -
bi"e mınldandı. Sonra bir İS- tımanlarmın adresini verdi. He· Rapsodi do .Major, 6 - Gleaamer -

J Kırlangıçların vedaı. 13.50: TUrk mu. 
yakaladı. O sırada kınlan yecaıımdan yarı ölU bir halde bu. zlğ'I: 1 _ suzinak pe,rev, 2 _ Arif 

görünen gökyUzU parça- lunan Annayı kendi yatağına ya. Beyin Suzinak ıarkı CBeni bizar eder. 
~e iki adam belirdi. Biri. tırdı. Yarasını muayene etti. Ra. ken, 3 - Suzinak ıarkı (Görünce ger. 
· atkasmdan içeriye girdiler. hat bir nefes aldı: Genç kızın kal. danmda), 4 - Zeki Arifin Suzinak 

havaya kaldırdığı iskemle- çaaını bir kurşun, hafifçe sıyır-ı prkı: (Sevdim seveli), 15 - Şükrünün 
l .. . . . , . hüzzam prkı (Ay öperken aularm), 
lk girenin iki omuzu ortası. mıştı. Kuçük .şey kendısmı del~-, 6 - Hüzzam türkU <Ata bineaim gel. 
biıtün kuvvetile yerleştirdi. kanlının ellerme o kadar mutı, dl), 14.20 - ı4.30: Konuıma (Kadın 

boylu boyunca yere yuvar. o kadar tatlı, o kadar büyük bir u.atl - Çocuk terbiyesine dair), 
Bu anda başın:ı müthiş bir emniyetle bırakmıştı ki Kanon 15,30: Mili! küme müsabakaları (19 

ca kundağı indi, Karson da onun Uzerine eğildi ve Annayı Mayıs ıtadmdan naklen). 17.30: Pro. 
landı. Berikisi ikinci bir hafifçe kucakladı. Sonra umn gram, 17·3~: Müzik (Pazar çayı) Pi. 

• • • .. 18,15: Çocuk satı. 18,45: Müzik (Şen 
yi vurmak için delikanlmm hır zaman hıç bır §eY soylemeden oda müziği: lbrahim Ozgtır ve ateı 

· e eğilmi§keıı Karson ada. yanında oturdu. Karson bu bir böcekleri. 19,15: TUrk mUzifl (Faaıl 
bileğini yakaladı. Karanlık • kaç gi1nlük macerayı dllşUnUyor. heytı}, 20.00: Memleket saat ayan, 
hşi, müthi§ bir boğuşma du. Neler oluyordu? ajans ve meteoroloji haberleri, 20.15: 

dı. Salonun içi allak bullak - Ben varislerime bir milyon TUrk mUziğ'l: 1 - Şehnazpuaellk peı-
d miras bıraşmışım!. Bu da ce • revı, 2 - Dedenin tehnu pwıellk bea.. 

r u. . . . azı! lesi, 3 - Cavide Hayrmm fehnaz pu. 
Snip! .. Katil!.. bımdekı zarfın fçınde Y ıy • selik ıarkıaı: (Ateı gibi.) 4 - Lemi. 

Ye bir ses iıitildi. Bağıran mış! ?. nin phnazpuaellk prkı: <Nan firkat 
Romero idi. Boğuk bir hııır. GUlerek mırıldanıyordu. Zazfı ıuıe paş), 15 - Sedat Oztoprafm f8h. 

ltitUdi. Mak Romero bir mUd. cebinden çıkardı. Ve açtı. İçinden nazpusellk şarkı: (Guş edip çatlamak) 
acı acı inledi, sonra sustu. yırtık bir kAğıt çıktı. 'Or.erinde, ıs - Re,at Erer: Keman taksimi, 7 -
~nun hasmı bütün kuvve • alt tarafı o meçhul adamın elin- Şehnazpuaellk prkı (Yandım demin. 

to b 'l ğin de kalnu•, ... satırlar yazılıydı: den). 8 - Denizoğlunun ,ehnazpwıe.. pladı. Fakat Con, ı e e !il' !il'.. ıık <yolun bulmam>. 9 - Dedenin 
lnasanm ayağı ile basarak e. "P.O. kutu 24. 3 üncU kombine. ıehnazpuselik yürk semaı: (Bir dil. 

tabancuım dllşü.rtmll§tU. mn sol, sağ .... , berdlr) 10 - Sedat öztoprafm ıehnaz 
" adama müthiş bir ~ Con Karson bir küfür savurdu. pu1elik aaz semaisi. 21.00: Ne,ell pllk-
i. Adam duvara kadar fır. ıar. R. 2ı.ıo: MUzlk (RiyueUcumhur 

Bu aralık, pencereden .,,f....., Ertesi gün Con studyoya git. bandosu - Şet: Iıwuı GUnçer), 1 -
6"_. Souaa - Marı, 2 - Rameau - Tam.. 

bir aydınlıkta mahut zarfm ti. Orada ''Dinamit,, tllminde fi. bourin, s - Vincent D'indy • Valena-
'damm elinde bulunduğunu nalist rolU.ıııll oymayacaktL Sah • tein'in kampı, ' - Vagner - Panlfal 

ne çok kalabalıktı. Yllzlerce ma- PreIOdU, 5 - Veber - Valae · davet 
bire eoküta, acı acı bir kini.ı figllran vardı. Sahnenin 22.00: Anadolu Ajanaı (Spor ııervlal), 

lll41W1i1J ltftlldl. SUlh eeste- son hazırlıklarını bitiriyorlardı. 22.10: MUzik (Cazband • Pi.) 22.45.23 

ıı korkan ko1111ular düdilk • Tıpkı hakiki bir maç gibi. Hiç Son Ajana haberleri ve yarmkt pro-

e bir '*"' > Uze. 

ve meteoroloji haberleri, 18.13 • H: 
Müzik (senfonik plA.klar), 18.30: Pro. 
gram, 18.35: Müzik, (Opera hakkın. 
da • Cevdet Memduh tarafından ko. 
nuıma, pllklarla mlsaller). 19.00: Ko. 
nuııma (Doktorun saaU), 19,15: TUr!< 
mllzifi; (Halk muslkiai), Halk tUrkU. 
Jeri ve oyun havalan, 20.00: Memleket 
saat ayan, ajana ve meteoroloji ha. 
berlerl, 20.15: TUrk mllzifl (klblk 
pragram), ldare eden: Mesut Cemli, 
Ankara radyo küme heyeU. 21.00: Ko
DU§Dla, 21,15: Esham, tahvll&t, kambl. 
yo - nutuk ve ziraat boraa.u (fiyat) 
21.25: Neıell pllklar - R. 21.30: Folk. 
lor (Halil Bedi Yönetken tarafmdan) 
21.43: Mllzlk (Oda müzifl - Beetho. 
ven - Trio ıd bemol majör) Piyano -
tnvl Cemal Erkin, Keman - Necdet. 
Viyolonsel - Edip Sezen. 22.10: (.Me. 
lodl - Pi.) 22.13: MUzik (KUçUk or. 
kutra §el: Atkın). 1 - Glbiah - Ça. 
kir keytJm: Viyana p.rkm, 2 - Glu. 

J >,.~ Şapur t16 Prenses Fe11 zfyenin düğünlerine ait ori~raaı resimler gelmekte de1Jam ediyor. 
1 ı;<br. murahhaı.! heıJetimizi 8 por meydanında yapılan şetılikte ve Pronses Fev~;yenin annc:eri 

zn_ e Nazlıyı mera.rime gelirken görüyorsunuz. Yan tarafta yine merasimlerden birinde yeni "l(l,. 9örfua yor, 

emer - Sabah ııel&mı: Fantezi, 8 -ı kı: { Esiri zülfünüm ey,), 9 - Şük. 
KUnneke - Led1 Hamllton operetin. rünün uşşak şarkı: (Girdi gönül nşl 
den Potpuri, 4 - KUnneke, - Kavi yoluna), 10 - Dedenin karcığar şar. 
elbiseli hem§JreJer operetiDdeıı, D1&l'J • kı:( Girdi gönül aşk yoluna), 21,0t. 
ar. Final. 15 - Dellbea, - Kopelya ba. Konuşma, 21,15 Esham, tahviliil, 
!ellinden bebek daııaı - vaı., 23·00= kambiyo • nukut Ye ziraat borsası, 
Son ajana haberleri ve yarmki pro- . . . 

- Doclle • Parisin madlen sobfln. 
la, 7 - Schönherr • Alp köylllleri. 
niıı dııns ha\'aları, 22,33 müzik (Ro. 
mıınslar \"esaire - Pi.) 23,00 Son a. 
j:ıns lıalıerleri \'e yarınki program, 
23,15 - 24 Müzik (Cazbant • Pi). 

am. 23.15: Müzik (Cuband _ Pi.) {fıyal), 21,25. neşelı plaklar • R. ~ı. 
gr 30 Müzik (Küçllk orkestra • şer: Ne. 

