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r Amasyadaki dolunun ' 
tahribatl 

Amasya, 16 (A.A.) - Evvel· 
ki gece ~iddetli yağan dolu ne
ticesi olarak 14 kôytin ekinleri· 
nln harap olduğu anlaşılmıştır. 
VllAyetln diğer mahaUerlnde 
tahrlba\ derecesi henüz anlaşı
lamamıştır. 

SAY F~ 
fDARE E\'f: Ankara Cad. tSTANBUI.• Tehmıf: VAKiT- Posta tutusu: 4S9Telefon:2H1SCYaa)-2fS10(ldareJ 

Amanya tecavüze kalkarsa Polonya 
kıtaları ·oanzige daha evvel girecek 
Beşinci bügük kurultay 
29 Mayısta toplanacak 

Ankara, 16 (A.A.) - Milli Şefi
fiz Cumhuriyet Halk Partiai Genel 
Baıkanı ismet lnönü, C. H. P. Ge
nel Sekreterliği vasıtasiyle ataiı· 
daki tebliği tamİnı buyurmutlar
dır: 

Cumhuriyet Halk Partisinin be
tinci büyük kurultayı yirmi dokuz 

mayıs 1939 pazartesi günü saat 10 
da Ankarada Türkiye Büyük Mil
let Meclisi binasında toplanacak
b r. 

Parti nizamnamesinin -32- nci 
maddesine uyarak bildiririm. 

C. H. P. Genel BailUını 
ISMETINONO 

939 bütçemiz 261.110.000 lira 
- - - 1-1 --- • ~ ~ - - ____. 

çe encümeni bekô.rlardan 
..,..,i alınmasını teklif edigor 
_....'uklu memurlara ilave tahsisat verilmesi, diğer 

ıan az v.gi alllmasr da teklifler arasındadır 

r 'Danzigdeki Yahudi 
mabedi yıktırılıyor 

ıopranıyor 
Bulgaristana 500bin ster- Rus donanması Baltık deni

lin veriyor 
Londra, 16 cA.A.> -Finan . zinde manevralar yapıyor 

CUnetl ile tn
dlplomatlk 

Dl bir çeşn.t 1· 
ahtellf bakım· 

~ tefslrlere 701 açmakta-

Bi1tçe Enci1menl Rtlıl • 
Jli1ktrrtm Cnıal 

(YU18ı 3 üncüde) 

cial News guetea,fnfn aldığı bir - ---------------------------

:::: :~~ Sovyetler askeri ittifakta 
bir itili.f akdedilmi§lir. Bulgarls.. • d • 

1 :ub~~=!~:nı:ın:a~ı: ısrar e ıyor ar 
çin lizmı olan makineleri ala "" J • ıt C . t• d 1 k 
caktır. ngı ere enevre ıç ımaın an evve cevap verece 

• lfedefl taarrazl olmıJ'an bu 
~fi, bir tecavibün mu· 
--.oımeeı tekllDde anlamak 
a.ıtettncıe bulunanlar hilsnil Dl· 
)'et lablbl olmMıklarmı 4aha 
lllt Londra, 16 (A.A.)' - Resmi mah·ı llmaından evvel cevabını blldlrecek·ı bir an evvel intaç edilmesine pyret 
tıı .. ~den ortap atmıf bulun- T 11 k ı• 'I' ı k filler, son tnıilis tekllOerine, SoTYet· Ur. edecektir. 
~lar. ur • ngı iZ an aşması ar- ler tarafından verilen cevabı tetkike Lord Halifu, bo sabah Cember- Söylendiline göre hilkdmef. Mos-
~ • tnctll• anl8f!DMJ harp devam etmektedirler. Ölrenlldiline layn ile ıörüşnıilftilr. İyi haber alan kovanın cevabını mfizakerelerde ile-
~ db7umm ortaT& attı· d d 11 tb göre, lnıiıtere hnkdmell pek yakın- mahfillerde 567lendiline göre, bükd· rl doğra atılmış bir adım addeyle-

t. ~: .:=~· şısm a unya ma uatı ··ç;b~llii=i~ ..... ı~ ; ı~u.-SoY,.ı :Dzb:ın;n mı;~· k wamrla<rd«A 
~~:.:..r:: . ... (Y"Nı6mmda) ın ı erın anı ır as ını 

'-ldp olmalandlr. Harp IOD• 1 

~~ Ankarada lıa/riyat f aponlar 11 000 kişilik 
~ -:• ::" = Topraklarımızda yapılacak araştırma- • ' d .1 =:-=-==~:~ . ların milli mahiyetine dikkat edelim z ayı at 'lJ er l er 
~ mllll haklar çq.. 

~-dnletlere teca'risler 

~ bakıann blrbıcl pl Ancla 
lir için Cumhurl1et Tür
..__~ dlf polltlkuım dalma 
---... bwaıundurmuttur. 
._.."nıeuerın mukadderatlarına 
~ 'btaıunmaıan, ve müsad 
ldQa f.etekktU olmalan tezi bi

te11ıe'!:' PGlltlka faa1.l7etlmlzin 
leıı olınu,, bu maksatla mil· 
~ ceıntretl ve Balkan paktı, 
k• ~ ~ anlaşması dış politl· 
otın t11ıbnıztn ltaret noktaları 
clilJa u.,tur. Gene harp sonrası 
, ... ilin Dlllll haklara istinat 

".lıa ~ al1aeet1n1 korumak l· 
....._ • 8ov7et N)AflllMJ, Te 

-.-.. 
1'* tutt 11dea Kelloe 

ect.ell ~ haklara tecarils 
-·~Yeıler latftnde Cumhu-

l.Dıl1ffl'lı 4 uıcıdal . 

.----Yazan - - -

Asım Us 

Ankara.da bir hamam harabesini meydana çıkarmak üzere 
;r&P.ılaıı Jıafrik&ttuı ~ IÖl'ÜDÜI (l"CINI l1'inoldl). 

YAL\.N 
Sermecl Malatar 

Yeni milli romanımız 
bat tan nihayete kadar 
cazip vakalar ve tipile 
ıahsiyetlerin macera
lan ile doludur. 

BuPn 
1 il 1 

• 
Bu he1etcanlı zabıta roma· 
nımız bugUn altıncı 11ayfa• 

mızda başladı. 

Slan, 16 (A.A.). - Cin aJan· Ier de zayiatın 10,000 l)Jarak 
sı blldlrl7or. tahmin edilmektedir. 
DUtmanın Şalllll'nln dolu ce· Çang, 16 (A.A.). - Çeklal 

nubunda yapılan son muharebe· ajansı blldlrl7or •• Dnamı ı cıda 

19 Mauu idman Bauramıncı 1ıa::ırlrk o1ma1dhtn'D11tllitii1rı~ 
ıtaduomunda bir prova 11apılnuıtır. Reımlmlt. Jlaaril Yeklllnl -pro

Hl.C t~ t(lıd.en ~~t 
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Ankarada hafriyat 
Birkaç gün e\""el An1mrndB 

Çankırı )"Olundnn geçiyordum. 
Bu yol üzerinde üçiincii kız or
ta okulunun nrkn ındnt."i hnrn.· 
bede büyük lılr Jşçl ke ·ntctl ,.c 
fnnliyetl ı;Urdiim. 

Türk borcu tah· 
villeri 

Çnnkın cnddesfn"dcn bu hara-
be lstlknnıetlne nyrılruı yoln sa- Vaadesi gelen kuponlar 
pnrnk blrnz ncrle)iııco öj;,rrcn- ödeniyor 
dinı k1 tnrih, dil ve coğrnfya fn· Yüzde 7,5 faizli Türk Borcu 
külte 1 n.rkeoloji profesürii Fon tahvillerine ait vaadesi gelen ku
oer O ten tnlcbcshıe bil- lınfıi- ponların ödenmesi Paristeki dü
yat ııilmnııesi göstermek iiz.crc yunuumumiye meclisi tarafından 
bnrndıı Humnhlnr de,·rinden karar alına alınmıştır. 

933 tarihli ve l 2 numaralı ku 
kalnıa eskl hlr hamamı ıne1·dn· 1 2 M · 
nn ~ılmrturnkln me';'gulclür. İ:ınf. : 0

: a~ ~ ayı~t~ tediye edil~-
rlynt yapılnn snhnrım ctrnfmnj;:k'·/~ u~~n ıçın 6 aylık faız 
demir tcl1cr geı·llmiş. 1ö00 sene t" sı ~d esa ıkyl.e 93M~.uruş 3 san. 

. ım o enece tır. ururu zaman 
en·cl in ·n <'dilmi~ olnn hnmıı· ·· ..:s...1 • ..ı 1 be • · muu;.ıetı .uo an ş ene içinde ö. 
nım toıncllcrhıc Jrndnr knzıl· d k k 1 . · d · enece upon ar ıçın aıma bu-
mış. Hamamın nte .• ynkılnn kfıl· g·· k"" d 1 f" tı b" b" . un u o ar ıya sa ıt ır esas 
hnm, Jçmdekl locnlnr, hıuıııım- t tul k u aca tır. 

da Imllnnılnn sulnrın mecrnln· B" al k 1 ··d 
ır numar ı upon arın o en-

r.r, bmıinrn benzer hirçok tcfcr· ··dd t• ıs M t "h .. . .. .. .. me mu e ı ayıs a nı ayet 
runt göz ile guruhı) oı·. Amele bul akt b k ı ·· m a ve u upon ar mururu. 
şimdi c ddo iızcrindcn hnmnınn zamana uğramaktadır. 
açıl:ııı ı-nımım yerini hıılmnl'in T ..ı· M "' e4.lıycler erkez ve Osmanlı 
~Jı~ıyor. bankalar:iyle Doy~e Bank tarafın-

Prof'csöriin tctldkntrnn ghre, dan yapılacak ve tahvillerin tran§. 
bu hıunnm, burndn t~k bnşnın lan arasında fark gözetilmiyccek. 
bir Uoınn c eri dcğnmış. Yer nl· tir. 
tınclnn gizli l>lr yol hnınnm ile 934 tarihli" ikinci &ıra Türk Bor
Hncıbn)TRtn eh nı1ndakl l) ii t cu tahvillerinin 10 numaralı ku
nınbedl nrıısındn bir rntntn Jılz.· ponları "da Fransız frangı üzerin. 
nıetl ı;;örÜ)'Ormuş. den ödenecektir. Kupon paşına 

B i lA 
18,75 Fransız frankı yerine 92 ku-

nmnınm ıı n p nma hn -ı . . . 
lrn 

1 
diki ~ 

1 
rug 90 santım verıleccktır. Bunla. 

ca ş m - rJ~ ıınm mln- n da Merkez ve Osmanlı Bankii-
rmc1nn fnrldı bfr 1nrprı )Oktur 1 t d" d k • n·· . arı e ıye e ece tır. uyunuumu-
denılelıtlir. O J.nlcle simdi) c · 1. · 25 ·k· · · . • rnıye mec ısı ı ıncıt~şrın 939 
lmclnr bin l>l'. )"UZ lirn nrfcdi· d ::..ı • .:ı tl · ı k ı a muw;.ıe erı ge en upon arın 
Jerek l npılnn hn hntriJ nttun ela dolar esası üzerinden ödcnme-

Şehir meclisinde 

Erkekle yakala-
19 Mayıs bayramı 

Tören proğramı tespit edildi 

Şehir Meclisi dUn saat on be~
te birinci reis vekili Necip Ser
dengeçtinin b~kanlığında toplan 
mıştır. Belediye riyaseUnden ge. 
len bir tezkerede belediyeye ait nan kadın ha~ap ~iı:alann yıkılarak arsa -
larıle bırlıkte satılması ve bura • 

Mahkemede uslu otura- dan temin edilecek varidatın fay 
cağına yemin etti daJı işlere sarfcdilmesi teklif o-

19 Mayıs Gençlik bayramı münasebetile şehrimfade yapı. Şişlide oturan ~mile adında lunuyordu. Teklif bütçe encUmc. 
lacak §Cnliklerin programı tesbit edilmiş, alfikadarlara bildi. bir kadın evvelki gece, kira ile 0 _ nine verilmiştir. 
rilmiştir. turduğu odaya adam almış, ev Adaları güzelleştirme cemiyc. 

Bu programa göre gençlik bayramı, vilayet adına yalnız 1 sahibinin ihbarı ÜT.erine odası a. tinin plaj yapmak Uzere istediği 
Fenerbahçe stadyomunda saat 10 da yapılacaktır. Üniversi. ranarak yakalanmıştır. Zabıta arsa meselesi, kavanin encüme • 
teyi temsil edecek gençler kolsuz atlet fanilası, beyaz uzun bunun ÜT.erine Cemile)i zabıtai nine havale edilmiştir. Şehir mü-
pantolon ve beyaz lastik ayakkabı giyeceklerdir. Liseler, orta ahlô.kiye bürosuna tcsçil ettirmek tehassısıs Prostun mukavelesi • 
okullar ve sanat okulları !\faarif Vekaletinin tesbit ettiği kı. istemişse de Cemile mümanaat nin bir sene daha uzatılması ka... 
yafette bulunacaklardır. otmiş; bunun ür.erine adliyeye bul olunmuştur. Bu arada imar 

Sabah saat 9 da üniversite, uçak talebeleri ve diğer okul getirilerek Sultanahmet birinci müdürü Hüsnü izahat vermiş, 
talebeleri kendilerine evvelce ayrılan yerlerde bulunacaklar- sulh ceza mahkemesinde muha . Prostun senede iki defa gelip 
dır. Bundan sonra talebe kafilesi önünde bando olduğu halde keme altına alınmıştır. Nefsine ikişer ay müddetle kaldığını, Be. 
Fenerbahçe stadyomuna gelerek krokide gösterilen yerleri ala. münhasır fuhuş yapmaktan suç. yoğlu ve İstanbul nazım planla. 
caklardır. Ju Cemile mahkemede demiştir rının evvelce Meclise verildiğini, 

Saat 9,30 da bru:ta vali, İstanbul komutanı, üniversite rek. ki: Üskildar, Kadıköy namn planla. 
törü, maarif müdürü, parti ve halkcvlerl namınn :Kadıköy hal. - Ben odama nldığım adamla rının da taslak halinde olduğu • 
ke\•i b~kanı, İstanbul bölge beden terbiyesi direldörü, merasi. metres. yaşıyacaktım. Şeraitimi nu, teşrinisani içtimaında meclise 
mi idareye memur okul direktörleri talebeyi göreceklerdir. Va. tesbit için gelmişti. Fakat ev sa.. verileceğini söylemiştir. Meclis • 
Ji ve konıutan kendilerine tahsis edilen yerleri aldıktan sonra E- 1 hibi kötüye almt§, haber vermiş, te gazozlarla sodalar ve tereyağ. 
bedi Şef AlatUrkUn hatırasına hilrmetcn Fenerbah,..edeki Ata. 1 bana vesika vermek istiyorlar. Iarı hakkındaki talimatname ka. 

~ Fı:.kat ben dört çocuk sahibiyim. bul olunmuştur. Meclis bugün yi. 
t~rk ~üstUne çelenkler konacak, bUtün talebe ve sporcular hep ı Bundan sonra uslu va ne toplanaca!:tır. 
bır agızdan lstikl{ıl Marıımı söyliyecekler, 14 izci de hazır bu. • 
lunan direğe Türk bayrağını C'.ekeceklerdir. şryncağıma söz veriyorum. Artık --O-

Bundan sonra vali llıtfi Kırdarın hitabesile merasime baa. tövbe ettim. Beni affedin .. , Türkkuşu kampı 
, ':>' Hakim Reşit şa.hitlerm celbi i. 
ıanacaktır. Vali Lfıtfi Kırdnnn hitabesinden sonra İstanbul Kız Bu sene Türkkuşu kampı tem. 
Ö

v t 
1
• çin duruşmayı başka bir güne 

gre men o,.ulundan Fikrıye Altay ve spor klüpleri namına bırakmıştır. :nuz başında Yeşilköyde açılacak 
Süleymaniye spor kJUblindcn Tarık özerengin, 19 Mayıs gU. -O- tır. Ankaradan 30 planörle ayrı. 
nilnUn tarihi cllemmiy~tinl, l>eden terbiyesi ve sporun millet. k" ca mektep tayyareleri gelecektir. 
ler beden ve karakter knbiliyetlcrini inkişaf ettirmek hususun- 1 a a kazanın a - 0 -
dnki rollerini tebarüz ettirecektir. Fon Papen dün gitti 

Hitabelerin sonunda İstanbul okulları spor bölgeleri baıJ. ölen amele Almanyanın, mezunen Berline 
kanı \'e vrli okullar arası spor müsabakalarında birincilik alan gitmekte olan Ankara bUyük el-
kız ve erke~ okullarının mUknfatlannı dağıtacaktır . Suçlu vakanın nasıl çisi Fon Papen dfu1 sabahki cks. 

Önde askeri bando ve onu takiben Türk bayrakları, okul geçtiğini anlattı presle §ebrimize gelmi§1 istas _ 
---o- fl§malar ve bunları takiben sporcu talebeler tören geçişine baş. Bir ay kadar evvel Feshane yonda Alman başkonsolosu Top. 

mnk.,,nt ne? !erini kararlııştırmıştır, 

Meğer ı~rnfc5ür Jı'on dt>r Os· 
ten tnlebclcrlne J,oın1bk nlmnk 
itin t:ehrJn Jclnrll' 'o tnkiiltcyc 
en ~ nkm l>ir )'eı:de Jın!ı lyat y ı>· 

mnı. istemiş. Otedenberi bura-

Türk • Amerikan ticaret lıyacnldardır. mensucat fabrikasında şaka yü. ke ve konsoloshane erkanı tara. 
anlaşmasının tezahürleri Gcsit resminden son,ra her okul sahada.ki yerini almış bu. ztinden feci bir kaza olmmı Rıza fmdan karşılanmıştır. 

lunacak ve jimnastik harc~etlerine başlanacaktır. ndındn. bir runele arkadnş;'öme- Fon Papen doğruca Alman 
Yeni Türk - Amerikan ticaret JT ı 11 ·· k ~ız om arının Jımnnslik hareketlerini kız öğretmen okulu rin makine kazanına attığı ta • onsoloshanesine gitmi!) ve ak • 

anlaşması ile birçok Amerikan bede ·· ~tm · '' d t k k k ·· · dn eski bi:::- hnıuıımm mcvcudl· n °su• enı ıu.esa e , er e talebelerin de erkek ögrw etmen ·unyelerini almak isterken i,..ine şam uzcrı Berline hareket etmiş. 
w mallarına ait gUmrllk Tcaimlcri kul A- ::~A---t. 

