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Veygmd bu üpm saat 19.15 de 
lıtanbula hareket etmiıtir. 

İltuyon.da. mll1l mUafaa vekili· 
General Naci Tınaz, Hariciye ıe-

Dünkü Zebele 
İıtanbul, J (A.A.) - lrandiJli 

rasathanesinden: 
Buıün saat 15 i 33 dakika 7 sa. 

niye geçe tiddetli bir zelzele kay. 
dedilmittir. Merkez üatUnUıa ı .. 
tanbuldan 5900 kilometre mesafe
de olduğu tahmin edilmektedir. 
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Deniz anlaşma· 
sının feshi 

Hltler son nutku ile İngilte
re ile Almanya arasında akde
dilmiş olan deniz mukavelesL 
nJn de fe..;Jıcdlldlğlnl bildirdi. 

Afyon müstahsilleri 
Toprak Mahsulleri 

Ofisinin Bir Kararına 
itiraz Ettiler 

Bu deniz mukavcle§l ile lngll- Afyon mUstabslllerl Toprak 
tere ile Almunya •ır•s.ndakl de- mohsulleri ofisinin son bir ka. 
nlz knnetlerl nJsbetl yüzde o- rarı karşısında bazı şfkAyetler

tuz kadar bir şey o1ı.taktı. tle bulunmaktadırlar. Ofis elle. 
. Umanyanm deııU mukavele.. rinde istok mal bulunan kimse. 

sini feshetmiş oı .ı,.·sı ~imdild lerln bu mallarını satın almafa 
halde sadece sembolik bir ma. karar vermı,u. Yalnız kaba 
nayı ifade etmektedir. Alman- afyonlar için 25 ve ince afyon. 
>• ile lııgiltcre ansındakl de- lar için de 35 kuruş fiyat kon
ob mukavelesinin hakiki ma- muştu. Ayni zamanda mal sa. 
nası dünya denizlerinde tngll- hlblerlne peşin para verllmlye. 
tere ile bir daha rak"bet iddia. cek ve mallarının bedelleri sa. 
.sına çıkmamayı t.azammun et.. tıldıktan sonra verilecekti. Ya

mekte idi. Denizlere açılma- pılan h sablarda lstok bulunan 
mıak, mukadderatını denizler 280 bin kilo afyonun ancak bir 
haricinde aramak A\nıpamn senede satılnblleceğl anlaşılmış 
şa ·.mda ve cenuou ,arki mın- tır. Buna göre mal sahihlcrl pa. 
takalannda serbest !mlm:ık d _ ralarını ancak beş senede ala -
vam ettl, bugüıılçü vRziyette a- blleceklerdlr. Bu Yaziyete iti -
pğı yukarı bu anlnşmnların raz edilmekte ve ya satın alma 
tabll neticelerldJt. bedellerinin artırılması, yahud 

De t ı f hl im ödeme şartlarının değlştlrllme-n z an aşmasıtıın es ş 

dlJt. kadar sulh JOlU~ elde edil- si istenmektedir. 

mek istenen denu aşırı kolo. 
n' '1 '.l mda 7cn1 yeni ,.azı_ 

-0-

İstanbul Bet Tayyare 
Aldı Jetler ihdas ooece;:,ı 11 1, Avnı

panm garblnde \"Ulrubulacak btanbul bu eene orduya be~ 
müstakbel muhareb .. ler için de tayyare hediye edecektir. Bun. 
J>Lıo takım sembolik işaretleri farın lalmleırl şöyledir: 
lhtıva etmekt<>dlr. Koloniler ı- Kapalıçarfı, Fener, Taksim. 
çlu mutlaka kuvv'3tll filolara Bankalar, Galata. Bunlara ya -
ihtiyaç olduğu gthl, &arp mm. kında mersalmle ad konacak • 

takalarmda matlüb olmadan tır · 

hn , edebilmek için çok Jmv. 
Tetli bir donanım1 a lhd1aç Hapishane Tahliye 
Tardır. Btlftlk b&rpte Pariae Ediliyor 
7all•fU A1maa ku\'Vetlerlnln Adliye Veklletl MUddelumu. 
rtcatbıe ıebeb arayanlar Alman mlllle dUn bir tebllt göndere. 
fl!m.ıunun Fransanın denlale o- rek haplıhane binasının hemen 
Ju lrtlbatmı kcscmemeatni De- tahliye Adtlmealnt istemlttlr. 
rt ırmektedlrleP. Mahkt ;ular bugUn binadan çı 

Ban Jftksek asJtc.-d makam. kanlacJktır. Bunlardan 10 ta. 
lM tüatmllan 'kunetle bir tez nesi tmralt adasına diğerleri de 

tevkifhane ve UıkUdar haplsba. 
elan~ ileri stlrlllen bu nokta nesine nakledllecektlr. 
t.artln için de a) 01 f?ek.llde, aJI. Bin tebllkell bir vaziyet 
111 tMrzda lıayatl)·etinl muhafa- arzetttllnden boşalır boşalmaz 
za etmektedir. Bugiin için Fran yıkılacaktır. 

, ı 1 t fıl.i tngllterenin yar-

dımından malınım bırakabile. Ad d p k St k 
« Jt bir deniz sllAhlaı ma sahlb ana a amu . O U 
oimak lddlnsı ı lhn<;),a Almanya Alınan haberlere göre Ada -
için ,;arlcl olnmaz. Bunun için nada tüccar elinde benUz satı
deniz anlaşmasının feshini de- lamamış 15.000 balye pamuk 
nlzlerdc İngiltere vo :'ransa ile istoku VaJ"drr. 
oor ölç~mek husus "lda sem- --o.--
bohk bir işarettir dedlt:. Telgraf Muhabe.-ab 

Bu hareketin lfl\C.\e ettlil dL Ve Kırtasiyecilik 
ler bir mana da artık Avrupa- Dahiliye Vekileti tarafından 
nın kara mmtaka!Jm•·akl senit- viltyete kırtasiyecilik ve telçaf 
Jemeyl kati görerP:.t kıta •tın mubaberatı hakkında bir tamim 
faaliyetlere glrlŞ!llf'k arzun- gelmittir. Bunda ezcümle deniyor 
dur. ki: 

Birkaç senedir !ngl1 teftlde - Telıraf muba~rtai m~ata
ba.kim olan ıumut ..\ımany&Dlll ce1 ftlere hasredilmelidir. ihtiram 
l."kranraya doğı· 1 a.cnlşlemeel ifade eden kelimeler tamamen kal 
hareketi idi bu sebebtencJlr dmlmalıda. Vuzuhu bozmadan 

' ihtisar edilmelidir. 
l, lnpltero garp lo.:arr.osuna 2 - Şahat itlere resmi telıraf. 

benzer bir şark lokarno&UDU im larda y.er verilmemeli. 
zalamara J&n&fDUMlı, fakat bo. 3 - Demiryolu boyunda bulu. 
gün d.e denlzlere W\ ~ccillı eden nan ve ı . 2 ctınde postasının vu
Almanra UkrallJ"a duvasma gl. aulü mllmldln yerlerde mubaberat 
rlfllıeJI fa1dab hulıruyor. Bll&· posta ile temin olunmahdır. 
Jda hedef qlarak gAr(' «lemokra-

-
Neşriyat ve hayal 

Okul ceza talimat
namesi değişecek 

1 

Darphanedeki para Y•~!~ Mı;:: ::mı.:: 
w ı tapları bir traf a bırakalım, biO 

1 

kaçakçıhgı 1 oım.azsa, ga~t~le.ri muntaiamaıı 

Daha kat'i 
cezalar 

•• • ve muessır 
konuyor 

Talebenin, okuldaki çalııma •e okula devam vaziyetleri et
rafında Maarif Ve'kili Hasan Ali Yücel bizzat Ankarada tetkikler 
yaparak gördüğü aksaklıkları tesbit etmektedir. 

Maarif Vekaleti okulların inzibat meclislerinde talebeye ve. 
rilecek cezaları tesbit eden talimatnameleri de bu arada tetkik 
etmeğe karar vermiıtir. 

takıp etmelı mıdır? Gazete, çok 
Yeni Bir Şebeke Daha uyanık, çok eezigli, çok kavra • 

Meydana Çıkanldı yışlı olması icap eden fikir, istih-
Bir ay kadar evvel darphanede, barat, sanat adamlarmm yarat. 

bir para kaçakçılıfı meydana çı. tığı taze, cazip, hareketli bir ter. 
karılımt suçlulan darphane itçile. kiptir. 
rinden Hamit, Enver ve Salih ad- Iıı adamı, fikir adamı, sanat a .. 
liyeye teslim edilerek üçilncU sulh damı, devlet adamı, amele, köy 
ceza mahkemesinde hapiı cezası- lil. hhılı... inaaıılarm, yqam 
"la çarpılnu1lardı. istiyenleri onu okumağa mec 

Talebenin yetiımeai bakımından çok mühim rol oynıyan 
"okuldan kaçma,, işi etrafında talimatnameye yeniden bazı mad
deler ilave edilecek ve cezalar tayin edilecektir. 

Yeni okul talimatnamesi (ceza kısımları) talim terbiye he
yeti tarafından kararlaıtmlarak bütün okullara tebliğ edilecektir. 

Darphanede bu suçluların da it- burdurlar. İş adamı okumağ 
tiraki olan bir yeni para kaçakçı· mecburdur. Çünkü gazete: Nor 
lıtı daha meydana çıkarılmııtır. mal ahla km mUdafiidir. Fikir 
Mahkum olan Halit, Enver, Salih, damı okumağa mecburdur, ç· 
Mustafa, Nuri ve Nazif adındaki kü gazete: hi.diseleri oldukla 
işçiler darphanede adeta bir firket gibi aksettirmeğe çalışır. Sana 

1 
kurmuşlar, ve uzun zamandan beri a~amı okumağa m~cbuz:dur •.. çü~· 
5, 10 ve 100 kuruıluk gilmüt lira. ku gaute: bir hazınedır, çunkU 

l lar basmışlardır. Bunlar s ve 10 guete: lisanda, zevkte telakki 
'(uruılukları pul olarak darphane. !erde gelişliye tutkundur. Devle 
de ele· geçirmekte ve gümütü de ada.mı okumağa mecburdur, çUn 

Ağırcezada iki karar 

Metresini öldüren Yunus 18 
seneye mahküm oldu 

Dtln, ağır ceza mahkemeJL~d~. 1 ğır hapis cezaaı ve HUsnUyU de 
iki katil hakkmda verilen karar. yaralamaktan 17 gUn ağır hapis 
lar bildirilmiıtir. cezası kesmiştir. Katil ayrıca Se

Bunlardan birisi metresini öl- Iimenin varislerine de 1000 lira 
düren Yunus admda bir gençtir. ölüm tazminatı verecek, öltınce. 

Bundan bir kaç evvel Yunus ye kadar iınme hizmetlerinden 
Küçükpazarda bir evde yaşadığı m~ ol~caktır .• 
mtresi Selime ile kavga etmiı, Difer katil de İsl~ adında ko. 
Selime bu geçimsizliğe tabanı - yun celepliği yapan bır Arnavut. 
mül edemiyerek evden kaçarak tur. Bir gUn Boetancıda alacağı 
kardeşi HUsntlnUn evine gitmiş. bulunan kasap HUseyinin dUkk.L 
tir. Yunus sonra yaptığına pi§. ~na ~iderek p~rasmı iıtemış, 
man olmuş, müteaddit defalar HUseyın vermemış ve aralarında 
Selimeye haber yollayarak yine kavga çıkmııtır. Kavga sonunda 
beraber oturmalarını teklif et • İslim HUeeylnl bıçakla yaralıya. 
miştir. Fakat Selime kabul et • rak öldllrmUgtUr. 
memtı ve Yunua bir gece çakı • ~"8 t.ı&mı ~ .ıa ..., 
sını cebine yerleştirdiği gibi Hüs neye mahkfını etmiş. fakat .ka.. 
nilnUn evine gitmit, Selimeyi öl. sap Htlseyinin gözüne yum • 
dllrmüştllr. Bu arada kız karde. ruk vurmaamı tahfif sebebi 
şini kurtarmak iatiyen HUsnUyU sayarak bunu 12 seneye indir • 
de blr kaç yerinden yaralamıı • mlştir. tsıamm bundan baııka ö. 
tır. ltlnceye kadar lmme hizmetlerin 
Ağır ceza mahkemesi katilin den mahrumiyete ve kasap HU. 

suçunu sabit bularak ceza kanu. seyinin vereseaine bin lira tazmi. 
nunun 448 inci maddesine göre nat vermesine karar verilmişir. 
Selimeyi öldürmekten 18 sene a. 

Mııırçarıısı Hal 
Oluyor 

Belediye Mmrçarııamı hal ola. 
rak kullanmaya karar vermiıtir. 
Burada belediyeye, evkafa ve eı
hua ait dilklclnlar vardır. Evkafa 
ve eıhaaa ait olanlar istimllk edi
lecektir. 

Belediyedeki Kuralar 
Belediye muhasebesinde yapıla

cak tasfiyeyi müteakip geri kalan 
memurlar için kuralar açılacaktır. 
Bu kurslarda kanunt mevzuat gös 
terilece ktir. 

Tarifeler 
içkili eğlence yerlerinde yeni. 

den tenzilat icruı için iktıaat mü
dürlüğü bir Mayıstan itibaren tet. 
kiklere batlamııtır. Tarifelerin 
tasdiki bu ay zarfında bitirilecek. 
tir. 

latinye Havuzlar 
Müdürlüğünün Bir 

Tavzihi 
DUnkil sayımızda latinye ha • 

vuzunun devrilmek tehlikesi ge. 
çirdiğine dair yudığımız bir ha
vadis dolayısile fabrika mUdllr. 
lüğU ıu tavzihi göndermiıtir: 

Bir gemi 28 nisan tarihinde İs. 
tinye sabih havuzumu7.da havuz. 
lanmaya başlaml§tır; ve 2 ma • 
yısta havuzun gerek indirme ge. 
rek kaldırma ameliyesi yapılma
mıştır. 

Elyevm havuzda bulunan ge. 
minin itlerine devam edilmekte 
olup ancak bu ayın yedisinde ha. 
vur.dan çıkarılacaktır. İstinye 
havuzu 8500 ton ağırlığında ge. 
mileri kaldıracak kudret ve ka. 
biliyette olmak üzere lngiltere
de 1np edilmiştir. 

iarş.t.dan eski gümUt mecidiyeleri k~ gazete: lAboratuvardır; çün 
satın alarak tedarik etmekte, son- kil gazete: .... 
ra da çalışma saatinden hariç za- Amele okumağa mecburdur• 
manda makinede basmaktaydılar. çUnkU gazete: IŞiktır, havadrt 

Suçluların evraktan it meydana Köylü okumağa mecburdur; 
:ıkarıldrktan sonra adliyeye tea. kil gaute: bilgidir, histir. 
lim edilmiı ve dün bunlardan Na- Haaılı... yaşamağı istiyenleı 
ıif birinci sulh ceza mahkemesin. okumağa mecburdur, çUnkU 

:1 k.1 • tı'r Na 'f. ute: 1-:ıyattır, gelişen bir haya e sorguya çe ı nuı · zı • t 
_ Behim bir ıeyden haberim ır G te. Bazılarmm . 

yok: bu iti yapanlar timdi mev. 'biazedah · . d zannedttğiı 1 • . Sa gı a zıya e sermaye e 
kuf bulunan Halit, Enver, ve - di G ted bo ta r. au e zgun evveur. 
lihtir,, demittir. cephesinde başlar, sermayeyi 

Hlkim Retit diler munun Nu-
i 

. kar. 
ri ve Muatafanın arattınlmaaı çın II 
poliıe tezkere yuılmaaına karar 
vermittir. 

Memnu Mmtakada 
Resim Alan Biri 

Yakalandı 
Evvelki gUn şehrimize gelen 

Alman seyyah vapuru Mllveke. 
ıün heaab miiavtu lldvarıd 
Mııks gezmek üzere Sarıyere 

c;ıkmıt memnu mıntakada re • 
sim alırken jandarmalar tara • 
tından yakalanmıştır. 

Yenlköy mUddelumumllllt ta 
rafından cUrmUmethut kanunu 
na göre temen alır ceza mah. 
kemesine sevkedllen Alma -
nın, dUn nl.şam muhakemesi 
yapılmıştır. Maznun resim aldı. 
ğı yerlerin memnu mıntaka ol. 
duğundan haberi bulunmadılı
nı söyllyerek: 

- Çektiğim resim herkeıln 
gördUğU bir manzara idi. Hiç 
bir maksadım olmıyarak fotoğ
rafını aldım. Fakat buranın 
memnu .nıntaka olduğunu lşL 
dince başka almaktan vazgeç -
Um. Eğer isteseydim, yapurdan 
daha çok resim alabilirdim, 
demiştir. 

Mahkeme tahkikat evrakını 

noksan gördüğünden ikmall I. 
çln Yenlköy mUc'.Jelumumllltl
ne iade etmiştir. 

Zorlu Bir Müıteri 

O s<Syliyecek; sen söyliyece 
sin; ben aöyliyeceğim: Terki 
çıkacak! 

Fert, mesleği içinden soeyet 
ye söyliyebilir veya söylenebili 
Fertlerin biriblrlerine tesir ed 
rek ileri atıldıktan veya itildi 
leri yer, mesleki teşekküllerdir. 

Mesleki teJekkWler: AhlAk, i 
tı~ar, nkfr, zevk neşrederler. N 
mal kalmak istiyen fert: 
gibi, bu neşriyat merkezine 
muhtaçtır; eğer, düşünmek is 
yona; duymak istiyorsa; ha 
lı... iatiyona ! 

m 
Mesleki teşekküller normal 

mak için daha ilsttln bir terki 
dökWmeğe mecburdurlar. Bu te 
kip, ahlak netredecektir; bu 
kip, iktidar netredecetkir; bu te 
kip ileri götllren ve ahenk v 
hava neşredecektir. 

IV 
Normal kalmak f çin gazete 

kumağa mecburuz, çUnkU ... N 
mal kalmak için meslek 
killlerimi7.de söylemeliyiz, çUJı 
kil... Normal kalmak için m 
lekl teşekkUller, daha Ustlln 
terkibe dökUlmek mecburiyetbl 
dedirler. 

İhsan Alt.af 

Güvercin Gübresine 
600Lira 

Ayasofya müzesi avluaunlda 
diğer kısımlarında teraküm e 
cek güvercin gübrelerinin bir 
neliği bir müteahhide ihale ol 
muıtur. 1 O çuval kadar tu 
olan bu gübreler için müte 
600 lira verecektir. 

Dokuma itleri 
allerlnl tercih edlJor. Zehirli Süt Meselesi 

Denls mukavelesinin feshi Otuzdan futa insanın zehirlen- L&ğam Mecralan 
Henüz mecraları umumi kana

Havusun manevrasını idare e. 
denler de ıimdiye kadar yanm 
milyon tona yalcın gemi havuzla. 
dıklan halde bir hatada bulun • 
mamıılardır. Keyfiyeti tavzih e. 
deriz. 

Tahtakalede kahvecilik ya -
pan Bek'rin dUkkA.nına gelip 
giden Cevde\. adında bir mUşte. 
rlnln 50 kuruş borcu toplanmış. 
dUn kalveci kendisinden iste. 
ytnce yüzUne kafaalle vurarak 
tam 12 dişini kırmı,tır. Birin • 
el Sulh Ceza Mahkemesine ve. 
rllen zortu mUşterl 30 lira para 
cezasın· mahk6m edllmtştlr. 

Dokuma itlerinin standardi 
yonu için faaliyete geçilmi 
Şimdilik bu faaliyet yalnız 
bul içinde yapılacaktır. Şehri 
mlzdeki 2000 dokuma te 
standardir.e muamelesine tabi 
tulacaktır. 

blr bakımdan da 1enl bir ma- meaine sebep olan süt meselesi 
nevradır. Bu manevranın bir dün de yazdığımız gibi ehemmi· lizasyona bağlanmıyan ve yol in~ 
1asmı ile mutedil bh· lisan kuL yetle tetkik olunuyor. Sütlerin be ıaatına mani olan binaların llğım 

mecraları belediyenin müteahhidi E • •• •• H Ik • de Janarak tnglltereyt R'1v1etlerlc tediye hududu haricinden getiril- mmonu a evın 
tarafından yapılacak, parası bili- 1 B ka y • T ·ıı _B&ltşm, a.dan miista~rnl lahnak diği Samatyada Mustafa ve Fatih- t an sının em emsı er 

k l 1 d . d ik' k' 1 t hara sahiplerinden alınacaktır. K d E-=~-:. ._._ .. __ _..!.-..._·. 
istemişti. Aynı nutu ç n e te Abdullah ismın e ı ı 11 ara. a roıu .. _...,... "'.,..._ 
c1ıen1z mukavelesinl fesh ede- fından seyyar sütçülere verildiği -o-- ft Bankaamm hazırlanmakta 4 Mayıs Perıembe, 5 Mayıs Cu 
rek hedefini denizlere te,·clh tesbit olunmuştur. Bunlar yaka. Konservatuvar İS~Ahalı olan yeni sene kadrolan dolayı. ma ve 6 Mayıı Cumarteai akıam-
etmekle bu defa 1a Aovyetleri lanmıf, sütlerin zehirli oldukta- Konservatuvarda ıslahat yapı- sile evvelki gUn Jstanbul tubesi lan saat (20.30) da Evimizin Ca-

Pe11emb.~ Cuma 

.ı MAYIS 
14 Rebi lil'cv. 
liS Kasım 

tnglltereden rnfürtıtğr.i bırak- nndan haberleri bulunmadığını lır'ken şehir bütçesinden ayrılan memurlarından 25 kişi açığa çı • ğaloğlundaki salonunda Gösterit 
mak yolunu tutmak arzusunda. söylemiılerdir. paralarla yeti enlerin şehre biz. karılmıştır. Evvelce yap•lan 34 şubemiz amatörleri tarafından 
dır. Mtbıbet nokta şıttlur ki, rot Kimyahanenin vereceği rapor mette bulunmalan esası da gözö- kişilik tensikat ile beraber açı _ (Tipi) piyesi temsil edilecektir. 
lerln 28 nisan nutı..unda bir in.. beklenmekteair. nüne alınarak talimatnamelere bu ğa çıkanlan memurların mikda. Davetiyelerin Ev bürosundan ahn 

-=============~~==.-...... 
Vakıtler Vasa. lı:ouaı 

pus • Sovyet anlaşmama mani Zehirlenenlerden Hasekkle 2, hususta maddeler ko!'acaktır. n 59 u bulmuştur. maıı rica olunur. •Dn•• 
alaeak bütün vaadler nmnt bir Cerrabpapda bir kiti kalmııtır. Senfoni Müsabakası 0 ••• 

nl'ette tıerl •ilrtllınüş balon - Üniversitedeki c. H. Partisi tarafından bir mil- Taksim .A.bideai ~!:::.. 
makt.adlw. J)ealm antaşmasmn: Cihangir Caddesi imtihanlar 1i senfoni müaabakuı açılmııtı. Taksim lbideainin bronz kısım. vateı 

-------ıı----ıı..-.... 
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Ta yy are kaçakcılığı 
As:<eri ceza kanununda tadilat 

Siyasi icnıal 

Almanyanın 
hayat sahası 

•··························································· .......... . 
Ruhi Bozcalının muhakemesine dün ağır Ordu içinde yabancı rejim 

propagandası yapanlar 
Uitlı: a· on nutkunu söyler· 

kcn tngiltcrc ile ı\lııımıya ara. ceza mahkemesinde başlandı sındnki ılcııi1: nnln':nıılsınıt son. 
ra .\ lınanyn ile J,chistan nru. 

'Ekrem König, büyüklerimizden bir çoklannın en Çok ağır cezalara çarpfınlacak sıııılakl rulcıııi tc<·n,·üz ıııisnkı-
111 re hctti. "iman dc\'lct reisi 

akın dostu idi. Eg" er telgrafı benden istemeyip on- Ankara, 3 (Hlsusi) - 1632 sa-ı 148 inci maddedeki değişiklik 
yılı askeri ceza kanununun 148

1 
şöyledir: 

bu feshin lılr har11 
demek olmadığını 

başlangıcı 

ı:ö temıck 

rdan "ısteseydi, yine ayni ~eyi onlar da yaparlardı,, inci madde!:iinde tadilat yapıldığı- 1 - Siyasi bir maksatla topla. 
"?f •• • • na dair kanun layihası hükumet ı nanlar, siyasi fırkalara girenler, 

i~ln: "Jnı;iltcı·o ile ll<'niz anlaş· 
mn mı lJozıı3 orıız. l "nkat hu İn. 

gili7.lcr ile hlr deniz ttiliihları 

yarı':ınn girmek maksnclilc de_ 

ğildir. Lchiı;tnn llo <le yenlclen 
nnln~nın ıııiizakcrcsiııe gircl>lli· 
ri7..,. dcmi~tl. 

llkara, 3 (Hususi) - Tayya-

ı
kaçakçılığı hadisesinde evrak 
ttkariığı yapmaktan suçlu 
Unan Hariciye Vekaleti me . 
t:ıarından Ruhi Bozcalının mu. 
lfl\enıesine Ankara Ağır Ceza 
trkeınesinde bugün öğleden ev. 
• saat 10 da başlandı ve öğle. 
·~ sonra 15 te duru§maya de
.in edildi. Reis Arif Güngören, 
tl lia~Tullah Koka ve Mirsat 
-bıaç, müddeiumumi makamını 
.lddeiumumi muavinlerinden 
~?i işgal ediyordu. Suçlu Ru. 

;iile avukatı Hamit Şevket te 
·~ bulunuyorlardı. 

lse açılınca hakim Ruhiye 
l(lu: 

, ... liariciyeye gelen bir telgra. 
C.'uınhuriyetçi İspanyaya ka. 

.ı tayyare satmaktan suçlu Ek

.tt Rönig'e vermek suretile o. 
bu işini kolaylaştırdığınız 

H-eniyor. Bize şu hadiseyi an. 
llil' ınısınız? 
b i sorgu hakimliğinde verdiği 
fieyi tekrar edeceğini söyledi. 

Un üzerine asliye ikinci ceza 
kemesi tarafından verilen 
r okundu. Hakim, hadiseyi 

defa da Ruhiden dinlemek is. 
iini söyledi. Suçlu, hadiseyi 

'f. ca şöyle anlattı: 
'Su hadisenin cereyanı sıra .. 

a idi. Bir gün Ekrem König 
a geldi. Ve benimle gizli ko
llıak istediğini söyledi. Biz o. 
Obille Karp(ç lokanta.ama git. 

t• ~krem bana orada çok müş. 
. ?ir vaziyette olduğunu, bir 
ı.ıı..isyon işinde (170} bin lira 
ı~~ bir parayı kaybetmek teh. 

1nde bulunduğunu ve bir şir. 
tarafından Hariciyeye gön
len bir telgrafı kendisine ver 
Ilı takdirde bu darlıktan kur 

'f. Cağını söyledi. Ve bu telgra. 
teksir edilerek Başvekalete 

r air yerlere gönderilmesi ha • 
e rakipleri karşısında çok 
kUı bir vaziyete düşeceğini ve 
Qlnıazsa §U telgraf metninin 
1duğunu öğrenmek istediğini 

t e etu. 

• il de ona bu i§le alakadar ol. 
ığınu söyledim. Fakat ara· 
aki eski dostluk ve rabıta . 
dolayı kendisine yardımı da 
tenıek istemedim. Ekremi a. 

evrak müdür muavini Ah. 
gittik. Ahmet bize bu tel. 

1 
Vermesinin imkansız oldu

lı. söyledi. Bir kaç gün sonra 
.. af geldi. l\letnini alıp Ekre. 
yerd' 

. ıın. ve telgrafı bana iade 
esıni .. l . 
1 soy edım. Ekrem. tel -
aldıktan sonra bir daha gö. 
ed· • "e hı. Mesele bundan ibaret. 

· • akikat da b d ı ilk' u ur.,, 
a ını bu izahatı dinledikten 

sordu· 
'l'elgrar.ı . .b. 'kii ona vermenız gı ı, 

. , i§i kınuaıne1eye koymamanız 
l!::r:la~laştırıyormuş. 

oru ndım, ben o kadarrnı bil
ananı. Telgrafı niçin istediği. 
eceyea~ıatınıc:tı. Ben bunun ne 
nı 

11 
adar doğru olup olma. 

ig'i e bileyim. Sonra Ekrem 
rıedr~~hsiyet sahibi bir insan 
arlık ını. Onun böyle bir sah. 
tim Yaptığından benim hiç 
leriınf0ktu. Ekrem König, bü 
ın doa~e? .bir çoklarının en 
eyip t u ıdı. Eğer benden is. 
dı, Yine onlardan istemiş ol-
1 e aYn· 
ardı. 1 §eyi onlar da ya. 