ERTI!GRUL SADi TEK 

,,..Aı Şchzadebaşı (TURAN), 
Tiyııtrosunda bugün 16-5-939 Salı cip Aşkın), 1 - Villy Koesler - Hini 

12.30: program, 12.815: TUrk mUzl. 
fi (Pi.) ıs: Memleket a.at ayan, a. 
jaııa ve meteoroloji haberleri. 18.115: 
lılUzlk (km"Jfık program - Pi.) 18. 
45. H: KODUf1D& (kadın 1&&U), 18.30 
Program 18.33: .Mllzlk {Oda mllzitl • 
Pi.) 19: Konuıma. 19,15: TUrk mUziğl 
(Fuıl heyeU.) 20: Memleket -.at a.. 
yarı, ajana ve meteoroloji haberleri 
20.13: TUrk mUztfi: 1 - SUZldll ııet
revl, 2 - Tanburl Ali eteııdlnin su. 
zldll ağır ııemalııl: (Kam yadı leblnle) 
3 - Hqlm beyin suzidil p.rkı: (Kes
ken oldu bize dağlar), 4 - Nuri Ha. 
ııı Poyrazm prkı (Sevda elinin bUI. 
bWü.) 5 - Cevdet Kozan: Ud taksimi 
6 - Leon Hanclyanm aUZldll ıarkı: 
(Cama gamı qkmla) 7 - Şerif lçll. 
nin auzldll p.rkı: (Huretin çok eski. 
dlr), 8 - lsak Varonun h!lzzam pr. 
kı: (Kaç yıl beni sen.) 9 - laak Va. 
ronun eviç prkı: (Son aynııtm mate. 
mi) 10 - Sadettin Kaynalm hicaz 
§&J'kı: (Benim gönlüm bUtlln) l1 -
Sadettin Kaynafm bu.elik prkı; 

(Saçlanma ak dUftU). 21: KODU§m&, 
21.15: Esham, tahvlllt, kambiyo, -
nukut ve ziraat bonuı (ttyat), 21.23: 
Nqell pllklar - R. 21.80: Kllaik 
(radyo orkestrası - Şef: Praetoriua) 
1 - Franz Schuıırt: Uvertür re KL 
jör (İt'allenı.ch) 2 - Fellx Kondela. 
ahon - Bartholdy: 8 UncQ Senfanl la 
minör. op M. EntrodOluyon ve Allerıı 
agitato - Scherzo a.ual Vlvace -
Adagio cantablle - Allegrc gtlerrlerro 
ve Finale maeato80. 

3 - Charles Gounod • Faust ope. 
rasının balet müzili. 22,30 ){fizik {o. 
pera arayları • Pi.). 23.00 Son a • 
ans haberleri ve yakınri proıram. 

23.15-24. Müzik (Cazbant. PL) 

11-5-939 Çarıambcı 
12,30 Program, 12,35 Türk mllzili, 

ı - Udl Eşrefin huzbam peşrevi. 2 
- Ahmet lrsoyun hüzzam şarkı, (Ha 
lırında kalsın), 3 - Rakımın hllz. 
zam şarkı: (Aşkın bana bir "gizli e. 
lem), 4 - Faiz KaPJmcının şarkı: 

ninnisi, 2 - Kari Blume • Göl kıyı_ 
larında, 3 - Kjaer • Serenııd, 4 -
Gzernik _ Güzel sanallar töreni (u. 
verlür), 5 - J.öhr. Düğün marşı, G 

J HAHP DO'.\'CŞO ,.e 
• 7.CGt'RT TESELLlSt 

Bu Sl'l'c: (Silıirba:ırı dtğrı~i), 
Okuyucu Aysel YC Ynr.rcte .. 

Doktorların toplantısı 
- ' (Baş tarafı ~ üncüde) r tıktan altı sene sonra DarUlfil .. 

tam 15 sene hocalık etmiştir. nunda nebatat müderrisliğine ta• 
Balkan harbi ve umumi harpte yin edilmi§tir. Balkan harbi çı • 
askeri hastanelerde çalışmıştır. kınca 3 ncü kolordu sertabLbliği. 
Tedris hayatında iken iki defa ne tayin edilmiş, .sonra kolağası 
müfredat tıp kitabını tercüme et· rütbesile tekaüt olmuştur. 
miş, ve bir defasında da Meclisi Esat Şerafettin 934 senesinde 
Umumii Tıbbi tarafından takdir tekaüt olmuş, 45 sene tedris ha· 
olunmuştur. Binbaşılık rütbesile yatında bulunmuştur. Beş kıy • 
tekaüt olan Nuri Canbakan on metli eeri vardır. 
evlat babasıdır. 
GENERAL CEMİL TOPUZLU 

1868 de lstanbulda doğınuştur. 
1886 da yüzbaşılık rütbesile dip. 
loma almış, ikmali tahsil için Pa
rise giderek Uç sene kalmıştır. 
Dönüşünde Haydarpaşa askeri 
hastanesi operatörü, altı ay son· 
ra da askeri tıbbiye seriryatı ha· 
riciye muallim muavinliğine ta • 
yin olunmuştur. 

Muallim Aristidi Paşanın ra -
hatsızlığma binaen altı ay sonra 
vek&leten muallimlik vazifesini 
deruhte etmiş, dört sene sonra 
asil muallim olmuştur. 22 sene 
billf asıla bu vazifede kalmıştır. 
Cemil Topuzlu Tıp FakWtesi re· 

HÜSEYİN SUAT YALÇIN 

1868 senesinde lstanbulda doğ
muş. 1888 de Tıbbiyeden diplo • 
ma almıştır. Midilli belediye h~ 
kimliğine tayin olunduktan son· 
ra orada 3 sene kalmış, sonra 
Parise gitmiş, dönüşünde Kadı• 
köy belediye doktorluğunda, Su. 
riye vilayeti sıhhiye müfettişli .. 
ğinde, Meşrutiyetten sonra 'Mec
lisi Alii Umur sıhhiye azalığına 
tayin olunmuş, bu vazifeyi umu· 
mt harp ilanına kadar üa etmlt
tir. Bilihara serbest çalışmaya 
başlamış, 928 de Denizyollarma 
intisap etmiştir. Hali Ege vapu-
runun hekimidir. • 

islifi, iki defa İstanbul Şehre - AMİRAL ÖMER FUAT 
minliği, 920 de Nafıa Nazırlığı ~KlN 
yapmıştır. 1869 da İstanbulda dofmue, 

HAFIZ KEMAL ÇULHA 1889 da askeri tıbbiyeden yüzbqı 
1859 da doğmuş, 1886 da yüz. rütbesile diploma almış ve bahri· 

başılık rütbesile mektepten dip - ye merkez hastanesine verilmif-
oina al . To a.n&yi a· tir. İki sene sonra mektebi bah. 

~=,.mtlöniiiiiiitiiri[jiiraaw-.+.,..--- • ........,. fi• ıutm ~ 
sevda ne taÔ), 8 - Hlcu tOftU: (Ba. mal Çulha Ol'ad& yinn1 eeıne ifayı sıbhai bahriye ve kimya muallim· 
Aa girdim üzüme). 7 - Halk türkü. vazife ederek kaymakam rütbe • liğine tayin edilmiştir, 
sil: <Su dağları delmeli gönül eğ • sine nail olmuştur. Yunan harbi 1911 senesinde bakteriyoloji 
temeli). 13.00 Memleket saat ayarı 
ajans ve meteoroloji haberleri. 13,15 çıktıktan sonra harbe iştirak et- müdürlüğüne tayin olunmuş, Bal
-14 - Müzik (Riyaseıi cumhur ban. miı, iki sene muharebede kaldık kan harbinde Reşitpaşa hastane 
dosu - şef: lhsan Kilnçer). 1 - J. tan sonra yine aynı alaya dön • gemisinde baş doktorluk yapıma. 
Bouchel • Marş. 2 - J. Lavrovici • müştür. tır. 

Tuna daliaları, 3 - Rossini • Gull. Balkan harbine iştirAk eden HASAN MAZLUM YENER 
ıaume Tel Overlilrii, 4 - E. Grieı • K al Çu h · 

em l a harpten sonra mı- 1867 de lstanbulda dogm" .,., Günt 1. ci suilisinden No. 1, 2, 3, 4, -
18,30 Program, 18,35 Müzik (Virtü. ralay olmuş, dokuzuncu kolordu 1889 da Tıbbiyei Askeriyeden 
ozlar • Pi.) 19,00 Konuşma, 19,15 sertabipliğinde, üçüncü ordu sıh. yUzbqılıkla diploma almıştır, 
Türk müzili (Fasıl heyeti), 20,00 biye müfettişliğinde vazife gör- Mektepten çıktıktan sonra sonra 
Memleket saat ayarı, ajans ve mele. müştür. 332 senesinde tekaüt ol· Halep, Şam, Beyrut, Arnavutluk· 
oroloji haberleri, 20,15 Türk müzi. duktan sonra jandarma mektebi ta birçok vazifelerde bulunmq, 
li, 1 - Uşşak peşrevi, 2 - Arif be- başdoktorluğunda, Eyüp dispan- binbaşılığa kadar terfi etmift;lr. 
)'in utşak şarkı: (Meyhane mi bu d azif 

k k serin e v · e almıştır. Bili.hara tekaüt olmua, ·---bezmi), 3 - Rakımın uşşa ıar ı ~ ~-
(Bana hiç yakışmıyor böyle), 4 - GENERL Ş'OKRO PELlT sariye mücadelesi Anadolu sahili 
Rakımın uşşak şarkı: (Silmem bir 1863 de Tirpiçte doğan Gene • baş doktorluk vazifesini a1mJ1 • 
gün hayalimden), 5 - Cevdet Cal. raı Şükrü, 1887 de yüzbaşılık br. Mücadelenin lağvından son-
la: Keman taksimi, 8 - Halit tür. rUtbeeile mektebinden diploma ra iki senP. Kuleli lisesinde, 8 ae. 
kilsil: (Karam), 7 - Udi Zekinin uş. 
,ak şarkı:( Bir gün geleceksin di • allDJltır. Kısa bir stajdan sonra ne Kuzguncuk belediye doktorlu-
yc), 8 _Mahur şarkı: (Hlll kana. Tıbbiye Mektebi kimya muallim ğunda vazife görmüştür. Şimdi 
yan kalbimi aşk ateşi), 9 - Rakı • muavinliğine müsabaka ile gire- Ankara vapurunda doktordur. 
ının hicazkAr şarkı: (Bekledim ta rek muvaffak olmuştur. Bir mUd TAHSİN ÖZMUTLU 
recde kadar), 21,00 Konuşma (Haf. det sonra gümrükte kimyagerlik
li!lık posta kutusu), 21,15 Es~am, te bulunmuştur. Meşrutiyet ili.nı
tabvilAt, kambiyo • nukut ve Zıraat nı müteakip mülki ve askeri tıb • 

1871 de lstanbulda doğınut, 
1889 da Tıbbiyeden çıkmıştır. 

borsası (fiyat), 21,25 Neteli plAk-
lar • R. 21,30 Milzik (Küçük orkes. biyenin birleşmesile husule ge -
tra • Şef: Necip Aşkın), 1 - Heinz len fakülteye kimya profesörü 
Reinfeld • Eve gel yavrum, 2 - Ma. tayin edilmiştir. lki cilt eseri var
inzer • Dülün töreni, 3 - Kützlader dır. 