11 

• tı ·nllun oldııgun()an lınfrl 0 u ~~..Fer · ~dec~kti YJm~ LLo:ün F.'e.. dil. er 0k • cailı.Ju~..silmek su. tır . -~ 
ye n - mühim miktarda indirildiğinden ner:bahçe stadyomunda yapılacak şenliklere bir çok spor kiiıp. - ev . -

l ııt mevkii olarak bu nokta in· son hafta gümrüklerde fazla mua. leri de iştirak edeceklerdir. Spor a;:lüplerl geçit resminden son- Ted15irsizlfk ve di~ atiilZiikle Yugoslav Başvekilinin 
tlhnp edilmiş. mele olmuştur. Bir hafta içinde ra aralarında spor müsabakaları yapacaklardır. Bütün halkev. arkadaşının ölümüne sebep olan ailesi sehrimizde 

Faknt dol,rrusunu söylemclt gümrük vari.datı bu malların çe· leri de 19 ;vıayıs bayramını kutlamak W.Cre geni§ birer program Rıza vakayı müteakip tevkife • YugoslavyaJBaşvekiU Zveti:o-
JAzımgellrse bu fanhat bent tnt· kilmesi yüzünden 300 bin liraya hazırlamışlardır. Bu programlara göre gündüz halkevleri spor dilmiş, dün de asliye birinci ce. viç'in refikası ve kızı, dün sabah. 
mln etmedi. şu itibnrln ki An· yakın bir fazlalık göstermiştir. alanlarında jimnastik ~enlikleri yapılacak gece de evin toplnn. za. mahkemesinde ceza kanunu - J • ekspresle §ehrimize gelmiş, 
km·a ch·nrında nıeydnnn çıka· Diğer taraftan gümrült resimle- tı salonunda müsamere ve eğlenceler tertip edilecektir. 1 nun 455 inci maddesine göre ce· Yugoslavya konsoloshanesi crka. 
rılmnsındn bii'.vllk tay<lnsı olnn rinde yapılan büyük tenzilata rağ. ==========================· zası istenerek muhnkemesi yapıl. nı tarafından karşılanmıştır. 
eski bir Tiirk ~seri bulmnk pek men ucuzlaması beklenen ve tabii mıştır Ba~vekilin ref"kas.ı k h 
iHfi mü.ml..-iin n·cn bln beş yil2 olan birsok Amerikan mallannm Tereyag" ı· ma al\ thane erı· ha ılı ·a l\l~nun Ömer suçsuz olduğu - susi ~ahiyette ~elmiş~:rd:. B~; 
t;enc en·el ynpılmı" üir e ki no- yine aynı eski fiyatlarla satıldığı l\ nu ileri sürmüş ve: kaç giin kalarak şehrimizi geze. 
mn lınmn.mı üzcrlı~de hnfrl)'nt görülmektedir. - Rıza benim en iyi nrknda • ceklerdir. 
yapılması bir isrnf, 'J'iirJ· tarl- Alakadarlar bu yoldak, .b~r ihti- bı'r talı'matname yapıldı şımdı, o ~n ben, Mehmet ve Ali Bu sabah yeni Yugoslav elçisi-
lılne knn;ı bir ne,·l lftlrnytlik gi kara meydan vermeme ıçın ted. ayrı makınelerde çalışıyorduk, bi. nin gelmesi beklenmektedir. 
bi ~eldi.· birler alacaklar ve kontrollar ya. raz l\Iehmet su içmek için ayrıl. --0-

pacaklatidır. Hiç b·ır yerde açıkta te e- mıS"tı. Birc~enbire makin~de bo - Bütün gayretlere rağ-
l~ğer Profesör li'on der Ostcn -o-- zuk seslerı çıktı. Evvela kumaş d"I ·rk 

tnıcmtc tnıcbe~1ne gi.jstcrmck ı- Silivri karakolundaki yag\.J sattlmıyacak koptu sanarak koştum, makineyi men ı encı ı 
r.in bn Uoma hnmamındnn dnhn durdurduk. o zaman Rızanın kan kaldırılamıyor 
) nkm bir yerde bir hnfrlynt hadise Tereyağ imalA.thanelerinin ta. yüz yıkama ve soyunup giyirune lar içinde kazanın içinde olduğu. Yine sıkı bir takibe uğrayan di. 
mevzuu bulnnınmış ise .• chir hn- Birisinin saatini çaldığı şüphe- bi olacakları sıhhi şartlar hak - yerleri bulunacaktır. nu gqrdUk. lencilerden dün, 4 tanesi daha ya· 
rlclııc çıkılır; icnıl ederse şehir- siyle yakalanan Ramazan adın:la kında sıhhat müdürlüifünce ha • - Allah aşkına beni buradan kalanmış, adliyeye verilmiştir. 

b
. · d k k ··1d·· k - 9 - Tereyağı imalathanelerin. ı Kamil G .. 11.. N · N h"t elen nz.nklurn bile giclilirdi. 1~1- ır gencı, aya atara o urme . ı.ırlanan talimatname dün şehir çı ı:arın dedi. Sağ bacağı ile sol • u u, urıyc ve a ı 

veı·lr ki infihnp edilen hnfıiynt ten maznun Silivri Jandarma ka- meclisinde kabul edilmiştir. E • de süt, krema ve tereyağından kolu tamamen kopmu.~u. Hasta. adındaki dilenciler Sultanahmet 
ıne\1.nu ~ürk tarihi bnkınun· rakol kumandanı Kasım çavuş, lıemiyetine binaen bu talimatna. oa~ka bir yağ veya diğer bir gı. neye kaldırdık: orada öldü. Ben birinci sulh ceza mahkemesi tara. 
dan talebenin mnliımnhnn. ,.c muavini Mustafa onbaşı ve Rama.. meyi aynen yazıyoruz: da madesi bulundurulamaz. Rıza ile ne şaka yn.ptım, ne de fından 8 er gün belediye hizmet .. 
Tiirk lrfnnuın reni bir kıymet zanın dayak atılırken elini ayağı. 1 - Tereyağı imalathaneleri 10 - Perakende tereyağ satışı takunyelerini kazana attım. Hiç terinde çahşmağa mahklim edil· 
ila'rc etsin. zırn tnlclJcnin lınf· m tutmaktan suçlu Yusuf ile Ha- başka müesseselerle doğrudan ancak üzerinde amilinin isim ve bir şeyden haberim yoktur.,, mişlerdir. 
ı·Jynt yerinde tctkiknt ynpmak timin ağırcezada görülen muhakc- doğruya alakası olmıyan kagir adresi ve içindeki yağın net mik. Şahit olarak dinlenilen Meh • -0--
i~ln günlerce, snft.nlnrcn. otur· melerine dü~ .d~ ~eva:n ~di!miş, binalarda bulunacaktır. tarı ve hangi hayvan sütünden ve mette: Tarlabaşında bir 
mnsı 1uz.nng<'lmcdil,'1ne göre şe· vakanın §ahıtlen dınlenılmıştır. 2 - Zemini ve bir buçuk met. hangi tarihte yapılmı§ olduğunu - Birdenbire makineden ses • cinayet 

l 
O re yu··kseklı·g~e kadar duvarları ler çıktı, makineyi durdurduk. Jılrclcn birnz nznk olan yer ere -- -- bildirir izahatı havi parşömen ka 

d 
.. ·ı mermer mozayık, karosiman ve- Rızanın kolu, bacağı kesilmic:.ti. Diin gece saat yarımda Tarla.· 

gidip gelmek bir mn.lızur ebrı. Taksim Stadyomundaki ğıtlı ambalaj halinde satılacak • H ':i b d b" ı k 1 
Y

a "İni gibi gayri kabili niüuz a.saneyc kaldırdık.,, demiştir. aşın a ır yara ama va MI o • 
hlllUds DlTI bir fayclndır. kavga ~ tır. Açıkta tereyağı satmak ya- M h k d v t p ıt d v t k bir madde ile örtülmü<> olacak ve u a eme iger şahitlerin cel. muş ur. nnga ı a a an ıra • 

) h 1 il d·ı r. -.. saktır. b" th n1 1s lor al< 0 tn.r 1' 1 ''0 co~ Evvelki gün Taksim stadyo - yıkanma sulan hiç bir yerde bi. 1 için talik olunmuştur. a anesindc garso uk eden ~ 
rnfra fakültesi profesörlednln mundaki okul maçlarında. vukua rikinti yapmadan sifonlu iskara- 11 - Tereyağ imalathanesi a. -o-- mail oğlu Enver Akgül ile Ka.smı-
mcmlekeUınizclc ynııacaklıırı il· gelen çirkin hadiseyi esaslı su • 1ı deliklerle umumi mecraya ve. çıp işletmek isteyenler mensup Sabık Arnavut Kralı paşada oturan kundura boyacısı: 
mi tetkiklerin ınilli mnhlyeti rette tahkik etmek ve faillerini rilecektir. olduklan kaymakam ve belediye haki d k · Ahmet oğlu Ali Soysuz caddeden on a cı an şayıa be be .d 1 k b" 
lın.dllen nşmnsı için bizim ,·cro- Qrtaya koymak üzere Vekalet u. 3 - Pencereleri her tarafı bol şubesi mUdürlübifüne mUracruı.tla tngı·ı· De 1-: H ld te ra r gı er er en ır kndm me-ızce y ı era gaze • 1 • k 
<·el.: znmnnllllız yoktur. l<'nkülte· mum müfettişleri tahkikata baş. gündiiz ziyası ile aydmlatılabile. izin alacaklardır. si muhabirinin sabık Arnavuk se .esınden avg~ya tutuşmuşlS:, 
'.'c bir ecnebi nrkeolojl ı>rofesör lamıelardır. cek .,_ l d ı ak tt kralı Zo 's . 1 Alı Soysuz cebınden çıkardığı _, ::- · ve uava an ırı ac sure c 12 - Mevcut tereyağ imalat • gonun urıyeye kra ge. k d v • 

getirmekten ınnksat, Aııknrn· ------------- geniş olacak dışarıdan ince ve si· haneleri bu talimatnamenin ne - tirileceğine dair işaa cttiw· h • un u:a bıçagıyla Enverı sırtın· 
nın gerirdit'•i i ;tllll telıllkelelc· ---------::---- --= nekl · · k b"l ı berd . gı a don ngır surette yaralamıştır· ~ ..., :5 Çarşamb. Cuma erın geçmesı a ı o mıyan şir ve ilanından itibaren üç ay en Perapalas otclındc oturan Y 1 t• l taraf d Be 
ı·inc veya felflketlcıin nit e er- ----·:ı.____ tel ile örtUIU bulunacaktır. zarfında mensup oldukları kay • sabık kralın ve yakınlarının zer- ya~ ı :~şen ~r k ldm lan tır. 
leri ç.ıkrumnk olmndıl;,'"llln. göre. > I~ 4 - Depo, imalathane ve bu. rece mal tt ı d v •• v • 1 og q anesıne a ırı mış • :=.::: 11 l\tAYIS ıs MAYIS makam ve belediye şubesi mü • ma ar o mn ıgı ogrenı. -o--
Romn clc\'rindcn Imlma bir lın· c::t 27 Rcblıil'cv. • Rcblül'cv la.Şık yıkama yerleri biribirinden diirlüğüne müracaatla. izin alma- mittir. Sabık kralla en sık te • 
mnın yerine yer nltında yntAn ..... 12 bızır IS bızır ayrılmış olacaktır. ğa ve bu talimatname ahkamına masta buluan müstnfa Arnavut Tren altında kalan kadm 
c~ki Tiirk Joyınctlcri iizerhıcle ı:-unl I 5 - İçinde şehir suyu ile sı • uymağa mecburdurlar. elçisi Asaf Caculi, bu hususta hiç Samatyada Etyemez tren köp· 
c·nlıı;<ınnhdır. Vakıtler Vasa. l:::J Vas:ı. Ezani cak su tesisatı bulunacaktır. bir rnn.lfımatı olmadığını söyle • rüsüniin yanında, bir kadm treıı 

ASIM US 
1 

- - 6 - Mamul ve gayri mamul y ,.. l dikten sonra, bo""ylc bı"r Cftye ı'm. altında kalarak ölmil"tür. 
• Goneş uı 920 uo 918 az mesaı saat eri ~ ~ 

------------- oA•• maddeler soğuk havo. dePo veya kan ve ihtimal bulunmadığını Ua- Zabıta kadının Sirkecide Yef1i 
lklndt dolaplarında muhsfaza edilecek. Haziranın on beşinden itibaren ve etmiştir. handa Ba~ağa nakliyat ambarııt· 
Akşam tir. resmi dairelerde mesai saati de- Sabık kralın maiyetindeki di. da Hakkı Çavdaroğlunun mane"'i 
vat•• 7 - Bütün malzeme ve maki. ği.secektir. Memurlar sabahleyin ğer z.evat ta., sabık kralın ne böy. kızı ve Yenişehirde Bülbüllderesirt• 
im• •k neler tam bir temizlik içinde bu- 9 da gelip 12 de paydos yapacak. le bir teklif karşısında lcaldığmr, de oturan tornacı Kabrisin karıS' 

Belediye bütçesi 
1210 4611 12 10 •.es 
16 07 8~ 1617 8 4ö 

1921 1200 10 22 12 00 
2112 1 51 211li 152 
286 716 284 7 12 

Bclediye bfitçesi dün bir me • 
murla Ankarayn. gönderilmiştir. 
Pazar günU vali muhasebeci ile birlikte Ankaraya. gidecektir. .._ _____ __ ,_ _ _ _ lundurulacaktır. lar, 13 ıte tekrar vazifeye başla.. ne de böyle bir tasa:vvur besledi. 20 yaşlannda Margarlt olduğunu 

8 - l~iler fi~ ayrıca. bir el yıp 16 da çrkacaklardır. ğini söylemi§lerdir. teabit etmltlerdir. 
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'rürk -Ingiliz · anlaş Son HabE!rlE!·r inönU ile Kral Karot 
arasında 

ması etrafında 939 bu·· tçemiz 261110 000 lira An~ara. ı1 <A.A.> ~ Roqıan· 
• • ya milll bayramı mUııuebetile _______ .. _______ _,,_..__...__.....,_.--._...._ _ _...,_.,.-....,_,,____________ Romanya kralı ıle Milli Şefimiz 

Bütçe encümeni bekirlardan\:-:m:..::t:::.~dakiWsraf 
1 Millf Rumen bayramı milıwıe. 

lngtltere hUktlmetlert tarafın· e l t k l lf d • 1 betile majestelerine en hararetli 
dan bir pratik çare bulunablle· vert1ı a ınmasını e l e ıyor tebriklerimi ve p.hal aaadeUerile 

agmisin neşrettiği tak
tir/erle dolu . makale 
poeıa ile selen tngil.b 

.. ~-~ battanbata T6rk - ha· 
-._,... .. mm takcllrlerl7le 

• "Tarmta" ıa.etesbıcle 
~ tabals ettJii bafma· 

cllror ld: 
k • lngtllz anla,ması et· 
Baıvekll Mister Çem

'ferdllt beyanat& kar-
hrltınentonun gösterdiği 
l kabul fnglllz efklnumu
l tarafından hararetle tas-

~· t&sdik edilecektir ... 
' l'ek TUrklre. gerek lngll· 
'birbirine ihtiyacı olan iki 
s•ketUr. Her UdıJ de mUş· 
~llltldafaalan sahasında bl
S11rıe alyasl ve nvkUlcent 
S nrdımlar temin edebi· 
C "-alyettedlrler. TUrkler 
~her zamankinden daha 
\:hlı bir haldedlT. BUytık 

'-kert an'aneye aahlptlrler. 
ıtıı Uç buyuk kapısından 
laa ve onu Karadenlıe 
lll Botazların muhafızı· 

..._ """· lBıe aahlllnde birçok 
~tlt limanları vardır. 
~--~IDetıerlnln harici alya 
~ "1ıe1erdenberl dUrUst, rea· 
K... "- •ulhperv.er olmu9tur. 
~r kendi uıemleketlertnl 

'te menabllnl tekemmül 
•kıe meşguldUrler. tngtl· 
~ bir tedaftll pakt, aktet· 
~ kendilerine btıyUk bir "'1 lınat n mali mttzahare· 
~ il etmektedir ki, bir te
)\~ ~nda maddi, manevl bU· 
g'1ıt~ fa7da4l1'. it• ....-t 
aıı., ~loJI, seretıe araıl ...... 
~~6:6 .a. a" 1.1&6 \Ja.-•l J. • • ı. 

........... . ~ . 
"-' .. lt eder bir tiran JO'k-

~ ''l'tt 01l ıene içinde lnglltere 
' l'kl1e arasında tekrar re
'~ 'fe canlanan mütekabil 
~ l&t Ve dostluk bağları, bu 
~~ •atıamlılı tein garanti 
4' •der. 
~t.cltıecek pakU, Akdenlıde 
~"• araıt ıtat8kosunu mu· 
~ 1& :Varıyacak bir Amil o
~ tellkkl etmek klfl gel 
~:'1 Paktın dlter faydaları 
~r. 

~mberlayn'ln söyle· 
lıtr ttl htlktmet, Bal
da emnlyeUn teslıl ltl-

" kantdlrler. Ve bu mak· 
~~-ktın oldutu kadar ıtı
ı:~ıı tçln her lkl htık6· 
-..ıt aurette mlltavere ha· 

' tler. 
~ devJetJertnln dostça 

llttal itinde Ttırklrenln 
l-, ~ık ve tabiidir. TUrJd· 

1l1Lntıtanıa bir ittifak de-
ı.::ı• Oldutunu sannettlğl 

bt &rla batııdır. Yunanla· 
11ıa4 l'llkte Balkan antantı 

4 • 'YuıoalaVJa, Roman· 

11 
' bathdır. ,:taat, bq aene enet bu 

~~kan. devletinin hudutla· 
Prle '1bcıeu koramak mat· 
l' !tlaada atteclllmlttl. 
~Ubartrıe Buıaarlstanın 

' iti bir lıaretetlnden vl· 

''• il &ktecııtml9tl . 
~1'~ beraber bu maksat, 
ıı111 1• Buııartetan mUna

ll Uerteıneıtne mani o:r, Gecen temmuı a· 
-~ilikte akt.edllen vı .._rt ııa NöJt muahedeıl· 
'-ı'lr llııctrıertnden kur
'-1l~lllln eden pakt tnıl-

1.reunı haketmlt ve 
.. : 01•ıı Ttırk diplomasi· 

--~ 114tr. 
._:.. -.ı..tıam senltletl· 

, .. 8"1carlatanın da 

ce#I Umlt edlllyor. /j doat ve müttefik Romanyanm re. 

Fakat TUrklyenln tadil et- Ç ki 1 •ı f h • t ·ı • d• >J fahı hakkmdaki en aamiml te. 
mek ve istikrar temın etmek I ok çocu u memur ara ı Ave a sısa verı mesı, ıger menn11erım1 arzetmekle huaual 
yolundaki tesiri yalnız Balkan d 1 d . 1 d t kl"fl d d zevk duymaktayım 
yanm adasına münhasır kal- vatan aş ar an az vargı 8 ınması a 8 1 er arasın a ır IBM~T INONV 
nıakta detfldlr. Türkiye aynı 
zamanda Asra Jutasında kuvvet Ankara, 16 (Huıuıt) - 1939 rine encümen muraf bcıtçeai pro. dım ve himayenin iyi ııeticeleri Milli bayramımız mllnwbeti. 
vo kudreti olan bir devlettir. malt yılı muvuenei umumiye kL jeaine buı illveler yapmıftır. Bu müphede edilmektedir. le gerek kendi namlanna ve ge. 
Şimdi TUrklrenln Londra sefiri nunu lAyihaıı ile bütçe encümeni. ilavelerin batbca euılan tunlar· Gerek nüfus artımı, gerekse rek dost ve müttefik TUrkiye na· 
bulunan mtımtaz diplomat Dr. nin bu huıuıtaki m.ubataıı baııl· dır: çok çocuklu vatandatlann maiıet mma izhar buyurduktan aami ,. 
Aras tarafından mllzakere ve dı. Burlln Meclis lzalanna tevzi Ebedi Şefimiz ~tat~rk. içi!' ya- ve idarelerini temin bakımından mi temennilerden dolayı ekıe. 
intaç edllml• olan Sladabad edildi. Meclis umumi heyeti pa- pılacak anıt kahrın ıatımlak ve memleket dahilinde bu ribiltıre JAnslarma hararetle tetekJdlr e. 

1 
ı Ef . proje murafları için 250.000 lira diğer vata~ılardan farklı · bir derlm. 

paktJ gibi, TUrklyey ran, • ıartesi toplantısında müzakeresi. . ıl k M r b. i . muamele yapılması zaruri bulun-
ganlstan ve Irakla yakın ve ne bafbyacaktır. dahyenı yap ;;~ r ec ıa . ~11 =~ 
dost bir hale .kordu. . .. . . • 513. ıra, yenı ı. ve :naktadır. 

Encümen 1939 butçeaını 261 letin teı'killtına 886.287 lıra, bal. Bu bapta, bu ıibilerin vergile. 
Arap dünyasında da TUrklye· milyon 110.000 lira varidat ve 261 kevleri için iatenen tahaiuta iJJ· rinden tenzilit yapılması çok ço. 

nln nUfuı ve IUbarı gittikçe art- milyon 64.192 lira masraf olarak veten 261.120, adil 'tebliıat için cuklu memurlar maaılanna illve-
maktadır. Hatarın anavatanla bailanm ıtır. po9ta idareainin yapacalt tqkilL ten tahıiaat verilmesi, bu masraf. 
yakında blrle99cetl rolundakl . ta ardım olarak 25.000 lirL lan karfılayabilmek için de beklr 
tahminler Yerindedir Ve bu Encümen mazbataaında HSS Y . da da i al -'b. • PUt,.e encüment mazbatamı yqayanlar n verg ınmaaı 5 • ı 
hal ,ımdl Londra ne Ankara a- malt yılı varidatmm bir tahlili ya. '- ,. uk1 an 1 -.....a- ;.; u • ÇO& çoc u e ere fAl'lllU ._. • buı tedbirler batıra gelmlıtlr. 

KAJWL ıt 

Parti meclis 
grubunda 

·Hariciye vekili iza
hat verdi 

tasında mUzakere edilen paktın pılmıf ve bu ayın aonuna ~dar zerinde ehemmiyetle durmuı ve Encilmenlmb ve bUkQmet tara-
ıartları dahlllnde bir de TOrk tahailltın muhammen vandata bu mevzu& dair ıu mutaleatta bu· fından bu mevzu ele abnarak JU. Ankara, 16 CA..A.) - C. H. 
• ırranııı anlaşmasının akdine niıbetle yedi mil~on liraya yakın lunmuıtur: zum ve ihtiyaçları karıılayıcı bir Partlal meclis grupu 16·&·1989 
mani olan reglne engeli orta· fazlalık arzedeceğı kanaati kaydo. Sıhhiye Veklleti bOtçesine çok tedbir dUtllnUlmeıi ve bu buıuıta saat 16 de rela veldll HUml U· 
dan kaldırmı' olacaktır. lunmuıtur. çocuklu ailelere yardım olmak u. icabetden kanun llyibalannın Mec. ran'ın bqkanhlında toplandı. 

