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Bugün Gençlik Bayramının 
ınanasrna ve Atatürkün Sam. 
suna ayak basışına dair kıy
metli yazılar ve resimlerle 
çıktı. Müvezzilerden iste~
niz! 

Milli alkınrnanın Serı1boli 
19 Mayıs gençlik bayramı bugün 
......__~~~~~~~~~~ 

kutlanıyor 
Sözlere uymıyan -Ne Mutlu TÜRK Ü M diyene! 

hare :tetler 
'Yazan: ASIM US , 

s İtnlynn Bnş,·ckill )hıssolini 
,,
0
n nutkuncln. sulhtnn bahsetti: 

~·h-ruıında hnrl>i mucip olncnk 
eı'ecode vnhim bir mesele gör· 

llliJ·o tJ 111111." <lccli. Soıırn lrnt ot· 

lr ğf bh· sunlo covnıı veren hnl
.tn l • ııgiJtrrc \'C J~rıuı ayı hnrp 

'Ul·ou ile hnrclrnt cılcn <lc,·lctlcr 
~.llıı tnn;if etmesi üzerine keneli· 
1 lıu hiikmn nğır buldu , ·c cliin
~n Stıllııınun muhnfnzn e<lilchi· 

1;ccğl hnkkrnd:ıki lrnnantlni 
nuo etti. 

l J\cnbıı ltnlynn Ilnşvekilin:n 
• taıl a nammn ileri :siirdiii:;ü 

Ilı .. 
t.ıııhcın istilft emelJerincJcn Ynz 

gt<;ıniş güriinnıcmeklo bcrnbcı· · 

lllQYlc suUıun mulıııfazıısı iinıit· r' 
Cı·· 

l 
11lden bnlısctınc l ııedcıı<liı'? 

taı t Yn efkftrmıııumiyesi lınrp 
. ~ehlike inin çok ynklaşnıış ol

~ğunu görerek hcyccnnn <liiş · 
lıltı~tiir ele onu te kin ctıncğe Jii· 

/'- ~11111 ınu giirrııiiştiir?.-1\'oksn i\ı·
lln''lttltık ic;.gnllıı<len sonrn kının 

ll.n c;ılmuş hlr ilfıh gibi n~ıf,rn 
;.ıı.t'ıtıı l t nlynrı lst ilil pUirıını lın- ı 
1 'rn knrco1 .... izl<'mC'k ve lm le n 
c·~ hll.'l·lııc suikn t bnzıı·lnrınn 
~ 1 

h cmlekctıcri uyuttuktan sonra 
lı· gün birdonhiro hnrekctc gcç
~ek içhı ınJ bu tnr7.A:ln bir dil 

.. 

t 
111Ianıunğa ihtiynç hissetmiş· 
lr? 

Aralnrıncla bir miibaııhct 
O) • 
) lllatlığı için l\1 us olini'nin aynı 
'llnınııcln her ild nuıksndı bir· 
den istihdaf ctmb olması cln 
ltı" • 
Uınkünlliir. 

1 
Şu knılnr ynı· iti l\lu olhıi bol 

;oı Stılhtan bnh ·ederken ar.·zm
; an t.:ıknn siiz.lcl'in göz ile görii-

Bugün, Atatürk'ün yirmi sene evvel Samsuna ayak bastığı günü kutluyoruz. Kafasında 
büyük bir fikir hamulesi ve gözlerinde milletinin aydınlık İstikbali parlıyan Ulu Şef, Samsuna 
bugün ayak bastıktan sonra kurtarıcı planlarının tahakkukuna geçmiş, ve gene bugün bir mille
tin makus talihini yenen parlak günlerin başlangıcı ve milli kalkınmanın sembolü olmuştur. 
Bu itibarla 19 Mayıs, daima alnı açık ve bakışları gelecek günleri delip geçen Türk gençliğinin 
bayramıdır. İşte bugün, gençlik, bayramlarının bu en büyüğünü ve böylesini kutlayor. 

t-n hnktknt lcı·c ,·e Jını·ckt'tlcı·c ··················k····························· 
lı)'lııatlığını ıllkknt etmiyor. Zi· HÜ iı met 
~ lıtıgiiıı ltalyncln bir mllyoıı
A. ttn fnzta nsker ilfth nltnıllıulır. 
(l:•~~'·utı ut,rıın l ,gnllndcn sonı·n 
k lıç Yiiz bin kndnı• İtnlynn ns· 
~rı liih·içe ,.6 Yn.nytı. tarnflnrı

lıa t 

meclisten 
58 milyon liralık fevka

lade tahsisat istedi 
C ahşit c<lil<lF'•i (;ylcııiyor. 

0 
eı·c;ekteu ltn1ynn nnı;o,·ckilinln Ankara (Hususi) -
[e«lıı-.ı gibi A ,·rnpadn hnrbi ınıı- Hükmet meclise ver

(: rı 

1 °lnbilccck bir sclu~p yok i c diği bir kanun layiha-
tnh·a 1. 1 k nsı. J• neden <lolnyı bu kndar sı ile 58 milyon ıra ı 

'hr"rl illl.h nltınıı toplamıştır? fevkalade tahsisat is-
11 llJındn lınrbc glrcl>llcccl.: l>ir 

ıe ele yok ise ne gibi bir mnk- •• !.~~~!!.~~: ............... -........... . 

Filistinde galeyan! 
Yahudiler Telavivde hükumet konağım yak

tılar, Yahudi bayrağı çektiler 
Yahudi nümayişçi/erle lngiliz askerleri 

çarpıştı. 100 yaralı var 
Kudüs, ıs (A.A.) - Beyaz ki-

Hataya 
Kavuşuyoruz 

• 
sıp 

ile pren
anlaşması 
yaptık 

Paris, (A.A.) - Havas 
Ajansı, Ankaradan al
dığı malumata atfen bil
diriyor: 

"lskenderun Sancağı 
meselesinde Fransa ile 
Türkiye arasında bir 
prensip anlaşması vukua 
gelmiştir." 

Şimal devletleri 
Almanya ile 
Ademi tecavüz 
paktı yapmak 

Teklifini red ettiler 
Berlin, 18 (A.A.) - Almanya. 

nın teşebbüsü üzerine Almanya i
le Baltık ve İskandinavya memle-

ketleri arasında iki taraflı a<lemi 
tecavüz muahedeleri akdi için gi· 
rişilmiş olan müzakerelerin neti
celeri hakkında neşredilen resmi 
bir tebliğde deniliyor ki: 

"Hitler tarafından 28 Nisanda 
Reichtagda yapılan beyanat üze· 
rine Almanya ile Estonya, Leton. 
ya, Danimarka, Norveç, İsveç ve 
Finlandiya arasında müzakereler 

yapılmıştır. (Deııamı 6 ıtcıda) 

Almanların yeni 
bir manevrası 

Türk-lngiliz anlaşması 
ile guya Balkan pak· 

tını bozmuşuz 
Yazısı 8 incide) 

::--__ (D()1)m11t 5 'lıci<le) j 

Sporcuların kavgalarını önlemek 
'l'laksadile şiddetli tedbirler allnıyor 

tabı protesto eden tezalıuratçı- Akşam kız sanat mektebı·ndek·ı defı·ıe 
Iar muhaceret blirolnrma yan· 

kavga çıkaranlara takımlarında 
Yer veren klübler kapatılacak 

(Ynzı~ı 7 nciclc) 

Yann başlıyacak roman 
~~---------~-------------------~------~~-

Harman Sonu 
Yazan : Sermet Muhtar 

Bu milli ve romandan naklettiğimiz güzel bir 
Parçayı ilavemiz:!e o1myunuz. 

gın çıkaran bombalar ntmışlar
clır. Atılan bombalardan çıkan 
yangın gittikçe genişlemekte

dir. 
Kudüs, 18 (A.A.) - Milli Ya· 

lıudi meclisi, "Beyaz kitap" ı 

protesto etmek lizere, bugün fe
cirden gece yarısına kadar umu
mi bir gre\' yapmağa karar ver· 
miştir. Beyaz kitap, Arapları 

da hayal inldsarına uğratmıştır. 
Fakat Araplar, yliksck meclisin 
kararlarını ve ihtimal kendile· 
rine yeni Nngiliz siyasetini ka· 
bul etmemek tasviycslnde bulu
nacal~ olım komşu Arap devlet· 
!erin mUtalealarını beklemek· 
tcdirlcr. 

UMUMİ GREV DAŞI.;ADI 

KuclUs, 18 (A.A.) - Evvelce 
hnlrnr veriı.cliği gihi Filistin mil
li Yahudi yurdunda bu sabah fc· 

1 

clrle beraber umumi grev ve . _____ • •• _ ---~ • • _ _ .•• _ 
(Devamı 6 wcıda).. .Vali ve belediye reisi Lut fi Kır darla refikası nı.cktcp talebeleri ara.sında (Yazısı 3 cu sa~ 

• 
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içtin1ai bakımdan maarif meseleleri 

Himaye gören çocuk
\arteşhiredilmemelidir 

[ 

VA~Alt\!I: 

H. Bedrettin Ülgen 
g . lvlemleketimizin ilme karşı 
G 
0~lerdiği alaka ve rağbet tak. 
~ e karşılanacak kalkınmalar -
l:n ndır. Bilgisiz insanın hayatta 

d 
U\'affak olamıyacağına iman c
en 

ıu anne ve babalar, çocukları-
ltiı~kutmak üzere, her türlü müş. 
tı ata göğiis gererek \'C engelle. 
~ ~cncrek, tahsil mücsseEc1crinc 

leQ;jllYorlar. Kendileri de kültür. 
l'In' ltı 1 artırmak maksndile oku • 

ku~Ya devam ediyorlar. Bugün o
'·ı larunızda ilk tahsilde bulunan 
'<I el;:... • lah ~nın sayısı 718,728, orta 
ı:ı~ Sıldc b:.ılunan talebe de orta 
bi:l~arda !1.00,000, liselerde 200 
a~ dır. Bu rakamlar her yıl da 
·~lYor. 

yardım gürme keyfiyetinden dola· 
yı kendisinde husule gelen fena 
itiyatların reaksiyonları nazarı 

dikkate çarpar. 

O halde çocuk her şeyin üstün. 
ı:icdir. Ona yapılan yardım kendi
sine mutlak şekilde hissettirilme· 
melidir. 

Posla umum mü
dürlüğü bütçesi 
12,322.120 lira 

3 -YAKITı 11 MAYIS 1939 

Almanların yeni 
bir manevrası 

Günlerin Peşinden: ---------
Mısır çarşısı istim
lak edılebilir mi 1 

Ankara, 18 (Hususi)' - "Afyon: 
posta müdürlüğüne '.Antalya mü
dürü Faik Aydaı, Antalya posta 
müdürlüğüne isparta müdürü 
Hamdi Hadi, hparta posta tnüdur 
lüğüne Afyon müdürü · Muhittin 
Tan tayin olunmu~lardır. 



Bir Yunan hereti 
izmirde Amerikada A lman casusları 

VAKiT 
ABONE TARiFESi 

11,mı,hı 

tıtnde Kap.kçabia karp mitle
re tecllüler almıyor 
t.ir, (Hmmıl') - F.ce denizi 

llllillerbtde ber tarın ka~c;ılık. 
lara mani ahmmıır tl..-e dost Yu 
MBiltUla ıalllt'.-ek tedbirler a. 
ı.. w1 ohmmalı O.... dmt Yu 
nan gijmrtlk heyeti Çetme yoluy. 
Ja Sa rm amamd•n l8hrimf.ze ..-11 w _...,.çWer tarafm • 

d9a1aılll1• ...... · 
~ aduı bq mUddeiumu

tnill ve ctma11k mildtırUn.Un de 
clalıil bahmdufu Yunan heyeti 
,.. klı't• Dmttir. &Jette • 
a.w, ı. d•ildir. 
ıı.aWseHreis Jlakkmda iyi hl&. 

ı.ıJe mlt+·=ı bulunan do9t uı. 
-- mUmtMilleri tebrimime 
- .... ı.•"ır nrn•v ve 

-·-
Derin derin nefes aldı: "Ben 

bile demek bunun hakiki taa- ı.~ltfiı:D 
llyetfnl bilmiyordum." diye dU· 
ttlndU. Onu söyletmek lbım· 
dı: 

- Şimdi batbatayıı Rumrtch. 
ıöyleyln bakayım, niçin polis· 
lere yalan uydurdunuz . 

Dedim .. Endleell görUndU: 
- Fakaı bunlardan bir tey 

anlamıyorum.. diye cevap ver
di. 

- Niçin Crown oldutunuzu 
söylemedlnlz! .. dedim. 

Bu söz.erim Uzerine pert,an 
bir T&zlyete glrdı .. Bu en gtızel 
itiraftı.. Hiç bir 'kat 1 dUtUn
cem yoktu, Mat muTaffak ol
muttum .• 

Bundan ıonra Rumrtch'ln ha· 
yatında Uç ıene müddetle ta· 
yanı dikkat hiç bir hldile ıeç-
me1i. 

Son olarak Panama kanalın· 
dakl kıtaya tafin edilmişti. Bir 
çlftllk hlzmetcJıiyle evlendi .. 
Yen:den içmete, beıapeız para 
113 rfetmeje ba,ladı.. Hatta. ki· 
ıasınrn kuuından para çaldı •. 
Derhal yakalanmasına ratmen 
ıracmafa muTaffak oldu .. IWT• 
ıa 1tltnnt".apo1is, blllhare Şlkaco 
ve Pttsbrug'a geçti.. Nihayet 
l 9::6 kAnunuunl ayında N~ 
yorkta foyaları meydana tıka
rak yakalandı .. 

Cuus olmak isti1orum 
Rumrlch bu Alman casuahı· 

iuAla uıl girmlfti, teşkillttakl 
haklkt roıu ne idi? •• 

Be1az evin batlıiını tatryan 

öldUrecekılntı" emrlnt de o al· 
11\Jttr •• 

Ona. böyle c&1us olmak fikri 
ilerden ıelmfştl? 

Ga7etle haait.. Birçok klmee
ler gibi Rumrlcb de ılzll ajan
Jarın, ca1mJann baıı fedaklr
hklara katıandrkları tt.tdlrde, 
zencin, mftretfeh bir hayat ıU· 
rebrt~etJerfnl umtt ederek 
men'ur ınealeke intisaba tarar 
vermişti. 

HaJbuJd Rumrlch hakltt ka· 
blUJetıeıiyle pek az mUauebe· 
ti olan blr sevke mallll:ti .• Bula· 
ı;1'kçılık, lokanta ıanolllulu Te 

askırıtk gibi ı,erem, fakat ka· 
fasında yapttıtı hayatı temin 
etmiyen itlerde cahtmııtı .. 

Aylık 

S aylık 
1 •>hk 
ı rıllık 

it~ 

260 
47C> 
900 

tela ı1da otua kuruş düşl 
Posla birlitıne ıtrıneyen 7er 
•1d• )'etmlı beşer kurut 
medihr. 

Abone kaydını bildiren 111 
tap •e telırat Ocrellnl, ı 

Darasının posta Teya banka 
7ollama flcrellnl idare kendi 
ıerlne alır. 