Onlardan . 
llllşler 'h ısternif!. Onlar ver 
".ıı • aıee--1~ A . 

1..1erı de "' "· dlıye Vcka • 
· '"'1: 0 tel3'?'af istenmiş. 

ok 
:ıcı· 9.darın b 

ını, dedi. 1 en bilmiyoru~ 

Hakim tekrar sordu: dan Ekrem Konıge vermekle su- tarafından Meclise gönderilmiştir. ı .. iyasi nümayiş ~c içtimalara, inti· 
_ Ekrem König size başka bir ~un kolaylaşmasında ve tamamlan Kanunun mucibi sebepler layiha. ! habata iştirak e:lenler veya her ne 

izahatta bulundu mu? ;nasına amil oL<iuğu zikrediliyor. sında aynen şöyle denilmektedir: ı suretle olursa olsun bu maksatlar 
_ Hayır .. Hiç bir şeyden bah. du. ''Son zamanlarda devletimizin la şifahi tclkinatta bulunanlar ve 

setmedi. "Ben bir sipariş aldım Bundan sonra da daha bazı ve- hukuki, siyasi, ikhı:adi nizamları siyasi makale yazanlar ve bu yol
Bunu yapmakla miikellcfim., de . ~aik gözden geçirileli. Ehlivukuf- ve teşkilatı esasiye kanunu ile mu da nutuk söyliyenler beş seneye 
di. Böyle harp mühimmatı ,·e sa- raporu okundu. Raporda sahte ev. ayycn olan ana vaziyetlerini boz. kadar hapis olunacaklardır. 
ire diye bir şey söylemedi. •ak üzerindeki mü!ıür~n Hariciye mak maksadiyle yabancı rejimler 2 - Devletin teşkilatı esasiye 

- Peki, siz, bu telgrafı ona Vekal::tinin resmi mühürleri ol- lehine ordu içerisinde sistematik kanunu ile muayyen olan ana va. 
vermekle onun ne kazandığım -ndığı. imzalar•n da Kazım Öz- ııekilde hariçten propagandalar sıflarını veya memleketin siyasi 
bilmiyor muydunuz? alp;ı ve miisteşar Agaha ait olma. yapılmakta olduğu ve ordu men. hukuki, iktısadi, içtimai, askeri, 

Znhircn bakılırsa me\CUd mu 
k&\'elclcri re hetnıek ile yeni 
nnlnşmalıar yapılabileceğini sür. 
lemck arasında tenakuz ,·ar gi. 

hl görünüyor. I•'aknt hakikatte 
\jyJe '1c~'1lıllr. - Hayır. Katiyen bilmiyor . :iığı bildiriliyordu. Bunun üzerine supları arasında henüz kemale her hangi bir nizamını bozmak 

dum. O, telgrafın metnini oku - :;öz alan Hamid Şevket, sulh ceza gelmemiş askeri talebe ile tahsil veya ortadan kaldırmak maksadi. 
yacak, işini düzetlecekti. Ben bu :nahkemclerinin görmeye salahi- ve tecrübesi noksan er ve erbaş-! le lıunlar aleyhinde veyahut ya. 
işin ne olduğunu bilmiyordum. yeti olmadığı davaların mafevk ların bu fikirlere temayül ettiril- hancı rejimler ve komünizm lehin 

- Hariciyeye böyle gizli tel • mahkemeye gönderilmesinin usul- miş bulunduğu müşahe.de edilmiş de ordu içinde veya ordu mensup-

Almany" ile İngiltere Te 
Prnnsa urnsında Münib anlaş. 
ıııa ·ı ,·npıldığı zaman birçok 

khnsclcr lmnnu manasını fU 
suretle hulitsa etmişlerdi: Al • 
mnnya garpta İngiltere ,·e Fraa 
saya teminat ,·eriyor, İngiltere 

graflar gelir mi? len olduğunu, halbuki burada as. tir. ları ve askeri fabrika ve müesse-
- Gelir efendim. liye ceza mahkemesinde verilen Devlet kuvvetlerinin en mühim sclerdcki müstahdemler ve işçiler 
- O halde neden bu telgrafı !'arar üzerine ıduruşmaya başlan- kısmını teşkil eden ordu içinde arasında herhangi bir vasıta ile 

isteyişinden şüphelenmediniz? dığını, iddia makamının bu işi tas yapılmak istenen bu kabil suikast- propaganda yapanlar veya teşvik 
- Efendim, ben böyle ~eyleri rih etmesi lüzumunu ileri sürdü. tarın failleri hakkında icabeden edenler beş seneye kadar ağır ha 

düşünmek ihtiyacını bile duyma. Ve ''Vazifeyi suiistimal eden mi, kanuni takibat yapılmış, şiddetle pis ile cezalandınlacaklard: r. 
dım. Ben onu şahsiyet ve namus yoksa sahtekarlıktan mı maznun tenkil ve tecziye edilmişlerse de Bu yüzıdcn hükumete bir zarar 
sahibi bir insan olarak tanıyor- bulunuyoruz, bunu bilmiyoruz. son zamanlarda her memlekette gelmişse faili beş seneden az ol
dum. Benim bu işi bilerek yap • Kanuni imkansızlıkların mevcut askerler arasında yapılmağa baş. mamak üzere ağır hapis cezasile 

ile :Frırnsa da Almanyayı şarkta 
serbest bırakıyor .. 

Bu tefsir tarzı doğru olmasa 
bile Almnnların tclılkkisi bu 

maklığım bir intihar sayılırdı. bulunduğunu söyliyerck bunu Hit landan bu gibi propagandalar hak cezalandırılacaklardır. 
Hakim, müddeiumuminin arzu. fen izah buyursunlar,, dedi. kında askeri ceza mevzuatında 3 - lkinci fıkrada yazılı fiiller 

şekfülc ohhıb"ll Çckoslonkyanm 
a keri işgıal altına alınmakla 

su üzerine sordu: Söz alan müdeiumumi muavini dahi sarih bir maksadı temine ya. seferberlikte yapılmış ise fail-
- Ekrem König, s:zc geldiği Devlet Şurasının, bu fiili memu. rar hükümler vaz'ı zaruret halini lcri ölüm cczasiyle cezalandmla. 

hcrauer Bcrlin lıükfımetiuin bir 
tamftıuı I.rt:hlstırna, diğer taraf· 

zaman siz onu Ahmede götüıi.i • riyet vazifesini suiistimalden mü. almış, netekim Türk ceza kanu- lacaklardır. 
yorsunuz. Ahmet, size bu telgra. tcvellit bulunduğunu, asliye ceza 141 _ 142 · · dd ı · 

tnıı ıtomanyaya yaptığı teklif. 
ler llc anlaşılmıştır. Onun için 

f • Wo o •• l'" s· 1 nunun ıncı ma e erıne 
ı veremıyecegını soyuyor. ız, mahkemesinin ıde Ruhinin resmi b d". ·· 1 b" · h .. k •. 

b d d" .. d .. ? 1 u uşunce ere men 1 yenı u um 
unu ne en uşunme ınız. evrak sahtekarlıgw ı yapmak sureti- l k 

D" ·· d" f d' O er onmuştur. 
-be uşune~e ım. ee n ım. . · le fiile iştirak etmiş oLcluğunu bil· Askerliğe ve orduya bu suret-

nun nden bovle bır yardımı JS· . • • b" 
t . b . · . . .. dırcrek kanunı ıcapların tam ır le tecavüz eden ve bu askeri 
emesı enım hıç bır zaman du. k" d · ~ · · ·· 1 d" .. a· -· b" . şc ıl e cereyan ettıgını soy e ı. suçları işliyen sivilelrin de askeri 
şunme ıgım ır haldır . . ·· ih 

B ·"'-' ___ ... t ~•-• ._ - Memurıyetime mutevecc o. JruaJr• tabiirtiıni maUıa etmek ~e 11 eıra..- av,._,a ~t _.,,. .. fan silaUiri hadına uwl ve kanunt if"ğ d d" · 1' 
ket lnce ayağa kalkarak: . • ~ ı er taraftan o~ u ısıp ın ve cm 

Ef• d' d d. b ·· kk" ımkan mevcut olmadıgından red- niytini ve mcvkiin hususiyetleri 
- en ım, e ı, en mue ı. d' k ·ı · · d"1 • 

1• 1 ·zı· 1 k k t l\~ · · ınc arar verı mesını 1 erım. gözönünde tutularak bu suçlula-
ım e gı ı o ara onuş um. ıu. D d. 

him ve milli bir dava karşısında e 
1
• Hami.el rın adli amiri~in tayin.i Ge~el ~~r 

bulunuyoruz. Bu işin hiç bir ta . Bun:lan sonra Avukat may başkanlıgına verılmesı duşu. 
rafının gizli kalmasnu arzu et - Şevket, başından geçen diğer bir nülmüş, askeri muhakemeler usu 
miyorum. Müekkilime daha bazı hadiseyi hikaye ederek duruşma- 1ü kanununun bazı maddelerine 
şeylerin sorulmasını istiyorum. muhtevasının neden ibaret bulun.. bir fıkra eklenmiş, tadiller yapıl. 

duğunun izahına lüzum ha,ıl oldu mı,.tır. 

* * * 
Askeri muhakeme usulü kanu- son hlulisclcrdcn sonra lngilte_ 

nunun bazı maddelerine lıir fıkra renin Lchlstnna, Uomanyaya 

eklenmesine dair layiha hükumet teminat vermesi Alman devlet 
meclisine gönderilmiştir. adanılnrını biraz hayrette bırak 

Eklenen fıkra §Udu~: . ''Askeri mıştır. tngiltercnin •bu şekilde 
ceza kanununun 148 ıncı madde· AYl'llpa işlerine mfldahaleıııl AL 
sinde yAzılı suçları itliyenlcrin 1 t h ka. . mnnynrun ıaya sa asma 
muhakcmclen K.O.R. veya mua- k d t ı· kki ı . .. . .. rı~ma manasın a e a · o un.. 
dıl veya mustakıl tumenlerde tcş. · 
kil edilecek askeri muhakemeler. muştur. 
de görülecektir. 

Bu muhakemelerin yerinin ta
yini en büyük askeri amire ait ola 
caktır. 

Bu telgrafı, Ekreme, hiç baş. . :ı 
ğunda ısrar etti. Vakit bir haylı ---------------------------

ka bir şeyin tesiri altında kal • p· El kt "k 

lştc rimycte göre mtıerln 

fngiltere \ 'C Lehistan ile raptı• 
ğı mukıu·elclcr1 feshetmeli bu 
telı\kkinhı lıir neticesidir. Al. 
man .Fiihrcri İngiltere ile yeni 
mukn,·clclcr nkdetınck Jçin Al. 
mnn3 anın hayat sahasını bu 
nıcınlcketlcrc tasdik ettirmek 
isteyormıış: '•Jngiltere Alınan .. 

yanuı hnynt sahasına kanşm.a • 
sırı; yani ~arka doğru genişle • 
nıck .slynsetindo serbest bırak. 
sın: Almanya lla lngiltereniıı 

omlnn sonra '1cnlzlcrdeld hW.. 
rni~·etinl knhul etsin.,. demek! 

madan sırf bir dostluk eseri ola. geçiktiğinden duruşmanın öğle- Donanma ıyango e rl Ve framVa-
:ıen sonraya talikine karar verildi. Tahvilleri Satınalınacak rak mı vermiştir, yoksa bazı taz. 

yiklerin tesiri altında kalmış mı
dır? Bu nokayı lutfen izah etsin. 
Eğer bu suallere doğru cevap ve. 
recek olursa. çok büyük hakikat. 
lerle karşılaşacaksınız. 

Hakim, bu sözleri Ruhiye tek. 
rar etti. Ruhi: 

- Efendim, ben onu bir şahsi. 
yet olarak tanırdım. Kendisinin 
böyle bir şeyi yapacağına kati • 
yen ihtimal vermiyordum. Onun 
benimle gelip gkörüşmesi ve ben
den yardım istemesi, sadece bir 
dostluk eseri değil, bir tenevvür 
meselesidir. Ben onun bu arzusu. 
na cevap vermek istedim. 

Avukat Hamit Şevket bu sözle
ri dinlcdıkten sonra hakikati söy. 
lemek istemiyor. Peki devam ede
lim, dedi. Hakim başka bir sual 
daha sordu: 

- Ekrem bu telgrafı iade etme· 
miş, fabrika da bunu tekit etme • 
yince sen bunu niçin ihbar etme· 
din? 

Ruhi: 
- Telgrafın başka bir yolla gel 

mesi ihtimalini dü~ündüm. Onun 
için ihbar etmedim. Ekrcmin şah
siyeti bu işin önünü aldı, dedi. 

Bunun üzerine Devlet Şürası. 
nın verdiği karar okun-:lu. Bu ka. 
rarda Ruhinin telgrafı ona ver· 
mckle işi kolaylaştırdığı beyaniy. 
le lüzumu muhakemesi isteniyor
du. 

Bundan sonra Hariciye Veka
leti inzibat komisyonun kararı o. 
kundu. Burada eski Milli Müdafaa 
Vekili Kazım özalpın ve l-!arici
ye Vekaleti müsteşarı Agahın im· 
zalarının Ruhi tarafından taklit 
edilmemekle beraber Ruhinin, tel. 
grafı mevkii muameleye koyma· 

ikinci celse Aı karn, 3 (Hususi) - MUL 

öğleden sonra muhakemeye ga Don:.ınma cnıiyetl tarafın -
14,5 ta tekrar başlandı. Hakimler elan tedavlll meYkiine çıkarılan 
heyeti Devlet Şurasının ve asliye ikramiyeli piyango tahvll1crln _ 

ceza mahkemesinin .. ver~iği ka~a~- den şlr.ıdiye kadar numaraları. 
lara istinaden muddeıumumının . . . 

. · k •w· . b"ld" na ilıramıye ve amortı ısabct et. 
mütaleasına ı§tıra ettıgını ı ır. 

di. Bun.dan sonra müddeiumumi miyı ııl< ıln itibari kıymetleri 
muavini iddiasını serdetti. iddia- Uzorindcn mayıs 940 nihayetine 
namesinde ezcümle §Öyle denil- kadar satın alınması knrarlaş-
mcktcdir. mıştır. 

_ Ruhi Bozçahnın Ekrem Kö. ll t h ili d i d. k 
t! P. r.- er en ş m ıyo a. 

nig tarafından resmi evrak sahte- . . 
. k' d 

1 
. 

1 
Jar ııumaralarına ıkramtye ısa • 

karlığına iştıra ı o ayısıy e mev-
kuf bulunduğunu, mühürlerin ve bet edenlerin keşide tnrlhlcrln. 
imzaların Ekrem König tarafın. den iti haren beş sene içinde n
dan taklit edildiğini, Amerikada lınmayanları nıUruru zamana 
bir şirkete tayyare sipariş olundu· uğrayacaktır. Mahkeme 111'\mln. 
ğunu ve bu arada evrak sahtekar- rı ile mazeretlerini isbat edenle 
lığındaki kullanılan evrakın birer rin ikramiye Ye arnortllerl ha. 
fotoğrafla çekilmiş nüshalarının zlnece tediye olunacaktır. 
dosya asında mevcut olduğunu,============== 
ehlivukufun bu evrakın sahteli. d".. · R h. · "f d l · d . .. ıgını, u ının ı a c crın e teşeç-
ğinde müttefık oL<iuklarını soylc- .. l:i v b" k 

1 
d 

ht k • 1 ~ b .t b" . vuş o uguu, ırço yer er c te. di Bu sa e ar ıgın ası ır ış 

ol~adıaını şirketin bu işin doğru :ıakuza düştüğünü, verdiği ccvap
olup o~-nadığını Türkiye Hariciye ların tatminkar olmadığını zikre. 
Vekaletine sormuş olmasını Ek- derek telgrafın Ruhi tarafından 
rem Königin duyunca bizat bu iş. Ekrem Königc verilmesinin bu 
lcrin ortaya çıkacağını ıdÜ§Ünerek işin tekemmülüne yegane amil ol. 
keyfiyeti dostu Ruhiye sormuş, o-j duğunu ve eğer vermemiş olsaydı 
nun da telgrafı kayda geçirmeden' bu sahtekarlığın hemen meydana 
Ekreme vermiş olduğunu ilave çıkacağını, Ruhinin buna mani ol. 
etti. duğunu beyan ederek Türk ceza 
Ru~inin ifad.e~ine. müracaatin~.e 

1 

kanunu~u~ 65 inci ~addesi yoliy
evvcla her şeyı ınkar ve reddct.ı- le 342 ıncı maddesıne göre ceza. 
~i halde sonradan.vt~l~rafı Ekrc~lland .rılması. lazım geldiğini talep 
Könige nasıl vcııdı:ını, evrak mu. ederım, dedı. 
dür muavini Ahmet Nesiminin tell Bundan ıonra Hamid Şevket 
grafı vermekte rcd cevabı verdiği evrakı okumak ve müdafaa için 
halde Ruhinin neden bu işi aynı 1 vakit iste-:li. Muhakeme 6 Mayıs 
şekilde yapmadığını sordukları za

1
Cumartesi günü saat 9,5 a talik 

man onun münkati cevap verme. olundu, 

yın Belediyeye devri 
Ankara, 3 (Hususi) - lstan. 

bul elektrik lşlcri Umum MU. 

clUrlüğU ile Tramvay ve TUnel 
idarelerinin lstaıı bul belediyesi 
ne devri l{iylhası meclise Yeril. 
ıuiştlr. Dc,·ir oluna n ida r eler nrzu&ıındn lmhınuyormoş! 
İstanbul elektrilc, tramvay, TU
nel işletmeleri umum mUdUrlU. 
ğ'U adile kurulacak hükmi şahsi 

A. U~ 

Millet Meclisinde 
yeti 1 ai.: ve lstaııbul belediye 
re lı:l i ğiıı -. bnğlı oir umum ınll. Ankara, 3 (A.A.) - B. M. Mec 
dllrlllk tnrafnıdan idare oluna- !!isi bugün Doktor Mazhar Ger. 
cr.htır . nu umum mUdiirlUğUn men'in başkanlığında toplanara.k 
\·azlfcJnr· l' 11 d 1 Mart - Mayıs 1938 aylarına aıt -. ı, \.Ume ve Ana o u . . 

dıvanı muhasebat raporu ıle ~· alrnlnı ına Ye ciYnrma ve acla. 
1arn elektrik tevzi etmek, elek. 
trik tramyay şebekelerini tadil 
\.!' ıslah olacaktır. 

!'11 sc.nesine k a dar tes!satm 
ısHı.h ·ıe te\·sii için c clb edilece k 
hor tUrıa malzeme, makine :'\lilt 
ve erle\ at gUmrük resminden 
ınu~f ol: C'aktır. r .. ayihada, kul
laııılacak memur ve müstnh -

vakıflar umum müdürlüğü 1938 
yılı bütçesircle 16 bin liralık mü
nakale yapılması hakkındaki layi. 
haları ve hudut sahiller sıhhat u-
mum müdürlüğül'!ün 1939 yılı büt 
çesini kabul etmiştir. 

Meclis gelecek içtimaını Cuma 
gtınü yapacaktır. 

K·,rkpınar Güreşleri 
tl0ml erln maaşları tcılrnUd san. Edirne, 3 (A.A.) - Çocuk E-
ılığı \"etaire hakkında hUkUm • sirgeme kurumu tarafından tertip 
lrr tnl'vcudclur. Muvakkat ma<l- edilen büyük Kırkpınar güreşle. 
rley cgörc, stııı r.lma mukavele. rinc ait hazırlıklar sona crm:ştir. 
sine göro devl ete geçtiği tarih. 5, 6 ve 7 Mayıs günlerinde ya
teıı itibaren İstanbul belediye - pılacak olan bu güreşler için Sa. 
sine deni tarihine kadar şirket lrayiçinde mükemmel bir saha ha. 
ustıll\)rinc göro taayyün ede n ve zırlanmış ve güreşlerin ge,e .dahi 

edecek olan Yaridat, ile devam edebilmesi için her türlü 
~li ııclelilc masraf tamir ve tC'sis tertibat alınm ştır. 
ve işletmeye mtiteallilt bilrliml<' Güreşlerde hakem beyetine ri
sarriyat He satın alma muka. - yaset eodecck olan K.IPkla.ırtli me
v0leslııin tatbikine taalluk e - busu Şevket Ödül i1e Ankaradan 
dı>n tNliyeler milnakale \"e mu. gelecek heyet ve beden terbiyesi 
hnb, re T".a:l\.lelcinlıı tasdiki ile umum müdürü General Cemil Ta. 
tekc-rumW edecektir. ner, buıünlerde beklenmektedir. 
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Yeni bir otomobil 
fabrikası 

Senede 1,350,000 
Yapılacak 

\\ 

HARPUTLU _ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 

• VAKiT 
ABONE l'ARIFESI 

Aylık 

3 ayhk 

6 aylık 
1 yıllık 

Mtmltktt 
tçlndt 

95 

:wo 
475 
900 

lltmltktl 
dı,ında 
155 Kr. 

425 • 
820 .. 

1600 • 
rarıreden Halkan Blrlfll 

AlmanJlilllln ıimalinde ild yıl 
önceki karlarla kanıık bataklık 

bir sahada Almanlar dünyanın en 
büyük fabrikalanndan birini mey 
dana getirmek üzeredir. Bu kadar 
muazzam bir fabrikanın meydana 
getirilebilmesi için geceli, gilridilz 
li1 çahpldığı qikirdır. 

-54-
dövüşünü canlandırıyor ve iki her iki hasım ortaya 2.500 dolar berlik üzerine arabın kuvvetini 
Uç saat devam ediyordu. ~ ki koyarak musaraaya başlıyorlar. inkara kalkışmışlardır. Halbuki 
mnsabıklardan biri baygın yere Bu suretle galip ilk defa. dünya Cekson, A'Tupanın en iyi boksö. 

Selimi, Nuri, Sıtkı, Ahmet, Sup- yuvarl&ll8m veya pes etsin... bütUn sıkletler şampiyonu olarak rU diye bilinen Ingiltere şampi • 
hi, Melih, Rauf, Yorgo, Saranga, Yere dii§en birinin otuz sani- ilan ediliyor. Bu iddiayı o tarih. yonu Avustralyalı Slavin'i ayni 
Adil, Necmi, Vedat ve daha bir ye dinlenme hakkı vardı. Aksi lerde uzun müddet lngiltere ta. sene kendi memkeletinde onuncu 
çok kıymetli eleman yetiştikten halde nakavtla mağlfıp sayılırdı. nunaınış ve bu şampiyonayı A. 

lçın a)da otuz kuruı dilfiUD 
Posta birlıAıne ıırmeyen )'erle 
ayda yetmiş beşer kuruı u 
medillr. 

ll'abrikanın kurulduğu saha üç 
buçuk kilometre ıenişliğindedir. 
Alantm garptan prka doğru o
lan Orta Almanya kanalının geç
tifi bir yeri ikiye böldükten son. 
ra Hanovrdan Berline doğru uza.. 

nan devlet otomobil yolu yeni oto 
mobil eıidüatri merkezini büyük 
tehirlere bağlar. 

sonra bu "asil '8&11&t,. ölmemeli Ring kurmak akıl edildiği halde rnerikalıların hususi bir organi- devrede ba,vıltmak suretile mağ. 
idi. müsabaakyı dakikalara taksim zazyonu olarak kabul etmişse de lup etmiştir. Sullivan'ın beyaz • 

Amerikada Şerifle tanışıp o - etmek keyfiyeti daha sonraları hakikat bu merkezdedir. Yani siyah mücadelesinden istifade e-

Abone kayılını bildiren met 
ıup Ye teı.raf Qcretfnl, abo 
parasının posla veya banka t 
yollama fkretlnl idare kendi 
zerine ahr. 

nun müessesesinde it bulan ve tatbik edilmiştir. Sullivan birinci şampiyondur. derck bir türlü arapla dövüşme. 
boksa son derecede müstait ve Çıplak yumrukla dünya pm _ mesinden ne yazık ki bu iki rakip 

T1Jrki11tnln her poata merkıdn 

VAKITa abone 11mıhr. 

çok müthi11 maçlar yapıp yUzU • piyonluğu son defa 1889 da Kil. ~tarihlerde d~hyada ikinci bir arasındaki üstünlüğü tesbit müın 
y harıkulide boksor vardı: Peter .. 

müzü yabancı diyarlarda ağartan rain - Sullivan arasında icra e. Cekson ... 1884 den 1898 e kadar kun olamamıştır. 1892 de Jim 

Adres deRlştlrme ftcretl 

2& ~unııtur. 

Erzurumlu Hasan isminde bir dildi. Bu maç tam 75 ravunt ve on dört senede bir tek defa ye. Cor~tt, Sullivan'ı defiye etti. 
Fabrika tamamiyle ikmal edil· Türk boksörünün çok enteresan iki saa.t on altı dakika yirmi üç nilmiyen bu müthiş adam bir ~a.nı ~eydan _okudu. Corbett ln. 

dikten sonra bir sene içinde imal macerasını hikaye etmeden evvel saniye sürmüştür. zenci idi. Yaptığı iki yüze yakın gılızlenn centilmen dedikleri züp 
edeceği otomobil yek€lnu 450 bin size hazır sırası gelmişken bok. Bu facia, müsabakada zaten miisabakanın hepsinde galip ge- pemsi sınıfa mensuptu. Yakışık. 
olacaktır. ı sun kısa bir tarihçesini ve ağır zabıta müdahalesile o kadar sa- len bu harikayı şimdiki şampi. 1r bir endamı ve meşhur derece.. 

il.AN OCRETLERI 

Ticaret UAnlarının unllm 
satın sondan itibaren tlAn sa 
falarında 40; iç sayfalarda 60 
kuruş; dördOncO sayfada ı 
ikinci n Oçftncftde 2; birinci 
4; başhk yanı keAmece 5 11 

Halb ki f b "ka "t · h sıklet dünya şampiyonlarını an. atten sonra yarım! bırakıldı ve yon Luiz'e benzetenler vardır. de şıklıgı" vardı. Sullivan 1·se kuv. 
u , a n ya aı proıe a. 1 tına lüzuml buld k . . 

ıeıı devam eden intaatın üç misli a yı . . . u u · Sullıvan eayı hesabıle galip sayıl Resmi şampiyonluğu uhdesinde \•etli olmakla beraber bizim rah- dır. 

s ... :ı..t;'L.Y; • •• dedir On sekızıncı asırdan evvel Ro- dı. tt•tan Sullivan bu arapla bir tUr. metli Koca Yusufu andıran ala . 
vu., .. - .. gun · malılar ve Yunanlılar, yumruk -

Büyük, çok devamlı, kUş 
renkli ilAn Terenlere SJl'I sr 
tndirmeler yapılır. Resmi Jlt 
rın santim • satırı 30 kuruıtur. 

Bu auretle projeye göre bina- larma .-rirdikleri demir topU%- Boks tarihi bu Sullivanı ilk res lU karşılaşmak istememiştir. Cek. turka bir tipte idi.Kulaklarına va 
• ed . e-.ı mıA şampı· ı k b" ta t son 1891 de, sonraları dünya şam b 

Jar •e teaıaat t nci surette genit !arla öldürünceye kadar dövUaür yon o ara 17.e nı ı- ran pos bahçıvan ıyıklan ile, ha . 
.., v 7 b t 1882 d J hn L s 1 piyonu olan Jim Corbett 61 ra.. letilerek bir .enelik otomobil ima- lerdi. Sözde medeni boks ancak .,or. şu a e o · u · tırı sayılır yağlı göbeğile, löpür TiCARi MAUIYETIE OUllY 

KOCOK iLANLAR ' livan. Radd R · · d bf • vuntluk bir maçtan sonra bera. Iltı birkaç yıl sonra 1.350.000 a- bu tarihten sonra ilk defa olarak Y yan ısmın e n. löplir vücudile boksörden ziyade 
deldini bulacaktır. !ngilterede doğdu. Kibar ve aria. sile Misisipide yaptığı maçta do. bere kalmıştır. pehlivan yapısında bir adam .. 

Fabrika bitmek üzere olup önü.1 tokrat tabaka, sırf eğlence ve va. kuzuncu devrede nakavutla kaza- Corbett'in vaadettiği yakm is- Aslen Boston'lu ve zamanının 
müzdelı:i ay içinde çalıtmaya ha. kit geçirmek için para ile adam nıyor. O .zamanki taamüle göre tikbali an.hyamıyanlar bu bera. özbeöz Amerikan gençliğini tem. 