TUrklye • Jnıtltere anlatma· Varidat menbalarının nevileri sere 75.000 lira tab9ilat konul. llıe ıevki arzu edilmittir. Söz alan hariciye vekilimiz 
sının Mister Çemberlayn'l ten- itibariyle bu fulalık muamele, ka- mupr. Bu para 1Mft11t kanunu- ANKARA HUKUKUNUN ŞUkrU Saracoğlu geçen haftaki 
kit edenlerin dikkatine arzedll- zanç, ve iatihllk verıileri ile ıUm· na ı5re 6 yeye daha nyade her. MAARiFE BAGLANMASI beyanattan sonra siyasetimizin 
mele llylk bir dller tarafı da- rUk ve inhisarlar hasılatında mU. bayat çoculu olan validelere tev- Ankara Hukuk Fa'kUltesinin takip ettiği seyri izah etmı, ve 
ha vardır: TUrklre ve Rusya phede edilmiıtir. d edilecektir. Maarife Bağlanması yeni yılda bu bazı hatiplerin suallerine cevap 
Lozan muahedesinin aktlnden· 

1938 
yıbnda ithallbmınn bet HUkOmetçe verilen izahata gö- buıuaun hük\lmetçe temini hak. lar vermlttlr. 

beri dalma ıayet dostane mUna· mil 
0 

liraya yakın bir açık ile re fimdiye klldar bu validelere 50 kında encümen mazbatasında ar• Umumi heyetçe tasvip edtlen 
sebet nzere yaşamı,lardır. Bu ka~t buJunmHı iti O.erinde ıer lira &denmekte iken ~ifsat zuaunu isbar etmit ve mecburi bu beyanatı mtıteaklp rusname
lkt memleket Aıyada kom9u- duran encümen mubatumda bu. no'kıarundan dolayı bu miktann hismete tlbl hlkim yetittlrilmeli de mU:ıakere edilecek batka 
durlar. Her lklıl de Karadeniz na iıtibWc efy&lllldan dyade,.... 30 liraya indirildiği ve bundan için adliyenin bir pansiyon açabl. madde kalmaclıtıodan celsern 
methallıılıı hlmq-.lnde baratl aaıu-tme ı.reketinln lcabfttkdi- bqka antall 1S>3S Jllı aonuna ka. lecett derplı olunaıuttur. nihayet nrtlmlotlr. • 
eentte al&kaclai'dıl'lal'. Rer 1-1 il maldneleele luirp malnmnl gi· -tar teablt e4ilanlen tllıllyat yapı. HIZMBT OTOMOBtLLBlU 
memleketin anaruaları, mlllt bi etya ve vesaitin fazla ithal e. labildiği •?lqılm~tır. Ban dairelerin hlanet nakil ft· 
Auıı.u ..... 14 .. a.ll c ra hl•\htrlorfo . Bu tahsısatt ıhtlyaca ktfl bir ııtalan adı altmda aldıktan oto-

ae 
mü:akereyi mucip olmuıtur. Hem 
bu tekilde, hem de yol mükellefi
yeti kanunu ile teıia edilen yar-

Kont Ciano 
kullaBclıldatı hUIUIU mubatada L erline gidiyor 
p.ret edilerek vesaiti nakliye ka. 

n~nun~n d~~ ~ahlı tarzda tadili Askeri ittifak 22 MIJISla 
temennı edılmittir. imzalanacak 

Görüp düşündükçe: 
---------------www:---.www:z---.-----. .. __. -

« Baba » mızı kaybettik 
Uıaıı Serif, yarım uırbk hocalıktan sonra, gözlerini 

yumdu. Geride geçen yarım aırr, onu, bugün bUt11n memleke. 
Wı milnevverlerine hoca etmifti. Nesiller, çağ çağ onun öntln. 
den geçerek ytlk8eldller. Kendi muhitinde aaı1 acb, 11ısan Şerif 
llDutulmut. ''Baba,, olqı\llbl. 

Babeblı, ona ak açlarmnı. emekdarlığmm armağanı de. 
ğildir. Çünkü ona Bade çocuklar, yalnız gençler delil. yaolılar 
da ''baba,, derlerdi. "Baba., lık kemalin, mtırtltliftn, Uertllfln 
ve yWmeldifbı mtlklfatı olarak ona konmufl1ı. 

Biru öne doğnı etik. yorucu. her merdiven baaamağm.da. 
bir dağı &flllD yorgunlufunu duyar, fakat ioine geç kalmazdı. 
Ancak 80Jl yılda dersleri üst kat.ta olU1'18, teneffüs zamanı aea
ğı inemez olmuttu. Saatler gUD, gUDJer ay gibi yıl gibi ona 
yWdeniyordu. 

Ben, iki ihti)V<la son demlerine kadar zihin tazeliğinin 
ve ruh hafUliiinin bÖyJe genç kaldrjmı ıörmOştlmdtır. Bu lkt. 
n1n biri, AbdWhak HAalt, öteki ''Baba lhsa.n Şerif" tir. 

Baba, güler yüzüyle taHm oduma gün, gibi doğardı. Ona 
baktıkça içimiz açılır, nıhumusun kuvveti artar, aabnmız ta. 
ı.elenlrdi ömrU macsa ve Dbr&p dolu olduğu halde bir kere 
olsun onlardan balıletmesdl. stb'gthıde geçirdiği fellketli yıl. 
lan da biz, ancak rahmeUi doktor Sabri için yapılan anma ta. 
reninde bir bepaamm almdan dlnlemlft:lk. 

Dört aydanberi but& idi. Yirmi gi1n evvel mektebe gel· 
mle ve ameliyat olaeatmı aöyliyerek hastaneye yabmttJ. Yıl. 
alr ruh& dokunam&yme& vtlcude daha zalimce çullamrlar. İh
tiyarlıktan. Jıastalıktan, takataızmdan aillhlarlle vurdukça 
vururlar. 

Sönmeyen iç ateel, bu aolmayan gUUlş, bu bltmiyen neşe, 
sanki ıam•ı kudurtuyordu. Bir yandan da Ja.ba çok çalqıyor, 
rahattan ükainiyordu. Bu iki menfi kuvvet elele vererek onu 
araımzdan ayırdılar. 

BiltUıı pyeai kUnllde 6lmelıti. fatiyordu, ki bir gün deri 
verirken., genç cörJerde tututturctulu iman ve bilgi aydmhfile 
nıhu kamaıarak uçup gitaln. 

Berlln, 17 (A.A.) - ltatran 
• Alman anlqmasını imza et 
mek uıere Ctano'nun Berllnl ıl
yaret tarihinin 21 Marıa olarak 
teıplt edildiği haber verilmek
tedir. Bu munuebetle blreok 
tesahtlrat derplf edilmektedir. 
tmsa;vı mUteakıp verilecek olan 
ziyafetten sonra Bitlerle Clano
nun birer nutuk sö7lemeıt muh
temeldir. 

Berlln, 18 (A.A..) - Koat Cla· 
DODUll 21·H Mayıa sGDJerhıf 

Berllnde ıeçtrecell ölrenllmlı· 
tir. Mlllnda aktedllen pattJ, 22 
Mayısta sabahleyin imza edlJe
cekUr. 

imzadan sonra verilecek 611• 

1

1emeflnde Bitlerin ve Kont Cl· 
ano11u11 birer nutuk B87ll1ec•k· 
Jert tahmin edilmektedir. 

Diller 
Sardaki istihklm· 

ları geziyor 
Tre'f'ee, 18 (A.A.) - Bitler, 

Sar mıntakuınm llltlhklmlan· 
nı teftlte devam etmektedir. 

Berlln, 16 (A.A..) - HIUer, 
dUn J,,Ukeenburg hududu cin.· 
rında klln :mtreı dalı ve Moıel 
ovası ctvarlndakl lstlhk&mlan 

1 tefti' etmı,t1r. Mumaileyh lıtlh· 
klmlann bUtUn teferrUatı bak· 
kında malfımat aJmı' n muhte
lif kııımlann takTl7e ve lll&ıu· 
na faaliyetle çalıpn ltı;Uerl• 