Tarkl11•11ln her poalo nıerked 

V AKIT• aboa• Jl(Uılır. 
Adru detiıtlrmı Ocred 

26 Luruıtur. 
iLAN tlCRETLERI 

Tlcarel Ulnlanaın santhll 
qtın sonden ltlbıren tlAn 

.... mil'& dmrUk batmUd\lr 
)~Tart ve Yuııau güm • 
~ ~ıJdan hm top • 
Jubya iltirak etmiflerdir • 

Ba toplatJda. 'Nrk W YUDUI 
.,. mlarm4a her ttııttl kaçak • 
......... •ani olmak .... alma. 
Glık .._.. t.edblrler cörillW
... w 'bir fcırmill tbıerinde m11 • 

Nihayet bu feJı:llde esrarengiz 
Crowıı'u elde etmlt bulunuyor· 
duk. Nihayet partiyi Jı:aybetmlt 
oldufunu anladı. Yelkenleri au
ya indirdi: 

- GOzel, MOıyö Turrtou .. Ka
zandınız, ben yakalandım.. Ba· 
na mUsaade edin, karımı göre-

Jl"1 Kate Mııg 
kliıth:.rın imali tein llzımıeleD 

llmitılz bir halde dolaşırlten u bUttla mal&matı Rumrich nrl· 
kert bir suç işllyerek divanı· yordu. SRratago gemlsi mttllıi· 
harp kararl7le altı ay hapse mine Brownle lmzalr mektubu 
mahkflm tdildi, maamafl)ı Rum o göndermişti, blnbaft Mllton o 
rlcb'ln haplate ıeçen gUnlerl en o idi. 

Cuusluta karar Terdlkten 
ıonra, avvalce hatıralarını oku· 
mu' oldutu umumi harbin eD 
bU7Uk Almaıı caıuıu Miralay 
Nlcolal'ye mektupta mllracaat 
etti. 

nu mektubunda hlımetlııe 

girmek lıtedlltnl ve bu tekllfl· 
nln kabul edlllp edllme41tlinl 
Nevvork Ttmu gaseteatne Theo
dor Koenıer lemine nrllecek 
blr llln ne blldlrtlmt1llll 7aıı· 

yordu .. 

tılanada 40; le sayfalarda 
kurut; d6rdDnelt •yfıda 

ikinci •• lçOacDde 2; birin 
C i ba$lık yanı kesmece i 
dır. 

8Qy01t, çok dnırnlı, kll 
renkli illa Yerenler• 11r1 
indirmeler yapılır. Resıal 111 
nn unum • utın 30 kuruttaf.t: 

..,_kat ilud eLUll yim, kendisiyle konu,arak em-
4lmcak ~':'· tedbirlıu niyetini temin e?eyl;!'. 

ı.•mda ıaa..rıııyıok rapor vi. Crav • Pumnch ın earar· 
.,_.. sUmrlk ve inhlarlar ve- ensiz ve feci bayab 
iİllidDt anecllleoek ve muvafık Rumrlch lnınetll eener elin· 

ziyade sa:rret 1arfettljl uman· 
lar oldu, pek fazla çal1'tı. U32 
Menıl te•rinlıanl aynıda çavut
luk imtihanına slrerek birinci· 
Ukle muTaffak loclu .• 

BrkAnıbarblye rel•I roltınU 

de ona oynatmıtiardı .• Her iti 
ona gördUrttyorlardı.. General 
Egblden pllnlan çalmak Uzere 
onu yollamışlardı .. "icap edere. Böylcre aylar pçt.I .• Rumrlcla 

her gUn bllyUk bir ateılt ktlçttk 
Ulnları okuyor, fakat laJç birce· 
vap bulamıyordu. Nthayet blr 
gUn Rumrlch Theodor Koerııer 
lıminl kUçUk Ulnlar araıında 

ıördtt .. Satırlan titreyerek oku
du. Bir adr• ver1U1ordu. Kale· 

T1CARI MAHiYETTE OUUY 
KOCVK iLANLAR 

Bır defa SO, iki defası H. 
defası 15, d6rt defası 7$ n jlrtlltlne dertıal tatbik edilecek. de çahıan zaulh bir a.damdı .. 

tir. Bn tehUJtell ltlerl ebemmlyet· 
DUnkU ~eler u.mlmt bir 1 ıts bir ur.retle ona yaptlnyor 

1Mlf1* h&VUI f~fnde eereyan lanlr. Bu TaJlTtt onun gibi ıat
........... Jfeııt iki taraf kaç&kçr. dil olanlara ıuHl bir den olma· 
lıia -- olmak umre her ttlrJtl lıdır. 

VAKiT SPOR MUSABAKASI 
detuı ıoo kuruttur. Oo ı 
11111 nrenlertn bir defası bt 
Yadır. D6rt atın ıeçea fljn 
fazlı atırfın beı kuruıtan 
up tdtlır. 

....._., almak. llll.Ml8UDd& ua. Rumrlch, baba11 l)lkaso kon· 
mi PJl9t. ~- ıolotlutun4a calrttıtı bir ııra· 

/dahi lldnel lem 11~murlrılan· da Amerllrada dünyaya ıgeldl .. 

Futbol, GUreş, YUzme 
ve Atletizm Amatırlıri 

Arasmda 

• mlnl a14ı, btl~k bir lt.llla ile 
Yerilen acır... bir mektup yas· 
dr •• 'Oç hafta bekledi. Nlba1•t 
Uç hafta sonra kendlıine ilk lf 
hu·ale olunuyordu. Fakat itin 

Htımeı kupona 
ltarült ildn tarff ~ıt 
fadlrlllr. 

Vakıl bem dotrudaa d 
)a keııcü tdare )erinde, beJD lla: Bu mnnue~etle Amerikan te· 

Mrçı.a dolayı t3t/ISl4 No. Ju beaıına ıtrmek mttsaadestnl ka· 
._,. tle haeıectWp parafa çe•ril· zanm)ftr. 
.• -. -.arar ..... nl4aıh ce•ll H•h tkl 1atm4• lan .mem.-

qiaeb JaadNll"I' ..... - ka - - i •-L '· ı 2~ 5 93111 Jelretfne dönmn, Ollft nttm..-.cn aape .. aımı Ye aar·)o a , - • 'fi 

ilifUifae tnftııdff (ll'Jımbı ıünO sı· 1929 seneılnde zengin olmak e· 

SPOR 
Yıldızını 

tubaCJ. mektup Nevyorktan pol· 

kara caddesinde Vakıt Yur 
altındı KEMALEDDiN 
lllD ~ürosu eliyle Uln k 

, ........ w.ı.- -

Breme • Nevyort araıındakl ıe- -----------at 11 den 13 kadar Galata mellyle 7enlden Amerlkaya gel· 
KAledilalade $ükulıı aokak Ro- mltU.. Nn7orka ayak butıtı 
.. rt apartımanında utılacaktır. zaman cebinde yalnızca )'llZ do-
0 .O. muhammen lnJmetl Y6ı- d ... bl k k ıı 
de 75 ini lndmataa Jklncl ırtl1l' lan var ı ve anca-. r aç e • 

• 

,Jlornıtli ( Ankaro.gficü) 

mi irtibatı hakkında maltmata 
sahip dellldf.. Verilen il çok ba
ılt; daha doiruıu ltUçtllt bir im· 
tlll•• mahiyetinde idi. 

ne kırk dolar 7olla<lılar. :ıı 
rich para kaaznmanın cok k 
ol.dutunu görüyordu •• 

maaı 17 • s • tlt tarihine mlsadil me in~IUzce blllyordu. 
_..,..si 11"41 ayaı ~ ,.. soka- Bir hafta mllddetle zeDgln 
tında Jcra olanarak en son arUıra- blr aıle çoculu rolU 07n17arak 
aa iblle t4J.leetktir. Taliplerin " btltUn varını 1edl •• Birçok mu· 
'" pey akeeslJlt satı' umanların· ffallı etılı itlerden ıonra U-
da mabaWnde bul.nacak memurine va Y 
miira.-.n •oeıua.... mltıtıltl• dU9erek 1930 kbu· 

nuaanl ayıocla orduya lntlaap 
etti .• Belld 4e daha o tarihte bl· nemas le Almaayaaın aabte bir oasuı 

fldnciye: - M ~li •1r ••tı Qçlaclye': - bit 9f 
iskarpin; d6rdUncüye; - Bif ppka; bepnciye: - Bir sendi 
R~ Haf• a~e,İ; -1tınt.ı4ap. .,_eaya lllclar: Birer 
yunbıtı; 4 kiıiye birer çift ipekli çorap; 10 ldfyt birer ade 
Tayyare piyyı bil-. osıbtt O~U%• birtr fite bil· 

yük kolonya; 15 okuyucumuza birer ıite kUçUk kolonyto 2!5 ki. 
ııye biıw tuval8' .... u; aynca ıao maırtelif etna he. 

Rumrlch"den Amerikanın Pa· 
aama k&llalı mınta'kaaındalli a· 
la7Jarmua lalm1ertn1, tiplerini, 
kunetlerlnl ve ytıkaek rntbell 
zabitanın 1'1mlerhıl tıtlıorlar· 

dı .. Buna cevap •ermekten ko· 
lay hiç bir it olamazdı .. Rum
rfch terhlllnden ıonra esasen o
rada pek u t.lr dellfllıllk ol· 
muttu .. llaltmatmıa aoktan kı· 
11mlarmı da ••neais Ti kara or
dulan meeanıuı" ıadan tamam· 

'Oç sun sonra Rumrlch 
bh· telefon aldı .. Aldılı me~ 
larr imzalayan "Saudert 
kead11lae 1enl bir emri v 
A,Jnı sece için 86 ncı cad 
bir kahvehane1inde bulut 
kararlattırdılar. 

RumrJcb sordu: 

roltl11ll oyna7ordu.. Fakat bun 

IKIFILM dan em.111 dettllm •• 
dlyeter. 

I - $i ... YCUIQ'Or· 
2-Denis.,. Koılai. 

Altı ay ıonr& aıkerllkten de 
bıllmıttı. 2 haziran 1930 tart· 
blnıde terhla oldu .• 

Atnıtoe a71nda meteliksiz, 
• 1 •• sace 

ar.amazof K~rJeşİer 
Y•ran: Oat y v•lci. .. ,,.. 

Cewt,.. lleklu 

clrlltü .. ,.. 1tajırıp talır
..... ~ ldlye Mlliac• •llt• ,..._ Y...... bu c1e1iPD1Ji acı bir 
11ayrttle t.kemilti. llektepliletln ıl. •••rt lnGe. •U aiftirlendlrmif, ho

afl ı•'ıtl. Pabt 80ftl'a eonra on
larin .. -ı.du, hlardak konuıutla· 
wJmdmcaiU ....... tı. Çokı~ 
dtn ba aıı.: nlJk lylı bir hal aldı, iri 
•ler A)'UttıeriA arbıla kailecılr ol•. 
a..U. peritln Wr IWe prmli. Çocu'k
Jar OJUlll'larbn o, ellerini Fp& ~rpa 
1e1rtder, ._ RIDID islerinden bl. 
dal gapttalr kucMlayıp ipenU. KB· 
lfllr lmurOY'• bepeiııt tercih etmifti. 
Y....,..,. ıelince. pukı..nn ıllyarltle
ri om ferühk ..-lyor, ptpte bu awn
lllalann otlYIMlül iç ac.m pterece~ 
ne. M awnmalada da belld btlıbUttln .,............., ..... 
... _11111 ter..Wlt labma ratmea 

1111• 1-laı' 1"ı tlfadaa lımdial ke.. 
........... 1llitafitSeri blyUk "' 
...... bltdıJor, Oalara ken4ll llls. 

l'lllydı. Hatta buma lda yaptı. F+at 
O)'Ua LIJ1llAftlll hOfUI'• ıitmtdfll 
1ıliôtdar. Yemlf. paata, reçel, ç 
h,or, "telli ekmek •e çay ikram 
yordu. Haber Yft'tlim, iri yibbafl 
puam blmıyordu. 

AH)'Olbln lacec!en t•lamin ettiii 
bl Katerifta fftnOftaftm iki 76• re. 
letlni kabul etiadttf. BundM ~ra, Ka· 
terin ~oeuJun ~ duymuı. ziya. 
retlne ıetetek '6t8a al'le erktniylı ta• 
1Uf11Utb. Hepli ona~ ET'İll 
haini yakından clrtlaee, Satirin. daba 
cömert davranmata, ytbbqı da otıu
nun halt&lilt karpmnda kendi pnına• 
- Ud11tar'Ü ftriltaleri lellbce blMlle 
~ ...... tr. 

Aile doktoru da, kendialne nrilen e
mir tlHrinı htr &Un huta1a ulr•1W, 
ama illçlanndan pek fayda slriilemi
,ordu. Bu puar. Yüsbqr. Moekonaan 
yeni ıelta Ye kaMbeJ& töbreti yayılan 
.... 1ııir doktona beklemekte,clL Bu 
dolllıılt., Katcrln ı...,..., daha berd• 

L...,;,. __ .._. ....... _....._.__.~tllMMia.JııU&..;~ttalııaeal.tmla..JıluaBlde.L.ftWlil..__)"1-

- Peki, orada ılıl naaıl 

hı cevap verdi: 

-ı 1adı. 

- Bbemmlyetl yok .. Ben 
tanınm •• 

Bu. c .. abıaa k•J'fllık Jr.eAdlal· 

KoıJaya dopu koftu •t: 
- Hot c•Winis yawma, dedi, llot 

.......... Liyup, mir lılhyl Krotat· 
ldn ...ı ıarmete &elmlt. 

Xroeatkin, hHtaya elini uıattı •• 
Wr anda terbiyeliftia ialeri belirdi. Aile· 
nia lracbalanna d&lertk Dk ince oeJan 
ıeYmlaıh. Annenin en tert lallllmydı • 
Ç.Cuklann yatalı urarak oaun klpefl 
•lrmlline 1lllJ1İ olduktm f9n ılefrleei. 
ywdu. Kolya. ona htlrmetle eiUcHkten ..,.a "Nın.., yı oda aynı tar.eda ..ıam
Jadı. Bu cU.ıl hareket llata bdtmn 
1lotuna litmlftİ· 

Llyu .. , Uç ~' 'kendiıinlt.: Kollarını ,anma bırakarak t 
\aylı bir ~n k 'YfUSU h 

- Bıı efendtdt, iyi terbiye edilmlt 
edilecelini biU,orcfu. ele ocı bir delikanlı hali var. Btrblrterini eze. 
hallild çoban köpeti ohıtu delerinl art. 
tınyordu. Pakat ne yuik iri, çocuk, ba- rek toplapn öbürlerine hiç benzemi· 

baarrun hatırı için aninlr rörUnme&e yor. 
çalıttıkça, Jlkarabaya ait acı yara11 Dedi. Y~. bu kırılaa pottan •n· 

dltelenerek, ltebledf: 
tektar kanatmak• bqka ıeye yara· 
ınaclıtuu anlıyordu. Yanu, JUU befm· - O maaJ. Wardı. Birtıirlerial uerek 
4a lumıldıyor ve Li)'11f&, •oiıun. teffaf- de ne demek bıluum? 
lıtmıt eliyle onu olquyvr ve haain u- - Ne bileyim. ben ... Jllylt itte •.. Gi· 
•in ıüliiDIJOıdu. ltBpeif lndlit törü. rtrlerken lıtrbiderüün llttlarma çıkı. 
Jir-tu. Fakat ya lslraram? .. Ya ıaa. yor. 
Nlaa9 •• Eler onu bulıaydı, babtt,arbls - Kim 1apsyor 1N dediklerini? •• 
tmMm olacaktı. - ltt• tunlar... eu. lte1dnia arkuı· 

IColya.m sirditini ille r5ren bir ~o- Da binmlfti •.• Şıa ikiel de CSyle. 
euk: J'akat xoı,a. haataND bapcuna at· 

- ltrolatkkat ... ortalalı ...,...... u,..... -· 
D11e haylardı. Ortal 1rta cleria Wr sltmlılltDftl .erdlll 1leyecallla Wr bt 

danberl ıörmediii arkadapnm bıı 
dar u AIDaD içinde bıa derece ide 
celfni ummıyordu. Liyutanm 
clebfetli ıurette Nrarmıı. sözleri 
kura ~I ve nöbetlerle yanarak 
biWipe apbqıttı. içi yanarak 
yordu Jd, Liyup, ıık aık ve z 
nefes alıyor ve dudaktan hararetten 
rumuıtur. 

