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l'selediye memurla-"'\ 
rınm tekaütlükleri 

Ankara, IS (Hususi) - tdarci 
hususiyeler ve belediyelerde hiz -
met eden memurların bu hizmet • 
!erde geçen müddetlerinin teka -
ütlükte hesap edilmesini temin için 
tekaüt kanununda değişiklik yapıl 
ması kararlaşrruştır . 

......... 

Sovvet cevabı dün Moskova -
da ingiliZ elçisine v e rildi 

Yirmivedi vilD.yete yenı . 
valiler taıin edildi 

Kayseri, Tokat, Rize valileri 
t . 

\ 

vekalet emrine alı ndılar 
Anra-şn-1a-d-an-so-nr-a \ 
söylenenler ve 
yazılanlar ... 

~'!!azı sözler söylendi, bazı yazı. 
)a .Yazılıyor ki Büyük Biritan. 
ı~lc Yaptığımız o güzelim an· 
illa aya karşı azıcık hafiften al. 
l:ıok Çokça saygısızlık sayıla bilir. 
~ lor. Refik Saydamın anlaş. 
Jeıı ~ bıze bir üstat lisanile nak. 
la ~ söylevi ve Snffet Arıkan. 
\ı.~L Zlm Özalpın bu söylevi şer. 
rı,;"\ sö~cri olmasaydı da yal-

Ca Jcfııı ~z].~r~ bu yazılar okun. 
ll:ııı: . ımnye bugun oı gı. 
lıa, gıbi sulh cclibCslnc acgn, 
"Vrrı cephesine geçmiş olacaktı; 
~~~ bulacak bir tecavüz hare. 
lıa.t-' Akdeniz mmtakasında bir 
ile ~ ?aik olduğu halde Türkiye 
h1tlı ~?il terenin biribirile filen iş 

1 
:elin gı Yapmaya ve biribirinc el. 
~e .~en gelen yardımı gcsterme. 
de ~0Zleşmiş oldukları,. na değil 
lip 1.~anya ile İtalyanın muha
tiıı:ı duşnıan olduğu bir saffa bi. 
tıld ~e müttefik olarak girmiş 
~t.'Urnuza hükmolunacaktı. 

~ aı'Vet, Türkiye, harp etmeyi gö. 
~ke:rak, sulh için birleşen mem. 
tı. ~erıe sulh gayesinde birle§. 
l'a d tak, eğer, bitaraflık, iki ve. 
llatı aba fazla devlet arasında 
~ ~tnış bir harbe yabancı ka
haıi er devletin bu yabancı kalış 
ittif deınckse Türkiye aktettiği 
ti! ,:a. :rağmen gene bitaraf de. 
auı1e ~dı:r? Hatta bugün asri u. 
bin re topsuz, tüfeksiz bir har
Q0~ereYanı kabul olunsa bile ... 
8iııd/0:ruz ki ittüak beyanname. 
liaık Akdeniz mmtakası başka, 
ll:ıev:lar başka. birer hükmün 
'.l'iırki Ud~~lar... Demek, vaziyet, 
fn.gil/e ıçın böyle olduğu gibi 
gOıe e~e için de böyledir. Harbin 

Ruzvelt 
Yeni bir konferans 

teklif edecek 
Vaşington, 15 (A.A.) - Nev • 

york. Times gazetesinin öğrendi. 
ğine nazaran Reisicumhur Ruz -
velt, Avrupa sulbü lehine yeni 
bir teşebbüste bulunmağa karar 
vermiştir. 

Ruzvelt, ekonomik meselelerin 
toprak genişlemeleri olmaksızın 

halli için bir konferans yapılma. 

smı yeni bir Avrupa buhranı paL 
lamadan münasip bir zamanda 
tekrar teklif edecektir. 

izvestiyanın 
Türk-lngiliz anlaşması 
hakkındaki makalesi 

(l-'a:ısı 8 incide) 

Yeni Boll.l valisi Naci Ktcımmı 

Yazısı 8 incide) 

Fon Papen 
Mezunen mem
leketine gidiyor 

Ankara, ıs (Hususi) - Alman 
Büyük elçisi Fon Papen mezunen 
memleketine gitmek üzere bu ak
şamki trenle hareket etmi~tir. 

i!lnımıyaya i1hcıh edileceği söylenen Danzigaen 'bir ıgörün~ 

l ngiliz -SovlJet paktı 
-yapılması kararlaştı 
·u B ıc· d duoda istihk3mlan dolaşıyor 

. _Danzig ayan melisinin Almanyaya 
ıltıhak kararı-_ vereceği söyleniyor ;r ...... sncld•> 

ı 

Kurukafaların esrarı -------------------
Bugün bitti 
V ~ RO rNI 

! Binbir heyecan ve merakla . 
i dolu olan i . ~ s. o. s : . 

İsimli zabıta roman ımıza : 
başlıyoruz l 

ingilizceden çeviren : ~ 

, ··-·--·~--~~ n i r . .J 
Askeri barem tetkiki bitti 

Ankara, ıs (Hususi) - Bütçe 
encümeni, subaylarla askeri me -
murlara ait yeni baremin tetkikini 
tamamlamıştır, Projede askeri ba
rem için 13 derece tesbit edilmiş. 
tir. 

il •• , • • 

,.., 

Ankaroda ırcl:iller ilılifaWen dünO.yorlar 

1atııar~aıtıı:nası ve harbi göı.e a. 
ita bir hır cephe kurulması baş
ed.enı §<ıy, harp etmek ve harp 
ll erıe b" 

- __ . __ , .. __ 
U İlf ır olmak başka §eydir. 

rarı.%1 Vaziyetin de birer bita. 
lteııd· Olabilir, fakat her halde 

ıne .. 
Anı gore bir bitaraflığı ... 

bOre ı:~ayı, §ahsi temayüllerine 
lllt:nin "b' Yalnız resmi beyanna. 
aıeyh. u anlaşma hiç bir devlet 
~cıı a~~ ~Uteveccih değildir,, di. 
1~ ltalın ıbaresini tekzip olmak. 
tıı-ulla az, Yabancı ve zararlı 
ll'ıek 0~:da ağının tam içine düş. 
bun~ 

ttııı fltif gelmiş geçmiş bü. " 
Çattlara ~an içinde yaşadığımız 
l'etterin zer bir takım zaru
llıaı., sevkile vücut bulm11cı.tur· 
d 'llYet.i b" _. ' 
afaa k ır milletin kendi mü. 

nı uvvet· · ek ola . ını artırmak de-
taı.._ . -~ hır ittifak bir silah 
•• ""t - ute ' 'trr . caviz olmıyan bir iL 
, · Bız bu .. 
e lllUes ıttifakm mevcut 

l.~lmıbıı1<7a Tayyare par7mufo bir maııga 1ıavaya ıateş caiyor 

Tayyare şehitleri ihtifali 

Dün yurt için havalar
da ölenleri aı1d1l{ 

(Ynzısr 3 ünclide) 

lli boZnı: .. dosUu1dnrın hiç biri. 

gına ve muayyen bir Gördüğilnil.z 2 resim Nevyorl•serg isin'de7ci -pamJonzmıuza ~ittir • .Biri p_avyonunıu.::wı 'da1ıilfoi, 'diiJeri 
~De:vanıt B ~). hdi.:lCf _ımmızara.ttM ~ir. . / 

Zafer geçidi 19 mayısta 



işaretler: .............. __ 
Balkanlarda yeni 
bir Slova ya mı? Bir çocuk düşürme 
Mllııillof'un Bcrlindo, Roma· d b 

da bulunCJuğuıın dnfr sık sık ha- avasına akıhyor 
herler işitilmektedir. 

l\filıallot Türk okuyucuları 1- .Saylık çocuk, kocakarı 
ç1n meçhul debıildir. Bir zaman· ilaciyle mi düştü? 
lnr Tfirldycdc ikamet etmişti. Dil il .. .. r ahk 

Mllınllof Mnkcdonyanın müs· . nd çuncu as ıybe. ceza hamk e. 
mesın e enteresan ır mu eme 

takll bir devlet hnllnl almasını .... 
1 

.. .. H~d· d 
hedef edinınis olan Alek,nn<lrof goBr~ m~~tuTr. ha ısed şu ur: V 

• dl ır gun op ane e oturan e· 
teşkiIAtınm .,,eti r. ·1 d d 'h • bi k d ğı . ed 

1 
11ı e a m a ı tıyar r a ınca z 

MO.staldl Mak onya tez e- 1. k k · · ;ı;ı 
-'h lik . po ıs ara oluna gıtmış, aı; aya pey eski bir t r.ı e mn ·tır. ~ 

1 ag aya: 
l\lüstn.Jdl Makedonya hnkkm· Kı z h 'k' lık b 'd' 

zım ... e ra ı .ı ay ge e 1 ı. 

da bir odeblyat ve neşriyat mel'· F k t d mad ·ı · k nd' a a a ım ı e annesı e ı-

cuttur. sine kocakarı ilacı yedirerek çocu· 
Mil tnkll Mnkedonyacılnrn ğu düşürmek istemişler, dUJüre -

mukabil Mnkodonynnm Bulgn. memi§lerdir. Bunun üzerine kızr -
rtstnn ilhnkını isteyen Pratn· mı doktora göndererek ameliyat -
go.rof teşkiltltı da ,·ardır. la çocuğu almışlar.,, dedimt ve 

Bu Ud teşekkül en had şekil· hem damadı, hem kızı, hem de a
de mUCAdelo unsurlarını teşkil meliyat eden doktor aleyhinde ta· 
etınek'"tcdlr. kibat yapılmasını istemiştir. 

Esasen bir flkrf mutat usul· Nihayet doktor Hristaki ile ço· 
ler hn.rlclndo stlllh kuvvetiyle cı:ğunu düşüren Zehra, kasten ço. 
hallotmcğe çalışma metodu yn· cuk düşürmek,, suçundan üçü.neli 
n1 komitecilik Balkn.nln.rd.A c · asliyeye verilmişlerdir. Dün yapı· 
ki bir mnzlyc JIUlllktlr. lan muhakemelerinde doktor Hris 

nrukanlardnkl komltecHlk taki hiçbir eyden haberi olmadı -
ZMllanla biiyük dm·letlerin si· ğını söylemiş, Zehra da inlclir et· 
;yaet orgo.nı hnllnl Almış ,.e mfr miştir. Dinlenilen pbitlerden Sa
soDAh knnun bn.ricl kuv,·etler hıöe de: 
develtlerin emellerini munyycn - Ben Zebranın çocuk düşürdü 
bir ücret mulro.blUndo tnhıık· ğünU bilmiyorum. Fakat 'kendi • 
kuk ettirmek vazifcsinl almış· sin.de rahim çarpıklığı vardı. Dok
lardır. Böylece clnnyctler, teh· tor Hristakiye bunun için gitmiş
ditlcr, ~ete ak.mlıırı mutat usul· tik,, demittir. 
lcr arasına ginnlşt.lr. Duruşma diğer p.hitlerin celbi 

Şimdiki halde l\!Uınllofnn t'a· için başka bir güne bırakılmıştır. 
d;yeti, mihver devlotlcrt tein en -o-
müsait şekilde telllkkl c<l.ilebl· 
Ur. 

M.ihver dcvlctlerfnln l\lihnllof 

\11Sltaslyle yapac.n.kları tazfik 
ooğrnfya bnlmnmdnn entere-

Liman teşkilatı 
,Yeni şeflikler ihdaı 

edildi 
Muhabere ve Münakale Vckale-

Btmdır. · ti Deniz Ticaret ıunum müdür~ 
J\IJhyer dcdctlcrlnin pollt.tkn. z ,,_. .. -•- ... __ -'- · · •-

c- .n.ıılA&t'\MUl. ı~n~e -· 
metotlıın <la lUJhnllof v o em"n· İstanbul Deniz Ticaret müdürlü. 
lfnln metotltlrmn. tetabuk ede- ğilnün yeni teşkilatı hakkında tet· 
blllr. Edebiyatı )'npılo.n Make- kikler yaptıktan sonra dün akşam 
dony takriben; Timak, Var· tekrar Ankaraya dönmüştür. 
dnr, Morat'a vndllcrl ile Şar Hazira.ı başıooan itibaren Deniz 
dağları hnttıbalAsı nr ında _ıJJr Ticaret müdürlüğü İstanbul nun· 
snha71 i~gnl etmektedir. takası merkez liman reisliği te§ -

Du saha Yugosln.vyndnn, Yu· kilatı haline girmektedir. Bugün 
nnntstandan, Dulgııristandnn bulunan dört tcfllk yeni te!" 
bir kısım ernzlnin np-ılması ile kiliitta altı §efliğe çıkarılmı§tır. 
lsUklAlin1 temin edebilir. Fen heyeti ile kontrol kaptanlığın 

Mnkodony tcşkflAtı 'l' ugo • da ve bir geflik ihdas edilmekte • 
Jn~n Niş - Urküp - Piz· dir. 
ren -- tJ küp - Köpriilil - Deb· Buralara 35 lira asli maaşlı iki 
ro - J{nlknndelcn - Ohrl - ki~i getirilece'ktir. Açıkta biç bir 
StrogB bnttını; Yıınanlstandan memur kalmıyacaktır. Aynca 45 
Dcnavo - ltonlşn. - Sert içe - lira asli maaşlı iki müfettişlik de 
SelAnfk - Jlnlki(llk - J>rııma ihdas edilecektir. Liman memur -
hattını; Bulgari tandan dn Mes· tarının maaşları da 12 liradan 17,5 
tnkıım suyunu tnkiben Menbll· liraya çıkarılmaktadır. Trabzon, 
- Cuıurubnlll - J(ö tendll hat- Samsun, Zonguldak, İzmir ve 
tını istemektedir. Mersinde kurulacak merkez liman 

Orta1a ntılncnk bir Makedon- teşkilatları aynen lstanbuldaki gi· 
yn dnvnsı böyleco mihverin elin· bi olacaktır. 
de Ilalgarlstıım, Yunnnlstnm, ---<>-
.;ugosln.vynyı tehdit için '"n ıta ilkokullarda tatil ve 

hn.llne sokulnblllr. Coğrafya bu imtihan . 
imk4nlan haı.ırlnmıştır. Bu yıl ilk okullann tatili vi -

Dalka.nlnrı tehdit için ihdas layet meclisinin verdiği bir kara. 
edilmek istenen yeni Sloukya· rn göre 12 hazir:ı.n pazartesi gü. 
nm bugünlerde ıncydnnn ~ıkn· nU akşamı derslerden sonra. baş. 
rılmasına lüzum yoktur. tayacaktır. 11k okulların son sı. 

Jlu nncftk Dnllmnhlnr mlh,·cr nıflannın imUhnnları da 15 hazi
politiknsmıı nykın bir battı ha- [andan itibaren yapılacak ve 26 
:rcket tnkip cttıı-Icıi znmnn or· bazirnnda ikmal edilecektir. 1k • 
tnyn çıknnlncn~-tır. mnl imtihanları da yine bu yıl 

l"nknt bu tez bir koz olnrnl:. resmi ecnebi ve ekalliyet okulla. 
şhncllden ınih ' 'er dedetlerlnhı 1 rm,da 26 hazirandan bir haf ta 
elinde bulonncnktır. oonra yap1lncaktır. 

Hnlknnlnrdn yeni bir p:ı~n- -o--

lnnmn lınrekctl mihver <lc\'lct- Hkokul San'at Sergisi 
Jcrlnln nr-ı:u ctti6rf Bnllmn bir- tık okullar sanat scrgllerini bu 
Uğl inlıtH\1 etnıcsinl tnhnkkul~ yıl 26 hazirandan sonr.a. açacak • 

cclcmı-z. tardır. Buna ait hazırlıklara baıj-
Bnllrnn blrll!,ri pn~aln.nmn· la.nmı~tır. İlk okul sergilerinde 

c1nn Mnl C(Jonyn hnrckctl nal· bütün sınıfların, eserleri toplu bir 
Jm.nlnrın Ilulgnri tıuı dn llnh~l 1 h!llde bir h afta m üddetle teı;hir 
olduL,•·u lıaltlc toprak tmnnını· ı edilecek ve herkes gidip g örebile. 
yctlcrinl gnrnntl etmelerini de cektir. 

intnr cdcl>llir. Ye nitekim Bnl· ================ 
knnl~nn ötesinde bhisbıde c;ı· Hği b ir knlo gibi durncnktır. 
Jmrılncnk ya.ııgınlnra karşı dn Ilu suretle hem Balkanların 
ffmdlcfen dfkkntH bnlnnmnlt lmfistevlUere karşı lstlklAll, hem 
lktlzR eder. Balkanlnrı partala· de nalkAn ml11etlerinin toprak 
rank fçln yapılacnk bu hnrc'ke-I' nlıdcU gnrnnti cdilml'!' olur. 
tin önüne yekpare Bnlknn bir- SADRİ ERTIDl 

Kira ile tutulan okullar satın alınıyor 
.................... ·-·--·-·-----······ .. •············ ..... _ ....... _..... 

Şehirde 8 köylerde 35 okul 
daha· açılacak 

Maarif müdürlüğü önümüzdeki ders yılı başından itiba. 
ren ilk okul ihtiya.cnu kar§ılamak üzere şimdiden tedbirler al. 
mağa başlamıştır. Kira ile tutulan binaların, bir kısmı satm 
alınacaktır. Diln ilk olarak Şişli 43 üncü okul binası kira ile tu. 
tulduğu için binanın satın alma işi yapılmıştır. 

Bundan ba.§ka yeniden Sarıyer, Üsküdar, Beyoğlu, Ba.. 
kırköy, Yenikapı semtlerinde beş ilk okul binası daha in§a edi. 
lecektir. Nafiaca bunların projeleri hazırlanm13 ve Maarif mü
dürlUğil tarafından inşaat için ayrılan sahaların tetkikine ge_ 
çilmi§tir. Yeni binaların temel atma merasimini bizzat ilbay 
Lflt!i Kırdar yapacaktır. 

UskUdar1 Kara.gümrük, Aksaray ve Küçilkmustafapaşa 
semtlerinde inşaatı biten ikisi ilk, ikisi de orta okulun açılma me. 
rasimj ynkmda yapılacaktır. · 

Kira ile tutulan orta okul binaları da Maarif vekaleti ta. 
rafından bu sene satın alınacaktır. Hangilerinin Uk pllnda alı. 
nacağı önümüzdeki ay başında maarif müdürlüğüne bildirile. 
cektir. Diğer taraftan haziran sonuna kadar Şilenin GQkmaslı, 
Hacıllr, Kömürlük, Kurfalı köylerinde.ki ilk okulların binalan 
tamamlanmış ve Maarife teslim edilmiş bulunacaktır. 

Yeni bUtçenin tasdikinden sonra da mülhakat köylerlnde
ld okulların binaları gnyri sıhhi olanlar tefrik edilerek 30 ta.. 
nesi yeniden inşa edilecektir. 

Şu hesaba nazaran bu yıl şehirde .!Sekiz, köylerde 35 ilk o. 
kul ve iki de orta. okulaçılacaktrr. 

Ekmek ve süt 
meselesi 

Ekmek narhın ın undan değil buğday 
üzerinden konması düşUnDIUyor 

miş olacaktır. MUstahslllerdcn mcktedfr. Raporda fabrika me· 
mürekkep bir teşekkül vücuda selesinden ziyade nnrh mesele· 

Şehir meclisinde 
dün konuşulanlar 
5 milyon lira nerelere 

tevzi edilecek f nhisarlann ucuz 
kolonyası 

Şehir Meclisi dUn snat on be: 
te Ynll ve Belediye Reisi :ı...ot~ 
Kırdarın reieliğinde toplanııııt 

Kolonyacılar Vekalete tır. Halic' idaresi fşletmesıııt' 
müracaat edecekler blH'tn!,;osu bUtc;e encUmentne ll1 

İnhisarlar İdaresinin birkaç gü- vnlc olunmuş, İstanbul imar lr 
ne kadar piyasaya ucuz ve hakiki !erine sar!edilmek üzere eelf 
evsafı haiz kolonyalar çıkarmağa diyeler Bankasından yapııaıı J 
karar vermeıi kolonyacılan telaşa milyou liralık istikraz hnkkJll 
düşürmüştür. Bunlar yarın milli dn. bU tc;e ve natia encUmeoıer 
sanayi birliğinde bir toplantı ya - mazbatası okunmuştur. 

pacaklar ve İnhisarlar idaresine l\f azbatada beş mil yon 
müracaatta bulunacaklardır. dnn bir milyon llrasınm Arr~ 

İnhisarlar ispirto fiyatlarını u- pndan getirilecek otobUelere, O 

l 
cuzlattrğı halde piyasadaki kolon· milyon lirasının şehrin mubtell 
yaların hata eski pahalı fiyatlarla mahallerinde yapılacak lstllll 
satıldığını görerek bu İ§e teşebbüs Hlk işlerine, yUz bin Jlrasıo'' 
etmiştir. Kolonyacılar ise ispirto· sUt fabrikasına, Uç yUz bin ıır 
nun ucuzladığını fakat buna mu - smın Mısırcarşısının yardıııt 

kabil esans gümrüklerinin yüksel. htU şekline ifrağına, beş yUz bl 
diğini iddia etmektedirler. Ayrıca lirasının ekmek fabrikası l11Ş 
idarenin ucuz kolonyası piyasaya sına snrtı muvafık göruıu10 
çıktıktan aonra bugün memleket- du. 
te bulunan 500 kolonya imalatha
nesinin kapanacağı söylenmekte • 
dir. 

inhisarlar idaresinin balkın le
hine olan hareketi ise her tarafta 
memnuniyet uyandırmıştır. Yarın. 
ki toplantının çok gürültülü ola -
cağı ve mühim kararlar alınacağı 
ümit edilmektedir. Ayrıca kolon • 
yaeılar kendilerine kar edilerek sa 
tılan ispirtoların idarece yapılan 
kolonyalarda maliyet fiyatlann -
dan hesaplandığını ve bu takdirde 
dı: tabiatile inhisarların çıkaracağı 
kolonyanın ucuz olacağını ilAve 
etmektedirler. Netice itibarile bu 
mesele mühim bir ıekil almıştır. 

tnhisarlarla kolonyacıların, mete· 
leyi ne netieeyc bağlıyacakları me 
rak edilmektedir. 

EncUmen yalnız tanzifat • 
melesi için ayrılan yUz bin il 
ramn makama verilen lstlkf 
saldhlyctl şartlarına uygun g" 
mlyordu. 

General Refik MUntr söz 
dı: 

- sut fabrikası yapılıyor 
ekmek fabrikası 

- sut fabrikası yapılıyor.,. 
kat ekmek fabrikası bakkınd1 

hen Uz tasavvur olduğundan tı•) 
aedlllyor. Halka temiz eknıt' 
yedirmek için ekmek fabrtk•f 
nı da bir an evvel yapmalıdır· 

Vnll söz alarak dedi ki: 
........ Ekmek fabrikası da.~ 

ması kat'ldir. Yalnız henoz 
tUd halindedir.'' 

Bundan sonra sular idare• 
t• 

tarafından haıırlanan tallııt• 

name hakkında kavıı,:rıhı "*~~ 
r11.1.:ı ın, ın'\11KTye encumenıet\ 

nln mUşterek mazbataıııı oktttl' 
~· du. Azadan Raşit GOkdemır 8 
ll' Haziran içinde yun metre m1kAbmın 1G kur ır 

ıkılacak şa. çıkarılmasma itiraz etti. S 
1 y tar mUdUrU Ziya izahat verd 

Umumi hapishanenin. tahliy~ a- Şimdi abonelerin su sarrets10 
<;ıkarılıı.acktır. sut işl inhisar da narhın un Uıcrlndcn detn. meliyesi dün bitirilmittır. Hapıs • etmesin muayyen bir Ucret ~er' 
altına alınmıyacak, takat sUt buğday fiyatın& göre konması hanede bulunas mah~~mla~dan meye mecbur olduklarını, ye~ 

getirilecek \'e buna belediye de sine temas olunmaktadır. An· 
!şttrAk edecek, lılsse senetleri karada olduğu glbi tstanbulda 

satışı, sut toplama yerleri sıkı 
kayıtlar altına alınacaktır. Bun 

dan başka sterlizc sut sntışı da 
mecburi olmıyacaktır. 

Ziraat VekQJetl ekmekçlltk 

Bir kumarhane 
basıldı 

Dört kişi para cezasına 
mahkUm oldu 

Mehmet, Muharrem ve Şiforik 

adında lbir kadının, Çenbelitagta 
Arabacılar cokağında oturdukları 

15 numaralı evi kumarhane olarak 

i§lettiklerl haber alınmış, evvelki 
gece birdenbire basılını§t:ır. 

Polisler evi aradıkları zaman 
bir masa başında barbut oynayan 
kumarbazları ele geçirmişler, hep· 
sini birden dün adliyeye teslim et· 
mişlerdir. ilçU:\cü sulh ceza mah -
kemesine verilen Şiforik, Meh • 
met ve Muharremin suçlan sabit 
görülmU2 ve beıer gUn hapisle 60 
şar lira para cezasına çarpılmış -
tardır. Kumar oynarken ele geçen 
3erkiz Mardosyan, Serkiz Varsa -
yan, Nuri Şeytaner ve Ali de 10 
ar lira para cezasına mahküm e -
dilmişlerdir. 