Haydarpaşa hastanesinde staj 
gördükten sonra Beyoğlu topçu 
alayına tayin olunmuştur. İki ae· 
ne sonra Tophane istihkfun dör
düncü taburu hekimliğine tayin 
edilmiş, Yunan harbine iştirak 
etmiştir. 

Hadi bana bir han daha çal, 4 -
i Strauss • Polka, 5 - J.Slrauss • 
Bizde vals, 6 - Bareuer • İtalyan 
şarkısı, 7 - J.eopold - Çigan oyun. 
ları, 22,00 Müzik (Melodiler • Pi.), 
ı:ı,oa Son ajans haberleri v~ yarın. 
ki program, 23,15 - 2o& Müzık (Caz. 
baml • Pi.) 

18-5-939 Perıembe 
12,30 Program, 12,35 Türk müziiU 

• Pi. l3,00 Memleket saat ayarı, a. 
Jans ve meteoroloji haberleri, 13,15 
-U Müzik (karışık program • Pi.) 
18 30 Program, 18,35 Müzik (Neşeli 
mi~ik .)Pi.) 19,00 Konuşma (Ziraal 
ıaali), 19,15 Tilrk milzili (Fasıl he. 
yeti), 20,00 Memleket saat ayarı, a. 
lanı ve meleoroloji haberleri, 20,15 
Türk miiziği, 1 - Hicaz peşrevi, 2 
- Leminin hicaz şarkı: (Sorulma • 
sın bana yeis), 3 - Şevki beyin hi
caz şarkı: (Demem canan beni ya. 
det), 4 - Yusurun hicaz şarkı: (Sev. 
dayı ruhun aşk eline), 5 - Zllıtll 
Bardakollu Santur taksimi, 8 - Yu. 
surun' hiiseyd1 şarkı: (Saçın bilküm. 
leri gönül bağı), 7 - Hüseynl saz 
Bemaiai, 8 - Şevki beyin unak ıar_ 

HASAN DURAN 
1862 de İstanbulda doğan Ha -

san Duran 1888 de Tıbbiyeden ne 
şet etmiştir. 

Haydarpaşa askeri hastanesin 
de çalıştıktan sonra Erzincana 
tayin olunmuştur. Bili.hara hah. 
riyeye intisap etmiş, bahriye 
hastanesinde, Hamidiye kruva -
zörUnde bulunmuştur. 

ESAT ŞERAFETr!N 
KÖPRÜLÜ 

1330 senesinde Erzurum istih • 
ki.m taburu hekimliğine tayin o
lunmuş, beş sene sonra da bin· 
başılıkla tekaüt olmuştur. Teka
Utlüğünden sonra 6 sene belediye 
doktorluğu yapmıştır. Halen hiç. 
bir i§ yapmamaktadır • 

CELAL MUHTAR 
1303 de mektepten diploma al

mış, memlekete namütenahi hiz· 
1866 da lstanbulda doğınuş, metlerde bulunmuştur. Yalnız 

1889 da yüzbaşılık rütbesile dip- doktorlar tarafından değil, dok
loma almıştır. Daha talebeliği za torların haricindeki kimselerin 
manmda iken nebatata karş1 bU- de çok iyi tanıdığı ~lil Muhta. 
yük heves duyan Esat Şeraeft. nn tıp Aleminde bulu'1an olmuş, 
tin, Haydarpaşa hastanesinde i- bunlar dünya edebiyat tJbbiye • 
ken nebatat muavinliği imtihanı- sinde zikrolunmt11tur. 
m banarak muavin olmuttur. Refet Şakir Gakdemlr, Auf 

1896 Yunan harbi esnaamda tnugUn, Galip Giln,el de 1305 de 
hem Maltepe hastanesinde dok • mektepten diploma almışlar ve 
torluk yapmış, ve hem derslerine yanm asırlık tababet hayatını 
devam etmiftir, Mektepten çık • U.mamlamıelardır. 

• 



.\..YIS 1939 

etonya ve Estonya paktı dolayısile 

etonya bitaraflığı 

Çekoslovak yada 
bir idam Türk - logiliz ani' ş 

muhafaza edecek 
Çek faşistleri şefi de . ( B~tarafı. l incide} 

ı kd d"ld. Moskova ıle dostluğu bilyük Brı· 
ça ışına an men e ı ı t ·ı So tı B' ı·-· p 13 (A A ) Al anya ı e vye er ır ıgı ara -

rag, .. - man ma-ı d b' k" .. -=c . " b' 
k ı Ç k f · 1 • f' G 

1 
sın a ır opru vaz.uesı gore ı • am arı e aşıst crı şe ı cnera 1 . 

.. LJnya Hariciye Nazırı beyanatta bulundu Gajda'yı her türlü siyasi _faaJiyet.,I ırDeyli Herald şu mütalaada bu-
. te ~ulun~aktan ~en:tmış!~r. ~e lunuyor: 

Uıga, 13 (A.A.) - Hariciye 1 arzusuna gelince bunda ştıphe- aksı takdırde tevkıf cdılecegını bd. M"d f . t . blit" 
' . . . u a aa sıs emı un mana -

•zırı Wilhelm l\1uııters, Leton- ye mahal yol.ıur Hududumu- dırmışlertlır. .1 .. . 
1 

k · ·n Sovvet 
, . · p ) Al . sı e muessır o ama ıçı .J • 

..ı. ile J<J.,tonyanm bır ademi tc- zn ,·ukublneak tecavUz bUtUn rag, 13 (A.A. - man dı. 1 B' ı·-· . d · · 1 sı kal . . • . . . . . er ır ıgını e ıçıne a ma • 
avllz paktı akdi lem Almanya mılJetlmlzi mücadeleye koştura- GvamhaalrbGı, ~dek, fa;ıstl~rı~ın ıefı, mıştır. Ancak İngiltere hilkiıme-

tnra.fıııdnıı yapılan teklifi ka - caktır. ener a1 anın samımı arkada- ti M k hilk~· ti 1 fazl 
V l 1 . k'' .11• Ç k . . os ova ume y e a 

bul ettiklerini ye bunun istik . Hatip, Almanya ile aktedil • ~ı . a c avıeze ~ m~ ı ~ zıhnı- sıkı bağlanmaksızın da Sovyet 
Jfıl 'e bltaı-nflık politikaslylc miş olan ademi teca..-Uz mlsa - yeti sahasında sıyası f~lıyette bu- yardımından istifade edilebilecc· 
tellf edilemiyccC'k bir şey olma- kının Avrupanm şimali şarkl - lunduğun~a? .dolayı 1.~am~ ~h- ği kanaatinde ısrar ediyor. 
tiı ~ını hildlrıniş, Sovyetlerln de sinde emniyet sistemine yar • kOm etmıştır. tdam hukmu, Pıl. Lo d 13 (AA ) _ Havas 

, . cd'l . . n ra, . . 
~ ııı sur<'tk bütUn komşulariy- dımı olal'ağma dair olan bun - zende ınfaz ı mıştır. muhabiri .bildiriyor: 

r- ademi tecavüz paktları aktet- dan evYelki beyanatını hatır . p --p 
1 

Gatezeler, B. Çemberlayn tara.· 
tiklerini hatırlatmıştır. ]atmış Ye so,•yet Rusynnın kom- rens o fından avam kamarasında dlin 

Munters, ı .. etonyanm istik · şuları ile mUmnsH mlsaklar ak- • • • .. • • • yapılan beyanattan dolayı büyük 
lfıline nrıkise verecek her hangf tetmlş olduğunu tekrar etmiş - Musolınıye verdıgı hır zı- memnuruyet izhar etmekten ve 
IJir tanhhUdU reddedeceğini i - tir. Mumaileyh, Letonyanın hiç yafetten sonra Floran- Londra siyasi ve diplomatik mah 
luve ettikten sonra demiştir bir devlete karşı gizli bir siyasi saya hareket etdi fillerinin fikirlerine tercüman o. 
ki: veya askcrt tanhlılldti olmadı~ı- Roma, 13 (A.A.) - Yugoslav. lan Türk - İngiliz antantmın İn· 

"Mmleketlmiz, hudutları bir nı temin etmiş \'e siyasetınirİ ya Nai:bi Paul ve Prenses Olga giliz diplomasisi için tecavüze 
lılicuma maruz kaldığı takdir· hUrrlyet ve lstlkH\llnl tahdit e - Yugoslavya elçiliğinde Kral ve karşı bir mukavemet cephesi teş· 
de kendini mUdafnnya azmet - decek hiç bir taahhUde glrml • Kraliçe şerefine bir ziyafet ver. kilinde büyük bir muvaffakıyet 
ınlştir." yecini sByleınlştir. mişler ve bu ziyafette Mussolini teşkil eylediğini bildirmektedir. 