Elini uıattı ve : 

- E naaılaan bakalım c!oıtum? 
Dedi. 
J'alrat devam edemedi. Botazına 

tt1 tıkanmıt pbl ıeai pUrilılendı. 
sil karıpı, dudaklarının kenarlarına 
yirmeler belirdi. 

Liyup, dm kendini toplayıp 

ltiyliyecelr bale ıelmemiftl. Ya 
mahıun bir 11tlilımeyi1le ona ba 
du. Xolya, parmaklarını onun 1&ç 

da s-dlrdi •• : 

- lyilin mapllah r 
DeıcH. !kili de ıuatular. 
Xol,a ıeJiti ıüzet cibi: 

- Ne o .. Yeni bir keıpek ati 
dUft1 

Diye sordu. Uyup, 
-&.et! 
Di,.wldl. 
Xolya, çok mGhlm bir haber 

-.tflMdla eh..unyetll bir tavır 
talkanma oldu. ÇocuJrlar lllllye ayrıla· clalla IONa. Dolrulup ar....,. bütl. nk: 
rak Li u anttntl ~tda!!r~ . .JY~il!!:•!!!!LJlt~ntatki~~a~cltllü~~tuı.a~f~!!!!l~.!tkl~wt~· ___:_~·~ __ _Q_(O..ntt Hf') 



Spor, Aşk va Macera Hikayesi 
1 Fransızların _yelken 

uçuş şampıyonu ........................................ ·-····················· ._..._... 

CEHENNE DEN DÖNÜŞ Bir uçuş esna:anda 
dü,erek öldü 

Fransızlnrın yelken uçuş 

şampiyonu m&dam Glrod bir 
kaza neticesinde alrlığı yarala
rın teslrile l:Hmllşttlr. 

Havzad yük bir 
-9-

ekim faa ·yeti var - Anna.. Kaç.. burada dur. 
a .. 

bedi, Fakat Luki, Annanm su. 
~a rnüthiş bir yumruk indire. 
kızcağızı yere scrmiştı. An

' or-ada sessizce ağlamağa baş
I§tı. Con, Bradinin ~enesine 

ır sağ yumruk yerleştirdi. Kagl 
.~~ bir eşini göğsünün ortasına 

ı. 

O sırada, yerde bulunan Gim. 
~ ~a-~onun bacağına snnldı ve 

Söru yere yıktı. Bradi de tam 

- F'akat .. Fakat ben o mektu. 
bu yırtmıştım! .. 

- Hayır Con .. Bcnl dinle .. Ro
meronun noteri o mektubun as • 
hm polise daha evvelce teslim eL 
miş.. Senin yırttığın cadcce bir 
kopya imiş .. 

Anna ile beraber Fineman oto. 
mobiline binirlerken Karsan sor. 
fa : 

- E .. Mak Gee ne oldu? .. 
Cevabını Annanm yerine Fi • 

neman verdi: 
- Burkc mi? O da masum .. 

Plaıılir i1e ur:makfnn büyUk 

56 köyde 40,000 ağaç dikildi 

. ınanında Karsonun kafasına 
1

1
r teknıe savurdu. Karson ba -
dı 

İhtiyar Luki hemen Karsonun 
8t" Une atıldı ve ceplerini karıştı. 
~~k Snip' in mektubunu bulup 

1• Sonra bir küfür savurdu. 

Luki hapisanede .. İhtiyarlığın . 
dan ötürü idam edilmiyerek mü. 
ebbct hapse mahkm edileooE,rini 
düşünerek müteselli oluyor. Siz.. 
den çaldığı bütün serveti de size 
iade edilecek .. 

bir zevk duynn mndam Girod 
geçen glln Conlannicrs ch·arın

daki \'oisnls tayyare lstasyo 
nıınclan bir tayyarenin ç~ktiı\I 

plfınörü ile ba\·aıanmak istemiş 

fakat on metre lrliiaa çıkınca 
hcnUz malum olmayan bir se
bcblc pl~nör yere dUşerck par
çnlnnmış, mndam Girod başın

dan aldığı ağır yaraların tesiri . 
le hnstanede ölmüştUr. 

Havza, {Vakıt) - Hemen ek
seri~in de pancar. buğday, arpa. 
yulaf w• mnhdut olmak suretlle 
dört beş köylincle de tiitlin ~ e. 
tiştirllen Hana kazasına bağlı 
ve köy kanunu tathilt rdilen 56 

köyde geçen 938 yılında 4 0.000 
t:ınc yemişli ve yemişsiz nğaç 

dlktlrilmiş, buıılardaıı hirı;:oğu 

~11-1daın Glrod, sabık mebus- köylUnlin ihtimamile tutarak 
tarclan Cenernl Girod'nın kızı bl\yUmeğe başlamıştır. 

\'C mcclisi mebusan tayyare ko· ikisi köylerde bir tanesi <le 
misyonu umumi kfıtlbf )lösyö kaza merkezinde inşa ettlrll
Glrod'ııın karısı idi. mek tizere köy bUtç~lf'rinrı ko-

Con Karson sordu: akat sevinci <;ok ..sürmedi. Bur. 
.:. Uıerine müthiş bir yumruk 

'Bı, boyunca yere yuvarlandı. 
. Unu yapan l\1ak Gc eidi. müL 
• 
1ş bir rezalete alet olmuş, hat
bilnı.iyerck bir cinayetin ka . 

- Anna! .. dedi. kardeşinin a . 
dıyla gezdiğimden dolayı beni 
affediyorsun değil mi? 

Sözlere uyn11yan 
hareketler 

nulan 3,200 lira tahsisattan 
2,400 lirası sr>nesl içinde tahsil 
edilerek inşaata başlanılmak 

llzere Yi!Ayetten tip ve proje ıs . 

I/oo3adcın bir görünü.ş 

ihtiyar heyeti aza seçimlerine Kaza muhasebe! hmmsl:re me
muru Bay Hasan Tahsintn kıy. 
metli mesaisi bUyük rol oyna
mış olduğundan blltUn köylüler 
kendisine sempali beslemekte
dir. 

~nhk, kirli entrika.sına karışmış 
f. · F'akat bu genç. civanmert bir 
~'.8andı. Kendi şöhret ve serveti. 
ı 1~· hatta hayatırun mahvını bi. 
ye ıntaç etse, bir rezalet ve cina. 
e:l<ı bile bile alet olamaz. iştirak 
ıl eınezdi, Burkc, Lukinın elin -
en lllcktubu da çekip aldı . 

ll' llu sırada Kagl ılc Bradi, şam
k 1l'0 nUn üzerine saldırdılar. Fa. 
h~t her ikisi de boksörün iki müt 
~fJ sağ ve sol kroşelerile çekil. 
k:efe ınecbur oldular. Simon Lu. 
'iı kendisini derhal toplamıştı. 
\'erden Snip'in tabancasını aldı 
c adanııanna: 
~ - Çekilin.. çekilin, onun da 

ıaııını vereceğim!.. 
ı !.'akat birdenbire kapı açıldı ve 
Çerıye polisler doldu : 
. - Silihı bıra t.. izi tcv c. 

dıyorunı ı 
Seslen~·~ bir komiserdi: 

k
. - Herkes duvar kenarına ç;e. 
ılsinr 

11 
lie~kes itaat etti. Anna ile po· 

k 8 Yardını ederek Conu ayağa 
b~ldırdılar, Burke Mak Gee, sert 

t ır Sesle mektubu Karsona uzat. 
ı· 

- Bu size aittir! .. 
d ~edi. Con Karson, !3ampiyonun 
.. erın bir yeis içinde bulunduğu. 
"U h" ç ıssetti. Annaya baktı. O da 
;k korkmuştu. Karsan, Snip'in 
ıa,ektubunu yırtmağa başladı. O 

ııttan Simon Luki: 
l<: - Bay komiser!.. Bu herif Con 
C arsondur! dedi. Aranı1an katil 
tno~. Rarsondur!.. Yakalayana 
ti Uhırn bir mükafat vaadedilmiş. 
\' · Onun buraya girdiğini gördük 
ll~ Yakalamak için hücum ettik. 
d.:?.c hücum etti, arkadaşımı öl. 

llr-du 

bect.l. Polis Karsona döndU: 
~ Sen ne diyeceksin? .. 

l( 0 n Karson secap vermedi. 
ıı~~di Şerefini, şöhretini, istikba. 
oıa1 hatta hayatını kurtaracak 
eııt llıcktubu yırtmakta devam 

Yordu .... 

ı * * * 
ten~arn. edilmek ilzere San Ken-
tarn gönderilmesini, hapisanede 
ho on gün beklemişti. Nihayet 
aoıc.rcsinin kilidine bir anahtar 
eı;~Ulınuş ve ağır demir kapı gı. 

ayarak açılmıştı. Gardiyan: 
; ~ışarı c;ık Karson ! 

de k edı .. Karsan bu on gtin için. 
tnı tendısini ölüme iyice hazırla
lö~ ı .. Doğruca hapisane direk • 
ke_t ?lin. odasına götUrüldü. Fa -
rac lÇerı girer girmez kalbi du -
llıa a.kınış sandı. Anna ile :F'ine . 
koı~ orada idiler. Genç kız onun 
f;', ;rı arasına atılmı~tı. Büyük 
ton · ?· stüdyolarının büyük paL 
nın u ıse, bir dost elile delikanlı. 
Pı saornuz\arını okşuyordu. Mah. 
sıkt ne direktörü Karsonun elini 

1
; sadece: -s· . 

D 
121 tebrk ederim Ka.rson.! 

ed· ı. Anna d . 
- Co il. 

(' n, n ! $erbcst bırakıldınız 
ı/' ~rbest bırakıldınız Con ! 

1l·e haykırdı. 

- Ben çoktanberi senin kardc. 
§İm olmadığını hissclmiştiın ... 

- Burke söyledi değil mi? 
- Ben kendi kendime keşfet. 

tikten çok sonra. evet, o da söy. 
ledi! Con .. bana artık "Kardc . 
şim !., diye hitap etmiyeceğindcn 
dolayı çok üzülüyorum ... 

- Ben de Allaha bin sükür e. 
diyorum ki sana "kardeşim,. den 
başka \'erecek pek çok isimlerim 
var .. 

Delikanlı güliiyordu ve gözleri 
limitle dolu idi. Otomobili süren 
Aron Fincman ise projeler yapı. 
yordu: 

tenilmiştlr. 
% de 4 O okur yazar muhtar ve 

( Jla,~lıırafı I incidt> ı ı\.·ısmı kllllı'sl lı1şa cclı'leı1 % 2G de aıa intihap edllmlştir. 

•l\t ilzc:-rln<' ltnlya He Almanya Kamlık okulunun bu yıl diğer Köy iş1€'rinln, civar kazalara 
u·:tlaı·ınıla a-.kcı·i hlr ittifak ak· aksamı ela hususi idarenin yar. ııislıctle gayet seyytıl cereyan 
liıır. knrnr ,ermiştir': HattA dımiyle ikmal ettirllmi:; ve se- ettiği muhakkak olan Havzada 
ho~ l<' hir n~kt'ri ittifak munhc· 
cıc .. ı inı/.tı ctlilm<'z<len C\' el ııi· 

~in birçok .\iman fırl·alnn hnl· 
yn n hııcl ut lnı·ıııı g<>çmlşlcrdlr': 

Xt•llen doln) ı ltalynn '<' Almnn 
bn~kııınnıulanhu·ı, yahnt crkfrnı 
harbi,rci ıınrnıııiJ e reisleri ı-ık, 

1;nk konrcran. lnr km·mftktnclır? 

kiz kadar odası olan bu bina E

ğitmen kurslarına tahsis cdil
mişti r. 

Burada tedrisata haşlanmış 

tır. 

Bundan başka dlirt köyde 
yeniden okul kurağı yaplırıl. 

mıştır. HenUz tamamlanmayan 
Hlsyol oku 1 una da lUzu ın 1 u lte
reste meccanen Kunduz orma-
nından tedarik ve diğer 

malzemesi de köylU tara 

İzmir yeni ve güzel 
bir şehir oluyor 

Kültür park şehrin çehresini 
tamamen değiştirdi - F.KO. stüdyoları sizin için 

bir altın köprü olacaktır. Bir kaç 
milyon dolar sizi bekliyor. Ben 
söylersem. inanmalıdır. Sonra ö. 
nüne döndü ve sustu. Çünkü Con 
Karson dinlemiyordu. Anna da 
kon ı ca · halde degildL 

\ ok":t Xi , .Sn\ ,·n, Kor~ika, 

Tıııııı' p;fhi yerleri İtnlyanlnr 
Fı·:ııı ... adan i!'it<'miyor, hili\.ki..., 
Frıu.sı:t.l:tr ltalyn ,·iHı,·etlerlni 
ı ... urn <'tnwk emelini takip Nli· 
~·oı· da onun lçlıı mi hir mll)Oll· 

flnn f117;ln 1talynn rı<:kc.ri silAh 

•altmn nhnını ., hu\unuyor? l 'a· 
,hut 'Y1111nnl tan An••' ullnğu 1· 
tul~ n nlıııno;;m, hen ttla) mı, dl· 
yor <lıı onun içln mi bu ınemlc· 
ket. hmhıtlnrıll(ln iiç yilz hin kn· 
dar hnlran n~kerl t.'lhşit olu· 

ııuyor'! 

tından imece ile temin edllerek 1zrnir, (Husust) - Günden, lerln iştlrAki çok fazla. olacak. 
bu yıl inşaat ikmal edilecektir. gline genişlemekte olun Kültür. tır. Şimdilik H devletle, Fua-

• • t .~ •Q 'fl,T ~ 

J{öylUyU tenvir irşat için köy ıınrk, 1zmlrln çırçıplak sahasmı rın beynelmilel veçhesine ırnv
bUtçel~rlne konulan muhtelif nrt.ık tamaın~n kapatmış; Kül- \"etlenmiş nazariyle bakılabflir. 
tnhelııı\ttan 4ıı0 lirnlık kaclar tlirpar.kın C1trafı da :r"nl Ye mo- Bu -devletler paviyonlarının "bir 
kltap ve gazefe tllmın edJid·ek <Iern IJlımlnr, npnrtmnıılııln dol· kısmı yeniden inşa edilmekte, 
bu suretle köylerde kUltUr in- j muştur. Eski lzmirl bilenler, bir kısmı da tn.dilat!at tevsi 0 • 

On üç ay mahpua 
kaldıktan sonra 

kişafı c;oğal•ılmıştlr. harabeler Uzerlnde yükselen lunmaktad1r. 
~4 köy:de "amn~,ırlık ve pınar modern lzmiri g<>rUnce; buka. 
- )> Se~gl sarayının inşaatı hayli 

yapt1rılmış 300 kilometre kom- dar kısa bir zamandn başarılan ilerlemiştir. 220 stcmt mühim 

Roçild serbest bıra
kıhnca Parise gitti 

'J'orinodl\ sulhtnn bnh ... «Xlen 
!\Jıı,,o\ini ıl<'~ll midfıo ki <laha 
blrknç hnfta m·,·cl hat·bl met· 

şu l'öylere ve kuza merkezine 
bağlı yolların tesYlyesi tUrab!
ycsı yapılıp 1,000 metre mikfııı 
kadar da köylerin içinde kaldı. A ,·usturyanın ilhakını mütea- hctmJı;ıtl: "H n ı•p medeniyetin 

kip, Alman hükftmetinin gizli po. yt•ryiiziine ynyılmn ı t~ln <;ok rım yaptırılmıştır. 