Hlr defa SO, lkl defası 50, OC 
defaıı 6!;, dört defası 1~ Te oO 
ddası ıoo kuruıtur. Oç aylı• 
llAn verenlerin bir defası bedr 
ndır. Dört satın ıeçen Ulnla 
fazla ~atırlan beş kuruıtın h 
up edilir. 

sır olacaktır. Geçen eene garp cep tutup bizdeki horoz dövüşti gibi ------------------------- sil edecek bir tipte idi. 

helindeki istihklmlarm inıasma kar§ılaştırırlardı. Gayriresmt o- ( __ V_A_ Kl-T•9tw.s.._P_O ... R_M_U" 8-AB-AKAS--, ı 
yardımcı ıönderilen ameleler, bu larak ilk boks şampiyonu 1719 
fabrikadaki iılerine denm etse· senesinde Oksfordlu James Figg 
Jerdi, fabrika daha ıeçen aene ik. ilin edildi. Bu zat lngilterede 
mal eldilmiı olacaktı. boksun iyiden iyiye taammüm eL 

ll'abribda 4000 kiJi çalıpna'k- mesine önayak oldu. Kendisi öy. 
ta olup bunların yanar ttalyandır. le harikulade bir yumrukçu de. 

Çahfma tanı iki ve battl üç nö- ğildl. Fakat buna heves etti ve 
bet tızeredir. Kanal boyunca fab- epey numaralar icat etti. LA.kin 
ribya mahsus olmak üzere Uman ne bir kaide ne bir nimm mev. 
tesisatı yapdmqtır. cut olmadığından 111 gekildeki bir 

V'VVVVVVV'V'V'V'V'V'V'V'V'V'V'V'VVVVVVVVVY\I,_,~ 

'Futbol, Gureş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR 
Yırdızını 

• 

seçıyoruz 
BıRINCıYE 

Bir Bisiklet Korucu Şem!i 

Maç yedi eylfllde Luiziana'ya 
bağlı Yeni Orleon'da yapılmıetır. 

Miisabaka yenilinceye kadar ve 
gayet ince eldivenlerle kararlaş. 

tırılmıştı. Yirmi birinci ravuntta 

1 
müthiş dayak yiyen Sullivan 
nakavtla mağliip olmUftur. Yir

mi beş bin dolar tutan hasılat o 
?.amana nazaran bir rekor demek 

ti. Şampiyonluk tacı bu suretle 
sahibini değlftirmi§ bulunuyor • 

Hlımeı lcuponu ••tirenl 
klJçült iltJn tarlfed uilıd• d 
indirilir. 

Vakıt bem do&rudan dolru
ya kendi idare yerinde, hem A 
tara caddesinde Vakıt Yurc!O 
altında KEMALEDDiN tR0 
ilin Bilroau eliyle ilin ka 
eder. (Baronun lelefollJl: !03S5 

dıa..8-..•••n: -~,.. Y91"'"1""" ...,... ~erek 
di martta Nevada'nın Cart.on Si.. lıgmakta olduğu cambazha.D 
ti fehrinde Bob Fitzimons llmfn. dönüyordu. Fitzimon.sa kartı 
de kabak kafalı bir boksöre on tan -evvel hatırlanırken Co 
dördUncU devrede yenik dll§Uyor- bir genç ziyarete gelmiftl. 
du. Corbett bu yeni pmpiyona piyona beraber idman teklif 
nuaran çok i1stUn olmakla bera. yordu Jim Jefris ismindeki 
ber bet aene ancak Uç mUsabaka (DtMltnı 1XW) - ---
-----· Bugün Matinelerden itıöaren 'iiiiiiilıııiiiiiiiiiiiiil 

Usunlup 380, 150 ve 70 met. muaaraa spor çerçevealnden mut
re olan bu tıç ~U liman iskelesi laka çdayor ve 1ıakUd bir kavga 
amele ve mühendisleri çok uğrat- halini alıyordu. Yirmi sene son. 
tmnııtır. Afaç abam kanal vaa· ra Broughton isminde biri ilk 
tuiyle n ea na1dl vautalariyle defa eldiveni icat etti. Fakat bu 
tapnmqtır. Kanal boyunca inp e~~veni ancak mekteplerde ~8: 
edilen ve her biri 1300 metre u. .törce dövU§lerde kullandırabıldı. 
zunl v undaki dört· büyük binada Ücretli dövüşlerde profesyonel • 
oto;!billere ait küçük ktsımlarla: ler yine eski bildikleri gıöl çıp. 
presler, karoseri ve siatematı1c it· lak yumrukl~rla savaşıyorlardı. 
ı ··rülecektir Karoseri itleri- Broughton bır mektepte mual • 
~ c:rUlece"i büyUk bina 70.000 l~di. ~ks sporunu milli ve ter. I'kinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; UçUneUye: - bir çift 

1 b~ d bıyevt bır hale koymaya çok ça. iskarpin: dördilneilye: - Bir ppka: beıinciye: - Bir senelik 
AKARV 

metremura 1 ır. '--1-.a- ı-- de fi~ pe"" "yle iltı·. R imli" Haf bo • al d kad U1U11U& ı..:ı an A u es ta a neu: tıncı an onuncuya ar: Birer bo-
Sinemasında inaan Zeld ve kabiliyetinin muazzam ibideal 

Sinema tekniğinin en ıon sözil 
·•••••••••••ı fat bulmadı. 1810 da Molineux yunbağı: 4 kiıiye birer çilt ipekli çorap; 10 ldtfye birer ade 1 K A S 1 R G A < Fransızca nilabası > 

DOROTHY LAMOUR 
Ayrıca: DUŞMAN MASKESl ALTINDA 
DOLORES DEL RtO • PETER LORRE 

(M. MOTO) • GEORGE SANDERS 
Bilyllk Atk ve Cuusluk Filmi. 

tliveten: Yeni Paramunt Dünya havadisleri 

lemdar Si.neması isminde bir zenci bokııu Ameri • Tayyare piyango bileti, onbeı okuyucumuza birer tite bü· 
kaya da sirayet ettirdi. Ve 1860 yUkkolonya; 15 okuyucumuza birer ıl§e ldlçUk kolonyao 25 ki. 

iKi FiLM 
Büyük Caz 

ta dünya eaınpiyonluk maçları •iye birer tuvalet sabunu; aynca 150 kielye muhtelif cins he.. 
Amerikad& yapılmaya başlandı. diyeler. 

O tarihte boks Amerikanın her '!------------------... 
yerinde serbestti. Biç bir kanun, 1 MUsatiakaya ıştirlk Koponu: -60- I 
böyle bir kavgaya mani olmuyor. • _ 
du. Maçlar bakikt birer sokak -..... _______ ....., ______________ .-...------··-------~-,_..... •••• Geceleri saat 8.30 da 2 Film birden ___ , 

Son Gangsterler 

-. 
Karamazof Kardeşle,.-

Yazan: Dostoyevski 

- Bu yutıiı batımın altına kim 
koydul •• Bu asil ıefkatli insan kimdir? 

Diye ıordu. Sonra masaya yaklaıtı 
ve yüzU sevinçle yanarak : 

Efendiler, ldedi çok güzel bir ruya 
gördüıu. 

_,_ 
MITYAYIGöTOROYORLAR 

tfade suretleri okunup imzalandık· 
tan sonra, blkim Nikola, Mityaya kara
n bildirdi: 

.. Müddeiumumt ile birlikte yapılan 

tahkikat neticesinde, maznun Dimitri 
Fiyodoroviçin, 'kendisine atfel:lilen suçu 
ltlemecliğine dair bütün red ve inkir. 
lan yalnu sözde kalmıı ve bu zannın 
yersizliğini isbat edecek hiç bir delil 
gösterememiştir. Şahit üadelerinin bita 
iris 1Upheleri kuvvetlendirmesi gözö
nilade tutularak ceza kanununun icap· 
lanna 1171dmuıtur.,, 

Sonra enini yumuptarak: 

- Sizi mevkuf aıfatiyle ıehre ıötür. 
mck zorudda kaldığımıza lizülüyoruz. 
Fakat ne çare ki kanunun emri budur. 

Dedi. Mitya, omuzlannı silkti ve : 
- Pekill efendiler .• dedi; aiıe gücen 

meğe ha'kkım yok. Vazifenizi yapıyor
sunuz. 

Nikola, ona "Mavrild Mavrildyeviç,, 
in muhaf azaaı altında ıidecefini bildi
rince, Dimitri, bir yanardaiın patlayıp 
liv püskılirmesi ıibi zaptedilmez bir COf 
kunlulda: 

- Durunuz biraz, diye hlkimin sö. 
zilnü kesti; biz, - elleriyle herkesi ip.. 
ret delerek - hepimiz suçluyuz. Hepi
miz mel'un kitileriz. Bizim yUzUmiiz
den çocuklar ağlıyor, analar çırpınıyor. 

Yurdun sefaleti, halkın açlığı, hep 
bizim yüzümüzdendir. Ama herkes 
arasında ben, 'kendimi suçluların en ba. 
ıına koyuyorum. Çünkli her sabah göğ
ıümll döverek yaptıklarıma pişman ol
duğum, fenalığa tövbe ettiğim halde 
biraz sonra yine aynı günahlan ipemek 
ten kendimi alamıyorum. Şlmdt an1ıyo. 

rum, ki keddl 'kendine fren koyamıyan 
benim gibilerin, ualınmaeı için kadrin 
sert yumruğu cerektir. Bu yumruk in. 
meli ve onlara Hanya ile Konyayı an
latmalıdır. Ben, hiç bir zaman kendi 
kendime bu kötil yoldan kurtulanuya
caktım. Ayaklanmm dibine i1te nihayet 
kadrin yıldırımı dilıtü. Korkunç bir suç 
la itham edilipmi, balkın, geçici bir za. 
man için olsa da, bana baba katili gö
ziyle bakıpıu, utancını sineye çekiyo
rum. Ben, utırap çekmeli ve ıerefimi 
bu çektifim bap ile kazanmalıyım. Bel 
ki bir &ün üstünilekl bu ağır kanlı le
kesi silinecek ve yliıümUn aldyle tek. 
rar ortaya çıbcatım. Efendiler, son 
bir kere daha ıu feryadımı duyunu~: 

"'Babamın kanını ben dökmedim. Bu iş
te masumum. Fakat uğradığım ıu f eli· 
keti yine yersiz bulımyorum. Çünkü 
ben, gerçi babamı öldürmedim; ama BL 
dürmeği zihnimden geçirmittim. 

Belki de bu korkunç cinayeti iıliye. 
c:ektim. Size ıunu da haber vereyim, ki 
bütün kuvvetimle çarpışacağım. itham 
lannız, yanlq görütleriniz, aldanışlan
ıuzla boğuıacaiım. Sonuna kadar uğra 
şacağım ve Allahın yardımiyle muzaf
fer de olacağım. Hadi artık Allahaıs. 

marladık. Sorgu sllrdüğü mllddetçe göı 
terdifim hırçmlıktan ötürü beni affe. 
diniz efendiler. Canım ııkıhyordu ve 
hali aklım batmıa gelmemişti. Bir da-
1dka sonra artık bir mahpus olacaiım. 

Bu in gelmeden Dimitri Karamazof, he 
nliz hUr bir adam sıfatiyle sislere elini 
uzatıyor. Sizin phımuda dünya ile de 
devalaflDlt olacapn. 

Sesi titriyordu. Gerçekten de elini u. 
ıatmqtı. Fakat ona en yakın olan Ni
kola, utanmıı gibi kendininkini arkası· 
na sakladı. Dimitri bunu hiuederek tit
redi ve 1rolu yamna diif tü. 

Hakim, kırdığı gönlü timir etmek iL 
tiyerek: 

- Dimitrl Karamazof, ıdedi tahkikat 
daha bitmedi. Şehirde de buna devam 
edecefiz. Mücadelenizden mbzaffer çık 
ır.anızı bütün kalbimle dilerim. Çünkü 
ben, aiıi bir ıuçludan çok bir talihsiz 
aaymııtım. Hila lda 'kanaatim böyledir. 
öyle tahmin ediyorum, ki sade ben de
ğil, burada hazır bulunanlann hepıi de 
bu inamı ve bu dilektedirler. Hepimiz 
size asil yürekli; fakat ne yazık, kl si. 
nirleri zayıf bir delikanlı olarak tanıyo-
ruz. 

Bu son sözleri cüce hakim gayet va-
karlı bir eda ile aöylem!ıti. . 

O kadar ki, Dimitri, nerede ise heri
fin gelip koluna gireceğini ve evvelce 
yaptığı gibi ona kadınlardan bahsede. 
ceğini sandı. 

- Sizler hepiniz iyi insanlarsınız, e
fendiler.. Müsaade eder misiniz onu 
ıon bir kere daha göriSp iki söz aöyli. 
yeyim? 

- Elbette, ama bizim huzurumuzda. 

- Ne çıkar, varsın öyle olıun 1 
Grupni'kayı salona getiı!diler. Bu 

ıılaımada beklenen tafkınlıklardan 
biri olmadı. Genç kadın, Mityanuı 

nünde yerlere kadar eğilerek deriıı 
selim verdi ve: 

- Senin ol.duğumu .CSylemiıtim. 
diıeler bu karann kılma bile tiok 
mazlar. Nereye gidersen, nereye ı 
IUrsen arkandan geleceğim. Bütün 
rümce seninim. Şimdilik Allahan 
ladık. Suçsuz fakat mahktlm ıevgil 

Dedi. Dudakları titriyor, ağlıyo 
- Qruşinikacığım, seni ıevdi 

ıevgimle seni ide mahvettiiim için 
affet ... 

Mitya, sözünü bitirmemiıti. 

barı 9eyler söylemek istiyor, hey 
dan 'konupmıyordu. Bunu anlavrGııııl!ll 
artık durmadı, çıktı. Kendisini gös 
sine alanlar, hemen etrafını ear 
Andrenin araba11nda dün gece o 
patırtlı ile yanaıtığı merdivenlere 
yaylı rampa etmitti. 

Mavriki Mavrikiyeviç, beklenme• 
uyıunsuzluğa kızmıı bağırıyordu. 
ve kıncı bir tavırla Dimitriye ara 
kapııını gösterdi. 

Zavallı genç içinden: 
- Meyhanede içtiği prabın pa 

nı verdiftm zamanlar, böyle surat 
mezdi ama ..• 

(Devamı Nr) 
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Neşriyat kongresi münasebetile 
Bir sivri akıllının maceraları: 

Neşir hayatımızm tanzimi için 
bir kaç fikir 

~ Veklleti tarafından ı leri mecmualarla eserler ile diğer 
açılan neeriyat kong. dergilerin mübadele edilmeleri, 

çok ehemmiyeti vardır. 17 - Vekaletlerin neşrettikle-
eket ve halkımız için çok ri bütün eserler mecmualar, rek. 

Nalı neticeler vereceğine şüp. liı.mlar, afişler devamlı dergi çı. 
Yoktur. karanlara gönderilmelidir. Mcc • 
Cuınburiyetimizin en feyyaz muacılar da neşrettikleri mecmu 
il.Urlu olan kWttırUmUzUn. ma- aları muntazam surette Vekalet. 

Nevyork beynel-1 
milel sergisi 

"llllllıı:lin, ve matbuatımızın da- lere irsal etmelidirler . 
liYade terakki ve tekimWU i. 18 - Halkın Emniyet ve iti. Bizim Paramızla 190 
(Nepiyat Sergisi) ile (Net- madını celbetmek ve abone ol - Milyon Lira Sarfedildi 

ı ____ R-----A_o_v_o __ v_E_T_iV_A_T_R_o __ 
Ankara Radyosu 

Perıembe - 4-5-39 
t Kongruı) pek bUyUk igler malarmı temin eyleme~ iç~n mec Şimdiye kadar yapılan sergi. 

muacılara karşı milessır bır ted. bü ü~ü N k b 

a-TUrkiyede mevcut (,0,000) 
daha muntazam potta. te"

+.~~pılarak tevziat merkezle. 
~mdan btlttııı gazeteler sil. 
tle iltentlen yerlere gönderil. 

bir almalı. lerin en y e . e,·yor ey-

19 - Ecnebi memleketlerde nelmllel sergi mahallesi 30 NL 
yaşıyan ve Türkiyede intipr e. san tarihinde Amerika Reisi _ 
den bütün gazete ve mecmualara cumhuru Roosevelt tarafından 
bayağı aşık olan ne kadar mils. açıldı. 
lilmanlar,. türkler, ve Türkiyeyi Bu muazzam sergi mahallesi 
ve Türk neşriyatını ve idaresini inşaatı lçln bizim paramızla 190 

gilnil gününe takip eden milyon. milyon liradan fazla masraf ya_ 
!arca insan vardır. Bu cihetle ya. 1 t s ld 35 000 ki i 
banc l 

. .
1 

k pı mış ır.. erg e . ş 
ı mem ekelere gönden ece ., _ . 

blltiln gazeteler mecmualar, eser- çalışaeak, ... ;.ı0.000 klşı ayni za-
ler, risaleler, reklamlar ve kitap manda yemek ylyebllecekler
kataloğlan pek ucuz olarak pos. 1 dlr · 
ta ilcretile gönderilmelidirler. Sergiye lştirAk eden 32 

20 - BUtUn gazete. mecmua federnl hükflmet ile dUnyantn 
ve eserlerin memleketimizin her diğer devletlerının 62 pavyonu 
tarafına yaymak için resmi ve şimdiye kadar görülmemiş mu. 
hususi olmak Uzere propaganda 

kl
.a • i k.l d.l azzam bir gölUn etrnfınn sıra . 

ve re am ıdareler teı ı e ı -
1
. !anacak .. Bu gölde serginin de. 

me ı. . 
21 _ Mecmuacılan, risale ve r.lz e~lencelerl ve gece şenlik-

kitap çıkaranların muhtasar rek. feri yapılacaktır. 
li.mlannı radyo idaresi pek u - Serginin göstereceği harika. 
cuz olarak ilin etmeli. Jardan biri de tenviratı olacak. 

22 - Radyo idaresi şu tarzda tır. Güneş sistemi ve diğer yıl 
dad ~ir kolaylık yapabilir za.nne. clızlar aynen tecessüm ettlrllec: 

enm. 
Radyo merkezinin civarmda bir cek. bundan maada meşhur fi. 
kütüphane tesis edilmeli; mec - zik profesörü Alim Aynıştayn 
mua, risale ve eser neşredenler da ilk defa olarak Kosmos şu. 

• -TeVzi ve satıe merkezleri- yeni çıkan nüshalarını radyo ida. alarınr kendi idare edecek. Bir 
llruı olmak U7.ere bUtUn Vilfı. resine meccanen göndermelidir - tek kelime ne sergi hafif yıldız. 
' Kaza ve Nahiye merkezle. ler. Radyo idaresi de her yeni ge. ıar tarafından aydınlatılmış va

"de biııeır ....ı. ~ aanmefülir. len. mecmua.y~ iıan ve tav · e e~L~· .. tllllıll!)ifJl~:~""n 
3 - Taabhtıbtl jOlata telidlttı mıııl'*:r r 1-! 

lıba.Yan kaza ve nahiye merkez. Teklif ettiğim bu usul ile beı Sergide handan be• bin •ene 
b.de biran evvel yapılmalıdır. büyük fayda temin edilmiş ola. sonra meydana cıkacak bir de 

6 - Mesleki meemualann ve caktır. torpil hazırlandığı malnmdur. 

12.30 Program. 12.35 Türk müıl. 
ili • PJ. 13 .Memleket saat ayarı, ajans 
\·e nı~teorolojl haberleri. 13.15 • 14 
\lilzik (karışık program _ Pl.) 17 .3(1 
inkılap tarihi d •r .. Jeri • Halkevin. 
den nakle.. 18.30 Program. 18.3!> 
~ll.1ik (konserto • Pi.) 19 Konuşmıı 
(ziraat saati) 19.15 Türk müziği <ra. 
sıl heyeti) Tahsin Karakuş \"e arka. 
•l&,ları. 20 Memleket suaı a) arı, a. 
lanı ve meteoroloji haberleri. 20.15 
rilrk müziği. Çalanlar: Ce,·del ÇaL 
lıır, Fahire Fersan, Relik Fcrsan. o. 
kuyanlar: Sadi Ho~ses, Radife Ne). 
dik. 1 - Suzinak peşrevi. 2 - Sa • 
dullah ağanın • Suzinak ağır semai. 
si • Kapılır her gören. 3 - Udi Eş. 
refin Suzinıık şarkı • Günden günt 
dımn oluyor. 4 - Llılif aJanın • su 
zinak şarkı _ Benim yar.?m gibi )•. 
re bulunmaz. 5 - Cevdet Çağlar • 
keman taksimi. 6 - Ye~rl Asımın • 
Nehavent şarkı • Yaz (lc!di c.-lcim. 
7 - Rahmi beyin • Bayı.tı araban 
tarkı • Bana noldu deJışU. B - Sa. 
adettin KaynaAın - Ba)·atiarabıın şaı 

kı • Omrümün neşesiz. 9 - Saadet. 
tin Kaynaılın • KürdllihiruzkAr şar. 
kı • Bir RÜn yaşadık. 10 - Halk Hiı 

kilsü - Senin yazın kı'" benzer. 21 
k<.nuşma. 21.15 Esham, tahvilat, kam 
blyo, nukut <re ziraat borsHı l fi) ot) 

21.25 Neşeli plAklar. R. ~1.30 l\tüzilı 
(küçük orkec;fra • şef: Nerip A~kın) 
l - Brusselmnnıı • Fell'menk rnksı, 
2 - Frelre • Ay, a~·. ay (melodH 
:i - Hruby . Viyana operellndtn 
l ııutpurl) 4 - Gıınıılbergn - Bl'nim 
küçük tedcli ayım (sııh:ıron) 5 -
Kı•tsch _ lspan)·ol kaprisi • 6 - Zie 

!'.'J ~~.r .. :r. 
lnryaJar • PJ.) 23. l\IQzlk (cazband • 
Pi.) 23.•5 • 24 Son ajans haberltr• 
,.e yarınki program. 

tışus tıbbi ve sıhhi dergilerin a - Mecmua ve eser sahiple- Nevyork sergisinde flmt bir Cuma • 5-5-39 
en hiç bir karları olmadık. ri teşvik ve takdir cdilmi§ ola - urnl sayesinde mlkrobların mu_ 12.30 Prograın. :.35 Türk mliıili 
başka her zaman zararlı çık. caklardır. cadelesl, Vlktorya gölünden a. PJ. 13 Memleket ıuıat ayarı. aJans ,.e 
arı cihetle kazanç vergisinden b - Ab~neleri ve okuyucuları kıtılan sular vaaıtaslle yirmi rııdeoroluji hııberlerl. 13.15 • 14 llü. 
edilmelidir. artacaktır. zık (kım~ık pruınuıı • Pi.> 17.~h .. 
7 " 1 kt bah bbf C h . ti . i f . dört saat zarfında Normandlyl lnkıl"p tarihi dculerı - Hıılke,·ııulen - -.es e ve usus tı c - um urıye mız n eyzı • 
llhbt dergiler Uinlara konulan recimi ve nunı sayesinde günde~ yUzdürmenln lı:abll oldutıı. bir naklen. 18.30 Program. 18.35 Müzik 

sun'l zi aayeılnde Florlda por (Bale mfiziAI • Pi.) 19 Konuşma. 
pullarmdan tamamile mu. güne çoğalan Türk neşriyatını ya 19.15 Tilrk milzifi (fB!lıl heyeti). 20 

kıınunabdırlar. gerek Türkiyede ve gerek ecne. takallarınuı sergide meyva ver- CelAI Tokses ve arkadaşları. 20 Mem 
~ - Bütün guetelerin, mec- bi memleketlerde mraklılar an. dikleri, ayni zamanda 1eklı ki. ıeket 58at ayarı, ajans ,.e nıcteoroloJı 
llıı.._.larnı, kitaplann ve bahusus layarak takip edeceklerdir. şlnln lclırl gezebUecetl muaz. haberleri. 20.15 Türk müziği. Çalan. 

'

-....ekt. tıbbi ve sıhhi dergilerin d - Zaman geçtikçe radyo mer zam bir insan gözU, dlflere ald lar: Cevdet Callar, Eşref l\adri, Ha_ 
U k · · d k gi bir san Gür, Hamdi Tokay, okuyanlar: 

ıı.... : cretıeri % 50 nisbetinde ezının yanın a pe ?.en n hastalıkların nasıl tedavi edl • 
:-11111 Safire, Tolay. 1 - Hicaz peşrevi • 

8 
atmalıdırlar. !<itap evi tesis edilmiş olacaktır. lecetl üzerinde izah olunan do- Salim Beyan. 2 - Haydıırın hicaz 

~ - Bütün meslek dergilerinin e - Hükumetimizin yeni teş. kuz metre büyUklüğUndekl bir şarkı _ HlcrHı elem. 3 - Refik Fer 
•ıt Plerini matbuat cemiyetine kilatı sayesinde pek ucuz olarak san • Hiaz ,arkı • Cihanda biricik " oı Tü k. . f k ko··yUne ka diş sergisinin en enteresan kı. ~ 8 !Ah 1 P bht aıı paradan affetmeli veya. r ıyenın en u a - St:vdilinı sensin .... - a atın ı.. 
" t.&hh dar girecek olan (Halk radyola- sımlarını teşkil etmektedir. n:ırın - Hicaz şarkı - Anladım sev. 
lO Utlerini aza.ltmalıdırlar. ------------..:. miyeceksin. 5 - Hasan Gür. kanun 

ı.. - Filigranlı kA.;..+1arm mec. rmda) herkes yeni çıkan gue -
"'lbaL cr.e•.,. l · ··;ı:, taksimi. 6 - Eviç şarkı • Bir sebep 
~-ar ve risaleler ve kitaplar i. teleri, mecmuaları ve eser erı 06• Vapurlar lıtiabından ıe ıücenmlısin. 7 - Türkü _ ~ ·•a. 
de lerbest satılmalarma mUsaa. renmiş olacakla~dır.. Fazla Yolcu Almıyacak dım bahçene girdim. 8 - Saz eser. 

'<iilınelidir 23 - tlanat şırketı her gazete. !eri ve oyun havaları. 21 konuşma, 
ttı.~l - Halihuırda hükumeti- ye ve mecmualara da ilan ver. Havaların güzelleşmesi dola. 21.15 Eshum, tnlmlat, kıımbiyo • nu 
....._ b. lUtfen yaptığı k~ğrt mua- meğe mecbur edilmelidir. yıslyle bilhassa paznr günleri kut ve ziraat borsası (fıyat). 21.2!1 

ı~ti §ayanı şUkran ise de tiraj. 24 _ Gündelik gazetelere ilhı sayfiye yerlerine gezmete gl- Neşeli plaklar • R. 21.30 Müzik <Rf. 
".VI •• l /1. ld /1. d d ı ı yaseticumhur filArmonlk orkestrası ı....~_ Ilı olan mecmualar hakkile veren resmi daireler. muessese - den er cor;a ıeın an en z t • 
,Ql d • şef : Ha58n Ferit) 1 - L. Van Beet 'de edemiyorlar. ler devamlı çıkan mecmualara a caret mUdUrlUğU Adalara ve hoven, • 2 inci J.eonore Uverturu. 
l)i klğrtıar ancak itlerini çok kısa ilanlar vermilidirler. Boğaziçlne işleyen vapurları 2 - Joscph Haydn • seufoni mi- be. 
!'t fbilen kanaatkir birkaç tilcca. 25 - Tesis edilmesine çok ih- kontrolU altında bulundurma • mol majör Nr. 99. a} Adaılo • Vi. 
ı:Yda.ıandınyorlar. tiyaç olan (Propağanda idaresi) fa karar vermiştir. Her iskele. Y&ce Assal, b) Adagio. c) l\Jenuetto. 

t1ı.... - Her mesleke ait mecmua Türkiyede icrayı ticaret eden ya de bulunacak kontrol memurla- Trio, ç} Vivace. 3 - P. Tschn'ko. 
b::"ttl kça Maarif Vekileti veya. hancı ve yerli şirketlerden mUes.. rı npurların bllhassa fstfab nky • Romeo et Jullelte (uvertür -

" ltl · Fantezi) 4 - H. Berlioz • BenTenu 1et ... :b._:8up ve alAkası olan Vekl. seselerden, bankalardan, fabn • hadlerinden fazla yolcu alma . 10 Cellinl operası uvertOrü. 22.40 
'-rarından 100 • 200 adet alı- katardan ve sair ticaret f!rbabm. malarma dikkat edeceklerdir. Mıiılk (operetler. Pi.) 2't !\lüıik kaı 
llıatı k llzun gelen yerlere dağıt. dan ilin toplayarak mecmualara ----------------------
Itrı · Bu uauı ile mecmua sahip. vermelidir. 
l1ttıar~k ve himaye edilm_it o. Buna mukabil toplanan ilin 
~er. •halk da. o nisbette istifade paralanndan yiU.delik kesmeli -

13 
dlrler. 