görUpıtı,ttır • 

••ta..ı ·-~--~ -..uu-ada lh· ıulhun takT1reet 7olull4 bqka yor." 
.,.._~Ye bu1s buı mtlt deTleUerle 4• anlatmalar ak· (Bu me.ele,e 4all' Pn.um 
~~ 41D~mul tefkll etm11eeellne ııH&eleıtnla mi.tal• ••ı p 
~~~~ve d•'llllter '8m1>erla1.Jl'I• beJ.a• cUul •rf...,... ........ , .••. ) 

Bu olmadı. Fakat onun aon duralı yine ta1ebMhıhı kucalı 
oldu. SWrl\tun dilinden anbyaıı tabut ta bar ktımldUr. Dudakla. 
rmm tıattl henüz gölplemnit ~lardan tutunu da ak uç. 
lılara kadar her yqtan ıala.k JdrptkH binlerce talebe lrucafmda 
gitmek, ba yolculuiun 'bir eennetle bitecetln• en btlyllk bir de· 
lildh'. GöW8 babayı g&ndtık. l'abt nh w iman olan baba, g6. 
nUller JdlnOsUDde llOD& kadar bir 6rnek olarak )'8111aC&k • 

Hltler, daim! hudut tıtalan 

tarafından 7apılaa muharebe 
talimlerini ıerrettlktea ıoııra 

tahtelan mahfuı mahalleri, • 
tır mltraJyGı1er .,. tank ..... 
rlyle macehhes lll'Jıl11 kubbel .. 
r1 lllU.a IClea tqelerla 4ahtıt 

!rfa 4ID1unmD .,. .., dlan. 
B ........... iterJU>atlm......... " -



Halklkl vakaoaıra ıstnna<dlen Tarihten bir yaprak! 
----·----------....::.....~ 

Hırsızlığa tedbir A me;ik-;J~-A·"/;;~-;,·-~·~·;;sları • VAKWT 1 
AllO!'\E l'ARIFESl 

Geçen gün bir ahbabımın para 
çantası kaybolmuştu. Vakit geçir
meden polişe müracaat etmiş, bir 
kaç saat sonra l(la çantasını teslim 
almrş: 

- Bu ne sihirdir, ne keramet, 
el çabukluğunu marifet olarak 
kullanan hırsız, pelisin elinden ya
kayı kurtaramadı. Diyerek Türk 
polisinin muvaffakiyetlerini sayıp 
döktü. 

Bir tarihte İstanbulda bir hır. 
aulık olmuştu. Cürmü işliyen 

meydana çıkarılamayınca bütün 
mahalleli suçlu olarak yakalanmış, 
birçokları .da idam edilmişlerdi. 
Meşhur Kaptanıderya Çengel

oğlu Tahir Paşa da hırsızları de. 
nize dökmek suretiyle dehşet sal. 
mak istemişti. 986 hicri yılında 
''.htanbuf.da türeyen hırsızlara 
karşı ittihaz olunacak tedbir hak-

" kın.daki karar ise bambaşka idi. 
Bu kararda şöyle deniyordu: is
tanbulda gece evler basıp adam 
öl:Jürülüyor. Bunun önüne geç. 
mek için İstanbul halkı birbirine 
kefil olmalıdır. Mahalle imamları, 
müezzinler çağınlıp mahalJeli tes
c:il edilmeli. Beş sene evvelinden 
gelenler neresi olurlarsa olsun ge. 
Tİ gönderilmelidir. Hariçten gelen. 
ler hemen kefile bağlanmalıdır. 
Kefilsizler hi~ bir yerde yatml
mamalı'dır. Rüşvet alıp kefil olan
lar cezalandırılacaktır.,. 

Nasıl, hırsızlığın önünü almak 
için iyi tedbir değil mi? 

Birkaç serserinin yüzünden ke. 
fil bulamıyan yüzlerce günahsız 
lstanbuldan sürgün ediliyordu. 

N. A. 

Bir motör battı 
Evvelki gece İzmir limanında 

ani bir fırtına olmuş, Çe~e ismin
de büyük bir motör iplerini kopa. 
rarak batmıştır. 

Motör.de hiç kimse olmaJdığm
dan nüfusça zayiat yoktur. Yalnız 
hlr kısım hamule de motörle be. 
raber kaybolmuştur. 

Türkiye iş Bankası A. 
Ş. inden: 

19 Mayıs Bayramı mtlnasc· 
betiyle Bankamızın lstanbul 
Galata, Beyoğlu şubeleri ve Be· 
yazıt, Kadıköy, üskUdar ajans· 
ları 19 ve !?O Mayıs gllnleri ka

palı bulunacaktır. 
- --- - --

Alemdar sineması 
iKi FiLM 

1 - Şikago yanıyor . 
2- Deniz ve Kadın. 

-4-

"Theodar • Koerner • mektup 
alındı .. Ce,·ap yollayın ve Sau
dcrs'e hitabedin ... llamburg I, 
posta kutusu 629, Almanya ... " 

MCKEMMEL TEŞKILATl,I 
D1R ÇETE 

Aynı senenin ka.nunsanl n. 
yındn, biz Crovu diye imza a
tan bu esraren~iz muhabirin 
kim olabileceğini araştırırken, 

Berllnden doğruca cnsus teş. 

kilMma gelen emirler, faaliye. 
tin kU\'Yetlendirilmesinl ve 
ajanların gittikçe çoğaltılması
nı bildiriyordu: 

"Daha, daha ziyade malOmat 
tş .. Yeni ajanlar toplayın .. Pa
radan kaçınmayın .. Bize tekmil 
plftnlar H\zım "hepsi.." 

Tabit bUtUn bu malftmatı ve 
hlkıl..rem sırasında bahsetmek. 
te olduğum diğer malOnıatları 
ancak aylarca suren uzun tah
kikatlardan sonra elde edebil
dim, fakat bu harikulMe işin 

tamamen anlaşılabilmesi için 
onları şimdiden zikretmek HL 
zımdır. 

Emirler doğrudan doğruya 

Berlln harp vekAletl gizli teşkl
lH şetl miralay Duschden geli
yordu. Onun emirler! altında 

iltl, casus kolu yerleşmişti: 
1 Kara ordusu için yUzba. 

şı Udo Von Bonin 
2 Bahriye lçln de yilzbnşı 

Herman Meuzel 
Tabıt bu zevat pek ender ola

rak ajanlar lle temas ediyordu. 
Yalnızca Dortor Grlebl AmerJ. 
kadaki casusların şen olmak 
sıfatile kendileriyle buluşmak 

fırsatına. malikti. 
_ J) 

bulmuştu. Güzel Kate Moog da 
doktora refakat ediyordu. 

Muhtelit menbalardan almış 
olduğum malUmat neticesinde 
Inglltcrede l\fI.5 tarafından 

mllsadere olunan mektupların 

muhatabı olan esrarengiz ada
mın bu iki şahısdan biri olduğu 
nu anlamıştım. 

Teşkiirıt tamamile dUşUnUl

dUğU vaziyette idi: 
Ballı, Nevyork, Long lsland, 

Herman VVoss, Fllaclclfiyo ve 
N'evyorktakl tayyare fnsnatımız 
pJa.nlarının rnUsvecldclerini a. 
şırıyordu. 

Schutez yeni ajanlar ile meş
gul oluyor, Gudcnberg Duffnlo-

• • 

Berber Jolıanna Hof!mmı 

daki mUdatan milliye fabrika. 
lnrında icrayı taalfyet ediyor-

du. Schluter bunlar ile gUzel 
Jenny Hoffmnn arasındaki ır. 

tlbatı temin ediyordu. Schmit 
verilecek Ucretleri tanzim ede. 

rck teşkilAtm muhasipliğini i
dare ediyordu. 

Bunlardan mada bir cok a
janlar her tarafa yayılıyor, 

harp gemllerlnin, Panama ka
nalının m Udafaa plAnları ve 

daha. bir çok askert sır ve plA.n. 
!arımızı çalıyordu .. ~e yazıkkl 
biz botun bunları, casuslara. ka-

çırtacak zaman kazandırdıktan 
sonra keş!edlldlk .. 

Bu sıralar da biz canımızı 
dişimize takarak esrarengiz 
Crovu'ı arayorduk .. 

ESRARENGİZ CROVN 
KİMDİR?. 

CasuslarmBreme'e yazdık-

ları bir mektup da "beyaz evin" 
başlığını taşıyan kağıtların ı. 

malini talep ettiklerini biliyor
tluk .. Bu mektup tn yine esra
rengiz Crovn'nun imzasını ta. 
şıyorduJ.. Buna mUmasll elde 
ettiğimiz daha bir çok mektup. 
ların hepside Bremedeki meş. 
hur adama yollanıyor, fakat 
bu mektupların hiç birinde Cro. 
vn adresi bildirmiyordu .. De
mekkl muhatabı kendisini çok 

iyi tanıyordu. 
Cevnplarm Almnn gemllerlle 

yollanmakta olduğunu nasıl dU. 
şUnebilirdik, denizcilerden şUp. 
he etmekten çok uzaktık.. Bu 
ihanet mutadın, tasavvurun 
fevkında Jdl.. 

Bir gUn memurlarımızdan 

biri kendisine G.2 tarafından 

verilmiş olan bir mektubu ge
tirdi ,·e: 

- Bakın şuna .. Dedi. 
"MUHlzlm Blank. 

VAKiT SPOR MOSABAKASI 
Futbol, Güreş , Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıldızı ıı 

• 

seçıyoruz 

1 
BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet F'kret (Ankara.gücü) 

Ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi: altıncıdan onuncuya kadar : Birer bo· 
yunbağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 ki~iye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bü· 

yükkolonya.; 15 okuyucumuza birer şişe kilçük kolonyao 25 ki. 
§iye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

~···M·Üsabak;y~·-;şii~AkK;~~= .. 7·3·=--l . . ....... _ ............................................................................... . 

Saratoga harp gemisin<le. 
San Pedro • KillfornJya. 
"İşi takip etmek rn.zımdır. 

Paraya ihtiyacınız var .. Size is
tediğiniz kadar verebilfrlz. Nev· 
york Times gazetesine şöyle bir 
ila.n veriniz: Broudnfc·Ok .. MU· 
kemmel temaslar .. WB .. G.2 ye 
haber vermeyin .. Tehlikeye dU· 
şersiniz .. Kuvvetliyiz ve merha· 
metslzce öldUrUyoruz. Acele ha
rket edin .. Beklemekten hoşlan· 
mayız.. "Entreplse" gemisine 
binmezden evvel sizi görmek is
tiyoruz. (Brondnie) ". 
Yakın zamana kadar biz bti· 

tun bunları bir lA.tffe zannedl
yord uk .. Bir casusluğu hatıra 

getirmekten o kadar uzaktı ki .. 
Fakat şimdi Brcnle<lekl meşhur 
şahsın yenl ajanlar bularak her 
ne pahasına olursa olsun "En· 
treprlse" ve "Yorktawn" tayya
re gemilerinin plA.nlarını elde 
etmek istediğini öğrenmiştik .. 

SAHTE PASAPORT 1Ş1 
Casuslar sahte pasaport tan

zim etmek istediklerinden Fran 
sa ve Sovyet Rusyada ele geç· 
mişlerdl. 

Bir gUn Pheıtfer vasıtaslyle 
Rumrich'e husust bir emlr gel· 

1 di: 
"Serbest Amerika pasaport· 

larını elde ediniz .. " 
H.umrlch korktu .. "Buna im

kAn yoktur" diye cevap verdi.. 
- Bunlar muhakkak bize lA-

zımdır .. 
Rumrlch: 
- Fakat bu şekllde ele geç-

miş oluruz .. 
Diye itiraz edecek oldu .. 
Emri ·getiren ajan: 
- Bize muhakkak Uzımdır-

sert bir 

llemleket 

" irlnde 
Aylık 1 95 
3 aylık 260 
6 aylık 475 
ı yıllık 900 

farireden Balkan 

için ayda otuz kuruş dilş 
Posta birliğine girmeyen ye 
ayda yetmiş beşer kuruş 
medlllr. 

Abone kaydını blldiren 
tup ve telgraf ücretini, a 
parasının posta veya bank• 
yollama ücretini idare kendi 
zerine alır. 

1'ürkiuenin her posta merke:l 

VAK/Ta abone ucuılır. 

Adres değiştirme ücrctl 

25 Luru~tur. 

lLAN 0CRETLER1 

Ticaret UAnlannın santl.
satırı sondan itibaren UAn 
faların da 40; iç sayfalarda 
kuruş; dördilncü sayfada 
ikinci Te üçilncüde 2; birine 
>& ; başlık yanı kesmece 5 V: 
dır. 

BilyQk, çok devamlı, 
rcnkll llAn verenlere ayrı 

indirmeler yapılır. Resmt l!A 
rın santim - satın 30 kuru~t 

TlCARl MA.lllYETIE ouıt\ 
KOCOK iLANLAR 

.Bir defa 30, iki defası 50, 
defası 65, dört defası 75 'fe 
defası 100 kuruştur. Üç ' 
110.n verenlerin bir defası b 
Tadır. Dört satın seçen Udnl• 
fazla satıdan beş kuruştan 
sap edllir. 

Hizmet kuponu getlrerıl 
küçilk ildn tarif esi 11üzdı 
lndlrlllr. 

Vakıt hem doğrudan doğ 
ya kendi idare yerinde, berıı 
kara caddesinde Vakıt 
altında KEMALEDDİN 
lIAn Bürosu eliyle flAn ~ _,, 

Denizcilik tarihinin en parlak gilneşi.., 
Deniz Zaferlerinin en eşsizi... 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Denizaltı -- D - 1 
Marmara Film Stüdyosunun Tilrkçeye çevirdiği ve şiınd 

kadar yapılanların en güzeli 

Yarın akşamdan itibaren 

L A L E Sinemasında 
Tel: 4S: 

Karamazof Kardeşler 
dan hayvancağızı serbest bırakmaları

nı istedi. Hemen bıraktık tavşanı ... Ba. 
bası şimdi bir çoban köpeği yavrusu ge. 
tirdi. Adamcağız bununla oğlunu avut
mak istiyordu galiba, ama tam aksi ol. 
ıdu. Hasta, onda İskarabaya yaptıkları
nı hatırlatan bir şey buluyor gibidir. 

sundan .daha çok hoşuna gidecek ... Bi· 
raz bekleyin Karamazof, bazı ıeyler 

öğreneceksiniz... Ama, siz paltosuzsu. 

nuz: ve ben hiç düşünmeden bu soğuk. 
ta sizi bekletip duruyorum. Amma da 
münasebetsizlik ettim ha... Ne üzücü 

"hodbin,. bir mahlukmuşum ben ... Ama 
galiba herkes biraz böyledir. öyle ldeğil 
mi Karamazof? 

kendi zevkim için yaptığımı söyle 
se, iftira olur. Ben küçüklerle oy 
Çünkü yavrucuklar, bensiz hiç bİ 
beceremiyorlar. Bizimkiler müthi# 
rette dedikoducudurlar. Tabii si 

Yazan: Dostoyevski 
• I 
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susır.alannı tenbih ettim. Hadisenin ho. 
canın kulağına gitmemesini istiyordum. 
Anneme bile bu işi açmamıştım. Ta ya. 
ra l·epa,ıncaya kadar bundan haberi ol
mach. Sonradan öğrendim ki, aynı gün. 
de taş muharebesi yapmış ve sizin de 
parmağınızı ısırmış. Bu işi nasıl bir iç 
buhranı içinde yaptığını bu izahlardan 
st.nra c dha iyi anlarsınız sanırım. 

;ıastalanıp yatağa düşünce, gidip o
nu cıffetmediğime şimdi pek pişmanım. 
Ne ise lıir kere oldu işte. üzülüyorum 
aı:ıa ne faydası var. 

Afiy..>şa, müteessir olarak: 
- Liyuşa ile olan bu alakanızı önce

den b:!medigim ne fena olmuş .. Eğer 
U le c· ouğunu bilseyllim, çoktan gelir 
size yalvararak gönlünüzü eder buraya 
getirirdim. Düşünün. ki rüyasında, sıt

ma nöbetleri içinde bile hep sizi sayık. 
lıyor. Onun nazarıır:Ja ne kadar kıymet
i olduğunuzu hnmiyordum. Acaba şu 
fskarabayı bulmak kabil değil midir 
Babası ite ar'kadaşları kasabanın altım 
ustüne getirerek aramışlar, fakat bula-

mamışlar. :inanır mısın, ki hasta yata. 
ğında, zavallı çocuk ağlayarak benim 
yanımda üç kere: 

- Hastalanmam, iskarabayı öldürdü. 
ğümden ötürüdür, Allah beni cezalan
dmyor ! 

Cümlesini tekrarladı. Kafasından bu 
fikri söküp atmanın imkanı yok. Eğer 
şu köpeği bulup getirerek, hayvanın 

sağ olduğunu göstermiş olsaydınız, se. 
vinç onu diriltirdi, sanırım. Biz, hep bu 
hususta sizden meted umuyo~duk. 

Kol ya, kes'l<in bir merakla· 
- tskarabayı benim bulabileceğimi 

nereden tahmin ediyordunuz? Niçin bir 
başkasından değil de mutlaka benden? 

Diye sordu. 
- Ortada sizin onu aradıgınıza dair 

bir rivayet dolaşıyordu da .. . Getirebilir
siniz sanıyorduk... Sonra hepi::niz Li
yuşayı teselli için. hayvanm sağ oldu. 
ğunu, şurada bura::ia görüldüğünü söy
lemiştik. Cocuklardan biri ona bir tav
şan yavrusu getirmişti. Liyuşa, ona bak. 
tı; zayıf lbir gülümseyişle arkadaşların-

- Aleksi Karamazof, babası ne bi
çim adam? .. Gerçi şahsen tanıyorum o. 
nu. Fakat ben ahlak bakımından değe. 
rini soruyorum size... Maskaranın biri 
mi yoksa? .. 

- Yok, yok öyle değil... Dünyada i
yi yaratılmış insanlar vardır, ki hayat 
onları ezer, çileden çıkarır. Bu türlü bu, 
adamlarda maskaralık, tabiidir. Yüzle. 
rine karşr acı gerçeği söylemekten çe
kindiklerine tuhaflıkla mukabele etmek
ten haz duyarlar. Bu, bir nevi öç almak. 
tır. Hicvin anasr ıztıraptır. Çok kere bir 
hoytarılığın altında bir facia gizlenir. 
Bugün onun nazar:nda Liyuşa, her şey. 
dir. Eğer onu kaybederse, ya çıldıracak, 
yahut da kendini öldürecek ... Ona her 
bakışta içimde bu inanışı buluyorum. 

- İnsanları iyi tanıyorsunuz, Aleksi 
Karamazof. Ben .de size inanıyorum. 

- Sizi bir köpekle beraber görünce, 
yine iskarabayr getirdiniz, sandım ve 
sevindim. 

- Durun h ele ... Belki İskarabayı da 
bulacağız. Ama, bunun şimdi adı "Ka
riyon., •c!ur. Onu da Liyuşaya götürece. 
ğim. Eminim ki çoban köpeği yavru-

- Merak etmeyiniz. . Paltosuzum 
ama, ben üşümem. Hadi gi.delim. Yal
nız sizin admrz ne Ben yalnız Kolya 
diye çağırıldığınızı bilyiorum. Asıl adı. 
nrzı söylemediler. 

- Nikola ... Nikola İvanoviç Krosat. 
kin ... Yahut çok kere söyledi'lcleri üze. 
re Krosatkin oğlu ... Belki göbek adım
dan hoşlanmadığımı da öğrenmişsiniz. 
dir. 

Çocuk, bu son cümleyi gülerek söy-
lemi§ti. 

- Niçin hoşlanmıyorsunuz?. 

- Çok bayağı da!... 

- On üç yaşındasınız değil mi? 

- On beş gün sonra on dördüme gi· 
riyorum. Hem size bir halimi daha an. 
latmak isterim, ki beni iyi tanımış ola. 

sınız. Ben, yaşrmın sorulmasından nef· 
ret ederim. Belki size küçük çocuklarla 
"hırsız . polis., oyunları oynadığımı 

söyleyip beni çekiştirmişlerdir. Evet 
oynadığım doğru'dur. Ama, bu işi sırf 

bunları yetiştirmişlerdir. 

- Sırf eğlenmek için oynamr~ 
ldınız bile, bundan ne çıkar? 

- Hadi canım alay mı ediyorstl 
Mesela değnekten ata binip çocu~ 
oynayabilir misiniz siz. 

Aliyoşa birdenbire: 

- Onlara şöyle bir fikirle 
verebilirsiniz: dedi: Büyükler. 
kimseler tiyatroya giderler. ~ 
neler olmaz neler! ... Bazan tuhaf: 
yapılr, hazan haydutluklar olur. 
rebeler bile gösterilirr. Bu da bil' 
oyuncak oynamak .değil midir? 
tiyatrolar sanat ihtiyacının tatmif. 
ise, mektepte teneffüs zamanınd1 

sız . polis yahut muharebe oyun11 

nayan çocukların yaptıkları da tı 
baska bir şey midir Bu hareket 
sanat ihtiyacının doğuşu yok rnu? 
çok kere bu türlü oyunlarda çoc 
göstel"diği muvaffakiyet, artistlecİ 
nedeki hay.dutluk muvaffakiyetİ 
samimiyetçe daha üstündür bile· 
söylemiyorum, bu gerçekten bö}'l 

Kolya, onu dikkatle süzerek: 
(Devamı var) 
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'Bir afori a'liıllın'in macerOları: 

Spor, Aşk ve Macera Hikayesi __________ ..;.. ______________________ _____ 

CEHENNEMDEN DONOŞ 
-7-

•'Ma.çta.n 80ilr8., Karson biraz 
lÇlct içti. içkisine de asabı geren 
bir ili.c; koymuştum. Sonra. Pir. 
~ ile çok şiddetli bir milnaka.. 
il kapw açtmı. Karsan ile Pir. 
~ ClövUştUler. Kavga. ya°'°k· 
~ sonra, Karson ilacın tesirlle 
(ezıcunden geçti, uyudu. Uyan -
~ zaman, kendisini hapisanede 
buldu, onu P.irroni'nin katili ola.. 
l'alc itham ediyorlardı. 

Netice malfıın, !Ka.rson asılmak 
lııretile idama mahkfun oldu. Fa. 
(at, bu cinayeti işliyen Con Kar. 
'°n değildi. Vaka şöyle olmuştu: 
~nla. Pirroni'nin kavga.sın • 
dan sonra, Karson ilacm tesirile 
lll'uınuştu. o zaman. ben taban • 
canu çektim ve P.irroni'nin üze. 