---o-

Yeni Yugcela.v Sefiri 
Yeni Yugoslav sefiri bu sabah. 

ki trenle şehrimize gelecek, An • 
karaya giderek Reisicumhura. iti. 
matn,amcsini takdim edecektir. 

-o-

T enfizi işleri tahkik 
ediliyor 

Mülkiye müfetU§leri belediye 
mnunı hukukiye ten!iz i§lerini 
tetkik etmektedirler. Dün tenfiz 
memuru Rıdvanm nıalOınatma 

mUraca.at edilmiştir. 

clahn muvafık görUlmektedfr. 10 tanesi Imralıya, ~ıgerlen ?e talimatname ile bu mecburlre ı 
muhtelif ~em.leket .hapıshanelerı - tin kaldırıldığını, lıu şekle ,~ l Rapor tetkikatı blttlktecı 

sonra lstanbulda da. narh buğ- ne gönderılnuşlerdır. re s uyun ucu2hyacnğın1 sorl' 

day Uzerlndcn konması mubte· Şimdi hapishanede ıadece has· eli. ~ 
tanede bulunan mahkOmlar kal - Vil9.yetin Uç seenllk yol proll l meldir. 

Ihsan Şerif 
fat etti 

mıştır. Bunlar da haziran sonuna rnmı okundu. Kartal Azasınd•' 
kadar, muhtelif yerelere dağıtıla- Perafettln 500 metrelik bir ,-of. Ve. ~ .. ~ 
caktır. . ıun dn programa ithalini l•"" t 

Diğer t~raf:an ~in~.nın .yıkma ı. dl. Refik Ahmet Scvcngll c•6 ~1 şini 44 bın lıra ıle uzerın:. alan dcbostanı - Çirtobavuzlar ar• 
müteahhit dün yanında :nuhen - sının Beykoz Azası Mehmet 
disleri oldu~u hal.de ha~ı~aneye Buzh,ane - Akbaba eoae1lnlD 

Değerli öğretmenin 
cenazesi bugün 
kaldınlıyor 

gitmiş binayı tetkık etmııtır. 
1 

t dl 
' pılmnsınr s e • 

Binada yıkma tertibatı alın. Hamamcrlar ceml1etlnl1l 
Uzun yıllar • mı§ bulunmaktadır. Bina haziran gratı okundu. Mecllı 1&1 ta 

danberi meslek ayında yıkılacak ve adliye sara • yapmadım evvel hamamlan• 
hayatında çalı§. yının inşasına başlanacaktır. meselesinin halledllme1l tı 
mış olan değerli Adliye sarayı, yapılan projeye yordu. 
değerli öğret • göre 7 50 bin liraya malolacaktır. Hamamlara '1,5 kuruta ıa 
mel\ İhsan Şe- ----~---::----ı rllmesl meselesinin btr tkl 
rif Saru bir mUd E Salı f çarşamb. içinde allkndar encümen 
dettenberi çekti. lı fından heyeti umumlyeye 

kurtulamıya.rak c:ı: ~ Rcbllll'ev. 7 ReblOl'cv gUn tclcrar toplanacaktır. 
gı hııstahktan ;:: ıs t\IAYIS ~17 r.ıAYIS derllece~l t.fldirtldl. Mecıtı 
dün tedavi edil. t- ı t hııır 12 hızır 

mekte olduğu Gülhane hastane -

1 
I j Daireler iki gün tatil 

sinde vefat etmi~ir. Vakıtler Vasa. E.r.ant Vasa. Ezıoi 19 Mayıs gençlik bara.mı 
·--------- 9 2011# lhsan Serif 1283 te doğmuş, cHın•• 4 " 2 9 22 " 41 9 20 mısebelile okullar 1 ve 

Tıp fakül~sinde okumuş, bilaha. oo•• 12 10 "ı;ıı 12 ıo ..ı .co yıs günleri tatildir. Bu ta.tile 
ğ · · lkınat 1"07 ° •7 16<17 s 4G vairi resmiye de lft,irak ~ ra öbüretmenliği çok sevdi i ıçın ° 0 

" 

Ak••m 19 20 12 00 19 21 12 00 Ur 
bu mesleğe intisap etmiştir. Ha- vata• 21 ıo 1 51 2112 J ı;ı ·Çekmece Yatı Okuld 
len İstanbul erkek .bölge snnat o. im a1e 287 717 "l86 7 ırı Büyük Çekçemecede bul 
kullarının tarih öğ"rebneni ve Be. 1 ____ ..:..,_..;..,._...-_.....__....,i 

.. y:ı.tı okulunun genlşletilm 
yoğlu merkez kız Rum okulunun 15 sene evvel bugün karar verilmiş, etrafındaki ıo . 
da yardirektörü bulunu~rordu. K sel ~ temilat okula ilave edilmiştir. 

İhsan Serif ayni zamanda u - Mcml;ıa suların~aı:ı ayı~ lı~~· suretle genişleyen okulun 
zun müddet erkek öğretmen oku. Kanlıkavak, Ha.mıdıye, Çam ' işine önümUzdeki yaz mevsl 
tunda da ça.l~ı .. tır. Tıılebelcri Karakulak suları em:ne~n :~e~ de başlanacak, tedris yılı ~ 
l1ı Şe 'f' "Baba diye çağınrj lıdır. Bunlardan bD-O a . aş e kndar ikmal edilecektir. 

san rı 1 
" • Sırmnkcş suları eşhasa aıt bulun. ... •t ._:d ' 

ve her yıl öğretmen okulunda. bır ktad E anct bunları istim. Ögretmenler aı eslll"'" 
b b gU .. tc ti ed rlcrdi ma ır. m b• k b :ı a nu r P e · itik jcin mUzakcrelere ba.slamı!} - ır ayı 1 

Ihsan Şerif meslek hayatında U - Yardım Cemiyetinden: Be>·ko• 
tam 48 '"l "alJlllft'luıtır. rEm. t• b te bbllaü ile halk rapınar okulu öAretmenl HatJce t 

"· ~ ,,....._ a.ne ın u §e le htonbul erkek Usesl tırfh rn 
Cen.ual bu.giüı GUlhane hu. hem temiz su içecek hem de oe- mi Ihsan Şerfn m11lesef •""'' 

tanesinden kaldırılara.!c Şehitliğe bire sarf edilmek üzere emanet ebediyen ka)'bettlk. Kederli al 
gömUlecektir. Ailesini taziyet e- bütçesine mühim bir para gire - ne Ye ~ayın arkaadşlara taıi1fl 
deriz. eektlr. ' .. .. mlıl ~ 



" 

1 - YAKITı ltl MAYIS 1939 

Tayyare şehitleri ihtifali M.~hdkom1•1 ıar nam,ınra •• • • gon er en para a 
Son Haberler !Almanya - Litvanya 

Un yurt IÇlfl havalar· Kimler t~rafından 
. alınabılecek 

da ölenleri andık Ankara, 15 (Huıusi) - Mah -
kum ve mevkuflar namlarına gon
derilen havale ve menulelerin a
lınmasında ve kendilerine veril • 

ingiltere Japonyaya nota verdi 
İki İngiliz torpitosu Amoy 

limanında demirledi 
mesinde muhtelif tarzlarda mua • Londra, 15 (A.A.) - Sa!Ahl· 
mele yapılmakta olduğu haber a • yettar mahfellerde söylendiği· 
lınmıştır. Muamelatta ittiradı ve ne göre lngilterenin Tokyo se
ceza evleri i~zı~a~ının halelden flrJ Jtobert Crafgia, Japo~ kıta· 
vikayesini temın ıçın mahcur ol - , ih ç e· 

16 uıayı:ıta Amoya gelmesi bek
leniyor. 

Tokyo, 15 (A.A.) - Merkezi 
ÇJnclekı Japon ordusunun bir 
teblt~lıı :t Hupede Japonlar ta 
rafından yhpılan taarruz neti
cesinde 26 Çin fırkasının mağ· 
löp olarak şimale doğru ric'at 
ettiği ve ı;ete harpleri yaptığı 

bildirilmektedir. 

ahkumlarla mevkuflar larının Kulangtsu ya ra 
mıyaln ma go··nderilen havale ve dlldlklerJ esnada ittihaz ettik· 
nam arın hU 
merıulelerin bunların altı ayda lerl tarzı hareketi, Japonya • 

b. enilemnek üzere müıterek kOmeıJ nezdinde protesto etmek 
ır y J kı· 

bir istida ile mutemet tayin ede - için tallmat, almıştır. apon 
cekleri cezaevi müdür veya me • taları, blldlrBdlğlne göre Ku
murlarından biri vasıtasile ve Iangtsuda bazı ecnebileri tevkif 
mahcur mahkumlar namlarına etmişler ve bunların oturduk· 
aönderilen havale ve menulelerin ları evlerde araştırmalar yap-.. 

ÇlN - SOVYET PAKTI 
Çunking, 15 (A.A.) - Bir 

Çin - Sovyet anlaşması hakkın· 
da Japonlar tarafından yayılan 
haberler Çin makamatı tarafın
dan tekzip olunmaktadır. 

~raı BaJıa Bıyıktay, vali muavini merasimde de kanuni mümenilleri tarafından mışlardır. 

alınarak kezalik cezaevleri müdür ~ h 15 (A.A.) _ Japon ·r . k d. ,.ang ay, 
ve memurları marı etıyle en ı • 1 J ın Amoydan bil· 

. -.- 1 '-t 

. • . Ak d Dome a ansın 
terine v~ri!me.s~ı adhye ala a ar- dlrdlğlne göre Kulangtsu enter· 

Mezkör mahatılde tasrih o· 
ıunduğuna gOre, Çin • Rus mU· 
nasebetlerl dostane olmakta 
deYam ediyor ve birçok sahalar· 
da işbirliği meycuttur. Fakat, 
Japonların ldlda ettiği anlaşma 
yalnız onların hayallerinde var
dır. 

larına bıldırmııtır. naayonal mıntakasının Japon-

---o- lar tarafından işgalinden sonra 
Vekiller heyetince tkl tnımz torpidosu Amoy ll· 

tastik edilen ni- manına gelmiştir. 
zamnameler Çin ıularındakl tnglllz fl~osu 

kumandanı Amiral Percy nln 
Ankara 15 (Huıuıi) - Smat ===......:.-----------------=---:~ 

:.u:::;;~d:.:~~=:mo::~.~n: Yalova kaphcalan hakkındaki 
kında nızamname ıle tapu ve ka-

dastro umum mlldllrlUğU tef ti§ " h I ' • ı d 1 · 

~:;.:·~;.m;-:;:.:~killer Heye layı a mec ıse ven 1 
Ankara 15 (Huıuıi) - Yalova Isa miktarı iki bin metre murab • 

Emniyet müdürlerinin kaptıcaıa~ iı1etmcsi ve kaptıcaıa_- baını geçmiyecektir. 

I" h" t" mı inkişaf iıinin ırhhat vekiletı- Yalova kaplıcaları iıletme ida-
Sa a ıye 1 ne devri hakkındaki kanun liyi - resi Sıhhat Vekiletinden alacağı 

Ankara, 15 (Huıuıt) - HükQ- hauru hükQmet mecliae gönderdi. emir üzerine müracaat adresi göı 
met, polis vazife ve aalihiyetleri Layiha esaılanna göre, Yalovada terilmek ııruile kime ne mikdar 
kanununa bir madde eklenmesine bulunan ııcak ve soğuk su kaynak· arazi tefviz edileceğini krokisiyle 
dair bir kanun projeıi hazırl~ya • larile kaplıcalar bunlara ait bina- beraber Yalova kaymakamlığına 
rak Mecliıe vermitti. Dahiliye en- Jar Sıhhat V eklletine devroluna • bildirecek ve hemen tapuda tescil 
cUmeni maddeyi f8yle teabit et • c:ak ve Yalova kaphcalan ltletme· 
miştir: idaresi namile bir idare kurula • muamelesi yapılacaktır. Layihada 

"Belediye sınırları dahilinde caktır. Yalova kaplıcaları işletme idare • 
~_;:;;~..;~-...;-....j~iilaiıllllll"':ll.Dlaf'!"::IJllrf'liml'W\1Iİll~Mi#W1iMilll,,-r 

lerindeJd emniyet mGdOrlerl, em • otel, pansiyon kapalı eflence yer- hakkında hUkUmler vardır. 
niyet ve aaayi§e müteallik itlerde leri gazino ve lokanta tesis etmek 
vali muavini sıfat ve aalihiyetini isteyen vatandaılara parasız ola -

de haizdirler.,, rak hazineye ait erazidcn lüzumu 

l kadar arsa f erag ve temlik oluna-lı.:.: S ınayıa tayyare ıehitleri j Müdaiaa Vekaleti ileri relenleri, 

1 
aktır. Bu binalar 'kanununun neı· 

~'n7iaraaa Şehitliğe götiaerilen ~c1enk1cr Bahkesir binası ihale 
edildi 

~ll silnüydil. Türk vatanı- Ankara valiıi, merkez kumandanı, 1 
!·~ • Kısa Haberler · den itibaren tamamen klrgir t.ı lıneai için canlarını ve - emniyet direktörü -ile Türk Hava i veya beton olarak inıa edilecektir. ~ bava tchitlerinin hatıra- Kurumu ve matbuat müme11illeri !----

Balıkesir, 15 (Hususi) - Balı
keıir Adliye binaıı eksiltmeye kon· 
muştu. Bugün 57 ,000 liraya ihale 

edildi • .,._ Her bina için paraıu: verilecek ar-.,..~k üzere her yıl olduğu bulunmuşlardır. • Görülen lüzum üzerine lstanbul 
~ }tıl da Fatih parkında ihti- ihtifale saat 11 de atılan bir Hlaiyesi teşkilAtından yeniden ara-

t 14 de baılamııtır. topla bqlanmıı ve bu anda mera. zbı, motopomp vesair malzeme satın 
llnıe iJtirik eden askeri ve sim yerindeki sancak ve bayrak • alınması kararlaşarak ıartnamelerl· 

lltekt 1 · • . . . . . . o.in hazırlanmasına başlanmıştır. to ep er, bir pıyade taburu lar yarıya ındırılmiş, dıkkat ku • • Almanya külllir nezareti müşa-
i 11$". bataryası, lbi polis müf- mandasile kıtalar, mektepler ve vlrlerlnden Dr. Herbert Skurla ıeh

)'~t 'l'Urkkuşu üyeleri, kolordu hazır bulunanlar rasimei ihtiramı rimlze gelerek dün Ankaraya git· 

1 • belediye ve parti erkim ifa eylemiılerdir. mlştir. Mumaileyh kültür müessesele· 3
,s tan itibaren kendilerine Yanm dakika süren bu sayrı te rlmiıde bazı tetkiklerde bulunarak 

tir;.;erlerde hazırlanmışlardı. zahüratı esnasında ıehrin her nolr- '·.e maarif vekAletl lle temas edecek· 

' l&at 14 de Selimiyeden, tasında halk ve bütün nakil va11 • tir; 1918 enesinde tıb fakültesinden 
toııia';•ksim ve ~açkadan atı. talan olduktan yerde durmuıtar • mezun ol:n doktorlarımız, evvelki 
il la baılanmııtır. dır. Bir manga asker manevra fi· akşam Parkotelde toJ)1anarak mezu

a:ll&da lstanbul komutanı, şeği ile üç defa selim atııı yap - niyet yıldönümlerlnl kutlulamışlar
l tt 

1"nanları hava ıehitleri - tıktan sonra hava müsteprlığı, dır. 
ı... 1lrrı~ğa davet etmi§ ve Hava Kurumu, C. H. Partiıi adla. • Halk tipi radyolar içi.o muhabe-
"ll' bor ,, . ... · . .. . rat ve münakalAt vekaletıne yapıla-
''"' azanın Tını ... ,, ışare· rına bırer nutuk ıoylenmıı ve k il caat müddeti bitmi•lir Sim • '<lJb • • • • • • ca m ra y • ııı.e b \'azıyetı alınmıştır. kahraman tayyarecılerımızın me • diye kadar birçok firmalar bu işi de· 

·)'et " eınada bütün vasıtai z2rlarına çelenkler konulmuıtur. ruble etmek üzere vekAlete müracaat• 
'ıtt er Olduğu yerde durmuş, K d H kimi . l k ta bulunmuşlardır. :Vekı\let yakında 

' Galata kuleleriyle resmi a ın e en ay 1 karannı verecektir. 
, ~ ~l'rakları yarıya indiril - toplanbıı • Radyo abonelerinin senelik din· 
ı ~Cemi ve fabrikalar dil. Türk Ginekologi kurumu, bu leme ilcretl olan on liranın, haziran 
'l'lııt .. . . D ayı zarfında posta ve telgraf idarele· rııı. OttUrere-'k aziz ıehitleri mevsımın son toplantısını r. . d tahsiline başlanacaktır 
cıa:ılardır. Orhan Tahsinin başkanlığında rı~ ;~inl5n0nde yıkbrılan Yaldeha-

l(S lbcraafminden ıonra nu - yaptı. Bu celııed,: . nı binasının paraslyle Yenipostahane 
rıa Ylenıniş, ve Hava Kuru- Dr. Ahmet ıUım Onur: Bır has binası klrşısında bilyük bir han in· 
>'ct~a Meliha Avni Süzen, tadan ameliyatla çıkardığı rahim sasına müsa1de edil~iş.lir. 
lııı e belediye namına da ve yumurtalık urları (Myome ve • Kuvvetle söylendıjıne ~öre ma-

'ler, bir .. 1 k Adenomyosis) g6stererek, bun • halll idareler umum müdürü Faik, 
a ltbftı . er ıoy ev verere - Manisa valililine, nüfus umum mü· 
ır. li 'tini hürmetle anmıı - lar hakkında ızahat ~erdi. Keza dürü Muhtar Sivas vaımııne tayin 
ılı... llndan IOnra geçit resmi çok kanayan gebe bır kadında d'l ktir. Bu arada matbuat umum -"I tr t ~ Ka 1. . d . e ı ece 
it r ' .enÖe ıon verilmiıtir. yap lı;• yser ame ıyesıne aır müdürü Naci Kıcıman'ın da münhal 
'' ~lrıiııde Türkkuıu talebe • tafsilat verdi. 1/e rahmin alt kıs. valiliklerden birine getirilecektir. 

il lcrnretleriyle geçmiıler- mm& yapışmış olan meşimeyi • Bir mü~dettenberl . ıehrimlz~e 
k (Placenta Praevia Totalis) gös- bulunan emnıyeti umumıye mlldur 
Clrad k" . terdi. muavini Hul~si Ankaraya dönmüş· 

ıı.ı.... l I merasım Bu vakalar i in ılan ö""''"' tür. J 
"'t:-cra, ıs (AA ) H ç yap g • "9- • Haber alındılına göre lktısat "lth:-.. · · - ava ıe. melere· 
b ·-.q anına Un· .. · . vekleli sermayesinin tamamı devlet 
Ctiyle b .. ı Ü olması mu- Orhan Tahsm, Ahmet ıUım O. tarafından ödenmiş olan lktısadl te-

d;t b·· uıun Uluı meyda - H d. İh Ged. N • SU - 1 
U)>Uk b. • nur, a ı san ız. un • kküllerin idare nıecliselrinin liıgvı 

.\a\ert \'e ır ?ttifal yapılmıı- leyman Canba.kan, Şükrü Fazıl !~rafında tetkikler yapılmaktadır. 
:te"l·r· polıı kıtalarının ve İlkel İhsan Arif Robert Bayar ------------, r'" ın v bi • • • ı 
: ttti ~. e nlerce halkın it- Leontiyadia, Sina ve Fre.sko it • al icap eden maddeleri teabit ve 
i Ab~\~u !htifalde B. M. M. tlrik etti. kabul ederek, gelecek ilkteşrin • 

Görüp düşündükçe:_ 
- 1-2 - 1-1 - 2-2 - --

Hava şehitlerini anarke~. . . 
Dün Türk tanı kendi uğrunda can veren hava şehıtlerını 

' va ' biltiin mem andı. Genci, ihtiyan çocuğu ve kadınıyla ~irlik~.. . . -
leketin onların kanlı hayallerine dönllşU, milll bır ıbadettir. Bır 
mihrap, bir Ki.be önünde yürekler, vjcdanlar ~ıl ce~aatle top. 
tanırsa, bu hatıra ve bu anış huzurunda da öyle denn bir hey-

bet duyarlar. A 
Bu toprağın sayısız tehitlerf vardır. OstUnde evlit kanı. 

nm dökillmediği bir tek hudut, bir karışlık sınır parçası bulu. 
namaz. Denizleri ise Hızır Reislerin, Barbaros ve Turgutlarm 
atalan zamanmdan~ri bu mübarek varlı.klan içlerine çekmigtir. 

Hava tehitleri onlara 80ll kafile olarak karışıyorlar. Fet. 
hl ve Sadık ilk defa bu eerefli acıyı bi.7.e tattırmışlardı, Onlar. 
dan sonra daha bir çoklarını kaybettik. Artık yerlerimiz, de. 
Dizlerimiz' gibi havalanmızm da tehit saflarile sarılıp kuşa-
tıldıkla.rm,ı görllyoruz. . . . 

Gaye uğrunda: ölUmU, nıhun, bir ihtiyacı haline koymak, 
iıısam ölüme imrendirmek yolundayız. Başlar Ustünde alev gL 
bl uçan bir bayrağın gölgesinde can vermek, vatandan bir par. 
ça olmak demektir- Toprağa giren tehit, tohum gibi birin ye. 
rine bin vermek ~çin girer. Yalnız olunun binlik mirası, çocuk
larına değil, tarihe mal olur. 

Tarih milletlerin hafızasıdır. Oraya geçen adam, artık fa. 
nt bir malılfik sayılmaz. Bir yaratıcmm ölmezliğine kavuşmU§ 
olur. 

K&h kmk ibir mermer sUtunda., kah bir yığın tunçta, çok 
kere de bir muharebe raporunun şanlı sahifelerinde adlan 
perçinlenen, kah.ramanlar, vatandan tarihe göçerler. Tarihle 
vatan mten ayni eeydir. DUnkü törende genç mektepliler ve 
"Türkkuşu,, talebesi bilhassa gözleri alıyor, daha doğru.su bun
lar geçerken gözler dalıyordu. 

İçlerinde yarının öleceği kim bilir kaç kahraman bulunan 
bu çocuklar, gönülleri kaynayarak yUrUyorlardı. Sanki o büyük 
ve güz.el nasibi sezınif gibiydiler. 

Erkeğin en bUyUk bahtiyarlığından biri de destan dekorla. 
n içinde ölümü dilber bir eey yapmakatdır. 

..ı~ıött u •lık Rendt, vekiller, Kurum yeni cemiu~ler kanu. de toplanmak üzere, kış mevsi -

' Ceneı k , ;,..,... 11-------------------------urnıay ve Milli nuna göre, lJıizamnameaine ili.ve- minin içümalarma aon Yerdi. 
Hakkı SüJıa Ge~in 

iktisadi müzakere
lere Sertinde de

vam ediliyor 
Kauııas, 15 (A.A.) - Alman

ya ile Litvanya arasındaki lktı· 

sadl mUzakerelere Berlinde de
vam edilmektedir. İki memle-

ket arasında tlcarl bir anlaş-

manm gelecek cuma gUnU im· 

zasına imkAn hasıl olacağı tah· 
miu edilmektedir. Bu anlaşma 

ile Çc koslovakya ile A ,·usturya· 
nın Almanya tarafından lşga· 

tinden sonra hadis olan vaziye
te göre iki memleket arasında

ki mUbadeleler yeni bir şekle 
konacaktır. Muahedenin ınerl· 

yet mUddetl iki senedir. Memel
de Llt\'anyaya. mahsus bir ser-

best liman tesisi meselesi, bl
lAhare bunun ıcın teşekkUl e· 
den komisyon tarafından halle
dilecektir. Bu müddet zarfın
da. Lttvanya evvelce olduğu gi
bi Memel limanından istifade-
ye devam edecektir. 
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Musolini 
Kısa bir nutuk daha 

söyledi 
Torino, 15 (A.A.) - Mu11olini 

yeni inşa edilen bir sanayi fabri • 
kuının açılıtı merasiminde, S.0000 
amelenin önünde ıöz alarak bu aoı 
çılı§ı yaptığından 4olayı memnu • 
niyetini ifade etmiı ve cııcümle de· 
miştir ki: 

"Dün, Torino halkı ve beni din· 
leyen bütün İtalyan milletile dün. 
yanın diğer muhtelif yerleri önün 
de, beynelmilel vaziyet hakkında 
azami vüzuhla konuştum. 

11En kati tekilde ıulh ar.zumu 
tekrar teyit ettim ve, fakat ban 
mctelelerin kronik mahiyetleri her 
.ba isin Wr telaWre tefkil etmeden 
halJedilmeJcrl Jbrm olduğunu da 
söyledim. 