~ 'flıe - Her postanede gazetele. 26 - Gerek es'ki ve gerek yeni 
te lq ~ualara abone olmak için harflerle vaktile basılmıı. kôeede 

14
1 at Yapılmalı. bucakta sıçanlara gıda olmak U-

~il\ -; Halka kolaylık olmak i- ?.ere kalmış, kilo ile satılmaz, ke. 
Ilı~ ~akta bulunan her mec. se kftğıdına gelişmez bir çok kıy. 
' ıanu, fiyatı ve abone mik metli eserler bulunduğuna kani. 
!leleı-e löııteren cetvellerin posta. im. Bu gibi kıymettar eserler 
ıs &eılnıa.ıan, tetkik edildikten sonra Maarif 
~ l'ent çıkan her kıymetli Vekileti tarafmdan ucuz olarak 
t ne la Maarıt Veklleti 100.200 satm almıp kitap evlerine mee. 
Clell ~ tnı alarak IUzumlu göre • canen dağıtılmalıdır. 
\te lb..!~~aııelere, mUeaseaelere 27 - Devlet matbaaamı ~ 
IJ·:~ ı&ıJmull. na gtire tevsi ve t.er&kld ettire~ 
~·m•• • ,,.,.,1 'lDtwlm ıo. _.,'-A _ ai..!!o.7 ;:""e 

bind • Pi.) 23.U • 2-' son Ajans ha. 
bf'rleri ve yarınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmit Parçalar 

Program Titrkıye saati üzerine ve 
..ığleden sonraki saat olarak verU. 
rniştlr. 

JPERA \'e SENFONi 
• u~Sl::RLERl: 

9.15 Breslu: Pfltzner programı 
(Dolumunun 70 nci yıldö. 
nümü ı.ıünasebetile). 

9.15 Bükret: .FiJharmonik orkes. 
tra konseri. 

9.35 Napoli r.: ~enfoni konserı 
IO Torino ır: "Karmen,, (Bi

zetJ 
10.5 Koluuya: Subert progr. "Ru 

:sumunde,, den parçalar ,.c 
bıtmemiş senfoni. 

12.5 Varşova: Leh musikisi. 
ôl>A MUSlKISl n 
KO~SERl.ER: 

6.3j Paris PTT: Orı konseri. 
7.20 Könlısberg (Heilsber): Beet 

hoven'in mi b. septell. 
ımreı: Keman ve pi:rano 8. 
konseri. 

9.15 Leipzlg: Ha)•dn programı. 
10.40 Slrasburg: Şarkı, piyano. 

ılAFIF Mt:SlKl ve 
JPERETLER: 

7.35 Vi)·ana: Halk programı. 
8. Varşova: Ham orkestra 

parçaları. 

8.5j lleronıünster: Yiyana musl. 
kisi. 

9.5 

9.13 

tO. 
10. 

11.30 

12 

Fran.ıı:furt: Opera ve ope. 
ret parçaları. (!'tlozart) Fin 
ta giardiniera,.; "Kaynak,, 
(Deı°bes); "Zaza,. (Lconca. 
vallo); "Palyaçolar,. (Le -
•••• ı:Doh 00'•••a' illa 
aırn,, (Volf • 'Ferrarl) ; "Be 
yaz ~ .. yan,. (Boleldlen); 
"Pslihe,, (Frank); "Miınon,, 
(Thomas); "Hamlet,. (Tho. 
mas}. 
l\lünih: "Macar dülilnü,, 

(Dostal). 
Budapeşte: Macar musikisi. 
lsıokhol:n: Stildyoda ope. 
ret. 
Halk havaları: Birçok Al
man lstasyonlan. 
Budapeşte: Çigan orkestrası 

i>A?'\S !\IUSIKISI. 
12.:IO Napolı gr.: 12. ı.ondra <N.> 

12.5 I..ondra (H.) 12.10 Roma 11'· 
\"ARYl::TE ,.e KABi ımı.ım; 

8.45 Par ıs PT'f: Rıı~ do (allJazisı 
9. I.ondra (N.): '"LucQ: Dip,, 

12. Poste Parisien: ~abaııe. 

ı'lYES, KONFER.\NS ve 
KO~lJSllAl.AH . 

... 
7.30 

8.18 

Radio J>arb: "Cornellle., 
Bermünstcr: "btallda ve 
İrlandalı,, 

Roma ı: İngiilzc.-.e ba\•adis 
D.15 Hamlmrg: • 
9.5:. Kolon) a: Şu bert ., 

.. .. 
10. 

10. 

Könisberg (Jleilslıırı): "Tö 
dlicher Schof., 
Roma gr.: Oç perdeUk bir 
piyes. 

11.45 Biıkreş, 11.50 Bucltpeşte: 

İngilizce havadis. 

Erluğrul Sadi Tek 
Şehzadebafı (TU
H~ N) tiy.atrosunda 
bu gec:e lGNEY 1 

KE~Ul.'I/ LC..l \ ı\J.DJZI ~l.E ,., oku
~ ucu Aysel Attila revüsü~ 

J eni neşriyat : 

Atatürk ve lnönü 
Çocuklar Arasında 

Dört yıldanberi ilkokul cacukları 
icin neşredilmekte olan (YaTl'Utür) 
gazetesinin cıkardıih bu güzel sayı. 
tla biiyük Şeşlerimizin çouklarla be
raber çeldbalf b~ f~ ~ 
cuklar için J3yl nm:, Afas6ılerf, Ata
türk ve lnftnQ adlı iki küçQk tiir, A
tatllrkQn gençliğe hitabı, lnönQ'niln 
çocuklar hakkındaki sözleri nrdır. 
Ayrıca Sılrtmıç Mustarı ile Ata • 
tilrkten bir saat hediye alan Küçük 
Allanın kendi aitıılanndan dinlen -
miş hikAyelerl de bu eserdedlr. 'Oo 
renkli bir kapak içinde, nştan .,._ 
a renkll olarak t.Jmlz bir ~kilde ba. 
nlmıt olan bu kitabı hem blyllkle. 
re hem de küçüklere tnsiye ederiz. 

Fiyatı 10 Kuruştur. 

Belçikalı bir kontes 
Lidekerk Kral Albertin dUştUğll gibi 
Dağ sporu yaparken b.ir 

uçuruma yuvarlandı 
Belçika tarihine acı bir batı· 

ra ne geçmiş olan Morch _ les _ 

Domes kayalıkları bu kere yeni 
hlr flclaya daha sahne olmuş • 

tur. Birinci Albert'ln de bir kL 
za neticesinde ölmUş olduğu bu 

kayalık mıntakanın bu seferki 
kurbanı da cenç bir kontesdlr. 

Yirmi bir yaşmda olan Kon

ra çarparak yuvarlanmala baş. 
lamışlar, ne olduğunu ıaşıran 

Fransuva ailesi de bir ka7a par 
çasına sarılmış ve ip iki olfttn 
ortasından koparak Kont-es Lt

:lekerk ile kardeşini boelufa bL 
rakmıştır. 

Derhal yardıma kotulm111 lle 
de Kontes Lledekerk'iıı başı pat 

tes Sybtl dö Lldekerk, kardeşi lamı• ve ölmllı oldutu cörtlL 
Kont Flllp ve ahbabları Mösyö mUlftUr. Bellnden ballı olan lp 

ve Madam Fransuva ne birlik. ayaklarına dolaşmış vaılJ"8tte L 
te kış sporları yapmak tein AL dl .. Kardeşi Kont FUlp ise ba
gullles (tine) kayalıkları cıva. şından ağır surette yaralanmış.. 
rına kadar gelmişler, bir zaman tır .. tik tedavisini mUteaklb der 
kral birinci Albertln ölU olarak bal hastahaneye kaldırılmış o • 

bulundutu tepeye tırmanmak 
istemişlerdir. Varılmak isteni-

len tepe kırk metre yUksekltk. 
tedlr. 

Dört sporcu ip ile blrlblrlne 
>atlanarak yola koyulmulflar • 
dır, En önde Kont Flilp gitmek. 
te onu kız kardeel takip etmek
te. Sonra Madam Frauıuva ve 
en arkadan da kocuı celmekte 
idi. 

lan Kont Fillpin hayatılndan U. 
mld vardır. 

Fransuva ailesine gelince ... 
tık şaşkınlıktan sonra bir çu -
kura yuvarlanan Mösyö ve Ma. 
dam Fransuvanın vaziyetleri de 
ı;ok mühimdir. Çukurdan çıka. 
bilmek lmkA.nlarına malik de . 
ğUdlrler. 

Namur şehri 1tfalye1I mesele 
ye vaziyet ederek tmdadlarına 
koşmuttur. 

Kaflle yoluna devam eder • Kazazede kadın bir samanlar 
ken Uk iki sporcu altlarındaki kral birinci Albertln cesedini 
ta1anın koparak ta,mu11e bot bulmq olan Kont Grtlnne'nln 

,.~" ..... '· ı...-w- -



~iT 4 MAYIS 1939 

Müşterek menfaatlerin çarpıştığı yer 

TAN C 
Madam Gafenko 

diyor ki : 
Kocam Siyasi Mülakat 

Vermekten Beni 

Tayyarecilik bir kadın 
mesleği değil midir? 

Gelecek harbin hu beynelmilel nokt d Men'etmiştir. 
a an .. Romanya Har~ciye .. Nazm Mös~ Göklerde kazandıkları muvaffakıyetlerı 

patlak vermesi muhtemel yo Gafenkonun bır muddettenberı 
Avrupada seyahatte bulunduğu 

matnmdur. Son günlerde Parise 
gelmiş olan Mösyö Gafenkoya 
karısı da refakat etmektedir. 

Hayatları ile ödeyen 
kadınlar 

Son günlerin siyasi hadiseleri 
nazarJarı iki mıntaka üzerinde top 
lıyor: Polonya ve Akdeniz .. 

trancanm ~ıı. 
• lll ırôstalr b:ırila J 

Fransız gazetecileri Madam Ga 
fenko ile mülfilcat yapmak için 
fevkalade uğraşmışlardır. 

Akdenizde bir yandan İngiliz -
Fransız müşterek tedbirJeri almır 
ken, diğer yandan da Alman do
nanması Akdeniz sularına geliyor. 
İtalyan donanması esasen seferber 
vaziyettedir 1. -~ııu-

Rumen Hariciye nazırının karı. 
sile konuşmaya muvaffak olan 
Fransız gazeteci Madam Gafenko 
nun evvela kendisini mazur gös. 
termek istediğini söylüyor. 

Akcknizin en mühim noktalann 
dan biri muhakkak ki Cebelütta
rık boğazıdır. 

Son ajans haberlerinden Alman 
filosunun ispanya sularına geldi
ğini ve bir kısım gemilerinin Tan
ca limanına girdiklerini, •onra di. 
ğer gemileriyle birlikte Tancadaki 
Alman gemilerinin de me!rhul bir 
istikamete doğru seyirlerine 4e
vam ettiklerini öğreniyoruz. ,, . - ~. 

S A il Jol R A.' 

Madam Gafenko gazetecinin ıs
rarı karşısında : 

- O kadar yorgunum, ki ne 
yaptığımı bilmiyorum. Bu son 
günlerde kenıdimden bahsedebile. 
cek, düşünecek vaziyette deği

lim .. ,. 
Madam Gafenko, yeşil gözleri

le bakıyor, yüzünde, gözlerinde, 
hatta sesinde yorgunluğun izleri 
görülüyor. 

- Sonra .. diye devam ediyor .. 

Akdenizde bilhassa Cebelütta. 
rık boğazı civannda büyük bir ha 
zırlık var. Bu mınta1c:amn en mii
him noktaları Cebelütarık, Cadise, 
Algesiras, Ceuta ve Tancadır. 

1·anca ve civarını güsterir Jıarita •• Kocam mülakat vermemi menet. 
miştir. 

TANCANIN BUGONKO 
VAZiYETi 

Eğer Cebelüttarıkı Akdenizin 
anahtarı olarak kabul eder isek 
Tancanın kilit o~duğunu teslim 
etmek lazımdır. 

Tanca yalnızca Akdeniz4e de
ğil bütün dünyada İngiltere için 
Süvey§ kanalı mesabesinde ehem
miyetli bir noktadır. Bir haritaya 
bakmak Tancanın ne büyük bir 
ehemmiyeti haiz olduğunu ve bu 
mıntakanın başka bir Avrupa dev 
leti tarafından işgaline İngiltere. 
nin niçin müsaa:de edemiyeceğini 

anlamağa kafidir. 
Tanca tahkim roilerek, ağır 

toplarla techiz olunduğu takdirde, 
limanında barınacak filo, denizal
tı gemileri ve torpidolar ile, Cebe. 
lüttarık ayannda mükemmel bir 
üssübahri olacak vaziyettedir. 
Böylece hazırlanmış olan Tanca 
boğazı Cebclüttarıkı lda muhafaza 
edebilir .• 

Hatta Tanca birçok cepheler. 
den Cebclüttarıka üstündür. Cebe 
lüttarık kayasında tayyare inecek 
yer yoktur. Bunun için hava hü
cumlarına yerden veya tayyare 
gemileri vasıtasiyle karşı koyma
ğa mecburdur. Halbuki Tanca top 
raklan muhtelif tayyare üsleri 
yapılabilecek vaziyettedir. 

Fasa giden tren hattının meb
dei olan Tanca büyük bir ticaret 
iskelesidir. Bu ihracat limanımla 
daima otuz dokuz nakliyat şirke
tinin gemileri demirlemiş bulunur 
lar. 

Şarl'a verdiği drahoma meyanın.. 
da idi, Bu tarihe kadar da Tanca 
birçok ellerden geçmiş, sırasiyle, 
Finikeliler, Romalılar, Vandallar, 
Bizanslılar, Vizigotlar, Müslüman 
lar, Portekizliler, İspanyollar ve 
yir~e Portekizliler Tancada hü
küm sürmüşlerdi. ikinci Şart Tan
cada isyanlara karşı koymak için 
bir garnizon teşkil etmiş idi. Fa. 
kat İngiltere imparatorluğu baş. 
ka cihetlerden sarsıldığı için esa
sen yerlilerin de devamlı isyanla
rına dayanamıyarak 1684 sene
sinde Tancayı Fas sultanına ter. 
ketmişti. 1844 senesinde Cezair 
muhareb esinden sonra Abdülka. 
idirin Fas sultanına iltica etmesi 
üzerine Joinville Prentıi fransız 
donanmasına Tancayı bombardı

man ettirmişti. Abdülkadir kaç
mı§ ve Tanca yine Fasa kalmış idi. 
1860 senesinde İspanyol - Fas mu 
harebesi sırasında lngiltere Tan. 
canın İspanyollar tarafından işga. 

line muhalefet etmiş idi. 1902 se
nesinde Fransız ve İspanyollar a
raSinda yapılan bir muahedede 
Tancanın beynelmilel bir şehir ol
masrna mümanaat edilmiyeceği ve 
Tanca havalisinin bitaraf mıntaka 
olması kabul edildiği tesbit edil. 
miş idi. 1905 senesinde ikinci GL 
yons Fransanın Fastaki hakimiye· 
tini görünce Tancayı işgal ile Fas 
kralının hükümdarlığını ortadan 
kaldırmak istedi. 

Fas meselesine kati bir şekil 
veren 1906 Algesiras konferansı 

sıralannı:la Almanlar Tancaya, 
Fas sultanının idaresi altında as-

*** ker yerlcştirmeği te1c:lif ettiler; fa 
General Frankonun galibiye. kat İngiltere bu teklifi kabul et

tinden sonra Tancada vaziyet his medi ve o tarihten sonra da Tan. 
sedilir bir ~ekilde değişmişti. Is- ca Sultanın idaresinde beynelmi
panya dahili harbi sıralarında an- lel bir şehir olarak tanındı. 
laşamıyan Tancadaki İtalyanlar i- 1906 Algesiras anlaşmasını im
le İspanyollar, Madrit'in işgalin. zalayan devletlerin salahiyeti tam. 
den sonra birleştiler, her tarafta mesini haiz bir İsviçreli elçiye 
''Yaşasın Franko,, "Yaşasın Du. merkez olan Tanca çabucak bey-
çe,, sesleri yükselmeğe başladı. nelmilel bir mıntaka olamadı. 

Bundan başka Tanca beynelmi- Evvelce mevzuu bahsolan mese 
lel mıntakası civarına son gün- leler 1914 harbinden sonra taze
lerde birçok asker yollandığı da lendi; İspanya Tancayı ken-di mın 
görülmüştür. takası dahilinde kabul ediyordu. 

Tetonan, Ceuta ve Melila'ya Fransa Fas sultanının Tancaya 
büyük mikyasta İtalyan askeri çı ı hükmetmesini istiyordu; İngiltere 
karılmı§ olduğu ve bu kuvvetle- ise bıtc..raflığına meylediyordu. 
rin Fransız Fası ile İtalyan Fası Bu iddialarda İngiltere galip 
arasıırlaki hududa sevkolunduk. çıktı. 1923 senesin'de T.anca ve ha 
ları bildirilmektedir. Bir mutaar. valisinin bitaraf olması İspanya, 

rız her halde her şeyden evvel ken Fransa ve İngiltere tarafından 

disine Fransız Fası cihetinden bir kabul olundu. Bilumum askeri tah 
mukabil taarruz vukubulacağını şidat ve tertibat yapılması bu an. 
düşünmelidir. laşma ile menedilmişti. 

İspanyollar tarafından istila e- 1924 senesinde mevkii fiile ko-
dilmiş olan Rio ıdö Oro'da mükem nulmuş olan bu anlaşma on iki se
melen tahkim edilmiş vaziyette- ne vadeli idi. Anlaşmaya dahil Ü!r 
dir. Bu hale göre Rio dö O ro'nun cevletten btrhangi birinin müda. 
İtalyan ve Fransız Fashlan karşı- halesi olmadıkça mukavele oto
sında şayanı dikkat bir varlık oL matik bir şekilde yenilecekti. 
duğunu da teslim etmek lazımdır. Netekim 1936 senesinde yeni-

TANCA TARiHiNE KISA den on iki sene için uzatıldı. Bu 
BiR BAKIŞ zaman zarfında Ingilterenin yar. 

T n.ea 1662 ıenesinde Cathernie dımiyle İtalya, Belçika, Hollanda, 
ide Bragance'in lngiltere kralı Portekiz ve İsveç dt:'Tancarun ida 

resi işine karıştılar. 
Bugün Tanca muhtariyet rejL 

mini tatbik eden yirmi yedi kişi
lik bir meclis tarafın.dan hlare o. 
lunan bitaraf bir mıntakadır. Bey
nelmilel meclisin azalarını Algc
siras konferansına iştirak eden 
dtvletlerin mürakipleri kontrol et 
mektedir. 

idare meclisinin reisi M. Le Fur 
isminde bir Fransızdır. Sultanın 

bir adamı yerliler ile meşgul ola. 
•ak asayişi temin eder. 

Hiçbir şehir Tanca kadar koz. 
mopolit bir manzara arzedemez. 
Eğer kontrartlar neşe doğuruyor 

ise, dünyanın başka biç bir köşesi 
bu zevk: verC'mez. Şehrin meyda-

Muharririn ldudaklarında "aca
ba?,, der gibi bir sual tebessümü 
görünce ilave ediyor: 

- Hayır hakikati söylüyorum. 
Beni anlayınız. Son günlerin vazi. 
yeti öyle icabcttiriyor. Sonra be
nim şahsi vaziyetim de oldukça 

nında her gün bütün milletlerden Kadın taırr;arccilcrdcıı Lena Bcrııştayn ve Helen Brçer 

b!rçok kir:ıselerin t<'plandıklan g8 Kadınların da1ma :Kadın olarak Oıraxmadi. Bundan sonra tayyart 

rülür. ' kalmaları ve erkek sanatlarına el ile devrialem seyahatine atıldı· 
Nüfusun ekseriyetini Araplar uzatmamaları lazımdır. A~ag~ıda 
k" :ı Son olarak Singapurda kara)" 

teş ıl etmektedir. (50 bin kadar) feci akıbetlerini bulacağınız dört 
Araplardan başka on i"ki bin Fran indi; bundan sonra da Büyük Ole' 

kadın, her insan gibi normal bir 
sız, on iki bin İspanyol, sekiz yüz yanusta kayboldu. 

hayat sürmek imkanlarına malik 
Ingiliz ve sekiz yüz İtalyan şehrin 

iken, sakin kadın hayatını bıraka. 
niifusur.u teşkil eder. rak seçtikleri erkek sanatları ni-

Şehirde İtalyanlar, Fransızlar 
hayet. hayatlarına mal olmuştur. 

ve İngilizler mektepler açmışlar. Lena· Bernastein, fakir bir kız. 
dır. Büyük bir faaliyet göze çar-

dı, gözleri de bozuktu. Büyük ar. 
par.. Gazeteciler, bütün lisanlar- zusu neticesinde bir mucize ola· 

Edme Jarlaud tayyareciliğin 
bütün merhalelerini tecrübe et-

mek istemiş evvela paraşütçilr 

sonra da pilot olmuş idi. Edme ge 
çen hafta planör ile bir tecrübe ll• 

çuşu yaparken ıdüşmüş. Ve koca· da bağırmaktadır. Kahvelerde a. rak tayyareci olmağa ve birçok 
yak üzeri ticaret yapılır. Tanca rekorlar kazanmağa muvaffak ol- sının gözleri önün.de can vemüş-
nın başlıca ticareti ipekli, yünlü tir. 

du. Fakat sıhhati sakin bir hayat 
kumaşlar, meyva, balık, deri, yu- yaşamasını icabettiriyordu. Bunu 
murta, yağ, büyük mikyasta pi- tecrübe etti; takrar tayyarecilik 
yanko biletleri satışı ve esham a. 

ihtirasiyle sarsılınca, artık uçma-
lım satımı .. Bu meşru ticaretten sın;.. imkan olmadığını görerek te-

Bu dört kadın da bir erkek meS 

leği intihap ettikleri için muvaf· 

fak olamamışlar, hayatlannı kay· 

betmişlerdir. başka kaçakçılık da Tanca:da birin essüründen kendini öldürdü. 
ci planda gelen işler arasındadır. Helan Boucher tayyareciliğe Tayyareciliğin ilk devirlerinde 
Tanca bilhassa büyük mikyasta si- fevkaliide hevesli idi. Birçok sür. bir kadının tayyareye binmesi b~ 
lah kaçakçılığı merkezidir. at rekorları yaptı. 

Tancada resmi lisan Arap!radır. . . 
ak h ı. 1 k 1 ··h"md" h ... • ... h b" 1934 senesınde bır tecrübe uçu. F at er ısan a onuşu ur; ve mu ı ır, atta sıyası ayatta ı- d"" k .. .. 

h k b. b. · · k · · ı B ı R" d · 1 k · . . şu yaparken uşere oldu. er es ır ırını ço ıyı an ar. u- e.. ıca e erım an ama ısteyınız. 

ranın kendine has kozmopolit bir Aslen Fransız olan Madam Ga. Ailesi erkek mesleği uğruna 
lisanı vardır. fenko ancak hafif mevzular üze. hayatını feda etmiş olan zavallı 
Yetmiş bin nüfusu olan şehrin rinde konuşabileceğini söylemiş kızlarının yaptığı rekorlardan al

zabıtası - İspanyol ve Fransızlar ve Rumen kadınlarından bahset- dığı imtiyazları bir hatıra olarak 
tarafından idare edilmek şartiy- miştir. saklamaktadırlar. 
le - yerlilerden müteşekkildir. - Bana Rumen ka:dınlannı, rol Amelia Earhardt muhakkak ki , 

Fransız gazetelerinıden birine terini sorunuz .. Fakat bu fevka- en büyük kadın tayyareci olacak
mülakat veren Fas hüklımeti na. iade geniş bir mevzudur. Bunun tı. Amerikalı olan Amelia evvelce 
zırlarından S. Eks. Kadur bin Gab için bir kitap yazmak bile kafi muallime idi. Gen!r kızlara enerji 
rit, Tancanın beynelmilel vaziyeti değildir. Size ancak şahsi intibah örneği olmak için bu tehlikeli mes 
hakkında şunlan söylemiştir: !arımı söyliyebilirim. leği intihap etmişti. Amelia Ear. 

- Tanca hakkında söylenecek Bugün kadınlar rey vermek hak hard, bir zaman tayyareciliği bı-

yük bir rezalet doğurmuştu. Het' 

kes gülmüştü. Bu ilk kadın tayyıı• 
reci Madam Roş !düşerek öldil· 
Bundan sonra artık gülmediler: 
"Bu bir kadın mesleği değildir.· •' 
dediler. 

Bu söz bir hakikat olarak kaldt• 
Tayyarecilik i!rin bir erkek asabı. 

na, insiyaklarına, müvazene ve ce 
saretine ihtiyaç vardır. Bu iş j~iı:ı 

kadınların ahlaki meziyetleri ktifi 
değildir. 

Buna rağmen tayyarecilik kil' 
dınları cezbetmektedir. Birçok ıcıı 

birçok sözler vardır. Yanlış fikir. kına maliktirler; yarın için Ru- rakarak alelade bir kadın gibi ya. dmlar iradeleri ve cesaretleri jJe 

leri yıkmak lazımdır. Tancadan men kadınlan daha ~ok ileriye gi. şamağa karar verdi. Fakat tayya. havada erkekler kadar muvaffakİ' 
bahsederken beynelmilel şehir di- decek ve Fransız kadınlarının ma. reciliğe karşı duyduğu ihtiras onu ret göstermişlerdir. Fakat ne ya• 
yor. Işte büyük hata .. Tanca bey. lik oldukları hakları kazanacaklar zık! Bu muvaffakiyetlerini birbiri 
nelmilel bir şehir değildir. dır. lcr gibi hizmet etmeğe mecbur. 

arkasına hayatlariyle ödemişlet'• Demiş ve Tancanın yakın akı- Bugün için kadınlarımıza bir dur. Rumen genç kızları diye bir 
beti hakkında bir söz söylemenin tehlike anında erkekler ile müsa- varlık yoktur. Erkek ve kızlandan dir. 
doğru olmıyacağını ilave etmiştir. lvi şerait için.de vatanın müdafaa- müteşekkil bir Rumen gençliği -

9
-
3
-
8
-_-.,-

5
-
50
----- ---

Bundan sonra Tancanu1 emni-1 smı telkin ediyoruz. Erkeklerimiz vardır. 
yeti hakkında düşünüşlerini şöyle hudutlara gitmiştir. Kadınlanmız Madam Gafenko düşünüşlerde 
izah etmiştir: da tarihte görüldüğü gibi erkekle- hiç bir en.dişe bırakmamak için 

- Tanca, Fas hükümdarının ka rinin yerini almaktan geri kalmı. izah ediyor: 
nunlarının tatbik olunduğu bir yacaklardır. - Her şeyin yoluna gireceğini 
yerdir. Fas Fransızlar n himaye. Dikkat edin seferberlik zama. ümit ediyoruz. Bugün için mem. 
sindedir. Eğer bir gün Sultan Tan,nında Rumen kadınlarının gözle- lleketimizi ve hürriyetlerimizi he\ 
canın bir müdafaaya maruz kaldı- rini kuru göreceksiniz.. Rumen şekilde müdafaaya hazırız. Rumen 
ğını görürse, lıu takdirde Fransız kadınları ağfamıyacak, teşkilatla- kadınları icabettlği zaman şayanı 
kanunlarının Tancaya hakim ol-1 nacaklardır. hayret lıir bağlılıkla yurdun dave-
rnasınr istiyebilir. · Bugün kadınlarımız da erkek- tine cevap verecektir. 

lstanbu l Dördüncü i cra MemurlıI' 
{jıından: 

Bir borçtnn dolayı parnya çevril• 
mcsine karnr \'Crilen A. E. S. marJ;ııll 
motörün Oeyoğlundn Kumharocı :r~ 
kuşunda 30 Ko. lu dükkiindıı 9.5.!l3fı 
tarihine mfü:ndif salı J::Ünfi sa:ıt 1 ' 
da ve %75 şi bulmadığı takdirclC 

11-5-93!1 perşembe günü saat lG dl' 
sıı l ıl:ıc:ığınllon istrJ,liJcrin ınohııll 111 • 
tll· hazır lıulunııc:ık memura ıııir•"1 • 

ca:ıtları iliin olunur. 



~::l:C:::x•m :mm mauaı.WM s:mw.w.ım-=ım•~ 

İ Meraklı Tarih Sayfaları 
' 111.ma. - ....... • 111= 

1 ırnakçı ile satırcı 
Tırnakçı sahrcının önünde fermanı 
çıkarflnca kumandanın üzerine 

hücum etti ve ... 

Kral ve kraliçe 
gece 
nasıl 

lstanbula 
geldiler 

Arnavut Kralı Zogo, Kraliçe 
Jeraldin dün kısaca bildirdiğimiz 
gibi evvelki gece saat tam üçü on 
geçe şehrimize gelmiştir. 