line boşalttım. Dört kurşun at -
~tnn. Pirroni'nin öldüğüne ka. 
lıaa.t getirdikten sonra tabanca.. 
ıtır Karsonun sağ eline vermiş . 
tinı. Parmağı tetikte idi. Son,ra, 
~otkudan çıldırmış bir vaziyet • 
1.e, gidip polise haber vermiştim.,, 

"Polise, Karsonla Pirroni'nin 
~\'ga ettiklerini, 3ampiyonluk 
llııvanmm çalmdığmı iddia eden 
~n'un tabancasını berikinin 
~rine boşalttığını söylem~tim. 
~n bendeki tabanca da Ka.r. 
'<>na. aitti. Onu bana meneceri 
Sinıon Luki vermişti. 38 çapında 
bir otomatikti. 

"Bu mektubu sıhhati ve aklı 
l'erinde olarak yazıyorum. Alla.
hın adına yemin ederek tekrar e. 
ıleı-im ki yalnız olanı, hakikati 
l'azdnn. 

"Bu mektubu noterimin huzu. 
~da yazdım. 34. Oxford Drive. 

"İmza: Snip Romero.,, 
l(arson, Snip'in itirafl&rml bir 
~ defa okudu. Duyduğu sevin. 
C\ derecesi ölçülemezdi. Kurtul
~h~ I 

Karson şöyle dilşündil: 
- Snip'in kardeşini niçin öl • 

6iirdüğünü şimdi anlıyorum. Mak 
1>1-0nıero her nasılsa bu mektubun 
tırrını ele geçirmiş. Sonra mühim 
bir komisyon koparmak maksa -
diJe ga.7.eteye o ilanı vermiştir. 
~akat Snip kardeşinin manadra. 
g1nı keşfedince onu öldürdü. A. 
illa şimdi Luki'ye ben hücum e. 
deceğim. Hırsızı Sen Kenten'e 
~On dereceğim! 

A partımanma, sevinçten adeta 
den gibi döndü. Fakat birdenbire 
~Ötü bir fikir onu sanki felce uğ
l'attı: 

F'akat, Luki'yi takip ettirdiği 
ta.ınan, Luki ile beraber Burke 
~1ak Gee de mahkiim olacaktı. O 
~an istikbali Mak ~e'ye bağ. 
11llunış olan Annanın vaziyeti ne 
cııacaktı? Anna.'nm istikbalin,i 

e ~endi intikamına feda edebilir 
lııiYdi? Bunu yaapmıyacağmı 
llnladı ... 

Snip'in arabasını apartmıanı. 
~ın garajına çekti. Gangsteri bağ 
1 olarak arabanın içinde bırak • 
tı. Sonra, arabanın kapısmı ka. 
l>adı. 

Anna içeride kendisini bekli • 
~Ordu. ., 

- Con .. Y anmıa gel! 
bedi. Yüzünde bir mektep ço

~\ığu safiyeti vardı. Bir tezlon. 
ga Uzanmıştı. 

- Bütün gün seni d~ündilm 
~n. Sen benim yanımda. bulun -
q~kça kendimi emniyette hisse. 
·~orıun .. 

1 - Ayrı bulunduğumuz zaman. 
~r Çok sıkıntı çektik değil mi 
tına?! 

!'a - Evet .. Babam öldükten son. 

1 .. k:Yapayalnız kaldım. Sonra gün
' 11~ ekmeğimi kazanacaktım. Be. 

k 'trı. :Yaşımda bir kızın bunu ne 
t t lldar zorlukla başarabileceğini 

k~~rnin edersin .. Fakat şimdi bu 
'h 

0lU giinlerin sona erdiğini zan. 
•ıed· 
\> 1:Yorum. Aron Fineman az ev. 
~telefon etti. F.K.O. bana Ma.k 
bı. ile beraber bir filmde oyna. 
b·alc Ü?.ere haftada 350 dolarlık 
t'~ konturat teklif ediyormuş. 
.. ~er bu filmde muvaffak olur -
"ltn haftalığını 1750 dolara artı. 

nlacakmış.. Fa.kat, Con, benim 
asıl sa.adetim, senin de orada bir 
iş bulman oldu. 

Karson kekeledi: 

- Ben.. Senin işine çoli sevin. 
dim .• Çok sevindim. 

Ne aöyliyeceğini bilmiyordu. 
Ertesi gün haydut Luki ile şam. 
piyon Burke'yi polise te.9lim ede. 

Radyo ve tivaıco 
cek ve bu kızcağızın saadet ve ~s: 17-5-939 Çar§amba 
tikbalini bozacak olan kendısı 

idi. 
Tam bu sırada kapı vuruldu. 

A.nna sevinçle bağırdı: 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği, 
ı - Udl Eşrefin huzb:ım peşrevi. 2 

- Ahmet lrsoyun hüzzam şarkı, (Ha 
tırında kıılsın), 3 - Rakımın hüz. 

- Burke gehnişitr!. Bizi gör. zam şarkı: .CA~kın bana bir gizli e_ 
meğe gelecekti! lem), 4 - Faiz Kapancının şarkı: 

Dedi. Açmak Uzere kapıya (Seni gördü o şafak saçlara.}. 5 -
koştu. Hakikaten gelen büyUk Şükrü Senozanın mahur şarkı: (Bu 
boksördil. Con Karsan ayakta se\'da ne tatl), 6 - Hicaz tilrkU: (Ba. 
idi. Her şeye hazır vaziyette idi. ğa girdim üzüme}. 7 - Halk türkü. 
Gözleri şampiyonun gözleri ile sü: (~u d:ığları delmeli gönül eA • 
k ıl tı. Fakat Burke'nin ba _ lemelı). 13.00 Memleket saat ayarı 
k:!r:!da dü.c~manlık okunınu • ajans ve meteoroloji haberleri. 13,15 

ord " - H - Müzik (Riyaseti cumhur ban. y u. 
dosu • şer: İhsan Künçer). 1 - J. 

teri gönül balı}, 7 - Hüscynt saz 
semaisi, 8 - Şevki beyin unak şar. 
L.:ı: ( Esiri zfilfünüm ey,), 9 - Şük. 
rünün uşşak şarkı: (Girdi gönül aşk 
yoluna), 10 - Dedenin karcığar şar. 
kı:( Girdi gönül aşk yoluna), 21,00 
Konuşma, 21,15 Esham, talıYilal, 

kambiyo • nukut \'e ziraat borsası, 

(fiyat), 21,25 neşeli p!Aklar • R. 21, 
30 ~fizik (Küçük orkestra • şef: Ne. 
cip Aşkın), 1 - Villy Koesler. Hint 
ninnisi, 2 - Kari Blume • Göl kırı. 
larında, 3 - KJaer • Serenad, 4 -

Gurnlk • Güzel sanallar töreni (u. 
verlilr), 5 - Löhr • Düğün mar~ı, 6 

- Doelle • Parisin madlen sokağın. 
da, 7 - Schönherr • Alp köylüleri. 

Viyana musikisi. 

8. 
VARYETE VE KADARELEH 

J..ondra (X.): Ynrycle. 
8.30 Istokholm: Yaryete. 
9. 
9.1:> 
9.30 

Sotıens: Kabare. 
J.ondrıı (R.): "Hoındabout". 

llanıburg: \'aryetc konseri. 

D.\:\S MU.SlK1St 
G.20 Londrn (X.); l 1.15 Jstok· 

holrn; 11.30 Xapoli gr.; Berlin, Bres
la,·; 12.5 Londra (H.); 12.15 Tori-
no gnıpu. 

PİYES, KOXFERAXS YE 
KONUŞ~lAI.AR 

5.3:; Eyfel: "La chartrnuse de Pnr-

9.4 5 l\lonte Ceneri: "Dnlllıı" (~fol· 

10.45 
11. 

nar}. 
Strıısburg: "Jeannc d'Arc". 
J>aris PTT: "YugoslaYya". 

l~GlJ.lZCE HA VADlS 
G.30 Lille; 8.18 Romn 1; 9.15, 11, 

15 Kolonya, Hnmlıurg; l 1.30 Bratls• 
Java;; 11.50 Budııpeşlc; 12.a Yar-o 
ŞO\'a. 

ERTUCRCL SADl TEK: 

...-A~ Şclızndchıışı ,(TUHA~)j 
F ~ Tiy:ıtrosundn bu gece 
'l · San'ıılk:ir Münir Nurel• 
~ tin YC ıırkndaşlıırı 
Okuyucu Burhan, Ses Yıldızı için "\'e-. 

rııc". , rilccek müs:ımercye iştiriık edecektir, 
- Akşamın hayırlı olsun Ven.. Bouchel • Marş. 2 - J. Lavrovlci • 

vrikt! dedi. Bana karşı pek ya. • Tuna dalgaları, 3 - Rosslni ~ Guil. 
man dövüştün. Fakat sen bana .. laume Tel Overtfirü, 4 - E. Grieg • 
Biraz antrenmanlı gibi görlin - Günt ı. ci suitlsinden No. 1, 2, 3, 4, 
dün. Fakat belki sizin için bu şe. 18,30 Program, 18,35 Müzik (Virtü. 
hird uzak b ' e gitmek ve ozlar - PJ.) 19,00 Konu,ma, 19,15 

8 Beromünslcr: "~iel~clıe". Aynı gece: Erluğrııl S:ıdi YG arkndaş-nin dans havaları, 22,33 müzik (Ro. · 
manslar vesaire • Pi.) 23,00 Son a. _8_.1_5 __ so_ı_ıc_n_s_: _~_li_kr_o_m_a_ı:ı_n_zi_n_. ____ ı_a_rı_:_<_KA_C_A_~_ıA_K_._> _Y_o_d_,·_n_2_P_. 
jans haberleri ve yarınki program, ( • 8 • h • f d 
23,15 - 24 Müzik ccaıbant • Po.

1 
talya Velıahtının elçıka seya atı etra ın a 

en . ır ye: . Türk müzl~i (Fasıl heyeti), 20,00 
orada, herkesın tacızlennd~n u • Memleket sant ayarı, ajans ve mele. 
zak ve rahat bir hayat geçı.rmek oroloji hııberleri, 20,15 Türk müzi. 
istersin değil mi?.. ği, 1 - Uşşak peşrevi; 2 - Arif be-

Yabancı Radyolardan 

1 

dönen rivayetler 
Seçilmiş Parçalar p u b t 

Program Türkiye saati ü:ui11e ıır ren s m er o 
yin uşşak şarkı: (~ley hane mi bu 

Pek tatlI kon~uyordu. Fa.kat bezmi) 3 _ Rakımın uşşak şarkı 
sözlerinden kendisine sa.klanına. (Bana 'biç yakışmıyor böyle), 4 -
smı tavsiye ettiği anlaşılıyordu. H:ıkımın uşşak şarkı: (Silmem bir 
Demek Mak Gee kendisini tanı - gün hayalimden}, 5 - Cevdet Çal. 
mıştr, fakat, Con Karsonun sır. la: Keman tııksimf, 6 :--- 11~1~ tür. 

- k' "l kt-ıs-u· (Karam) 7 - Ud1 Zekının uş. rmı saklamaga, ımseye so eme- · . • _ . 
- . . şıık şarkı: ( Dır gun geleceksın dl • 

mege karar vermıştı. ye), 8 _ Mnhur şarkı: (HAitı kana. 
Ka.rson kendi kendisine: "Böy. yan kalbimi aşk ateşi), 9 - Rnkı • 

öğleden sonraki saat olarak veril
miştir: 

OPERALAR VE SEXFO~t 
KO~SERLERt 

7. Oslo: Millt Norveç festi vali. 
8.30 Budape~te: "Alda" ,(Yerdi). 
9.15 FrankCurt: "Idomcneo" .(~Io

zart). 
9.l5 Londra (N.), Paris PTT: Tos-

le bir teklüte niçin bulunuyor? mın hicazktıı- şarkı: (Bekledim ta 
Kendisi de mahkeme huzurunda fecde kadar), 21,00 Konuşma (Haf. 10. 

b. k til' a,.· ıf til .ı • ..;- tahk posta kutl.!.\u), 21,15 Esham, 
ır ın şe:ru>oı s a e CıAöoi. .... .......,... • • w. 1 auJ&ut •• zu.-L 

canini idaresinde Beethoven 
konseri. 
Roma gr.: "St. Matlhew Pas· 
sion'u" (Bach). 

lQ.1} 
ı•.ıt 

l'raj · ~PilQj (Suk) ·~-~-
T&rlll~•'-" ltalylhı u ~lmaft 
musiki.si. 

lablleeeğinden korkmuyor mtl ! borsası (fiyat), 21,25 Neşell pllk
Belki Burke de Luki'nin kurban. ıar R. 21,30 Müzik (Küçük orkes. 
larmdan biridir?.. tra : Şef: Necip Aşkın), 1 - Heinz ODA MUS1K1Sl VE KO~SERLER 

Reinfeld • Eve gel yavrum, 2 - Ma. 
Karson heyecan içinde idi. Lu. inıer _ Düğün töreni, 3 - I\ützlader 

ki'yi mahkemeye verdiği gibi Hadi bana bir hava daha çal, 4 -
belki de, vaktile ken,disi nasıl hak i. Strauss • Polka, 5 - J.Strauss -

G Beromünster: lsviçre musikisi 
6. Brüksel 2: Btelhoven. 
7.10 

ı 1 7.30 
sız yere ınahkfun olmuş ise, ş.im- Di1de vals, 6 - Bareueç~ • la yan 9. 
di de Burke ayni haksızlığa malı. şarkısı, 7 - ~:e.opold - ~gnn oyun- 9 

A • ları, 22,00 Muzık (Melodıler • Pl.}, 
kum olacaktı. Halbuki .susacak 23 00 Son ajans hnberleri ve yarın. 
olursa, kendisi asılaca.ktr. ki 'program, 23,15 - 24 Müzik (Caz. 

Karson kapıya doğru yilrUdil. 
İçinde bulunduğu k8.rIJJık mace. 
ra kendisin bunaltıyordu. Anna: 

bnnd • Pi.) 

18-5-939 Per§embe 

9.30 
l 1.20 
l 1.35 
11.40 

Kolonya: Hı:ıriton. 
llerJin (Uzun d.): Hııllatlar. 
Monte Ccntri: Lener kuarleli. 
Hadio Eireann (Alhlone): Ku-
artet. 
llükrcş: Keman konseri. 
Berlin (l izun d.): Triyolar. 
:Kolonya: Sekste!. 
Knlundzorg: Mandolin kon
seri. 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği 
- Con!. Nereye gidiyorsun? • Pl. 13,00 Memleket s:ıat ayarı, a. n.u·tF ~IUS1K1 \'E OPERETLER 

Diye seslendi. jııns ve meteoroloji haberleri, 13,15 
_ Hiç Anna .. Biraz hava ala. -U Mfir.ik (karışık program • Pi.) 

6AO Buılareşle: Çigan orkeslruı. 
li.45 Eyfcl: Orkestra. 

18,30 Program, 18,35 Müzik (Xeşeli 
cağnn.. Başnnda bfr ağn var. m~dk • Pl.) 19,00 Konuşma (Ziraat 

7. Londra (R.): "Little ~liss Ro-

Sanki ölecekmişim gibi.. saati), 19,15 Türk müziği (Fasıl be. 8. 
'°'"""'"ft b' d" .. d" k yeti), 20,00 Memleket sant ayarı, a. 8. 
~AAJ..U,L4> ır an U§Uil u; a - · ı l · 20 15 8 ı -• 1 andr fans ye meteoroloJI ıaher erı, , · a 

rar ven ecek zam . . . . Türk müziği, 1 - llicaz peşrevi, 2 8.30 

salin•l". 
I.aipzig: Hafif musiki. 
\'nrşova: Hafif orkestra. 
Kolonya: lnne konseri . 
Bratislavn: Slo\'ak halk 
sikisi. 

mu· 

Musolini Veliahtın muayyen bir zaman 
için ltalyayı terk etmesini istemiş 

Nfyuz Kro • 
nikl gazetesi 
BrUksel muha • 
birinin yazdı .. 
ğına .göre Kral 
Leopoldlln !tal· 
yayı ziyaret et· 
~ ... ~~~ 91-
duktanberl Bel 
çika dedikodu 
ne çalkanıyor. 

Memlekete 
henUz al"det e -
den Kral, bun -
dan on glln ev -
vel bir dağ ge · 
zintlsine tık • 
mıştr. ;ı:s 

En-elı\ tsviç • 
reye gitmiş,. o -
radan Şimali t -
talyaya geç • 
miştl. Prens Umbeı1o ve knrısr 

Zanncdildiğlne güre Kralın 
bu ziyareti beynelmilel Yaziyet 
ve şahsi işleriyle nHlkadardır. 

ltalyada iken, ltalynn valiahtı 
Prens Umberto'nun karısı olan 
krzkardeşl Prens Mari Joze'yi 

dtr. Yallaht son defa )'tlkl!le~ 
mUdafaa şurasının içtlmama da; 
girmiştir. 

Aynı mevzu etrafında Deyll 

Miror gazetesi diyor ki: 
Ya hemen hemen polıse gıdıp _ Leminin hicaz şarkı: (Sorulma _ 

Snip'in mektubunu teslim etme • sın bnna yeis), 3 - Şeyki beyin bi
liydi. cıız şarkı: (Demem canan beni ya. 

9.30 I.ille: "L:ı belle ile lene" 
rerıbach). 

(Of- ziyaret etmek mutadıdır. 
"İtalya Vellahtr Prenı Um· 

berto faşizme muhalif olduğu• 
nu hiç bir zaman saklamış d~ 
ğildir. Ve bilhassa Kont Ciano. 
nun tuttuğu harici siyasete mu .. 
arrzdır. Onunla. Kont Clana 
arasındaki gerginlik son Fran• 
sız - İtalyan buhranr csnasınds, 

\~eliahtm Romadaki Fransız 8'4 

Yahut ta kati olarak susmalı, det), 4 -Yusufun hicaz şarkı: (Sev. 
ve başını alıp gitmeliydi. dayı ruhun nşk eline), 5 - Züztü 

nardakoğlu Santur taksimi, 6 - Yu. 
Garaja. doğru yürüdU: ,Araba - sufun' büseynl şarkı: (S:ıçın büküm. 

9.30 
9.50 

11. 
11.30 

NRpoli gr.: Slüclyoda operet. 
Srıttens: Oper:ı uvertürleri. 
Oslo: \'aryele konseri. 
Dirçok Alman istasyonları: 

nm. kapısr zorlanıp açılmış ve 
meş'um haydut kaçmıştı! Bir kaç 
saniye, şqırmış olarak durdu. 
Her an ani bir tecavUze uğraya.. 
cağı muhakkaktı. Artık, neye 
mal olursa olsun, hu mektubu 
polis eteelim edecekti. Faakt po
lise gitmeden son bir defa düşün. 
mek imkfuım.ı bulabilmek için so
kakta ağır ağır yürüdü, ve bir 
aralık, büyük bir kahveye girdi. 
Tam bu sırada hE'.men yanı ba. -
şmda radyolu bir polis otomobili 
durdu. Hoparlörü halka şu emri 
tebliğ etmeğe başladı: ''Dikkat! .. 
Dikkat!., Bütün şoförler, dikkat 
ediniz! .• Katil Con Karsonu gö. 
rür görmez yakalaymız! Sırtın -
da gümüşü bir esvap ve mavi 
gömlek, ~ında ayni renkte ha . 
fif bir fötr vardır. Boyu 186, ki

İhsan Şerifin • 
cenazesı 

Değerli muanimıin cenazesine iştirc17c eden "ta1eoe1eri 

losu 90 dır. Kumral saçlı, gri ma. Değerli öğretmen fi:ıy l!ısnn Şeri· 

vi gözlü, eski ğır sıklet boks şam fiıı uzun ınüdd.cllenberi çektiği has· 
piyonudur. Belki kendisini müda. talıktan kurtulamıyarak vrf:ıt ettiAi
!aa eder. Onu tutmak için de ha. ni dün teessürle haber \'ermişlik. 
yatınızı tehlikeye atmayın!,, ~fcrlıumun cen:ızesi ıliin s:ıat 15.30 

Con, sanki taş kesilmişti. Ne d.t Gülhnne h:ıs!alınnesinclen J.:endi-
yapacağını bilmiyordu. sini çok seven talebeleri elinde kal-

(DtJVamı var). tlınlmı~ ,.e Sultan:ıhnıet camii ne ge· 

tirilmiş, oralla ııamazı kılındıktan 
sonra elll'r üzerinde Beyazıda geli
rilmi,tir. Beyazıtta hazırlanan cena
ze otomobiline konarak Edlrnekapı 
şehilliAine defnedilmiştir, 

Cenaze ınera<>imine fsıanlıııl erl.:ek, 
sannt, muııllinı nıckll'bi talebeleri, 
maarif nıen5tıpl11rı hazır lıulunmuş

lardır. 

Şimdi BrUksele gelen bir Fa
ris gazetesinin verdiği bir ha· 
ber, Belçikalılarda heyecan Ye 
alAka uyandırmıştır. 

Bu haber (enelkl gUnkti Ya· 
kıt'ta da tercUme edilmiştir) l
talyan Yeliahtı Prens Umberto· 
nun daimt surette oturmak tl· firini samimiyetle kabul etme .. 
zere Beltlkaya gelmek Uzere o- si yUzUnden bir kere daha art. 
tuşudur. mış bulunmaktadır. 

BrUkseldeki ltalyan sefareti Habc>r vcrlldlğine göre şlm· 
bu haberi tekzip etmiştir. 1'.,a· dl Musolini, Veliahtm hiç ol• 

mazso. muayyen bir zamıın için 'tat beyanat kat'i değildir. Se· 
·arct namına söz söyliyen bir! İtalyayı tcrkctmesinl istemiştir 
Belçika Yeliahtı ile karısının ve Veliaht, bu Ultimatom karşı· 
Beltikada daimi surette kalını- sında karısının ağabeysi olan 

yaackl.arım, istirahat gezintile
rini istecllklerl yerde yapmakta 

Belçika Kralı LeopoldUn yakı· 
nıncla bulunmak tizore Delçilrn-

serbest olduklnrmı, söylemiş· ya gclmeği intihap etmiştir." 

u~ * * * 
Sonra veliaht ile karısının bu 

defa tatil mUddetlerini Belçika· 
dıı. .geçireceklerini iltl. ve etmiş· 

tir. 

Roma muhabirleri, veliaht i· 
le karısının yakında yola çıka
cafını yazmaktadır. 

Resmi maham Yugoslavya 
Naibi Pens PolUn Roma ziyare
ti esnasında vellahtın esaslı blr 
rol oynadıfınr işaret etmekte· 

Belçika Yeliahtı "Piyedmont 
Prensi" Unvnıımr taşımakta o
lup otuz dört yaşındadır. l"ev· 
kal!Ldo uzun boyludur. !talyan. 
ordusunda kumandandır. Karı· 
sı Marl .Toze de kocası gibi fa· 
şlzm aleyhtarı olup kendisinin 
mUteadclit d"falıır Kont Ciano· 
nun karısiylo mUnakaşalarıı g\· 

rlştiği söylenmektedir. Dört,_,Ya
şmda. bir 'kız çocukları""vttr-Oır. 
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Sovyetler askeri 
iti' f akf a israr 

Yeni bir Milletler ı:;;ıııı--:mm Heyecanh Zabıta Romanı_._,. .. 

Cemiyeti 

d · ı (B~ tarafı 1 incide) • ş 

- · g· iz an aşması kar
n a d"nya matbuatı 

Bir Amerikan gazetesi yazıyor : 
lngilizceden Çevıren : H. MUNIR 

e ıyor ar riyct Türkiy('sinin diinyayı an· 
lnyJ';'il bu csa<:n i tinnt etmekte 

(B~ tarafı 1 incide) idi. ı 

'' Türkiyenin rolü harp ha
linde hesap edilemigecek 

kadar mühimdir,, 

I.ondra, 16 (A.A.) - Hn,·ns: ( İnglltcrcdc gerçi zamnn zn· ___ am ___ a:m::ı::z::;oa.:ı = 1J _, 
Diplııın:ııik mahfillcrue söylendi· mıı.n Jt.nlyıın cllktntörii l\lusoll- Birisi kalkıp da Luk Arnold'un bedenen zayıf birtakım mahluklar• 

ğıne ı:ore, lngiliz. tekliflerinin ilk' ni tnrnfındnn ileri sürülen A , •. hapishaneden ka ... acag-mı söylemiş 1 drr. Hapı'shaneden dışarı ... ık ... ıkları 