şimdi yeşillikler yuvasına. çev· 
rilmlştfr. 

Kllltiirpark, aynı zamanda 
beynelmile l İzmir fuarı sahası 

olduğundan bu inkişafı birden
bire göstermiştir. Belediye ve 

lis teşkiltıtı t..'lrn!mdan hapsolu. lii:mnılu hlr \'l\<ııtathr" clcml.,U. Kırk köyde meydan yapılmış 
nanların arasında bulunan Baron Bu ~tizleri sii~·lecllkten oııra da ve bir çok meydanlara yapılma- fuar komitesi, mUşterek mesa-

. b t t af li ı 1 t h ı isi ile toz diyarı yangınlıkları Roçilcl Vıyana za ı ası ar ın. Aı·ıınnıl hıi:!,n ihraç t-nll'ini , ·er- sı gerek o nn anıt arın n s • 
d be t b k 1 t t l k i t b şimcli lıeşi1clcr yuvasına çevir. 

an ser s ıra ·ı mış ve ayya. mlı.:tJ. nunun için 0 sHzlcr ,.0 e· aatıarı op anara nşaa a aş-
. h d · · t • ' mi~tir. re ile Zürıc mey anına ınmış ır. miı·krtlen sonra süyl~nen bu lattırılmıştırılmak Uzere ziraat 

Baron Roçild tayyareden inin. ""'h -.(i:.rJed sulh n<'fil'i çalım bankasına yatırılmıştır. Kllltllrpark, fzmlrlllerin, bil-
ce baron Alberti ile birlikte Baur lıfr llllrJI ilı\lımm çıkt\r<lığı "t•s· )fa'halli idareler imar bnnka· ba~sa Basmahane, Tepecik ve 
an Lac oteline inmişlerdir. Bu - !ere hen7.cyor. ısna 1085 lira yardım yapılmış. Yukarı nıaballat halkının top· 
rada kendisini bir saadet bekle. I lantı ve eğlence merkezi olmuş-
mekte idi. Baron Roçild'in karde- Jlnklknt şudur ki Almanya lır. ı 'k · ı Kaza merkezinde köy bllrosu tur. 
Şi baron Eugônc 1938 martında ile hnlynnın tat >ı ~ ettıklerl s· ··eril-i . Ucrf'ti köylli tarorından , Muht('lif eğlence vasıtaları, ço. 
Avusturvada bulunmam1ş ol _ tiliı ı-iyn etin n netıt·eı;i olnrak .; mck suretlle bjr merkez klltlbl rıık bnhçclcrl, hay•rnnat bahçe. 
makla bahtivar olarak kardeşini huj!iın An"tıpa. ı•c men hnrp de\·· .; ile idare edilmektedir. si ve gazinoları; yeşil çamları 
bu otelde bekliyordu. riıw ı:irıncmi~ be de artık ~nlh 

t b . l kö ı ıı lzmlrin bu semt halkını her pa. 
Baron Eugene de Paristcn tay. ııınnzarnsını ıla tnmRnıen kny· Kanuna a ı o an • Y r 

1 h b .. I e zar buraya çekmektedir. 
yare ile kardeşini karşılamak ü. hctmi;t ir. bölgeye ayrı ınış Ye er o g 

Z""re Zu'"rı'ch'e gitmı'ştı'. !ki kar _ ko.tiblniu Ucreti olan yirmi lira 
""' 4 .M ıılıtclir mcnıleektlerde :> npı· 
deş buluşunca ayni gece trenle lnn .... ett>ı·hcl'likler, hnrp hazıı- yine köylü tarafından temin e-
Parise hareket etmişlerdir. ltklnrı en kfü;iik hh· hll'll~c ile dilmcktedtr. Klltipler, mıntaka. 

B R 'ld b. ınu"ddet i,.ı·n sı dahilindeki ı:ıeyahatlnrım bir aron oçı ır .. j ın1 ı den <;ok ıniithlş hir harp 
Pariste kardeşinde misafir ka - ı .... t•klinl aJnhHlr. Bıı , a:ılytt kıu·· proı!ram ile tesbit ederek bu P· 

FUAR HA21RLIKLARI 
HIZLANDI 

Belediye ve Fuar komitesi, 
F'uar hazırlıklarına hır. vermiş

lerdir. Ankaradan avdet eden 
lacaktır. · roğramlardan birer tanesinin 

-:-ısınıln ~er<;t•kten sulh bteyen Belediye reisi Bay Bchcet l:z. 
Baron Roçild'in mahpus kaldı. altını imza ederek b\lroya bı-

tl<'' Jet ıt1l:unlarınııı ynlnı7. ~ii:r.le- muhtellC inşaatı tetkik eylemiş. 
!!ı müddet on üç a'-· yirmi sekiz raknıışlardır ~ .; rJııi d('~il, hnr<'ketlc>ı·lnl de "ltılh · t' 
gündür. Bu müddeti aralannda nu sene yapılan muhtar ve ır. 

Ş · b d ~ ::ayc ... ınin knpl~rrnl\ UJdtırınıı.sı F""uara bu seııc ecnebi de .. let-
Başvekil uşnıg de ulun ugu • 
halde Metropol otelinde doldur- l:'\J:ııntlır. 
muştur. 

Burada kendisine iki oda tab. 
sis edilmiş ve yiyeceğinin de dı· 

ş:ı.ndan getirilmesine müsaade e
dilmek gibi büyük bir llıtfa maz... 
har olmuştur. 

ASDI US 

Dört yoldaki alayı
mıza sancak verildi 
Dörtyol. 18 (A.A.) - BugUn, 1 

Dörtyoldaki alayımıza Milli Şe . 
Cimiz İsmet tnönü adına. Orge -
neral İzzettin Çalışlar tarafın · 

Almanların Avusturyayı ilha • 
kını müteakip Roçild ailesi ser • 
vetlcrinin büyük bir kısmının na. 
ziler tarafından müsadere edilmiş dan mera!'imle sancak verilmiş -
olmasına rağmen Çekoslovakya. tir. Bu törende binlerce ihalk ve 
ya geçerek silah fabrikaları işlet-: takbeler hazır bul~m~uştur. San. 
meğe ba§lamışlardı. Fakat Çe • ı cak verme mera.sımınden sonra 
koslovakyanın da Almanlar tam. geçit resmi yapılmıştır. Bu mü. 
fmdan işgalini müteakip bu fab- nasebetle de gece. kasabada fe . 
rikalar da nazilerin eline geç . ner alayları tertip olunac~k ve 
mişiir. şenlikler yapılacaktır. 

Baron Roçild şimdilik raristc Reisicumhura ve mareşale la-
misafirdir. 1 zim telgrafları çekilmiştir. 

kısmı şimdiden ekepozanlar ta. 
tarafından angaje edilmiş bu
lunmaktadır. Sergi sarayı, ktl
çUk esnafı içinde toplayan muh
teşem bir eser olacaktır • 

Belediyenin hazırladığı dUn 
kil, bugUnkU ve yarınki İzmir 

pavlyonunun da çok alAka u., 
yandrracağı sanılmaktadır. 

AJ.t ÇETlNKA YA 

İzmir, (Hususi) - MQnalta 
lAt ve Muhaberat Veltlll Ba 
Ali Çetinkayanın haziran ayı i 
cinde şehrimize gelecett habe 
alınmıştır. 

lzmir hava şehit
leri ihtifali 

İzmir, (Hususi) - Hava ş 

bitleri ihtifali 16 mayısta y 

pılmıştır. Vatan uğrunda cani 

rını feda eden şehitlerimiz 

ıneıarı başında toplanılmış, sö 
lev verilmiştir. Mektepıtler, 

şekktlller, mUesseseler kah 
man tayyarecilerimlzln mez 
!arına çelenkler ){oymuşlardı 



Sovyetler anlaşma vaziyetini 
çok bedbinane görüyorlar 

Filistinde galeyan ·ıSuriyede kabineJ,.. __ Heyecanlı Zabıta Romanı----.... 
(Ba~tara/ıliııcide) meseleS•I 1 s o s Beyaz ki ba karşı protesto 

numayişı aşlamıştır. Hala halledilemedi • • • EJ" 
Şlmdiy adar sUk(lnet hU -

Halifaks Moskuvaya gidecek 
Londra, 18 (A.A.) - lngi· 

liz - H.us mllzakereleri hakkın
da Reuter ajansının öğrendiği· 
ne göre, bugün Sovyet btiyUk el 
ç-isi l\laiskl ile 1ngillz hlikfufıe· 
tinin siyasi mllşaviri Van Sit
tarcl arasında yapılan konuşma· 
elan sonrıı Sovyet mahafili vazi· 
yeti çok bedbin görmektedir. 

lngiliz mnhafili ise o kadar 
bedbin <leğildir ve müzakerele
re bir esas bulunacağı Umit edil· 

!erini iyi bir şeklide bitirmek 
Uzcre Lord Hali fax'ın bizzat 
l\Iosko\·aya gitmC'ğc karar ver· 
di f, i slyast Paris rnnhflllerlnde 
söylC'nmcktedlr. Bu haberle 
Fransanm l\Ioslrn\·a sefirinin 
yalonda Parlstcn hareket etme· 
si için sefirin Bonnct ile vuku
bulan mUl{lkatından sonra ve
ril<'n karar arasında bir mUna· 
sebet görülmektedir. Fransa se· 
firi Moskova ile Londra arasın· 

mektedir. da bir anlaşma zemini hazırla-
Londra, 18 (A.A.) - Resmen mak icln Moskovaya gidecek· 

bildirildiğine göre Lord Halifax tir. 
cuma gllnü saat 9 da Cenevre- Londrn, 18 (A.A.) - Avam 

• ye gitmek üzere Londradan ay- kamarasında bir suale cevap ve-
rılncaktır. ren Dnşvckll B. Çenıberlayn, şu 

Lorcl Pıırise saat lG da vasıl beyanatta bulunmuştur: 
• olncnktır. l\lumalleyh, gecele· 12 Mayıs TUrk - İngiliz dek-

yin D. Bonnet'nln misafiri ola· ıa.rasyonu, Boğazların Türkiye 
calttır. tarafından mL~araası hakkın· 

Lord Halifax aynı akşam sa· dnki l\lontreux mukavelename· 
at 21.25 de li'ransız delegasyo- sinin abkrtmını dcğlştlrmemek
nunu götüren aynı trenle Cencv· tedlr. Zirn. bu mukavelename, 
rC'~·e mütenccihen hareket ede lngiltere ve Türkiyeden başka 

cektlr. diğer memleketlerin de iştlrll.k 
lngiltere hariciye nezareti "ttiklcri bir muknvclcnamedir. 

Merkezi Avrupa Departmanı lngiliz - Tllrk dekrnrasyonu· 
mUdlirU B. Wlllim Strang, Lord nun metni, Akdeniz mmtakasm
Hnllfax'a refakat edecektir. da bir harbe müncer olacak bir 

Paris, 18 (A.A.) - Milletler tecavtız htl.dlscsi takdirinde di· 
Cemiyetinin gelecek toplantı · f,er Akdonlz devletleriyle iş bir· 
sında Potcmkln bulunmıyacağı li~i lmkrtnmı kapamakta değil· 
için lngilfz - Sovyet müzakere· dir. 

kUm sürmektedir. 
Tel~v!vde ateş söndürme saa

ti kaldırılmıştır. 
Kudtiste nizamı temin etmek 

için askeri kıtalar kamyonlarla 

Şam, 18 (A.A.) - Kabine buh
ranı, bir tevakkuf devresine gir
miştir. Bir milli birlik kabinesi 
vücude getirmek için siyasi fır. 
kalar arasında mukarenet tesisi. 
ne çalışılmaktadır. 

sokaklarda dolaşmaktadırlar F k t · d" k d ·· bet • a a şım ıye a ar mus 
:elaviYde şe~rin dış mahalle- hiç bir netice elde edilmemiştir. 

lcrı tenhadır.'\ ahudi ahali, şeh- Bu baptaki teşebbüslerin akame. 
rln merkezine akın etmiştir. te uğraması takdirinde kabine 
Halk, sokaklardan slikunetle buhranının halli hususunun ha. 
geçmektedir. Sivil Yahudi mu- ziran bidayetine yani ekseriyeti 
hafızları, intizamı temin etmek- Fransız makamatı ile uzlaşma si
tedirler. Yalnız, muhafızları yasctine aleyhtar görünen mec _ 
nakleden otomobiller, sokaklar- !isin iştima de\Tcsiryin küşa • 
da dolaşma1.:tadır. dına kadar teahhur etmesi müm_ 

Hayfada 4.000 genç toplana- kündür. 
rak sembol mahiyetinde olmak 
Uzer~Beyaz kitabın bir nüsha· 
sını yakmışlardır. Bi!Ahare bin· 
!erce kişi, bu gençlere lltihak 
etmiş ve nUmaylşçiler sokaklar
dan: "KRhrolsun Beyaz kitap, 

-o-

İngiliz 
Erkanı harbiye 

istifa etti 
re ısı 

yaşaıım naıtour'ıtn beyanname- Londra, 18 (A.A.) - Donan • 
sl'' diye bağırarak geçmişler- ma erkanı harbiye reisi amiral 
dlr. Sir Roger Backhous, sıhhi sebep. 

Londra, 18 (A.A.) - Yahudi lerden dolayı istifa etmiştir. 1'\1u
ajansı, bir tebliğ neşrederek "Be- maileyhin yerine Akdeniz filosu
yaz kitap,, ı prote3to etmiş ve Fi- nun başkumandanı Sir Dudley. 
listin Yahudilerinin Araplara ta.- Pound tayin edilmiştir. 
bi olmaktansa. mücadeleyi tercih Vis amiral Sir Andrev B. Cun-
edeceklerini işrap eylemiştir. ningham, Akdeniz filosu başku . 