Bundan sonra l\lunters, mev- Hatip şöyle dC\·am etmiştir: ve Kont Ciano da hazır bulunmu~. Gazetelerin tahminlerine göre, 

intibak etmiş bulunuyor. Bu hu· 
sus sulhün tarsini emrinde birin
ci derecede bir unsur teşkil eder. 

Populier gazetesi yazıyor: 
Göbelsin gazetel'cri mih\'er ccı.·

IeUerinin iş gördilğünü demok • 
rasilerin ise konuşmakla vakit 
geçirdiklerini yazadursunlar. Hn 
kikatte ise demokrasiler de iş gö· 
rüyorJar. Onlar patırdısız çalış -
mayı severler. Fakat bu pabrdı
sız çalışmak İngiltereyi dün gc • 
rek kendi hesabına ve gerek dost· 
lan hesabma iki muvaffakıyet 
temin etmekten menedememiştir. 

Paris, 13 (A.A.) - Figaro ga
zetesine Londradan bildiriliyor: 

Ankara ile Moskova arasında 
mnni bir anlaşma hasıl olduktan 
sonradır ki, İngiliz - Türk mua -
hedesine karar vcrilmit.şir. Çün • 
kü Türk hükmetinin miltalaası 
şudur ki, bu muahedenin esas 
şartı Sovyet yardımıdır. Hatta 
Ankara hüktlıneti bir taatTUz 
takdirinde Rus ordularının yar -
dımını Moskovadan talebetmek 
hakkına bile malik olmak istiyor. 

ALMANLARA GORE cut meseleleri hal hususundaki "MlltteClklmlz Estonya harı- tur. Hatay meselesi halledilir edilmez 
k·ı bu hal k yf' et' l h ld Berlin, 13 (A.A.) - D. N. B. kat'i rolUn büyük devletlere ait iye nazırı ile yapılan görüşme- Prens Paul ve maiyeti bu sa- - e ıy ı ıer a e 

bulunduğunu ve kllçUk devlet- !er l'Sııasıııda Alm
0

anya tarafın· hah Florans'a hareket etmişlerdir. g~.cikmiyecektir- aynı mealde bir bildiriyor: 
lcrln iki şart ııltıncla muhtemel dan teklif edilen ademi tecavüz Roma, 13 (A.A.) - Yugoslav- Türk - Fransız deklarasyonu bu Gazeteler, Çembcrlaynin dUn 
ihtilflar haricinde kalmağı U - nılsalmıın bizim bitaraflık siya- ya naibi Prens Paul ile İtalya 'kra- günkil_ Türk· İngiliz _deklarasyo. avam kamarasında yaptığı be· 
mit edebileceklerini beyan et . setimize muvafık olduğunıı ve h ve Yugoslavya hariciye nazırı nunu ıtmam ede~ek.tır.. .. .. -.. yanat hakkında neşriyatta bu 
miştlr. ı.etonyanın yerine ge - iki devletin eski taahhütlerine Markoviç. dün öğleden sonra B:ı-zı ga~t~l~rı~ ılerı surdugu lunmakta ve TUrk - lnglllz kar· 
tlrdlği şartınr şunlardır: mugayir hulunnıadığına biik - Mussolini Forumunda 5.000 İtaL yegane hakıkı ıhtıraz kaydı, İn· şılıklI yardım paktının otoriter 

giliz So t .. k I . . 
1 - Tanınmlyle bitaraf bir mettik." yön genci tarafından yapılan jim. - . vye m~za ere erının devletleri çember altrna almayı 

va7.lyet muhafaza etmek, B. Munters, Moskovadakl Le· nastik talimlerinldc hazır bulun. daha netıcelenmemış olması ve lstihtlaf eden İngiliz siyasetinin 

d 1 d şimdiye kadar Bulgaristan ve y .. enı· bı'r unsurunu teşkil eyleıtı·· 
2 - Herhangi bUyük bir dev- toııya seC!rinln nisan bi ayetın-m __ u_ş_a_r_ır_. _________ Yugoslavyayı tecavilu karşı koy 

Jet, bu bitaraf ve yola gelmek de So\'yet Rusya harlC'fye . k_o- h . d . mağa azmetmiş devletler arasına !ini söylemektedir. 

istemiyen devlete. kuvvetle bo- ~lserl ile ynpmış olduğu görUş· Cum urıyet evrın- almak kabil olmamış bulunması - Völklscher Beobachter dlyoı 
yun eğdlrmclı: teşlıbUsUnde bu· ml"leı·den bahsetmiş ve demiştir dır. ki: 
lundıığ'u takcllrclc, kendini mu ki: 
clafaa edecek vnsıta ve irndeyl' "Bu görtışmelerden lstidlA.I 
ahlp olmak. olunduğuna göre Sovyet Rusya, 

Munters, sözlerine devam e - istikl(ıllmize kendi menafiine 
clE.'rC'k demiştir ki: teYafuk eden mUhlm bir rtmil 

':Kendimizi mlldnfaa etmek nazariyle bal\maktadır." 

iman - Leh gergin ·a·n e 

de gizli muahedele- Paris. 13 (A.A.) _ Fransız İngiltere • Polonya ve lngil· 
gazeteleri Tilrk. İngiliz anlaşma· tere· TUrklye paktlarının müş rin yeri yoktur smdan dolayı müttefikan mem • terek l>ir vasıfları Yardır \'e O 

nuniyet gösteriyorlar. da samimiyetten Art bulunma-
( Ea§ tarafı 1 iıwiclc) Matin diyor ki: !arıdır. Her iki htı.dlsede de 

hnı·uc siiriiklcmli \('hu haı·ıı ne· Bu anlaşma karşılıklı olup bir 
tlccsl n do k ocl\ hnpnrıı.toı·lıık harp takdirinde TUrk\ycnin Fi -
mün nrfz o r n. istin ı-e ::\1ısıra yaraımmr ve CH· 

Osınanh inıpnratoı·lıığunıın ğer taraftan da lngilterenin Tür
lnkımz telilkctl ic;lnclcn hiiyiik kiyeyc yardım etmesine istinat 
mücndeleler ile 1'iil'k milletini etmetkedir. Türkiye bir taarruza 
knrtnran Cumhuı·lyct idaresi maruz kaldığı takdirde İngiltere 

tumtraklt ifadelerle bu pakt· 
laı:ın h iç b i r lınşka leYlet alcy· 
hlne mUtel·ecs ih bulunmadığı 

temin edilmektedir. Fakat ha· 
kikatta İngiltere - Polonya pak· 
tı münhasıran Almanya aleyhi
ne mtiteYecclhtfr ve İngiltere t· 

mUnhasırnn ltalyn aleyhine ıll 
teveccihtir. 

B. Çenı btırlaynin Balkan! 

hakkın-da blltUn söylc>diklC 
lngfllz harpculnrının lıugtınl> 

çember altuıa alma siyasetle 
ile kendi meşru ınenfnatıorl~ 
muhafaza. etmek değil, fııl>• 

yalnız mcrkezt dcvlell<'rl kor 
kutmak Ye rdmeylemck Jste 
diklerini isbat ediyor. 1ngtuzlt1 

Balkanlarda emniyeti yenıdt' 
tesis etmek hakkını nereden ' 
Jıyorlar? Polonya ile olan pal 
tın da başka bir misal teşkiJ et 
tlğl bu gibi megaloman tcşcb' 
bUslerin namuskAr bir sulh ~ 
yaseti ile lr!ç bir alAknsı yot 
tur. Bunlar, halA, menfur yer 
say zihniyetinin ilham ettiği llş 
reketlerdir. Buglin. lngiltcır11 

Fransanın 1!l19 da oynadığt ııf 
nı ro!U oynamak Jstiyor ,.e keır 
dlstnl büttın Avrupada hAkld 
mutıAk \'aziyetlne koyuyor. 

Berliner Lokal Anzelger dl 
yor ki: 
Almanyanın çember aıuıı' 

alınması yolunda her gUn retı 

bir a.dım atılıyor. Çemberlaynıa 
programı budur. GUn geçmıyo 
ki lngilizler. lngllterenin dUO 
yanın en sulhperver de\'letlll 
tcşkll ettiği ve bu sebepten bO 
tun diğer milletl~rin tehdit ııl· 
tında bulunan hUrrlyetterltı1 

mtidafaayı kendisine hizmete 
dindi~inl bildiren bir nutuk sö1 
lemeslnler veyahut bir beyıı' 
natta bulunmasınlar. Gtın gcC' 

miyor ki Çemberlayn, kendisi· 
nln tamamlyle harp lstiyenler111 

lehinde çalıştığını en basit zc• 
hinler için bile lsbat edecek ted' 
birler alındığını bildirmesin. 