Mecliste kabul edi~ 
len layıhalar 

Ankara, 15 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Refet Caıu
tezin baıbnhğında toplanarak 
Konya ovaa~ sulama idareıinln 

1934 yılı hesabı katisi haklmıda 

ki divanı muhasebat encümnı! maz 
hatasını tasvip etmiı, Devlet Ha. 
vayollan hizmetleri için 1939 mali 
yılına geçici taahhüt icrau, ıtatia
tik umum müdilrlUğü teıkilltma 
ait kanuna bağlı cetvelde deiiı~
lik yapılması baklandaki kanun 
llyihalariyJe ordu ıubaylar he:v.e
tine mahıus terfi 'kanuna ek kanun 
liyihaaınm ikinci mil.zakereJerini 
yaparak kabul etmiıtir. 

Mecliı, bu toplantnmda :rilrki· 
ye, Yunanistan arasında aktedilen 
veteriner mukavelesinin tasdiki 
hakkındaki kanunun da birinci 
mil.zakeresini yapDUftır. 

Mecliı gelecek çarpmba 
toplanacaktır. 

Polonya ticaret na
zı r1 Londraya gitti 
Varşova, 15 (A.A.) - Polon

ya licaret nazırı muavini Adam 
Rose Londraya hareket etmlt· 
tir. 

Burada Polonya ile İngiltere 
arasındaki ticaret mUbadelele· 
rJnln genişletilmesi icin mUza
kerelorde bulunacaktır. 

--o-

Filistin asileri reisi 
Bağdad, 15 (A.A.) - FJllatln· 

deki isyanı idare eden Arif Ab 
dUrrazak, Palmire gelmiş Ye o· 
rada teslim oldu'ktan sonra tek
rar firar etmiştir. Beraberinde 
bUyUk mUftfnfn akrabunıcl&n 

biri vardır. AbdUrrazak, ŞUk· 

rll Saka namı altında seyahat 
etmektedir. 
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Tarihten bir yaprak! Hakiki vakauaıra Ds'ltDına<dlen --------··----··----·-...................... __.. _______ ........ ._ • VAKiT 
Hisarlı evler 

Sirkeci - Folrya arasında işle • 
yen banliyö, yaz günleri binlerce 
insan ta§ıyor. Hava almak, güzel 
manzara görmek için tren seya -
bati yapanlar bu yolda bol bol 
teneke evler, yamn yumru köhne 
binalar görürler. İstanbul belc.di • 
ycsl bunları istimlak edip yıktı -
racakmış. Cidden büyük bir biz • 
met yapılacaktır. Tarihi bir vesi -
ka buralarda ev yapmanın vak -
tiyle menedilmiş olduğunu göste -
riyor. Bu vesikada İstanbul kadı -
sına ve subaşısına deniyor ki: Is. 
tan'bul hisannm iç yüzün.de du • 
vara biti§ik eVler ve dükkanlar 
yapılmııtır. Varıp göresin. Hisar 
duvarı Uzerinde yapılmıı eğer ev
lerdir ve eğer şebni§inlerdir. Bil· 
cilmle Qıer ne ise ve her kimin ise 
küliyen ref cdüp giderüp hisar 
duvarı üzerinde asla onun gibi -
]er.den bina eseri komayasın.,. 

Amerikada Alman casusları ABONE TARiFESi 

JJ tmltkeı Memltktl 
iclnde dııınd' 

l3u emirde hisarla evler arasının 
mubakak surette dört ar§ın mesa
fe bulunması lazımgeldiği bildiril· 
mektedir. Emir, hiç şüphesiz o va· 
kıt yani hicri 966 yılında tatbik e
dilmiş ve hisarın gerek üstünde 
gerek bitişiğindeki bütün evler 
yıkılmrştr. Fakat sonradan kimbi
lir hangi tarihte buralara yeni bir 
akın Ö<l§lrutuJ, az zamanda Mar -
mara sahilinde bu hisarlı evler al
mı§ yUrümüştür. Belediyenin ka -
ran, bugünkü çirkin manzarayı 

gözden silmi~ olacaktır. N. A. 

-3-

en gizli urlamruzm planlarını el· 
t!e etmekte olduklarını meydana 
çıkarmamız ic:abcdiyordu. 

Buna rağmen G. 2 nin venni!) 
olduğu maJUmatr kaydı ihtiyatla 
telaki ettik. Alman casusluğu?. 

Buna ne lüzum vardı?. Memleke
timiz harp halinde. değildi. 

RaYJ hük\lmetinin sefiri Va. 
şingtonda samimyetle karşılan.. 

mıştı. Bu şüphe manasızdı. Fakat 
isteldiği zabitin bize getirdikleri 
maınmat da şunu ifade ediyordu: 

Nazi Casuslan miralay Eglini
den şunları çalmağa teşebbüs et. 
mişlerdi: 

1) Sahillerin müdafaasına ait 
gizli p15.nlan .. 

2) Tayyarecilik düsturlarını. 

Bundan maada Beyaz Evin baş· 
lığını ve Reisicumhurun imzasını 
taşıyan mektupların Almanyalda 
imal edilmiş olduğunu ve Crown 
ismindeki casusların, emirlerini 
Breine'de esrarengiz bir şahsiyet
ten aldığını ve bu şahsın İskoç. 
yada hali bir toprak üzerindeki 
istasyon vasıtasiyle irtibatı temin 
ettiği bildiriliyordu. 

Derhal tahkikata b;:ı~Jadık. ilk 
heldefimiz Miralay Eglin idi. Mc-

VAKiT SPOR MOSABAKASI 

1 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet Hamdi ( Arı7:ara.gücü) 

ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir 6enclik 
Resimli Hafta abonesi; altınt1dan onuncuya kadar: Birer bo
yunbağr; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; l O ki~iye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer §işe bü-

yilkkolonya; 15 okuyucumuz.a birer şişe kUçük kolonyao 25 ki. 
şiye birer tuvalet sabunu; aynca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

..... ,_,._ • uwww - ·------------·-··--.... - .. _ 

1 Müsabakaya ıştirAk Koponu : - il~ - i .......... -............................................................................. . 

ğer casuslar planlarını şöyle ta. 
sarlamışla r: 

İçlerinden, a11kert işler ile ünsi. 
y~t peyda etmiı eski bir zabit o
lan biri, Miralay Eglin•e erkam
harbiye reisi General Malier Graig 
in sahte imzasını taşıyan gizli bir 
not gönderecek ve bu notta §Un
lar bildirilecek: 

"Erkanıhatbiyemiz 28 Haziran 
1938 günil saat 12,30 da Mac Al. 
pin otelinde gizli bir içtima akte· 
dece'lctir. Bu içtimadan hiç bir 
kimseye bahsetmemeniz, sivil ola. 
rak gelmeniz ve sahillerin tahki
mat müdafaasına ait gizli planlar
la tekmil harita ve notları da be. 
raberinizlde getirmeniz rica olu
nur.. M. Convay diye kendinizi 
tanıtacak ve is;tima salonuna gö
türüleceksiniz.,, 

lCABEDERSE ÖLDÜRE. 
CEKSlNlZ .• 

lki kişi camları slllyormuş ıgi. 
bl snlonun pencerelerinde bu. 
lunacaklar, ve mira.IA.y geldiği 
ıaman Ustune atlayacaklar, ye. 
re yatırarak beraberinde getir
miş olduğu plll.nları çalacaklar. 

Bu adamlar "lcabedcrse öl. 
düreceksiniz'' diye do emir al

mışlardı. Bu lş bittikten sonra 
yfno girmiş oldukları pencere
den atlayarak kaçacaklar ve bu 
işin J{onıunl.stler tarafından 

1 yapılmış olduğu zannını ver
mek için de, sol cenah gazete. 
lerlndcn birini oraya dUşUre

cckler .. 
Bu plA.n ecnebl.lere kUstahca 

daha do~rusu cocukca görOnOr. 
Fakat şunu hatırlamak lft.zım
dırki biz de casusluktan şUphe 
edecek hfc kimse yoktur. lşte 

buna gUzel bir misal .. 
Bir gUn casusun biri Fort 

Hamtlton umumt kAtlbfne te. 

Tanzim eclllcn raporlar çift 
zarf içinde Dreme.dc esrarengiz 1 

bir adama yollanıyordu . . Mis 1 
Jordan dört sene mUddetle hap
se mahkftm edilmfştl. 

bize çok kıymotll izahat \'eri
yordu .. Evvela bOyUk Britanya. 
nrn teşktı~tı nasıl keşfetmiş ol
duğunu btıdlrmek faydalı olur. 
Bu biz de hiç me~abesinde olan 
casuslarla m nen.det c teşkila tr
nın lngfllzler tarnfından ne <'le- lşte bu mUnasebetlc meşhur 
rece teka.muı ettirilmiş olduğu. Orou, miralay Eglin fşl hak. 
uu göserlr.. kında tAlimat verirken: "Mu-

hakkak ki ellerimizi klrletmek 
lskoçyanrn Dunder şehrnıde 

bir posta. memuru, Mis Jordan lft.zım olacaktır, fakat her işin 
isminde bir berber kııın dUnyn. yolunda. gitmesi lA.zımdir .... 
nın dört bir köşeslnd n gelen Demişti .. Crovu kendisinin es
blr eok mektup almakta oldu- ki bir askcrt pilot olduğunu ve 
ğuna dikkat etmiş.. Vaziyeti bir mUddet evvel fa.del mcmu. 
şeflerine bildirmiş, şefleri de riyet istemiş bulunduğu blldl

vaziyettcn harp vekAJetlnl hn- rllmiştl .. Bu haberi alan MI.5 
berdar etmişler.. derhal G.2 ye haber verdi .. Bu. 

nun ti:;~erlne tekrar vazifeye j 
başlamak Uzere müracaat etmiş 
olan eski nskert pllotlar ara
sında aradık, fakat neticede, 
btittin bu tnrama hareketimize 

Harp veklUotl Entelljans 
Serirsden Mt.5 remizli memuru 
alarnk mektupları sansUrclen 
geçirtmiş va l\Ifs Jordan'nın 

dUnyanm her köşesine az çok 
serllmiş Nnzi casuslarının mu. rağmen esrarengiz Crovu'nun 
haberat merkezi olduğu ve bu en ufak bir izini bile bulama. 

Aylık 95 J55 J\f· 

3 •> lık 260 425 -
6 aylık 475 820 • 

900 lCiOO -
Halkan ııırJll 

1 yıllık 

farHeden 

tein oyda otuz kuruş düşlil 
Posta birlil!ine girmeyen yer 
ayda yetmiş beşer kuruş JI 
medllir. 

Abone kaydını bllc.ftren dS 

tup ve tclsrar ücretini, a 
parasının posta ve)'ll bank• 
yollama llcretinl fdare keodl 
zerine alır. 

Tiirkluentn her pcnta merkt:I 

V AKlr a abone u~rlır. 

Adres del!ştlrmo Qcretl 

25 ı.uruştar. 

1~ OCRETLERl 

Ticaret flAnlannın santid' 
anhn sondan itibaren mı.n -
falannda 40; fç sayfalard• 
kuruş; dördfincn s.ıyfııd• 
ikinci ve QçQncfide 2; biri 
4; ba$1ık yanı kesmece 5 
dır. 

BüJiik. çok devamlı. mektup muhteviyatlarım da dık .. 
aynen Almıuı~·nya bildirmekte Bu işin anahtarının NeyYork 

Times -gazetesinin 6 • 10 tarih
leri arasındaki nusbalarındald 
şu kUçllk haberde mevcut oldu
ğunu biz nereden bllebllir.dik? · ı 

olduğu anlaşılmıştır. 

Ynpılan tahkikat Madam Jor. 
dnn•nın evvelce, umumi harpte 
ölen bir Alman ne evli bulun
duğunu meydana. koymuştur. (Devamı 1Jar) 

renkli ilAn Terenlere ayrı 
indirmeler yapılır. Resmi f~ 
nn santim • satın 30 kuru:ı...-

TlCARl MAHJYETTE oUd11 
KOCOK iLANLAR 

Bir defa 30, iki defası 5°' 
defası 65, dört defası 75 .,. 
defası ıoo kuruştur. Üç 
ilan verenlerin bir dd:ıst bC~ 
vadır. Dört satırı ıeç~n nAnlıı Jıl' 
fada satırlan beş kuruştan 

1939 Ağustosunda 

MOSKOVA 
açılacak olan büyük 

ZİRAAT SERGiSİNİ 
ziyaret edecek zevat ilim ve ıanaatm tekamü

lüne ıahit olacakbr. --------------·---
lşbu sergiye 200.000 kl-:i fştlrAk edecektir. Burada 200 

k:ular bina ve ~ muhteşem pavyon inşa edilmiş olup bun
ların içinde 80.000 adet muhtelif eşya gösterilecektir. 

Sergiye mutasıl ,.c "Kolhoz" tabir edilen bir zirai 
meydan d:ıhn. mcTtcuttur kl bütün Sovlet zirai fanliyotini 
göstermektedir. .. -
Büyük t ·ı ""'tl , , , enzı a ar ...• 

Bu fırsatı kaçırmamanızı bilhassa tavsiye ederiz. 

Fazla malumat isteyenler 
Galatada 6 ncı Vakıf Hanında 

İNTOURiST 
Şarki J{nı·ip Miimcssi11li:,rine müracaat edebilirler. 

ağlayarak ve ıztıraptan kıvranarak an-

s:ıp edilir. 
lll::md kaponu 

klIÇük ildn tarif ut 
la.dirilir. 

Valcıt hem dotrud:ın 
ya kendi idare yerinde, beııl 
kara caddesinde Vakıt :.:.d 
altında KEMALEDDİN JJ'Y. 

iKi FiLM 
Kutup Yıldızı _"'4 

, (Sonya Heı' 
Çifte Avcılar 

(LorelH 

Otelcilerin ıslah prD 
beğenildi 

lstanbul otellerin.in ıslalı1 
kında otelciler cemiyeti 
dan .belediyeye verilen p~~ 
kik olunmuş, iş bariz a~ 
rülmeıniştir. 

Belediyo iktısat müdürlill' 
viçrede beynelmilel oteıcilet' 
miyeti umumi kfttipli~ 
mektup yaz.arak otel tali 
meleri getirtecektir. 

Kar:amazof 
-· ro-'f-.,.;;r 1 
Kar:.deşler 

heyecanlı hallerine yalçın davranıyor. 
dum. Ben, soğuk durdukça, o inadına 
hararetlen;yordu. İstiyordum ki, onun 
seciyesini sağlaml<i§tırarak keskin bir 
şekil vereyim, onu hayatı göğüsliyebi
Jecek bir adam yapayım. 

lanıyor: • 
- Köpek bağıra bağıra koşuyordu! 
Cümlesini dilinden !düşürmüyordu. 

Dedim ve ona bir ldcrs vermeli 
rarlaştmiım. Bundan sonra her 
laştıkça ya nefretle başımr çevi 
yahut da alaylı alaylı gülüms 
başla.clım. İşte bu sıralarda ba 
lakabı da ortalığa yayılmıştI. Berıiı" 
mayemden mahrum kaldığmx göreO 
ramazlar, ht'p bir ağızdan: 

Yazan:. Dostoyevski, 
.,. ...... ~ ... '!./.. .,. 

~-----a -ç;.ı~:-Hakk;SQba Geıgi;-Kr 180 ı .-.-· 
Halini uzaktan tetkik ediyordum. On. 
da kuvvetli ruhlu, azimkllr ve çetin bir 
varlık sermiştim. Boyun eğmiyor, denk 
olmıyan şartlar içinde bile dövüşmek
ten seldnmiyor, gözleri cesaretle par
lıyoNlu. Ben, böylelerini severim. Et. 
rafrnda1d dil§manlık halkasr gittikçe ka
la'balıkla§lyordu. !şin fenası, çocuğun 
kılığı laya,feti de iyi değildi. Kısalmış 
lbir pantalon, delik pabuçları vardı, ki 
onu olduğundan ~a aşağılara düşürme
ğe fırsat veriyordu. Bu hali bana do. 
kun.du. Onun tarafına geçerek yaramaz
lara hadlerini bildirdim. Tabii size söy
lemi~Jerdir. Çocukların hepsi benden 
~ekinirlcr. Sevip sayarlar. Çekerim so. 
payı lazımgeidikçe ... Ama içimden çok 
severim onları... Bugıün de geç kalma
mın sebebi evdeki iki miniminidir. Li. 
yuşayı himayeme aldım ve artık 'kimse 
ona el kaldınnağa cesaret edemedi. O, 
mağrur bir çocuk olduğu halde nihayet 
benim QstilnlUğümil kabul etti. Bana 
can':!an bağtandr. Sözümden dışan çık. 
maz olclu. Pazarlan, tatil günleri bize 

gelir, birlikte gezerdik. Kolejde, büyük 
talebeden birinin böyle bir küçük1e sı· 
la fıkı dostluğunu hoş görmezler. Ama, 
ben aldırmam böyle şeylere. Ona yar
dım ettim. Fikrini açmağa. bilmedikle. 
rini öğretmeğe çalışhm. Severim böyle 
şeyleri... Mesela işte siz de minimini,. 
lerle uğraşıp duruyorsunuz. Tabii mak
saldınız onlara iyiliktir. Şu hal.de benim 
düşüncelerimi ve duy.gulanmı pek iyi 
anlayabilirsiniz, değil mi Aleksi Kara. 
mazof? .. Şunu da söyliyeyim, ki bu hal
lerinizi görüp işittik~c, &ize karşı içim
de sıcak bir yakınlık duyuyordum. 

Ne ise, asıl meseleye gelelim. .. Git. 
tikçe bu çocuğun hassasiyeti arttığını, 
son derece alıngan olmağa baıladığını 
görmekte idim. Halbuki l>cn, doğdu
ğum gündenberi bu türlü hasta duygu
lara düşm<lmmdır. Sonra Liyuş.a. hazan 
mutl olduğu halde, bazan irkilir, itaat 
ctmok istemez, münakaşaya girişir, 
gözleri parlayarak benimle çekişirdi. 
Bu hallerin sebebini de ıınlamıştmı. Bu 
hasta ~cfkattan kurtarmak için, onun 

Onda birdenbire bir başkalık hasıl 

oldu. Fakat bu başkalrk, hiç .de demin 
bahsettiğim ince hassasiyetlerin ala
metlerine benzemiyordu. Bambaşka bir 
şeydi.. •. 

- Buna ne oluyor böyle? 
Diye düJündüm. Sıkrştırdım. Uf a. 

rasmda öğTendim, ki Liyuşa, o zaman
lar, henüz sağ bulunan rahmetli baba
nızın hizmetçisi "Smerldiyakov,, la ah. 
bap olmuşmuş. Bu herif ona fena bir 
şey, alçakça, zalimce bir §ey öğretmiş. 
Bir lokma ekmeğe bir iğne sokarak aç 
bir köpek yavrusuna atıyorlar, sonra 
hayvancağız onu yutunca krvraıuşlarını 
seyrediyorlarmış. İşte bir gün böyle bir 
c.kmek yapmışlar ve kimsenin besleme
.eliği için rüzgarlara 'kaIJ! acı acı uluyan 
zavallr "iskaraba,, ya vermişler. Bu U· 

lumalan bilmem siz sever misiniz Alek. 
si Karamazof, fakat ben bunlardan şid
detle mütees5ir olurum. 

Liyuşanın bana anlattıklarına göre, 
iğn"li ekmeği aç hayvana atmışlar. Ka
pıp yutmuş zavallı. Fakat iğne, boğa. 
zma saplanınca topaç gibi dönmeğe ve 
fnlemcğe başlamış. Can acisiyte kasaba
nm dı§ma fırlanuı. Çocuk, bu sahneyi 

Korkunç bir vicdan babına. uğramıştr. 
Ben, meseleyi ciddiye aldım, Doğrusu. 
nu söylemek lazım gelirse, içimde bu 
canavarlığa karşı büyük bir tiksinme 
uyanmrş görünerek ona: 

- Alçakça bir iş yapmışsın. Sen se
m bir mahHlksun. Meseleyi tabii orta. 
lığa yaymıyacağım; fakat şimdilik se. 
ninle ile alakamı kesiyorum .. Biraz dü· 
şiıneyim, son kararımı sana ~urovla 
bildiririm. 

Dedim. 
Liyuşa, kahroldu. Ber. de biraz: ileri 

gittiğimi anladım ama, artık i§ işten 

geçmişti. Dönemezdim. Ertesi gün, 
- küsen çocuklar araı;ında adet oldu
ğu Uzere - Smurovla haber gQ.nderc. 
rck artık onunla hiç konuşauyacağrmı 
bildirdim. Niyetim birkaç gün ona ıztı
rap vermek. yaptığına pişman olduğu. 
mı görünce de elimi uzatıp banpnaktı. 
Buna katı olarak karar vermiştim. 

Bu haber onu çileden çıkarmış ve 
göılerinlden ateşler saçarak Smurova: 

- Git Krosatkine söyle, demiş; şim. 
den sonra kasabının bütün köpekleri
ne iğneli elonek vereceğim. •• Hepsine .. 
Hepsine! .. 

Bu, beni kızdırdı: 
- Münasebetsizlik ediyor, bu çocuk 1 

- Diztial E:ıkal! Dizgal sakal! 
Diye tuttııruyorlatidı. Liyufa• 

yor, :nidsarlar duyuyor, ve gitti 
leden çıkıyordu. Artık kavgalar dl 
lamıştı. sın~ftan çıkar çı1anaz bOi 
ğ:ıza geliyorlar.dr. Hatta bir kere •1 

dı dayaktan ölüyordu. Bunu gö 
içim sızladı. Bir başka gün sınıf tJ 
lıyan bir kavga teneffüste birid 
lanca hıziyle patladı. Ben, on adı 
dar geride idim. Gülmüyordum. 
içimde merhamet kabarıyor ve oıı11 
dafaa için atılmağa hazırlanıyo~ 
sırada gözlerimiz karşılaştı. Ba 
da onu kıı.ldıracak ne vardr, bitrned' 
kat birdenbire çakısiyle üstüme at 
beni vurdu. Hi_ç tınmadım. Hattl 

- Eski dostluğumuz namına 1" 
ha vurmak ister misin? 

ncr &ibi yüzüne dik dik baktıı"' 
mt:t:n ruhluyumdur, Karamaz<>;, 
mm ı:.cısmı çiğnemiştim. Ama, Y 

tdcrar Turamaidı. Elinden bıçağı 
ağlayarak kaçtı. Korku, her taraf 
mıştı. İşi örtbas• etmek için çoc 

( Dooamı var) 
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b hnıpiyonu tepeledim! .. A • 
lr Yil içinde adam çetinleş • 

. ·· Ben de ne kadar zamandır 
11llai7.dinı. Bununla beraber 

un tav§allı ezdiği gibi .. Ez -
·· Garip §Cy!.. 

Iıını anahtarını çevireceği 
~ !Uıassörden bir adam çık. 
' kendine doğru yUrUdU : 

'lley!, Vanvrikt Kapıyı aç ve 

tir .. Dönilp arkAma baka. -

1 
deınc konuşulacak şeylerimiz 

~. sırtına otomatik bir 
• namlusım.wı dayanınış 

Ufıuıu hissetti. Odadan içeri 
'k 1"akat içeri girer girmez, 

l karsondan uzaklaştı. Bu 
b· dev yapılı birisi idi. Müt. 
il' kuvvete sahip olduğu gö. 

U. Elinde, Ka.rsona çevril. 
htr tabanca vardı. Gayet 

~tlbuk, eller yukarı! 
~i. 

11 
~n bu adamı tanıdı. 

bit 'ltornero idi. Eski antrenörü 
rece evvel gözü öntinde öl· 
~ak Romcro'nun kardeşi 

' n: 
aı Dun gece kardeuinl bu he. 

1 dllrdu. Her ·halde bugün de 
bf haıtlamağa geldi! 
~e dli§Undü. Sonra yilksek 

~ ~nden ne istiyorsunuz? 
!'e Bordu. 

' ~ gece aldığın mektubu 
k .. _'"be geldim. 
"<l.l'lon metanetini bomıadı: 
''N ~.e hakla?! 

~ l..tı istemem, nıektubu ver. 
. \eynJnl dağıtınm. 

' , • • -.JG]ri ~.<:>lrmt>rA 
ısın.ı_ .. , , 

Sıu ~r. 
I> gözi.ı açtı, yüzünden okıı-

dı btıYiik bir sevinçle mektubu 
· Sonra Karsana dışarı çık • 
Ilı .,;: ı d" l!t ..... ye ı. 

b~Udun köşeb~mda bırak • 
....., r otomobil vardı. 
bt Otornoblle bin ve kullan! 

,_. emir verdi. Tabanca hep 
bt Ur.erine çevrilmiş olan Con, uJ1 Eko Park po1tanes1nln 
~ e durduttu. Snip bu sefer 

'dt l>.disinı postaneye AOktu. 0-
Con•un elinde kalmı§ olan 

Parçası ile kendindeki 
h biribirlne ekledi. Tarifi 
~ 1.rak 1489 numaralı pos. 
~ Ulunun ön.Un.de durdular. 
~lınca içinden uzun bir 

'Bir •İvri akıllının maceraları~ 

Hatıalık 
12.ao: pro.,.am. 12.!IS: TUrk mUzL 

t1 (P1.) ıs: Memleket .ut ayan, &. 

jana ve meteoroloji haberleri. 13.15: 
'Mllzlk (kanftk proçam - Pl.) ııı. 