Bu tebliğde, ezcümle beyaz ki. mandanlığına tayin edilmiştir. 
tabın Yahudiler için kendi mem. -<>--
leketlerinde bir Yahudi mahalle- Londrada bir infilak 
si ihdas etmiş olduğu, verilmiş o-
l ·· ·· ·hl"l Ar 1 t th· Londra, 18 (A.A.) - Bu sa • an sozu ı a ve ap ann e ış . . .. 
hareketıerri karşısında teslimiyet 1;1~: ool~ıch te7~~~ınd~ bı\ı.n: mahiyetin ~:.l>ulunduğu beyan e- .. ı a.. vu ua ı;:e _mış ır. ş ışı 
dilmekted.i :· olmuş ve 6 kışı ~aralanmıştır. 

--..,..-.------------------~.--- Yal('~ ·ansmın s·yaai b"" Kaza, 3, 7 pusluk bır tayyare da_ 

Şimal devletleri Anlaşma hakkında }şef! pArrorC:,dr Dkrotd~ky, Yahiurbo:~ ~~t~~:iş~~.miij esnasında vu. 
erın ap ara arşı ı tısad y. T hk'k ta 1... .... 1 (Baş tarafı 1 incide) Bulgar gazetelerinin kotaj yapmalarının muhtemel bu. a 1 a ~~ıştır. 

Estonya ve Letonya ile yapılan lunduğunu beyan etmi~tir. 
müzakereler neticelenmek üzere· neşriyatı Jeplı'n ı'nşası muka 

Tel!viv, 18 (A.A.) - Telavivin -
di~imarka ile karşılıklı bir a- Sofya, 18 (A.A.) - Hususi ana caddesinden ellerinde bay • Vef eSİ feshedildi 
demi tr.cavüz muahedesi yapılmak h b" · · b"ld" · · mu a ırım.ız ı ırıyor: raklar olduğu halde milli ına.rş _ V · 
hususunda prensip itibariyle mu- Bul tb t Tür" k l aşıngton, 18 (A.A.) - B. 

~nr ma ua ı - n • !ar söyliyerek geçen tezahürat _ . . 
tabık kalınmıştır. giliz anla.,,.,.,asınm chemmiyet"ı 1 d di be bi 1 Ruzvelt, bahrıye nez.aretı tara -,..... çı arın a e § n o arak tah. f d k · · · 

İsveç, Danimarka, Filandiya ile mahsusası olduğunu ve Sovyet . d·ı ktcd' m an ongrenın tahsıs ctmış 
1 ·· ·· t t"l · neti . . • mm e 1 me ır. olduguy 3 milyon dolarla bir ka • 

yapı an goruşme ea 1 en şu • lenn bu anlaşmayı tasvıp etme_ Tezahüratçılar hükumet daire b'l' k bal · · · G 
e Varmıştır· · d S ı . . . · ı ı sev on ınşası ıçın oad_ c ye • sı e ovyet - ngılız anlaşma- sıne gelerek evrakı darmadağı . . . 

Isveç ve Norveç kendilerini Al· sının intaç edileceğine delalet eL k t . ..bl . k y t - year - Zeppehn şırketı ile akte -
manyarun tehdidi altında görme. tigyini ve bu anl<>cımanm Balkan nı ekmış, mo eyıı ~1.agbayraka mış dilmiş olan konturatı şahsen fes. 

• . . . 1 ~ - ve ya mış, .sonra ngı ız a - hetmi tir 
diklenni ve katıyen bıtaraf ka •. la.rda müessir olacağına ve belki larmı kaldırarak yerine Mavi _ ş · 
maya azmetmiş olduklar~ndan ~.er Tilrkiyeye Balkan devletlerini ta. Beyaz renkte Yahudi bayrakları • -o---:. .. . 
hangi bit devletle ~d~mı. tecavuz mamen birleştirmek için bir te . çektikten sonra binayı ateşe ver- Y enı Nafaa mudurlerı 
muahedelerinin ~kdını zaıt but.duk ~~b~üse geçmesine imkan verece- mişlerdir. Polis müdahale ederek Ankara, 18 (Hususi) - Yozgat 
!arını beyan etmışler ve a'1e~ı te· gını yazmakadır. tezahüratçıları dağıtmıştır. Yedi Nafia müdürlüğüne Muğla mü:iü-
cavüz muahedesi akdi projesın~en -o- kişi yaralanmıştır. rü Mehmet Nuri, Muğla nafia 
sarfınazar etmekte Almanya ıle Bir Almen gazetesi- Londra, 18 (A.A.) - Bugün müdürlüğüne Erzurum müdürü 
mu~bık ~al~şlardır. .. , • Avam Kamarasında bir suale ce. Asım Gönç tayin edilmişlerdir. 

Fınlandıya ıle yapılan muzake- nın yazısı vap veren müstemleke nazın Mac -<>--
reler de aynı neticeye varmıştır. Berlin, 18. (A.A.) - D. N. B. Doland, Filistine Yahudi muha _ Ş f A k t f t tf 

Litvanyaya ge.tince'. Memel hak- Ajansı biJ.diriyor: cereti meselesi La Haye adalet ere Y U V8 a 8 1 
kında Almanya ıle Lltvanya ara. Berliner Börsen Zeitung gaze- divanına veya Milletler Cemiyeti Edirne Mebusu Şeref Aygut 
sında aktedilen muahede karşılıklı tesi "Balkanlarla kati münasebet,. konseyine teviine dair Yahudi _ tedavide bulunduğu Yakacık 
hakiki bir ademi tecavüz misakı başlığı altında yaz.dığı bir makale- !er tarafından yapılan talebin !n_ sanatoryomuntla vefat etmiş· 
teşkil eder. de Türkiyenin harici siyasetindeki lgiliz hükumetinin isaf edemiye _ tir. Ed!rnenln istil!sındn bUyUk 

Paris, 18 (Hususi) - Populaire değişikliğin neticelerini tetkik et- ceğini ve bu husustaki fikrini de. yararlıkları şörUlm Uş olan Şc-
gazetesinde Brossolette yazıyor: mektedir: ğiştirmek için de hiç bir sebep ret Aygut meclisin en eski nıe· 

Stokholm, Oslo ve Helsinki hü- Bu gazete. bazı Türk gazeteleri. görmediğini söylemiştir. ! busları arasında itli. Merhumun 
kumetleri, barışı müdafaaya az- nin ve ricalinin birdenbire Alman- :Kudüs, 18 (A.A.) _ Röyter a. ailesine taziyetlerimizi lıilcll· 
metmiş olan devletlerin Avrupada yaya karşı giriştikleri neşriyata jansının bildirdiğine göre on beş ririz. 
bir karşılıklı yardım şebekesi teş- cevap vererek Almanların vaktiy- Yahudinin iştrakile yapılan nü • ============== 
kil ettikleri şu sıraıda kendilerinin le Türk topraklarına münhasıran mayişten sonra bazı Yahudi tah- birçop toplantılar yapılmışır. Bil· 
hiç olmazsa, ehemmiyetsiz v~ ri· Boğazları ve eski Türk imparator· rikatçıla~ı halkın bir kısmını top. yük Havrada akdolunan içtimada 
yakarane mukavelelerle dahı ol. tuğunu müJafaa için girmiş oklu- lıyarak mahalli komiserlik bina.. Yahudilerin İngiliz kararını naza. 
sun, barışı tehdit eden devletleri ğunu yazıyor ve diyor ki: .3ının önüne gitmi~lerdir. n itibare almıyacakları teyit olun· 
teşvik ve tashih eder vaziyette ''Şimdi bu aynı Türk memleke· Nümayişçilerin, tehditkar va . muş ve başhaham alenen Beyaz 
görünmemeleri lüzumuna kani ol- ti bu aynı Alman dostundan bir. ıiyeti karşı.sında polis silah kul. Kitab:n nüshasını yırtmıştır. 
muşlardır. denbire korkmak lüzumuna kail lanma~a mecbur kalmıştır. Üç Ara·p tedhi~ hareketlerine kur. 

Buna binaen bu hükumetle"r Al· oluyor. Bu dost Alman ne Suri- Yahudı yalanmıştır. ban giden beş yüz ölü ve 3000 ya· 
manyanın teklifini reddcylemişler- yeyi ilhak ederek zenginleşen dost Kudüs, 18 (A.A.) - Arap ko. ralının hatırası için de bir toplan· 
dir. Bunu yapmaları için büyük ne ıde bugün Filistin ve Irakta bu· mitesi de beyaz kitap muhtevi .ltı yapılmış ve 10 bin nümayişçi 
bir asalet ve cesaret göstermeleri lunan dost değildir. Keza, umumi ı yatını reddetmiştir. 1 sokaklarda dolaşmıştır. 
icabettiğinde herkes müttefik ola- harpten ~onra yorgun bir vaziyet· Hayfa, 18 (A.A.) - Grev ha- 'Telavivde de yüzbin kişinin iştirak 
caktır. te bulunan Türkiyenin üzerine <lisesi devam etmel:tc ve meting- ' ettiği muazzam bir nümayiş tertip 

Demokrasiler nazi zimamdarla. komşusunu daldırmaya teşvik et- !er yapılmaktadır. Yahudi cemaati dilmiştir. 
rının manevralanna nihayet veren miş olan da o .değildir. İngiltere fevkalade komiserine bir 100 YARALI VAR 
bu sakin vekarı minnetle karşılı· Ma•:lem ki Türk gururu, Türk telgraf göndcrcre!c Beyaz kitabı 1 Kudüs, 18 ( A.A.) _ Kudüsteki 
yacaklardır. milletini Parisin bir mahalle:incle kabul etmediğini ve İngiltere ile nümayişler akşamleyin ciddi bir 

Şimal memleketlerinin Alman cebri bir sulh muahedesiyle tezlil teşrikimcsa~de bulun:ı:nıyacağını mahiyet almıştır. 
tekliflerine ver.dikleri cevap hak etmek istiyenlcri affetmesini bil· bildirmiıtir. 1 Mamalli komiserlik üzerine yü
l:ında tefsiratta bulunan Donna- miştir, kendisini heyecan anında 1 Öğleyin 20 bL1 k:~i toplanarak rümek isti yen Yahudi nümayişçi· 
iieu, Epogue gazetesinde diyor İngiliz sisteminin içine ata:ı şayi:ı. 

1 
lıüyilk bir nümayiş yapm ştır. lcri oradan Yahudi mahallesinin 

~i: ların C:a asılsızlığını anlamal:ta 1 Kudüs, 18 (A.A.) - Filistinin içine doğru sürülmüşlerse :de nü· 
Almanya bir mt"ı:ldettenberi gcçikmiyeceği t:mit olunab:lir. bir~ok noktalarında tc-::lhiş hare· mayişçiler halen polis kuvvetleri. 

Jiplomatik teşebbüslerinde biht ketleri yeniden artmıştır. ne karşı gelmektedir. 
sızlıkla karşılaş yor. Polonya. Ro. tını rct:lddettiler. 1 Hayfa civarındaki Yahudi ma. ! Kıtaat bunların etrafını çevir-
manya ve Türkiye.deki muvaffaki· Finlandiya, İsveç ve N orvcç hallesinc geceleyin l:ırk Arap ta- meye çalışmaktadır. Saat 21 de 
yetsizliklerinden sonra şimdi de şüphesiz bu kabil anlaşmaların ar. arruz etmiştir. Bir Yahudi kadını İngilizlerden on yaralı ve yahu.eli· 
-- www:Ae•ettert Jl"fihrerin ken· tık hiç bir kıymeti olmadığı ka- ölmüş ve bir polis memuru yara· terden 88 yaralı vardı. Bu yaralı
dilerfnı pe1c Alicenabfıne bir suret- naatinde bulunmuı.ılardır ve haksız lanmıştır. lar:ian 40 ı mevkuf olarak Yahudi 
te teklif ettiği ademi tecavüz pak- da değillerdir. l Kudüs, 18 (A.A.) - Ku.düste hastahanesinde yatmaktadır, 

lngilızceden Çeviren : H. MÜNiR 

-
O taş ocağının içinde yüz mah

kum vardı. Arnold bunlardan hiç 
birini göremiyordu. Yalnız Bif'i 
görüyordu. 

Muhafızları ıda söremiyordu. 
!çerisinde öyle bir his vardı ki, 

~anki bütün mahkumlar ellerinde· 
i<i küreklere ve kazmalara sıkı sr. 
kı yapışmışlar, pusu kurmuşlar ve 
fırlatıp gitmek için her türlü ci
nayete hazırlanıyorlardı. 

Fakat Arnold onların, kendisi 
gibi emir beklediğini biliyordu. 

Arnold bundan sonra Bif'in ya
:ııbaşmdan kaybolduğunu dehşet· 

le gördü. Bif, bir çayır yılanı gibi 
sessizce sıvışmıştı. 

Derken bir dü::lük çaldı. Ve mu
hafızlar bağırışmaya başladılar: 

- Buraya gelin. Kazma kürek· 
lerinizi getirin. Hepiniz buraya 
gelin .... Buradan gelin .. 

Tam bu sırada Arnolcl'un başı 
ucundan taşlar topraklar devril. 
meğe başladı. Aı:ieta küçük bir 
heyelan ... 

Arnold geriye sıçradı ve yuka
rıya doğru baktı. 

Yukardan bir şey yuvarlanıyor
du. Çok sürme.den bu yuvarlanan 
şey, Arnold'un önüne ıclüştü. Ar
nold eğildi; baktı: Üniformalı bir 
muhafız 1 Daha doğrusu bir mu
hafızın cesedi!.. 

Yere yuvarlanan ceset, hareket· 

İngiliz Krah 
Kanadada 

-
siz duruyordu. Arnold öylece bB· 
kakalmıştı. Cesedin yüzünden ve 
saçlarından kanlar akıyordu. JW 
şından şapkası uçmuştu ve elbise· 
leri toz toprak içindeydi. 

Arkadaşlar na ne olduğunda!l 
htı berleri olmadığı anlaşılan diğer 
mur.afızlar, hala düdük çalıp ba· 
ğırmakta devam ediyorlardı: 

1 

- Haydi çabuk olun, toplanr11· 
Buraya gelin 1 

Mahkumlar harekete gelmişti· 
ler. Yürüyorlardı. Arnold onları!l 
yürüdükleri esnada ellerinde kaı· 
ma ve kürekleri de yere sürtere~ 
ilerlediklerini hissediyordu. 

Fakat bunlar, taş ocağının öbiİr 
ucundaki dehlize doğru gidiyor· 
!ardı. Orada kapı nevinden bir 
delik vardı. Gelirken oradan git' 
mişlerdi. 

· işte tam bu sıra::laydı ki, Ar11ol· 
dun zihni muvazenesi taştı. :EW 
tün mahkumlar ve muhafızlar, ta~ 
ocağının methalinde toplanıyor

lardı. Ve Arnold hemen şuracı1'· 
tan tırmanarak dışarı çıkabilirdi. 

Az önce Bif Hiccins oradan çı1'· 
mışti. 

Luk Arnold bunu bir fırsat tt' 

lakki etti. Bura::lan çıkıp giderse 
kimsenin göremiyeceğine kanidİ· 
Ve belki ancak yarım saat so11rB 
farkında olacaklard•. 