Bugün Türkiye hiç bir suret· 

le tehdit altında değildir. ıuı· 
yan ın eulh v e eUkuna knvust.u t" 
duğu bir Akdenlzde, TUrklre 
muhtemel her tı.irlü Anu. ı. a~ 
laşmazhğmda tam bir bitaraf• 
hk muhafaza edebil!r. TUr1'1' 
ye, İngiltere ile yaptığı bu pil 
zarltktnn hiç bir şey ltaıan•' 

ı c bugiin 1nglltcrc He hlı· an· onun yardımına koşacak ve Mı • le TUrklye arasındaki pakt da maz. 
yeni bir adım 

Danzl.ge 30 000 ·Nazı· go·· nderı.ld ı· 1"':'"" ynpnıı';'tll'; hu nnln-:mn 
sır ve Filisitne bir taarruz olur -

' :rnkm l>ir :rnmnndn hir ittifak sa Türkiye derhal bu memleket· Aksar ayda tramvay 
) Fi ;nunhede~iııin lmzn ile tıımnm-ılere yardım ed.ec_e_k,t.ir. Paris, 13 (A.A. - garo ga· arazinin Almanyaya llhnkı mak 

zcteslnin Yarşova muhabirin· sadlyle bir plebisite mUl'acaat lnnacnktır. Sovyetler Bırlıgı ıle Romanya· o b • d 
. ,\nlns.ınnrnıı hn ... ,lnn"'u·ııııt ,-~ının d.n Tilrkiye ile. Anlaşmalar ak n 1 r yaş 1 n a elen aldığı bir lıalıere göre son edilmesi için Bcrlinden emir 

10 gUn zarfındn Danzig şehrine beklemekte olduklarını tahmin ~cı;lrıll~l ~nfhlllnl'I\ gelince, o ela detmış oldukları \:e Fransanın da 
· r aynı suretle harehet etmek üzere 

kazas ı 

bir 
30 bin nazi girmiştir. Duıılaı·, etmektedirler. ı:;u tnı~zcla nıkubnlıııu':'::ııı·: k ' I d 1 

... lmnn"a Ortıl .~, r11 1ıacla ~lii- olduğu gözönünde tutulursa, u • ç o c u ez 1 1 hUcum kıtaatmn mensup bulun- b" k . dd d ~"' <I ~ -Pe!e ı st fi rı re e iliyor nııı anını::ınasuıı hoznrak \'cırns· mum! bir harp takdirinde bogaz 
maktadırlar. Yalııız kentlileri larm bu devletlere ait harp gemi· · 
111 sc,..,·ah .. ilıl gösteriyorlar. Varaoya, 13 ( A.A.) - Polon- lovnkyııyı, ltnlya Arnn\'utluk 1 - DUn ö""le Uzerl Aksarayda bir 1 Sekiz metre lrndar trarı' 

,, " .., y erine açık bulundurulacagı ve t> ı 
Buııclan başka Almanlar, ha· ya efkf\rıumumlycsl, Danzig ile yaptığı himaye rnnnh<'desinl karşı taraf memleketlerine ise çocuğun !;lğoenmeslyle biten I vayla sUrUkleneıı çocuk sO 

vn yoluyla Daıızigc esliha ve hakkında her tUrlU plebisit fik· bozaı·tık hu nıcml<'kcti nskcri iş· kapatılacağı tezahür eder. çok feci bir tramvay kazası ela· tnrafı IJarçıı.lanmış bir hnld6 

mühimmat ithal etmişlerdir. rlni reddetmektedir. gal nltınıı nlıru 1' Ucrliıı • Jtomn Epoque şöyle yazıyor: ha nıkuagelmiştir. :'\fahallinde l ,•fnçlerle kaldtrılan tram,·ıı~· 
Şarki Prus;adnn gelen tayyare· Nnsyonal sosyalist makamla· mlh,·cıiı~ln tanrruzlıırın~ _clur· İngiliz -Türk anlaşması son de yaptığımız tahkikata göre hlı.· altından çıkarılmış ,.

0 
Cerrnll' 

)('r, SC"rlJest şehre inmekte ve rın, 1933 ele diyet meclisinde durmak H;ln ~ııgiltere hukuın~- rece mühimdir. Türkiye Karade- cll"P şu !iekilde cereyan etmiş- paşa hastahanesine göttırlll' 
lııımulclerlnl boı:;nlttıktan sonra ilk nazı ekseriyetinin alındığı ti, Anknra hııkfımctlnln ne du- nize giden bog-azlara hakim bu • Ur: ııı 

·· 1··11-·· •· t JFk" mllşttır l\ğır yaralı olduğu fç dönmcktecllrlcr. günUn yıldönUınü olan 21 ınayıs•~ııııt uguııu sormtı';' ur. '' u· lunuyor. Baltık denizi bir Alman Aksarny polis karayolu knr- · 6 

• ıı· 
• 1 ti t ı lJ11 sıınl' '"l"(l'ı<-i t'"· .. .. • :\1uzaffer çocuğun sıhhalı tcb Bu hO.diseler, Alman - Leh ic:ln bir plebısit hazırlamak em-ıııu• 01 7. n • c "'- ,, ._ p;olu olahdanberi 1ngıltcre ve şısmdaki Ktreçhancde aş~ılık 

boyunda hükpm stırmckte olan riui aldıkları ş=ıylnsınm çıkına·ı'aptnn .f'onı"a iki mc~nlckct nra ıFransa Polonyany ancak l{ara - 1yapan Kft.zım Gelinciğin yunın·I kededir. ./ 
huzursuzluğu arttırmaktadır. sı üzerine lı:ııı ga.z<'t<'lf'r bu sa·ı"ındn bırknı: hnftn suı·<ın temas- deni?. ve Romanya yoliyle yar • d:ı çırak ola•·nk çalışnn 0··1u on A "k f'l •fiı,te 

' · 1 1 t . . . ' · merı a ı oGu pası 1\. B. Gf'n~vic,·e Tabouıs, Oeuv }inlarla mtŞ"'Ul olmal,tadır. I :u· o mıış nı. ldımda bulunabıhr. bir yaşlarındaki Muzaffcı· .• \it· e· 
re gazetesinde~ buna mllmasil Sa~ rrnah organı A. n. C. ~ndN'<' yn.1.ısı7. koıııı-;;mn şek- I<'igaro şöyle diyor : sar:-v pazarındaki dllkkhnlaı"a Sandlego, 13 (A.A.) - AtılrP 
Jıal>C'rlPr Yern1ektedtr. Yalnız "'nzctesl diyor ki: !inde ynpılnn hu tcmn&lur .\k- Şunu kaydetmek lazımdır ki, götUrdUğU yemek tnbaklnrını rika filosuna mensup 20 bil, 
30 lıin ralrnnu yerine 4.500 ra- Son zamanlarda klltle halin- llenlz<lo \'C llalknnlnı·<ln sulhıınltngiliz - Türk anlafması mahdut al·nn.k için çıkmı';I, fakat bu ıu gemisi Atlantikte yaptıkları~· 
kamını ynzmn.lı:tndır. de Dnnzlg<' gc>Jcn S. A. ve S. S. ıııuhafa~n .' hu~usımll~ ~:ıınılu~- ~u. \'eya bu noktayı istihdaf et -ı radıı geçen Sirkeci • Yedlkule aylık bir .dolaşmadan sonra ~e· 

Danzigde reyiam ler belki de 21 mnyıs için bu l'İyN llnlrnıııetı ile Buyuk Bı·ı·ımıyor. o. Akdeniz mıntalce.s:na tram\'nyma atlamıştır. H nu· sifik denıztndekl hareket us 
plebisiti hnztrlamnlt vazifesini taııya hiiklıııwtlıılıı nym flkirışamildir ki bu çok geniş bir sa-! maralı ,.e vatman Hnlilln idare rine dönmUşlerdir. , 

hazırlığı mı? alını ıard•r. nnnlHın projele 1,-~ knı~nntte lmlıımlııklnı·ını,hayı .. ihti:•a eder .~eza şu c!heti ettiği tramvay depo ağzına gel- Amerika donanmasının dlğ~· 
Daıızlg, 13 (A.A.) Nazile rl her ne olursa olsun, bizzat gııst<'rmıştir. de mutnlaa etmek lazımdır kı ·ve dF-i znman Muzaffer çocuk ye· parçaları da yarın gelecekle 

rln orgıı.nı olan Daııtziger Vor· naziler dC' bilirler ki Polonya Hunun iiz<'riı~~ ~ıiikiı~ıet ı·e~-,b~nun i~i~ de ~evkalft.de mlihim· re 
0

atlamak istemiş, fakat tram· dir. 
poslrn gazetesinin matbaası 10· kendi otorltC'slne tft.bl hulu nan nıl'n tnı;ilt<"rc hukumetı ile ınu- dır_ 1ngılız - Türk anlaşması Bnl " ·ın sUrati dolavısiyle mUva- ------------

1~ saıttinıetre ebadında hllyUk Dnnzlg "'('rbeo;t ı>C'hrlndc> hiç birlznkerc~·c g-i~·i7ınt•k ic:lr~ Biiyi:I; kanlara da Famildir: . . z:~csini kaybede~ek dUşmU~. 93~~~::,ıalımel 5 inci Sulh 1111,.ıı~ 
bir kurt siparişi almıştır. \"eye- plcıbi~itC' mllsande C"tnıiyecektlr.1;\1ill<'t :'.\lcf'lı ... ın~len snlulılyct ıs-ı .. Dem~k oluyo~d kı. tngılız ve tramuyın altına gitmiştir. lldkimlioindttı: 
rin<' ı:; tirıncğe haşlamıştır. Bu :Nn~roıınllst .. 'Varsııwsekl tPınl-:-, .l\ledl' hn sn~.fthlycti .'·c~-1~.urk sıvasetlerı :61vrup~n~n. _bu 1 Vs\tınanın hftdlsedcıı haberi l\umkııpusa A~:ıhzadc .Tu.ra.n J;~ 
kartı:~rın lizerlııde büyUk bir "ılzl<'nııik ~nzC'tC'sl eliyor ki: ım!ı:-tir, En·clld gıın B:t5\ckıl 