noktni nazarında ısrar eden So\'yct- :a- 1 :a- " 

lcr l.llrliği tarafından fillen redde· rupıının ,·e <liin~·nnın, dört de\'· olsa1:Iı, muhakkak herkes ona gü. zaman ne yapacaklarını bilmezler. 
dilmiş olmosiyle iş bitmiş dl!'ğildir. Jet tnı·ııfınclnn idaresi sistemine ler<li. Çünkü Luk Arnold hapis- Hiç bir planları yoktur. 
Hu meselenin CcneYrcde J.orcl JI:ıli· tarnrtarlık gösteren hn:1.1 dip- haneden kaçacak bir tip değildi. Hapishane duvarlarının dışında 
fniı ile Honnet Potemkin ile buluş· lomntlnr meydnna çıkmış ise Fakat tecrübeli bir gardiyana hiç bir tanıdıkları yolttur. 

Vaşington, 16 (A.A.) - Anadolu a., suz rncmnuıı i.> et meYcutıur. Par is tuklarJ z:ıman müzakere edilme ı 1 jan.'lmm husust muhabiri bildiriyor: matbu:ıtı, bım fcd:ıkiırlıklnr mukobi· kun·cııe muhtemeldir. Frn)lsız pili· de muhtelif intihnplnı· doluyrs • sorac~k olursanız, hapishaneden Bu itibarla kendilerine yardım 
Amerlkada neşrcdllen lstanbul tel. 

1 
ıincle Fransrı:l:ırııı da yakında hu it· nı s:ıyesinde müıakere imkanı Ye un- le ynpılnn sondııjlnr hıılkın kol· kaçabılen tipler., diye muayye~ edebilecek şerikten mahrum de. 

{)ra!lan anlaşmanın chemmJyctlni te. ıifok:ı d:ılıil olacağını, ına:ırnofih Jn· l:ışmıı. ihliınuli ıncn~ıııtur . .l\lczkQr Jel.tir emniyet sistemine tnrnf lbirer nümune gösterebilmek im. mektir. 
ba~uz ctUnnckteclir. Şımdl bu hususta siliz - Fransız doı;tluğu münasebeti- mahfillerde beyan cdildl~ine ııö~e, t.nr ol<luğunıı, hllhassn irnpnra· ikanı olmadığını size pekala söy~ Elbise ve yiyeceği nasıl temin 
b r baş makale neşreden Amıoclatcd le şimdiden lngiliz - T!irk itilürın· Moskovanın cevabının ~ovyellcrın torluk yolları tistiincle tiiı·cycn ler. edeceklerini bilmezler. 
B;ı.Jtimores bunun MUnlhtenbert lnmJ. dnn istUade edeceğini y:ızmaktnclır. yeni ınUz:ıkere kopıl:ırını kap:ımnkl:ı ··ı 1 ı ı M hl • l . 

b' mu nnrrız nı·a karşı cep ıe n ın- a :um ar hapıshaneleroen Hele, kendisinin ka ... tığını bilen 
tcronln en büyUk muvatfnkıyetl ve lkrliııdc cfkl'ırıumumiye şaşkın, mal· bernbcr, oz:ımt ıncnf:ınller temin .. . ' • ~ 
mth\'crln tttısamı menedecek en mn. buat kızmış bir lınldeclir. ltolyan etmek islcdiklerl nnloşılınaktadır. mn rnı istedtı,oini gostermlştır. kaçmağa muhtclıf saiklerle teşeb- hapishane idaresinin zabıtaya ha· 

hlm tedbir oldutunu ve lnglltercnln mahfilleri ise, bu ittifakı fevkol5dc Birçok nazırlar Fr:ınsa, İngiltere Demek k.1 prcn ip itihnriylc lbüs ederler. Kaşarlanm ş cinsi, bcr verdiğini düşünı:Iükleri zaman 
kendlnln ve yeni müttc!iklcr!nln vazı. bir lı!idise olarak sörme.ktc ve Jtalya. ,.e So\")'etlcr Birliği nrnsmda Jılr itti- Cumhuriyet Tiirklye~inin dış buna kulak asmaz. Hapishaneden ödleri patlar. 
yetlerlnl çok tak\'iye ctUğlnl ve an_ nın çemberlenmesl suretinde müta fak :ıktcılilmesine munrızdırl:ır. Fa· politlknsı ile İngilterenin polltl· j kaçmağı aklına bile getirmez. Çün Yüzlerce polis memurunun ken. 
l~ma TUrklyenln ° kndar değilse de lc:ı eylemektedir. .knt diplomatik m:ıhfillenlc nıüzake· kn"ı nru llHln bir tez..nt me,·cut kil en büyük pl5.nlarm bile polis- disi peşinden koştuğunu, belki 
lngllterenln muhtaç oldu~ mua\'ene. Goniec Wnrsz:ıwski sazclesinin k ı ı · k · k reler:n Cene\•rr ·onuşmo nrJ esnosın· drr_-ildl. erın uvveh arşısında tersi yüz de şu dakikada kordon altına alın-
tı t mln ettiğini, hıı.ritanm AlatUrk ve Belgr:ıt muhnblri, Türk • lngiliz il· d rr k ı ti ı ,.. ı 

a mıı,·n ° ·ıyet e ne ce eneeebı ıc· Dazı tnrlhi misaller rrctircı·ck olacağını, nihayet ele gc ... eccg· inı dıg~ını dücünmcleri haclı baııına l.smet 1nönU mcmleketınln chemmlye_ tif:ıkının B:ılknnl:ırda lıaı~an nüfu . h kk d ı · "' :s ~ :ı :ı 
ynn ev netice :ı 111 a cmn yet ız· ınnzlcleki tc.zntların :renidcn l'.Ok iyi bilir. fel§kettir. tini gösterdiğini, Türklyenln bUyUk zun:ı mani teşkil edeceği için, Yu· h:ır edilmektedir. - :a-

kudreU nskerlycsi sayesinde lnglttc. goslnvy:ıdu meserretle knrşılandıSı cıınlnnncnğını Heri sürenler h!l· Kaçmak için tertip edilmiş pla. 
re Mısır, Fillstln ve Surtye;>1 muhata_ nı, İtalya ile iyi geçinmeye meebur Berlin, l6 (A.A.) - Polonya sefl- cliselcıin ruhunu ,.c ılcrlnliğlnl m mükemmel surette tatbik ede· 
za edcbllec~lnl, anl!l§lJla ltalyanm bulunun hükCımctin ınih\-ere karşı bi· ri Lipski, iki lı:ırtıılık bir gaybubet· ~ · d k :ı · ı 

k 1 len sonru yazifesi l.ı:ışıno döıııııu~tür. tn.nmııınyıılardır. cegın en ne c: ar emın o ursa ol. 
Akdenlzdeki me:meUerlnden müt.cvel. taraf a mayn çnlışnc:ığını bildir· • Jngilterc ile 0 ·ınnnh impnra· sun, bir yerde mutlaka bir aksilik 
1lt tehllke;>1 mUhlm mikyasta nzalttı. mektedlr. Lonclra, 16 (A.A.) - I.ord llnllfnx, . k ~ k t' k f d 
ğt gibi Bulgaristan ''e Yugosln\'yanın Aynı gazele, Türk - Jngiliz itiJit. cunı:ırlcsi günü Pari~c ınuvasıılal c· 1 torlıı~u nrnsnu1a gnyct hnrız to· ,Çı acag na a 1 ana~ 1 var ır. 
vaziyetlerine de tesir ve Ingiltcrenln fı sayesinde, lngilterenln Homnnyo· deeektir. Nnzır, öğleden sonra Do· zntlar nıc,·cutt ıı. Bir dcfn nrazf . _Kaşar!anmış mahkur:1,. bunu çok 
Rusyıı.1le anln~nuı.smı teshil edeceğini, y:ı \'Crdil!i leminntın nnınrt knlrıınk· lucl)e \'e Bonnel birlikte lnslliz • So\' hakımındnn lmpnrntorhık ilin· ıyı takdır eder; onun ıçın kaçma. 
bunun yruımdıı. Romanya - tngutere tan kurtııldullıınıı dn ıch:ırüz cllir- );et müznkcrelerl h:ıkkıııcla görüşe· <listnnln Akdeniz nru..;mdn bir ğı da aklından geçirmez. 
anlaşmasının teJen1lııt kabilinden kal. ıncklcdir. cek.liı. . . . o,;ccl hnlini nlmr~tı. nıı scd hu- j Cemiyetin huysuz: ve nevmit 
dıAını ynzıyor. Kurjcr CzcrWany gazetesi, lttifo· l·rnnsıının lngılız \'e Sovy<'I ll'Z· ~ • . • • . l dU manları olup dünyadan ve 

Vaşington Star 1.se ylne an.laomanm kın Almnnyn icin mühim bir m:ığlü- leri uru~ında bir onlnşm:ı teklif ede· ~un 1ıızıın1c lngiltcrc nııl!'iın<Jıı 1 •• ş ' • 
ehemmiyetini kayıt ve TUrklyenln ro. biyet teşkil elliğini sfiylcınekledir. ccği öğrenllınlştir. Bıı unluşmııda değildir. Uiiyiik hnı1> bu hcsn dunyada yaşıya~ ~erkest~n nefret 
ıu h:ı.rp hıı.llnde hesap cdllmlyeeek ka. Zira Boğ:ızl:ir son derecede mühim· derpiş edilen nokl:ıl:ır şunlardır: bı tC'mblcmi,tır. e<len mahkum cınsıne gelınce, bun 
d:ı.r mühim olduğunu :izah etmektedir. dir. Türk • Jngiliz illifakın111 B:ıl· ı - Sovyetlcr esnscıı Fransa ,.c 0 manlr impnratorhığn elin lar, her zam:m için umulmadık ha· 

YUNAN GAZETELERİNİN NEŞ. k:ınlarda dn mühim !esiri ol:ıc::ıığı, lııgilkre t:ır:ırıııılnıı s:ı:ıı:ıııi edilmiş politikası ynımn bir dlwlcttl. in <liseler doğurmaları ihtimaliyle 
RlYATI Uulgaristanı mih\'cre girmekten \'nZ· ol:ııı konışuhırını gıırnnlı edecekler· 

1 
t I" ··r daima 6 Jı;ı göz altını:ladırlar 

AUna, 16 (A.A.) - Tilrk - İngiliz geçecek, Yunanistan ve Yngoslnvya 1.r gi t-cre en -;ok s ıdll mı usn ° 
1 

· 
mU~terek deklArasyonwıu hakkında kın·,·ctleneeek demektir. 

1
;· _ So\·yetler Birliği Fransa ve lnn hlr lmpnrntorlukt11, Hint Dığ~r ta~~ftan h~p~shanede bu· 

tctsıratta bulunan MeS.9nger d'Athcnes Wnrzowski Narodny g:ızcle.lil, itila lııgilterc ııırafıntlan snrnnti edilme· yolu fö,tiimlc yer tutmuş olan 
1 
lu~dugu mud.de:çe ıyı hare'ket et. 

snzctcsı d yor ki: rın müşterek emniyet zincirinde e- ıniş olun nll'mlcketleru korşı girişti· bu lmpnl'nt.orhık dııhna menfi mı~ elan mahkumları ele alalım. 
Loodra ve Ankara. hUkCımctlerlnln hemmlyelli bir halka, Almanr.ı ve lti t:ııılıhütler yü:tündı:n l.ıir lınrlıe gl· lıl'sapların hn~ı ucnnı1n yer hı· Bl.nlar ekseriyetle tahsil görmüg 

müıterek dcktArasyonu ile Türkiye ltnl)·nnın cenup şarki Anurı:ıdoki riştiği l:ıkdirde l.onclra ile l'oriı:, t 
1 

ldmselerdir. Fakat günün birinde 
B ...ı.nı-ın b d kl"- .ft rlh i s 1 ıı· ı · · · .ı t ;-,· ı· an ı. :l§''O\.UU! u e .... uyonu wıı e. ist lAlnrına milhim m:ınia lf'şkil ede· OYl __ ·cı er ~ır ısııı.c ynruıın e nH·.,ı :ı- ka ... mag~a teşebbüs edecek olurlar-
d ••· lkl d ı ta ıı.smd" pek ya ııı ı Al A ı k ı ı .1 ki ı O mnnh lmıııı.ı·ntorlu1':u bu :r en nu .... u, C\' e r .. • ce0 n , manyaya syn yo unu ·a· o ı ıul euecc · crl ır. . . "' sa, bilin ki önüne birdenbire bir 
krndıı imza edılecek olan anlll§tllanrn pııdıi;ını, Oniki ndal:ır için ehem • Menuulı:ıhls ol:ııı s:ırııntı edılme· menfi l'nztyctinc rağmen tngll· 
gııyeııinl tamamen aydınlıı.tmııtır. miycti olduğunu, Jngillz • Sovycl ı~ ş de\ !ellerin B: Ilı .. ıı cınlela-tlcri tere ile znnınn znmnu ittJfaklnr 

Sinirleri bu vaziyetlere mu'ka
vemet edemez:. 

Ve çok sürmeden yüreklerinde 

mUthi~ bir korku, endi§e ile tek· 
rar hapishanenin yolunu tutarlar. 

J,uk Arnold bu çeıit mahkum. 

lardandı. 

Kentlisin:le kibar bir adam hali 

vardı. Sessizdi. Kimseyle münase· 
bete girişmezdi. 

Hapishanede bulunduğu müd
detçe, sicillini daima temiz tut

muştu. Hiçbir vaka çıkarmamış. 

kimseye çatmamı,, kimseden lif 

ititmemişti. 

Hapishaneden kaçtığı haberi 

şayi olunca herkes onun deli ol
duğuna hükmettiler, sessiz olanlar 

ekseriyetle böyledir. 
Çünltü niçin kaçsın 1 Beş sene· 

lik mahkumiyetinin üç senesini 

bitirmişti. Hapishanede iyi hare. 

ket ettiği için k·smen affolunmuş· 

tu. Bu itibarla çıkmasına yalnız Halle muhUı.ç,4>lduğu bildirilen te. mUzokerelerlnl teshil edece~inl, Tu- uldullıı li~reııilnıiştir. dn nktctmiştlr. nu ıttltnkm 
ferrüat, anln,maıım tnm bir vuzuh ve na yolu ile inecek Alnııuı emclkrinc C<'ncvr~. lG (,\. ~.) _ s0 ,} el lıO• ...ılıinl ... _ ,:;.ı...ı.u~~t;:;~~~~~~...,.....,~~..._.dl:"'~~~ .. d~o..,k .... •~''~-... ,._.ı...ınutt.·~-~ç~,_.,.,..,._~ 
ka:ı:lıı. tnrlt dUm~ olan ban§ ve 1)'1 ise rnuııınrrmı lmrşı durmnk J)ii - • elı ıııı el er ı·ı·ıııP c ı liC Tc er ı· apishane idaresi böyle Bu vazı'yette olan bı'r mahkll· 

,uııı d J Türkh"c ile Akdt'nizdc mcnfn:ı.t-
nıyct eoo.smı deği§tlrmlyecektlr. tine esnsh mesnet teşkil cyledığini ine bir telgr:ıf gonckrerck ccnııye· • .. mahkumlardan endişe etmez. Zira mun kaçmağa teşebbüs etmesi, 

TUrk - 1nglllz anlll§maaı barıaa, :rnırn:ıktııdır. tin paz:ırtesi siinl,ii toııl:ıııtısınıla lcı·l bnlun:m tngUtcrenfn muş· böyleleri, kaçtıkları dakika.dan bir diğer mahkumlar arasında hayli 

b,':..1.~~'":"beetterh~ç. blretmmulyevaztn khua,r:_kcuetı Bükreş, 1(1 (A.A.) - nador njan· Suvyetler Birll~iniıı Zıluiski t,ırııfın· tC'rck t<'hlikclcı·c mnrn'T. ı.alma· kaç saat sonra, yaptıklarına tama- heyecan ve dedikoduya sebep ol-
UU\...,,.... .... ,.... '' 51 bildiriyor: d.ın temsil ellılcccğini lıildirnll';l.r. lnrmda nrnmnhclır. Ilu hnl, tıı· 

bir hizmettir. Yegtuıe hedc!l doğu Ak. ..1 t k _,. t men pişman olarak geri döner, muştu. Hemen ekserisi ona "deli,, 
Duıınn Sullnııd:ı, hariciye nnzırı B. I.on<lr:ı, ıa (A.A.) - S.tl:ılıı)lltıır ı-.. ıtc znınnn znmnn c cı•ı-.ır c • 

denizinde ve Batkanlo.rda nı.znm ve aü_ teslim olurlar. diyordu. 
G:ıfcnkonun \'e Tunn .4.\•nıpn koınls· bir k.ı)nrıklon \crılen ın.ıtöm:ıt.• HO- ml';'til'. 

lcCın ve büyük temennisi de bU nizam h . Bu gibi mahkumlar ekseriya, 
;)'Onu nznsının uıuru ile, Slnnin "'" re, J.ord linlırnıc, ıııilll-ller l •111,\clı Ak<lı•nizdo Fı·nıısl\,\l\ knrs,ı, 

\e aükCınun bUtUn Avnıpada muha _ 
!11Za cdllmeat olıı.n Yunan e!karıumu • Buk~eş anlnşm:ıkları muc:ıhınee, bu nıt ı. '•c• cl<·rine ı tirli k ıı:lıı c u ıı.ır .\kdcnizdc Çarlı&ra knı·~ı ı ngiltc· 

1 l:ı ·.kom ıs' on hııku ·unun Roııınn,·o uc\'· l .• , n ıınz ır ••uııu l'l'ne\ n·~ e lı.ı• 
ı ı 1 ln l bıı ca r m• " " t'SI '~ · ' " ı·c - '.I'ürkt '-'e ı-o, n lls .. ·oııu göı·nt 

m yeı 
6 

1: an ııı;mıı.nm § ü -~ ı leline deni töreni lUPılnıış 'e ko rcl.el cdel:Cklır. " " 
naat Y ktur. Bu temenni, m cerre rois)·onun entern:ıc;yon:ıl b:ı)r:ı~ı ~e· ---------- mcıııi -:- ,c3lcr değildir. 
l lr temenni deS'tldlr. Avnıpada bütUn rine Hornnnyn hoyrnğı çckilınlşlir. ç • ı • • mu t ııgiltcrc hii.küıncti beyni Uıi· 
mlllet.ıerln ve blltUn hUkQmetlerln te. Du mün:ısebetle bır nutuk SÖ)lı~en ın er n - tnnyn ndnlnrmd.ı, gindC'si }lin· 
menn...'leri barıg doğru mütevecclht1r. 1 . . l' ('ııfenk .ı ı· 

il ec ze 
Lehlile ~ anzige d ha e 

(Devamı var) 

el girecek ıorıcıye n:ııırı .. • o uemış ır ı· t Ol ı ] ol•ın Ele!teron Vlma gazete.si yazrynr: . f f t• l ıs :uı 'c cynnu nı'< n • ' 
kı• va a ıye 1 D:ııııig, 1li (A.A.) "Jla\'as'': 1 ru \e VıınZıJın iılnre şeklme nıugıı· lngııız - Türle mUıterek deklflraı. 1·lugu-nku- tören, l'om:ın~:ıııın ıııu-s- \'C C'trnfındn giirıc, l.uıtınn)Ull 1 ' )aıızig m:ıkaı ılurı D:ınzig \ nhudı ) ır nd<lcdıJcccgi için bo) le bir kura· 

yonu barışın milletler lst.lkl"1nln tak. !akil devlet ol:ırnk Jıniz olduğu hu· hiı• ınunz.za.m cesettir. Uıı ccsc· n.ıhı.-dını ı yıkılrn:ısını ~ııırctınişll'r rn ıl:ı .. ııc·ııımi~l'l alfl'ılıl•nıHel'ktıı·. 
vıycs!tıe müessir bir hizmettir. Bu ba_ kukla Tuna Auup:ı komisyonunun (Ba§ tarafı 1 frcide) din helni ile bedeni nrnsıncl.a 'e ışl' uc h:ı.hınr ııştır. 
lumdnn gnyretıerblnlll 

0 
ba.~Uı1m tarslnl , ... z·ıresı'n 'ı icra i,.in Jı:ılcndc lıuhınaıı Kno"all0"'ın doı'!usundı:ı. YC • 1· ld ı b 1 \'olkst:ıı;'ııı kıırıın hir ııor holün· 

"Olund" sarf"'d"n t n d nya millet " • • ~ Akdeniz, Stİ\ cyı;;, uzı en z c • DPer tnr:ıfı:ın "azrt ·le r, Polon' ı 
,, .. .. • hukuki nralnrında uıl:ıştJnın dost H 1 ı:1 " le ıcı tip l·dılen lıir ıııitiıısuc \"crıl· 
!erinin bu dek'A.rasyonu geni§ nefes \'e 

1 
k hlk l .. 

1 
,.

1 
elrnektc an rnu'nun 179 kilometre batı ı,cnıli{inl teşkil ctmc1~tl'C1iı·. h nııı~Jznl.ırıııdnı1 Alınıın ınüşltrile 

u • ,.e nıe eserıııı c)ı ·· şi il d .. 
1 

"i • , 1 1
•. ııı~ hır kıırıırd.ııı !Jrl,sız nddcdılc· 

sc'\l'l<;le karşılnmış olmaları pek ta ma n C ull tınan 1 nçınng c .l· 18 int•I asırıt.ın itilım·cn l .m rin nlı~\crış elıuelcrlne mtınl ulıııııh ·el.tır. • uir. Tuna .A\'rupn komis)onunun ,a. , 
bildir. ·r 1 :-ıı . d •. 11 . L· !..! Çin kıtnatının bazı muvaffıı.. •·runn en ınütcmı '-'cı·lel'lnc )Cr· i~·ııı ıııılli ı.os).ılısı ıı:ırıı ı ı.ııaııııtlJtı 

z:ı es' esıı en dets şmış esı ( ır. nO· " " Uır ılılıııı i d..ılı.ı lllC\l'Ullur: l>ıııı-
l'rolyn gaz.t!abl yazıyor: mis) on, cnelce olduğu gilıi, Hoıııan- ki.) etler kazandığı hlldirilmek· l<•ımılo,; olnn 1ııgiltcrc inıııarntoı·· lıu ınağ..ıt.:ıloı ın ônunc ıııuh .. rıı. n•ıı. 111, !,:ıuı l.t l'ru-;):ıılan )•ııııt.ıc.ık ııır 
Ttirk - t.ng.ıız mUııterck dck1Aru_ ya devleti ile tam :ınl:ınl halinde Tu· tedir. Jnpoıılar biu kadr ölU ver· ıui;: ~·~llnrmı korumnk i<;in \'C 

1 
culer l crlc~tırıh.lısıııı lı.ıbcı \" rı.> oı ııiı:uııı klıl.t..l·ı.ınc ııı.ıı uı. ıııuı..luı? uu 

yonu do(l'u Alcd nWndc borııın tarst:ıı ııa ınemb:ıl:ırındıı scrlıest se'•rlsefui· mlşlerdlr. llupeh'ı'n clo~tı cc· ı·· 't:ır. ,, ~ gene annnıwnıınıznı ,.c ( ıuıyn· • .. u.ılc U;ıııı.igdc \cr;len cc\ap ~udu•. 
içUı !v~rkalAdc ehcmmlycUi bir hl!.dlse_ ne hurınel edllınt'sine nezaret C' le· b d \"e ll 

1 
ti 

1 
t k ~llıa\·cı cıı 111Ulıim :.! 1 Leh galelcsı ~ nu uu n Çinliler Tung"cııg nn ·e n aı· ırmn • \lıııanl:ır hunu tecriilıc cııııek İrill·r· 

dlr. Yunan ctktırıumumlyesl lnglllz - >etektir. Son anlaşma, komis)ondn " nın su 1 cı l scn:ıtoııun emrıylc dore gundcnbcrı 
h_, Tsunır,·anır etrafındaki muha- i · b ·· ıc \k<lcııı'z ı·ıc"znıı 'filrk ıml!l§masmı barı~ın mu u.ıauısı temsil edilen devlellerin ve Tun::ıyo 0

" 
0 çın ugun < • • ' • loplnlılnıııktaılır. 

hakkmdald umum! gayrete laymeUI dahil memleketlerinin enlernnsyo· ı;arayı idame etmektedirler. üzerinde b~l'leşlyoı'Uz. Prcn~lp· Bcrlııı, 1li (A.A.) - Pazar glinıı 
blr yardım ol:ırak memnunlyetıo kar. nnl ':ızlyetlerlncleki eht'mıniyeti de· Ccngçeu, lC (A.A.) - Çin a· lcr kadnr, realttelcrdc de bir in· l'oloııyada kain Konıııtsoda ccıc~.:ııı 
ıınmaktadır. Riştirmcmekte, fnknl ;)'alııız bu rnem. jansı bildiriyor: tibak \'RNlır. Pr<!nsfpte \C ren· eden vahim Jıücliselcri Almaıı efkCırı-
lCatlmer!nl sazeteal yazıyor: lı:ılar:ı Mıkim ıle\'Jetlıı mesuli) etleri· Bir Çin lrnlu baskın yaparak lltcd.o bil'lcş<'n hu nnln~manııı ! umumı) esi infınl He knrşılomışı.ıı·. 
Türk - İllglllz anlaşması hlı; bir ni arlırınaktndır. w ' ııu lıAdı~elerdcn sonra Alıııunl:ır Ko· 