Kralın 1stanbula geleceğini ha
ber alan meraklı bir kütle ve bil. 
hassa Arnavutlar daha saat onda 
istasyonu doldurmuş bulunuyor_ 
du. Yazan: Niyazi Ahmet 

Üçüncü Mehmet, kudret ve saL Tırnakçı gerçi orduya gelmiş. Kral Zogo~ ~amil olan katar 
taantını yaymak için vezirlerinin padişahın fermanını koynuna koy Kr~ ve Kralıçe ıle beraber gele.n 
en genci Satırcıyı ordu kumanda- muştu. Fakat bundan yerinde ve maıye~ erkanına mahs~~ olmak il
nı tayin delerek sefere çıkardı. vaktinde istifade etmek lazımdı. zere kiralanmıştı. Bu ıtıbarla eşya 

Satırcı İstanbuldan hareket et Aksı' t ,_.:ı• d k d' ba., g:•debı" larır. trenden inmesi yarım saate 
• v. - aA-Uır e en ı ~ı • - .. .. .. . 
tıgı gün sadrazam müftü onu ilk lı' d- yakın surmuş ve muteakiben saat , r ı. 

tnerhaleye kadar teşyi etmiş. Satırcı, Gazi Girayın .sözünü dörde on 'kala da Kraliçeyi elin-
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letdi genç kuman.danın serveti ol. dinlemedi. Tırnakçıyı davet etti. den tutarak kral görünmüşler v: 
~adığı için padişahın bir idaresi- Onu büyük bir nezaketle karşı- ~rk~Jarın~an Kralın kızkardeşlerı Kral Zogonun lstanbul--
c kendisine on bin Düka altın ve. ladı ınmışlerdır. 
tilnü.,ti H. Av t 1 t e ha Zogo gri bir kruvaze pardeaü 

:ıı • asan ga, op an mm n - . . . . G . * * * tl' bi e:. d k nlda fer gıyınmıştı. n ve kenarı yukan rare ı r önin a oynu n -

ha~~tır:~:::r:~yei:1~r g~~:r~~i~ ;e~n:nç~~~~f~:~· :::;~~~:: ;:: ~:~nd~~:t:ı~p~~~~: ~:11!;a~ da geçen ÇOCUklugv U 
1"akat çetin bir kale, ona üç bin şırdı. ve elbi~e. taşry?rdu. Ayağında kah 
askere mal oldu. Genç kumandan, Kendine gelmeden birkaç daki- verengı ıskarpınler ... 
~k gayrimüsait şartlar içinde i.di. k d 1 adamlar üze Tabii görünen hareketlerine Kral t 1 d b• rım Hanından yardım istediği ri:: ~t::,~::~ :::mmiyetsiz bi~ rağmen düşünceli, çok dü§ünceli 1 anıyan ar an ır zat Galatasaray 
h~lde gelen yoktu. MağlUbiyeti- · · "b' b kopardılar olduğu yüzünün gamlı havasın. ı· • d k• ki nın sebebini de buna atfetti. 1stan ışmış gı ı aşını . dan sez~~or. Gö~lerinin "altı ol- ısesın e 1 çocu uk günlerini anlatıyor 
bula yazdığı bir mektupta: dukça şışkın. Aşagrya dogru dU. Mot kazasında kibar ve astı 

- lrrl:lat gelse idi böyle olmaz- S p Q R şük, sarı bıyıklı.. Ve çok zaman bir aile ocağında doğmuş, kU .. 
dı. Kırım Hanına mektupla bacı. elleri cebinde duruyor.. "Ük bl "OCUk kü ükk h ı 
"'· " -----·--············ ı· J ld' d • nk .., r .., , c; en şe r • ·~rdum; fakat hiç bir haber gel. Kra ıçe era ~n. e, grı re mize gelmiştir. Burada TUrk 
llledi.. dedi. Cumartesi Günü bir kürk manto gıyıyordu. Baıın.. kl k c;ocu arma arışmış onlarla 

Satırcının bu mektubu, tstan. Yapılacak Maçlar da mor şapka ... aynı renkte eldi· b b kt b 
1 

t B .. ..ı.:ı era er me ep sıralarında o-
Ulda sadrazamı azlettirdi. ven er ve çan a... oynwıua gene t t f 
Ç

. ŞEREF STADI· d 1. b' K1 1ı k' urmuş, ene !Us zamanlarında 
tinkü Kırım hanı Gazi Gira- · mor esen ı ır eşarp.. ra n ı- b h .., v . a c;elerdeki oyunlarını paylaş .. 

Jın Han oluşu, İbrahim Paşanın lstnbulspor, Beyogluspor - ne yakın bır boyda.. Sarışın.. ve 
"a d T k Arn tk" ht ı·t b' .. .. B 1 be b mış, sonra gUnUn birinde mem 
J r unı ile olmuştu. Tarihin bu op apı, avu oy mu e ı - ıraz suzgun... ununa ra er, 1 k ti · 
Çok enteresan faslı şudur: leri saat 14,30, hakem İzzet Mu- bayata olan itimadını kaybetme- e e mizi bırakarak kendi 

l{ırzmda Fetih Giray ile Gazi hittin Apak, yan hakemleri Nec. miş gibi canlı ve berrak bir hali memleketine gitmiş, memleke-
~iray birbirlerine ldüşman olmuş. det Gezen ve Fikret Kayral. var. tinde politika hayatına ve mil-
k.~r; halk da ikiye ayrılmıştı. o va- Ankaragücü - Beşikta§ saat Merasime alı~kın bir yürüyüşle Jetinin mücadelelerine iştir!ik 
. ıt İbrahim Paşa baş müteferrika 16,30 hakem Suphi Batur, yan istasyonun sessiz salonundan çık- etmiş Cumhurrelsl intihap edil. 
~e l<ırıma iki ferman göndermişti. hakemleri Şazi Tezcan ve Sami tılar. miş, sonra Kral olmuş .•• 
~ errnanların biri Fetih Giraya, di- Açıköney. Kralın kız kardeşleri, yaveri, sa Memleketini imar ederken 
~:.ri Gazi Giraya verilecekti. Her Pazar giüıü yapt'l<ıca nıaçlar: bık Arnavut başvekili, meclis rei. milletini de yüksek bir medent 
bi 1 kurnandana da hanlık verildiği ŞEREF STADI: si ve birkaç nazır onlan takip et.. seviyeye ulaştırmağa. çalışmış, 

ldirityiordu. 'Bunu ttl nası §U :Anadoluhtsar _ DcmlrBpor a- ti. Dııarda otornobiller. En ömle- birçok gayretlerinde muvaffak 
idi: t 12 30 . a , hakem Refik Osman Top kıne kral ve kraliçe bindiler. Pren olmuştur. 

İki kardeş de hanlık fermanı a. yan hakemleri Şevki Çanka ve sesler bir diğerine ..• Meclis reisi Bu sıralarda güzel bir kontes. . 
lacak, halk kimi isterse onu tercih Ziya Kuyumlu. ve nazırlar bir başka otomobili iş- le evlenerek onunla tacını, tah. 
t<Iecekti. Fakat Başmüteferrika Süleymaniye, Şişli _ Beykoz, gal ettiler. tını paylaşmış, ve tam baba ot. 
Gazi Girayı seviyordu. Fermanı Kurtuluş muhtelitleri saat 14,30 Bu suretle hareket eden otomo- mak saadetine ulaştığı gUn. 
~oğru ona gönderdi. Hanlığını i- hakem Adnan Akın, yan hakem. biller 'kralı ve maiyetini Perapala- memleketine düşman snldırmış, 
an ettirdi. leri Feridun Kılıç ve Rıfkı Ak. sa götürmüşleııdir. kl:ltU bir kAbus kadar kısa. su .. 

Bu entrika dönerken Fetih Gi- say. Kral Perapalas aalonun.da tevak ren bir zaman içinde bütün 
tayın adamları da ikinci ferman. An.karagücü - Galatnsaray sa- kuf etmeksizin hemen asansöre bi memleketi istlH\ edilerek ken• 
d.an haber aJıdılar. iş kadıya akset- at 16,30, hakem Tarık özcren _ nerek kendisi için hazırlanan dai. dlsl vatansız ve tacsız kalmış. 
~· ~eri hile işi kolayca halledince gin, yan hakemleri Ahmet Adem reye çıkmışlardır. tır. 
etıh Giray, kardeşine sadık kal- Göğdün ve Halit Galip Ezgü. Kral Zogo şehirde fşte bu harikula.dc macera. 

lllaktan başka çare bulamadı ve F&.~BAHÇE STADI: nm kahramanı tekrar, çocuklu. 
sadık kalacagvma yemin ederek sa. G ı bir gezi ntİ yaptı ğuna, yani hayatına, yani belki r a atagençler - Kadıkyspor 
arına gitti. Bu, zavallı Girayın saat 12,30, hakem Bahattin Ulu. EYVelki gUn şehrimize gele. de bUtUn macerasını doğuran 
~raya son gidişi olmuştu. Çünkü öz, yan hakemleri Fahrettin So. rek Perapalas oteline inen kral ilk hayatlarına beşik olan ls. 
01dürnıüı:ı.lerdı'. tanbula dönUyor. :r mer ve Halit Özbaykal, Zogo ve Kraliçe Jeraldln, bU. 
h kan:ıeşinin ölümü ile rakipsiz Beylerbeyi - Bozkurt saat tun geceyi seyahatle geçirmiş O tstanbula dönerken, biz 

an olan Gazi Girayın Sartırcıya 14,30, hakem Necdet Gezen, yan olduklarından dUn akşama ka- de onun dUşUnceleri gibi mem
hl"dun etmemesi, üçüncü Meh- hakemleri Fikret Kayral ve Eş. dar otelde kalmış, dinlenmiş - leketimizin içinde, onun mek .. ::i kızdırmıştı. Derhal verizia- ref Mutlu. !erdir. tep hatıralarını araştırmağn. 

ını azletti. Hilal - Vefa (Şilt maçı) saat Akşam uzcri otomobllle kısa onları bulmağa cabaladık ..• 
Satırcı, ikinci sene harbe devam 16,30, hakem Nuri Bosut, yan bir gezinti yaparak tekrar ote- Galatasaray mektebinin alt 

~diyordu. Gazi Giray da büyük ve hakemleri Sami Açıköney ve Şa. le dönmüşlerdir. katında bir odadayız.. KUtUp. 
llvvem bir ordu ile Osmanlı ku. hap Şişmanoğlu. hane memuru Bay Mustafa a.. 

lllandanına iltihak etmişti. yakta duruyor... Mektebin en 

01 
nirçok kaleler korku ile teslim Yardımcı Öğretmenler eskilerinden olduğu için onun 

Ilı dutar. Fakat Tamşuvar paşası- Hakkındaki Asılsız hatıralarına müracaat ettik ... 
h·n bir ihmali, Yeniçerileri müt· Haber Mektep idaresi Kral Zogonun 
~!bir açlığa mahkl1m etti. Bir ek. Maarif Vek~letinin orta. ted- vaktlle Galatasarayda okudu. 

ek bir altına bulunamıyordu. a· risat müesseselerinde çalışan ğunu tesbit edememiş. Meşru. 
tın ôıleri kararan askerleri Satır- "'ardımcı öğretmenler arasında tlyetten evvel Galata.sarayda O· 

t 
1n çadırına hücum ettiler, çadı- " ın imtihan açarak bunların arasın kuduğu için onun kayıtlarını bu 

h 
.. ın iplerini kestiler. Sopalarla lamamışlar .. Eskl defterler meş 

hur yangında kUl olmuş .. Mek. 
tep idaresi de bedbaht Arnavut. 
!uğun, talihsiz Kralının kendi 
eski talebelerinden biri olduğu .. 
nu ancak blizm gibi bir rivayet 
halinde biliyor. l<"'akat D. Musta 

llturn dan muvaffak olanlar ıasıt kad. 
t ederek vurdular. Deftcrda roya alaca{;ını yazmıştık. Du a

rada sabahları çıkan refikimiz
! den biri yardımcı öğretmenle
rin kendi okullarındaki öğret _ 

1~1n Çadırını tamamiyle yağma et. 
ı ~r. 

lu llunlar, İbrahim Paşa için b:.ı
:V nrnaz fırsatlardı. Hadiselerir 
~r'11tnını görmüştü. Padişah, e· 

ektar . . . k . 
tir.:ı· vezırını te rar yerme ge. 

1~ "e .satırcıyı azletti. 
la rahını Paşa, azline sebep o. 
in~ .. genç kumandandan müthiş bir 
ne ~arn almaya karar verdi. Yeri· 
tek ırnakçıyı kumandan tayin ed' 
ne Satırcının ölüm fermanını eli-

"crdi. 

'l' *** 
g~ld~r-~akçı Ilasan Ağa orduya 
hah ıgı \'akit Gazi Giray fermanı 
Onae~ alınıştı. Satırcıyı seviyordu. 

1'1~ l<urban bayramıdır. Sakın 
ak~ıyı Javet etme .• dedi. 

ınc1ılcr tarafmdan imtihan edi
lecC'klerini Heri sUrmUştUr. Yap 
trğımız tahkikata göro bu ha -
vadls doğru doğildir. 

Yardımcı öğrotmcnleri imtL 
han etmek saHl.hiycU ortaokul 
asıl ö~retmenlerinc aid değil _ 
dtr. Yckfılet arzu eden yardım-
cı öğretmenleri bir yıl Univer. 
sitede açılacak muallim mua -

Bir wmmı 1ıarcl:eti.. Berc1wt bu vinliği imtihanlarına kabul ede
bıı hareketi zayıfla mal~ yahut 'L'Ü. cektir. :Menşeleri mUsaid olan. 
cutlarınm biraz da1uı miitenasip lar da ~lele mevcut kanun '\'C 

olmasını i.~tiycıılcr <lcğil, bo1ct tnllmatn:ıme hl\k!iınl~rinc güre 
mektebine dcrnm e<lcnlcr yap. esas kadroya <>ğretmcn olarak 

maya 'Ylıccb'Ur. girebileceklerdir l'I 

fa onun bu mektepte okuduğu. 
nu hatırlayan, hatırladığını id
dia. eden yega.ne lnsan! ... 

- O bizim yaşımızda değildi, 
diyor. Biz delikanlıydık. O sekiz 
clokuz yaşında bir çocuktu. E. 
ğcr yanılmıyorsam .• Biz ayni za 
manda mektep talebeliği ettik .• 

Bay Mustafaya, bu talebeyi 
belki de bir başka talebe lle 
karıştırmış olmaın thtfmall 111. 
!eniyor. Fnkat hayır .. O tdtl!a. 
sıncla musır .. 

'.(Devamı 10 uncuda); ' 
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ny 
a 

şi al de letlerine 
i eca üz te rt etti 

ing'lte e Romanyaya ikt sadi 
müzaheret'ni geniş eliyor 

r·---Heyecanh Zabıta Romanı --mt,. 
KURUKAF ALARIN ESR RI 

lngilizceden Çeviren : H. MÜNiR 
Londra, 3 (A.A.) - Tlmes 

Londrn, 3 (A.A.) - Niyuz Va.rşo~a: 3. (~.A.) - Na~r.: gnzeteelnln BUkreşten öğrendl-
Kronikl gazetesi, Kopenhagdaki la~ Me~lısı, ıht~mal cum~ günu, ğlnc göre, llUlneşte bulunmak. 
iyi bir membadan almış olduğu Dıyet rıyaset dıvnmna dun ka .1 t 1 1 111 R lktl . . . . a o an ve ng z - umen -
bir habere ntbcn Alman hUku - bul edılmış olan ve reısıcumhu. k 1 1 i id d 

ls F . 1 d' ı· t .. U Uzd k' sat muza ere er n nre e en meti, veç, Norveç, ın an ıya ra par amen onun on m e ı . , 
n b . a· · t' d · d . Jngıliz heyetine mUhlm ) eni ta. ve Danimarka ile iki tara ı ır a ı ıç ıma evresın e yam son • 

ademi tecavüz misakı nktedilme. bahara kadar mali ve iktısadi iş. :ının.: gelmiştir. Heyete Rumen 
si teklifinde bulunmuştur, !ere ve milli mUdafnaya mUteal- tııleıılerlnl dnha geniş bir nls -

den olarak evvelce, Romanya. 
ya yapılması derpiş edllen beş 
milyon !nglliz liralık ikrazın 

mikuarı ~ok daha ziyade arttı. 
rılacak Ye faiz haddi de yUzde 
br.ş buçuğa indirilecektir. ls • 
tikra,: ınnzakerelcrlnln birkac 
giiue kndnr neticelenmesi bek· 
lerılyor. 

c::a 23 -
le, delice gülmeğe başladı. 

Şimdi yerdeki elektrik lambası. 
nır. ışığı, kasanın içerisini gösteri
yordu. 

Leroy bu kasanın içine baktı. 

Stokholm, 3 (A.A.) - SaHihi- lik kararnameler isdar etmek sn. bette mutnHı.n etmesi için me. 
yettar mahfillerde söylendiğine lahiyetini bahşeden kanun lfı.yi. _zu_n_ıY_~_t_,·e_r_ı_ım_ıe_t_ır_._B_u_c_u_m_l_e_. _____________ _ 

Kasanın önüne bir adam çömel
mişti. Elinde bulunan bir aletten 
mavi, ısırıcı bir alev fışkırdığı gö 
rülüyordu. Ufak, keskin ve çelik 
yiyen bir alev. Ve bu alevin çık. 
tığı meşaleye yakın bir yerde U · 

zun bir asetilen silindiri göze çar. 
pıyordu. 

Yabancı bir adam, bu mavi alev 
li meşale ile, kasanın kilidini erit. 
meğe uğraşıyordu. Ve aynı ses 
devam ediyordu: Tssııss .. : 

Or.:ıda rafın ii!:tünde dörtköşeli 

ıörünüyordu. Bir tane gayet gü
zel bir kadın heykelinin başı ... 
3onra daha ufak mikyasta üç ta
ne küçük kristal kurukafa ... 

göre, Alhanya ile Şimal memle • hasını tevdi edecektir. 

İ n g ili z kralı ketleri arasında bir ndemi teca. Maamafih, bu fevkalade saıa. • 
vüz misakı akdi için mlizakere hiyetler, paranın istikrarı hak • 
cereyan etmemiştir. Yalnız bu kındl\ki kanunlnra müteallik ta. 
müzakerelerin muvaffakıyetle ne dilata şamil değildir. 

ticelenmesi mümkün olup ola • BEK YARIN MUHiM BEYA· 

(Baştarafı 1 incide) 
Kral ve kralicenln mevkibi 

tıaat 12.20 de saraydan ayrıla. 
cıık ve mevkibe muhafız kıtan. 

mıyacağmm anlaşılması için son. NATT A BULUNACAK 
tı refakat cdecckt1r. 

dajlar yapılmıştır. 
Berlin, 3 (A.A.) _ Emin bir Varşova, 3 (A.A.) - Gazete- B, Chemberlatn ile Lord Hn-

membadruı öğrenildiğine göre, lcr, bu ayın 5 inde Hariciye nazı- llfax, trenin Vatcrlo lstıısxonun 

1 n B. Bek'in Dietin heyeti umu. dan hareketi esnasında hazır Alman hükumeti sveç ve l<'in . 
landiyayn birer nota göndererek miye içtimaında mühim beyanat. bulunncaklard1r. 
Aland a.dalnnmn tahkimine ne ta bulunacağını haber vermekte- Kanada ~li komiseri trende 
gibi şartlar içinde muvafakat c- dirler. bulunacaktır. 
deceğini bildirmiıJtir. Başvekil B. Skladkovskinin baş Kral ve kraliçe, Empress o! 

Stokholm, 3 (A.A.) _ Dört vekil muavini B. Kviatkovski ve Australia ile seyahat edecekler. 
Şimal memleketinin hariciye na. Diet reisi B. Mocovoki ile yapmıı dir. Gemi, saat 15 de harekete. 
zırlnrr, Almanyn ile akdolunacak olduğu son görüşme, bu mevzu! decektlr. 
ademi tecavüz muahedesini gö • hakkında idi. Krnl ve kraliçenin Repulse 
rli§Illek üzere 9 mayısta Stok • B . .Be'kin beyanatı, radyo ile neş adındaki harp kruvazörU ile 
holmda toplanacaklardır . redilecek ve ihtimal ecnebi istas- seyahnt etmeleri mu lrnrrer idi, 

ŞİMAL DEVLETLER! yonları tarafından nahlolunacak. faknt son dakikada 1 ııglliz Aml-
BlTARAF KALACAKTIR tır. rallık dairesi, beynelmilel vn. 
Oslo, 3 (A.A.) - Parlamento. Diğer taraftan gazeteler, Al- zlyc t dotayısiyle bu kruvazörli 

da Norveçin Millerler Cemiyeti. manyanın Varşova serifinin bU. fngillz karasularında bulundur. 
ne ve bilhassa paktın 16ncı mnd- gün buraya geleceğini bildirmek. mnı;ı tercih etmiştir. 
desine karşı olan vaziyeti hak. tcdirler. 
kında ~niş bir müzakere yapıl. Alman sefiri, Dietin içtimaın- Amerikanın seferberlik 
mıştır. dan evvel B. Bek tarafından kabul Planı 

Hariciye nazırı Khot bu mü- edilmesini istiyecektir. Fakat ga· \"nşlngton, 3 (A.A.) - Harbi 
nasebetle söylediği uzun bir nu. zeteler, B. Moltkenin 6 Nisandan. ye nezareti_, seferberlik plf'tnını 
tukta hulfı.satan demiştir ki: beri Varşovada bulunmamasın.dan ikmal ctıniştlr. Du pltııı. ıınrp 

"Paktın 16 ncı maddesi, şimdi ve bu hal kendisinin Polonya ha- halinde bir milyon kişinin Uç ay 
Byle derin ve rahat bir uykuya rieiye nazıriyle temasta bulunma. içinde sllt.h altına nlınmasmı 
daimi§ bulunuyor ki, onu uyan • sını imkansız kılmı§ olmasından t . d kUr 
d 

. . emııı c ece · . 
ırmaya ve tekrar canlandırma- dolayı bu kabulün ancak Dıetm ============= 

ya lUzum yoktur. celscsinden sonra yapılabileceğini . t' . k ·ı · .ıı· b sten' 
emnıye ını sarsma ı mı;Jı e ı-

Milletler Cemiyeti çerçevesi i. yazmakta1ırlar. yor. F t brltün bu gayret:!::r b.). 
çinde bir kollektif emniyet artık Diğer taraftan B. Bek ile arka. 'd' 

ğiı k ı ktif • . şa gı ıyor.,, 
mevcut de ' dir. Bugün ol e daşlan yukarda zıkrı geçen nutku ROMA GAZETELERlNtN 
emniyet denilen şey daha ziyade tanzim ile meşgul olacaklardır. ŞiDDETLİ NEŞR1Y ATI 
bir ittifnk sistemine benziyor ve Polonyanın Berlin sefiri ~· Roma, 3 (A.A.) _ Carp der\".ok 
yalıuz tabir kullanılıyor. Lipski raporunu vermek ve talı- .1 • . Al 1 h' _. ... 

w ş· 1 d ' . rası erının manya a ey ın ... •,,,ı 
Norçevin ve diger ımn ev. mat almak üzere Pazartesı gUnün nd 1 Al t • ı· 1,. 

i t kt 
pro'laga a arı ve mnn e.: ı ... 

}etlerini vaziyet gaye açı ır: denberi Varşovada bulunmakta- rin; kar§ı Polonyanın g:tgiue ar-
lmkan olduğu müddetçe bitaraf dır. . .. . . . . t:ln muarız vaz:yeti 1t:ılyan gnze· 
kalmak hakkını istiyoruz. Ve hiç B. Lıpskı nın Dıetin Cuma gün. telcrinde şiddetli neşriya~a mevzı• 
kimse bu hakkı bizim elimizden kil celsesinde hazır bulunacağı l 1 kt d · 

il k l\1·1 o m:ı a ır. 
almayı d şUnnıilyor. Fa at, ı - söylenmektcl:lir. Giornale D'ttalia diyor l:i: 
Jetler Cemiyeti bize yardım ede. 

Polon.yanın Alman m.u. htrasına 1 Roma _ Berlin mihvc:in'n ital 
mese de oradan çıkmak için hiç 
bir sebep yoktur. Çünkü Millet • vereceğı cevabın aynı gunde Var. yaya birtd:ım vaidlerde buluna. 
Ier Cemiyeti adaletin ve sulhün şova Dietinin akdedeceği celse· rak bozmak teşebbüsleri akim kal 
idamesi yolundaki enternasyonal den evvel maslahatgüzar sıfatile mış ve Fransa buna fena halde kı
gayretlerin merkezi olarak kala· Polonya sefareti müsteşarı Prens zarak gülünç tehditlere başlamış. 

Lubomirski tarafından Berlin hü-
caktır.,, tı r. 
POL01'.'Y~"'\'1N lSTlYECEGt kQmetine tevdi edileceği rivayet İtalya kendi kuvvetine katiyen 

GARANTİ edilmektedir. emin olarak, Fransanın hazırla. 

Pa.rra, 3 (A.A.) - lntransigent ALMAN MATBUATININ makta olduğu taarruzu bekliyor. 
gazetesinin istihbarma göre, HÜCUMLARI ltalya derhal on milyon insanı 
Polonya Dnnzlgden ııu dört ga • Berli, , 3 (A.A.) - Alman mat seferber edebilir. İtalyanın elinde 
rantiyi istiyeccktir: Dnn.zig üre. buatı, şiddetle Polonyaya hUcum aralarında 35 er bin tonilatoluk 
rinde Polonyanm himaye idare. etmektedir. Matbuat, Polonyayı zırhl lar da olmak üzere kuvvetli 
si, Danzig ayım meclisinin karar. ateşle oynamakla itham etmekte bir filo ve pek CjjOk denizaltı gemi
larında Polonyanın vetosu, Dan. ve Dantzig'in Polonya himayesi. leri vaı'<lır. 
zig'in Polonya kıtaatı tarnfından ne girmesini istiyen Polonya mat- Bunlar Arnavutluğun işgalin
işgnli ve Danzig topraklarında buatına karşı ateş püskürmekte. den ve Adriyatik denizinin tama. 
ağır sannyiin Polonya tnrnfmdnn dir. mile İtalyan hakimiyetine geçme-
kontr61 edilmesi. Likal Anzciger gazetesi diyor sinden sonra artık faaliyet saha. 

TALl:M M(!DDErLERİ ki: tarını Akdenizden de öteye teş. 
ARTIRILDI "Demokrat devletler, Polonya. mil edebilirler. İtalyan hava ordu· 

Var§ova, 3 (A.A.) - Bir ka- ya Almanyaya karşı kullan Lncak su düşman memleketin ta kalbin· 
rnrname, yedek subayların talim bir koçbaşı r.az~rile bakmaktadır- de tahribat yapabilir. İtalya, gizli 
devrelerini iki senede yapılmak ıar.,, tutulan ve şiır..diye kadar emsali 
üzere dört hnftndan altı hnf taya Bu gazete Alman - Leh mü- görülmedik derecede şiddetli infi. 
çıkarmaktadır. nasebctlerinin şimdi "beynelmi. lak evsafına malik kimyevi silfıh· 
Diğer bir kararname de mille • lel tahrikçilerin elinde bulunması· ı ıara da sahiptir. 

kait zabitler için iki haftadan al. na teessüf etmektedir. . Fransa şunu bilmelidir ki,. fed:. 
lı haft:ı.ya kndar talim de\Tesi Völkischer Beobacher gazetesı, ıc:rlığı yapacak ve memle!:etın be 
derpiş etmektedir. P->lonya matbuatında çıkan maka tün haynti merkezleri mahvolacak 

3 MAYIS BAYRAMI KUT· lelerin ''en tehlikeli ;ekil:de Avru. ' tır. Fransa bunu 'daima gözönün. 
LANDI t ki 1 payı zehirlemeğc,, ça ıştı arını de bulun.:lursun. 

\~~~ova, 3 (A.A.) - ~ol~nya yazmakta ve İngiliz - Fransız 1 Tribuna gazetesi de demokrasi 
bugun 3 mayıs 1791 tnrıhlı ka. 1 • • h r ün atecıe yaa !erin Polonyayı tct~liter de\•l::tk· • . ld'' .. .. .. 't Pazete erının e g s 
nu~uesa~ının yı onum unu tesı ı ~ttıklarını ilave eylemekted:r. 1 re kar~ı bir alet olaral: kullanma' 
edıyor. \ar. ova donnamıştır. He. . .. itun"" Polon istedikkrini ya-:ı~ror ve d:yor ki· 
men bütün mağazaların came- Berlıner Borsen Ze .... . . . . . 