1
1 .. smmda tıı..mnmıyle bırıbırıne 

1 
,., ıı. 1 l ocuk hu şekilde kok 3 ~o. ıla snkın bahrıyc nın 

11
, 

b 1 " el B" - - - - - -- 0 mauıt;ı ç n ç ~ ı 1 · 1 k d' ine ıı) 
"n P.t" \e ktıçUlc ir "rnyır vaı I nnzir,-dc lılr ıılchiı::lt ''n.pıl • Hcfik Sn'.\ılnın tnı·nrrn nıı u· "'il tnthik olnııdnj'.':111111 dliı;;ünc- hlr mllddı:ıt sUrllklenmtş, ancnk ı,;iikliiiiıı _ıusr ıı~ c ·en ıı; · ırııl•' 
• - 1 •• ili t 1\1" •l' ı I • okuıııın . .. I ' 

1 

yrrdl' ımkınc kı7.'rnrılcşl Jlanıı< 
ıır. mnsı flkı i, rNldetm1$ olduı \l • ,yıık M <' • ı.:< ıs ıu t • hıı•: sonrll ın:m Tıırk - n~iliz ahnlinin ı;:ığlık ve feryatları U· vlbi t:ıyin cılihli~i iliın olunur. \ 
Bu kn rtlnr, UçUııcU Hekh'yc ya- muz .'\lmnıı ta!C"plerlnin bir llC' . Yr ittifak ile t:l~\·ip Nlıl~ı~ he· 

1 

ittifakının ıınsıl hnzırlnnclığıııı 

1 

zerine durabilmiştir. . <K. f. 9t 
ııılmıç olnn pl<'bisitlerd<' ku!İa· ti<'C'Sld!r. l'olorıyıı, D'lnzl-; me . 1 ~nnıuıme hıı ':'('I ilılı• tnhı·ıı·ı .oln ı ·~ii:ri>niinc gctlrcltm. ..-/.1 
ııılmış olan lrnrtlnrı andırmak sE'.>lesini tC"k tnraflı hallNlcr>ek ruk )flJıı'ırn 1'iiı·' - ln~illz ıntiza-, işte. <~umlmriyflt JIUkinnctl· ı ... . 
tadır. buıunan hiç bir plcbıcıu ı.ııbuı keıcıcı'hıin ,·nr<l 1~ 1 mesut bir 1 nııı rıa. ... ı bh· Jınık hiikumcu oı- Levazım Am i rliği Satın alma Komısyonundarı 

'Nnzl mnhaflli, yakındn Dan "Yl<'miyecektir. ln ... tiı•cdir. Ynrın iki memleket rlnf~ıınu hu ıı;urctle anlıralıillriz. 1 '--------------------------
zigdeki nazı fırknsında bir isti- nrn mt n knt'i hlr ittifak nuın- 1 \·c :tn<'nk hnndan 11onradır ki s· l 'd D · k d S lt h tt k' b 130 il., 1sO 

ırKecı e emır apı an u ana me e ı am ara ıı. 

ar~ ynpıl3ca[;"ını beyan etmelt· Evkafta de'.Jişild.H:l~?" 1 1ı:-rl~st lmzn ('(Ullıı~c . hfikfımet ynrtn nıemlt'kct \'c mtılet Türle ton ağırlığında evrak eandıkları naklettirilecektir. Pazarlıkla e\:' 
•<' h~ de muhalifler izahata I- Ankara, 13 (Telefonla) - Va- bumt <fa g::.-ne n iyiıı• l\lntct • İn!:illz lttlfftkınm icabı olarak ailtmesi 1~-9~9 pazartesi günU ııaat 14,30 da T ophanede V' 
n:ı.nmnmaktn Y(' l',n.,·.,. malca k.ıfl.S:: umum mli~ürlilğü .. milfct - ~~e('tislnh: t:ı~\'lhlııc nrzcclcc<'k-

1 

hlr giiıı .. n~~dmrl"ct hn.,.ıl oh~rsn \'azım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. TaliP1"~ 
matının ger<'k scırlıest şehir a- tışhgıne muamelat ve mulhak va tır. .~ t!f'llf'! nııyıık ~fill('t ~frd1~ı nln sandıkları Demirkapıda amirlik ambarında görecekler ve suıtııtl. 
rrı"l lndcı sakin Alınnnlarm nts- kıflar mUdilril Hilmi: ~~d·köye 1 ı-:ımdi hlr keı~c ıoı 41 urk · '! 1~ l kaı:nrı il~ h~r hRrbc glrll<'cı-ğint> ahmed~ nakledecekleri yeri. de. gördüklerine dair vesika _aıııflli, 
bPtint tayin maksacliyle bir re· de ~urs~ vakı~cr müdüru İhsan nuın nmnhcılcsinin ne gih'. .c.J emın olnhllırl.1.. bu vesıkalarla eksiltnıeye gırebıleceklerdir. İsteklilerin katı tef11 
fı ranclum yapılması, gerek bu tayın edılmlştır. 1 rnit iı,:lnclc lmzn c<li1<l.lğl ' c 11a ASIM US natlarile beraber bcllı .saatte Ko. na gelmeleri •. (667)_ .(3304.) 



1~k lisesine mağlup olan HaydarpCtfalılar ı:avganın ba.şlangıcında S a1imt! yapılan ilk hücllm Maçtan 1X r g6rilnflf 

~000 . kö~Ö lbôlFlbÜIFÜliil<e gö1Fd1Öaa• 
2 yaralı hastahaneye kaldırıldı, hakem ve 

birçok kimseler dayak yedi .. 
Bu, zabıta vakası değil, dün yapılan mekteplilerin final maçıdır 

Müsaba ka neticesinde Haydarpaşayı 1-0 yenen 

~lld 
Işık Lisesi şanıpiyon oldu 

tarar en Terbiyesi l\lUdUrlUğU ı Tribünde birçok mektep ho· de gittikçe sertleşerek gene gol· ı ları a rasından Haydarpaşa ağ 
l~tde'11dan vcrllen emirle klUp· calariyle, Maarif Yeklletl Be· sUz olarak beraberllkle sona er· !arın ı buldu. 
·~ı. 11 ~ıkarılan talebe futbol· elen Terbiyesi MUdUrU Vildan lli. Uzun uzun alkışlanan bu sa· 

.. rıa O tı:~r kurulmuş takımlardan Aşlı de bulunuyordu. Tribünle çüncü devre yıdan pek az sonra gene Işık sol 
fntbeltkep mektepliler arasında rl de Uç bine yakın bir seyirci ~.foayyen müddet berabere içi çok müsait vaziyette güzel 

O) t 
dq11 Urnuvasınm final maçı kalabalığı doldurmuştu. bittiği için tekrar kur'a çekile· bir fırsat yakaladı, fakat topu 
~a~t 'l'aksim stadında yapıla· Hakem Feridun Kılıcın idare· rek on dakikalık iki kısımdan kalecinin kucağına bıraktı. tj. 

"14. ı. sinde saat UcU yirmi gece başla· birincisine başlandı. Kur'ayı çUncü dene böylece Işık eklpl· 
~ir eıttepliler muhitinde bUyUk nan bu oyuna iki takım da şu rşık takımı kazanmıştı. Bu su· nln galebesiyle bitmiş olclu. 
lq9~1llca uyandıran bu karşı- ~eklldekl kadrolarlylo iştlrAk retle mavi · sarılılar rUzgAr le· Dördüncü devre 
8orı a tnaalescf fena bir şekilde etliler: hine dizildiler. Oyuna da Hay- Oyunun son kıl'mr çok serf 

cla"Ja rının da bi r talebeye ya- f fakat bir köşeden t ekrar aleT 
kışı·.ıyacak şe:kJJde bağırıp ça· alan b u feci dövUş sahnesi yirmi 
~ırıo aslyle hUtıtlltün sin irlen· dakikayı m ütecaviz bir zaman 
dikleri görUlUyordu. devam etti. Bu sırada başta 

Nihayet 8 ıre! dakikada - ya· Selim ,.e Nlzamettln olmak U -

nl oyunun hltmeE>lne iki dakika zere, bütün Işık takımı, h a k em 
kula - top tam saha ortasında Feridun Kılıç ve kendiler ini b u 
.>ynanmkta lker.. Haydarpaşa çirkin hareketten menetm ek 
s:ığnçığı 1' .... ;kret ileri atıldı ve isteyenler mükemmel surette 
kaı·şısıııa cıkan i~ık takımı mll· dayak yediler. 
llafll Nc,.ınlye bir yumruk indir· Işık lisesine mensup ve ata -

dıı.ka l!tı:nfştlr. Tnraftnrr bulun- ı l~llHu\lt : farpaşalılnr başındı. Bu hücum b:ıslndı. Işık takımı galibiyeti 
tl!l laı-1 takımları alkışlamaya Adn a u 7 ScıHın , :\'«><·mi - A)·tc seri dön dü. ,.e neticede $&mplyonluğu kay· Galip takımın ml\dafil buna !erce gene de - nrkada~lnrını 
~·aıl!tı \l~ bin kadar seyirciden, ' ki n , Hıfat, l 11 \ uz - Xiyıız.t, A ıl· 1 k t kım l" betmeınck için fevkalAde bir e· nıukabele etmek ~üyle dursun, korumak için bile olsa - sah a 