415 • 14: KonUfllla (kadın aaatl), 18.30 
Program 18..36: MUztk (Oda müziği • 
Pi.) 19: Konu,ma. 19,l!S: TUrk mt1%llı 
(Fasıl heyeti.) 20: Memleket uat a. 
yan, aj&ııa ve meteoroloji haberleri 
20.115: Ttırk mUziRt: ı - Suzldll pq. 
revt, 2 - Tanburl Ali e!endlnln su. 
zidll ağır aemalal: (Kanı yadı leblnle) 
S - Haşim beyin suzldll ııarkı: (Mu. 
ken oldu bize dağlar), 4 - Nuri Ha. 

lil Poyrazın §&l'lu (Sevda ellnln bili. 
bUIU.) 15 - Cevdet Kozan: Ud taksimi 
& - Leon H&nctyanm 8U.Zidil ıarkı: 

(C&ma gıunı aıkmla) T - Şerif lçll. 
nln auzldll şarkı: (Huret1n çok uki. 
dir), 8 - Iaak Varonun hllzzam ıar. 
kı: (Kaç yıl beni aen.) ~ - laak Va. 
ronun eviç prkı: (Son aynlığul mate. 

mi) 10 - Sadettin Kaynağın hicaz 
p.rkt: (Benim g!SnlUm bUtUn) 11 -
Sadettin Kaynafm buaellk prkı; 

(Saçlanma ak dU,tll). 21: Koııuııu. 
21.15: Eabam, t.ahvillt, kambiyo, -
.ııukut ve ziraat t>or11U1 {fiyat), 21.25: 
Netell pllklar - R. 21.30: Müzik 
(radyo ork~ - Şef: Praetoriua) 

1 - Fran& Schubrt: UvertUr nı KL 
jOr (ttaıtenlach) 2 - Fellx Kondelı. 
ahon - Bartholdy: 3 Onctl Senfanl la 
mln!Sr. op M. EntrodUkayon ve Allergl 
agitato - Scherzo uaal Vlvace -
Adagio cazıtablle - Alle&TC ~ırrlerro 
ve Finale mautoeo. 

3 - Charles Gounod • Faust ope. 
rıısının balet müzifi. 22,30 Müzik (o. 
pera aroyları • Pi.). 23.00 Son a • 
nns hnlıcrleri ve yakınrl program. 
23.15-24. Müzik (Cazbant • PL) 

17.5.939 Çarfamba 
l2,30 Program, 12,35 Tilrk müzjği, 

1 - Udl Eşrefin huzb:ım peşrevi. 2 
- Ahmet lrsoyun hüzzam ~:ırkı, (Ha 
tırındn kalsın), 3 - Rakımın hllz. 
zam ~:ırkı: (Atkın bana bir giıIJ e. 
lem), 4 - Fnlı Kapancının şarkı: 

<Seni gördü o Jafak sadara.) !> -
Şükrü Şen ozanın mahur şarkı: (Bu 
sevda ne tali), 6 - Hicaz türkü: CBıı. 
Aa girdim üzüme). 7 - Halk türkü. 
sü: (Şu dağları delmeli gönül r# • 

lstanbul 

Ticaret ve Zah i re Bo rsas 
15 - 5 - 939 
1'"1YATLAH 

CİNSİ 

Buğda)' )'umuşak 
Uur.da)' sert 
Buğrl:ıy kızılca 

/.rpa Menin ye. 
malı. 

Aşttğı Yukarı 

kr. pa. kr. ııa. 

5 32 
5 7 
5 30 
3 30 

5 ıı 
5 32 
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Radvo 
lemeli). 13.00 Memleket saat ayarı 
aJ:ıns ve meteoroloji haberleri. 13,15 
-14 - Milzik (lUyaseti cumhur ban. 
dosu • şef: lhsan Küncer). ı - J. 
Bouchel • Marş. 2 - J. La\'l'O\'lcl • 
Tuna dalgalan, 3 - Rosslnl • Guil. 
laume Tel Overtüril, 4 - E. Grleg • 
Günt l. el suitisinden No. 1, 2, 3, 4, 
18,30 Program, 18,35 .Müzik (Ylrtü. 
o:tlnr • PJ.) 19,00 Konuşma, 19,15 
Türk müziği (Fasıl heyeti), 20,00 
Memleket saat ayarı, ajans ' 'e mele. 
oroloji haberleri, 20,15 Türk müzl. 
ği, ı - Uşşak peşreYi, 2 - Arif be
~·in unok şarkı: (Meyhnne mi bu 
bezml), 3 - Rakımın uşşak şarkı 
(Ilıma hiç yakışmı;ror böyle), 4 -
Rakımın uşşak şarkı: (Silmem bir 
gün hayalimden), 5 - CeYdet Çağ. 
in: Keman taksimi, 6 - Halk tnr. 
kGsfi: (Karam), 7 - Udi Zekinin uş
şak şarkı: ( Dlr glln geleceksin dl • 
ye), 8 - Mahur şarkı: (HAii\ kana. 
yan kalbimi aşk ateşi), g - Hakı -
mm hicazkAr şarkı: (Bekledim ta 
fecdc kadar), 21,00 Konuşma (Haf. 
talık posla kutusu), 21,15 Esham, 
tahviliit, lı:ambh·o • nukut ve Ziraat 
lıorsaı;.ı (fiyat). 21,25 Neşeli pl6k-

lar • R. 21,30 Müzik (Kütük orkes. 
tra • Şef : Necip A~kın), 1 - Hcinz 
Rclnfeld • Eve gel ;ynYrum, 2 - Ma. 
inıer • Düğün töreni, 5 - !Kiltrlader 
• Hadi b:ına hir hava daha ('al, 4 -
J. Straııss • Polka, 6 - J.Slrouss • 
Bizde vnls, 6 - Boreuer • ltıılyan 
şarJn~ı. 7 - l.eopold _ Çigan oyun. 
ları, 22,00 Müıik (Melodiler • Pi.), 

23,00 Son njnns haberleri ve yarın. 
ki program, 23,15 - 24 Müzik (Cnz. 
b:ınd • Pi.) 

J-:RTUGRUL SADl Tt::K 
Sehznllcb:ışı (TURANJ 
Tiyatrosunda bu 11ece: 
her yer 20, pnrndi 10, 

localar lQD 
(TÜRKt'~I NE MUTLU B.~NA> milll 
piyes. (Alauıs sülüğü) ,·odvll. Macar 
vnrJctesl; Okuyucu Bayan Aysel. 

Paris Transatlantiği 
yangını 

Birkaç hafta evvel bir auikaat 
neticesinde yanmıg oları Pariı 

tranıatlantiği tahltikatı dc~m et
mektedir. 

Birçok kimıclerden §Üphe edil .. 
miı fakat hiç birinden müabet bir 
netice elde olunamarruıtır. 

Bu meyanda gemide gece bek • 
çiliği yapan Cesar Frauı da kasten 
yangın çıkarmaktan maznunen tev 
kir olunmuıdu. Tahkik.at kati -bir 
suç delili vermemiı olduğundan 

Cesar Frauı'ın muvakkaten tahli. 
yesine ve Havr'da ikametine karar 
verilmittir. 

ŞUphe edilmekte olunan Alman 
kadınlan hakkındaki tahkikat da 
hiçbir netice vermemift.ir. 

Tahkikata devam olu.nmaktadtr4 

Ar a fop Anlalya ' lQ 
---=-~~~~~~*-"'-" Hatayla ticari münasebatımız 

inkişaf ediyor 

her 

(;.rtll•r 4 f 
Sarı mısır dök. 4 16 
l\uşyemi çuvallı 5 29 
Keten tohumu 10 30 
Keti kılı 52 -
Tiftik mal 95 -
\'apak Anadol 51 -

GELEN 

4 JO 

53 -
107 -

Du#tlay 
Arpa 
\"ııpnk 

1'j(tik 

2i0 
Hı O 

Ton 

" 

Afyon 
Kepek 
Bulgur 
Çavdar 
n. peynir 
Un 

Afyon 
k fındık 

GİJlEX 

!ıG 

11 

15 
80 
30 
!lO 
15 

.. 
" 
" ,. 

" 
" .. 

9 3/ 4 Ton 
7.1/4 " 

Azmi ve cesaretiyle tnllhl yenen 
bir genç kız, bu muvaffakıyetl sııyc· 
sinde lngillerenin en me•ut anneleri 
arasına iİrmiştir. 

fjlls Sumli adındaki bu kız, ana· 
sındnn kolsuz do~muştu. \'e şimdi 
nyaklıırının parmaklnriyle, lı:ıngi hir 
1.'.ndının elleriyle gördiiğü i~leri göre· 
biliyor; dikiş dikiyor; örgii örüyor, 
ve yeni dol:ınuş cocuAuna bakıyor. 

Bu kndın lıugün yirmi üç ynşındn
dır. Dlitiin ha)•atıncıı, tabii yarnılıl· 

mış kızlar gibi, o rtn, hlr gün gelin 
olmnğı, cocuklarn k:ı,·uşnınğı tahoy-

1·nı ediyordu. 
llun<lan bir sene önce cv!endi ,.e 

şimdi bir huçuk 11) Jıl> bir çocul:unun 
annesidir. Bu sc,·imli ynvruyu nynk
Jnrının üzerine koyup sallı~ or, cm
ıi:-lyor, besliyor; ;>ıkayor; clUendl· 
rfyor •.. 

Ayakl:ıri}lc bu küçük yanuyu so
yup s;iyıl.rme~i h:ırikulôıle bir nziın 
ınanı:ını~ı ll'şkil etmektedir. Hatlli 
~ynklıııi»le çocuğun snçl::ırını ı:ını. 
yıp rırı;alnınıı1'1oılır. 

Bu mm nff,ıloyetinin esrarını ken· 
dı<:i nc );Ordıığunıuz zaman şöyle dl 
yor: 

"Ben, a)·aklarımı, t' cocuklııjum· 
danberi slıio elleriniz gibi kullan· 
mağn alıştım. Onunla en karışık dü· 
lilmleri cö:ı:fip b:ı#}ıyabilidm, yemek 
plşfrlrlm, boya boyarım ve her hu
susta kendime bakabilirim .. Bir cer 
cuk ano~ı olor.nAımı görünce, ona el· 
biaeler dikmeje batladım. Her sQn 
~aatlerce OüQ Ö(eJU j)Da nılnlmtnl 

Hatay iktisat müsteşarı gaıete
mize beyanaffa bulundu 

Hatay ile anavatan arumdaki 
ilttıaadr ve ticari mDnasebetlerin 
kuvvetlendirilmesi için Hatay fk
tısat müıteprı Celil tchrimlze gel 
mi§, dün Ticaret Odasile temas -
larda bulunmuştur, MUstepr ga. 
zetecilcre verdiği beyanatta de -
miştir ki: 

''- Süriye hükumeti Hatay C§· 

yalarından gümrük resmi almağa 
başladığı gün.den itibaren Hatay
la Suriye arasındaki ticart müna
sebat anavatana dönmüştür. An • 

cak ne Hatay pazarları, ne de ana
vatan tacirleri ve fabrikatörleri bi
ribirleriyle tam ve esaslı münase· 

bet tesis edemedikleri için Hata • 
yın ihtiyacı olan iptidai ve yarı 
mamul maddelerin tedariki müşkül 
olmaktadır. 

Bu nokta nazarı itibara alma • 
rak Hatayda sermayesi yüz bin li· 
ra olmak üzere ve Hatayın mute -
ber firmalarının iştirakile bir {İ§ 
Anonim Şirketi) teıis edilmİJ, işe 
bagalnmıştır. Şirketin mesai pren· 
ıipi mÜl;tahıil ile müstehlik ara -
sında bir köprü vazifesini görme'k 
her iki taraf iktısadi ve ticari mil. 
nasebetlerinde mutavassıt rolünü 
ifa etmektir. 

Meseli: Hatay tacirleri münf e· 
riden ihtiyaçları olan emtiayı bu 
Jİrkettiru!en kredi temin ederek 
anavatandan tedarik edebilecek -
ler, anavatandaki bütün müessese· 
lcr Hatayda birçok ve muhtelif 
muhatap tanıyacakları yerde bir 

fo n i ı:ı11r, ı.C \elerler hnzırJ:ıdım. Co· 
cu,umı· doğur,luğum hastahanede, 
•mu ayal.hmınta nasıl kucakladığımı 
ıörünce ha>·rclr düştiiler ... Faket ben 
buııun idm:ı.11ııı önceden )·apmış. 

kendimi nlıştırını,tım .. " 
!\ohJ:ı: lt:ıdın, nynhl:ırfyle yüzüne 

c.llık ,.e ~udra dahi $l\rebflmekte
dlr.. / 

tek Hatay Anonim Şirketi tanı • 
mak ıuretfle taraf~ dftuebtt. 
lerini daha radl'kal aurette yUrUt ,. 
mete muvaffak olıcaklardu. 
Hıtayın bucUn aUratle te.miııi .. 

n~ muhtaç olduğu bir~ok maddelet 
vardır. Ezcümle deri, kösele, pa • 
muk, yün, keten mensucatı tu • 
hafiye eşyaları, ipekli kadın ~orap. 
larr, karyola ve madeni eıyalar
tuvalet cıyas.ı, aabj11 imalinde kul 
!anılan sUtko atik jltt>i mevadla iğ· 
neden ipliğe kadar hatıra eelen bli 
tün eıyalar ... 

Gerek İstanbul ve gerekse Bur
sa, lzmir gibi sanayi ıehirlerinin 
fabrika ve milessesatının Hatayla 
derhal münasebete geçmelerini is· 
tiyoruz. Bu müeseseler doğrudan 
doğruya Hatay İJ Anonim Şirketi 
ne hitaben nUmune ve kataloğ gibi 
dökümanlan gönderip hemen ite 
başalmalıdır. 

Muhtelif firmalarla yaptığım te 
mastardan aldığım neticeler iyi -
dir. Bilhassa Ticaret Odasından 

gördüğüm alakaya karıı te§ekktlr 
}erimi sunmağı bir vazife bilirim. 

Hatay aynı umanda bir yayla 
ve turist ülkesidir. Antakyanm 
bütün dünya arkeoloğlarını hayret 
ler düşüren mozayikleri, spor bah
çeleri, bilhassa dünyanın en nefts 
§eftali, şekerpare ve kayısı gibi 
meyvaları yurttaşlarımızı Hatay
da beklemektedir. Otellerimiz, na· 
kil vasıtalarımız temiz ve ucuzdur. 
Hatay Türkiyeden gelen bütün eş 
yalar.dan bir santim gümrük alma 
maktadır. Yalnız gönderilecek eı
yalara ait faturaların mahalli ti • 
caret odalarınca tasdik edilmesi 
kafidir. 
Hıtayda mer'i olan U.Q,11nlu • 

navatan kanunlarıdır. Arada bir 

fark yoktur.,, Küatetar dün ak • 
pm .Anbra1.a gltmlttfrıı 



Demirspor - Ankaragücü 
Milli kümenin Ankaradaki bu müsabakası nasıl cereyan etti? 

Senenin en mühim beynelmilel futbol müsabakası 

Iogiltere-Italyıt 
Çetin bir karşılaşma sonunda 

berabere kaldı Ankara, 14 (Hususi) - Milli 
küme futbol maçlarında Anka • 
ranın iki klübü arasındaki müsa
baka pazar günü at yarışları mü. t 

nasebetile dün 19 Mayıs stadın. 
da büyük bir seyirci kalabalığı 

önünde yapıldı. 
Bu maçın hakemi Muzaffer 

Ertuğruldu, Takımlar sahaya 
çıktıkları zaman F ahri ve Ali Rı
zadan mahrum Ankaragüçlülerin 
§U kadro ile oynıyacakları anla. 
şıldı: 

Natık - Rıza Kartal, Enver -
Abclül, Somih, l smaiZ - Hamdi, 
l·ahap, FiJ..ıct, Hamdi, Salih. 

Dcmirsporlular da yine Fethi
nin yokluğu ile şu takımı çıkar_ 
mışlardı: Demirspor1u Ze7ci takımının ilk golünü böyle attı .. 

llilmi - Ga.."'i, Şevket, - ibra. 
1ıin! , lbrahim, Kamil - Mustafa, hassa Arifin sağaçık Mustafa ya 
Arı/, Orhan, Orhan, Zeki. 1 hazırladığı fırsatlar boşa gidi -

Oyun b~ladığı zaman santrfor yordu. 
Orhan henüz asıl vazifesini bit i. Demirsporlular 20 inci dakika. 
rerek takımda yerini alamamıştı. dan sonra hücumlarını gevşetti. 
Güneşe ve rüzgara karşı oyna • ler. Buna mukabil Ankaragücü 
mak mecburiyetinde kalan Demir forvet hattı merkeze yüklenerek 
sporlular, buna rağmen, müsa • kapalı bir sistemle hasım kalesini 
bakanın ilk dakikalarında üstün sık sık yoklamağa başladı. 

bir vaziyet gösteriyorlardı. Maçın 30 uncu dakikasma gel. 
Demirspor takımının ilk tehli. miştik. Çok favullü oynıyan M. 

keli akınını solaçık Zeki yaptı. İbrahim Vahabın kaleye doğru 
Beşinci dakikada Zekinin orta - ilerleyişini bir favulle kesti. Ser. 
ladığı topa Arif yetişti. Oldukça best ~u Vahap çekti. !Kaleci 
sert bir şütli Natık yakaladı. topu yakaladı. Fakat bu yakala. 

pu açık oynayıp Ankaragücü 
müdafasma karşı sürmiye baş. 
ladr. Sonra mükemmel bir orta 
yaptı. Sol açık Zeki yetişti. Kale~ 
nin sağ üst köşesinden topu ağla. 
ra taktı. 

İki takımda bu golle canlandı. 
lar. diyebiliriz. Top çok havalana
mıyordu. Yerden uzun ve derin 
paslarla güzel bir oyun seyredL 
yoruz. 

Ankaragücü takımında ufak 
bir değişiklik oldu. Salih santr. 
fora geçti Vahap sol açıkta bir 
şeyler yapmıya çalışıyor. Fakat 
M. İbrahim peşinden ayrıldığı 
yok ... 

Birinci de\Te böylece 1 ~ O De. 
mirspor lehine son buldu. 
i kinci devre : 

men golü ~ne Demirspor1u1ar at. 
tılar: 10 uncu dakikada Mustafa 
yerinde bir pasla Orhanın ikinci 
golünü temin etti. 

Bundan sonra Demirsporun 
bu a.na kadar devanı edegelen 
gUzel oyunundan eser kalmadı. 

AnkaragUçlUler de kendileri· 
ni yırtarak, enerjilerinin son 
haddinin sarfederck birbirini 
kovalıyan hUcutlara geçtııer. 

Böylece 25 inci dakikaya kadar 
geldik. AnkaragUcU bu dakika
da sağ açık Hamdi'nin şande· 

lind~n istifade eden Fikrctin 
ayaf;l3 le tek gollerini yaptılar. 

Bu gol seyircilere ve futbol-
culara oyunun neticesini değiş
tirecek Umlcllni verdi. Bu ara-

Mevsimin en büyük futbol mü. 
sabakası olan İngiltere - !tal. 
ya milli takımları karşılaşması 

Cumartesi günü İtalyanın Milano 
şehrinde yapıldı. 

I\füsabakada 70.000 seyirci bu. 
lunuyordu. Meşhur hakem Ba -
vensin idaresi altında sahaya 
çıkan takımlar şöyle diz.ildiler: 

lngtltere : Vudli - Meyi, llep. 
gud - Vil1ingam, Kallis, Mcr _ 
cer - Metyüs, Hol, Lovtın, Gul. 
den, Brum. 

lcılya: Oliviycri - Fmıi, R,a • 

t•a - Dcpetrini, Andreollo, Lo • 
katelli - Biavati, Serantcmi, Pi.o. 
la, l.'.feazza, Kolaııssi. 

İki takımın milli marşından 
sonra hakem takım kaptanlarile 
el sıkıştı. Sahalar seçildikten son 
ra maç başlıyor. İlk hücum !taL 
yanlarda. Meazza forvet hattını 
mükemmel idare ediyor. 

İngilizler ilk gollerini oyunun 
26 ncı dakikasında Lovtın tara . 

fmdan !talya kalesine sÔkUYor 
lar. Gol, halk tarafından :ınUtJ! 
ıslıklandı. 

Devre 1-0 ingilizlcrin 
bitiyor. 

İkinci devrede !taıyanlarJll ~ 
sayısını 3 üncU dakikada nıull' 
cim hattının güzel paslaşm~ıı 
dan sonra Biavati yapıyor. 

Halk çılgın gibi alkışlıyor. Ş~ 
di de galibiyet sayısını bekli) 
lar. 

21 inci dakikada Piola irdt 
ltalyan golünü de atarak uktt'. 
nı galip vaziyete getiriyor. 
Takımın en iyi oyuncusu ıı1~ 

hakkak ki Biavati. 

İngilizler artık hızlandılar.~ 
yü.s sürdü, Hol kaptı. 35 inci ô. 
kikadayız. Sıkı bir şilt. tngilİI 
lerin ikinci golü. Halk yine ısl 
lıyor. Oyunun bundan soııl'f 
karşılıklı akınlarla geçiyor 
maç 2-2 berabere bitiyor. 

Atletizm müsabakalar 
Mıntakanın teşvik 

lanna devam 
müsabaka 
edildi 

Ankara, 14 (Hususi) - Anka- 200 M. (biiyükler) 

Bu hlicumu bir iki a.km daha yışı kale içinde sayanlar çok ol
takip etti. Fakat Ankaragücü du. Hakem kaleye kadar gitti ve 
müdafaası cidden gayretli oynu. gol olmadığı hükmünü verdi. 
yordu. Onuncu dakikada talrnna Bu mUtereddid vazietten, beş 
giren Orhanın sağ ve sol aÇJkları dakika kadar geçti. Dem.irspor 
i§leterek yapt~ hücumlar ve bil. 1 sağ açığı Mustafa yakaladığı to. !kinci hnftayım daha heyecan. da Demirspor aleyhine bir de 

11 -....,."'1f1a.z;a.;ı"1arı oanlii: ltUr\l.A.1 yı•• ---~·- -"~- ~a..-• ._. _ .. , .. 

ra mıntakasmm tertip ettiği at. ı _ Şevki 24.1 (D.S.) 2 - ti 
letizm teşvik müsabakalarına dün ri 24,5 (D.S.) 3 - Etem 25 (~f 
19 Mayıs stadında devam edildi. biye). 
Alınan teknik neticeler unl r - 1lll11 u ,~ .,,-- - r 
uır. 1 - Mustafa 9.37.7 (Yeıı\ ~ 

At yarışları 
ikinci hafta koşuları da büyük bir kalabalık 

önünde yapıldı 
Ankara, 1 (A.A.) - llkbahar taki halis kan Arap at ve kısrak. 

at koşularının ikincisi, bugün şe. !ara mahsus 1800 metrelik han. 
hir ipodromunda büyük ve zarif dikap. 
bir kalabalık önünde yapılmıştır. 1 nci l nak, Yüksel (58) gan _ 
Toplantıyı yarış ve ıslah eneli - yan 335, plfıse 155. 
meninin hamisi Milli Şefimiz İs., 2 nci Özgan, Yıldız (51), plase 
met İnönü de şereflendirmiş ve 160. 
resmi tribünde bir çok vekilleri- 3 üncü Somsaroğlu, Çelenk 
miz, mebuslarımız ve ayni zaman.. (42) plii..se 270. 
da kordiplomatik azası koşuları 4 - Üç yaşındaki yerli yarnn 
seyretmiştir. kan İngiliz erkek ve dişi taylara 

Koşuların neticeleri şudur: mahsus 1200 metrelik tay dene. 
1 - O ç ve daha yukarı yaşta. me koşusu: 

ki halis kan İngiliz at ve kısrak. 1 inci Halim Sait, tbni Radyo, 
lara mahusu 2000 metrelik Çan- ganyan 135 plase 115. 
kaya koşusu: 2 inci Emeç, Tunca plase 310. 

1 inci Halim Sait Sun and Air 3 üncü Kahyaoğlu, Yılmaz. 
(G6,5) ganyan 127. Plase almıyanlar: Nirvana. 

2 nci Osman Çırpan Dandi (68) Uçüncü de dördüncü koşular 
:3 üncü Tevhide Çırpan Şipka arasındaki çifte bahis 630. 

(51). 5 - Dört ve daha yukarı ya.ş-

olarak başladı ve 15 • 20 dakika 
kadar böylece devam etti. 

tik dakikalarda AnkaragUçlü. 
ler oyuna. Mkim oldular. Bilhas. 
sa soldan Vahap ve H amdi top 
top mükemmel hücumlar yaptı. 

lar. Fakat bu baskın oyuna rağ-

Harbiyeliler Ankara 
Güneşi 12 - 2 yendi 

Harbiye futbol takımı Ankara 
Güneş klübU birinci ti.mile cumar 
tesi günü §ehir stadının dış sa . 
hasında karşılaşmışlar ve maça 
takımlar şu şekilde çıkmışlar -
dır: 

H arbifje takımı: Salôhattin -
Cemal, Şiik-tiı - N ecdct, Muhte. 
rem, Zeki - Milcahit, Cahit, Fa
zıl, Habip, Şerif. 