• · . · . ahları h~dfoatı ve tarihi tnhrif D:mol:ra~.lerın P.usya ıle ıttı· 
kanlnrmn Pılsudskının, Smıgly - Y ' . . ., • Al f k apmak te"ebbideri bu meır 
Ridz'in ve Bcck'in resimleri kon. etmek suretıle Dantzıgı n bır - o ~ • • • . . . 

11:ehri ol~ad ğını id.dia ede- leket.erın nasıl Cır ızmlhal halın. 
muştur. Çekoslovak sefarethane. man :ı 

1 
b 1 :1 ı , .. t · D" 

~i da dahil olmak \lzere bütünse. :ek dünya efkf\rı umumiye:ıi:ıi al- c e ~ un· u.:. arın: go:> er~:· .. n-

f., th 1 ·11· ı-... kl :iltmak i~temekle itbam etmekte. va n ım:nı mıhverın m::::luı ve ma. .. re ane er mı ı ~.ıyra arını • • · · • 
k · ı d' d:r ! nevi kuvvetine bagl dır. re mış er ır • • · 
P?lony3.Ilm b:ışlıca ~ birlerin . Bu gaute, cıurı1 arı ilave ediyor: Londra, 3 (A.A.) - 35.0CO ton 

de geçit r~slmleri yapılmakta • ' 'Bu gibi çarelere ha§ vurarak luk ''Prince of ~· nles .. zırhlısı 
dır. Alman milletinin muvazenesini ve bugün denize indirilmi§tir. 

Şehit tayyareci
lerimiz için 

Meçhul adam hiç ara vermeden 
1"edid Camiinde c;alıgıyordu. Hareketlerinde bari· 

l.Jatim indirildi kulade bir maharet seziliyordu 

T h 3 (A A ) T h 
Belli ki bu İ§in ustasıydı. 

a ran, . . - a ran , 
gazeteleri iki tayyarecimizin ~e- Derken birdenbire gürültü ke· 
hadeti ile

1 

neticelenen müessif ka-j sildi. Meşalenin ucundan çıkan 
za hakkındaki haberi siyahla çev. alev söndü. Şimdi yalnız elektrik 
relenmiş sütunlar içinde vermek. lambasının vurduğu değirmi ışık 

.. pıyord B d ~ · · k te ve yazılarının sonunda kardeş goze liar u. u egırmı ışı • 
milletin yasını ve kederini kasanın demir kapağı üzerine vu. 

Majeste Şehinşah olduğu halde ruyordu. 
bütün İran milletinin candan pay- Kasanın kapağı kilidin bulun-
laşt ğını bildirmektc-:iir. duğu yerde kıpkırmızı kesilmişti. 

Iran hüklımeti ölen tayyarecile· Meçhul adam elindeki aletlerle 
rimiz için Medid camiinde bir ha. bu kapağı kolaylıkla açtı. Sonra 
tim raeclisi ter:tip eylemiştir. Bu birdenbir gülmeğe, memnuniyet. 

mecliste Başvekil, P arlamento 

Rei~i .. Ha:iciye ~eziri, Ha:biye T ekirdandaki la -
Vczırı, Dığer kabıne fizası, bırçok ~ 

mebuslar, hariciye. vezareti erka- larda and içild1 
nı, İran gener:ıllerı, iran matbuat 
erkanı ve kesif bir halk kütlesi Tekirdağ, 3 (A.A.) - Dı..n 

bulunmuştur. Tekirdağdaki alaylarda andiçme 

Hatim meclisine Mısır, Afga. merasimi yapılmıştır. Alay komu
nistan ve ırak heyetleri ile sefa. tanlan, alaylarının şerefli mazisi. 
retleri erkanı da iştirak eylemiş- ni ve andiçmenin kudciyetini an. 
tir. Mecliste başta Rana Tarhan lattıktan sonra bütün askerler ta
olduğu halde bütün heyetimiz, bü kım halinde tümen komutanının 
yük elçimiz, sefaretimiz erkanı, huzurunda yemin etmişlerdir. Bu 
subavlarımız erlerimiz ve gaze- merasim bittikten sonra Tümge-
tecil;rimiz d~ bulunmuştur. ncral Kemal Balıkesir, heyecanlı 

vaiz ve a ibi, m , 
bir mersiye okumuş 'Ve meclise nı. 
hayet verilmiştir. Müteakiben ha· 
zır bulunan herkes Rana Tarhana, 
Enis Akaygen'e Orgeneral Orba. 
ya tnıiyette bulunmuştur. 

Lindberge göre 
Amerika tayyarecilikte 

Çok geri imiş!. 

bir söylevle Türkün yiğitliğini, 
talatınuzıln mett'1iğinl tebnrllz et 
·r~iştir. 

--o--

İş Bankası Keşidesinde 
Kazananlar 

Ankara, 3 (Hususi) - Türki
ye İş Bankası tarafından küçük 
cari hesaplar arasında tertip etli. 
len ikra:niye planı Mayıs keşide. 
sine.le l 000 liralık b '..: yük ikrami· 
ye Ankara.da 17480 Şahine çıkmış 
tır. 

Paris, 3 (A.A.) - Paris • Soir 500 liralık ikramiyeler Trabzon 
gazetesi, Amerika tayyareciliği- da 678 Şerafettin, Beyoğlun~a 

ni tensikn memur Lindbergin be. 17281 Erjirdiye, 250 şer liralıklar 
yanatııu neşretmektedir. istanbulda 67 52 Lebraet, Izmirde 

Bu beyanata göre, bir çok Av. i 12420 Mustafa, Rursada 6148 Fat 
rupa devletleri uzun senelerden. m:ıya çıkmıştır. 
beri tayyare endüstrisinde Ame. -------------

rikayı geçmiş bulunyorlnr. Al • ç·: n ı · er 
manya en ön safta gelmektedir. 
lngiltere ikinci. Fransa ve 1tal - T a~engi aldılar 
ya üçüncü ve Amerikn ise dör • Onngslı:ı, :; tA.A.) - c;:n ltı_ 
dUncU, Sovyetler Birliği büyük taat Naıışangm -40 kilometre 
bir farkla geriden gelmektedir. g:ırblııde bulunan Teşengl tek 
--- ---------- rar lş~nl etmiş ve Nanşang ilC' 

Yeni Yuğoslav sefiri FungAlc•n aı·nsınrlnki yolu kes -
ınl~lir. 

Cenevre, ~ (A . .A.) - Yu:;os. rcnııbda, Çin kıtaatı biri şo. 
lnvynnın Milletler Cemiyeti nez sP- diğ't'd demir yolu \'e bir UçUn 
dlndeli.i daimi murahhası olup dlsU öe Kan nl'hri boyun<'n Uç 

Anlrnra elçiliğine tayin edilmiş k0Wırn K langslnln eski hUlcfı . 
olnn Mösyö Subotlç, Cencvreyl 

1
mct meı·kezf lstllrnmetlndc llcr

terk etmezden evvel ilci l>UyUk lemelttıodir. 

\'eda resmi tertip etmiştir. Bu 1 Bir Ç!n tayyare fllosuun 20 

toplantılarda Milletler Cenılye - ı bin .Jnpon nskcl'inin tahnşşUt et. 
tlnın birçok erkanı Ye dalnıt he • . tı~l Kinkiaıq;ı bombardıman et. 

yeti murahhaslar ve beynclnıl -j mış nı rlUşmnnn ağır zayiat \'er
lel matbuat ve r.ıahnllt matbu. rl!rmiştlr. 

'\t crkfını hazır bulunmu. lnrdır.: Ml'rkf'Zi Çinclc. askNI hare 

l\jföı:> ıı Sı.ıbotic g-elo.:elc l\ln~ ıs k:'• Hunan He Kinngsi vilftyf!t 
-ı.ymın on beşine uoğru Anknra. lhul!Utlnnnın birleştiği yerden 
la buluııncnktır. 'lirnı uzalcta Huppel cenubun . 

--o- dnn gcı;:Pn yol Uzerincle cerc -

Meçhul ada:.n elini bu kafalara 
.io~ru uzattı. Bu suretle, ne yap· 
:ığı da gör:ilmez olmuştu. Çünkü 
casan n üzerine daha çok eğilmiş, 

• 
.rücudiyle orayı gölgelemiş bulu. 
1Uyordu. 
ıeroy süratle ilerledi. Y:..rür. 

en ayakları yerde birkaç şeye 

;arpmıştı. Fakat aldırmıyordu. 

Meçhul adam birdenbirde geri 
:Jöndü. Fakat hala çömelmiş vazi
yetteydi. 

Meçhul adam ikir.ci bir hare
ketiyle yerden alev silahını aldı. 

Bu adamın yüzü de ince bir mika 
mahfaza ile kapalı i:li. 

Leroy meçhul adamın üstüne 
saldırmağa hazırlandı. Fakat az 
jnce ka~anm çeliğini eritmekte 
olan müthiş asetilen keskin ma. 
vi aleviyle karşılaştı. Meçhul a
:lam alevi, şimdi Leroy'un suratı· 
'1a dogru tutuyordu. 

GiZLi YOZLER 

Birdenbire yüzüne tutul<ın alrv, 
Leroy'un sağ kolunu ve şapkas~
nı hafifçe yaraladı. Fakat Leroy, 
:lerhal yan tarafa sıçradı. Sonra 
başını kısarak ileri doğru atılma
siyle yumruğunu meçhul adamın 

midesi üzerine indirmesi bir oldu. 
Mavi meşale, adamın elinden düş 
tü. Şimdi yerde tıslayordu ... Ha
fif bir yanık kokusu yükseldi. 
~eroy iwoi ere yu a .:ı ;. 
adamı kolları arasında sımsıkı tu
tuyordu. Fakat yerdeki 2dam da 
mukavemet ediyordu. Böylece ne
fes nefese bir müddet bocaladılar. 
Yerdeki halının üzerinde ynnıp 

:iuran alev, şimdi de dö~emeyi ya. 
kıyor.Ou. Fakat birbirleriyle dövü 
ien iki adam, kendilerinden baş~ 
ka kimseyi görmüyorlardı. 

Dı arda ya~mur yağıp duruyor 
du. Arada bir şimşek çakıyor ve 
;ök gürlüyordu. 

1çerde mavi esetilen Himbasır.ın 
yaktığı dö:emedcn çıkan duman
.ar od:ın(n içini cjolduruyor, ya· 
ıaş yavaş alevler genişliyordu. 

Leroy bir aral k sağ elini kurta 
·aark, yumruğu"lu çıırpıştığı ada. 
nın m' :lesine doğru bütün hıziy. 
e bir daha vurdu. Yerdeki a:lam 
lircle:ıb:re "Ah., diye b:r ses çı
'<arclı. 

Faknt korlmnç bir sesti bu. He· 
nen ardıntlon Lcroy'ur. ağzına bir 
ıumnık in:li. J.ıeçhul a:lam can
ıavı:ıı:: Leroy'a sııldırmış bulu-
1uyordu. Leroy'un ağzı kan için. 
Je kaldı. öte!ci adam bu sefer a. 
a~a kdkarak elini arka cebine 
,ö~ürd:i ve az sonra b:r tal'3m:a 
:ıl:ararok Lcroy'a teveccüh etti. 

Leroy a~zııı.:lan kanlar akması
ıa rağmen büyük bir çeviklikle 
ekrar adamın üzerine atılarak ta

)anca tutan koluna vurdu, taban
;a yere yuvarland'. Eunun üzeri· 
ıe meçhul ıda:n kapıya doğru l:aç 
nağa ba~tndı. 

L,.roy de pe-;inden ... Fnkat son
ra birdenbire lrnpağı açık duran 
!:asayı hatırladı. lçinden bir şc}' 

1na şöyledi yot'du : 
- Bu kasada ne varsa öJ1ren-

f~il}~ ":"°:r,.., P·· -i'n yan ctınelı:tedir. Japoıı ordusu nden gitme!. .. Öğrenmeden git· 
Çinlllerln geri nl111mış oldukla. !TICJ ' 

Rcr.:mya Gid'yor rı mühim lıtrn askeri mevki o. 

B::rlin 3 (A.A.) - S::ldhiyet. lnıı •rungşn ıle Nnnlinşiaoyu is
tar bir menbada, bildiril:iiğine 'ttrdııt iı;ln uğ"rnşmaktndır. Çun 
";Öre B. Von Ribbentrop, yarın ak lclnagılıı.n ı:önderflen Japon tak 
~:ım ltalua•1a gitmek üzere Berlin rlye kttaatı Peintşa\· da Çin kuv 
Je"l ayrıl:ı;a'ctır. 1 \'etleri tarafından tevkif edil • 

Mumaileyh, birkaç gün İtalya- mlştir. Burada yapılan muha. 
ela kala~k ve bu eon-:da İtelyn ha rehecle Japonlar hem lıısancR 

riciye nazın Kont Ciano ile görii· hem tle malzeme ltiharile ağı. 
şecektir. lza)iata uğramışlardır. 

Derhnl o tarafa doğru ve sürat· 
e kasanın içindeki üç kristal kıt, 
rukafayı cebine attı. Rafın daha 
· çer:sinde bazı kağıtlar ve ince bit 

;i§e vardı. 
Leroy onları da al:lı. Yalnız ka· 

dıp h'!:ykel baş nı orada bıra::tı· 
Çünkü bu baş cebe giremiyecclc 
kadar büyüktü. 

(Devamı var) 



Bugünün 
.. ,. .. 
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sıyası dünya hadiseleri 

Akdenizde bu 
günkü vaziyet 
İtalyan • Alman Ve 
!'ansız-İngiliz Müşterek 
1' eclbirleri Nelerdir? 

Nutukta Leh milleti namına Hitlere cevap veriliyor 

Polonya Alman taleplerine karşı 
mukabil tekliflerde bulunacak 

Vunanistanın bu 
günkü vaziyeti 
Sevkülceyş itibarile 
Mühim Yeni Yollar 

Yapılıyor 
Almanların İspanya sularına 
ilnevra için gönderdikleri do
nrna mahalline vasıl olmuştur. 
anevraya iştirak eden kuvvetler 
CUtschlanud tipin:le üç adet 

k~rp hattı zırhlısı, iki kruvazör, 
1 gurup torpido muhribi ve iki 
~nizaltı filosundan müteşekkil. 
ır. 

İspanya sularına gelen Alman 
0nanmasına Amiral Böhm ku
nda etmektedir. Deutschlaud 

1thlıs1 Amiral gemisidir. 
~anevraya iştirak eden zırhlı

r, yapıhs noktasından hakikaten 
1ınan mhhendislerinin kıymetini 
ci'dana koymaktadır. Almanla. 
. (10.000) tondan ağır harp ge
ai yapmağa hakları olmadığı, 

Son siyası hAdlselcri mahal _ 
len tedkik ettirmek Uzere irnn. 
sızca l'nrls-Soir gazetesinin Bel 
grad ve Atlııaya yollamış oldu. 
ğu hususi muhabiri yazıyor: 

"Bir haftadanberi Atinada • 
yım .. Buradaki slyasr vaziyet tc 
Belgraclclnkine benziyor. Dura. 
da da Belgraddaki gibi Arna -
\'uclluk hAcliscslııln Balkan dev. 
!etleri Uzerlndo bir şimşek te. 
sirl yaptığmı gördUm .. 

Yunanlılar Arnavudluğun iş. 
gali keyfiyetinden Yugoslav -
ların en·eıco haberdar edildik. 
lcrinl ileri sürerek, Yugoslav. 
yayı bundan kendilerin ha .. 
berdar etmemiş olmakla itham 
ediyorlar .. 

928 ile ı 931 seneleri aarsında in 
edilmiş olan bu gemiler altı ta. 

c 28 lik ağır topa maliktir. Zırh
ının kalınlığı da ı 2, 7 santimet. 

"dir, Süratleri 28 milli bahridir. 

Fransız Ba.,,wckili Da7a<1ye, Roma nya>9n Paris sefiri Talarcsko, Rumeıı Hariciye Nazın ve Pran sız llcrriciyc .ı\'azırınm Pari.ste 
yaptıkları toplaıı tulan bir görilniiş 

Buna ihtimal vermemekle be 
rp.her bir haftadanberl yanmak.. 
ta olduğum tedkikat bana Ro. 

Amiral Böhm gemilerinin sürat 
c tesir bakrmından diğer safhı
tp kruvazörlerine faik olduğu. 

ıı, ancak Fransızların Dunkerque 
c İngiliz ve Renown gemilerin. 
en kendisini kurtaramıyacağını 
k.J• 
~1r etmektedir. 

. Alman Clonanmaaı AlcC!enlie iil
ıı geliyor?. Bir harp halinde .t. 
Yan kuvvetlerine ya[l:lım için 
i? Böyle bir hal vukuunda Al

ların bu kuvvetleri İngiliz ve 
.ransız kuvvetleri karşısında te. 
taiı kalacaktır. 

FRANSIZLAR CEBE
LUTTARIKTA 

Alrnan donanmasının İspanya 
lllarına geldiği sırada Akdenizin 
11lhtarı Cebclüttarıkta hiç bir te. 
~ 1 görülmiyor. Karada İngiliz 

11"YctJeri, ıdenizde İngiliz donan
~ı bile yok. Hatta bir tek ge-

hile .. 
ltr Ccbclüttarık tamamen Fransız
~ ın muhafazasında .. Denizde iki 
S lthlı, Lorainne ve Bretagne, bir
tlc kruvazör, torpido muhribi ve 
ıJ}'r torpidolar sakin yatmakta. 

t, 

t: İ.orainne ve Bretagne zırhhla
tıtıı.n 34 lük sekiz tane ağır topla. 
liJc~a~; Dentscland'ın yirmi sekiz-
~~ıni gölgC'de bırakıyorlar. 

llıa ır harp halinde Italyan donan 
() ı nın ilk vazifesi Fransızların 
t~:an ve Port • Veudres'a ve Ce-
0111.:dcn, Marsiyaya asker naklinin 
tıt~nc geçmeğe çalışmak olacak. 

b, Alman donanmasının vazifesi 
~a~. halde Dakar - Gassablauka, 
~ıce • Bords hattını kenmektir. 

ı~t 1.rnan donanması Kanarya ada 
biı: ılc Yc§ilburun arasını çok iyi 
(i11 .. r .• Fransız deniz nakliyatının 

Une g . . .1 • • 'Ur eçmek ıçın gemı crının 

11 at Ve tesir sahasının genişliği-
c ı:>" 

tq .. uveniyor. Fakat diğer taraf-
n P illa ransızlar da Alman donan-

~ıf sının ve müttefiki İtalyanın za 
l'tıcic taraflarını bildiklerini söyle. 

tcdirler 
}:;\'et İ • ' 

dit, l) talyan donanması yenı-
ltıc~· eutschland'ın inkar edilmez 
don:Yctıerj var.dır; fakat İtalyan 
fi105 nrnası ingilterenin Ak:leniz 
l?ra...Unu11 tamamının ve bir kısım 
L • Sız d k d'l • 
"'lrş1 h onanmasını en ı ene 
t'ltlcrd~rekct edeceklerini göre. 
'• hl ır. Fakat Alman donanma
l1crı·~ 11 zca lngilterenin şimaldeki 
t n· "'lrkuvye~leriyle çarpışacaktır. 
t. ~I d:~ ~lman dommmasının 

lliz1ne ve Atlantik Okya-

Fransızca Lintrausigeant gaze
tesinde Jean Thouvenin yazıyor: 

Bitlerin bekfenilen nutkundan 
sonra beynelmilel vaziyet nasıl 
görülüyor?. Eğer Alman ve İtal
yan matbuatı hariç olmak üzere 
dünya matbuatını tetkik edersek 
şu hissin aksini buluruz: Hiçbir 
şey değişmiş değildir, hadiseler 
aynı vazlyetteUr. 

Yalnız bir müşahede nazarıdik
kati celbediyor, bundan evvelki 
nutuklarında Hitler hücum edi
yordu, geçen günkü nutkunda 
kendini müdafaa etti.. Demek ki 
Ruzvelt'in mesajı kendisini bir 
hayli sıkmıştı.. Demek İngiltere 
ve Fransanın müştereken almış 
olduğu emniyet tertibatı kendisi. 
ni kuşkulandırdı. Nutkuna dik
kat edildiği takdirde bir siyasi 
nutuk olmaktan ziyade bir pro
paganda nutku olduğu görülür. 
Dikkat edilecek diğer bir nokta 
da Bitlerin Sovyet Rusya için.bir 
tek kötü söz sarfctmemiş olma. 
sıdır .. Demek ki Rusya artık Hit
ler için bir numaralı düşman ol
maktan çıkmıştır .. 

Bugün için bir numaralı düş. 

man Amerikan Birleşik devlet
leridir. 

Almanya İngiltere - Alman 
deniz anlaşmasını feshetti.. Bu. 
nun esasen hükmi bir kıymeti 
kalmamıştı .. İngiltere mütehas
sıslarının söylediğine göre Al
man donanması azami bir rakam. 
la İngiliz donanmasının % 35 i 
kadar'olabilir. Bugünkü kuvvet
leri ise % 19 nisbetindedir. 

1\lüsyö Hitler lngilterenin an
titotalitaire bir vaziyet almış ol. 
duğunu ileri sürerek İngiltere ile 
bozuşmuştur. Buna sebep 1ngil· 
terenin Fransa ile arasını açmak 
emelidir .. 

Müsyö Bitler kendilerinin teh
dit altında bulunduklarını bildi. 
riyor .. İngiltere Sir Nevile Hen
dersoıı'u göndermekle bu husus-

nusuna çıkmasına mani olacak va 
ziyettedir. 

Fransa Brestteki donanmasına 
rağmen Atlantik Okyanusundaki 
nakliyatı için İngiltere ile emniyet 
hususunda anlaşmıştır. 

Bir Akdeniz harbi halinde tngi. 
liz ve Fransız deniz ticaret ve 
harp filoları Akdeniz ve Atlantik 
Okyanusunda tamamen hakim bir 
vaziyet alacaklardır. Alman !donan 
ması '·mgün zannettikleri gibi bü. 
tün kuvvetlere karşı koyacak va
ziyette olmaktan çok uzakqı-. 

Polonya Hariciye Nazırı Bcck 

ta Almanya ile münasebet tesisi. 
ne ve eğer Almanya kendisini 
hakıkaten tehdit altında hissedi
yorsa, Polonyaya vermiş olduğu 
garantiyi aynen Almanyaya da 
vermeğe hazır olduğunu bildir. 
miştir. 

POLOl\'Y AJIESELESI 

Fakat en ciddi mesele Polonya 
meselesidir. Polonya - Almanya 
aıJaşması fesholunmakla Alman. 
yaya karşı 1934 senesinden ev

velki vaziyetine giriyor .. Alman. 
ıarm ötedenberi Versay muahe
desinin haksız olduğunu Alman. 

yayı ikiye bölerek Kuluvar'daki 
Almanları yabancı bir hükume
tin idaresine bırakmanın doğru 
olmadığını ileri sürmektedirler. 

Alman şefleri Kuluvar'ın mu. 
hakkak Almanyaya verilmesini 
her zaman istemektedir. 

AVRCJPADA SVKO'NET 

Hitlcrin nutku Varşovada bü
yük bir tesir yaratmış değildir. 
Nutkun zayıf olduğunu ve kat'i 
bir tehlikelin mevcut olmadığı 
söyleniliyor. Eğer Hitler Danzig 
ve Kuluar üzerinde bir iddiada 
bulunursa kat'i bir mukabele gö. 
recektir. 

en ufak bir değişiklik yapılacağı 
düşünülmemelidir. Polonya dün 
istememiş olduğunu bugünde is. 
temcyecektir, çünkü bugün Al- 1 

manyanm garantileri Varşova 

hükumetince kafi görülmemekte. 
dir. 

Eğer endirekt bir hareketle 
(yani serbest Danzig şehri mec
lisinin karariyle) Almanya Dan. 
zig'e girerse, bu takdirde Polon
ya kıt'aları derhal Danzig'c gire. 
ceklcrdir. 

Bu düşünüşlerin doğurduğu 

fikir ise Polonyanm Paris ve 
Londraya daha fazla bağlanmış 
ve komşusu Sovyet Rusya ile 
daha çok anlaşmış olduğudur. 

KOLONEL BECK BiR NUTUK 

SOYLIYECEK 

Polnya hükumeti birkaç gün 
içinde Almanyaya cevap vere
cektir. Polonya hariciye nazırı 
J{olonel Beck dört Mayıs tarihin. 
de mecliste bir nutuk söyliyecek
tir. 

Bu nutkun mevzuu şudur: 

- Polonya hiç bir şeyden şüp. 
helenmemektedir.. Fakat kendi
sine ait ve kendisi için hayati 
menf eatları olduğunu kabul etti. 

Varşovanm düşünüşleri 

merkezdedir: 
şu ği her şeyi müdafaaya karar ver

miştir. 

Müsyö Hitler mesuliyetleri 
takmalıdır .. Polonya Almanyanın 
yapacağı hareketleri aynen yapa
caktır .• Bugünkü vaziyetimizde 

Avrupanm cenup ve şarkının. 
da değişmesi Polonyayı alakadar 
etmektedir. Polonyanın Romanya 
ile bir anlaşması mevcut olduğu-

nu da gözönünde tutmak lazım. manm hareketini son vaziyette 
dır. Bu hususta Bükreş ile Varşo- Yugoslavyaya bildirmiş oidu!";u 
va arasında yakında noktai na. kanaatini verdt. 
zar görüşmeleride olacaktır. 

M. GAFENKONUN PARIS 

SEYAHATi 

Romanyanın hariciye nıı:zırı 

:\1üsyö Gafenkonun Paris seya
hat? da sona ermiştir... M.üsyö 
Gafcnko Fransa ve 1ngilterenin 
Romanyanın temamiyetini mü. 
dafaaya kat'i karar vermiş olduk. 
larıru öğrenmiştir.. Romanya da 
topraklarını kat'i surette müda. 
faaya karar vermiştir. 

1\füsyö Gofcnko diyorkf: 

"Fransız - Rumen anlaşması 
uzun tetkikleri icabettirmez, çün. 

kü fevkalfıde arzu ve itimat olu
nan bir anlaşmadır, iki dost 
memleket arasında her hususta 
çoktan kararlaşmıştır. 

Mösyö Gafenkonun garbt Avro 
pa seyahctı çok müsait neticeler 
vermiştir. Londra • Paris ve Bük
rcşin anlaşması sulh için en kuv
vetli bir harekettir. 

ALMANYA VE MiHVER 

Hitlerin nutkunun en mühim 
bir kısmıda diğer Mihver devlet
lerile olan münasebetidir. 

İtalya için sarfolunan sözler. 

Mutat olduğu gibi pek ateşli de. 

ğildi.. Bundan Mihverin bozul

muş olduğu manasını çıkarıyo
ruz; fakat Bitler Polonyaya dön. 

mekle Varşova ile dost olan ltal
yanın canını sıkmıştır. 

Sonra Japon hükümcti Alman 
devlet adamına cevap vermiş de. 
ğildir. Bitler Japon hükümetine 
bir askeri anlaşma teklif etmek
te ve Japon harp gemilerinin Ak
dcnize gelmesini istemekte idi. 
Bitler nutkunda zaman zaman 
Totoliter devletlerden değil yal. 
nızca Almanyadan bahsetmekte 
plduğunu gösterdi. 

NETiCE 

Hülasaten, Hitlerin nutku sul
bü kurtarabilir ve İngiltere, A. 

merika hatta Polonya ile müza

kere imkanlarını gösterir mahi. 

yettedir. Vaziyetin vahamet kes

betmiş olduğundan bahsetmek 
hata olur. 

Almanlar ve İtalyanlar 
Hakkında Beslenen 

Hisler 
Almanlar hakkında Tugos • 

lavlar ile Yunanlılar ayni his. 
lerl beslemektedir. Ne biri, ne 
diğeri Almanları scnniyorlar, 
fakat Almanların disiplinlerine, 
cesaretlerine, yirmi sene kolla. 
rı bağlı kaldıktan sonra böyle 
kalkınmış olmalarına hayran • 
dırlar. 

Yugoslavya ve Yunanlıtanda 
İtalyanlara sempati duyulma • 
maktadır. İtalyanların kendile. 
rlne güvenilir halleri hatta. Yu. 
nanistanda ltalyanlara karşı 

nefret hisleri uyandırmaktadır, 
Bu nefret hissi Dodekanes a.. 

dalarının işgali zamanından 

başlıyarak Arnavudluğun işga

li tarihine kadar varan anlaşa.. 
mamazlığın tabit neticesidir. 

Yunanlılar ctra!larmın daf. 
ma ltalyan casuslarlle çevrilmiş 
olduğundan şüphelenmektdlr .• 
Dunun bir sebebi de birkaç se. 
ne eYvel Pirede karısının tabu.. 
tu arkasından ağlıyan bir ltal
yanm, cok büyük saygı göster. 
dlğl bu tabuttan gizli bir radyo 
istasyonu çıkmış olmasıdır. 