c.l. dm sol triblinünU dolduran bin-

tııı s / 11 .. 1 N. şı a ının go u . 
llıııg10b1 'tıtr kısmını tu~anlar, ".nn, ·~ ere • Uı:i<'.l n , .zam et· ı Oyun bir müddet ortalardn nerJI ile didinirken, Haydarpa Flkretin yanından kaçmağa ba' ortasına akın etmiş •e kavgaya 
~ Yeti hazmedemıyerek tın. oynandıktan sonra _ maç:ın ba· şnlılar da mağlUblyetten kur tarken, ikinci bir t okatla yere karışmış olı;:alardı, o vakit bu 
\ını1~:ı. hııcum ctW,cr; ,kendi · HAYDARPAŞA : ' da.İılıeı: ~ıı_&lbi _ Hay· tulmak için çabalayor, fakat yuvarlandı, iğrenç h!dise maalesef d aha 
lr k\.tını yenmekten başka hiç .raıJi:r-~ ~T, "!JdlefDllôi da rpaşahlar nihayet sağdan F fk merkez muavln Rı7a • mıra&rf Du .srr adi. tQP Jt' I& •aıı.t.r&Cla cok f eci bir "eklJde biterdi. 
l~t lbahatları olmıyan rakip l'arık, lsmall, Kadri - F ikret, ret vasrtaslyle bir akın yaptı· Necmi •. o Yalçın Salimi bir tUr· oynanıyordu. DUnkU Yakada yalnız Sel!• 
!Olcuıarı dövdüler; bu arada lbrııhim, Şinasi, Hidayet, Go lar. Selim bunu da kesti ve topu lU aşamıyorlardı. .Au muvaf· Yere dllşen arkadaşına. Fik· ve Nizamettin hastaneye na ' 

tatd ac mUddetlnce - ıutfunu znnfcr. solaçı~a kadar gönderdi, sola· fakıyetslzlik dakikalar ilerle· retin tekrar hUcuma kalkıştığı· loollecek kadar yaralandılaı 
~~e~klerı hakemi de yere dU· Rtlzglirı arkalarına almış 0 • '=ık Nizamettin de, rakip mUda· dikçe asaplarına tesir etmiş ol· oı gören Selim derhal vaka ma· hakem de yediği dayaktan bay· 
~~ı ~le bayııtıncıya kadar tek- larak oyuna bnşlıyan Haydar· filerln ileride oynamalarından malı ki, oyunun sonlarına doğru balUne gelerek hdiseyi önlemek 11nlık geçirdi. 
ll~~l~er. paşalılar, ilk dakikalarda zayıf istifade ederek yaptığı gUzel işi IUzumRuz ~ertllğe döklUlPr. istedi ,.e nitekim Fikretl Meta 

~n~ Un bunlar yctişmişyor· bir hdklmiyet tesis L"ltller. bir sUrliı;ıU falsolu bir şUtle ta- K a vg a başlıyor okşıyarnk oradan uzaklaştır • • • 
1 •tırııtlbt aynı şnhıslnr, vnztre· Bu listUnlUk nncak hcş claki· mnnıladı. Top kalechıln parmak 8at trlbtınn kaplrynn nrkn· mnğa da çalışıyordu. 
t,llıı ~·apan gazeteci arkadaşla· ka sürdll. Bundan sonra genç Fakat bu anda tısabı gerilmiş 

Yukarıda yazdık; şimdi tek· 

1a hıa da hUcum ctUler; onları fakat enerjik Işık on biri topu 
llı~rı ırDaladılar, iş görmekten rakip sahaya sokmağa muy:ıf· 

ll ~tıneğe kall;:ıştılar. fak oldular. 
~!rt Uguııe kadar snhalarrmızdn 8 inci dakikada soldan sağa 
h~~:~ kavgalı, dövüşlü mllsa- geçen bir Işık hücumunda mcr 
~I dar scnetmlştik, fakat ylr· ke z muhacim BUseyin kaleci i· 
tu ı.. a\lkadnn fazla suren dUn· le beraber topa sıçradı . Kaleci 1

1 ' ,,~~llUmeye şimdiye !tadar blo!e ettiği topla beraber kale 
tı lld r edilmemişti ve inşallah ye girdi. Bu golU hakem favuı 
~te~: böyle de rastlanmaz. addetti. 

ı ,. 11.teplc:>rlnde spor yapmala· On birinci dakikada sağlç Şe-
• rtı 1.; ınuammıerl tarafındaıı ref gene Işık lehine muhakkak 
·~ ._ D edllen maçlarda kardeş- bir fırsatı yavaş hareketi ylizün 

"at., ı d k d t ıı1e ·~1 aşınnJarı için klUpl.·- en açır r. 
ku h n Çıkartılan genç:lerin r1ün Işık takımının hi'ıklmlycti da 
:ı~1~ :tr'"lı.etıcri <'ldden yUrc ~:!n kikalnr ilerlcdlk1:e zlyadeleşmr 
tı 1 tıaı n sine rağmen iki tarnr dn derli 

ııı 1111 • u çirkin hlı.disenin 
lrııdı claha sonraya bırakarnk toplu bir oyun çılcaramıyordu 

~eliıı:ı •• ltlaçın tafslHUıııı nakle· Buna dn tarafeynin fazla asab i 

1 
~ı~aÇa ba~lanıyor 

llıı a.t~"-'kteplerı arasında yapı· 
~lkten e lrıUsabakaları sonn cr
\;ı. 118 

60nra ışık ve Haydarpa· 
rı· esı k 
1 kı:Har, e ipleri taraftarlarınm 
ilr, ıı.r:ı.ı:111t1g suı.ha,·a cılrtı 

olmaları sebepti. 
Yarım saatlllt ilk devre böy· 

lece bitti. 

tlkhaftaym 
Ma..-i . Sarı formalı Işıklıla· 

rın başla.dığı ikinci devrede rUz· 
gAr da lehlerine olduğundan. 

top ilk anlardan itibaren Hay· 
dnrpaşa kalesi öntlnc yerleşti. 
'Hlnferlt akınhır Selimin ga~· • 
retll oyunu sayesinde geri dU 
n" rken Işık mııhaclmlerl ele nA 
mfitcnahi fırsatlar kaçırmakt:ı 

idiler. Bu kısımda da iki taraf 
~ene dUzgUn bil' oyun tuttum -
mıştı. Asabi hava glttlkç:e ziya· 
dcleşmektc ve herkeste maçın 

· nllhoş bir şekilde nlhayetlene· 1 
ccğl şüphesi artmakta ldl. 

Oyun aertletiyor 
l O uncu dakikada Haydarpa· 

Kız melktepllaırn a ıraso ın~ a 

Kandilli Lisesi atış 
birincisi oldu 

~ 

Dün Ta7;.,lm atculı ml<ı • kavgalı m~çtan evuel · kız me1;tep1er: 
rra.'1ndtı atı§ müa<Jba~ yapiLd ı. 

-,a kalecisi ,.e bir dakika sonra Bu k.ar~~ya finali.st Kandilli ve Kız Mwt!lim Mektepleri 

da gene ayn'. takımın s_oı mua· ı i§tirak etti. Yine f inaZi.'lt olan Çamlıca girmedi. Neticede 2!9 pu~ 
\•ini raklplerıni sert halınde tek va>ıla Kandilli §ampiycmluğu kazandı. /k"i.nci olan Kız M1«lllim 
melemeğe başladılar. mektebi de ! !B,5 puoon aldı, Yukardaki re"'7nl6rimiz l1U mdlda· 
Müsabakanın ik inci d evresi 1ocıl.arda atl§lar fl."P.thrken ~ektedir. 

diğer oyuncular da galip takım 
kardeşlerinin lizerine çullaıı · 

mnğa başladılar. Du gözll kız 
mış ı;cnçlere tribündeki dostla 
rı da yardım için sahaya hllcum 
edince hMlse feci bir şekil al· 
nııştı. 

Tribün seyircileri takımları • 
nı mağlQblyete uğratmnğa sc -
bep olan Işık takımının güzide 
01Udaffl Salimle, ı;olU atan Ni· 
zumctUne olan hınçlarını gU· 
ıelcc aldılar. Zabıtanın gayre 
tlyle zaman zamnıı bnstınlan . 

rnr ediyoruz: 

I>Unkü htıdise gibi bir vak a 
henUz sahalarımızda gör Ulme· 
ıniştl, hem l\lUpler :ırasında, 

hem de ne TUrklye idman cemi· 
yeti ittifakı esnasında, n e de 
rurk spor kurumu zamanında .. 
BugUn spor devletleşmiştir ; 

klUpler, mektepliler blrlblrin
den ayrılmıştır. Böyle sporun 
:llslplinll bir devresinde sah a
larda futbol yerine döyUş sey· 
"etmek insana cidden fe n a gell· 
ror .. 

Eıı. Er. 

M i 11. i k ü m e m ü s a b a k a 1 arı 
Demirspor 2 Ankarakücü 1 

Fenerbahçe 1 Ateş O 
Ankara, 13 (Hususi) - Anka. cl dakikada solaçrk Zeki ırkı bir 

ranın iki milli kiline takmu De. şiltle takımının ilk golünü attı ve 
mirspor ve Ankaragücü maçı An· devre de bu netice ile Demirapor 
karalıların at yarışlarını rahatça lehine bitti. 
takip etmeleri iç.in bugün karşı- ikinci devre, Ankaragüçlülerin 
la~tılar. hakimiyeti altında başladı. Rüz-

Muzafferin hakemliği ile yapr· ı gara rağmen daha iyi oynayan saA 
lan bu maça takımlar ~u kadrola.

1 
rı lacivertliler bir hayli fırsat ka. 

riyle çıktılar: çırdı1:tan sonra bu üstünlüğü tek. 
AN KARAGOCü: Natık - En. rar rakiplerine kaptırdılar. Devre 

ı 
~er, Salih - Abdül, Semih, lama. 
a - Hamdi. Fikret, Muzaffer, 

ı Fahri, Hamdi. 
CZMIRSPOR: H ilmi - Şev· 

ket, Gazi - Kimil, .lbrahim, Or
'ıan - Muıtafa, Arif, Orhan, Fet
i, Zeki. 