Güne§ takımı: Hayati - Rauf, 
Med(Lt - Sa1ciJı.attitı , Xikat, Cez. 
mi - Bedii, K emal, Cahit, Ke -
nan, IZh.ami. 

Oırıın ba:tatı sonra kadar Har. 
Oi.yelilerüı ii.~tihılüğU altında ge. 
çerek neticede ikiye karşı on ilci 
golle Güne., mağlup olm1'-§tt1r. 

Çemberlitaştaki 
güreşler 

Çemberlitaşta Şenbahçede her 
hafta güreş müsabakaları yapıl. 

maktadır. Bu haftaki müsabaka
da destede l\lalkaralı Abdullah, 
Kil<;ük ortada Üsküplü Osman 
galip gelmişler. büyük ortada 
Kumkapılı Celal ile Meriçli Meh. 
met berabere kalmışlardır. 

Başaltına Adapazarlı !sa ve 
~lalkaralı Mustafa bir sM.t gü • 
reştikten sonra berabere kalmış. 
lardır. Başta Hayrabolulu Pomak 
Mustafa galip gelmiştir. 

2 - Üç yaşındaki halis kan A. ta yarış kazanmamış yerli yarım 
ra:> erkek ve dişi taylara mah - kan İngiliz at ve kısraklara mah. 
sus 1000 metrelik İncesu koşusu: sus 2000 metrelik kapgrine han. 

ı inci Hamit, Cazcı, ganyan dikap koşusu : ltalyan takımı Alman-
265. plil"'e 125. ı inci Athoğlu. Alceylan (55l yada yenildi 

2 nci Böke, Aşkın plase 110. ganyan 880 plase 340. 
! üncil Dinecel, Dinç. . 2 nci Celal Bnyar. Bintepe (59) NORE="BERG. 15 (A. A. ) 
P ilse almıyanlar: Bora, ö rnek plase 155. - l talya futbol şampiyo -

ikili baht~: MO. 3 Uncu Alt Sade, l\lesut (42) . nu Bolonza ekipinin burada 
3 - Dört ve daha yukarı yaş. Plase almıyanlar: Frig, Uğur. yaptığı ilk karşılaşma mağlübi • 

Hamdı'nin kucağına atnrak bu 
fı:-satı da l;:açtrdı. Ondan sonra 
bir tarafın ınUdafaa, diğer tara
fın becc.rlks!z hticumlarlyle 
maç gittikçe zevkin! kaybede· 
rek lJerltıdi ' 'e 2 - 1 netice ile 
Demlrspor lehine bitti. 

Profesyonel 
güreşler 

Beden Terbiyesi Müdür· 
lüğü tarafından idare 

edilecek 
Ankara, 14 (Hususi) - Kırk

pınar güreşleri münasebetile E . 

dirneye giden ve Trakyada bir 
teftiş .seyahati yapan Beden Ter. 
biyesi Genel Direktörü Tilmgene. 
ral Cemil Tp.ner güreşler sonun. 

da hakem heyetini teşkil eden ze_ 
vatla ve diğer alakalıları toplıya
rak (Alaturka) adiyle tanılan ve 

organizatörlerin, menecerlerin el. 
!erinde oyuncak halinde bulunan 
pehlivanlarımızı bir birlik halin. 
de toplanmak teklifinde bulun • 
muştur. 

Bu teklif üzer inde kon~malar 
yapıldıktan sonra tanmmış eski 
güreşçilerden ve hakemlerden B. 
H. Besimin reisliğinde bir heyet 

teşkil edilmiştir. Bu heyetin u . 
mumi katipliğine de B. Eşref Şe. 
fik seçilmiştir. Suyolcu B. Meh
met ve diğer tanınmış eski güreş. 
çiler de heyete dahil olacaklar -
dır. 

Bugünlerde tstanbulda toplan. 
tılarmı yapmağa başhyacak olan 
heyet milli güreşin nizamnlarını 

tesbit edecektir. Bu arada mem. 
nuniyetle öğrendiğimize göre, 

yağlı güreş adı verilen bu güreş. 
!ere bundan sonra (Türk güreşi) 
denilecektir. 

yetle neticelenmiştir. F.c. Nü -
renberg ekipi, rakibini 1-0 mağ. 
llıp etmiştir. Maçta 18 bin seyir. 
ci hazır bulunmuştur. 

110 Af. engelli (Bilyufacr) S korD. S.) 2 - Edip 10.9,3, 
1 - Semih Lfıtfi 18.4 (G.B.), Halil 10,36 (D. S.) 

2 - Kamil 18.8 (D.S.), 3 -Hay. 
ri özoğlu 19.2 (Tecim lisesi). 80 M. (kı:lar) 

1 - Solmaz 12,6, 2 - Peri~ 
300 M. (Gençler) 13,5, 3 - Adviye 13.6. 
1 - Ahmet 40,7 (Erkek lise • 300 x fOO ~ ~00 x 100 baıt<'. 

si), 2 - İbrahim 41 (Erkek lise- (mektep takımları arasındO} 
si), 3 - Onur 41,5 (Erkek lise- 1 _ Erkek lisesi l ,46,1, 2 
si). Polis kolleji 1,47,7, 3 - V· 

fOOO M. (gençler) 1,52.5. 
1 - Orhan lşçil 6.27.4 (Erkek Tek adım (büyükler) 

lisesi) , 2 - İsmail 6.30.9 . (Tica. ı _ Ömer 6 m. 43 sm. cof 
ret lisesi), 3 - Askeri 6.33 (Er. 2 _ Galip 6 m. 223 sm. Hııt1'lıf 
kek lisesi). 3 - Muhsin 5 m. 98 sm. Harb 

800 M. (büyükler) Sırıkla irtifa (biiyüklcr) 
1 - Ökkeş 2,5,8 (Ankaragü _ 1 - Muhitti:n 3 m. 45 sm. ıt 

cü), 2 - Adnan 2.7.4 (Demir . Celal 2 m. 80 sın. 3 - Se:rJJle 
spor ) , 3 - Mit a t 2.10 .2, 1 m. 50 sm. 

Kızlar nrasın<la 80 metre birinci.si So1ina;;; ',finalde 



Bir alim buzlar arasında 
ölümle pençeleşiyor 

Bir heyet buz kıran gemisi ile derhal hareket etti 
>aJıı Osıodan .bildirildiğine göre Fransızların meşhur kutup sey. 
aı..,_atnıdan Kont Micard, kaybolduğu Groenland buz denizleri 
-~da hastalığa tutulmuştur. 

~İındi bu seyahate gönderilen yardımların mahalline zama. 
~ Ye~ip yetişemiyeoeği ve krymetli seyyahı ölilinden. kur. 

8.lUn. kabil olup ola.cıya.cağı merak edilmektedir. 
~ti Groenıand bu.zaln arasında kışlık kamp kurmuş olan Kont 
~ Ca.rd•a yardım için bir heyet derhal Norveçin garp sahillerlıı. 

hareket etmiştir. 
~~tından bir kaç gün evvel seyyahtan ilk defa olarak S. O. S. 
~te tı alm,m:ış ve derhal bir buz kıran gemisi yardım için hare. 

hazırlanmr§tı. 

Son S. O. S. 
~! l lk imdat ~etinin gecesi kurtarma gemisi hareket için ha
~ tltlarını ikmal ,ederken ikinci bir S. O. S. işareti alınmış ve bu 
~ eı- l{ont sıhhi vaziyetinin ~ok acele müdahaleyi icap ettirdiği. 
ı~...."e Yardımların ~ok seri olarak gelmelerini, vaktinde yetişme. 
"lll.i bileli mı.iştir. 
bJı. ~ont Micard'm su ile çevrili ibuz parçaları Ur.erinde büyük 
~ llıUka.vemetle ölümle pençeleştiği anlaşılmıştır. Yardım için 
~ ket eden gemi bir de tayyareyi hlmildir. Vapurla hareket e. 
~ ltatiıe ancak üç gün sonra. buz hudutlarına. varmış olacaklar. 
~ı:.,~a:yyare !h!dise mahalline 250 kala yere inmeğe gayret 
lı:a~r. !Kont Micard tek ba§ma ve alelade bir klübede bulun. 
~ı.~dır. Heyet buz ürerinde yürUyerek vaka. mahalline gide-
~el'dir 

~ .~u;1m Fra.nBız seyyahı, llim ve milyoner olan Kont Micard 
'ejı Ilı kırk yaşmda.dır. ''İleri,, isimli hususi gemisile bu büyük 
batalıatine çıkarak, Groenland'da kamp kurmuştu. Bundan Uç 
'1~ evvel kendisin,i fena şekilde hasta hissettiği için radyo va. 
~h· le Osloda bir doktorla görüşmüş fa.kat böyle bir vaziyette 

ıs koyabilmenin mümkün olamadığı cevabmr almıştı. 
d~~u dakikada. da hiç kimse büyük seyyahın hasWığmm ne oL 

• "'>\Ulu bilmemektedir. 
~: ardnn heyeti vaktinde yetişebildiği takdirde Kont Mi. 
~ hayatı Irurtanla.caktır. 

Ru a ı 

Pouline Ossijeuşo 
düşüp öldü 

h\'aPtnıı olduğu rekorlar ile dün 
oıdllı~ en mükemmel tayyareciıi 
~l! lıgunu isbat etm.iı olan me~ur 
(),'. kadın tayyarecisi Panline 

&ı' 
~~ Jcuşo lbir antrenman uçuıu es· 
~ nd~ düıerek ölınüıtür. 

lcıı atllınc O"ijeuşo Rus hava fi • 
· ~ lınun binbaşılarındandı. Kadın. 

s.90ilrasın.daki mesafe rekorunu 

t )otd8 kilometre ile muhafaza edi· 
. u. ,..~ .... ·~~ 

fır~~ d~n~z tayyaresile iki tane a· 
ti S lı ırtıfa rekoru yapmııtır. Bi'" 
tctioo kilogram ile 7605 metre di· 
İdi. ıooo kilogram ile 7009 metre ö len tayyareci P anline 

l!· 
~ta 111

ck deniz tayyaresile üç tane 1 '.Anotole Serov, henüz 29 yaşın· 
~~re rekoruna malikti: Birincisi da idi.. 1931 senesinde tayyareci. 
~tı .lı. dairede 17 49 kilometre, i . lik mektebinden mezun olmuş ve 
!~tısı düz hat üzerinde 2241 ki - bir müddet sonra da tecrübe uçu,
?.ctictrc, üçüncüsü de kırık hat ü- ları için ayrılarak büyük bir mu -

l) tı.d7 2371 kilometre idi. vaffakıyet göstermişti. Anatole 
l'\j 8~111.Z. tayyaresiyle irtifa re'ko • Serov cesareti, korkmadan yaptığı 

lg 64 ınetre ile daima onda idi. akrobasilerle herkesin hayret ve 
~aıı1?7 senesinde doğmuı olan takdirini kazanmış idi. 
tuy~llc Ossijen'lco bir köylü çocu- Sovyet Ruıya halk komiserliği 
19~ iki kazazedenin ailelerine taziyet 

ncıı le senesinde Ossijenko mid- lerini bildirmiıtir. Cenaze merasi -
~~nd1 

• tahsil etmek üzere Kieve mi ile hükiimet meıgul olacak ve 
lllu,,.a~~ıltnişti. Mektebi büyük bir her iki hava ıehidine m uazzam bir 
aı, Old alcıyetle bitirerek mütehas - merasim yapılacaktır. 

.... u. 
oir .. 

ta,,.. gun tesadüfen iki mektep 
# rarcs· 

Çaı1!tı ~ 1 Panline Ossijenkonun 
lcrdi gı :Bataşeiş civarına inmiı -
1. • :Su ta . 
ırıc rihten sonra artık Pan· 
hıı~':lnızca tayyarecilik aşkiyle 
fır'<lt ga haşlamıştı. Nitekim bir 
tcbin ını .bularak tayyarecilik mek· 
lot u c gırdi ve 1932 senesinde pi • 
etti, tı.vanını atarak orduya iltihak 

~rpa ve tiftik ihracatını 
kontrol 

Arpa, buğday, tiftik ve yapağı 
ihracatçıları dün sabah Ticaret 
Vekaleti standardizasyon müdürü 
Farukun reisliğinde son bir toplan 
tı yapmışlar, bu maddelerin etra -
fında yapılacak kontroller için tat
bik edilecek usuller hakkındaki 

l>anı· karalan bir defa daha görüşmüş • 
b ıne o .. 
.ra ta ısıJeuıo, Sovyet Rutı· terdir. 
t Y:Yarcc ')' ~ · · · abir 1 ıgının kahraman hır Toplantıdan sonra stan.dardizas 

a:Y:i:. yon mUdürü Faruk Ankaraya git-
~crh uessif kaza neticesinde miştir. Bu maddelerin standardi -
~ • Ur tayya · ·1 b' l'k and recı ı e ır ı te ku - zaayonu hakkınaki nizamname 15 
tür. an Anotole Serov da ölmUş- hazirandan itibaren tatbik edile -

cektirs 

Altın sesli radyo yıldızı 

RinaKetty kayboldu 
Küçük ve sevJm lf rad :yo :yıldı· 

zı Rina Ketty kaybolmuş. Bir 
iki hafta evvel arkadaşları: 

- Rina. Ketty'yi .gördUnUz 

Endlfe do~uran. b u VAJll.Y.tıt 

karşısında derhal tahkikata 
başlı.umış ve Rina Kettynin son 
olarak 19 nisan tarihinde Oran· 

mu? .. diye soruyorlardı.. dan ayrılmış olduğu ve bir sem-' 
BugUn herkes bu altın sesli tl meçhule gittiği anlaşılmış· 

kUcUk yıldızın Akıbetini merak tır. 
etmektedir. Rina Ketty'ye her seyahatin-

Şubat ayı sonunda Rina Ket· de kocası refakat ederken bu 
ty turneye cıkmış, bir müddet kere nasılsa yalnız olarn k tur
Avrupada dolaştıktan sonra Şi· neye çılcmıştı .. 
malt Afrika.ya geçerek Tunus Evvelce konturat yapmış ol
ve cczalre uğramış ldl. Nihayet duğu mUessesc direktörleri. bu 
ağustoh ayı iptidasında Casab- gUn Rina Ketty'yi konturatları 
ıauca'da şarkı söylemesi mev· icaplarını yerine getırmdlğln· 
zuubahis idi.. Konturat teklifi- den mahkemeye vermişlerdir. 

ne cevap olarak lnsaca: "Mek· Rina Ketty, kocası Mösyö 
tup postadadır" dlyo blr telgraf Valssade karısından bir aydan 
çekilmiş, fakat beklenilen mek· beri haber alnmadığı için me
tup bir tUrlU gelmemiştir. Bun- ral<a dUşmUş ve nihayet polisi 
dan sonra da 26 nisan tarihinde vaziyetten haberdar ederek ka 
M:ontpelller'de işe başlaması rrsınm aranmasını istemiştir. 

l~zımgellrken de hayatı hakkın
da müessese dlrektörUne hiç bir 
haber yollamamıştır. 

Son dakikada öğrenildiğine 

göre Hlna Ketty'nln Tunus'da 
sıhhatte olduğu anlaşılmıştır. 

Gandi yine sahnede 
Hint müslümanları şefi ile ölünciye 

kadar açhk grevine başladı 
Açlık mütehassısı olmakla şöh- Diğer taraftan Gandi de Hinci 

ret kazanmış olan meşhur I:Iindli müslümanları şefine bir mümessi· 
mütefekkir Gandinin geçen mart ilik vaadetmişti .. Hind müslüman
ayı içinde yine açlık grevi yaparak lan şefi Jinnah verilmiş olan sö -
Rajkot prensinden mecliste bir zün yerine getirilmediğini görün. 
devlet mümessili bulundurmak ce o da kendi hesabına Gandi ile 
hakkını kazanrruştr. birlikte hareket etmeğe yani açlık 

Fakat bu .defa yeniden anlaşa • grevine başlamağa karar vermiş -
mamazhklar çıkınca Gandi tekrar tir. 
açlık grevine başladr. Mesele şu· Bu sebeple Jinnah da Rajkot'n 
dur: Rojkot prensi Gandi tarafın. hareket etmiştir. Gandiye mülaki 
dan verilmiş olan mümessiller lis- olduktan sonra açlık grevine bir • 
tesini, namzetlerin ekseriyetinin likte başlıyacaklardır. 
vatandaş olmadıklarını ileri süre - Bombaylt zengin Hindliler Hin· 
rek reddetmiştir. Bu vaziyet kar - din en mühim !hadiselerinden biri 
şrsrn.da Mösyö Gandi yeniden ölün olan açlık grevlerinde hazır bu • 
ceye kadar açlık grevine başlama· lunmak üzere Rajkot'a gitmeğe 

ğa karar vermi~tir. karar vermişler ve şimdiden otel. 
Bu hale göre, muazzam bir aç • ler, hususi daireler, apartmanlar 

lık düellosu seyredilecek demek· kiralanması için haber göndermiş· 

tir. . terdir. 

'1-VAKlT 16 MAYIS 1939 

Okuyucularına en İyi muharrirlerin daima 
en güzel eserlerini veren gazetemiz: 

C umartesi günü 
Gerek mevzuu, gerek anlatış şekli itibarile 

çok meraklı yeni ve milli bir romana ba§lıyor 

---- Y azan 

S ermed Muhtar 

UO~IA~UJIZDAN Dtn PARÇA 

ı 
- Hnydi konuş bakAymı; paşa. amcan, bey amcaların 

bokllyor; seni dinliyorlar? .• 
Çocuk 0<.lndnn dışnn kaçar. llnctvntvnri gen-ek, gn)-

gn;:lı bir ses: 

- ırnııuuıl gel buraya! •.• 
Knpı dı~ında bir mecelleşmodJr gidiyor: 
- Uadl cicim, hıı<li nonoşum, misafirlerin ynnmda 

nınhçup etme dedeni! •• 
- O enayilere nıt metelik verecek mlşlm. Gitmiyecc· 

ğim tşt.e, istemiyorum ı 
Çocuk knçıp k-urtulmağa çabalamada; bir iki krıdm 

zorla tutmndnlar: 
- Deden gücenirse istediğini almaz vallnhlt.. No Bom· 

bnrşatln gördüğ>Un o çiftlik tnkmıını, kurma şlınendiferl, 

ne ele Alaman pazarıncla gör<lilğiin körilklU çalgıyı; (Usl..'il· 
dnrdnıı inerken bir ınendll buldum) çalımı! .. 

Uacl\'at-ça.ri ge'\TCk, gnygaylı sc , oda.dan gene du
yulur: 

- K(ilha.ni gel, beni dinle, allınallnh ist.edii;,rin hava 
tüfeğini alacağım! .• 

Smısıl..'"I yakalnnan çocuk içeri iUUr: 
- Haydi çapkın tra.ruıızca konuş da paşa amcan, nmca 

beylerin duysunlar, aferin desinler! •• 
Çocuk gene dışnrıp boylnr. Deminkinden dıı.ha fazla 

tcplnmodc: 
- Yallla gitmem, bill&a gitmemi ... 
Kadınlar gcno etrafında; öpen öpene, yalvarruı yal-

·~ - Hadi camın, hadi gülüm!.. MJsaflrlcrin yanında 

bUyiik babacığım 7erlere mi geçireceksin? 
Çocuk, kapı tokınnklnrına SII11Stkı yapışık: 
- Zorla mı? GltmJyccetrlm diyorum, gitınlycceğim 

işte!., 

Nihayet razı odeblldilcr. Çocuk Oc!aya ~rdi. Dcdes1 b()" 
yun lıilktil: 

- llu oldn mu ya, beni mahçup ediyorsun. Güldiir gill· 
<lür frım ·1zcn konuşuyor diyo paşa amcana, bey nmcnlarma 
seni ınetlıoc.llp durdum. Deni yalancı mı çıknrncaksm? •. 

Prnnsız, ı\rap şivelerini blrlblrlnc karıştı..."tl.n bir dil 
oynadı: 

- Mnls mon clıer gucmll on t'attıe.nd? ... 
Uç ağız nrnyn gireli: 
- .ı\Uasen yazgeç birader; odAt, mahçup çıkın~Inn!. • 

Hemen yarın 
yeni bir 

başlıya cağım ız 
tefrikam ız 

s.o.s 
Bin bir \eyecan ve macera ile dolu olan 

bu zabıta romanımızı da bugün biten Koruka
faların esrarı gibi aynı merakla okuyacağını
za şüphe yoktur. 

Bir karış denize sahip olan Almanya.da herkese yüzme öğreti • 
lir yukarıki resim yüzme dersinde Alman kızlarınx gösteriyor. 



8 - VA:KlT 16 ı"t/!A YIS 19~9 

Sovyet cev br lngiliz 
sefirine bildirildi 

lzvestiyanın Türk .. f ngiliz anlaşması 
hakk1nda bir makalesi 

.--- Heyecanlı Zabıta Romanı ___ _,1 

KUR UKAFALARIN ESRARI " T"rk - Sovyet d stlugu bir 
lngilizceden Çeviren: H. MÜNiR 

Achen, 16 (A.A.) - Hitlerln llğl İngiliz · 1'"'ransız - Sovyet 
teftiş seyahatinin ilk gUnU Ac· mUtetabll yardım paktı pldnın- 1 hon rımtaknsındnki istihkfı.mln· dan hic bir zaman vazgeçmiye. 

siyas· e sane değildir ,, -~~-
Fakat Olvado tren yoluna doğ- dığım gibi doğruca Olvadonun e· 

ra inhisar etmiştir. Köylerde cektlr. 

halk Hltlcrl geecrken alkışla· ! Sovyetlerln evvelce lngillz 
mak iç!n sokaklara dolmuştur. tekllClerlfıl raddettlklerl ma· 
BUtUn ovler <lonntılmıştrr. 

lngiliz - Türk anlaşması sulhün 
takviyesine yardım edecektir 

ru atılırıış bulunuyor.du. Derken vine gittim. Orada yoktu. Odasıııl 
ıe· ayağının bir yere takıldığını gös· aradım. Telefonun bulunduğu e 

teren bir sendelemeyle ell~rini jer üzerinde küçük bir buruttnılf tı 
havada oynatarak ve başaşağıya kağıt buldum .Bu kağıdın üıeri0' 

Hltler istlhkdmlnrm blrcok llimdur. Bu teklifleri şimdi de Moskova, 15 (A.A.) - Tas A-
kabul etmek niyetinde değiller· jansı bildiriyor: yerlerinde uzun uzadıya dur· 

muş, mUclafaa mevzilerini, da· 
hlıt teslsntı teftiş eylemiştir. 

Yeni inşaat için umumt direk
tifler vermiş ve sonra ikinci 
b ttı dn gezmiştir. 

CebelUttnrık, ı 5 (A.A.) - İs

panyol kıtaıarı Cebelllttarıkı 

ispanyaya nlt olan LUlnea şeh· 
rfnden ayıran bltnraf mıntaka· 
da bUyUk bir faaliyetle siper 
ka.znı nktadırlar. 

Danzlg, 15 (A.A.) - Danzlg· 
deki IJeb kUtUphaneslnln camla· 
rı ikinci defa olarak meçhul şa
hıslar tarafından kırılmıştır. 

Polonya komiseri Şodakl, ser· 
best şehrJn ayan mecUsl nczdln· 
de hadiseyi protesto etmiştir. 

dlr. Ancak Londra, Sovyetıerin İzvestiya gutesi Türk • İngiliz 
Uc devlet hattft. mUmkUnse Po· deklarasyonuna hasrettiği baş ya. 

zıı: nda diyor ki: 
lonyayı da alarak dört devlet "T .. k' •

1 1 'lt d ur ıye ı e ngı ere arasın a 
paktı plAnını kabul ederse, iş b. k lıkl d ak~· h d 

1 
ır arşı ı yar ım p unın azır 

eğiş r. lanmakta olduğunu bildiren dek -
Aynı mahfellerde beyan edil- larasyon, tecavüzün ilerde muh· 

dlğlne göre mUşterck Fransız · temel geni§lemesi tehlikesi karşı • 
lngntz teşebbUsUne rağmen son sın.da ve müessir bir sulh cephesi 
diplomatik görUşmelerdc Fran· teşkili yolunda atılmı~ adımlardan 
sa tarnfından ileri sUrUlen tek· bir adım olarak telakki edilmeli • 
lifler lngl11zlerln noktal naza· dir. FevkaUide vahamet kesbeden 

enternasyonal vaziyetin tesiri al • 
rına nazaran Sovyet r;örllşlerl· t n.d lhli d ı tl t 

ı a su seven ev e er, eca· 
ne daha yakındır. .. .. bu u kil · k. f k vuzun g n ın ııa ına arş· 

Lltvlnot, lnglltercnln nokta! koymak için te§kilatlanmayı milm· 
nnznrını kolayca kabul ettiği 1- kUn kılacak yolları ve vasıtaları 

cın Sovyet hükumeti tarafın· bulmağa çalı maktadır. Türkiye 
dan uzaklaştırıldığı öğrenllmiŞ· ve Ingilterenin akdetmeğe hazır • 
Ur. )andıkları pakt, muhakkak uret • 

LEH A1LELER1NE TEHDİT Sovyet hUkümeti garpla teş· te tecavüzün, Avrupanın yeni mın. 