Yunan hUkület reisi Mösyö 
~etksas tahsilini Berlin Harp 
Akademisinde yapmıştır .. Al • 
man sistemlerine karşı bUyUk 
bir hUrmetl vardır. İtalyanlara 
karşı hisleri ne merkezde olur .. 
sa olsun l\lösyö Metksasın Al -
man _ ltalyaıı anlaşmasına mey. 
ll icap ederdi.. J."akat Arnavud. 
!uğun frnl işgali karşısında Mös 
yö l\Ietuksasın her şeyden ev
vel memleketinin menfaatini 
gliz önUnde tutarak bir taraf 
tercih etmesi Hlzıınclır .. Şimdiki 
halde Mösyli 1\lctksas bitaraf ka 
Jacağını bildirmektedir. İtalya 
Yunani-;tana taarruz etml:rece. 
ğine dair tC'minnt Yerntiştir .. 
Fransa ,.e lngiltcre ise Yuna • 
nistanı müdafaa edcccl<leriııl 

bildirmişlerdir .. 
Yazlyct böyle iken 'Yunanis

tan dUşUnuıcktedir. Mösyö MC'. 
taksas her yolu açık gnren bir 
z:ıttır. Kendisine taarruz etmL 

Hadiseler silkut ederek soğuk ye~eğint söyllyen, h~ mtH<'ca • 
kanlılıkla bcklemcği icabettiri. vize mi , yoksa it<'nclisini mli _ 
yor. (Lti.tfcn sayfayı çc,;frini.:) 
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Kral logonun çocukluğu 1 Neşriyat kongresi 
mDnasebetile 

İstanbul 

Ticaret ve Zahire Bersam 
a - 5 - 939 

/ştanbul Beıınct icra Memurla 
.an: 

(BtJ1 tGTG/ı 7 nctdeJ ~Umunel Terakki Sultanisinin 
- Kendisi Mot kazasının kay bir talebesi olduğunu öğretti. (Baf tarafı 5 incide) PİYATLAR 

Dün ve Yarın 
iT ercUme külliyat 

Satış yarı: 

Pana)'ot Harçaria terekui• 
~ en muıne sih Avukal Ahily 
lyas otulları zırıınıellnde ma 

.,ıaıı mebalığden dolalı ıpotekli 
lunan ,.e lawau:.ına uç )emıoli 

ukur araıııubn 4174 lıra kı 
makamı olan ve Arnavutluğun Eski NUmunel Terakki SuL rek renkli klige tertibatmdn w 

ctxsı A~a#ı 
kr pa. 

Yukarı 

kr. pa. 
n eski ve en asil bir ailesinin 

coeuğu bulunan Cemal Paşanın 
oğluydu. Ben kendisini ve aile. 
sini daha eskiden tanırım. Al. 
lece tanırım. Hatıralarım beni 
aldatm17orsa o bizim mektepte 
okudu .• 

- Belki diyorlar, belki.. Fa. 
kat bizden mezun değildir. Bel
ki gelip geclcl bir tekilde bir
kaç ay kalmıştır Burada oku . 
7UP okumadığını pek iyi bilmi
yoruz ama .... Bizim de bu bu
suna yaptığımız tahkikat biz 
sabık Arnavutluk Kralının eski 

4ataaya hazır bir jandarma7a 
mı emniyet caiz olduğunu tak. 
dlr eder. 

BugUn Metaksas hflkflmetl 
her hareketi yakın gören lc;li, 
dıtlı bir si7aset takip etmekte
dir •• 

lY unaniıtan Kuvvetli Bir 
Orduya Maliktir 

Yunanlatanı çok eskldenberi 
tanıyanlar, orduıunun Anadolu 
fellkeUndeıı sonra dttemllt ol. 
dutu feci vaziyeti yakından bi. 
Jenler, bugün Yunanistan ordu
•unu tanıyamazlar. 

Buıun İtalya Yunanistan u. 
serinde bir hareket yaparak Se. 
Jlnftl işgal etmek istediği tak -
CUrde breısında iyi talim ve ter 
biye görmUt ve gUıel teehlz e. 
dllmlş 700.000 kltllik muazzam 
bir ordu bulacaklardır. 

Bava ve deniz kuvvetleri ba. 
kmıından Yunanistan çok ileri 
blr vaziyet arzedlyor. Mösyö 
Metbu ltu huıuıta da eok ça
lıtmıttır. Yunanlatanın kUçUk 
deniz filosu on dört Destroyer, 
iki zırhlı ve dört denlzaaltı .ge. 
mllllnden mtıteşekkll4tr. Birçok 
yeıd c!estroyerler de ecnebi tez. 
glhlarına ısmarlanmıştır. Ayrı

ca kendi tezgAhlarında iki des. 
troyer 4e hali lnta4adır.. 110 
tayyareleri var4ır. Bu mlk4ar 
yakmda Ud ytlze çıkacaktır. 

Yunanı tanda aevkUlcen l~ln 
birçok yeni yollar inşa edilmek. 
tedfr. Mllll müdafaa bUdceleri 
esu bUdcenln dörtte biri, yani 
17 milyar drahmi kadardır. 

Mösyö Metaksaı bUtUn dün
yada birçok ithamlar tle kareı. 
Jqmaktadır. Blrtok kimseler 
Jıföeyö Metbu da bir diktatör 
olduğu ileri sUrmektedlrler .• 
Hayır Mösyö Metakıaa bir ıL 

yuet adamı olmak dahi lıteme
mletlr. lhttr:ı lan yoktur .. O 
yalnızca bUyUk bir aakerdlr. Bu 
sttn kuvvetli hUk6met adamla. 
n bulunmadığı için Mösyö Me _ 
ta~aa iktidar mevkllne gelmlt
tlr. Venlzeloe, Çaldartı, KondL 
lla Demertalı gibi kuvveUl tah. 
ılyetler ortadan kalkmıttır. 

MGsyD Metakıaı tarafmdan 
kabul tereflne nall oldum .• Kar 
fJ11l4& kanh bir diktatör gör. 
medlm •• BllAlds altmış rafların 
da kadar tahmin ettlllm 1Uler 
,azıu, aaklıı adamın ytızUnde 
mllletl için bUyUk bir ıevgl, 
memleketinin şerefi fc;ln bUyUk 
bir hUrmet okudum .. 

Anadolu mall6Ckblyetlnden 
ıonra ook mUtkUl vaziyete gl -
ren Yunanhıtanın buıUnkU va. 
llyetl bllyUk bir muvaffaklyet 
aa71lmalıdır. 

Möeyö Metksas Yunanistan • 
dan bahs derken: 

-1111 memleket bugUn sekiz 
milyon kltlyl besliyor. Halbuki 
on iki milyonu beslemesi lAzım 
diyor. Sonra ll&ve ediyor: 

- Ne istiyorsunuz kl T .•. An. 
at kabll oldutu kadar yapıla. 

bilir .• 
Yunanlıtanın bu hali bana 

bir zamanlar Porteklzln dUştU. 
m klll anları andırıyor. 

l 11a•eWnda hsll• hlklm 
.... , .. '- te 4ea enel mem-
1 k tın llHODI muhafaza et -

tanislnfn talebesi. Artık ismi 
cismi kalmıyan bu mektepten 
onun hatırasını aramata. onu 
bu mektepte iken tanıyan biri-
ini bulmağa lmkAn var mı? 

Maarif MUdUrlUğUne gide_ 
rek belki de eskiden bu mektep 
te hocahk etmiş eski bir muaL 
limln adresini alır veyahut bir 
maHımat edinirim diyordum 
Fakat saat be~i geçmiş ... MUdUr 
IUkte kimseler yok .. Fakat te. 
adUf gazetecilerin bu en bU • 

yUk dostu imdadıma yetişiyor 

Maarif MUdUrlUğUnUn biraz H. 
tesinde karşılaştığım bir arka. 
daşa lAf olsun diye: 

- NUmunel Terakki Sulta. 
niılnden mezun bir insan tanı
yor muıunT 

diye aoruyorum. Aldığım ce. 
vap da bu oluyor: 

- Bvet... Bir iş arkadqım 

var, oradan mezundur. Ne için 
sordun? 

- Bugün memleketimize ge. 
len Kral Zogo orada tahıll eL 
mit, onun bir çocukluk arkada 
şını bulmak istiyorum. 

- Arkada,ım onun çocukluk 
arkadaşıdır, beraber tahlil et • 
tiklerini aöyler. 

Adresi alıyorum. Bir ıaat ıon 
ra o zatın evindeyim. Loş bir 
antrede beni kareılayan insan 
kırk beş yaşlarında ancak gö. 
rUnen nazik bir zat: 

- Onu ha)"al gibi hatırlıyo • 
run:.ı diyor. Çok eskiden beraber 
okuduk. O benim sınıf arka· 
daşım değildi. Benden iki sınıf 
yüksekte 141. Şimdi hatırladı. 

ğıma göre, zayıf, hırcın bir ço. 
cuktu. Saka sevmezdi. Dalgın. 
dı. Kavga etmezdi. Fakat bir 
kere ka'V'gaya glrltlrse ortada 
bırakmazdı .• 'l'lraıadan ayrıldı -
tını duydaRum sami1i llcfflkt 
karakteri hakkında kalmış o • 
lan bu intibaı hatırladım. Ve 
bUyttk bir hayret içerisinde kal. 
dnn. Kendisini Hvercllm, ,.a • 
hut sel'mezdlm, diyemem. Şab
ser. hiçbir mUnaaebetlm olma • 
mıP,tır. Fakat onu görttr, kibar 
taı; rını, nazik konuşuşunu be. 
ğeı;lrdlm. Bende iyi bir tlsır 
yapmış insandı .. Hatırladığıma 
göre .. daha fazla münzevi bir 
çocuktu. Bizimle beraber toplu 
bir şekilde oynaDJaz, bir iki ar. 
kada ile dolaşmalı tercih eder
di. 
Sabık Arnavutluk Kralının 

mektep arkadatı. onun hakkın. 
da fazla bir 'ey hatırlamıyor. 

Ondan bUtUn ötreneblldlllmlı 
şey bu!. .• 

"Haber,. den 

Saad Dervlt 

Gaip aramyor 
Buutta timendifer makasçısı olan 

kardetim Mardrostan sekiz seneden. 
beri haber alamı70rum. Kendisin • 
den haberi olanların a,dresime bll. 
dlrmelerlnl rica ederim. 

Mercan Oruçcupaıa hanında 
1 Numarada Jıl•ri Berberyan 

l.ıanbal Aıll11e VçlJncı Hul;uk 
Jlahkuneılndtn: Zek ye larafında11 
kocaaı, lstaDbal 4. lhtcO Vakıf hanın. 
da lstanbul n Tra:Qa Şeker Fabrl
kal:lrı tirkelinde milstabdem Pınar. 
hisarlı lllehmed Ali Pehlivan aleyhi. 
ne mahkemenin 939 610 No. lu dos
yası ile açılan boşanma davasından 
dolayı hali hazır lkametclhının 
meçhul oldutu, yaıılan davetiye meş 
rahatından anlaşılan il. aleyh lleh. 
med Aliye il nen da•eli:r• tebhl n 
karar Yerilerek duru maaı 25-6.939 
saat ıo a talık edilmiş oldulundan 
mumaaJeyh Mehmet Alinin meıkQr 
ıiln Te saatle mahkemede ha11r bu. 
lunma ı lüzumu llAn olunur. 

(29059) 

lst nbul Jthallt ıOmıilAünden: 
ı 135 o. bel nname ile muam 

le ini yaptılunıı etY•J a alt S/218 v 
ıoaa tetnln t nra No. 40 liralık te
minat makbuzunu ı J ethk >enı ın 
al c lımııdan e kisinin hükmb yok • 
tur. f2tCM4) 

l:lallç demir fıçı fabrı~ası vekil 

basım kısmından mecmuacılar. 

ve kitapçılan ucuz olarak ı.tifa. 
Je ettirmelidir 

28 - İngiltere, Fransa ve A. 
merikada olduğu gibi bütiın ec. 
nebi ve yerli mecmualar da inti-
1&1" eden en kıymetll makaleler, 
~rler hakkile iktibas ve tercü. 
me edilerek milkmmel ve moderıı 
bir mecmuayı Mauif Vekileü 
ıeşretmeli ve pek ucuz olarak 
3&ttırmalıdır. 

29 - Matbaalarda yapılan ter. 
tip, tabı. ve techt işlerinin pek 
ucuz olmasmt temin için bu iş. 

erden ıyı anbyan resmi memur. 
tar tarafından sık 11k kontrol e
dilmelidir. 

30 - Teftip ve tabı itlerini da.. 
ba ucuz, nefis ve mflkemmel bir 
hale getirmek için (Linotip) (En 
tertip) ve bahusus aon icat olan 
(Ofsed) ve Tifdruk) makinele • 
rinden aeki& on tane miW ban. 
katar veya büyük ıirketler ta • 
rafmdan eelbedilip ifletilmelidir 

31 - Huual teeebbUslerle çı
kanlan ve cemiyetler tarafmdan 
neeredilea ihtisas ve tetebbil mec 
mualan, Sıhhiye ve Maarif Veli 
letlerile bllytlk belediyeler her a. 
yıdan (100-200-300) satın a • 
larak idarelerinde bahman hu. 
tanelere, hllktbnet doktorlanna, 
Sıhhiye mtldllrltllderine ve dia • 
pamerlere tevzi edilmelidir. 

32 - Gazetelerin, mecmuala • 
nn ve bütün kitaplarm mükem
mel, doğru, hatasıs ve nefis çık
maları hususunda en bUyük rol 
oynayan zavallı mürettipler; 
musahhihler, muharrirler ve mat 
baa itçileri terfi ve takdir edil • 
melidirler ld mtltehuıpl llrtldar. 
lı ve ıwut ad•mlar yetifmlt oL 
sun. 

33 - Küçük yqtaa itibaren 
erkeklik ve kuhk duygulanm 
va"it1n&ft ~ p 
cuk ve gençlik neoriyatmda çok 
tedbirli olmalıyız. 

3' - Milletlml&in en ıdyade 
mulıtag olclup aathk 1dllflerlnl 
yaJIDU için her guete ve mec
mua bu ehemiDl)'etll babR alt oL 
mak Usere her gUn ulu orta ma. 
lfurıat dercetmelidirler. 

35 - Zamanmııs ltlrat ve ha • 
yat zamanıdır. Tayyer postala -
rmdan istifade etmeliyiz. Her ki. 
loya 33 kurut almdığı cihetle 
beher guete veya mecmua (2-3) 
kvq yllbelmlf OlUJOI". !ılali,et 
fiyatına 2-3 Jmrue daha sam 
oluyor demektir. Bu cihetle tay. 
yare poetalarmm ücretlerini ten. 
zil etmek Jazmıdır. 

Doktor: 
Ba/u Onaal Lokmanhckittı , 

ı;ul)c u alı; 

Afyon kaba 

31 
36 

5 32 
ı 14 

s 38 
5 2 

VAKiT KITAPEVı 
1-10 kitaplık bıriac:ı serı 
Numara 
1 Safo 
2 Aile Qemberi 
a ncaret. Banka. 

Borsa 

Kuru 
100 
100 
75 

4 Devlet ve lhtılal 75 

ıupnk An ıh 1 4~ JO 
•'•>nır be)az t zc ~1 -

5 Sosyalizm 75

1 6 J. Ras n kUllıyat1 1 75 
7 l çi sınıfı ıhtılıilı 60 
8 Ruhi .bayatta l~uur 60 
9 t fahana do~ru 100 

Juj ay 
\rpa 
ipek 

\rpek 
·a Ul)e 
r ıuıt 
Kapr 
B. Pe1n r 

GELl •. 

12 1 

10 
1 

105 

12 
3a 
63 
4 
2) 

ı ' 
GiDEN 

299 
66 
18 
36 

31.25 

" .. 
Ton .. .. .. .. 

10 J Rıısın külliyatı il 75 l 

795' 
Bu eerinın fiyatı 795 kuruş. 

ur. He~ını alanlara '"'" 20 
konto yapılır. 236 kuruıu 

n almdıktan sonra kalan 
liraııı ayda bırer hra öden. 

ek Uzere d rt t k fte bağla
ır 

SAHiHi ASN l S 
Netrl1at Müd rG H. Alımrl s,.ıırn I 
Baaıldılı 7er: VAKiT Matbauı 

deftberl her türlü soOukaJ. 
ganlı~larına ve •Orıfara kartı 

tesiri taımaz bir iliç olduOunu 
lıhaf ef•iıtlr. 

A S t R 1 N rn festrTnden 

emin olmak için lütfen 

dıkkı) ediniz. ' 

ffi marka•,. 

lı;dır edıl >Jış bulunan Fındık 
Sel me batun mahallesıode Sara 
.ırkası so"ıı ~da eakl ve yeni 4 
ı No.lu ııayri rıı~ı.~ul açık artlı 
le satışıı \;•karıl.ot~ olduğundan 

Cı M~ ~1}11 ~" lwııtır şô)le ki 
Hane o! bo c len ıirıldıkte m 

ner mu lukJu k ra men daıre 
ıcl , .) u hı do pb bır oda hır 
ııdan ı.ırcılt"r~k dıAer musluklu 
a hır taşlık uırtınde bir oda, 
"en altı :r.emlıu karstnlyen tek 
ıır mutfak ve ır ku) u 'ardır. 
Hırıncı kal: Mcrdıv n başı c 

. m, b r lon fizerinde mu hık 
ıalli a) rıc bul ne bir korulor 
ınıle üç o ta IJUsulhanc m han , 
ar rta ikı oda bır bel •.• 

7.enun k t: n r ta,lık uzerand• 
tin ınc\ cut olup ikısi haraptır. 

ı ta dahılen ve harıccn ) ajh bo 
1 ılır harıcl bo)alar hurab olnıuşt 

1 

Uahçe: :\1 nol) a ve meyva ata 
·ııııenıo hır h;n uz vardır zemin 
arg r lır. Umumi sahau: 481.50 

re murabh ı olup bundan 177,50 
re murabbaı bina, kalana bahçed 

Hududu: bir tarafı Huda' erdi 
'ası ve bır taıuafı lzzelpaşa Ter 
.ırsası ve hır tarafı Ha an :Melek 
nınıın kon ıjı le bahç~si '• t 
ıabii larıkı Am ıle mahduttur. 

'\: ukarda ev ar 'e saha Te h 
lu l{Österllen gayri menkul açık 
ırma)a konmuş oldutundao 5. 
aribıne milsadıf pazartesı ıilnü 

14 d n 16 )a kadar dairede b' 
uıtırması icra edilecektir. Ari 
bedeli kıymeti muhammenenin 

ı buldu u takdırde müşterisi 
rinde bırakılacaklar. Aksı tak 

11 son arthranın tabaddü baki 
!link üzere arttırma 15 ıun m 
deUe temdıt edılerek 20-6-939 
rıwne mu!iadif Sah ıunn saat 14 
16 )a katlar keıa dairemizde 
1 cak ki:ıcl çık arttırmas1nda 

tırm:ı b •tfeli kıymeti muhamJ\l 
nın ,:; ini bulmadılı takdirde 
2280 o .l.ı kanun ahUmına 
kan geri bıra"ılır. Salış peıfndir. 
tırmaJa i tırak etmek lstİ)"e 
;uyrue•i ınu!ı-ınuneneoln -X, 7,5 J 

belinde pey :akçesi veya mito 
b:ın.c.mı temlıu t mektubunu 

~p 

~ıcılı ·''" s:ıoıt oln:ıJan alaca 
dıler alikadaranın ve irtifak 
ııahiblerinin bu klarını ve hus 
faiz ve masarif~ dair olan iddl 
nı evrakı müsbltelerile birlikte 
ı r h nden ltabareıa nihayet 20 
zarfında b rllkte dairemize bildi 
teri liı ımdır. Akı;i takdirde b 
l ıpu .i •ıJi le sabit olmayanlar 
bedelinı·ı PR)latmasından hariO 
lırl r. ~' ıer kım veıııi, lenv 
ıanzıfı)"e, ve dellı\liye resminden 
evellıd beledb·e rüsumu Te 
('are 1 bedeli mnzayededen ten 

lunur. 20 senelik vakıf icarsl 
mn,terfye alddir. Daha faala 
mat almJk l leyenler 21-4 9 
rıh"nd•ıı lll1'11ren herkesin ıöre 
mesl lcın ıi ırt' le acık bulundu 
ak arttırma şarlname~i ile 935 

No. hı r! ) :tl u mOracaatta ın 
dosyada me' <'Uf vruikf gfSrebU 
leri llA t ol•Jnur. (174 

TGrklye CumhurJ1~t 
AKTI F 

M~rkPz H•nkası 
Lira 

29 ' 4 1 1939 vazlvetl 
PAS 1 F 

llaıa: 
Altın san klosnmll 168148 
Banknot • • • • • • • 
Ufaklık • • •• • • • 

Dahlldeltl llahablrler: 
Tllrk llrau • • • • • • 

lltulçtekt lluluıbllüt: 
Altın: san klltnm itli.Ut• 
Allma tabTUI kabil 9el'beat 
dö•lıler • • • • 
Diler dörider .... borçlu 
kllrint bakl)'eleri • • • 
Haılne laholllerl: 

Deruhte edilen evrakı nak.. 
diye ka11llılı • • • • • 
Kanunun 8-8 maddelerine 
leYlikan Hazine tarafından 
Taki ledlvat • • • • • • 

Senedd elJ:danı: 

Tleart senetler • • • • 
Eıltam ve l•holldl eOzdanı: 
)>eruhte edilen enakı nak 

A J tlyenln karşılıAı esham Ye 

f tah•llll itibari k1ymetle 
• Serbest eabam •e tahvilat: 

Auqndar• 
Hazfnere kuıa Yadell Hanı 
Alhn Ye d • ı •ıerlne • • 
TahvllAt il erine • • • • 
Hl M"darlar • • • • • • 
&Juhtelil • • • • • • • 

24.141.SM,M 
18.923.-192.-
t .Z96.469,40 44.889 988,&l 

Serma11• • • • 
lhlill'll alcrell: 

Adi •• fevkalide • 
Husual • • • • 

• • • 

• • • 
• • • 

'l'rdavllldelrl Banknotlar: 
Dfruhte edilen e•rakı nakliye 

12. '184UJ88,83 Kanunun 8.8 inci maatle
lerlne tnflkan hazine tara,, 

91.449,70 landan vaki tedlyat • • • 
Deruhte e«JaJen Hraln nak. 

IHI 9'f.81'.M&,81 ti 14.M'l.088,uo ıye bakiyesi • • • • • 

158.748.IMIS,-

18.480.480,- 1a.~osa.--
11e.2ts.s.ıs,eo ı 1e.:ıs.3U,90 

.ffl.180.B9,81 
1•044...,. ,oa 30.ı ıa.oıo,sa 

Kal'fdılı tamamen altın olarak 
iJheten tednllle nıedllen 

'Reeskont mukabllt llAnten 
leda. •aııed. . . • • • • 
'l'IJrt llraıı llrudualı 
IMolr f'aolahlldalı: 
Alhna tahYUI kahil d6Tlıter 
Diler dl•laler •• al.cakh 
kllrlnı bakl1elerl • , • • 

llıabtelll • • • • • • 

8.088.000,
M 899,0S 

'7.900.1Z9,1Z 13.0.'10.8St,~6 
4.500.000, 

tSJiM.2915 

1 TtlDlllU 1931 1 

Trkı>n 

lndea lübaren ı 

4!:0831.898 o& 
: 

lakonto badeli tı. t Altın Oıerine r «. 1 

4.91 'f,UJ4,2& 
6.000.000,-

158. '148.MS,-

16."80.480,-

ın.ses.osa,-

10.000.000,-

'1&000.000,-

8.'115,1'1 

:19.807.893,30 

ıa.000.000,-

ıo . .su1.ıa.ı.-

:se.~oss.-
21.395. '108,41 

99.401.540,4T 
ıoo.aı.vma.u 
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''Vakıf,, ın bir say/ alık bügük hikayesi · 
•• • • J :> - • ... • ' • ' 

tv kapısının önilnde bir man
t•l, mangalın üstünde bir boru, 
llıaraık kokusu dat sokağı doldur. 
llıuı. Alıtık olmıyanlarm başlan 
derhal döner. 

Define arayıcı ları 
E:vinin önUnde ve mangalın ge. 

?İsinde kolları sıvalı Fındık Ali 
0turmuı. balık ayıklamaktadır. 

Arüiye istasyonu müdürü olun 
ca akşam üstleri mısır tarlalarına, 
ve Sapanca dağlarına karıı nargi
leye alışnuştı. Eski gazeteleri oku 
mak merakı <la o zamandan baş
lar. 

rYAZAN: 
SAiT FAiK 1 

Vakit akşam. Güzel bir yaz ak
ıanu. Balık yeyip rakı içmek için 
telrniıe benziyen bu yaz akşamını 
l?ırı.cıık günlerdenbcri bekliyordu. 

... lier biri dörder kilo dört kırma, 
~irkaç 'kilo da şöyle yüzer idirhem 
lık mercan yakalamıştı. Büyük 
balıkları bilyüklere satmış, bir ga 
10n farap alnuıtı. Evde sirke var· 
dı, Zeytinyağına Fındık Ali para 
"erirse çok canı sıkıldığı için bak 
kaı 1stavriye bin dereden su getir. 
ıtıiıti. Yarım kilo zeytinyağım gu 

' >"a veresiye almıştı. 

.. Zengin olduğu zaman ödemek 
Uzere bakkala, fırına, karpuzcuya 
'le bir de tütilncüye beş on kuruş 
~orç etmiıti. Çok zengin olursa 
~deyecekti. Vallah billah ödeyece 
ğiın, derdi. 

Rim derdi ki zengin olmıya. 
tık?? Ha kim? Yıl uğursuzun be. 

Güzel bir salata yapacak. Sonra 
u tavayı kızdırıp küçük mercanları 

cancağızı için kızartacaktı. Kendi 
kendine: 

- Orospuya bir balık bile ver. 
Zllern. Zift yesin kaltak. 

Sonra mütarekede polislik yap. 
mıştı. Bu orospuyu o zaman al. 
dım, lderdi. Nereden aldığını söy .. 
lemezdi. Kırk yıl günahkar, bir 
gün tövbekar. Karı erkeğe gülmez 
se edemezdi ki... Akşamcı idi de. 
Kalkar oynardı da ... Cebinde Na
polyon altınları şakırdar'.dı arka· 
daş laf değil; ama eve uğramaz· 
dan. Ayda yılda bir. Karıya me
telik bırakmadı'ktan başka geldi. 
ğim akşamlar bir de sopa çeker .. 

dim . 

Delikanlı, boylu poslu adam 
düşkünü idi. Doğrusunu isterse
niz beni aldatmamıştır; ama rakı 
içip namahrem karşısında oyna
mıştır. Sırası gelince de hepsini 

evden d şarı etmiştir. 

Nemclazım, hiç kimseden senin 
karına yandım lakırdısını duyma. 
dım. Mütarekede beni İngilizler 
Galatada bir yere kapadılar. Pes. 
tilimi çıkardılar. Sonra da her ak. 
şam şarap verirlerdi. Çe'kerdiı:ı ka 
fayı. Guya Anadoluya adam ka
çırmışım. Kaçırmadım da değil, 

Fındık Ali balıkçı idi. Bundan ha. Silah bile kaçırdık ama sarı 
on ıdört sene evvel bir gün kırık altınsız iş yapmadım. Hayır etme 

Fakat başkaları uşaktın, derler. 

- U şaktım ulan ne olacak? 

Dediği zaman kimse sesini çı. 

karmazdı. O devam ederdi: 

- Benim yapmadığım sanat kal 
dı mı? Kefen ide temizledim. Si
zin gibileri de temizledim. Heyt 
imanım! ... 

Fakat bir gün bir balıkçıdan 

çarşı ortasında eşek sudan gelin
ceye kadar dayak yedikten sonra 
iş değişivermişti. Yalnız bir galon 
şarabı tdevirince eski halini bula. 
biliyor. Yalnız o zaman din, iman, 
avrat, kitap bırakmıyordu. 

Bir müddet sonra ortadan kay. 
boluverdi. Senelerce köy.de gözük 
mcdi. 

Nisan ayı çok soğuk geçiyordu. 

Alabildiğine yağmurlar yağı. 

yor; kü~ük yokuşlar.dan büyük 
denize selelr akıyordu. Çıplak a
yaklı insanlar kadar şen olabil
mek için, boyunları atkılı ve lasti'k 
ayakkaplılar; büyilk şehrin sine. 
malarına koşuyorlardı. 