Şöyle düşünüyordu: 

Eğer olduğu yerde kalsaydı. ö· 
nün::le bir muhafızın kanlı ceseti 
yatıyordu. Bunun hakkında iı:ı· 

hat vermek Hizım.tlı. 

Kebek, 18 (A.A.) _ Vaktile Fakat bu mevzu üzerinde dall' 
Fransıuarla İngilizler arasmda·ı faz:a düşünemedi. Derhal tmna~· 
cereyan edip Kebek'in akıbetini maga başladı. Yukarıya çıktıl1 

tayin etmiş olan muharebelerin z~man. bir .. Hihz.~ ıdu~du. Etra~;' 
cereyan etmi§ old~u 'e bugün dınledı. Yuz, yuz ellı metre l:a ' 
A:bnı.ham ovası den.il~n Saint. ötede toplanan adamların gürültUt 
Laurent'e hakim geniş sahadan sünden başka hiç bir ses yoktu. 

35.000 çocuk, Fransızca ve lngi - * * * 
lizce olarak "Allah, kralı koru · Şimdi bir hapishane kaçağı oısrı 
sun,, diye başlıyan İngiliz marşı. Luk Arnold, derhal koşmağa baf 
nı okumuşlardır. !adı. Belki yarım saat koştu. fa: 

Bu sırada kral ve kraliçe, bir kat 0 ka.dar zayıf ve kuvvetsiz icl1 

tribünde bulunuyorlar ve ellerile ki, Bu on dakika içerisinde nere· 
çocukları selamlıyorlardı. si daraldı. Sık sık solumağa ba~· 

1\Iaatteessüf güneş ve sıcak, 4 la:lı. 
saı.ttenberi toplanmış olan çocuk 
ları müteessir etmiştir. 
Yardım servislerini temin et • 

mekte olan izciler, yüzlerce ço · 
cuğun bayılmış olduğunu haber 
vermişlerdir. Bayılan çocuklar, 
mükemmel surette ihzar edilmiş 
olan seyyar sıhhiye otomobille • 
rinde derhal tedavi edilmişlerdir. 

Eğer o dakikada karşısına bit 
polis. bir gardiyan çıkacak olsa)'' 
dı, serçe parmağiyle hapishaneye 
kadar getirebilirdi. 

Bir parçacık dinlenmek için O' 

tuduğu zaman, uzaktan birtakıfll 
sesler isitti. Bu sesler, muhafızla· 
rın sesİeriydi. Besbelli kaçanları 
öğrenmişlerdi. 

Fakat bu seslerin uzaktan geli 

l\lcrasimden sonra kral ve kra
liçe, valinin ikamtgahına giderek 
çay içmişlerdir. 
Akşaİn Kebek vilayeti hükfı • şi, kendisinin taş ocağın.dan 11c 

meti, bir ziyafet vermiştir. Ziya. kadar _uzaklaştığını gösteriyordıliı 
fctten sonra kral ve kraliçe, ,.3 _ Yerınden kalktı ve Guzlı hıı 
linin hususi apartımaruna çekil- j yürümeğe başladı. Deniz kenarl.J· 
mişlerdir. Saint _ Laurent sahil- rın::lan değil de, içerlere .doğru yiı· 
teri donatılmıştı. Kral ve kraliç:e rüyordu. Yahut içerlere doğru yiı· 
bu sabah saat 9.:JO da hususi bir rüdü~ünü zannediyordu. 

trenle Kebek'ten ayrılmışlardır. Böylece bir çeyrek saat ka.dıı' 
-o-- gitmiş gitmemişti ki, müthiş sı.ı· 

H iti er gar P hu- rette yakından gelen bir silah sc· 
si işitti. 

dutla rl n da Acaba bu silah sesi ne idi? ' 
Bu silah sesi, ne olurı;a olı;u11· 

Strazburg, 18 (A.A.) - Hitler 
garp hudutları boyunca Alman 
istihkamlarının teftişine devam 
ederek tam Strazburgun karşı -
smda bulunan Khel mıntakası 

müstahkem mevzilerini gezmiş _ 
tir. Hitlcr ~aat 18 de, Khel'dcn 
ayrılarak Ottenheim istikametin. 
de seyahatine devam etmiştir. 

Hitlerin teftişlerini İsviçre hu . 
dutıarma kadar teşmil edeceği 

söylenmektedir. 

--o--
Bir Alman casusu 

yakalandı 
Paris, 18 (A.A.) - Petit Pari. 

sien gazetesinin öğrendiğine ('t'ö • 
re Valencennes'de Alman gedik -
lisi Rothary üzerin.de \'esikalar, 
planlar ve haritalar olduğu hal
de tevkif edilmiştir. 

her halde hapishaneden işitil~i~ 
ve manası anlaşılmıştı. Zira buıı· 
dan sonra hapishanenin topu pst· 
!adı. 

Arnold bunun ne demek oı.dı.t· 
ğunu anlıyordu. 

Bu bir işaretti. Ve şimdi iki i.iÇ 
yüz adam ı::l.erhal harekete geçe· 
rek etrafa silahlariylc bir kordo11 

çekeceklerdi. 
Eğer bu kordonun içerisine dil' 

şerse işi bitmişti. 

Nefesi kesilinceye kaclar koştıl 
ve bitap yere düştü. 

Sis kendisine ya11dım ediyordı.t· 
Henüz ortal ktan çekilmemişti· 
Bilakis daha sıkılaşıyor: dahil CI· 

1ırlaşıyor !u. 
• ı. 

Ve bu sis rutub-::t y~"'ı'·cr 

Arnold"un el~isel::ri sırcıl:lanı ol· 
muştu. 

( Dctıcnm var) 

-~-~~__.:__~----------------...... ~~----...... 



Menba sulan hakkında talimatna..ı ncareı lstan~ ve Zahire Borsas 

avga çıkaran- me Şehir meclisince kabul edildi 
1 C1:\'Sl Aşağı 1·uknrı 
arı Oynatan (Dü:nkiı 8ayıdan devam) kai.dchinin en çukur yerinde dı. kr. pa. kr. pa. 

1
11 t.ardan açılıp kapanan bir boşalt- nuğdny yumıış:ık 5 32 

Up 1 er de rh a 1 sahibinin isimleri mahkuk olarak ma muıluğu bulunacaktır. Dük- Buğday ~ut 5 !> 5 10 

bulunur. kan haricinde veya çok yüksek Arpa yemlik çu. 4 32 

18 - 5 - 939 
PlYATl~An 

.. • • .s lü depolardan el tulumbası vesai. ı~uşyeıııi çm·:ıllı 6 - - - ı 
.1\ohut 8 -

7 - V AIUT 18 MAYIS 1939 

Adalara göç vapu~u • 
20 Mayıs 1939 tarihinden itibaren ikinci bir ilana kadar Cu. 
martesi, Pazartesi, Çarşamba günleri Köprüden sa:ıt 11.30 
da Modadan 12.00 de bir vnpur kalkacak tekmil Adalara 
gidecektir. Göç seferile nıı.klo!unan eçya 50 % temilata 
tabidir. ta Pati 1 a C ak 

raı'Br~ 1.:ahapalatrıahmavı~mbbı·arcınr ık·s:ngwintievtı~-- mahallere mevzu veya yere gömü. Arpa )lersln dökme 3 25 yeni mahsul 

ket yapıştırılır. re suretle su alıp satmak yasaktır. Susam t!l.10 19 25 

~ Madde 6 - Galonlar ve şişeler Bu dükklinlarda ihtiyat sular an- Yapak Kasablıaşı !>2 :.ıo 54 20 lı••••••••••••••--•••r,,.aıııı••m=• 
biy . • 18 (Hususi) - Beden renksiz olacaktır. cak mcmbalannda mühürlenmiş Peynir beyaz taze 23 25 27 6 r;li Genel Direktörlüğü son Madde 7 - Memba &ulannın damacana ve şişeler içinde sakla. Peynir kaşar t:ıze 42 ·- H -

dote \>U.kubulan futbol kavga- gerek kaptaj ve gerek nakillerin. nacak ve icap ettikçe buradan pc· I Tilki drrisi 450 - 950 -
a.... 1 1 \'nr ·ık terbi l UUO - 1 iOO -di&·ı ~:sıy c alakadarlara gön. de ve gerekse taksim ve tevzi edil. rakendc satış deposuna doğrudan •· ş. 1 • • 

' bi Buğday 224 'l on ile... r tebliğde ezcümle şöy- dikleri esnada kurşundan yapılmış doğruya akıtılıp boşaltılacaktır. '\r :ı 
50 ~ "'Cktc-0· • P " t la ır: ve yahut terkibinde kurşun bulu- Üzerinde etiketi ve ağzında kap- GELEN 

~-ı. ta bahis mevzuu ettiğimiz nan mcrddelcrle temas ettirilmesi sülü ve damgalan sağlam olarak 'I 5:W "t:~a ~ ısır 
~~ ç mesele bize bir kere da· yasaktır. bı.ılunmıyan veya damgasız kap. Krten ıohıımı• 

btı?uş oluyor ki, sahaları- MEMBA SULARININ NAKLi larda su saklanıp satılması yasak. Ynp:ık 
tı atan samimiyet yerine zıd- Madde - Memba sularının tır. U. pcyniı 
. ~c rnünaferet hakim olmak- nakli a~ağıdaki hükümlere tabidir. Madde 3 - Bardaklar şehir su- ~~ş:ır 

~~ 1 - Memba sulan ancak meın. yuna veya §ehir suyu bulunmıyan Tlftik 
·'r l' maçlar vakalar doğu. balarmda doldurulmuş ve ağızları mmtakalat1da temiz sularla doldu. Kepek 
1\1 'q0Yııncular ıdövüşüyor, halk mühürlenmiş damacana, galon, r..ılmuş su depolarına merbut kuv-

ar llf ayrılarak buna katılı- k üçük şişelerle ve yahut alemin· •retli su cereyanları ile ve i~indc Mısır 
ııltı be.de büyüyor ve neticede yüm veya içi galvenizc edilmi~ el sokulmadan yıkanarak her ta- Kepek 
~ardeşi dövüyor, yaralıyor mazbut kapaklı saç kaplarla nak. rafı camla kapalı raflarda bulun. Kuşyemi 

GIHBX 

:! 
43 
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31 
16 ~&~ !esef herkes birbirinden ledilebilirlcr. Memba sularının fı. durulacaktır. fiflik 

UCr • Yap:ık 7 

.. 

., , .. .. 
" .. .. 

Ton .. 
,, .. 
" ..... ' .rn. iınfail ve münkesır ay- rılarla ve yahut suyun evsafını Madde 4 - Perakende su satı. • 

•r n ;s 11. peynir , .. 
'. l.ıtiln bunlara sobep bida- bozacak her hangi bir maddeden şı için kullanılan depoların üzeri- --------------

~t: liç beş kişinin müfritliğidir. mamul kaplarla su taşınması ya· ne hangi memba suyu ol:iuğu <ı. lılcric Sııllı llıılmk 116/:lnıliiiiııd~u : 
"tsilcıd isf f de ederek k , KiıpJil köyünden Abdullah Sertle '(1ı.. 1_ • en ı a sa tır. çııcça yazılacaktır. . " d S"I i' 

""lil.11; ı t d'k ,_: da b 1 k yıııe o koy en u rymun o{ilıı l'ZC· 
11• s c ı .ıu, spor n gaye Madde 2 - Mcm a su arı na - Madde 5 - Perakende olarak yir, kardeşi Ali, kız kardeşi Enise 
cı "e ruhu terbiye etmck~ir. leden araba veya kamyonların ön para ile ancak memba suları satı- 1 ,.c Munısc lı::ıklarında cereyan eden 
~c~ &inirlerine, kafasına, ira· tarafında arabac~ veya şoförün °- la bilir. Diğer suları satmak ve al:ıcak davasının duruşmasında: 
tt~Utnanda -~~e~ilcn. ~am turması için hususi bir oturma memba sularını birbirleriyle ve Munise, Enise vr Üzeyir sonradoıı 
~ r. Spor kotültiklcrı onlc- yeri bulunacak ve burası su kap- yahut diğer sularla karıeot rmak mukim oldukları ·ı ürkmen, Ral:ıban. 

ır. ~ gide •. rici bir .t. c.r. b .. ·ıye v~sıta. !arının bulun. duğu k .. sımd~-~ en yasaktır. ~ c!k kü)h·lerinddck. bulunm1ad1ıtkl:ırı <
1
1o' c

1
· 

1;u y d k l k d - k kl - tıc1 tıyc en rın n ·ı ıııeşru ıa nn .nn :ışı · ~t uz en otu u ogmaz aşağı 75 santimetre yu se ıgı e SEYYAR SU SATANLAR makin kendilerine ilunen ıcb~ic-
Sp0tl2ıarnalıdır. . . . bir hail ile ayrı~ış olacaktır. Su Madde - Seyyar su satanlar rasıııa knr:ır ,·erilmiş ohlıı§~~n 
~ aaııfapanlar ccntılmcn, ıtıda- kaplarının üzcrlerınc oturmak ve- .aşağıdaki hükümlere tabidirler: duruşma günü olan 26 • .ı - 039 ~!< 

c~ı P ve soğukkanlı olurlar, ya her hangi bir nevi e~ya ve mal. Mad:l 1 _ Seyyar su satan es- şamlı:ı ~:ıat 10 da Meriç sulh hukuk 
~il::r hakka, şerefe, izzeti ncf- zeme koymak yasaktır. n;:f cam~an veya suların vasıfları. mahkemesine gelmeleri Yeya kanuni 

"'Ct d 1 B "'yük M dd M ba 1 1- bir mümessil göndermeleri aksi tak· ~ . c er er. u sayar- a e 3 - cm su arı nal\- nı hı'r bo•mıyacak bir maddeden 
lisuı- ~ .. dircie muktezi muamelenin gıyaplR· . Oııı:ıt severler. Ak~an tam:- lcdc.n deniz nakil vaaı~.alarında yapılmıı mazbut ağızları l~apalı rında yapılacağı ilan olunur. 

~ }' tın davası tektır. Keıı'dı- dahı su kaplarının televvus etme. ve musluklu ~:aplar kullana::Jldar. (20117) 
\ ._ Urt müdafaasına hazırla. mcsi kin ittihazı liz:ımgelen ted- d M b 

1 
b h hal mu. 

5 • ,.11 ~ ır. cm a su an e eme -
ı r, \. dava memleket davası- birler alınmış olacaktır. 

1 
k 

1 
k .. . .