kimsenin aleyhine müte\'eccih değildir. düşman müdafaa hattını yarmış sulh hc-:nlnnn (]alın nglam, <la- m:ıısod:ın hıcrcl ctıuc[:e l.ıa .. lomışlnı· 
BiiyüL: ;)ol!:ırın lıiribirlerine illi 1 11 "' • ., Anlıı~a. mUnhıuııro.n beynelmilel ba. • \'e Sntungun Ş ma nııe mllhım hn co:;nsh knzaııçlnr temin etme· ılır. Orudnn gelen Almanlar lııllı:ıs· 

lcr \'C U:ınzıı; lıııtludun:ı ıccavuz cı

.ııef;c J..ıılkıırlıırs:ı, l'oloıı~ıılılııı· Lıu 

11elıre Alıııaııhırdıın enci gırcccklcr 
uır. ı.ıu noı;t:ıııııı unuıuııııaııııı~ı fazırıı 

dır. Fıllıaklka scvkiılce;) 1 b:ıkıııııw 
dan l'oloııyulılnrııı dnha ınus:ııl bır 

vnıhetıe buluııuuklorını anlamak i· 
ı:ııı h:ırıtııyu J.ıakm:ıli: kılfiuır. vanzıS 

s.1k elliği lıir noktada lıulunon Ho· " 
rıııın muhatauu:ı:u ıatihdat eylemekte. bl- bir merkez olan Teçcu şehrine ini ele i temek hakknnuilır. sa J.odz'n gilmı:kledırJer. scrlıcı.l şehri \ ıstul 11clırııı111 •cıı•Ş 

ın:ınyn için, 'l'un:ı mans:ıplnrı 
dır. Ayni gUnlerdc diğer salo.hlyettar rer hilrriyet ve istikl:\1 7-nmanıtlır. girmeğe muvn!Cnk olmuş ve Tc· 'J'ih·kiyc • Sm yt't mlinnsebrll .\l,l\l,\NYA SC.HPHlZE KALKAHS.\ ... yatağı ıhı şarki Prusyudan U) rJJını;;· 
al:ı.siycıt;ıcrln de her tara!tn barı§m t 1 1 1 tır. J>olon)uııııı llııılcrı:ınuı l>rınııtıc 

ınuhn!ru:ası IUzumunu kaydetmeleri J{omnny:ıııın lılıtiin Tuıı:ı lı:ı\'ZB ının çeu'clnki mUhlmma c epo nı-ına hir ı;nlh gurnntıstcllr. T!iı•k • n· \'arşo,·ıı, 16 (A.A.) _ U:ınıigm ,.0 • Uc şımeııdıfer hallı \e 7 yol ıle bil~· 
m .sut bir tesadUftUr. Bu suretle 1n. 'J'uııa ıııem.ıpl:ınnJ:.ı kendisine tc· ateş vermiştir. DUşman takvl· giliz mliıınsehr:ti bir nlh gnı·nn· zı,>elı hakkında dolıış:ın uydul')lla ı ı J' ·ı il 1 ı ıı· 

mln olunnn hürriyetle nliık:ıdar Jm • l 1 i Ü cr'ın '"'l • '. S"' d l l l 1 t • ·!.. 1 l . l 1 1 1..ı·•ı il ır. >il ı;;enıı ıı ıııc a .ı;urprıı ı ı 
g111z - Türle nnıaamasıı:ıın metnl ıu. ye kıta arı ge mes z c ~ n- ti"ullr. 'J lırk •.• un. n ıaı < C\'· ı.ı Jet cı <o u) ısı) c mat ıua , u un .ııallcrrni one surnıck ~·ocuk~:ı uır lııı· 
?umu Vl'Çhile tebarUz etmektedir. Ba. !unıııal,lı.ıdır. . . . . lileı· yollardaki muhtelif dflnılr· lctlcı•I miinn chctl bir sulh gn- ,slırııriılerin lüı.uınsuı. bır hfoflen ı .ekcllıl', 
rış a·z.:usu umumtdlr \'C bu dıı \'lızlYe. Şuru'iır.ı teın111 ccleh~lırıııı ki, Tu· yolu kısımlarını tahrip edere it ı rnutlsidlr. ln iliz • Prnn ız nıii· iıLll l'I. kalııc:ı[;ınu tlnır Leh sıyıısi ııı:ıt. ı SOVYET DONA!'MASININ 
tın ıı-ırmal istihalesi için yegılne sn. nn cnıcrn:ıs:.oııol ~o.nır'l)onu, ıııe\'· . • ~ • • lııtkıı ı.ıruıınuım ıı.h.ır edilen ırnnıuı 
r:ıntl'lr. cudi;>eli \I' tııalı)elı Jlc, u.ııın:ı, l,u\· geri ~ckilmlşlcıdlr. lnust-hC'tl bh ımlh nnıııntisl<1h. !İ ıclıJl'UZ cllıl'lllCl.teılııler. :MANEVRALARI 

Dfıı-cr gazeteler de buna '--nz t t 
1 \cllı \C lııJr bir Ho111,111~an111 Avru- Klngteçen, l (A.A.) - ç;ıı SO\)Ct I•'ransız nıiiııa cbt.'ti hiı l> 11 1 k 1 1 M..>skova, 17 {A.A.) _ BahriyeniP 

ın: er c • . • . 1 .ııızı8 ı erııı de ıu , 11.•w• c >U 
sırı r ı ~tm ktedirler. 1 ıı.ı dJ\•1'illll l.ıım~l clııııı;;lır. lltı~~ın ajansı blldlriyor:· sulh ~nınntisldlr. luntlıııd.;rıııı hu)tıcueıı Uo.ıı') WıcL· organı olan h.raıınl Flot gazetesi, so..-.. 

\".rm:ı, lG (\.\.) - Anarlolu n·ıl.ıı1.1 :t.ıııuı:ıı gc_~mış hal.l:ırınd,ın ı.o Çhılilcr Yangtzc şehri boyun·! B'itlin bu n31·ı, n3rı sulh h:ln zur g.llclcı.t, serbest ~cııır lı.ıl..:111111 yet filo unun h:ı.len Baltık denizinde 
j:ır mıın hu usi t'.luh:ılıiri blldırıror: 111 11~·1 ld~ınc frrns. t etıııe.klC",I °'"· ca iki koldan Pengtselıc doğru ynptlmış i tlnnt nol talnrı ycw u.ıııL.ı .n uulııll ,.ıı.ı)cııı11 Hılıııu mıı.neYralar yaptığını yazıyor. 

l' , z 1 ı B kır . D ruıı:ı ı.onıı!I' onu, Honının ıı c C\ lctı 1 
.u 1 ~ r, c;\ ırnız. r. . · 1 . c'·. ileri hnreketlcrinc dc\'am C't • yl'ni .nl'i-Jnm hihl)Ctli sulhu lc~ıırıucı. ı,;:ı)esı)lc )uıııl cuk oluıı Da.nzı~. lG (A.A.) - DUn Dnnzıı. 

Ilı k ~ \ ı.l ı'ın Turk • h"ilız un· ııczdı ıdd.ı doo;l ,oıııı~) omın.ı 1 1 ' ' ' ı dcltı Hltlercl tecıeld:üllerln gc~ll resnıl 
ıı 11.~1 1ı kkııd Ii ıuıı..unıı naklet· ha zı).ıtlc ı;adık lıir h:ıle ~clıncl.lC" 

1
mektcdtrlcr. Bir kol Penr,tschc,ku'"·ctl)'l<' ınnhafnzn NlchiJ<'· hır ıııc_bıs.t kurşı:;ınu..ı 'oloıı).ınııı .. • 

ııı • ,,. \ l u ı ıt un Il. ,'.'ıf. 1\1 ,.1·1·1'11· dır. \bir kilometre mesafeye lrndar cC'k :reni bir milletler rt"nıl)Cti ne gılıı bır lıuııı_ lıurrkct ıllıhn1. l" tahmin edildiği kadar mühim bir ın•. 
' , 1 r. k l , :ın uor tılvet arzetmcml~Ur. Geçide ı:ıucuftl 

<:<' r uill fık:ın ııı .. ,ıp cdılJ l\lni ınem-. l~. G.ıfcnko, ııilı.ırct Slıı:ıln koııfı yaklaı;mı~. dF'er bir kol dn G ııin tc-nıclhıi ı.urmn!; için rn <lccc.,ı e.}ll.)e 1111 .ı;u.,ıc şa~ ., . " 
• ı; 1 · · tık ı · ı ı ıJ ~ı · "' lllLk c oldu •.ııı u ~ .. ıııı:ıktuclır. ::ioy ve muhafaza kıtalanndan SOO kl§i ı:, 

mı ı' 1,. l. 'd im ktcdır. ransııı ıştır · c ınış Hl unıııı 0 ldloınetrc doğuda bir lepe\i i • mii nit ş:ıı·tltıı·ı ihth·n ctme!·tc· ' 0 l.ı ı t Urıllt ctmi§Ur. Şehirde tam bir aU!dl. 
< z tclcr, h'lhrıo;~:ı. Jıu anla ıno fle de~lı:llcrc \e bıl:11ı::ıra 1.oınis;>on iı;ın·ı t . U • ' . lcıu.lı~ıııc HOi\! .Polon)ıı. u _ııısus 11 

l"ı dıır olnrak ltalynnın Akclcnlıde· 1 de hakkı ol:ın )erini alon Alm:ııırn- ı;al e mış r. . ,dır. mukcıııııııel bi'.' ını:ısclınk tcşkıl elleıı net hüküm aürmUotUr. 
• 1 v:ıı"yelinın mfişl.ulütını da tasrih yıı. ıeşckkilr elmiş ve ı.özlerlni şöyle! Çun ldng, 16 ( ~.A.) - Çın in 1 l>linyayı J:nna, ateş~. fo!tlkc· lıir hüdı:;cyc ı ıınııl ederek lıır ~en~ Da.nzlg, ıe A.A.) _ Pollı, dördlltı· 
r,• me'·tcdir bitirmiştir: lmuhtellf cephelP.rlnde muhare· te kftr"'ı korumnk için ynpılncnk en-el Almıınyunın ı\\'usturyııda lh cu defa oıuo.k serbest ıehlre gclcll 

ı, ze; Poİ kn, Turk - 1n iliz :ın· Ronıany:ının sıılhpcn·er siyıı~eti, 1 beler cereyan etmektedir. \'eri· bu hn;.ekcttf' lngillz. Tiirk nn· ılu-; eltisi vu1.ı)elı oııe sürcbilir.d U t.ch gazetelerini mü11adere etmııtJr. 
mırı~ınııı Avnıpa merkı·zlu mdeki bir enteruas,>·on.ıl münııknlıit yolu 'e len m alunınta g<>re Çinliler 13 lnsmıısı hlisnii niyet snhibi kil\'• zaman A\ ustur) ıı halkının fıkrinı oğ Val'§O\'a, 16 (A.A.) - Dnnztger r:eu 

•' ı~ınrf lınkkınd:ı P:ıri~ ncrlln YC n)nl :uımnncln hir Homırnya nehri o· ıı h 1 l' h . • ' . 1 i 1 iv. ı 1 liv. rcnınck lııısusııııılu Alrnaııyanın l\C' este Nnchrlchtcn gazete.sinin bugunı.U • • • salıalıı orta upe c e :ı.nn ne rı "et crm > r l'St gı, c c c H·rı gı .. • . . . 1.,, . ,us 
lıoın:ı husus! muh:ıhırlerlnin tl'lsraf. lnn Tıını ıııcnsaphırınn noman~ıı . . · knılnr huyuk hır ısıııııın goslerc ı"'ı nUahası Polonya hakkında kasda n " 
1 rıııı dıı. ne~re) lemeklcdir. j b:ıyr.l!ıının tckilıııesl 'cmholik Jutl sahilinde mil tcncldlt ıtı·ateJ lk hır l>n~lnııgıç oh~ahd,lr. ' , J hnlırl:ınl:ıdır. Yolk!;tns'nin ,._crclıl· tenit havadlaler ihUl ıı clUğl ı~ın rnU. 

Bu 1 lgr:ıflnrn göre, Pnriste hudut· ile tebnriız etmiş lıulıınm:ıkladır. !noktaları almışlardır. l SADHİ },RTEM lcceği bir knrtır scralınten gayrı meş· sadere edllmtııtlr 



Günün siyasi meselesi 
ZAYİ 

Tatbik mühürümü kaybettim. Ye· 
nislnf alacağımdan za}'iin hiikmü 
yoktur. - Zey11eıı AJ.-şener. 

ra n s 1z1 ara g öre T Ü rk- oı~:~-:: ••. /kfocllua Dalmlnd<m 

1 
• • Dir borçtan do!Dya m:ıhcuz ,.c p:ı-

19 
t 

n g 11 ı z an 1 aş mas 1 1 ~~::ııç:;·.:~'~·:;:i ,~:~koa~~~:~ 4,.:~e~nk~i mayıs a 
Sarı ıırna 'c sni r ('şyıı 23 - 5 - 039 ıorl· İstanbul muhteliti ile 
· . &Ünlerin en mühim siyasi temin ederek hi kimse i tehdit hine müsııdif s.~h sünü saat 1 i den 
l&eı& ol T.. • • ç y 18 kadar Jlaskoy Arobııcılıır ımkıık okullar muhteliti 

ı Fan urk - Jngılız an. etmemekte, ancak kuvvet ve ta- Müverrih Ali ~okak 35 No. Ju hrıııe kar§ılaşıyor 
ht • rnnıız matbuatında çok hakküm siyasetiyle idare edilen önünde atık :ırllırına sureti) le ı>otı• . . 

t bir teıir yaratırruıbr. Fran. her türlü iddialan bertaraf etme· l:ıcaktır. IJc1ılen Terlılyesı /slaııbul Döloesı 
-~ Temp guetetinin l>.tma· ğe yaramaktadır. Dirinci arıtırnıııda muhommc11 Futbnt A/anlı/jmdan: 

de Türk - lngiliz dat- Balkı.nlarda. Çınakkaledc ve kıymetin % 7& ini bulmadığı takdir· 1 - Spor ,.e geııtli~ ba)·rııını olan 
hakkında §U mühim yazıyı k. . _ . . de ikinci rırttırmosı 26 • 5 - 939 lo· 10 • Cı • 193!1 cunıo süııü soııt 17.3u 

dıık. Şar ı Akdenızde oldugu gıbı Şar. rihinc nıüsndif cumo sünü ıırnı sa· dıı Kııdıkü~ iindc Fcııerlıııhçe :.tadın 
lurlt' . . ki Avrupada lda hiç bir şey tesa- aite satılııca~ından talip olaııl:ırııı dn İstanbul klüpleri muhlcliti ile Is· 't -: 1ngılız milnuebatının düfe bırakılmıyacak ve harbin ö. ye\"mi ınezkurcla mahallinde buluna- ıaıılıııl okull::ırı muhıelll takımı nr:ı 

~.,d tıctıccleri Ankara ve Lon. nilne geçme!< için icabedcn her cnk meınurınc nıiırocoatlorı illin olu· sınd:ı bir ıuıbol müsabakası yapıla · 
t. ~ resmen tebliğ olundu. tedbire bqvurulacaktrr. nur. ( 1\. 1. 101) caktır. 
11trlc 2 - Bu müsnbaknnın hakemi Şaz, 

b.. b ca takdir eder ki, bu anla~- T"" k F 1 z A \ ' ı ·ıc c s ur - ranıız an aşmasını, Tezcan, ) 'On h:ıkcııılel'i Ahmet Aı.lcm 
~ b >'nclrnilel vaziyetin inkipfı İngiliz matbuatı tam bir ittifakla g32 yılında Ticaret mektebi alisin· Gi:ğdün ,.c Adnan Akındır. 
'a§lıea. ehemmiyeti h:ıiz'dir. Türkiyenin de bundan böyle, müş. den aldığım mezuniyet \'csikaını zn· 3 - MUı;obakn snlibıne beden ter
~ ttıc yayılma siyasetine karıı terek çalışma esasını kabul etmi- ~ ı eıılnı. \'enisini alııC'al;ıından eski· lıi) c-sl lsınnbul lıölgesi başkanlığı ta 
~ltttfck. bir mukavemet cepheıı' d 1 · • d "ı"nin hükmü roktur. - Aclcma Ziraat rafından bir kupa \"erilecektir. yen ev etler arasına gırmıı ol U· ., 
ltı,L~aı bakımından .da kati bir Uarıkıısı Miidıirii A. H. :a :Soysal. 4 - İstanbul muhtclıt futbol t:ıkı 

•ııllfy ğu ıclclindc kabul etmektedirler. nıını teşkil edct•ek Mmaneıların isim 
c ipret eden bir htdiac. Diğer taraftan Türkiye hüldl. 938/440 lcri "c klüpleri aş:ığıya )·ıızılmıştır 

Coğ 
~· • tafi vaziyeti, ta.Yanı takdir 
'ttı k 
~ t uvveti, Balkan anlaJması-
1\t\p 11

hundaki aksiyonu ve bütün 
~. ~crnJeketleri üzerindeki te
~ 1tnından Türkiye bilhassa 
~ § 11ları, Şarki Aktdeniz ve Ya
~~ atkı alaka.dar eden siyaset o. 
>tıııı:tıın en mühim kozu vazi-

Cdir lu • 
t t~k - İngiliz anlaşmasının 
>l' i b~1Yrneti, Şarkın en ehemmi. 
"tile ~r kısmındaki her türlü kuv. 
\tıı areket te§ebbüslerini, mü
~tt t siyasetiyle akim bırakabil
~ı tnuktedir, taman: · ıle bir 

•aa . . 1 d le sıstemı o uıunda ır. 

1\ 'ııll' enıpı gazetesi bundan ıon. 
~illtrıanın buıünkü vaziyetine 
~ ederek diyor ki: 

llıttj: "aıiyete göre, her iki hükiı
~ ııa~ Uıun vadeli bir anlaşma ha. 
lııııa.~;ıl\taya kadar, daha şimdiden 
tı l\1tdtıı bir mıntakada, yAnl Şar. 
~· t11\ı havzasınıda, bütün kuv 

~~ ~ al b' r iş birliii yap
t. arar verdikleri görillmek-

~tr 
1 

• 
"<ıld İlti devletten birinin her ne 

1~ag c 01urna olsun taarruza uğ. 
t
1
q tr,

1 
halinde mütekabil yardım 

a :n·· ıJt · ustenit olan Polonya -
ere . 

ıqlc anlaşmasınıı mukabıl, 

~~il;; İngiliz anlaşması, yalnız
li~f':anlar ve Şarki Akdenizin 
l:ı .ıı Vaziyetindedir. 

\o. ~ıltcr . .. . 
' 'llıla e ıle Turkıye arasında 

l
'r d 

11 anlaşma her iki tarafın di. 
. evıcu .,.j,, er ile de, ancak sulhun 

~ .. .rCsj • • 
;.~ılirıd 1Stn umumi menfaatler 

1~or be, anlaşmasını da menet. 
: la1~ u vaziyet, Türk - İngiliz 

._ aaına t .. • b" "t11: amamen muvazı ır 

ıı:.;- :Fransız ve bir Türk -

1 
:ı <:~ ~tıh:§masına kapıyı tama

~l.li bırakıyor. Şunu da kay
ıı d: ki, Türkiye ile Yunanis. 

rc~rn· . • 
·ı~.~r " ı muahedeler ıle bag-

~<ı ~· • 
:ıj11 :~ısenin, İngiliz: diploma. 

\~taa·ıır llluvaffakiyetini ve de. 
~ ı er· 
;ı<Jr 1n kuvvetle bağlanmıJ 

~bil\11 b8.Ulh ün m ü.dafaası için en 
~t Cd ır sebep o1:3uğunu kimse 
~1 clllcz. 

\ı~ .ıhatrir ı ·ı 
t Ş<lt-J.- ngl tere ve Fransa-
•~ İ de ·ı Akdenizdeki menfaatle-
111>ı tcba ~ 

:ı d ruz ettirdikten sonra e..,aun 
l'te,,.. ediyor: 

t ., ırı .. 
~ t harcıtote tarafındaki matbuat 
~t1ı ç ette totaliter devletlere 
~ 11l":;Iıg Ctnbcrlerne siyaseti takip 
ıa .. unu ·ı . ......._ ı . 1 en sürerek Polon. 

• 11 ~ılt~ 
'ılrrıa'l, -re muahedesi hedefi-

.. ı.ı . 'I'u ; aya müteveccih bulun. 
1 rıt - 1 ·1· 1 ltdcf· aıgı ız an aşması. 

;,! 1 d ı 
c teLir c talya olduğu şek-

ı Oıııar . etmektedirler. 
•r.. a, ıki "h 

"P:.~ mı ver devletin ne l ""ıır:ı ş· 
ilr, ne d ıtnali Şarki, ne Bal-

a cll'ıeıı- c Akdeniz hakkında 
ı- •c tanı.a-r. beslemedikleri tak. 

• ınıyJc •. :1 
•eıı:t rnu afoa esasına L olan L 

t !\ o:ıc:ra ondra - Var§ov;ı 
, ııı llerli - Ankara anla§m&la

t: ~al\ tch~k;~ Roma için hiç bir 
l ları tcv b lı mevzular olmıya. 

41 ~Y'lrıl a ı verilir. 
tc1 ar ve Al 

~ li t 1t1 halc"k tnanlar bilmeli. 
r~iyc il 

1 ıt halde Polonya ve 
.. ;1afaa ie Yapılan anla•malar 

a ıtcrn· . :s 
ının mlie11iriyctini 

meti tarafın.dan alınan bu vaziye- TJtuoiJlıı Birind Sıılh llu/;uk lld- Bu idmancılar yalnız full.wl ayakka 
tin diğer devletler tarafından ve. kimliği11dcn: bıloriyJe o gfin saat 16.30 d:ı Fener 

. . .. .. . bahçe stadının idmancılara malısm 
rilecek kararlar üzerinde de bü. Mulılttının Gumu5lııınrnln Kale kö- soyunma yerinde aJanlığımıza mtıl!ı · 
yük bir tesir yapacağını düşün· yünden Suınsundu Kale köyiinde Er- ki olocokl:ırdır. 
mck lizımdır. meni mahallesinde Ferhat Humelilı lleşiktıış Klülıündeıı: Mehmet Ali 

MalQm olduğu üzere Türkiye· 
Jleyhiııe açlığı dokuz lira o• llilsnü, Şcrrr \'C İbrahim. 
tuz altı kuru, nlncnk davo • llcykoz klübündcn: :)ahap vo l\Ius 

nin Sovyet Ruıya ile caki bir an. t:ıra. 
sıııııı carı duruşınnsı sırasında müd· 

laJmasr vardır, ve lngiltere ile bu del zaptı ılıwasını tekrar ile yemin Bc)·cısluspor klülıünden: B:ınıhlnı. 
anlaımasınm .da Moskova, Lon- teklif etmiş ve milddelaleyhln ika· ve Etyen. 
dra ve Paris arasındaki görüşme. ıııetgahıııın nıeçhuliyetinc mebni ylr- Şişli klübünden; \"ilastnrdi, Dirnn 
teri kolaylaştıracağı limit edilir. nıi beş giln ıııiiddetle ilanen gıyap kıı· ve Arşavir. 

Yunanistana pek yakından bağ. 
h olan Türkiyenin, Balkan Antan
tı milnasebetiyle Romanyaya kar· 
ft da bazı mecburiyeti vardır. 

rarı tebliğine karar verilmiş ol- l11lrıl klillıünden: Hnkkı. 
Aııadolulıisorı klüiıünden: Meh 

Nihayet Tiirkiyenin bu vaziye. 
ti, Belgradr lda dütiin.dürmelidir, 
çünkü İtalyanların Arnavutluk, 
yani kilçük bir müslü~an devleti 
Uıerindeki tiddetli hareketleri mu
hakkak ki Ankara hükumeti üze. 
rinde ehemmiyet verilecek bir iı~
diıc tesiri yapmııtrr. 

B 

duğuııdıııı muhakeme giinü olan 
29 - 5 • 39 s:ıat H de biztat veya bil· 
,·ckfılc mnhl,cıneye gelmeniz muaıne· 
leli gıyop kurarı ımıkıımınn kaim ol· 
m:ık üzere ilfın olunur. 

Z A \' 1 

Emin knıosı Be) azıt nüfus me
ınu rhığunıl:ın :ıl<lııtıın 5 sicil ve 121 
sı:ıyfndn kayıtlı nüfu'i tezkeremi koy
!Jellim. Yenisini olacağımdan eskisı
nin lıükıni.ı yoktur. - l'ı:rikli ofjlıı 

Sotirl Jllanasyadis. 

en: 
Bir ay müddetle eksiltmeye konulan içme su 

1-Besni Ycni§ehrine tahminen 4 kilometre Kavak bağı mev

kiin:fon getirilecek içme suyunun yalnız §ehre isales i kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - l§ln muhammen bedeli 23792.33 liradır. 
3 - İstekliler bu işe ait §artname proje vesair C\Takı mec

caneıı Besni belediyesinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 29 Mayıs 939 tarihine müsadif Pazartesi günü 

eaat 16 da Besni beledıye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gir~bilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te. 

mlnat ve vesaiki o gUn saat 13 kadar Encümene teslim etmiş, ol. 

rnaları IAzıındır. 
A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 maddelerine uygun 

178'1.42 lira muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar . 
C -- Kanunun 4 cil maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Malatya Vilayeti Nafıa Başmühendisliğinden münaka. 