MEKTUPLAnı rfkl mesai etmeğe hazırdır. An· takalarını da gUmulU çerçevesi i • 

Varşova, 16 (A.A.) - Pat a· cak, bu teşriki mesainin Avru· çersine almasına mani olacak ye • 
jansı, Alman SJlezynsında .kdln panın hallhnzırdakl kuvvetle- gane milessir vasıta olan. ı:incirin 
Dobrodzlen'de ikamet eden bir 

1 
halkalarından birini teıkıt eyle -

çok Leh alJelerlnln tehdit mek· rln n ınUvaıcneslne mUatenlt mektedir. 
tuplan aldıklnrını bildirmekte· realist bir siyasetin çorçevesl Bizzat Tilrkiyenin hayati menfa 
dlr. haricine çıkmaması şarttır. atleri de, kendisine bu siyaseti 

DJğer cihetten Şarki Prusyn- Tnhmln edildiğine göre Sov· tavsiye etmesini imirdir. Fakat, 
da ktı.ln Krasnoleka'dakl Leh yeller, plAnlarının teferruata ıunu da kaydetmek lazımdır ki, 
kilisesinin rnhibl Sosazevsld, alt kısımlarında tadllftt yapıl· bu yolda, Türkiye, kendisinin tc • 
dört gUn için Alman toprakla· 
rını terketmek emrini almıştır. 

Dnnzlg, 16 (A..A.) - liftler 
teşekkUllerlnln bu akşam 7a
pacnkları geçit resmine iştirL\lt 
etmek Uzere dUn Şarki Prusyn· 
dnn birçok hucum kıtalnrı ıgel· 
mlşUr. 

lLTlHA.K KARARI 
VERİLECEKMiŞ 

masına. razı olacaklar fakat cavilze muhalif devletler cephesi • 
' 

plAnın umumi hatlarını kabul ne iıtirike mani bulmağa çalııan 
ettirmek için ısrar edecekler· mütecavizlerin ihafe teşebbüsleri -
dlr ne maruz kalmıştır. Burada "Deu· 

ı~oıı.tz GAZETEIJERtNlN tachc Diplomati!he Politishe Cor· 
NEŞR1Y ATI reıpondance,, gazetesinin lüzum -

suz tavıiyelerini zikretmek icap 
14ondra, 16 (A.A.) - ln&l- eder. bu an n•mt ~~e Tür 

Uz • TUrk an aŞmasmrn ali Jh- kiyeye, demokrasi memlekctlerile 
den eonra şimdi gazeteler son görüpnelere girmemesini tavsiye 
tnglllr; teklifine Moskovanın etmekte ve aynı zaamnda da bu • 

Parlı, 115 (A.A.) - "Parla • ~ b ı · T'" k' 
\'ereceği cevabı endişe He bek· na ragmen u yo a gırerse ur .ı • 

Bolr" gazetesinin Berlln muha

biri Robert Lorette'Jn blldlrd!· 
ııyorlrtr. Gazeteler, Rusyanm yenin maruz kalacağı fena net~ce -
pek ynkında cevap vereceğini U· lere telmih eylemekte idi. Ma~ma· 

Alne g6re MusoJlnl, Alman · Leh mit etmekle beraber askerı pakt fih, bu "tavsiyeler,, Türkiye mat -
ihtlU\fında mutavassıt rolU oy· yapılmasında ısrıır edip etmlye· buatı ve efkarı umumiyesinin hak 

ceğlnl nrnşttrıyorlnr. 1ı ve yerinde mukabelesi ile k:ırşı· nnmaktnn vazgecmlştlr ve Dan· 

r;fgde yakında vrıhlın lıddlseJer 
cereyan etmesi beklenmektedir. 

MuhablrJn blldfrdlğlne göre, 
Dantlg aynn meclisi, Polonya· 
nın menfaatlarını korumağt te
ahhUt etmekle beraber serbeat 
şehrin Almanyaya lltlhakını i· 
lAn edecektir. o andan tubarcn 
de Danzlg hududu bir Alman 
hududu olactıktır. 

Polonyrılıltır mUdahale etttk
lerl takdirde bu hududa tecn.
vUz etmlf olacaklarından yar
dım paktlarının tatbik edilme· 
tne lmkAn kalmıyacaktır. HU

kOmet merkezinin sıılt'ı.hlyettar 
mahfellerl mu'raffnkıyetten o 
kadar emindirler ki daha şlm· 
diden koridor meselesiyle lştı· 

gale başlamışlardır. 

Londra, 15 (A.A.) - Reuler 
Moskova~an istihbar ediyor: 

lnı;illz mukabil t ekliflerine 
nırllon Sovyet covabı, lngllterc· 

lanmış ve Türkiyenin kendi h:ırid 
Sun4ay Tlmes diyor ki: siyasetine hiç kimsenin mU<.fahalc
Blr skert ittifak mevıuuba· sine müsaade edemiyece~ini bil . 

hls olmamak şartlyle Sovyetıe- dirmi~tir. 
rJn bUtUn tekltrlcrl Londrada Sovyetler Birliği, her nereden 
iyi karşılanacaktır. Askert itti· gelirse gelsin, sulh davasının mU • 
fnk Polonyayı ve Porteklıl hiç essir ıurette müdafaasının orga • 
de memnun etmtyecektlr. nize e.dilmesini istihdaf eyliyen 

Observer de şöyle yazıyor: bütün gayretleri daima memnuni· 
yetle selamlamıştır. Sovyetler Bir 

Bovyetıerln cevabı, Moskova- ı·ğ· b ld T" ki t f d 
ı ı, u yo a, ur ye ara ın an 

nın esne meselede mutavassıt 1 1 • k a· · 1 d 
ynpı an gayret en en ısıv e oı • 

bir hal tarzını kabulden imtina tan .. b . 1 h 1. d ~ b 1 e munase et er a ın e u un • 
edip etmedlğlDI gösterecektir. d v • • b•tt b" dah bil ··k 

1 
ugu ıçın ı a ı a yu mem 

Moekovn musalt bir cevap ver r · nurliyetle müşahede etmektedir. 
ıe, TUrk • !nglllz anlaşmasının Sovyetler Birliği ile Türkiye a· 
teferruatı da tesblt edilince ile- rasında mevcut dostluk geçen son· 
rlde sulh paktına Bulgnristanın, baharda TUrkiye hariciye vekili 
Flnlandlyanın, Skandlnavya ve ŞükrU Saracoğlunun Tass muha • 
Baltık devletlerinin de iltihak birine verdiği bir beyanatta söy • 
etnıeeı bokleneblllr. ledifi gibi, bot bir ıiyasi efsane 

değil, fakat mebdeini Türkiyede 

Zafer geçidi 19 ve Sovyetler Birliğirl{!e yeni re -
jimlerin tesisindenberi vukua ge -

mayısta len büyük ehemmiyetli hadiseler · 
den almıı bulunan bir vakadır. 

ııln Moslrnrn elçisi Scods·e te v· Madrit, ıs (A.A.) _ HenUz Bir tarafta.n Türk milleti ve di· 
dl edilmiştir. resmen tesbit edilmeyen fakat 19 ğer taraftan Sovyetler Birliği mil 

Moskovn, 15 (A.A.) - Sure· mayısta yapılması derpiJ edilen letleri arasındaki dostluk yakın -
ti umumlycdo zannedlldiğinf' zafer geçit resmi Ma.dridin tekrar tarda, Sovyet hükumetinin Anka • 
göre evvelki nkşnm Molotof ile lspanyanın hUkQmet merkezi ola· rada Türkiye Cumhuriyeti ile yap· 
Jnglltere s e firi Seeds nrasında- rak kabulü ve memleketin normal tığı müşaverelerle <le son ifadesini 
yapı lan görüşmeler esnasında sulh şartlarına avdeti için bir vesile bulmu,tur. Bu fikir teatileri, bu • 
bir İngiliz · Sovyet paktı tmznsı teşkil edecektir. Geçit resminin erlgünkü enternasyonal vaziyet üze -
hususunda mutabık lrnhnınrş etcsi" günü Madridde ilk defa ola· rinde iki memleket arasındaki gö· 
tır. rak n:tzırlar, Frankonun riyasetin· rüş birliğinin ve iki devlet arasın • 

Dn gOrUşmelerln dostane ve 
1 
de toplanacaktır. Bununla beraber da dostluğun sulh menfaatine ola· 

cesaret ve rici olduğu sallıhlyet· nazırlar, Madride ancak Franko, rak takviyesi arzusunun müşahe · 
tPr mnhfcllerde söylenmektc>· yaz nihayetinde temelli olarak ge· ıde:ini mümkün kılmıştır. 
dlr. leceği zarnnn yerleçeccklcrdir. Sovyctler Birliği efkarı umumi· 

Mosko,·n, 15 (A.A.) - Havns Şimdi yolnız beş nazır Madrid. ,yesi, bütün Enmimi sulh taraftarl<ı 
bildiriyor: de vazife görmektedir. rı gibi Türkiyenin İngiltere ile bir 

fiiyntt SoYyet mahfellerlndc Burgos, ıs (A.A.) - Kondorj kar211ıklı yardım paktı aitdctme · 
süylondlğlne göre ~'lvyatlcr lejyonundaki Alman gönUlliller, sini, Sovyetler Birliği tarafından 
Blrll~t Garp <lemokr~silerlyle 22 mayıtt~ Vigonu11 Almanyaya caima hiç değl~meden müdafaa e. 
t~şrlkl mPsat etmeğe karar vnr
mlşHr. Paknt her ne pnhasmn 
ı!J rsn c!sun değil Sovyetler Bir· 

va:;ıurla hareket edeceklerdir. Bu dilmi' hulunan evrensel sulhün 
münasebetle büyük bir tezahürat takviyesi eserine bir yardım gibi 
yap:lacai-ctır. 1 telakki edecektir. 

27 vilayete veni 
va iler tayin edildi 
Ankara, 16 (Husus[) - Vah · 

lor arasında yeniden tayinler 
yapılmış ve yüksek tasdike Ik· 
tirnn etmiştir: 

lzmlr valiliğine Balıkesir va
lisi Ethem Aykın, Konya vnli 
llğlnc UcUncU umumi müfettiş 
lik başmUşavlrl Nlzamettln A
taker, Sivasa nUfus umum mU· 
dUrU Muhtar, Mnnisayn mahal 
it idareler umum mUdUrU Faik 

doğru sarsılarak düştü. de iki istasyonun ismi yazılıYoı ıı 
Tren, bütün hıziyla geliyordu. Ve .. 11,15,, rakamı gözUküyordıJ. 

Gelmesiyle geçmesi bir oldu. Ol - Tren tarifesine baktım ve rnalcS" 
vadodan geri kalan parçalanmış dı anladım. Bu tren suikastçılatl' 
bir ceset ve kanlı bir elbise yığını nın reisi, son suikasdine hazıt1'' 
idi. nıyordu. Acaba niçin? Derhal bO: 

Olvado çiğnenmiş ölmüştü. Bu nu da tahmin ettim. Her baldl 
suretle tren suikastçıları çetesi • Dr. Mort bu trende bulusuyord~ 
nin reisi olup, bir aralık Dr. Mor (Nitekim sonradan da öyle old\lı• 
tun evindeki kasayı soymağa gel· anlaşıldı.) Olva.do daha çabuk d•''. . ~ 
mış olan bu azılı serseri de cezası · ranıp Dr. Mortu temizlemek l A 

nr bulmuş oluyordu. yordu. Zira biraz gecilcseydi 1'f 0• ~ 
Leroy bundan sonra hususi oto· onu temizliyecekti. 

mobilden henüz çıkıyordu. Fakat "Bunun üzerine sana, bir halı~ 
kucağında solgun bir genli kadın gönderdim. Ve trene Londr• 
görülüyordu. Solo Smit heyecan • yetişmeni rica ediyordum. vı 
dan haykırıyordu: Dr. Mortun da eııkilini bildirdilll 

Turcl, lspartaya eski Seyhan s ~ 
- Luiz 1 .. Luiz ! .. Kucağımdaki Bunun neticesi olarak ıen Mo vnllsl 'l'evfik Hadi, Dnlıkeslre nı 

kızı görüyor musun Leroy J Luizi yakaladın. Ben de Solo Smit 1, 
Muğla valisi Recai GUrel, Elazi· ... u 

buldum. Onu otomobil içinde kaçı beraber Olvadoyu ..• Olvado, ~' 
ga mUlkiye mllfottJşi Asım Tu- -tr 

rıyorlarmış. Selliyi de beraberine almıı: ıiıı..-
rell, Dursnya Trnbzon \'alisi Re- ~( 

Luiz kendinden geçmiı bir hal doğru götürmüıtG. ÇUnkü bu ~~ 
flk, Tokada Ankara vali mua,·i- ıçv 
nl SalAhattln, Kayserlyc Bursa deydi. za artık ihtiyacı yoktu. Onun rd' 

evinden pek uzaklarda bir ye , 
vallı;l Sefik Soyer, Çankırıya kağınd bl1 

RıhtLm ao a lüks otomo · bırakıp geçecekti ... Enteresan dl 
mülkiye mUCettfşl Refik, Mara· bilin i~inde cesedi bulunan Erme· nokta varsa tu.dur: Çete efr' 
şa. Aydın valisi Sallm, Aydına ninin ölümiyle başlayan takip bu· kuru kafalan taksim etmek uıt~ 
Maraş valhll Snbrl Citak, Kırşe· rada nihayete ermigti. Hadisenin masa ba§ınaoturdukları zama~· iÇ~ 
hire Ordu vallel Baran, Orduya alt tarafını, ertesi sabah Leroy, !erinden yalnız bir tanesi talih fi 
Kırşehir valisl Mltat, Gnzlante· yazıhanesinde anlattı. Kargısında mış ve tesadüfen içersinde ıceıı 
be lzmlr vali muavini Cavid Un- iri vücutlu, esmer yüzlü mtifctti~ benzeri olan kuru kafayı aıırııttı 
''r.r, fcele Agrı valisi Burhan Terriman oturuyordu. Terriman Bu adam Trevor Selli idi. ı· 
poker, Trabıona hukuk mUşa her zamanki gibi ağır ağır akız Müfetti~ Tereman sakızını ~i ~ 
vfr muavini Osman Sabri, Agrı · çiğniyorlu. nemekte devam ediyordu. Bu gıfl, 
ya Kırklareli valigl Hasib, Ri· Lcroy sözüne §Öyle devam edi - ve zeki polis hafiyeıinden hot~ 
zeye Çankırı valisi HUsnU Uı· yordu: dığı muhakkaktı. Ona vakıt " f• 
gören, Kırklnrellyc mülkiye mu - Biitün analttıklarımda zer • ne lı:adar kuarsa kızsın, mut'I 
fettlşl lh~an Aksoy, Edirneyc rece hilafım yoktur. Eğer beni sıkı I fakıyet sahibi bir delikanlı otdtııt 
GUm Uşhnne valisi :Ferit Tumer, bir takip altında bulundurmuşsan belliydi. Karısı Nansi de öyle .. • 1 
GUmUşnneye Edirne Yalisl NI· hepsi sana da malUmdur. Son ku- Bununla beraber müfetti§ 1!~ 

g' Men .. .,, J)n\ttya TntLt:huBt. ..,~ ~ .. ~ ~çnıı~ •~&~ 

umum mUdUrU Naci Kıcıman, madığı zaman içime bir §Üphe mağa lüzum görmedi. tri sa~, 
l\Iuğlayu Malatya valisi Etem gelmişti. Bu kuru kafa, bence parçasını bir köıcle gibi ağtıfl . 
Altiner, Malatyaya Erzincan va- ma'lctul Ermenlnin yanın.da bulun- dolaştıra dolaştıra yerinden oyro' 
tisi Fahri özer, Erılncana mUl· duğum kuru kafaydı. Fakat aynı dr. 
kiye ınUfetUşt Osman Nuri Te· olduğunu zannetmiyordum. Her - Ben gidiyorum, dedi. Artı~ 
keli. matbuat umum mUdUrlU· halde birisi tarafından çalınmıt ve keyfinize bakabilirsiniz1 1 

ğUnc Bolu valisi Salim, NUCus yerine sahtesi konmuştu. Bunu da Lcroy neşeyle: 
1 

umum mUdllrlUğUne dablllye yapan adamın Olvado olduğunu - Sizin bu keyfimize iştir~ e 
vekl\letl mtısteşnr muavini Sah· zannediyorum. Olvado benim para menizi isteriz müfettiı Terrinı•~ 

1 bu ' d d d0 c· d. 0 d 0 bil1' ri , mUsteşar mutı\"lnllğJne Gnzl- çantamı ça mış, sonra nu ıa e c ı . !l'ım ı nereye i!ı ıyoruz 

nntep \'alisi Şefik, mahant ldn· maksadllc yaııhaneme gelmişti. yor musun? 
reler umum mUdUrlUğUne tçel Bu i i her halde o zaman görmUı· - Nereye? 
valisi RUknettln Nasuhoğlu ta· tü. "öyle tahmin ediyorum ki, - Luiz, Solo ve Cekson ile ~ 
yin edilmişlerdir. Olvado benim cinayet hakkın.da raber öğle yemeği yemeğe ... J.,ıl 

Rize valisi Nuri TUrkkan ve maHlmatım olduğunu öğrenmiş, ile Solonun uzunca bir hasrette 
Tokat vallsl Fatz ErgUn, Kay· aynı zamanda kuru kafayı da ele aonra kavuşmalarını kutlayaca~ 
seri va.llsl Adli Bayman yckrtlet ge~irdiğime hilkmetmi ti. Her ih · Hem de neyle biliyor muıun? ( 
emrine alındılar. 

Anlaşmadan sonra 
söylenenler ve 
yazılanlar ... 

(B04 taraf' 1 incide) 
muharip ve muhasım kabul et. 
mediğine kaniiz. 

İngiliz anlaşmasının bizim An. 
kara caddesinden çıkmış ilk ikaz 
eseri olduğu yolundaki çocukça 
b<>blirlcnmeyi de. aman, kimseler 
işitmesin: 

Bu kadar biiyük bir memleket 
davasını uyandıran, gerçek, bi. 
zlm Bııbt~linin horoz sesi midir? 
Öyle olsaydı, hatta - memle:ket 
davalannı da.ha önceden sezinle. 
mek lüzım gelenlerin aleyhine -
hadise Ankara ile Ankara cad. 
desinin tndecc bir teva.rlldünden 
ib:ıret bulunsaydı, bu biz.im ara. 
mızda meslek gıptamızı gıcıkla

yan bir takııddüm zaferi olurdu. 
Pakat \•c..sikalnr bnı:ılangıcı .Maili 
Şef in I..ondra scyn.hatine dnya. 
nan bu nnlaı;mayı dor:•n .:dnn doğ. 
ruy:ı hükCımctin tan yeri ağar. 
madan istihsnl etliği bir muvaf. 
fakıyct olarak kaydediyor: Hü. 
kiımetin bir muvnffakıye1.i ki 
Cumhuriyet devrinin kazıındığı 

kuvvet ve telkin ettiği itimadın 

btivi.iklLif;ii:ıe bir i~arettir. 
Hadisenin büyifülüğtinü sözü. 

müz \'C ya~larımızla kilçilltme. 
yclim. ** 

timale karıı beraberine mahut kris roy dilini şaklatarak) nefis Fr•~ 
tal kuru kafalara benzeyen bir baş sız şarnpanyasile .. 
ka kuru kafa ile gelmigti. Hakiki Müfettiş Terriman aakıı:ını al 
kuru kafa benim masamın üı:erin· zının bir köşesinde dinlendirip ~·· 
de kliğıtların uçmasına mani ol - vaya bakarak: 
mak için konulmugtu. Onu, bir b:ış - Belki, dedi. Belki getirt~ 
kasiyle değiştirmek işten bile de • Siz gide durun. ti 
ğildi. Bunun üzerine Lcroy, k•! 

"Son kuru kafanın içersin.de hiç Nansinin koluna gir.di. (t 
bir şey i!Örünmeyince aklıma der- Japon hizmetçi, müfettiı Tef 

hal bir fikir geldi. Benim aklıma mana, yerlere kadar eğilerek )'
0 

her şey böyle apansızın gelir za. gösteriyordu. 
ten! Çeksonun garajından fırla • -:- S O N - _./ 

Hava kazasın,ia ölell 
' Sovyet tayyarecilerı 

Külleri Kremlin divarına gömüldü 
Mosltova, 15 (A.A.) - DUn 1 Sovyet tayyacilcrinin ölen at1'1 ) 

Kızıl ~teydanda Moskova işçileri 
1 
da.şlarına yaptıl:ları bu son iJı~ 

geçen gün bir hava kazası esna.

1 
ram geçidinin başında ~v) ~ 

smda ölen Sovyet tayyarecileri lmhramanı Eremenko'nun ıd• 
Scrof ve Paulih Osipenko'nun ettiği tayyare uçuyordu. a ,. 
kiillerini Kremlinin duvarına göm 1r.ra komiserleri heyeti ve So0 l 
ınilşle.rclir. yet komünist partisi namına Jl1 

Saat 16,30 da cenaze alayı bir dafaa komiser vekili Mcklis r-Jo5 t 
müfrezenin refakatinde olarak kova Sovyet meclisi ve partisi ııfl 
l{ıztl ~leydana gitmiRtir. Or:ı.dn mınn Şcrmn.kof ve Sovyet ta.}')'

1 
• 

binlerce ve binlerce işçi murah. recileri namına da Çcvçcnlco 
111 

hasları toplanmış bulunuyordu. rcr nutuk söylemişlerdir. 
111 

Ölen tayyarccinin küllerinin ko. Bu ihtifalden sonra Stallrı ı1Y 
nulduğu sandukaları Molotof, I silah arkadaşları ve Sovyet ~ıı!~ 
Voroşilof, Kaganoviç, Andryef, ramanları sandukalan Kremlı 
Mikoyan, Cancf ve Bnria la§ıyor.1 duvarına göttlrmlijilcrdir. , 
tardı. Bu e!:inada Kızıl :Meydanını Toplar ~alvo ateşi yapar~ 
üstünde avcı ve bombardıman tayyarccilerin külleri Krenıl 
tayyareleri filoları gözükmUştilr. duvarnyt konulmuştu. 



• 
avı bir tabla 

çıı lfareeline birkaç ha!tadanbert 1 kocasını buldurmağa adamlar çı
tı~ına dönmüş, fakat çılgınlıkla. karmış, fakat hiç bir netice elde 
tt( ilncak o !dakikada takdir ede- edememişti. Tam çılgına dönece
ltiıı lrtık hareketine dikkat etme· ği zamanlarda da kocasından baş. 
tli, llıuvafık olacağını düşünmüş- ka bir kadını sevdiğini bir ldaha 

geri dönmiyeceğini, bildiren o 
t~Ofraya oturduklarındanberi Ri müthiş mektubu almıştı. 

td taba~ · M d ' gına ne koymuş ıse ye- Işte bu vakadan sonra a am 
~ ~ardağına ne boşaltmış ise Aramce artık lokantanın işinin ve 
llıtı~ti. Şimdi de kafası her kes. mücadele etmekten ziyade haya. 
~t ltı~cn neşe akseden billür bir lata dalmaktan hoşlanan on üç ya. 
~ tıbi dönüyordu. şın.daki oğlu Hurbert'in mesuliye-

~ İı;l~hard ile dün gecedenbcri ev. tini omuzlarına yükletti. 
)o~ ılcr. Bu sabah ta otomobille Artık boğayı boynuzlarını:lan 
~ Sılcnıışlar bu köy lokantasın- yakalayıp idare etmenin zamanı 
llıt1cdtıraklamışlardı. Burada ye - gelmiş olduğunu takdir etti. Oğ
~ l'tdikten sonra yenieen yola lunu bir ustanın yanına vererek 
~ lllacaklar, uzaklara, çok uzak- aşçılık öğrettirdi. Kendisi <ie gişe
h.ı ·.hu yepyeni yoD:la sadete doğ. ye oturdu. Ancak salonda müştc. 
~1dcceklerdi. riler tenhalaştığı zaman kasayı ki. 

npıtsa örtüsünü muhafaza için litliyerek yemeğine gidebiliyordu. 
liıı, ıtı.ıı olan beyaz kağıdın üze. Bu bayat onu biraz yoruyor, 
~ ~arcelinc her cihete doğru: fakat kayığını çok güzel ildare e. 
ti, Yı seyahati,, "balayı seyaha. diyordu. Borçlarını muntazaman 
~ ~i'Yc yazmış ~onra bir k~eye ödeyerek hafifletmiş, itinası saye· 
~ ~csuduz,, kelimesini ilave et. sinde birçok yeni müşteri tutmuş
~ti. ~ichard da masanın bu ha- tu, Yalnız artık ağzının kenarla
~~tlcayt kalmamış 'mesuduz,, nnda derin izlerin belirdiğini gö. 
~sinin altına: "Kocası tara- rüyor, canlı boynunun yavaş ya. 
~t· okunmuş ve iştirak edil- vaş bluzunun içinde kaybolarak 
-,tı~'· cümlesini yazarak imzala. manasızlaştığını hissediyordu. 

Bütün bunlar onun niçin böyle 
~~'on kız kahve getirmişti. sert, asabi bir kaldın olduğunu L 
~ t\tncr, ufak tefek, çok güzel zah ediyor, hatta kendi oğlu Hur
a~ıı.'tıldı. Sarışın ve uzun boylu bert bile onu "Patron,, diye çağı
. \ }(arceline'nin içine ilk defa rıyordu. 