1 
fJluir Sııllı 1/ukııl: lldl:imli-

Jı< "lttııleket <lavalarında ise ay- PERAKENDE SU SATIŞ l! tan a ınara muşterıye verı _e •. ğimlen): 
·h}a>tıtık, kavga, zıddiyet ve YERLERi ccktir. Kova, testi, bakraç gıbı Küplü kö ·ünd,eıı da,·açı Necnıcd· 
""ıc kaplarla su safınak ve suları su ditl o~lu Unsnn Önal 1ıe grne o k9:r-
. ~ tct yoktur. El Ve emel bir- Ma'dde :- Pe~ak,~~e au •~t~§ bpl,rm•n içinden kepçelerle al- drn dp,·a olunan SOlryınan u'ta o4f· 
"ııo tdır. yerleri aşagıClakı hukumlere tabı- mak yasaktır. ıu \il ,.e Siıle) mon ustıı oğlu Cıryir . 
. t~ı.ılar kardeştir; onlara dü- dirler. S k 1 .. ve Hamazaıı k111 Mnnise haklarındıı 

L ~ lÇten gelen en özlü duygu- Madde ı - Perakende bardak. . Madde 2 
- .. ~ ~p ar:nın k~lz~- ccrcynn eden alacak d:l\'asının du· 

'( , • . rınc uzaktan gorulcbıleceıc şc ı ;.ıC et • •ı ı · ı t ~ .• · _ cvışrnek ve tam bir barış la su satı ı kahvehanelerde, bıra. • . . . . . ruşınusın n. •• un se ı e vZe} ırın son 
~de ., ş .1 " kkA suyun .membaını b:ldınr sabıt ctı. rndnn ınukhıı oltlukl:ırı Kocuhıüır 
ı ,,aşamaktır. hane ve lokanta ve aşçı ~u an- . . M M • 

1 c liğ.cı .• lı 1 1 b' . b t ket konulması mecburıdır. kuyu ılc lpsnlnıl:ı bulunmadıkları 
<:ıı e gençlere ıyı uy arı larında veya maha le ıcı, şer c • d kl t rlnveth"c zahrınclnki meşruhatınn :ın-

tt .... k 'd ·1 · b" "k .. .. .. k · Madde 3 - Bar a ar toz op. · .. 1 ·••C te ı arecı cnn ayu çi, bozacı, şıracı, tutuncu, şe crcı . . . las ılm:ıkla kendilerine iJCınen tebll-
r.-° ~ı.ığu, asabına bakim olamı. dükkanlarında yapılabilir. Ba~ka rak gırmıyccck, sınck konmıyacak g,; t icra~ınıı karar verilmiş olduğıın · 
•( k'ld d .. · bir n. \'aka çıkaranlara bundan dü'lı:kan veya müesseselerde bar- şc ı c cam an veya munasıp dnn ıluruşma giiııii olan 26 - 4 • 939 
tr' takımlarda yer vermenin dakla su satmak yasaktır. mc.ddeı:lcn yapılmış kapalı kaplar- çnr5:ımba s:ınt .on ci:ı Mtrl~ sulh hu-

' 
11 

Ola .... ı - · ıı: d'l-cktc . k~ 1 . da bulundurulacak ve bunlar satı. kuk rnahkeıııe~ıne gelrnelen Yeya ka-
"h ··• yacagı ı 4VC c ı ... Madde 2 - Bu diık "n arın su il "' d ı ı •· 

QU .. · · · . cının anında bulunduracağı te- nunt bir ınQmess gvn erme er O...· ~ .. ~une kadar tatbık ettığı- satışına mahsus olan kısmları dı- . y k 
11 

• · si t:ıkdirdc muktezi ııınıımrlenin ııı· 
llçük k" .. , 1 a d n k mız sularla her u anışta ıyıcc . • 

r ~ 1 . uçwc ceza ar Y ı ğer yerlerinden ayn olaca ve su. ynplorıııdıı y:ıpılneağı ılan olunur. 
~ıt Cnın bahselicap ikazı mak- lar ya kapalı şişelerle ve yahut yıkanacaktır. (29117) 

ttt .ta.şıyan terkibi tcdbirlcrtden tezgah üstüne konulmuş cam. Madde 4 - Seyyar su satanlar 

tc ldı. Vckayi bu küçük ve fer- mermer. veya suyun vasıflarını gerek sıhhi temizlik ve sıhhi mua- !l3~:~~lu 3 üncii Sullı lluk11/: /la
' "tc la~~~ın kifayet etmediğini hi~ dcğiştirmiycn ma:lcni bir de. yene ve gere'k sattıkları sular ha. kimliğinden : 

~tt rl~ıgı içindir ki, şiddetle ha- podan, depo kaidesinden 10 santi- kımından gda maddeleri satan es. Heyoğlıı Yenişehir :ııanııasar namı 
~ıll:ı zurnunu tamamen duymuş metre yükseklikteki bir muslukla nafın tabi olduğu hükümlere de diğer Kalkanhostan sokak eski 3 ye· 
tı~c~1.Yo~~~.' Butıclan böyle içle- alınarak satılacaktır. Bu depoların tabidirler. ni 5 ~:ıvılı hanede mukim Hnkkı tn· 
il~ kotulcri ayıklamadan sa. r:ıfrnd:ı;ı O) nı h:ın.~·ılr ~ııııkim Kosı~ıı · 

taıtı k k .... d tin Fleni Anııa 1'.ııterına ale:ı lılerınc ~ L_ rn çı arma yuzun en • • •. . · . . 
ı "llbiı A • • • 1 . I"' ı I HeyoAlıı "\t>nışelıır ;\l:ıngasar n.ııııı 
-tcrrur h~.:ıı.~~~crın ~ynı ~lilpt.~ Harici Askeri Kıtaatı Satmalma Komısyonu 1 cın:arl diğer K:ılk:ınbostaıı sokn~ında klıiıı 
"il "li u gorulurse boylc bır klu- ulup eski 3 ~·eni 5 k:ıpı :\o. hı hanc-

tlt cudunun faydadan ziyade . Tüm. Sa. Al. Ko. ca l5--5--939 tarihinde ihalesi ı niıı şuyuıınuıı lz:ılc:.i z~n111ınd:ı .açı-

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğüntlen: 

An Anniğin 12021 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (375) 
liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ver
mediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 
46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesıne göre satılması icap 
eden Beyoğlunda Tatavla mahallesinin Eşrefefendi sokağında es • 
ki S.'i yeni 225 No. lu kagir bir evin tamamı bir buçuk ay mUc:L 
detle açık arttırmaya konmuştur. Satış, tapu sicil kaydına göre 
yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (100) lirn pey akçası 
verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve va. 
kıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliy rüsumu borçluya aittir. Art. 
tırma şartnamsi 30-5-939 tarihinden itibaren tetkik ebnt!k is
teyenlere sandİk hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır • 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar. bunları tetkik e
derek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş 
ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 3-7-939 tarihine rnüsadif 
pazartesi günü Cağaloğlunda kilin sandığımızda saat 10 dan 12 ye 
kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif cdi. 
lecek bedelin tercihn alınması icap eden gayrimenkul mükellefi. 
yeti ile sandık alacağını tamamen geçmi§ olması şarttır. Aksi 
takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 18-7-939 
tarihine müsadif sah günü ayni mahalde Ye ayni saatte son art. 
tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en c;ok arttıra. 
nın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
alakadarlar ye irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hll.su. 
sile faiz ve masarife dair iddialarını lan tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı mUsbitelerile beraber dairemiz.e bildi.rmelerj 
18.zımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haktan tapu 
sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından Jı;.ariç_ 
kalırlar. Daha fazla malumat almak isteyenlerin 38/1210 dosya 
numarasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

* * * 
DiKKAT 

l!;mniyet Sandığı: Sandıktan alman gayrimenkulil ipotek 
göstermek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıyme. 

tin nısfmı tecavüz etmemek üı.ere ihale bedelinin yansına kadar 
borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (3517) 

lstanbul valiliğinden : 
ı - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Fenerbahçe Stad

yomunda okullar ve spor klüpleri, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, 
Şişli, Eminönü, Fatih, Şehremini, Kadıköy, l-:sküdar, Eyüp, ŞI. 
lede Halkevleri, Adalar, Beykoz, Sarıyer, Silivri, Yalova ve Ça. 
takada kaymakamlar tarafından hzırlnan progranılara göre ya. 
pılacak müsmere Ye spor hreketlerile kutlulnacaktır. 

2 - Fenerbahçe Stadyomundaki merasim damgalı daveti. 
yelilere mahsustur. Yer mahdut olduğundan elinde davetiyesi 
hulunmıyan hiç kimse alınmıyacaktır. 

Davetiyesiz olanların Stadyoma kadar zahmet etmemeleri 
lazımdır. 

3 - Diğer yerlerde yapılacak merasim davetiyesizdir. Herkes 
iştirak edebilir. (3474) 

lsta11bul Beledivesi llanlar1 
. . 

t~t Olacağı aşikar 01.duğundan . • L\~leburgaz1100 ad t w r ve 400 hafif beygirler için yem torbasile l lan dav:ıd::ın dolayı lıısse~nrlnı '.lan 
!ltc··rı 'terbi · K nunun 13 ılan edilen e agı w .. · lO .. <1 h Elenln iıı iı..uınetg•UHna gunclcrılen Beher metre murabbaına 4 lira bedel tahmin edilen Aksaray 
• il rtladd ~csı • . anu .. .. 1150 adet gebreye talip çıkmadıgından muddetın gun a a d:ıvetiycnin :ıdrcsi terk ile Yunnnis· yangın yerinde 49 uncu adada 1255 harita numaralı arsanın ya-
'hiııc te esın .. e ıstına~e.n klub~n temdı'dı'leı 'halenin 25-5-939 perşembe günU saat 11 de Lüle. ı•,111 , s· .. ırınik Yukarı Tumb:ı, Tı.·nnik:ı 
( ~ bb d - d 1 3507 ' nında 1 ;65 metre yüzlü 34 metre murabbaı sahalı arsa alakadar. 

t tcdir e us e eccgım,, enı - burgazda Tüm Sa. Al. Ko. da yapılacağı. (lOl4) ( ) 'eyu Tra~ .ınika soknk 466 ?\o. ya ları arasında satılmak üzere arık artırma va konulmuştur. Şart-
• "' 11- "' sitıi!H lıildirilnıi ş , mezkur ~dr~ste de ~ .J 

1 b. k'l w · · · ·ı· tehlığ ındc c- namesi Levazım müdürlügwünde görülebilir. İstekliler 10 lira 20 ~t b · S" ttek' b"ırlı'klerin ihtiyacı için doksan beş ın ı o sıgır etı tıuhınıııadığınd:ııı uı a . 
~ ~ n ı Ed · ıır 1 

• • . d . d:ı irnncıı tcblıg:ıt kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubilc beraber ~939 
Q U - ırne « t:! 939 zart.esi günü saat 11 de kapalı zarfla eksıltmesı ya. ~ıııııış \"c a'acı . .. ,. i ıııahke- al 

b· , v--u- pa . . . · t 1567 l' 50 ıc rasıııı t;ıkp etmış 'ic :ıc m pazartesi günU saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunm 1. 
lllSıkl l b U pılacak, muhammen bedelı 209?0 lıra ılk. temına ~ , ıra . ıııe ol.ın l!I • 5 • 93!1 giin~ tatile tes~- dırlar. (3525) (B.) 

l:!u g e yarışı ug u kuruştur. Şartnameyi görmek 1st.eyenler ış. saatlerın.de her gün, ılüf elliğin den yeniden ılılncn teb~ı· *** 
l 41baıı h..Rlıyacak olan istan- eks"ıltmeye gireceklerin saat ona kadar temınat, teklıf mektupla. "al kr:ısına ıııahkemcc.e kara_r verıl-

1 
beb 

'~ "'"! 015) (3508) 0 hk me o Silabtarağa Kemerburgaz yolu için lüzumu o an ve er ·hirı dirnc, Edirne - İstanbul nnı Siirt Tüm satm alma Ko. na veıilmesi. (1 nı i ş olduf:und::n )e,·mı nı:ı r . . n1etre mı'ka·bına 3 lı'ra 69 kuruş bedel tahmin edilen 217 metre er . . Jnn :,ı:.; _ 1; _ ıı:rn sanı !l.30 rla ın:ıhke· 
lıhtc}' arası bısıklet yarışına -- . . · :ı ıanırınd:rn mu· mikap ham t.nş pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şart.namesi 

İ)lra.ı:ıf 12 bölgcıdcn 38 bisikletçi cıdilcccktir. Aynı suretle ikinci lar §unlar~ı.r:. . meye gcl.mesı :e) - ~ di#i tok- Levazım Mu"dur" lu"gw'u'ndc görülebilir. İstekliler en az 800 liralık bu 
h ttrn k . b k"l d tstanbula dönüş- Ferdi bırıncıyc: Mıcl marka ve- ~Jdd:ık bır vekıl gonc erme 
Qu e .tedır. cta 

1 teş 1 
c en 'ki dinle .ııyahıııdn ıııahkcıne:ı·e ele Yam işe benzer iş yaptığına dair vilayetten alacakları fen ehliyet ve 

;tçiıc ~arışa iştirak edecek bisik-ıte de yine mUr.abıkların muvasa- lomotosı. ~t. . S" . 1 olun:ıc-r.Aı telıliğ makamına kaim ol· 939 yılma ait Ticaret Odası vesikasile 60 lira 5 kuruşluk ilkte. 
<ıp,.• tin &.ıhhi muayeneleri dün 1'lat saatleri tesbit edilecektir. Bu Ferdi ıkıncıye : . . uperspcsıa o- nınk ,-ızrre i1:1n olunur. (29184) 
df ""'l,ll '!' k b ki t minat makbuz \'eya mektubile beraber 24-5-939 çarşamba gü,. 
rc~r· erbiycsi lstnnbul merkezi suretle her iki etabı cnaz zamanda otomot~ .':1~.r ~. 1~

1 

e · . ZA \'l 1 nU saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (3354) 
tıl, hobrlıiğünde yapılmıştır. Ya- koşan bisikletçi, yarışın birincisi Ferdı uçuncuye · Saatlı krono-
ır . "" ah d 1 1 metre. htanbul lthalllt Gilmrüğüne alı --'<lt>:rı. saat tam 7.30 da Top. olacak ve on an ıonra ge en er 'hl' 

1 ~ · '<illl ba d Ferdi döt1düncüyc: Bir çift Bu- 21879 nıım:ıra 3·4·!139 tarı .1 < e.po- ,. • • oJ. , d ııdiı;ı Şlıyacaktır. Tahmin e- müteakip dereceleri alacaklar ır. lA 'k lİIO makbuzunu kazarn zayı rttım. \Levazım Amırltgı Sattnalma Komısyonun an 
~ S~ı~e &öre müsabıklar saat 9 Bu tasnif ayrıca bölge takımla- vayye astı ·. d k rrnisini nlncajjımclan eskisinin hük-
1~ 1 ıvtid ' 1 1 Takım halın de crecc alaca . 