1 Oyunun il~ devresi bir hayli ya. 
ıaı geçti. İki tarafın yaptığı hil. 
cumlarda karşı taraI müdafileri 
tarafından kolaylıkla kesiliyordu. 

Devre ortalarmdan sonra D e. 
miraporlılar daha dUzgUn oyna
map b9fladıW; :Ye neteıdm 37 in-

ortalarında Orhan ikinci golü de 
attı ise de Ankaragüçlüler bu gol
den birkaç ~akika sonra sağaçrk 
Hamdinin ayağiyle yeg~ne say la
nnr çıkardılar. Maç da böylece 
2 - 1 Demirspor lehine bitti. 

Iz:mir, 13 (A.A.) - Şehrimizde 
bulunan F enerbahçe bugUn eeı 
bine yakın bir seyirci kalabalığı 
önünde Ate~porla yaptığı milli 
klime maçını, teknik, üstün fakat 
ıanssız btr oyundan ıonra 1 - O 
kazanmrıtır. 



Dünkü kavgalı müsabakadan enstantaneler 
... -- -

GAYRİ MEl\11\'lJL MALLARIN AÇIK ARTIRMA !LJ..I'.'I 

Çatalca icra Memurluğundan: 

D. No. 939-161 

l\fadde: 126 

Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne olduğu: Aşağı ki listede yazılı 26 parça 
arazi ve çayır 2280 sayılı kanuna göre satılacaktır. Gayri menkulün bulunduğu mevki, mahallesi, 
sokağı numarası: Aşağıda listededir. Takdir olunan kıymet; Aşağıki listededir. Artırmanın yapı. 
Jacağı yer, gUn, Mat: 15. 6. 939 perşembe gilnü saat 14 de Çatalca İcrasında Birinci artırması 
yapılacaktır. 

1 - lşbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 5-6-939 tarihinden itibaren 161 No. ile Ça • 
talca fcra Dairesinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olan -
lardan fula malumat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 39/ 161 dosya numarasile memuriye -
timize müracaat etmelidir. 

!? - Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıyetin %7,5 nisbetinde pey veya milli bir bıınka. 
nın teminat mektubu tevdi edilecektir. (124) 

~ .- İpotek sahibi alacaklilarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa. dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itiba -
ren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
maIUmat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimenkul Uç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edi
lir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin 
alacağın1 rüchanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların o gayrimenkul ile temin edil. 
miş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma on beş gün daha temdit ve on beşinci 30-6-939 cuma günü ayni saatte yapılacak 

artırmada, bedeli satış isteyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ~artile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir be· 
del elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düş~r. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmi~ 
olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle 
artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. lki ihale arasındaki fark ve geçen günler için 
%5 ten hesap olunacak faiz ve aiğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. l\fadde (133) 

Yukarıda gösterilen 15-6-939 tarihinde Çatalca İcra memurluğu odasında işbu ilan ve gös
terilen artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

s. Mevkii Beher 
!\.Iik. D. Kıy. Umu .. Kıy. 

Cinsi Evi. Dön. Lr. Kr. Lr. Kr. Sabl. Mik<ları 
1 Boyalık N. Çataldere Çayır 00 7 3 00 21 00 Yirmi Hiss. 16 hissesi 
2 ,, ,, ~fandıra ,, Tarla 00 G 1 00 6 00 .. " " .. ., 
" " .. Emin çayır ~le. Çayır 00 8 5 00 40 00 

" " .. " 4 .. .. ,, .. Tarla 00 2 
" 

3 00 6 00 
" .. " .. 

5 
" " •• •• .. Tarla 00 3 3 00 9 00 

" " 
,, " G ,, 

" Kasımoğlu dereTarla 00 12 2 00 24 00 
" " " 7 

" " Kavaküstü Çayır 02 5 3 00 17 50 .. " ". 8 Kasımoğlu dereÇayır 00 5 " 00 15 00 .. " 
i) 

" " .. " 9 .. .. r.Kurddere Tarla 00 20 2 00 40 00 ., 
" .. " 10 .. " Kadrrım mev. Tarla 00 10 2 00 20 OD 

" " " .. 
11 ,, 

" Savat karşısı Tarla 00 4 4 00 16 00 •• " " 12 ,, .. Sa vat karşısı Çayır 00 6 4 00 24 00 
" " .. .. 

13 .. " Devecipman Çayır 00 7 5 00 35 00 " " .. .. 
14 

" " Kozdere Ta.rla 00 lO 2 00 20 00 .. " .. " 15 .. _ H Kara toprak 00 J2 2 00 2•1 00 '' .. .. .. " 16 
" .. Çilingöz Mev. 00 8 3 00 21 . 00 .. .. .. .. ,, 

17 ,, 
" Çilingöz ?\rev. 00 3 3 00 !) 00 ,, 

" " .. " 

SOLU CAM 
BiSKiiiTi 

939/ 44 
Adalar Sııllı Mahl:cnır.slnden: 

Büyük:ıd::ı B::ışl ::ılah :ı lıın sokak 5 

!\o. d::ı sakin iken ik ıımclshı meçhul 
.\li Fehmi P::ış::ıyıı: 

Malill Kasap~ an ile şa~ ian ve miiş. 
terckcn nıutasurrır b11lunduğun111 

Büyük::ıd:ı Başl:ıla sokuk fı No. hı ha· 

nenin g:ıyri knlıili tıık:-oiın olchı!!urı· 

cl:ııı açık arltırın:ı ile snlılnr:ı k şuyıı 
unun iz:ılesi hakkında sfü.ii f!l'Çcn 

\latilılanın :ılcylıinize :ıçlı~ı davanın 

c:ıri ıhıruşm:ısı netices inde mezkur 

ha nenin gayri kabili ınksiııı olduğu 

"ııbil olduğıınd::ı n açık arllırınn ile 

satıl:ır:ık şuyunun iznlc$İnc karar 
,·crilmiştir. 

f şl~u ilunın nc5rinin ertesi günün
•lcn muteber olm:ık iizcrc 15 giin zar
fında temizi d.ını l'lııı cdiğiııiz t:ık-

ılirılc lıiikiiın k:ıliyel keo;pl•dcccğ• 
ehli~ nı nknruın:ı kaim ohu.ık iizcrc: 
ı:ın olunur. (:!912!iı 

18 
" " 

Kışla altı 

19 .. ,. Amin çayırı 
2~ 

" " 
Aminçayırı 

21 .. " 
Baldıran Mev. 

22 
" .. n landıracı deresi 

23 .. " 
aanızlar Mevkii 

24 .. •• Erikli orman .,- Çelikçi yolu .. <> .. " 3G 
" .. Ahmetdere mev. 

1 - İstanbul Ziraat Bankasından aylık alan belediye ,,c r. 
susi idareden müteşekkil mahalli idare emekli ve öksüzlerinitl • 
sayılı birinci altı aylık yok\amaları 12-:\.-Iayıs-939 dan itibsı' 
başlamıştır. 

2 - 1\Taaş sahiplerinin yoklama ilmühaberini oturmaktJl • 
dukları nahive müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra reslllf' 
net, aylık cUzdanı ve nüfus tezkerelerile birlikte Mayıs 939 ~ ' 
na kadar ait oldukları belediye şubelerine müracaatla yoklanııı\ 
nı yaptırmaları ilan olunur. (3320) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare 
Hey'etinden : 

1 - Eksiltme günü talip zuhur etmediğinden Çankayada f 
tmlacak polis karakolu binasr inşaatı eksiltmesi 15 Mayıs 939 
zartesi günü saat "On beşte,, T. B. M. M. İdare hey•eti odaS 
pazarlıkla yaııılacaktrr. 

2 - Fenni evrak T. B. M. M. İdare hey'etinden alınacaktır· 
3 - Keşif bedeli 31994 lira 50 kuruştur. ~ 
4 - Eksiltmeye g:recf'1der 2399 lira 62 kuruşluk banka tt 

nat mektubu getirecekl~ı dir. .. 
1 

5 - Pazarltğa girtcekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncu ı11 
delerinde yazılr belgelerle en az yirmi bin liralık bu gibi biJ1• 
yaptıklarına dair vt:saik ile birlikte pazarlık gün ve saatinde 1·5 
M. M. İdare Hey'eti odasında bulunmaları (1667) y 

Elektrik mühendisi aranıyor. 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünde~ 

Devlet Demiryolları Cer servisinin elektrik ~bele:ini ~t 
takilen idare edecek mühendise ihtiyaç vardır. Talıplerın S: . 
m, vazifelerini bitirmiş olmaları şarttır. İhtisas ve kabiliy~t~ 
tihan neticesinde beğenilenlere 208 liraya kadar aylık verıl q ı: 
tir. Taliplerin hüsnühal ve diploma kağıtlarile en geç 8. 6. 93· e 
rihine kadar Ankarada cer dairesine tahriri müracaat ct111 

ri ilan olunur. (3184) 

" 00 6 3 00 18 00 " .. .. .. 
.. 00 8 3 00 24 00 " •• " •• 

00 5 3 00 15 00 " " " •• 
" 

00 10 1 00 10 00 .. .. " .. 
.. 00 6 3 00 18 00 " 

,, .. .. 
,, 00 15 5 00 75 00 ,, .. ,, •• fll1" 

00 İki dönüm mikdarı fid 
lıktır. 

" 
00 3 3 00 9 Yirmi His. 16 hissesi 

00 5 3 00 15 00 .. " " 
, . 

" .. 00 15 5 00 75 00 " .. .. 
~ 

SAHiBi : ASl:'ıl US 
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Neşriyat Müuürü: R. Alımet SevengilBas~ldığı yer: YA.KIT ~fatl>tıll· 