'llrt düştü. Acaba ufak tefek, * * * 
atı:· bu garson kız gibi iri siyah Madam Aramce küçük hizmet-
'llı <>lsaydı kocası daha mem. çi kızı karşısına almış : 
· t'0lınaz mıydı? Bereket ver- - Söyle Lora, mavi tabla her-

1• ~icbard kansını hiç bir kıy- halde buradan uçmadı. /' 
\~ ?nukayeae edilemiyeceğinc Diye çıkıtıyordu. 

r VAZAIN: 

l.__M_uz_a_f_f_er __ A_C~ 
venin üst başında göründü, kü- madan dışarda hayatım kazanamı
çük ince yüzü, boynundaki önlük- yacağını biliyorsun .. Senin yanmış 
ten daha beyaz bir renk almış, bir. kebaplar.na. tuzsuz yemeklerine 
denbire büyümüş, olgunlaşmıştı. göz yumuyoruz diye kenı:lini bir 
Herhalde münakaşayı başından 1 şey mi oldum zannettin? .. Ben ol. 
dinlemişti: mazsam sen sokaklarda sürünür. 

d <l. h r_ 1 d' sün zavallı mahl~;c .. - Anne.. e ı.. aKSız ık e ı. 

yorsun, seni temin ederim ki, Lo. Diye oğlunu adamakıllı haşladı. 
ra ... l:liye hizmetçi kızı müdafaa e- Hurbert'in sesi kesilmiş ara sıra: 
de:::ek oldu, fakat sözü kesildi ve _ Rica ederim anne, rica ede. 
Maclam Aramce og~luna dönerek: · d' d rım.. ıyor u. 

- Sen ne karışıyorsun? .. diye 
sordu. Haydi ocaklarının başına 

dön ve benim işlerime burnunu 
sokma .. 

Bu sözler o kadar buz gibi bir 
lisanla söylenmiş idi ki Hurberti'n 
cesareti birden eriyiverdi. 

Lora masum gözlerini Huberte 
çevirdi, sonra delikanlının bu aczi 
karşısında utanmış gibi gözlerini 
yere indirdi.. Hurbert son bir 
kuvvetle, omuzlarını silkerek: 

Hissiyatının sarsıldığını hisset
ti. Demek anne ıdediği bu kadın 
onun düşmanı idi. Onu sevdiği kız 
karşısında düşüren, yerlere geçi
ren bir düşman .. Bu taş gibi sert 
incelikten uzak kadına anne diye
bilir miy<li?. 

Hizmetçi onları seyrediyor, göz 
yaşlarını zor zaptel;lebilen zayıf 

delikanlıya merhametle bakıyor: 

"Ne kadar aciz, ne kadar düşük, 
hiç bir zaman cesaret gösteremi. 

rültü ile daha gerilere çekildi. 
Sonra üç tane yüz franklık masa. 
nın üzerine vuruldu ve Madam 
Armance'in buz gibi sesi duyul. 
du: 

- Ayın yirmi beşi fakat ben 
sana tam aylığını veriyorum. 

Dedi. Lora soğukkanlılıkla : 
- Normal bir iş gördünüz .. 
Diye cevap verdi. Sonra üç ka. 

ğıt parayı büyük bir itina ile bük. 
tü. Avucunun içine sıkıştırdı: 

- Yarın ablam gelip eşyalarımı 
alacak .. 

Dedi .. Artık fazla söz söyliye
cck hali kalmamıştı. Sinirleri ha
rap olmuştu. Kapıya geldiği za
man durdu: 

- Hurbert .. diye seslendi. De. 
likanlı avuçları içine alıp sarstığı 
başını bir lahza bıraktı. Ağlamak. 
tan şişmiş gözlerini kıza çevirdi. 

- Söyle .. dedi. 
- Biraz cesaret gösterebilir 
• • '> 

mısın .. 
- Nasıl istiyorsun ki? .• 
Genç kız kollarım açmış, onu 

bekliyordu. Derhal koştu, başını 

sevgilisinin göğsüne bıraktı. Bu 
vaziyete Madam Armance seyir. 
ci kalmıştı. 

!.ora çıktı ve kapıyı öyle bir 
şlddetle çarptı ki masaların üze
rindeki sürahiler bardaklar da1d
kalarca acaip sesler çıkararak 

dansettiler. 

* * * 
- Evet canım burası idi. 
Diye Marceline iddia ediyordu. 

Richard: 
- Haklısın, dedi. Az daha ta

nıyamıyacaktrm. Öyle bakımsız 
bir hale girmiş ki.. 

.... -,......,,~Fil\lakika "Lokanta., kelimesi. 
nln bir harfi dnımuı. pancurlar. 

~ hti. Bu sual karşısında Loranın bil. 

1 hlrı(ce ıne çok memnundu. Ri- yük si •ah 'zleri masumiyetle se-
7

f'tllli•'l•lfll 
~ 1ll. sigarasından bir sigara idHİ, kUçUlc taftillii • ~. 
~rlt )c o zaman tabla olmadığını dudağı kıvrıldı .• Hurbcrt ile göz

' ar ttti. Kalktı, kasa vazifesini leri karşılaşınca kızıl a:,ir gonca 

~ç~~ lll_asanın üzerinden mavi, gibi açılıp tebessüm eden bu ağız
)ı{ hır tabla aldı. da bu sefer acı lbir mana okunu-

•rcclinc ile Richard başba§a yordu: 
-rr. Lokantada başka kimsecik- - Bilmiyorum, bilmiyorum .. dt. 
t ~lctu. Hizmetçi kız .da hir kö- ye cevap verdi. 

h 1tiylc meşguldü. Derhal tab. Patron, söz dinliyecek halde 
, ~ldz, Çantasına soktu: !değildi. 
~ llunu götürüyorum, bir ha- _ "Bilmiyorum,, diye tekrar 
b 01ur. etti. Cevap olarak bütün söyliye. 
· ~di. Richard dikkat bile etme- ceğin bu mu? .. Ortada muhak'kak - Bütün .bunlar ibir tabla için 
· dU kalktılar, otomolbilelrine olan bir şey var: Dün öğleyin ben ha .. 

' ~er Ve uzaklaştılar. yemeğe giderken mavi tabla ye. Dedi. Bu sözler Mal3am Aram-
. aon kız kapıya 'kadar gel· rinde idi, şimdi yok.. cede bir iğne tesiri yaptı, oğluna 

',_l'0Iun üzerinde gittikçe ufa.. - Evet, hiliyorum .. Ben de gör- döndü, sert bir lisanla: 
otı"-- L- - Mevzuubahsolan bir tabla ... ıızı bir nokta gibi kayuv. müştüm. 
0to- b' • t s"zlerinı' degw il, babanın niuın hediyesi ola-~İt .. ,o ıle bakmış, sonra ıç Diye Lora pa ronun o :r-
trck · · · · 0 ib b ması ka rak bana Lugaus'dan getirmi' ol. ıçeriye girmıştı. tasdik ettı. u masa oz • :ı 

~ * * * sanın üzerini çok iyi bilirdi, her duğu tabladır. Her şeylden evvel 

1~•i gün akşam üzerine doğ. yerin bir eşyası ve her eşyanın ~ir bunun maddi kıymeti vardı, son. 
, \abanta sahibi Madam Aram- yeri vardı. Hatta mavi hokka ıle ra benim için de hususi bir ehem. 

lan al w •• b'J d W'ştı"r miyeti haizdi. Nihayet bu kasada li, c· ın or :la olmadıgını gor- kırmızı hokka l e yer egı -
·ıd, 1!Cnin üstü muayyen bir §e· mezlcr, daima mavi sağda, kırtnı- yirmi seneden beri 'duruyor ve kim-

tan .. · · • M d A d ş· d' b masa.. ıe ona elini sürmüyordu. Şu hal-ltıc •. ..ım edilmıştı. a am • zx solda durur u. ım ı u 
<la ~ın gişe dediği bu cilalı ma.. 'dan yalnızca mavi tabla eksilmiJ. de buraya başka kimselerin gir-
ııgi c~ §eyin bir yeri varldı. Her- ti .. Loranın hakikaten tablal:lan mekte olduğu da hatıra geliyor. 
tlıa.ı bır scyin değişmiş olması haberi yoktu. Fakat verdiği iza- Dedi. Bu itham Hurbcrt'i ken. 
ilcla nazarı !dikkate çarpardı. hat patronu tatmin etmedi, çile- dinden geçirtti. 
he~ Arnıance her şeye bir yer den çıkardı: - Bunu söylemekten seni men. 
titıi Y~rc bir şey,, ıder sonra bu _ Demek tablayı gördün, ora- ederim, l:liye bağır<lı. 
''l<i !oyıe müdafaa ederdi: d:ı idt, şimdi görmüyorsun, orada Madam Aramce yerinden sıçra. 
hc~sc bir şeyi karıştırıp, son- yok, vardığın neticenin hepsi bu dr .. Bu hiddet, bu isyan şüphelc
lr .. , §eyi birbirine 'karıştırma- mu?. Sen benimle eğleniyor mu. rini teyit ediyordu. Esasen birkaç 
!tar; sun?. Buranın temizliğiniden, ne. zamandan beri oğlu ile hizmetçi a
İtıc ~le, karıştırmak kelime- zarctinden sen mesul değil misin? raımda gizli bir anlaşmadan şüp· 
Ctıılll· adanı Aramce büyük \bir Kimse bu gişeye yaklaşamaz. Şu belenmekte idi. Artık emin olabi. 
lıcr~Yc.t verirdi. halde mavi tablanın kaybolmasını lirdi, oğlu Lorayı seviyordu. Fa. 
Olab·~~ın kendine göre bir ıder. nasıl izah ediyorsun kat buna nasıl tahammül edecekti 
ııa 1/ ırdi, Fakat başkalarının _ Size söyliyecek, başka hiç O ki oğlunu kasabanın tüccarla. 
~eli arışnıası tabii kabul edil. bir şeyim yok Madam. Nasıl kay. rından birinin kıziyle evlendirip 
bcr.t bolduğunu ben de anlamıyorum, bir dükkan sahibi etmek istiyor
<1.~ar deyince hemen herkes a. fakat .sizi temirı ederim ki, ben... du. Nasıl olur da onun bu fakir 
<ltrıcc• 0 •

1ur. Allah bilir Madam Sustu, sözünü tamamlayamadı, hizmetçi kızla anlaşmasını kabul 
illi nın kendine göre az .der- kelimelerin boğazını sıktığını his- ederdi. Sonra, demek iki Lora, 
d "ard 1 H en b ı. On 6enedenberi, o- setti, ne söylese fayı:la etmiyece- Hıırbertten cesaret a ıyor, ur-
• ha. ter?: gömleğiyle çıkıp bir ğini, mağlüp olduğunu anladı. bı:rt de utanmadan bu sefil kız i· 

~ ~i !>" •. 
0 nrniyen kocasının res- Patron bu süküta daha çok sinir- çin annesine karşılık veriyordu. 

.,cızun·· 
· llır İlk un önünden ayırmıyor. lenmişti. Artık tahammül edemez, oğlunun 

il' tc bahar sabahı Mösyö A _ Bir de ağlıyor musun? .. Ba. bu kiistahl •ğma göz yumamazdı: 
' Otel k f • . • 1i'lc b' ıya etiyle, lbaşı açık, ri göz yaşların bir işe yarasa. Ağ. - Nasıl, dedi.. Benı men mı e. 

\ btr ı~ :olaşayım,, .diye çık. Iıyacağına tablanın hoşuna gitmiş diyorsun? .. Beni neden men edebi. 
a a da geri dönmemiş- oldug~unu itiraf etsen daha iyi o. lirsin ki? Kendini buradaki ldiğer 

t ~ • t<ıat 
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·u lur. uşaklardan fazla bir şey mi zanne-
nra .ı.v1a;:iam Aramce Hubert, mutfağa çı'kan merdi-. diyorsun? .. Benim ~rdımım ol-

yecek, asla asla .. ,, diye düşünü. 
yordu. 

Bu "asla., kelimesi ta kalbine 
kadar bir bıçak gibi saplanıyor ve 
bu acı ile ölmek istiyordu. 

Hurbert merdiven başında du. 
vara dayanmış hareketsiz duru
yor, hepsinden daha müteessir o
lan Madam Armance bu hissini 
saklamak için gözlerini sabit bir 
noktaya dikmiş susuyordu. 

Lora kendisinin, yalnızca ken
disinin bir cesaret gösterebilece. 
ğini takdir etti: 

- Hesabımı görün, dedi. Git. 
mek istiyorum. 

- Seni kovmuyorum .. Yalnızca 
tablayı iade ci:lin. 

Diye Madam Aramce kızı tut. 
mak istedi. Fakat içinden bir ses 
onu rahat b·rakmıyor: "Abdal, ab
dal sus .. Bu onları ayırmak için 
sana taliin ltıtfü. Kız gidecek, her 
şey bitecek .. ,. diyordu. 

Bu kayıptan gelen sesin Hur· 
bertin hıçkırıklarını duyurmamak 
için biraz ldaha kuvvetli olması 

lazımdı. Lora: 
- Tablayı ben almadım, onun 

için size iadesine de imkan yok
tur. Hesabımı görün de gideyim, 
hırsız yerine konulmağa taham. 
mül edemem .. 

Madam Aramce çekmeceyi aç. 
tı. Bir dakika, iyilik ile kötülük, 
sertlikle merhamet, kovmakla, a. 
lakoymak arasında terclddüt etti. 

Fakat bu dakikada oğlunun tit· 
rek elleriyle hizmetçiye uzanıp: 

- Lora, yavrucuğum, gitme, 
beni yalnız bırakma .. 

Diye inlemesi, Madam Aramce
in kati bir karar vermesine yar
dım etti.. Çekmece büyük bir gü. 

dan birkaçı kmlmış, kapının bo. 
yası 'kaçmış, bazı camlar çat!cı.

mış, 'her tarafı ot sarmıştı. 
Marceline: 
- Bak şu bahçeye .. dedi .. Ev

velce çiçekler ne kadar canlı, ne 
kadar bakımlı idi. 

Sonra müteessir bir eda ile ila
ve etti: 

- Tuhaf, evvelce burası ne ka.. 
dar iyi idi, değil mi Richard?. 

- Evet, bu çok mesut hatıra.. 
!ar olan yerlere bir daha gelmenin 
doğru olmadığını isbat ediyor. 

Marceline itiraz etmek istedi: 
- Bu çiçekler solabilir, fakat 

saadetimiz asıa .. 
Dedi. 
işte sekiz ay süren bir seyahat. 

ten dönüyorlar ve Marceline ya
kın bir saadetin ümidini taşıyor
du. 

Kocasına baktı: 

- Gireyim mi? diye sordu. Şim
di içimde bir korku var. 

Kocası gülerek: 
- Haydi gir, dedi .. Madem ki 

buraya katlar bilhassa geldik. Ben 
seni otomobilde beklerim. 

Marceline camekanlı kapıyı aç. 
tı. "Evvelce bu kapı arkasına ka. 
dar açıktr.,, diye düşünüyordu. 

Ortada kimseler yoktu. Nihayet 
d< ri ve ke'mikten yapılmış. siyah 
elbisesine sarılmış bir kadın gö. 
ründü, zavallı bir ses sordu: 

- Madam ne emrediyorlar. 
Marceline tereddüt etti. Söylen

mesi biraz müşküldü. Fakat mu
ha'kkak söylemeliydi. Bunu saade
tini muhafaza etmek, doğacak ço. 
cuğuna en ufak bir lekeyi yükle. 
memek için istiyordu. Nihayet ka. 
rar verdi: 

- işte Madam, sizden af dile
mek ve s:ze .. 

Zayıf kadın sözünü 'kesti : 
- Buyurun oturun Madam, de

di. Bir bebek beklediğinizi görü
yorum. 

Marceline gururla: 
- Evet .. diye cevap verdi. 
Çocuğundan bahsolunması ona 

cesaret vermişti: 
- Beni affetmenizi rica edece. 

ğim. Evlendiğimizin ertesi günü 
idi, sevinçten çılgına dönmüş i
dim. Kocam ile birlikte burada ye. 
mek yemiş, burada içmiş idik. Ha. 
reketlerimin kontrolünü kaybet. 
miş olacağım ki şaka olsun diye 
bunu almışım ... 

Ve çantasını açarak ilave etti: 
- işte .. Bir hatıra olarak gö

türmüş olduğum şu tablayı iade 
için geldim. Bu bir çocukluk ta
bii.. Affınızı rica ederim .. 

Dedi ve mavi tablayi M:ıdıım 
/ı rmanca uzattı. 

Madam Armance kasırgay:ı tu· 
tulmuş bir ağaç gibi sarsıldı. 

- Benim mavi tablam.. <liye 
mırıldandı. 

Sonra titriycn parmaklarının 
tablayı tutamıyacağını hissederek 
masanın üzerine bıraktı. 

Marceline kendisini affettirmek 
için gülerek sözüne devam ediyor. 
du: 

- Biliyorum, kıymetli bir şey 
değil.. Fakat yine ben onu almaz. 
dım. Havailik işte, hem tekrar i. 
adeye de karar vermiştim. Siz bel
ki kaybolduğunun farkına bile 
varmamışsınızdır değil mi? .. 

- Evet .• Farkedildi. Hem de 
çok iyi farkedildi .. Evet .. 

Bu sözler ile birlikte Madam 
Armance masanın altına doğru 

kaydı, manasız bir siyah paket gi
bi yığıldı 'kaldı. 

Marceline'nin feryadına ve gü
rültüye koşan patrondan daha ih. 
tiyar bir hizmetçi merdivenin ba. 
şmda belirdi. 

- Madam, diye feryat etti. 
Koştu. İkisi birden Madam Ar. 
mance'in zayıf vücudünü yer.den 
kaldırdılar, aanlda!yelerln üzerine 
uzattılar.. iki damla yaş gözleri
nin kenarında duruyor, beyaz du
dakları titriyordu. Hizmetçi ka
dın: 

- Zavallı Madam, dedi. Oğlu. 
nu kaybettikten sonra ayakta du. 
ramıyor. 

- Oğlunu mu kaybetti? •• 

Marceline müstakbel çocuğu i. 
çin ıztırap duyduğunu hissetti. 

Hizmetçi kadın devam ediyor
du: 

- Evet Mösyö Hurbert bun
dan yedi sekiz ay katlar evvel ken .. 
dini öldürdü. Onu boğazından ası. 
lt buldular. Zavallı çocuk daha 
yirmi dört yaşında idi. 

- Fakat niçin kendine kıymış? 
- Oh .. Bu hikayeler ... O kadar 

uzun ki .. 
Dışarda Richard iki kere klak. 

son çalarak artık içerde uzun 
müddet kaldığını Marceline'e ih
tar e:liyordu. Hizmetçi kadın de
vam eti. 

- İşte o tarihtenberi burası bu 
hale, Madam da bu şekle girdi. 

Marceline müteessirdi: 
- Anlıyorum .. deldi, 
Arnk gitmesi lazımdı. Richard 

bekliyordu, çıktr .. 
- Ne oldun? ldiye Richard sor

du. Çok uzun kaldın, hem de ha. 
linde bir başkalık var. Yoksa se. 
ni tahkir mi ettiler?. 

- Oh, hayır.. Lokanta sahibi 
Madam bir fenalık geçirdi. Oğlu 
kenldini öldürmüş de .. 

- Bugünler.de mi? 
- Hayır, sekiz ay kadar evvel. 

Tam senin yaşında imiş .. 
- Peki ama anlamıyorum .. Bü

tün bunların mavi tabla ile ne mü
nasebeti var? .. 

Marceline güldü: 
- Tabii hiç, ne münasebeti ola

bilir ki.. dedi. 
Otomobil yolda gitikçe uzakla. 

şan, uzakla:ıtıkça ufaaln bir kır. 
mızı nokta gibi yavaş yavaş ı;öz
dc;n kaybolurken bu kere lokanta
nın kapısından kimse bakmıyor
du. 

MUZAFFER ACAP 
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1Bir baba oğul G 
~~,.:._~~~;:wc~~ öldürüldü ec 

...._,..,.: Hadiseye sebep olan ·1n f 
• altı kardeş mahke- r ıuo • r O meye verildi .\ 

.. • Erbaa, (V AKIT) - Kasabanın A p ad A .k ... d Al 7t J.~ıı~ 
Fransız yıldızı tekrar f ılm ~:~!\,~ö:;~~:~:~:.::U:!:\~'.~ vru a merz au gar ımı ve maı•9:~,'' 

çevirme ğ e baş [ad l nin .yara1anmasıyıe sona eren bir [ V A~AlNJ: 200 
hadıse oldu: ~ ~ 

--............... ~ Halil Yakalı ile oğlu Cavit Ya- Piger Dom inile Uadı. 
kalı sabah, tarlalarım sürmeğe gi. lııııa 
diyorlar; aradan bir müddet geç • c 
tikten sonra tarJa komşularından Fra.nsanm evveHl çok silahlan. Oda 
Salih Nişancı, Kahreman Nişancı, ması liı.zımdır. Hişliy~~ün dediği ler 

Arif Nişancı, Halim Nişancı, ve gi?i, _Fransanm mevk~ı çok .. mU - tı~ş 
Mehmet Nişancı kardeşler tarla ~ saıttir: ~tr~ı~da deı.ıızlcr, uç ~ta. ·9 

lanna geliyorlar. ötedenberi ara • ne dag sılsılesı ve şımale dogru '1iı~~~~~İi~gmıı ~ ~a 
larında münazaalı bir §ekilde de .,Majino hattı vardır. Ve bunların ~ ,. ~it 
vam eden tarlayı sürmek istiyor • hepsi de müdafaaya y::rar. .. •e tt 
lar. Baba oğul buna mani olmağa Fransada, bu kuvvetlı mcvk.ı illere 
çalışıyorlarsa da gelen kardeşlel· muhafaza edecek 42 milyon fran. nr ~ 
çifte ve tabancalarla baba oğulu s;z. 4 milyon da ~ya~~ı yaşıyor. n Ce 
vuruyorlar. Diğer bir köylü de bu Y afüın~ı!.atın çogu. bızımle. bera- nııır 
arada a<rrr varalanıyor. Baba oğul ber yUruyeeeklcrdir. Gamız.onu. boıı 

' derhal ~lmUştür. Vaka mahalline mu~ çok k.u.vvetlidir. Garp ~ima: 
hem~n yetişen jandarmalarımız ka ~f~ızo İngıhzler. omuz. ver~ıkl~rı 
t ·11 · k li k d ı t' 1 ıçın abluka edılrnemı1.e ımkan 
ı erı ya a yara n a e ın pençe • 
• t ı· t · 1 d' Mahk yoktur. Bilakis, bizi ç-ember içi. 
sıne es ım e mış er ır. eme- • . 
1 · M d .... 1 kf ne almak ıstıyenler kolayca ab .. 
erı agır ecza a goru ece ır. luka edilebili;.1er. 

lzmir Belediye reisi tspa.nyoıtarın bize auşman ke. 
sileceğim daha Şimdiden bilmiyo-

A n karadan döndü ruz. Fakat İspanya ile karşılaş -

F b d 
mak mecburiyetinde kalırsak !s. uara u sene e panya imkan yok bizi yenemez. 

• • • ÇilıtkU Jıiz acnitile ona üstüntiz. 100 000 hra vertldı Bundan ba§ka, Pirenelcrden, Fas 
1 tan ve Portekiz tarafından yine 

İzmir, (Hususi) -- Bir müd - muhasaraya uğrayacak olan İs _ 
ıdettenberi Ankarada bulunan bele- panyadır. ÇfüıkU Portekiz, "İbe _ 
diye reisimiz Doktor Behçet, dün rik yarımadası, lberiklllcrindir,, 
oradaki te.-naslarını bitirerek ~eh - akidesine pek az mUfomayildir. 

maalesef müdafaa noktasından 
zayıftır. 

rimize dönmliştlir. Sonra, Fransanın cenupta mev. 
''Haylftz rolll ra.ı>mak. tstemi· ı deki Mıtlln cnlışmaları ben hla· Fuar komitesi ve belediye reisi, kil kuvvetlidt. Şimali Afrikada 

yoruın, esasen bu bcnfnı karak• re edJyorum. gazetecilere şu beyanatta buluna- Fransız, Arap ve Berber sekcn,e
terJm de değildir .. " Morls Şöttılycnln lc'lare et - rak Ankara temaslarını anlatmış.. si vtı.tdır. Afa.plnrlıı. Berberiler 

Şüphe yok ki, bu var.iyette Mı. 
sıra cenubi Afrilfadan yardn'ii. ya. 
pılacaktrr. Fakat bu taraftan yol 
çok uzundur. Bundan oaŞka cenu. 
bi AfriYadan gelecek askerlerde 
talim ve terbiye iyt değildir. A • 
vüstra.lyadan gelecek vllrdnnlar. 
dan bahsetmek istemiyorum, zi. 
ra Avustralyada. henüz daimi or. 
du mevcut değildir. Geriye Hint 
ordusu ktılır. Fakat bu ordu ua 
bugün için o kadar mühim değil. 
dir. Binaenaleyh İngilt.erenin Mı. 
sırdaki müdamaıısı iyi değildir. 