snyP girmek için alacakları vesika. 
6 - Teklif mektupları ıhale günü saat 13 çe kndnr makbuz 

mukab!linde Eesni Belediyesine verile<'ektir. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli ta:ıh. 
hüt

0

1U olması ve nihayet bu saate kadar encümene gelmiş bulun

ması lazımdır. 
8 - Bu is hakkın.da fazla izahat almak isteyenlerin Besni be. .. 

ledi) esine müracaat etmeleri. 
9 - Müteahhit in§aat bedelini istihkak raporu aldıkça rapor 

muhteviyatını Belediyeler Bankasından alacaktır. (3291) 

:·.Devi.et; Demiryollar1 ve .. Li'!l.a~ları · 
· i letme Umum idaresi" ilanları -y; 

' . . ·~ .. 

Adapazarı -Sapanca gezinti T re.nleri 
Haydarpaşa - Adapazarı - Haydnrpa f;a gezinti trenleri 

21-5-939 pazar gününden itibaren jşlemcye başhyacnktır. Kal. 

kış \'e varış saatleri aşağıda gosterilmietir. ls t.asponlardnn fazla 
tafsilat alınabilir. (3331) 

: I nci tren 
6.55 

Haydarpaşldan hareket : Adapazardan 
: 2 nci tren 

7.30 

*** 

: I nci tren 
18.00 

hareket: 
: 2 nci tren 

18.56 

met. 
Dernirspor klührınden: Must:ıfn Öz. 
;, - l\lulıtl'lil tokıınırı kuptanı lliis· 

nü Sovınondır. 

Bu hafta yaplla
cak maçlar 

Fenerbahçe - G. Saray 
karşılaşıyor 

neden 1 erbiyesl 1.~tanbul Döloesl 
Futbol Ajarılığından: 

21 - 5 • ı 039 lnrlhlndc )'npıltıcnk 
mnçlnr: 

TAKSIM STADI: 

Topkopı, Arnevutköy - • neykoz, 
Kurtuluş. Soat U.30. H:ıkem Feridun 
Kılıç. Ynn hakemleri Sıtkı Erynr n 
J~rk:ınlı. 

lstnnlıul, fü•)'oJ!lu por - Kn'lımp:ışa, 
G11l:ıt:ıspor. S::ınt Hi.30. ıın!Zcın Ahmet 
• .\dem <iöğdUn. 'inn lıokl·nılcri Hıfkı 

Aks:ır ve Z ıya Kuyumlu. 

FEL\ERB.\HÇE STADI; 

Anndoluhlsarı • Galata Gençler. Sa
:ıt 14.30. llakcın Necclct CeZl'n. )un 
hakemleri Halı:ıcttin l'luöz ve Jlalil 
Özboykal. 

Culatııs:ıray • Ft•ııerhohçe. Saat 16. 
30. llııkem Tnrık Özercnı;in. Yon ha
kemleri Şad Tezc:ın ,.e Adnan Akın. 
23 _ 5 - 1039 Salı günü :rııpıl:ıc:ık maç 

PENEHUAÇE ::iTADI: 

.Siıleyın:ıniye - Fenerbahçe {Şild 
maçı). Saat 17. Hnkem izzet Muhit· 
tin Apak. Yan hakemvlerl Necdet 
Gezen ve Nuri Dosut. 

Futbol ve Atlet 

Melih 
Galatasaray Klübüne 

girdi 
Kapanan Güneş klübil azasın. 

dan l\felih vazifesinin tspartaya 
nakli yüzünden &ehrimizxlen u. 
zakla.şmıştı. Seri bir futbolcu 
aynı zamanda da beynelmilel bir 
atlet olan Melihin işi tekrar ls -
tanbula devredilmi§ olduğundan 
kendisi Galatasaray klübüne inti. 

sap etmiştir. 

Davet 
Beden 1"ı•rbiye.ısl /stanbul Bölgesi 

Başkanlı/jwdcın: 

19 MaytS Goncllk ,·c Spor b:ı:\Ta· 
mına m:ıhsus do,·ell;)eJerl almak üze· 
re lıölgcmlze bolflı klüp murahhas· 
Jarının 17 ,.e 18-5-Hl39 tarihlerinde 
bölge bfirosuna mürocııallıırı lüzumu 
tcbllQ olunur. 

Tenis şampiyonu 
Almanya tenis şampiyonasın. 

1.Iuh:ı.mmen bedeli 30400 lira olan dökme boru ve te!errUa. 
tı 26--6-939 pazartesi gilnU saat 11 de kapalı zarf ueulü ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyen. 
lerin (2280) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve teklimlerini ayni giln saat 10 a kadar komisyon re. 
isliğine vermeleri 18.zımdır. Şartnameler (152) kunı§a. An.kara ve 

· da Henkel, ~pfert'i 6-4, 6-4, 
6--2, kadınlar arasında Ullstein, 
Dietz'i 6--4, 9-1 roağlO.p etmi,_ 
tir. - - ..__ Haydarpa.§8. vemelerlnde satılmaktadır • . (3189). - -

7 - v:.:~?T 17 MAYIS 1939 

Da vis kupası 
Beynelmil tenis müsaba
kalarına devam ediliyor 

'Aacari&tan - Yugoslavya l Bro~·n'_ı 6-3, 6-4, 6-3 mağlür 
Budape.şte, (A.A.) - Davis ku etmiştir. 

pası tenis karşılaşmalarında Yu. 
goslavya 2-1 galip vaziyettedir. 

Maamnfih, bu karşılaşmalarda 
Macar Asboth, Puncec'i 7-5, 
•l-6, 7-5, 11-9 mağl(ıp etmi§. 
tir. 

Nuncec - Mitic çifti, Asboth 
- Gabory çiftine 6-1, 4-6, 6-2 
7-5 galip gelmiştir. 

Yeni Zelanda - İn~iltere 
Londra, (A.A.) - İngiltere -

Yeni Zclanda karşılaşmalarmda 
vaziyet 1-1 beraberedir. Hare, 

Viyana turu 
Bisiklet yarışı 

Viyanada her sene ''Şehir içi,, 
na.mı altında beynelmilel bir bi • 
siklet müsabakası yapılmaktadır. 
Bütün Viyana şehri hudutların. 
da icra edilen bu müsabakanın bu 
seneki knrşılaşmalannda birinci. 
liği İtalyan LatinJ, ikinciliği de 
Viyannlı Ginseth lrnzanmıştır. 

Belçika - İsviçre milli 
maçı 

Zürih, 15 (A.A.) -İsviçre mil. 
li futbol takımı Lttich'de kar§t. 
!aştığı Belçika milli takımını 2-1 
B milli takımı da, Luzcrn'de kar. 
şıla.ştığı LUlroemburg mi11t takı. 
mını 9-1 mağlup etmiştir. 

ltalya Kupası Finali 
Roma, 15 (A.A.) - İtalya ku. 

pası fqtl:iOI ıııaçlarfuda~ano • 
nun Ambrosiana takmıile Nova. 
ra takımı finale kalmışlardır. Fi. 
nal maçı 18 mayısta Romada ya. 
pılacaktır. 

Dün, Ambrosiana, Genua')'l 
3-1, geçen salı gijnü de Novara, 
!\lilanoyu 3-2 mağtltp etmiştir, 

Yunanistanda atletizm 
Gençlik teşkilatı müsa· 
hakaları.na pazar güni: 

başlandı 

İtalya - Monako 
Napoli, (A.A.) - Havanın mü. 

saadesizliği yüzünden, ltalya ile 

Monako arasında yapılmakta o -
lan Davis maçlarına devanı edile. 

memiştir. Ancak, çiftler araısm. 
da yapılan karşılaşmadan sonra, 
İtalya 3-0 galip vaziyete olduğu 

göz önünde tutularak, diğer kar. 
şılaşmalardan sarfınazar edilmiş 

ve İtalya 3-0 galip vaziyeti ka. 
bul edilmiştir. 

Almanyada futbol 
Mıntakalar arası 

maçları 
Almanyada pazar günü bölge. 

ler arasında yapılan futbol kar. 
şıl~malarının neticeleri §Unlar • 
dır: 

Hamburg S.v. - Blav Vays 
Berlin 3.0 

Hindcnburg Allcnştayn - V.f .1. 
Osnaburk 3.1 

Dresdncr S.c. - Fortuna Düssel. 
dorf 4.1 

Ad.mira Viyana - V.f.T. Man. 
hayın 8.3 

Eski Çekoslo\'akyadaki mUsa. 
bakalarda da §U neticeler alm r 

mıştır: 

S.k. Nı:ı.eod - S.k. Parndubitz 0.1 
Zidenice - S.k. Klando 4.1 
Viktoria Zizkov - Bata 2.5 
S.k. Pilsen - S.k. Ostrav 4.1 

Bavyera· Prusya 
muhtelitleri 

Bavyera muhteliti ite şarki 
Prusya muhteliti arasındaki maç 
Bavyeralıların l~ galibiyetile 
neticelenmiştir. ı\lmnnyada b.ir 
turneye çıkmıe olan ltalya şam. 
piyonu Bolonya takımı Frank~ 

furt ekipini 6-3 mağllıp etmiş .. 
tir. 

Yeni neşriyat : 
Atina, 15 (A.A.) - Milli genç. ·Mehmet Akıt ıkınci cilt 

lik teşkilatının atletizm müsabn. 
Eşref Edib torofınclon yazılan n 

katarına olimpiyat stadında baş. lstiklıil marşı şairinin edcbt, içtimaı, 
lanmıştır. 

siyııst cephelerini, ic ve dış hoyatı-
21 l\1ayısa kadar devam ede • nı gösteren lıu ıniihiın csc.>rlıı ikinci 

cek olan müsabaka ve oyunlara, cildi de intışar etmiştir. 3:!2 snyln
Atina ve vilayetlerdeki gençlik dan ibaret ol:ı n hu ikinci dltte çok 
teşkilatının atletizm fiUbcsi men. kıyıı1cıli ):ızıl.ırlo clcıludur: .Mehmet 
supları i§tirfık c~ektedir. .\k i f ı ıı vefatının ikinci scnei devri-

Müsabaknlnrın açılış törenin. ycsi ıııüno sebetiyle kabrinde, cami· 
de, ilııiYcrsitcıle, lıolke\'lcrin<le, ınck

de, milli gençlik ~e~kilatmın f:ı.h. tcplcrdc ~·:ıpıl:ın ihtifnllcr, söylenen 
ri reisi prens Pol, prenses Fredc. nutukl:ır, okunan şiirler, bu münase· 
rik ve ba§bakan Metnksas \ 'C teş. belle yazılan ynzıl:ır, gozetelerdcki 
kil!tm ileri gelenleri hazır bulun. nıünolrnşnl.:ır, leh ,.e olcyhlnde söy
muşlar ve halk tarafından şiddeL lencn büliln sozler, kırk sene enel 
le alkı§lanmışlardır. y~zdıAı ilk şiirleri, kırk sene sonra 

Mısırdn yazdı~ı "Firanın ile yüzyü-
Golf birinciliği zc" şiiri, Necid seynhnline, çocukluk 

Frankfurt,ta yapılmakta olan znmanlanna, darülfünunda tedris ha· 
Almanya golf şampiyonlan mu - )'Dlınn oit hatıralar, tenkit ve tahlil· 
nasebetile, Almanya _ Holanda · ter vardır. lki cildi bin sayfayı se
kndm ekipleri arasında bir kar. çen lıu kıymettar eseri bütün kıırile· 
şılaşma yapılmı§trr. Alman ekipi rinıizc tııYsiye ederiz. 

2 1.2 - 6 1.2 galip gelmiştir. 
* * +:· 

Alman kadınları golf ~ampi • 
yonluğunu Bn. Milli Reuter ka • 
znnmıştır. Bn. Milli bundan 10 
yıl evvel, üç defn Almanya disk 
şampiyonu olmuştur. 

, - ' 
l 

nn. :\t~:~~~ı~ ~ı~~ı~~·u~ı.u ~ 
1\ıks ı ııı • Tnlimlı.ınl• Pulno; ?'o 4 

l' ıız:ırı!.ııı ına..ııl:ı lwr 111111 

sn:ıt ]j rll•n sonra. Telefon : 401 ı1 

4g.+ .. &•ımım• 

1 Den iz Levazım ilanlan=.I 
Marmara Vssüba7ıri 1(. Satmalma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu 
Kuru fasulye 10.COO 
Nohut 10.CCO 

• Askeri ihtiyaç için yukarıda mlkdarı yazılı iki kalem yiye • 
cek maddeleri pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 18 Mayıs 939 Perşembe günü saat 14 de !zmitte Ter
sane kapasmdaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu* .-.it §art. 
name her gUn komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2:190 sayılı b.. 
nunun istediği vesikalarla birllkte muayyen olan gün ıve NA~ 
ıkomiSY,On ba§landığma milracaa.tlan. .(3377). - - - ---~-· 
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Sayın müşterilerimiz: 
Tokalon Kremi vazolannın müsabakasına ait ikramiyele. 

rin vürudu g~ kaldığından keşidesi tehir edildiği ve bili.ha.. 
ra yapılacak keşide tarihi ayrıca guetelerle ilin edileceğini 
beyan ve bu mecburi teahhrdan dolayı mazur görmenizi ri
ca ecı.t&. 

1 Harici Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu ilAnları j 
60,000 kilo ıade yağı kapalı r.arf usulile eksiltmeye konul. 

muştur. Kilosunun muhammen fiyatı 100 kuruş olup ilk teminatı 
4250 liradır. İhalesi 1~939 pazartesi günü saat 16 dadır. ls. 
tekliler şartn.a.mesini 500 kuruş mukabilinde satın alma Ko. dan 
alabilirler. Talipler kanunun 2, 3 maddelerindeki vesaik ile temi
nat mektuplarını havi zarflarını belli gün ve saatten en az bir sa.. 
at evveline kadar Kırklareli As. satın alma Ko. na vermele:.-i. 

(1000) (3302) 
*** 

Hava Birlikleri için numunesi veçhile 2000 adet hava rengi 
dikilmiş kaput alınacaktır. Hepsinin muhammen bedeli 24000 lira 
ilk teminatı 1800 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 30-5-939 sa
lı günü saat 15 de Ankarada M.M.V. Sa.Al.Ko.da yapılacaktır. Nü
munesi Ko. da görUlebilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddele. 
rinde yazılı vesaikle birilkte ilk teminat ve teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Sa. 

Al. Ko. na vermeleri. (99'~)_ ~3ll4~"--~~---~~~~--t------"'l'~~ 
* * * 

haatalıldanna, cılız- yavrular, yürüyemiyen, dit 
çıkaramayan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, sol
gun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN KUV 
VET ŞURUBU'ndan içmelidir. Kanı artbnr, it
tiha verir, tifai tesirleri çoktur. Fenni ıurette 
imal edilmit, içilmesi kolay ve lezzetli bir ıurup
tur. Küçük büyük her ya§ta istimal edilebilir. 

llevazı m Amirliği Satınalma Komisyonundan 

141220 adet limon alınacaktır. Açık eksiltmesi 29-5-939 
pazartesi günü saat 15 de Tophanede Levazım amirliği satrnalma 
Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli :;001 lira 11 kuruştur. 
Ana.dolu cihetinin ilk teminatı 92 lira Rumeli cihetinin ilk temina.. 
tı 178 lira 10 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülebilir. lsteklile. 
rin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(668) (3305) 

* * • 
775 liraltk yüz havlusu 18-5-939 Perşembe günü saat 14 de 

Tophanede Istanbul Levazım ~irliği satmalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. isteklilerin 116 lira 25 kuruş 
kat'i teminatları ile belli saatte komisyona gelmeleri. (672 (3442) 

*** 

Erzurum As. İnşaat eubesinde çalışmak Ur.ere yüksek tahsil 
görmüş bir mimar veya mühendise lüzum vardır. Aylık ücret 250 
liradır. İsteklilerin ehliyetname ve vesikalarile mezkfır şube mü. 
dürlüğüne mUracaatlan. (1010) (3343) 

*** 
Muhtelif mahallerde 11 adet benzin tankı yaptmlacaktır. Ke

ıü bedeli 121142 :lira 82 kuruştur. İlk teminatı 7307 lira 15 ku. 
ruştur. Kapalı zarfla eksiltmesi 2-6-939 cuma günü saat 15 de 
Ankarada M. M. V. Sa. AI. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 610 
kuruşa Ankarada Ko. dan alınabilir. Ekslitmeye gireceklerin iha
le gününden bir hafta evveline kadar Hava müsteşarlığı altıncı 
şubesine milracaatla vesika almalan şarttır. İsteklilerin ilk temi. 
nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Ankarada Ko. na vermeleri. (1012) (3345) 

* * * 
Izmirde yaptınlacak bir hangann şartnamesi tadil edilerek 

yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşü bedeli 134012 
lira 30 kuruş, ilk teminatı 7950 lira 65 kuruştur. İhalesi 2-6-939 
cuma günü saat 11 de Ankarada M. M. W. Sa. Al. Ko. da yapıla. 
caktır. Şartnamesi 672 kuruşa Ankarada Ko. dan alınabilir. Ek. 
siltmeye gireceklerin ihale gilnilnden bir hafta evveline kadar 
Hava müsteşarlığı altıncı 9ubesine müracaatla vesika almalan 
şarttır. İsteklilerin ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saa
tinde.n bir saat evveline kadar Ankarada Ko .na vermeleri. 

(1013) (3346) 

·-

fstawıbul Beledivesi ilanları 

Senelik muha.m- tık te. 
men kirası minatr 

Çalı Fasulye 9530 kilo Burgazadasmda gezinti caddesi sokağmda 
Ayşe kadın fasulye 22150 ,. gazino 
Barbunya ,, 29900 " Hasekide Haseki medreaesinin 18 N. odası 
Kabak 46695 ,, tnuköyde Kız mektebi sokağında 9 N. dükkan 
Hiyar 20158 adet ,, mektep sokağında 17 N. ., 

Rumeli cihetinde bulunan birliklerin yukanda yazılı beş ka. Uskildarda Tenbel Hacı Mehmet mahalle_ 
lem !ebzesine teklif edilen fiat amirlikçe pahalı görüldüğünden sinin Demirciler sokağında arsa 
pazarlıkla eksiltmesi 2~939 pazartesi günü saat H,30 da Balatta Hızırçavuş mahallesinde Köroğlu 
Tophanede İstanbul Levazım amirliği Satmalma komisyonunda sokak N. 2 ev 
yapılacaktr. Hepsinin tahmin bedeli 6967 lira 78 kuruş, ilk temi- Kapalıçarşıda Cevahir bedestanında 9-11 
natı 522 lira 60 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İs- N. dolap 
teklilcrin belli saate komisyona gelmeleri. (673) (3441) Kapalıçarşıda Yağlıkçılar sokağında Ali-

48,00 
24,00 
12,00 
19,00 

36,00 

G0,00 

12,00 

3,60 
1.80 
0,90 
1,43 

2,70 

4,50 

0,90 

. k ' paşa hanının 11 N. odası. 12,00 0,90 

M 
GdOZR. JIEKl~ıAr d , Kelepır satıh arsa Kapalıçarşıda Gelincik sokağında 21 N. dükkan 20,00 1,50 

Ura amı Y ın Yeşilköyde, istasyon cadde. Kapalıçarııda Ressam sokağında 27 N. dükkan. 18.00 1.35 
P:ıznrd:ın lı:ı şk:ı her sün snnt 2 • t sinde Boeketto Oteli bahçesi Kapalıçarşıda Takkaciler sokağında 16 N. dükkan. 4,00 0,30 

l:t kadar T:ı k'iim • Tnliınh:ıne l "rr. 
apartını:ın No. 10• Teelfon: 41553. narnile maruf ve maabahçe Yukanda semti. senelik muhftmmen kiralan yazılı olan ma. 

üç ev yapılabilir ve üç soka- haller teslim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya ve. 

SAHIRf : ASl:\I US 
"~riyal MıidOrü: il. A hnıet Sn•tnot 

Gasıldı&ı fer: VAKiT .Matbans· ( 

ğa nazır arsa gerek toptan ve rilmek tl7.ere ayrı ayrı a~ık artırmaya konulmuştur. Şartnamele. 
gerekse kısmen gayet ehven ri Levazım MUdürlUğUnde görUlebiJir. istekliler hizalannda ~Öl. 
fi ::ıtla satılacaktır. Galatada, terilen ilk teminat makbuz \"ey:ı me'·tubile beraber 2-6-9:;ü cu
Aslan Han 5 inci kat 1.3 No. ma günü saat 14 buçukta Daim Encümende buknmalıdırlar. 

lan mtıracaat (t.) (3356) 

Sütçüler aleminde 
Süt Makineleri 

1939 modelleri 
mittir 

Dünyanın en sağlam .ge 
ucuz 

M iELE 
Süt Makineleridit• 
Paslanmaz, lekeierund 
bozulmaz. Yedek ak~ 
ima mevcuttur. MIE 
makinelerimize m 
hususi yağımız gelnıi 

Fiatı diğer yağlardan 

ucuzdur. 
Anadoluda acenta aran 

Türkiye umum deposu Jak Dekalo ve Şş.. lst. Tahtakale No. 
Taşra sattl yerleri. 

Ankara acentamız: 
Adana il 

Konya il 

Ceyhan " 
Gaziantep .. 
Erzurum .. 
Polatlı 
Eskişehir 

Trabzon 
Trabzon 

Bolu 

.. 
.. .. .. 

" 

Yusuf Esendemir ve oğullan 
Orner Ba~ğmez 
Mehmet, Şükrü, Necati Kaşık'8 
Sait Akman 
Mutafoğlu M. Şakir Oz~ker. 
Neşet Solakoğlu 

Süleyman U zgeneci 
Alanyalı Abdurrahman Şeref 

Polathaneli kardeşler 
Kurumahmut oğlu Hafız Salih 
Mehmet Yönder 

Tükr Hava Kurumu 
Büyük Piyangos 

ikinci ketide: 1lHaziran939 dadır. 
Büyük ikramiye: 45bin liradır ..• 
Bundan baıka: 15 bin,12 bin, 10 bin liralık 

·amiyelerle (20 bin velO bin) liralık iki • 
'üki.fat vardır •.• 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal e 
nlz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gi 
lursunuz.. 