1 
. · _ z · ·3o en 19 30 .ıa Çorludan n arasında da aynı surete yapı a- .. .. mı·ı· olnıarlııı.ını ılıin eı rı ıııı. .ın- 1 _ . .. .. .. , 2-5-n

39 
rt · .. .. t 

l <l ' ' ~· ' bölgelere de ücuncuye kadar kıy- / 1 1:\' ı>lburlar 3~ ~ Knraki11 J(u. 3'i0 ton lavemarın kom uru 2 ., paza esı gunu saa 
tr \'e la L~Ieburgazdan geçccck- ,caktır. .. . . . metli birer kup~ a verilecektir. <mı •apı ı n 13,30 da Tophanede lst. Lv. fun. Sa. Al. Ko. da pazarlıkla eksilt.. ?ıcl'c . S.30 dan itibnr en de Edir- Bölge takımları dordcr kışıdcn ı- uunıcıua11. l . k ~t te 

" ~ırrn· 1 'f' d t k Bu mu'"k"fatlar haricinde ola. mesi yapılacaktır. Evsafı Ko. da görülebilir. st.eklilerın aw -

' 

<l~ b·u·· ı.ş bulunacaklardır. barcttir. Takım ta. s.nı ın. c, a ıın.. " 
1 

(
6
8l) (3505) 

ıı y l rak, her iki etap içinde ve müsa- ZA Y minatlarile beraber belli saa.tte f-o •• na gelmelerı. tctıe Uk yarışın dereceleri şu lara dahil olup ııımlerı cvve ce Yila)'ct Mal Sandı~ına yatırmıf ol· .. 
l\J t.lYizı cdil•cekt'ır: bildirilmi• olan dört müsabrktan brklarca malum olmıyan muhtelif . --..ı·'-' k 

ı· oq tt .. ,. k duğum iki kıt'a tahvilAt bedeh olan Nümunesi gibi karyola arkalığı alm&eakt.Ir. Pa~a e • 
t'.P Cdi a.Pta ke>§ulmak üzere ter- yarı,r bitiren ilk üç ko1uc:u.nun sa- yerler!dcn. ~irinci olarak ?eçccc. - lR:J Jir:ı 36 kıırıı, kıymetinde, cild ailtmesi 

2
:>-5-!'lJ

9 
salı günü saat U,30 da Tophaıııed9 fit. L\•. 

lllti lrnış bulunan bu yarısın b!- at ;c!t"nu hesap c-;iilccektır. lere ele, bısıklct acentelen taraf.n- :us; No. lu ,.c 2-3-935 tarihli mak- im. Sa. Al. Ko. da. yapılacaktır. Kati teminatı 18 liradır. İstekli. 
bıı.~~ tta-bı olan Edirncdc ~mü&a-1 Yarışta gerek ferden, gereK:sc dan konulmuş muhtelif güzel he· lıuzu zayi rlliııı. Yenisini alacailım- lerin belli saa.tte Ko. na ıvelmeleri. (6S

2
) . . (3506). 

~ ~UYlllJat aaatlcd toablt takım halinde verilecek ınilkllat. ıdiıeler vardır, , , .dan hütmQ zolı:laı: -.Adaaa. 1'"'°"11. P 
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BÜTÜN NE~'EMİ 
SAGLIGIMI .,,... 

Z.JEKA/\111 

fôSFARSIJ/.,R 
Meefyunum. 

Üsküdar -Kadıköy ve havalisi 
HALK TRAMVAYLARI 

Türk Anonim Şirketinden : 
Kumaşı Şirket tarafından verilmek üzere Şirketimiz iş_ 

çileri için 200-250 takım elbise imal ettirilecektir. lstekli 
olanlar arasında 24-5-939 Çarşamba günü saat onda şir. 
ketin Bağlarbaşındaki idare merkezinde pazarlık suretilc 
açık eksiltme yapılacağından şeraiti öğreimek üzere müna. 
l:asa gününden enel Şirket idaresine milracaat edilmesi lü
zumu ilan olunur. 

i~t. Vakıflar Direktörlüğü ilAnlari 
Muhammen 

Aylığı 
Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı No. su cinsi Lira. Kr. 
Molla Gürani, Nevbahar Kızıl Elma 21-1 Meşnıtahane 9 00 
Unkapanı, Haraççı Hisar altı 65 ev 7 00 

kara Mehmet 

" " " 
Üskübi 

:Mevlevihane kapısı Mevlevihanesi tek. 

Haraç<;ı Ka
ra Mehmet 

Camii 6 00 

kesi müştemilatından 1/34 Hünkar mahfeli 
ve kütüphane 

bina.sı 8 00 
Yı.1karıda yazılı mahaller 940 senesi Mayıs sonuna kadar kL 

raya verilmek üzere arttırmaları uzatılmıştır. 

istekliler 23 Mayıs 939 salı günü saat on beşe kadar Çember. 
litaşta lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf akarlar kale. 
mine gelmeleri. (3498) 

M .................. ---------------~----------~---
1yi bir elbise e:. 
müessir tavsiye 

mektubudur 
Amerikan modası üzerine 

çalışır 

Yavuz Sezen 
Paris kadın ve erkek terzi. 

lik Akademilerinden diplo 
malı 113 Beyoğlu Parmak. 
kapı Gayret apartımanı Türk 
foto evi üstünde. 

1 -

1 lslanb~ıl Dürclii11cü icra M tnııırlıı
{jıı 11</cııı: 

Par:ıya çevrilmesine k:ır:ır verilen 
Şirketi Hnyriye hisse "enellerinln 
birinci ııçık artırmasının 25·2-93!) 
nerşcrıılıe günii <ialalndıı Fcnııencci
lerrle Şirketi II:ıyriye hinıısınıla saat 
11 de y:ıpılııc:ık ve kıymetlerinin 

l üzde ) etmi) heşini bulmadığı tıık· 

dirde ikinci açık artırmanın 31-:ı-93!1 
çarş:ımlıa günii ıırnı m:ıh:ıl ve saat
te y:ıpıl:ır:ı~ı il:in olunur. (17879} 

Kulağınıza küpe olsun 
Daima Radyolin çünkü 

L 

Diş doktorunun bütün haslala. 
rına söylediği gibi, dişleri sadece 
parlatmakla kalmıyarak onları 
mikroplardan, muzır salyalardan 
ve hamızlardan temizleyip çelik 

r--••••••••• ı gibi sağlamlık veren yegane ik. 

1 PARK OTEL'de sirdir. 

Her gün saat 17.30 da 

ÇAY - KONSER 1 .------·--
ZAYl 

93,ı senesi Kuleli askert Jise~inden 
ahlı~ım 1 rn sayılı ilk tahsil vesik:ı

ını zayi ettim. Yenisini nl:ıcnğımdan 
cski\inin hükmü yoktur. - l'efik Kı

:ılok. (K. 1. 107) 

Her sabah, öğle ve ak
şam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi 

ADYOLI 
Diş macunile muntazaman 

fırçalaymız. 

Cinsi .i\likdarı Muham. B. % 7,5 teminatı Eksiltmenin 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli ve saati 

Emaye Tank 3 adet sif 3700.- 277.50 Açık Ek. 14 

.. " 10 " " 9400.- 705.- Kapalı Z. 15 

I - Şartnameleri mucibince 13 adet Emaye Tank hizalarında 
gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

lI r- uhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme sa
atleri hlzala-rında yazılıdır. 

Ill - Eksiltme 2/VI/939 Cuma günü Kabataşta Levazım Şu
besi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameleri her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 
alınabilir. Milnakasaya iştirak edecek firmalar fiatsız fenni tek. 
liflerini münakasadan bir hafta evveline kadar Müskirat Fabri. 
kaalar Şubesine vermeleri ve teklülerinin kabulünü mutazammm 
vesika almaları lazımdır. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 gü. 
ver..me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede. 
cek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline yani saat 14 
de kadar mezkur Komisyon Başkanlığına mkbuz mukabilinde ve
rilmesi lazımdır. 

VI - Diğer eksiltmeye girecekler tayin edilen günde % 7,5 
giivenme paralarile mezkftr komisyona gelmeleri. (2654) 

lştahsızhk - Hazımsızllk 
Şişkinlik - Bulantı - Gaz 
Sancı - Mide bozukluğu' 
Dil - Barsak ataleti • 
inkıbaz - Sıkmtı - Sinir 

Ve bütün mide ve bars:Jc: rnhatsızlıklarma kar~ı 

EY 
kullanınız 

Mide için her yemekten sonra 1 - 2 tatli kaşığı yanm b..,rdni' , 

içinde ve müshil için her sabah veya gece yatarken aç kn:-nrnıı ~~ 
çorba ka,rğı yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. fl.A ~ 

MEYVA öZO Avrupa ve bilhassa tngiliz mcyva tuzfarıl1 
1 

daha yüksek olduğu kat'iyetle sabittir. fü:na rağmen Avrupa .ı 
u özlerinden beş misli daha u<'uzd\lr. HASAN MEYVA öZO > 

bir türlü olup şekersizdir v~ çok köpürür. 

3 iki Dört ' Şişe misli 50 misli O ı{f ı 
---------·~ 

Yeni Millet Meclisi Binası inşaatının MLJ' 
nakasa ilanı. , 

T. B. M. M. inşaat Komisyonundan· 
1 - Eksiltmeye konulan 1ş: Ankarada, Yenişehirdc JJC' 

mahallesinde y:ıpılacak yen! :Millet ;:\Ieclisi binası inşaatı. 
Ke if oodoli: 5.770.659 lb:ı 30 kuru§tur. 1 
2 - Eksı~troc 30 Mayıs 1939 salı günü saat "15 on be{ t~ 

B. ıı. M. lnşaat komisyonu odasında kapalı zarf usulile yııP 
~kb~ ( 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna dair diğer e\Tak ve P 
lar 50 lira bedel mukabilinde T. B. l\1. 1\1. İnşaat Komisyonı.ıt 
alınabilir. ~ 

4 - El:slitmeye girmek isteyenler 2490 numaralı artt M 

ve eksiltme ve ihale kanunundaki ı;eraitten maada, en geç Jllil 
kasadan beş gün evveline kadar İnşaat komisyonuna istid:I 
müracaat eder~k bir ehliye: \'Hikası almaları ve bu \'csikll)'

1
1 

teklif mektuplariylc beraber komisyona \'ermeleri şarttır. 13\ 
rihten sonra müracaat ctleıı!cre vesika verilemez. Ehliyet ,,c:~, 
sı alabilmclt içir istl'fa ile beraber aşağıda yazılı vesaiki koJlll·· 
na te.vdi etmcl~ri ifı.:rırcdır. i~' 

( eucüN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KuRu~ 1 
lslarıbııl 5 iııı:i lcru Menııırlıı{jıw

darı: 

938/51 lG 
Halen ik:ımctgtilıı meçhul :\11-
rio~nı:rniyc r::ıclılesi 1 - :\o. ıln 
Cafer Köse oğluıı:ı: 

Komisvon tarafından inE'.aatm yapılması kendilerine , 
edilenler · ·~. b, c, d" fıkralarında yazılı bulunan vesikaları ';i 
hut noterı:J~<;c musaddak suretlerini komisyona tevdi edece f 
dir. Bu evr:ı.k inşaatın hitamile kabulü kati muamelesinin );ı 
masına kad::ır muhafaza ve teminat ile beraber iade edilcce 
dir. Bıı vnsik::ılar da mukavelenin mütemmimidirler. ad 

. -
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i URACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 
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T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

Ilnmit Şevket inceye 750 lira lıor
<'Uruzılnn dolayı imlü edilerek lıer:ı
.ri tcblig mührışire verilen ödeme em
ri lk:ıınetgahınılln meçhul olrnasın

dnn bili\ IPbli!!' inılc edilmesi iizcriııc 
iııleme emrinin 2 ı.::ııetc ile hirer ny 
müddetle iliinen llıliğine karar 'e
rllı iştir. 

Karar veçhile işllll ilunın neşri t:ı

rihinılen itibaren bir ay içinde hor
cunııın ın:ısr:ıfl:ıriyle iiıleıııeııiı bor
cun t:ım:ımınıı Yeyıı lıir kı~mınn \"cyn 
ıne.zklır alncnğın tnkib:ıt icrusı lınk

kınıla bir itir:ızınız v::ırsa yine hu 
nıiidıkl içinde islid:ı ny:ı şifahen 
irrn veznesine lıildirrııt'niı hilılirıııc· 
<liğiniz t:ıkılirtle hıı nıüılılcl içinıh' 
71 iiıırü maddeye güre mnl he~ nnııı
ıla lııılıının:ınıı U.1.rıııılır. BeynndJ 
lııılıııını:ııs:ınız luıpsilc tazyik olıınn
r:ıj'.:ınız 'e lıorru öıleıııcz veya itiraz 
etmezseniz hnkkınııdıı cebri icr:ıyo 

ılc,·:ıın olunacnğı ödeme emri ) erine 
k:ıiııı olmak üzere füıııcn tclıliğ olu
nur. 

lstıuılııı l l 'riinrii icra Merırıır/11-
{j 1111</a 11 : 

;\Jnlw111 olup pııray:ı çcvrilıncsim· 

knrnr Yerilen C\' r,.~vnsı 23-:"ı-!l:l!l snlı 

. A - Şirketin ismi. ~irketin sahipleri, noterlikçe musıı 
mali ve fe!lni hissedarları ve ru hissedarların bu işin bitatı1 
kadar müşt~rek olacaklarma dair noterlikçe musaddak biill

9
' 

bu iş için ~ıususi şirket mukaveleleri. ... 
B - MEteahhidin yaptıkları mimari kıymeti haiz ollJ.!1 ~~ 

rin listesini, bunların bedellerini \'e işi verenler tarafındnll ıı 
zim olunan VJ hüsnü suretle taahhüdünü ifa ettiğine ve ynP' 
ları binalard1 hiç bir arıza olmadığına dair bonservisler. ıı" 

C - Fcnn hissedarın lankal "500 000" beş yüz bin Jit90ı 
dahilinde ruim'4ri kıyı.Jeti h:ı!z bir tek binayı müteahhit veyn ttl tfı. 
alıhidin inş~ .. r • .: bnşmilhe:ıdisi veya başmimarı olarak yaptır 
olduğuna Jair vesika. 

D - \:'esa.ikc müstenit mali vaziyetin beyanı. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 187.139 Jlf'1\ 

78 kuruşlu'.< muvakkat teminat vermeleri. e' 
6 - İsteklilerin teklif mektuplarını 2 inci maddede ynzıll e 

atten bir s~~t e\'\'eline kadar T. B. M. M. ln§nat komisyoP r 
liğinc num~ralı ma!<buz umkabilinde teslim edeceklerdir. 

Postad'\ olar.ak gccıhmeleı· kabul edilmez. (1304) (2~ 

,,., 

Tükr Hava Kuru u 

Büyük Pi a o 
günü sa:ıı ondan ltih:ıren Bc.roAlıı ikinci keşide: 11 H azi ran 939 dadır. 
,\ilnhaııının <'ndılcsinde 42 numaralı 
ıııohily:ıcı maj':!:ız:ısınıln Ye rııiilrlınki Büyüh ikramiye: 45 bin liradır... i'• 
cn·:ılıır ıln yine :ıyııı giinıle ll ı!Prı Bundan başka: 15 bin 12 b:n 10 bin lira?ıfc JC 
12 ye kndnr Faik paşa ~·okıışıınıla rı; • l l (20 b" ' 1 C b. )' ı· l l· iki ~O 
nıırnnrnlı dükkilnda ııçık arllırınn su- ramıye er e ın ve ın ıra ı" 
rctiyle sntıl:ıcnih iliın olunur. mükafat vardır ... 

< t 788.ı > Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi 
·i· 

ihmal etıııc)"' ·c:: ,,-
--~------~~--S.4- H 1 B I : ASl:'ıl us niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girııt1~ 

~C$riyat Müıliirii: U. A lımel .firııennfl lursunuz .. 
n asıldığı yer: \' .ı I\l 'l' Matbaası' t111dlMi~R~M1-..P1J~~MS.:fllıııSiiH•~'flJ!.~~~~~·.., 