Bir Mısır fırkası ile bir kaç İiı • 
giliz alayı vardır. Vakın. Filis. 

Da s6:z:ler1 s6ylfyen ndam mekto olduğu bu film fcvknUI.- tır: Fransaya kn.I'§t iyi fakat ltalya. 
meşhur Fransız yıldızı Morfs do meraklı bir mevzua. mnllktlr. - Milli Şefimiz 1nönü taraEın- ya kar§I düşmandır. BinMnaleyh 
Şövalyedir. İki bucuk senelik Dnş rollerde Morls Şövalye bir- dan kabul edilerek İzmirlilerin ta· şimali Afrika birinci sınıf bil' or. 
bir istirahatten sonrn yeniden cok barların sahibi olarak ıgö- zimlerini arzettim. MUtehassis ol- du çıktı.rnbilir. 
stUdyoya gelıntştır. Morla ŞD· .ruzun lı:t.o. "r ıı. o ı 

vnlya sinemadan ayrıldığı te· genç admları ortadan ka"'.ldır- rifleriyle bizleri scvindirccekleri surdan müteşekkildir: Birisi 
bessUmU ile gene sincmnya. dön- maktan maznun deli bir terzi vRitlerinde bulundular. Fransa, di~cri İngiltere, Uçüncü _ 
mUştUr. Fnknt bu kere fikirleri ro1Undedlr.. Ankar.da kaldığım müddetçe sil de, Avıııpaya denizle birle!i • 

.tU:Q. b\llllar, enerji ir umand& 
nın kumandası altında bulunan 
Uç dört fırkantn önündo bir iş gö. 
remezler. başkadır: Kadın yıldız olarak baş rolde Ba~vekilimiz ~ayın D~kto~ ~efik miş olnn §imali Afrika. 

- Dlr gtın yenl bir yola atı- l\Inrlc Den oyna.maktadır. Saydam ve dığer vekıllerımızdcn İngiltere ile Frart.sa nrasmda.- Her ne kadar 1 ngiliz donanma. 
sı, lalynn adalarından 80 bin as. 
kerin Mısıra çıkmasına mani o. 
lursa da 80.000 kişilik Libyn or. 
dusu, Hindistoıila temasa gele • 
rek Kartuma doğnı yürür: Yal • 
nız, bütün Habeşistan ayakla.na • 
rak korkulan şe~·i kökünden du • 
muta uğra tmnzsa .... 

lıp bir facia kurdelası cevlrcll • Her sahnesi blrcok ~arlp te· gördüğüm alli.ka ve mUzaheretin ki muvasalayı kesemezler. Fran. 
ğim zaman pnrtlyi knznnncnğı - sndUfler ile clolu olan Tuzak ko· minne~arryım. SA Jlc şimali Afrika arasındaki 
mı zannediyordum .. Şarkı söy - mcdlsl Moris Şövalyenin şimdi· t~m'..r .. E~~ernasyonal Fuarının mu'Vnsa.Jayı kes:ınczlcr~ Hntta 
lcmek, her zaman şakacı ve sem ye kadar çevirdiği tilmlcrln en , ~~kamülu ıçın geçe.~ se.ne .olduğu Atlas Okyanus cıhctinde de .. 
patik olmak her halde çok iyi gUzell olacaktır .. ÇUnkU Moris u~cre ~u ~:~c ,d; ~uz bın l~ra te • Akdeniz.c gelelim: Buradn va. 
bir şey .. Uzun zamandanberi Şövalye bnştn olmak uzcre bll- mın edıldıgı gıbı, ıkmal e.d~l~ekte ziyet daha naziktir: Korsikn a _ 
komedi oynamak da istıyordnm. tun nrkn<lnşlarr bu kurdelnya b~lu1?an ço~~k hast~ne~; ı~ın :o dası çok iyi rniidafaa edilmemiş. 
"Şen Dul" kurdclasında Foll- nzamt bir ehemmiyet vermekte- bın. :r~ ve ıraat .ma. su erı m - tir. Sonra, Akdenizdeki Fransız 
hcrgcr'de bunu tccrUbe ettim.. dlrler.. zesı ıçın on beş hın lıra ayrılmış • filosunun <laha yarım düzüne 

tır. knıvazöre ihtiyacı vardır. J<orsi. 

tnglltere, eğer harbi bekle • 
medon, Mısıra 2 veya. 3 fırkn ~ 
lık blr Hind ordusu getirerek 
dnha şimalden yctıştlrirso, düş
manın gözUnti korkutur. Ilu su 
l'etıe sulha daha çok yardım et· 
miş olur. 1914 den 1918 e kadar 
Gut·kös vo Slh'lel'doıı JstlCtı.de 

Tuzakta ise t.nmnmlyle muvnf- Resmimiz filmden bir sahne- izmir Tramvay ve Su Şirketleri ka adasını bir CebelUtta.rık 
fak olmak istiyorum. do Morls Şrjvalye ile Marle Den· nin satın alınarak belediyeye dev· malıyız. yap • 

ÇUnkU bu senaryoyu çe'\"frir· yı karşı karşıya. göstcrmokte· ri hutusunda da Nafıa Ve'lt51eti • ş kta • d' b. el 
G 

nr , 1cap e ınce ıı.c ost 
kon stüdyo ve azlno dö Parls· dlr. mi.ı tetkikler yapmaktadır. Rrh - veya mUttefik olacaklar vardır. 

, --- .... ~--49' 

OSMANLI BANKAS 
·- - , TORK ANO~IM ŞiRKETi 

- \TE~iS TA~i':fl'1863, 
Sııtüf,n vr Tarlove Ciımhurirrti ile mün.7kiı mukaul'lt'namrsi 

2292 Numııfa/ı 10/611933 t.uihfı k~mrtıf11 t11sdı'k 'dılrtıiffır 
' ı 2~/611933 tarılılı 2435 Numııralı Re:.ml Oaute J 

. 'e=========~=== 
rmayesl i' - - t0.000.000 lnglliı: LfraS1 

ihtı1at at~ ~(, • .1.2so.ooo ınclliz L.lras• 

Türkivcnin başlıca .Şehirlerinde\ 
PARIS. MARSILVA w NIS'do 

! 
'tO:"lDRA ~ MANÇESTER'dc 

• MISIR.-l<IBRIS. VUKANISTAN. IRAN. IRAK, FltlST!N 

1 . ..>e MAVERA\fı ERD0N'dc 

Merlcez ve Şubeleri 

VUOOStAWA. RUMANVA. YUNANiSTAN. SURIVE. tOBNAN 
• \'C HATAVda 

filyafleri oe bQtiln ·Düny3da Acenta ve Muhabirleri vırdır 

Her M.vi Banlca t.\uamclcJcri yapaft 
# .. 

Hcsabt car. ve me!Wuaı hcs.l;ılan kG,:ıdı , 
Tıcari fırcdılC'I' \tC vcsaıldı krcıdılor klJş.:ıdı 
Tıirkıyc ve Ecncbı mcmıcmeıler Qzcrınc kc,idc sencdat ısı.~nı&ıt.. 

Bor$.l emirkrı. 

Esham vı? tahvıllr: altın vıı cmıaa üzcrınc avans 
Senedat ıahsll5tı C<? saltc. 

En \•uk56k t>n1ıuvrı şutlarını haiz kirafı!O 
KıısalJr Servisi vardır. 

• Piyasanın en müsait şartlarifc ( kumbaratı vey3 ~ I kumbarasıı) tasarruf hesapluı .-ıçılır. ı 

'~~i&f&tf~~~t!l 

trm idaresi henliz Münakalat ve Lehistan kôlcliği kabul ctmiyc ~ 
Muhaberat Vekaletine dc"9'rodil • cektir. Fakat enerjik bir vaziyet 
mediğinden buranın bcle.diyeyo almn.lıdır. Belki Romanya ve Yu. etlik, hunınr mUkemmcl oskor
dcvri keyfiyeti de tetkik edilmek- goslavya da boyun cğmiyecckler- terdir. 
tecJir. dir. J.11ikin otta. Avrupa boyun c. ltısilteredc mecbarf asker • 

Sayın Sıhhiye Vekilimiz Doktor ~riyor. Burada taban direyebile _ ilk u~uıunun kabul edilmesiyle 
Hulltsi Alataş. tzmirin sıtma mu· cck yo.liuz Lehistan var. Fransa IngJllz piyııl1cclllğ1 meselesi -
cadele mıntakası için tedbir alın- gerek erzak ve mUhhimmat sev. nln hallini bir gun meselesi nd
ması işine ehemmiyet atfetmekte. kedcrck gerek harp malzemesi dctını~k Jfizımdır. 

dir. cihclindc gerekse tayynrclcrilc İngiltere, hava kun·etıerlnc 
EGEDE YAOMURLAR Lehistana yardım ederek ve onu 

tzmir, (Husus1) - Bu hafta tutacaktır. var kuv\'ctiyle çalışarak bugUn 
• gerek miktar, gerek lcıymet 1 • 

Ege mıntakasmda yağışh geçmış- Romanya kendisini bıraY.sa bi. Ubarlylc Almnn havnrılığına 
tir. Yağmur mahsuller için çok le, fia.rkmda Sov1·et Rus•ıa, Be_ 

J J denk bir haYacılılt vllcudc gc -
faydalı olmuş, milstahsili sevin - sarabya ile alakadar olacaktır. 

tirmiş bulunuyorlar. 
c?irmijtir. Bazı mınütkalarda de - C.enuptan Türkiye miida.hnle ede. 
varnstz fırtınalar zararalara sebc - cektir. lngilizlcr, nasıl canla başla 
biyet vermiştir. Zira Ttirklcr Jrnvvetli bir mil. cnlışnrn.k <lonnnınalarım on {in 
t'/.M.tRDE TURtST1K YOLl .. AR lctUr. ~fük~mmel bir örduları vıır sata geçirdllerso, altı ay znr -

lzmir, (Hususi) -Turi&tik yol. dır. Bilhassa Türkler kahraıtıan rındn Z00.000 ldşiyi talim T\1 

farın inşasına yalanda Bostanlrdan ve asken değ~rlcri btlyük bir mil. . terbiye ederek imparatorluğun 
b:ışlanacak, evveli Karşıyaka. iz- !ettir. Bunu Gelibolu ve ırnıste mUüafansını kati olarak sağ -
mh yolu yapılacaktır. YoJlar 940 tec.rtibe ettik. Türkiye, Rusya ile lamln$tıracaklnrdır. Bu suretle 
senesine kadar bitirilmiş olacak • aramızdadır. Suriye ve Irak mem_ tngtılcrc<lc sen od o 4 00.000 ki
tır. leketlen Türkiycye, Filistin ve şilik blı' ordu YUculia gelrnlş o· 
SlVASTA CİNAYET iŞLEYEN MaveraiiiröUn memleketleri icı~ luı'. 

iZMtRDE YAKALANDI Suriyeye omuz vermiş bir hnld<!- Ut:UnC'ti Kayh'ın htlyUk 
İzmir, (Hususi) - Sıvasta yedi~dit. Nihayet Mısır da Filistinc Sfifeslnc att ytızdığtm u~un 

sene evvel iki cinayet işliyerek ka destek olacak bir' vaziyettedir. tolldk ynzısınClan sonra şu 

l
çan ~o şimdiye kadar ~ehrimizdc 1Mısır demek Süveyş demektir. karttnr varaım: Ylıksak ve kıy. 
Mehmet oğlu Bekir namiylt dofa- 1 CebelUttArık birinci olduğuna gö. metli medeniyet mcrl<oılcrt 

1 şan Cafer oğlu Haydar yakalan Jrc, Süveyş Akclcnizin ikinci kili. oltın I<'ınnsn ile fnglltNc sulh 
mış; katil derhal adliyeye sevko.1didir. istiyor. Ilunl r her şcyclM o • 
lunmuştur. Şimali Afrika sağlamdır. E . \"E)l, kcnclllcrlylo l!irllk olnnla -

Haydan hükumet avlusunda ar· ğer, Tunusa bir tecavüz yapılır tm hnynt st~tıdnrdınr yUkSt\lt
suhalcilik yapan birisi tanımış.'da burada muvaffak olunnmaz,.'>3., mok nrzusun<laclrrlnr. lngllto -
ihbar etmi~ ve yakalatmışttr. J Suriye - FiHstin - Mısır bloku, re ile Fransa, bütün garantileri-

1tıı 

ltet 
lltd 

'rab 

ni lı,:timat ve maddi ter ~:lr 
te~·cilı ctınişlerdir. ~ltle 

Yer yurt zapteilcn, gl ~or. 
gizliye sorgllzeşte hnztf tllt 
bir insanı tclft.kki fsnıl ıı~ et 
zoı·la bir Avrupa ve soı:ı' Sc 
dünya nizamı kurmaya. ç bııı 
avcu mlletıcr Darvln na~• il 

sini tetkik ediyorlar. 1e .dıa 
Yazlyetlcridlr ki 1ngill 

1~1ıı 
derhal akıllnrmı başlarıtl t ıu 
ttrmfştır. :ııı 

Pnrls • Londra mihrct ht 
lt'ı.hlnnmadn geç kalmışl1· " 11t 
ağıt ağır ve emin surotl <.ııı 
geciltmcyi tekrar kaznııt il ~t 
dl at başı beraberiz; 'fal>~ '1~ 
böyle ilerlememiz ıa.zrm. f '~<t(ı 

n~ re erde mut " 
,·eya. taraftarlar knzaıı :aa 
Muhtemel dUşmnnlar ı-•4 il 
yaptıkça. yarışı biz lrnzP ttel' 
ğız. ~ı 

Fakat sonunda, her şf 11~ 
zltn kafamız, dlsipllnfıt11 1~11) 
bizim Jr:ıde ve işbirtH~I "lıı 
ka:ırr krlncaktır. Eğer J; 8. 

mlzl koyYcrmezsek, Rn)r. ra 

yllk gayel~rlni tahakkul' fıl't 
miyecctki~ ~ 

H.uzveıtin mesajı fi d 
Almnn)•anm yaptığı ~ la 
realtslyonlnr lıir ne\ 1 ıı ı:ııd 
Avrupa l\lonroe'si akic1C'!d lı
tinat eder. 
Am~rika AınerikalıJıı1' 

dır? Vclevki böyle olst1 

mcrikanın yalmz Amcrıı: 
rın olmnsr. Am~rll.anıo ll 
rafmn, Pctagonyn'ya, l' 
Şili'yc, Mekslk:ı.'ya. htıt1 r 
ıeslk Amerika devıeuorl b 
ıno.n nnzl propagandntfıll ' A. 
meslno m€ı.nl olamaz. 

HIUcr bir boyanııtıfl 
baldo Avruon. dn. Avrtl 
rmdır, Amerika'nın A.'1t a 
ı·:ırı~maı:ıınn. mUsnmnhll 1 1 

1 

mez, demişti. tı 
Hu tllbir yeni <'let;iltı1 ' to 

yonal - Sosyalist tcııJ 'c 
göre her millete 11ufus { lr 

\ 
mırıttı.knsını gösterı'!ceJC f e 
zi de>cek olan Almanynd' b 

Tuna havzasıncln tO be 
ve Fra.nstı tle arıyor? )\ Pıt 
k:ınm Avrupa it;lcrltiC Jil' tin 
ya JIC' hakkı vnr tı 

Göbels · bizim siyll9e, 
Ru-~elt ~e için aUikadııt ) 
O kendi memleketi ile 111e> aı 
sun. Kentli memleketinde t 
dilecek o kadar meselc]tf r~ 
diye §iknyet ediyor. 

Bu mütekebbir lisan, ~ 1 
nın Avrupa siyasetine . ,,e ı 
etmcsınden Almanlanıı ! 
korktuklarını g&stcriyol'· ~ 
ku cihan harbinde bs~1~,. ıtı 
da Almanyada Birleşik. 1 
Devletlerinin kudretsfıtıt 
lay ediliyordu. Denizaltı ç lr 
le A tlas'ta yapılan tcca"i.I iıl 

(Devamı 11 indılt 



Dr. Necaettin Atasagun 
S:ıb:ıhlorı 8.30 o kac\or; okşaro

lnrı 17 den sonra Laleli Tnyyan• 
.\p. Daire 2; No. 17 de hastalarını 
kabul eclcr. (Ttltf on: 23953) 

11 - V Af'..IT 16 ~lA YIS 1939 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 

Uç grup malzeme ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek ilz.c. 
re 29. 5. 1939 Pazartesi günü 8aat 10,30 on buçukta Haydarpaşa. 
da Gar binası dahilindeki komisyôn tarafından nçık eksiltme u. 
sulilc satın a.lma.caktır. 

Bu i§e girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı mu. 
vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaiklc birlikte eksilt
me güni.l saatine kadar komisyona milracnatlan laznndır. 

Bu işe ait ~tnameler komisyondan p:ırasız o!arak dağıtıl. 
maktadır. 

1 - Bir det renkli işler için pils1türme makinesi (70 X 100 
eb'adında M. A. N. çifte turlu tabı makinesine göre) Muhammen 
bedeli 1125 lira ve muvakkat teminatı 84 lira 38 kuruştur. 

2 - 3 adet ıel teneke ve saç kordon makinesi, 3 adet el saç 
biikme ve 1 adet el saç kesme makinesi, 3 adet kabili nakil tez. 
giı.h boru mcngenesile beraber, 1 adet sabit ocak vanUl~törU 1 
adet saç kesmeğe mahsus kollu makas tezgahı muhammen be. 
deli 1021 lira muvakkat teminatı 76 lira 58 kuruetur. 

3 - 2150 kilo muhtelif kalınlıkta. levha amyant, 200 kilo 
örillmUş kord amyant 100 kilo grafitli yağlı dört köşe kenevir 
salmastra, 75 kilo mastik manganez muhammen bedeli 1356 lira 
25 kuruş ve muvakkat teminatı 101 lira 44 kuruetur. (3266) 

* * * 
Yolculara daha ziyade rahat seyahat etmek imkanlarını temin 

maksadı ile Ankara - lzınir arasında işleyen 5/206/1106 No. Ju 
yolcu katarlarında Pazartesi, Çar§amba, Cuma gUnleri; İzmir -
Ankara arasında işliyen 1105/ 205/ 5 No. lu yolcu katularmda 
Pazar, Çarşamba, Cuma günleri bulundurulmakta olan ya.meldi 
furgon yerine 12-5-939 tarihinden itibaren lokantalı vagon bu. 
lundurulacağı muhterem halka ilan olunur. (339i) (1824) 

*** 
Muhammen bedeli 34.000 lira. olan Nohap lokomotifl•ri ye. 

dek aksa.mı 30-6-1939 cuma. gUnU saat 11 de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binasında eatm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2550 liralık muvakkat teminat .ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 10 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler 170 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (3378) ' 

•• ... • ·- ' .>. ' ' ' "' ~ 

Tükr Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
ikinci keşide: 11Haziran939 dadır. 
Büyük ·kramiye: 45 bin liradır ..• 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık ik· 

ramiyeler le (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmia o. 
lursunuz .. 

1BUGÜN·KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ·5· KURU~ J 

YARtN·KURACAGIN IZ ·EVİN·TEMfLiDİR 
• ·~s· 
T. C, 

ZiRAAT BANKASI 
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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 yetiıir 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. Büvük 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 V e~aletinin res
mi müsaadesini haizdir. Tarzı İstimali kutular içinde yazılıdır. 

DtKKAT: Piya~--va taklid olarak baska solucan bisküvitleri çıkmıştır. Lutfen kutuların üzerinde (tSMET) marka1''nı arayınız. 
aıılllıııl~lllıı---Mı-.._,..111111. ~ Fiat her eczanede 20 kuruştur. Toptan satış deposu: İstanbul lş Bankası arkası Rehvancılar sokak Can Laboratuvarı Tel: 2193~~-.ıl--"'ıllll_._,_..._,_ __ _ 
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Beyhude ıztırap çekmeyiniz ı 

Bütün ağrıların penzehiridir 

B Br \tek e<aşe 
1 

vro n 
~ 

Bu muannit baş, ve di' ağrı. 
lannı sür'atle izaleye kafi. 
dir. Romatizma evcaı, sinir, 
mafsal ve adele ıshra.pları 
NEVROZİN'le tedavi edilir. 

· Nezle, grip ve bronşite karşı 
en müessir ilaç· NEVROZ!N 
dir. 

Nevrozin'i tercih ediniz, 
icabında günde 3 kaşe alınabilir 

lam.ine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve ~'"EVROZİN yerine 
~ka bir marka verirlerse ş.iddetle reddediniz. 

, 

. ' 
4 • ' '• 
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/.,tanbul 4 üncü icra Dairt.,indtn: 
937/3918 

lstanbul<la Sarıycrcle Ortaçcşme 
sokağında 43 !\o. lı evde iken Ve
zirköprü kazasında kocası eshabı 
emlAktcn Kefeli oğullarından Ali ya
nına ve lıiliılınre kocasiyle Samsuna 
nakli hane elliği anlaşılan ve adresi 
olmıyan Emrullah oğlu Kşif varisle
rinden llediye'ye. 

~furisiniz Kaşifin emliık ,.e Eytam 
Bankası T. A. Ş. l stnnbul şubesin· 

<len 8 - 10 - 931 ve 30 - !l - 933 tarihli 
ikraz mukaveleleri şarlları dairesin
de istikraz etmiş olduğu 2750 liraya 
mukabil birinci derece ve sıra<la ipo· 
tek tesis etmiş olduğu lstanbul<la Bo
ğııziçinde Sarıyerde Ortaçcşmc ma
hnlleslnde eski 26/27 mükerrer 27 
yeni 43, 1/ 43, 2/ 43 No. h hrın, dük
kn ve eve ait 30 - 6 - 936 tarihine 
nazaran borç bakiyesi olarak tahak
kuk eden 2612 lira 84 kuruşun tarihi 
mezkılrdan itibaren % 9 buçuk faiz 
% 5 vekAlet ilcreli, mmımele vergisi, 
sigorta, tazminat ve icra masraflariy
le beraber tah~ilinin temini hakkın
da merhun gayri menkulatın 84 i 
No. lı kanuna tevfikan paraya çevril
mesi talebiyle dairemizin 937/3918 
Xo. 1ı dosyasiyle yapılan takip neti
cesinde yukarda yaııh adresinize 
gönderilen ödeme emrine mübaşiri 
tarafından ''erilen me.,ruhata göre 
yazılı adreslerde bulunmatlığınız. ve 
son ikametgtlhınız olan Samsundaki 
adre~lnizln belli olmadığı kaydiylc 
lehli~ edilememiş oldu~undan ödeme 
emrinin UAnen tebliğine karar Yeril
mişti r. Yukarda yazılı borç ve mas
rafların SH No. lı kanunun 15 inci 

·;....___ ... dd...Ln ~-.rfl"-- .. ~hl-119µ"'--~--ı-

• 

i tibaren bir ay zarfında dairemize 
öclerueniz ak!i takdirde teminat gös
terilen mahallin açık arttırma :mre
tiyle satılacajlı ,.e gene mezknr ka
nıınun 20 nci maddesi hükmü icabı 
!~hu takibin herhangi bir kıı;mı aley
hinde olursa olsun vukubulacak lti
rnLlrır ve açık davaJnr icra muamele· 
sini tehir edemiyece~i ancak i,!ınle
dcn evvel borç nya vadesi hulul et
ml'J kı~m ı faiz ve masr:ıfl:ıriyle bir
likle ödenirse icra mu:ıınelesinin ip
tal olunaca~ı ödeme emrinin tebli~i 

yerine geçmek üzere ili\n olunur. 
( K. 1. 97/98) 

SAHiBİ : ASIM US 

Neşriyat Müdilril: R. Ahmet Stvengil 

Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

1939 RESiMLİ HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 

haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipgiz gazetesidir. 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz r 

APA ARKA 
HUBUBAT UNLARI 

SIHHAI 
VE 

, KUVVE'f 
: \ Kaynağıdır 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğünden: 
Lama demiri ve saire beş kalem malzeme açık eksiltme ilC 

satın alınacaktır. 5 
Muhammen bedeli 4150 lira., muvakkat teminatı 311 lira. 2 

kur~tur. Eksiltme 26-5-939 tarihine müsadif cuma sabsJ:ıl 
saat 10 dadır. lsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün e1'• 
siltmeye girmek için de muayyen gün ve saatte teminat ınıı1'' 
buz1arile fabrikada müteşekkil komisyona müracaatları. (3256) 

-? 

Beşikten mezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan dişler ı 

Diş macunu kullanan
lar birçok tecrübeler· 

den sonra neden 
daima 

DY 
de karar kalıyorlar? 

çunku Radyolin: * Dişlerde (Küf eki • Tar
re ) husulüno imkAn bırak

maz. l\Ic, ·cut olanlyan d a 
ritir. 

lıc Dişleri mine tabakasını 
;izip hırpalamadan temizler 
ıc parlatır. 

~ Ai;',rTzdaki mikroplan % 
~ 00 kat'iyetle öldürür. 

>f.. Diş etl erini b esl er , diş 
~ti hnstnlıklanna mani olur. 
\~ız koku sunu J.;.cscr. 

Siz de sabah, öğle ve akşam, her yemekteıı 
sonra günde 3 defa 

Kullanınız 