• bir sandalı altı liraya elden düşüf di onlar da ya, ne ise 1 nıu·· t" 11 k Bir akşam poyrazın salkım a. 
§ u. O zamana kadar hama ı -, boyacılık, mi.ivezzilik ve söyleme· O zaman kumkapıda otururlar· ğa!jlarını tepelerinden yalayıp yu. 

•i ayıp h . rsızlık yapmıştı. Fakat dı. Komşu Ali İngilizlerin elinden karıki çamlıklara doğru uçup git
•an.cıaı sahibi olur olmaz zaten ya- kurtulduktan sonra Istanbulu ka. tiği anda yıldızları gördüm. Top
rı keyif, yarı kazanç için vakit öl. sıp kavurmuştu. Lafına bakılırsa rak ve papatyalı yolu keskin bir 
diirdiiğü balıkçılık sana tinde ka. kısa boyundan kinaye Fındık Ali koku ile dolu; yıldızlar çok ya. 
tar lCılmı§tı. Ylnaık: Aıtnın;, r ka. yarr.an bir külhanb::ymiş. Galata kındı. 1ki .evin arasındaki karan. 
tısı vardı. Kara bir kız.dı. Küçük soka1clannın diH olh da anlatsa... lıkta b~ bir lredi geçip gitti. 

" bir kahveci dükkanı işletiyordu. O zaman Fındık Aliyi birden. Sessizlik ve ışık muşamba per. 

Sakin, biraz sinsi idi. Alinin en bire değişmiş buluyoruz. ü stüne delerden dışarıya sızmıştı. insan
Çok kızdığı sanki balıkç,ı Kuııdu- lacivert şayaktan bir elbis:: geçir.~ lar uyumıyorlar; daha okuyorlar, 
~un karısı değilmiş gibi hali idi. miş. Ayaklarına sarı bit fotin ge· dalıa örüyorlar, daha sessiz:, se::ia
Vaınız kocasına değil etrafına da sirmiş görüyoruz. Rafet Paşa İS· sız konuşuyorlardı. 
~~grur, kendini beğenmiıı gözü- i tanbula geldiF,i gün Burgaz Ada. Balıkçılar kahvesine uğradığım 
1'~rdu. 1şte bu hali kocasının müt da emvalimctriıkeden küçük bir zaman "Madam Sultana, müsama 
hı1 sinirine dokunurdu. kulübenin içiml.! \ ' 'J i karısı Su! hakar, hatta orospu kızına kartı 

- Kimmiş o be. Kimin karısı tana karşısında ı !\rgile içerken bile müsamahakar bir yüzle yanı
be. O sultan vaziyeti ne oluyor? şarap galonu önünde ı:ören Rum. ma geldi. 

lar: 
Bazı böyle güzel yaz akşamları - Ada çayı mr, dedi? 

baı k i - Merhama Ali Bey, diyorlar, 
•l tutulmayıveriverirdi. şte o 

za..... k ..:ı keyifler ... 
"•an kızılca kıyamet opar.ur. 

Suıtananın kocasına para vermL - Keyifler gıcır palikaryalar, 

;>ec:c~i tutardı Halbuki Fındık Ali sizinki? 
hir b' · • ' k O b' b ' d :ı ır lekesız ve serın yaz a şa- zaman ır eyın yanın adır. 
~ını şarapsız geçiremezdi. 1ki der 1 Evin bahçesine bakar. Kışın evi 
~ı vardı: Biri şarap, öteki eski ga be'kler. Kendisi kahya idim :der. 
2:etc. 

llazan da bodrumun bir kö-
'C&ind kl .. .. .. . k c sa ı, ustunun mavı ve 
r ırrnız, boyaları hiç dökülmemiş, 

t
a.ltat içi tömb::ki .dumanları hala 
lıt " llYor gibi dumanlı nargile. 

lt ~ına bu üçüncüsü fevkalade 
i;.Yıf}i günl : re mahsustur. Balık 
rı ı Çık:nış, Sultana birdenbire her 
eden- . k . ı· b' k .. e goz-ne arşı, sevım ı ır 

~~r'. gibi gözükmüş. Hiç geçineme 
et ğı balıkçılarla ogün hiç 'kavga 
l;·lllcıniş, "Bı:ıkkal Istavronun dük 
ı:nından üç b:ş soğan aşırdığını 
lt ta,,ro gördüğü halde sesini çı-

b~rrnaın ş olduğu günlere mahsus 
ır 

zevktir. 

le Onun için Fınüık Ali bu nargi
l:a tıryakili~ini dert saymaz. Fa. 
aıt t §arnp içmezse hiç olmazsa iki 
d~ §alllda bir galon devirmezse 
lı-nya rengini cleğiştirirdi. Orta. 
. gı d~-a .. .. ..:ı t • tsı .. , n gorur. \.iuman e me.; 

erdi K · 1 b" •.. l la n
1 

• arı~ıy : u.un :avga rı 

t~ Sebebi ~:ıraptı. Bu zıkkıma ne .. 
'ttı·•e::ı alr,ı:ruştı. Evvelce Harbiye 

"itte' · ları ı.Hn1e talebe iken arkad:ış-

- Ada çayı, ada çayı, !dedim. 
Ada çayı, ktşların ve sonbahar

ların, yağmurların ve karların bir 
ilkbaharıydı. Içinde sıcak bir ik. 
lim taşıyan mavi ve kırmızı be. 
n::kli, beli kıvrak ve ince çay bar 
dağı hafızama karşı bir mevlüd 

gecesi, bir ölümün kırkı, bir tekin 
değildir korkusu ile tütüyor ve 
balıkçılar poyrazın sertliğinden, 

ekmekten, kırık aan:dallardan bah 
&ediyorlar. Sultana papatya ıftıyi. 

le sararttığı saçlarını burnuma 
dokunduruyor. O zaman Ada ça
yının kokusunu unutuyorum. 

- Kızın nerede Sultana, diyo

rum? 

- Sultananın kızı nerede ola. 
cak. Nerede olur. Ah vire çapla. 

nil 

- Yok be Sultana ... Söyle be ... 
Nerede kızın nerede ? .. 

Muhakkak bir şeyler, tatlı bir 
şeyler söylemek istiyor gibiyim. 

Tekrar: 

- Ah, diyorum. O senin kızın 
bir ada çayı kokusiyle burnumda 

tütüyor. 

- Ah, vire çapkini 1 

Biliyorum ki kızının güzelliğin. 
den bahsetmek hoıuna gider. 

Sonra dışarıya rüzgarlara ve 
yıldızlara, sahile ve sandallara ba
kıyor. Denizin içinde aranan bir 
projektörü kovalıyor. 

- Yapalım bir pastra? diyor. 

Kağıt oynarken konuşmak, ko
nuşabilmek ne güzel şeydir. Bir 
koz atıldığı zaman uzun müddet 
konuşulmal:.dır. Oyun bir muhave 
renin tarzını değiştirmek için oy. 
nandığı zaman oyun olur. 

- Sultana kızın nerede? 

- Gitti vire ... O herifin yanına 
gitti yine. Sonra yine bırakacak o 
herif. Yine düşecek kötü evde. Yi
ne onu oradan ben alıp getirece. 
ğim buraya. 

- Seviyor onu demek Sultana? 

- Seviyor; yok vire sevmiyor. 
Niçin sevsin?. Ama para ... Ama 
rop, ıapka, tuvalet, iskarpin ... 

- Demek senin kızın isanı de· 
ğil .... 

- Elbette insanı değil vire ... 
fnsan:ian çok ne var. Süs o lüks 
seviyor. 

- Senin kızın çok güzel be Sul 
tana. 

- Sus vire çapkini! Güzel on
luk geçti mi? 

- Bilmem ... 

- Bilirsin vire. 
caksın. 

Beni bastıra. 

- Sultana be senin kızın gU. 
zeJ.di be ... 

- Dur vire, şaşırdım. İyi iki. 
likle yaptın pastrayı? Tüh vire 
yenildim. Yapayım bir Adaçayı 
benden? 

- Yap Sultana. Ada çayı. Ada
çayı ne güzel kokuyor Sultana 
be. N eredcn buluyorsun? 

Sultana iki çay fincaniyle dö
ner. Ve bu ıcfer Rumca anlatma. 
ya başlardı : 

- O zamanlar derdi, banyoları 
tutardık. Kocam müthiş bir ka. 
dın avcısı idi. Kırk yaşında güzel 
bir erkeğin kandıramıyacağı ka .. 
dın mı vardır? Beni ve Dimitrayi 
sarhog ettiği geceler pataklardı. 

- Orospular, derdi. Ben bura
da yokken ikinizin yapmadığı kal 
mıyormuş. Eve adam alıyormuşsu 
nuz:. 

Doğru idi. O yapar, ben durur 
muyum? O zaman para boldu. 
Benim kız on yedi yaşında, ben 
34 ıdünde gül gibiyim. Elimden 
ne delikanlılar geçerdi. Ne körpe 
delikanlılar .. Ben onları banyoda 

seçerdim. Bir erkeğin vücudunu 
görmeden koynuma bala almam. 
Hele o zaman beni bir erkek vücu
du bir başka ıdünyaya taşırdı. Her 
Adem bir. Ve ben bir tek Havva 
idim. Ve bu Havvalığı hisseder, 

duyardım. 

Fındık Aliden her pazar dayak 
yerdim. Bir gün bir pazar günü 
bitkin ve meyus döndü. Günlerce 
sokağa çıkmadı. Kış odanın içini 

Tori1de beraber hicret etmiı ka. 
radenizli lond gır gır kayıklariyle 
doldurmuştu. Biz !de bizim eve bir 
ikisini almıştık. Ali bir gün beni 
onlarla yakaladı. 

Hiçöir şey söylemeden yüzü. 
me baktı. Şimdi bana öyle geli .. 
yor ki sanki yüzüme bir gün bir 

gece baktı. O kadar uzun bir za
man. Sonra rıhtıma doğru gitti. 
Sandalının palamarını çözdü. Tek 

rar koprak eve döndü. Balik san
dığını alıp gitti. Gidiş o gidiş. Son 
radan Hayırsızlara gittiğini duy. 
duk. 

Tam yedi sene dönmedi. Bura. 
dan giden balıkçılarla ekmeğini 

getirtiyordu. Bir akşam üstil idi. 
içime pişmanlık çökmüttU. Ali 
dayanılmaz bir güzellikle konso .. 
lun üstünde idi. Bu nişanlı iken 
çektiğimiz bir resmi idi. Saçları 
taranmamıştı. Bıyıklan ağzının i. 
çine giriyor. Hali ana avrat küfüı 
ediyor gibi idi. 

Deniz dümdüzdü. Rüzgir esmi· 
yordu. Evden deli gibi fırladım. 
Aliyi içimde gibi duyuyordum. 
Sandalın palamarını çözdüm. İki 
saat kürek çektikten sonra yassı 
adanın önlerine geldim. Ortalık 

kararmıştı. Sağ tarafta İngiliz 
harabesinin ortasında hafif bir a. 
teş gördüm. Sandalı karaya çekip 
oraya doğru yürüdüm. Bir ateşin 
etrafında on tane silahlı adam 
vardı. 

Ali ortalarında idi. 

- Söyle ulan, diyorlardı, albn. 
lar nerede. Biliyoruz defineyi bul 
muşsun. Söyle ulan. 

Bu adanın bir yerinde saklı bir 
define olduğunu rivayet halinde 
bilmiyen yoktu. Alinin ora!da sene 
terce yapayalnız yaşamasının 

sebebini de bu defineyi aramak .. 
ta olduğuna vermişlerdi. Rum ba 
lıkçılar gizli gizli Alinin defineyi 
bulduğunu etrafa yaymışlardı. 

Benim bu geceki Aliyi arayıpmın 
bir sebebi ide ne yalan söyliyeyim 
buydu; şayet bulmuşsa, ne diye 
orada oturuyordu. Beyoğlunda bir 
küçük apartıman alırdık. Yange· 
lir her akşam sinemaya giderdik. 

- Vallahi bilmiyorum ldelikan
lılar, billahi bilmiyorum diyordu, 

Ali. 

Yumruklıyorlardı. Tokatlıyor. 

lardı. 

Her yumruk yeyişte bir sallanı 
yor, yere çöküyordu, Fakat tavır. 
larında sanki defineyi bulmuş da 
söylemiyormuş gibt bir hal de se .. 
zilmiyor değilı:li. 

- Bulsam söylemez miyim ya

hu? 

- Söylemezsin köpoğlu, diyor
lardı. 

Ayaklarını ateıe yaklaştırıyor. 

lar. Bir cmrtı duyuyordum. Biri. 
si bir kibritle saçlarını tutuşturu.. 
yor, ötekisi deniz suyuyla söndü
rüyordu. Saatlerce bu istintak 
sürdü. Ali önceleri yalnız yemin 
ediyor: 

- Bilsem söylemez miyim ya
hı.:' dan başka bir şey söylemiyor. 
du. Sonra büsbütün sustu. Yalnız 
uluyordu.. Birtakım hayvan ses. 
leri çıkarıyordu. Olduğum yer.de 
korkudan ve dehşetten donmuı
tum. Sabaha karşı sakallı fa'kat 
genç bir adam dayanamadı. Sura
tına korlu bir odunu iki defa ya
pıştırdı. ötekiler &andallarına doğ 
ru yürüyüp gittiler. Şimdi ikisi 
yalnız kalmışlardı. Bu adam: 

- Söyliyeceksin ulan, dedi. 
Bana söyliyeceksin. 

~li inliyordu. Ayağa kalkmaya 
davrandı; fakat düştü. Adam ona 
yardım etti. Harabeye doğru iler. 
lediler. On beş yirmi dakika son. 
ra adam harabeden yalnız çıktı. 

Yüzünil görmedim. Hızlı adımlar .. 
la yürüdü. Biraz sonra bir motö· 
rün pat pat gürültüsünü işittim. 

Harab:ye doğru koştum. Aliyi 
bir kovuğun içinde' göğsünde sap 
lanmış ve çıkarılırken ters çevri
lerek yırtılmış bir bıçak yarası ile 

ölü buldum. 

... . . ' . ~ ·... ~·._ . " 

1939 
R~Slr~LI HAFTA. nın 

1tal3anca derslerini takip edhıl:r.. 

"1.ıı~' oranın ikinci sınıfından ko· 
l.şlll Uktan sonra dertle, rak ya ~
tırır~ıtı. Şöyle haftada bir çakı:ı. 
Olun 1

• Sonra ittihatçıların adamı 
lt()Pr~~ Cebi para görmüştü. Hele 
a1tıa Ustu vakasından sonra her 
lirdLll\ b1ı binlik devirse devirebi .. 

Alman stfldyctamıda Karl Rlter idaresf1ide yenf çeıırllcu bir film len bir sahne. Bl( filmde 'ba§rolü. Malya~ l'imaıı isimli yenl bir Ba llsanı kolayca elde edecekslnlz. 
art'8t 'S/apmaktadıır • '-1111 - - - - - - - -. • :;..a;~ 
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VE 
KAN-DERMAN Anonim Sosyetesinden: 

Grip, Nezle, Eenfloenu. Sıtma gibi haıtalıklarma tutulmamak 
için uğlığınızı BtOGENINE Kan ve Dennan haplariyle sigor

Paşabahçc Şişe ve Cam Fabrikamız, Memlekette züccaciyı 
icareti ile uğraşan herkese tek fiat ve müsavi şartlarla satı 

·apmağa başlamıştır. 
talıymız. Taliplerin aşağıdaki adresimize müracaattan: • • 

ıogen ne 
• 
ıo anına, 

En birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve te_ 
sirini cerhal gösteren bulunmaz bir devadır. 
Daima kanı tazeleyip kuvvetlcr .. ~irir. Hal. 
sizliği giderir ve hariçten gelecek her türlü 
mikropları o!dürür.. Tatlı bir iştiha temin 
eder. Sinir ve adeleleri sağlamlaştırır, zekL 
yı yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi ikti-
darın en birir.ci devasıdır. 
Kullananlar kat'iyen havaların değişmesin 

• den müteessir olmazlar. Çünkü vücudü he! 

ne. zaman genç ve dinç bulundurarak hariçteı 
gelecek her mikroba galebe çaldırır ve bı 
sayede m!Hlıiş akıbetlerle neticelenen Grip 
Nezle, Enflocnza, Sıtma gibi hastahklardarı 
korur. 

Galata Persembe Pazarı Samur Sokağı iş Han 

lsta11bul Belediyesi · ilanları 
. ..... . . -~. . 

:Şu hastahklardan korunmak için büyükler sabah, öğle. ak 
şam birer, sekiz yaşından üstün çocuklar yalnız sabah; akşan 
birer B l O C E N t N E almalrdır. Hasta olanların kurtulmaE 
için de bu miktar bir misli arttırılmahd·r. Her eczanede bulunu,. 

939 senesi nakdi yol mükeli<'iiyeti şose ve köprüler kanununu 
ta.dil eden 1882 numaralı kanuna tevfikan Umu.mi ~Jeclisçe 6 lira 
ve şose ve köprüler kanununun 11 inci maddesinde yazılı memur 
•ıe müstahdemlerden maada rnUkellefinin taksit zamanlan da biri 
hnzi!'an diğeri Birinciteşrin ayları ve 939 senesi bedeni yol mü. 
kelleiiyeti 6 liranm mukabili 8 gün olarak ve çalışma aylan da ey. 
lfıl, Biirnciteşrin, tkinciteşrin a!1lar1 olmak üzere tesbit edilmi~ ol
dı..;ğu· can bu aylar zarfında nakdi ve bedeni mükellefiyetin ifası 
lüzumu ilim olunur. (l) (3070) 

1(. :(. :(. 

Sen.elik muhammen kirası 48 lira olan Rumelikavağmda Ka
vak cuCidesinde 2, 2/1 numaralı dükkan teslim tarihinden bir sene 
müdddle kiraya verilmek üz.ere yapılan açık artırma 1~939 
pazartesi gününe uzatılmıştır. 

............ ~ ...................... ... 
inhisarlar 'U. Müdürlüğü0,den· :··~·:· "1 

Cinai Mikdarı Muham. B. % 7,5 teminatı Eksiltmenin 
Lira Xr. Lira Kr. Şekli ve saati 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 3 li. 
ra 60 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yuka. 
rıda yı.zılı günde saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (3072) 

F..maye 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 sat.ın alınacaktır. 

ll - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme sa
atleri hizalarında. yazılıdır. 

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

IV - Şartnameleri her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 
almabilir. Münakasaya iştirak edecek firmalar fiatsız fenni tek. 
liflerini münakasadan bir hafta evveline kadar Müskirat Fabri. 
ka.alar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın 
vesika almaları IAzımdır. 

Mevcut nümune veçhile 1 
5~~~kı;~.~:d n~~"~~ır:~~=:k Y~~eş~'.aı~ıap:~~:~~~:k::~,. 

1 hergün ve pazarlığa girmek için de 15 Mayıs 939 günü saat 14 te 1 
Alım Satım Servisine müracaatleri. 

........................................... 
V - Mühürlil teklif mektubunu kanunt vesaik ile % 7,5 gü. 

ver~e 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 Iazımdır. 

1939 RESiMLİ HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz ! VI - Diğer eksiltmeye girecekler tayin edilen günde % 7,5 
güvenme paralarile mezkur komisyona gelmeleri. (2654) 

İstanbul De~erdarllğından : 
İhbarname 

Senesi Adı ve lşi Mahallesi Sokağı Kapı No. No. sı Vergisi 
L. K. 

9'35 Komisyoncu Tomazelli Kemankeş Topç:ular Cn. 25/3 2/21 355 39 
,, " " ., " .. 6/80 277 20 
,, Kahveci Osman ,, Rıhtım cad. 19 2/71 140 44 
,, Hurdacı Muharrem ,, Leblebici 1 7 /38 1 20 
,, Yemişçi Ali Oğ. Durmuş ,, Gümrül· 26 4/44 41 98 
,, Kunduracı 1stefo ,, Kemeraıtı 12/13 7 /56 28 40 

936 •. " " " " 7 /57 84 98 
935 Şapkacı Viçen Kozyan ,, Havyar han 1/2 7 /48 84 24 
936 ,. ., " .• ,, 7 /47 84: 24 

,, Lokantact Frensesko Zamorya ,, Yüksekkaidırım 80 1/27 il 53 · 
,, Kunduracı Leonida Yanisoplo ,, VOJ"'Oda 3 1/74 151 37 
,, Bakkııl Harun ,, Topçular 30 30/53 51 75 
,, Şarapçı Şiran Loskiyan ,, .. 97 20/88 124 85 

.. " " " ,, " " 6/85 125 76 
,. Kahveci HulUsi ,, Kara Mustafa 32/24 1/40 159 90 

" " •• ,, " " 1/66 14 37 
., Kunduracı Madam Fransesko ,, Voyvoda 11 6/34 415 44 
,. Kunduracı Koço ,, Hamit han 5/2 30/45 100 66 

935 Hrat Kristof Kolomp Yenicami M. Alipaşa han 55 30/60 202 12 
,, Hırdavatçı Aret Agopyan ,, Ycnicarni 28 3/51 6 67 
,, Komisyor.cu Vahan Skot ,, Sigorta han 5/1 1/62 864 00 
,, Nikelajcı Edvart Atanyan ,, Küçük Yeni han 6 5/6 3 31 
,, Nakkaş Muammer ,, Fermeneciler 13/1 5/45 77 33 

" " " " " " 5/44 64 80 
,, :Mühendis Yorgi Azarof ,, Jennal han 9 5/42 110 80 
,. " " " " ., " 5/ 33 177 37 
,. Komisyoncu Ömer Hayri ,, Bozkurt han 19 5/ 36 40 86 
•• " " ,, " " 5/35 217 14 

93') Yağcı Yani Panagakas ,, Yenicami 3 5175 571 99 

" " " " " " 19/83 381 31 
,, Diş tahibi Tevfik Rıza ,, Nordştern han 1/2 2175 28 74 

" .. " .. " " 2/76 51 19 
,, .. " " " " 27 /21 54 78 
.. •. " " ,. " 27 /22 34 44 
,, Lokantacı Emilyos Kostantinidis ,, Haraççı 28 26/5·1 59 70 
" .. " ,, " " 3177 276 91 
,, " " .. " " 27 /51 226 20 
,, .Muameleci M. Zeki ,, Manhayım han 411 5/40 67 53 
,, Bakkal Osman oğlu 1\fehmet ,, F~r:::ıemeciler 61 21125 10 55 
,, Kahv~ci Hasan ,, B~lıkpazarı 31 3/55 81 80 
,, Bakkal Niko Papayıkı ve Şr. ,, Fermencciler 40 5/54 13 64 
•• Aşçı Hüseyin Oğlu Osman ,, Mertebani l9 19/46 224 40 

" " " .. " " 17 /72 360 00 
" Bakkal Osman oğlu Mehmet .. Fermencciler 61 5148 85 Hl 
Galata tuhesi mükelleflerinden olup yukarı da isim ve ndresleri ve vergi scnelerilc vergi 

mlktarlan yazılı eşhasın gösterdikleri adreslerde bulunamamr.ları hasebilc namlarına tnrholu
nan verg[ye ait ihbarnamelerin tebliğine imkan görülmemiş olduğundan hukuk usulü mnhkC'
malerl kanununun 141 inci maddesi mucibince tebliğ ınakamı:m kaim olmak Ur.ere ilAn olunur. 

(3046 

tLAN 
Ri:c Asliye l/ııkuk llı2kirnlijjinılcn : 

Son ikaırırıg:ılıı - Beşikt:ış Kılıç_ 
:ıli Posta sokak 13 Numa:ırh e\·cle 
Saip ~ nnıııda • halen yeri lıclli ol
m:ıynn St·lmn :'.Jehp:ıre lnrafınn: 
Doş:mmış l;iu kocanız Ali Hızadnn 

olma fi2ı.3 do~umlu oğlunuz Necat 
Yılrn:ız iizcriıı•!Pki vcl:iyctiııizin nczi 
ilt vasi tayini hakkında Ali Hıznmn 
karısı Suphiye Solguncr t:ırafınd:ın, 

lknrnc edilen d:ıvnnın t:ıyln olunan 
24- 4 - !l.i9 ı;\ıni:nde iliıncn d:ıvctiyc 
tebliğine r:ığıncn gelmediğiniz cihet. 
le lı:ıkkınmln gıy:ıp kararı lltilınz 

edılcrck mul.:ıhıncye devamla şahit 
dinlcrencrek muhakeme 2-G- 939 
cıım:ı smıt 11 e inlik edilmiştir. 

:'ıhınyycn ı.:iindc gelme,. ve yapılan 
mu:ımcleye ilir:ız etınez~rniz bir tin. 
ha muhakemeye k:ıhul edilmiyeceği. 
niz H. U. l\f. K. 405 inci m:ırldcsine 
tevfikan telıllğ yerine il:ın olunur. 

ZAYt 

!l38 - 528 

(2!lOGO) 

Ahmet Hııd:ıdodi nrl ı no ait, Emni. 
yet 4. cii Şulıe Miiclürliil:ıiinclen almış 
olduğum ik:ırııct tezkeremi iki gün 
evvel zn~ i ettim. Yenisini nl:ıcağıın -
dnn eskisinin lıiikınii yoktur. 

Ahmed Hud:ı<ladl 
(K. l. 81) 

*** 
1933 senesinde K:ıdıköy Nümune 

mektebinden nlmış olduğum ş:ıh:ıdct
nnıncyl zuyi ctıim. Yenisini nlncnj:lıın 
d:ın eskisinin hükmü yok ıur. (2D054) 

No. 28 Hikmet 

*** 
3003 sicil numaralı ar:ılı:ırı ehli 

yetnnmcmi z:ıyi ettim. Yenisini ı:ı
karnc:ıi;iıındnıı eskisinin lıiikınii ~·ok. 
tur. (20040) 

Arnb:ıcı Tahir oğlu Hayri 

• * * . 
5711 Num:ıralı sicil motosiklet eh-

li.rctnamemi ?.ayi ettim. Yenisini ı:ı

knrncnğıındnn eskisinin lnikınü yok. 
lıır. · (2!1055) 

Ali 

ZA Yf. - 37878 numnrnlı ilhnlfıl 
hcyann'lmesine nirl 1:>13 No. lu 
30-1 n:ı E!Unlü Gfımrlık makbuzu 
z:ıyi edilmiştir. 7.a) iincfcn yenisi :ı

lın:ır:ı~ınd:ın :ı::ı~ i ol:ııı rııakhuwıı 

hükmü yoktur. 
Il:ıyim Rekan:ıli 

Doktorlarrnuzın annelere evlitlarmrn neıvünema11 
için tavsiye ettiği yegane 

KuJuet, 81~~at, nes'e fn!rjı, Kalori KHnaıı 
H A S A N Ozlu 1 n 

fürkiycnin her yerinde tutulmut bir çocuk gıdasıdır. Saflık, te
mizlik ve ucuzluk prensiplerine dayanan bütün 

H A S A N müsta~aratı gibi 

HASAN ZLU U L RI 
da tabiatın yarattığı gibi saf unlann özlerinden fenni bir surette 

yapılmı~tır. 

:Y.:eni Millet Meclisi Binası inşaatının MO· 
nakasa ilam. 

T. B. M. M. inşaat Komisyonundan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada, Yenişehirde Devlet 

mahallesinde yFtpılacak yen.! Millet Meclisi binası inşaatı. 
Keşif bccleli: 5.779.659 lir:ı 30 kuruştur. 
2 - Ek~ı~trne 30 Mayıs 1939 salı günü saat "15 on beş" te T. 

B. M. M. l~aat komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapıla· 
caktır. · 

3 - Eksiltme ~artnaınesi ve buna dair diğer evrak ve pıan.
lar 50 lira bedel mukabilinde T. B. M. l\1. İnşaat Komisyonundan 
alınabilir. 

4 - El:slitmeye girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma. 
ve eksiltme ve ihale kanunundaki şeraitten maada, en geç mtlııa· 
kasadan beş gün evveline kadar ~aat komisyonuna istida. ile 
müracaat eder~k bir ehliye~ vef'ikası almaları ve bu vesikayı da 
tcklü mektuplariyle beraber komisyona vermeleri şarttır. Bu ta· 
rihten sonca müracaat edenlere vesika verilemez. Ehliyet vesika
sı alabilmek içi11 istl'la ile beraber aşağıda yazılı vesaiki komisyo· 
na tevdi etmeleri la2'.ırr.dır. 

Komi5yon tarafından in~aatm yapılması kendilerine ihale 
edilenler "a, b, c, d" fıkralarında yazılı bulunan vesikaları veya. 
hut noterı:J:çr: musaddak suretlerini komisyona tevdi edecekler .. 
dir. Bu cvr:ık in§aatın hitamile kabulü kati muamelesinin yapıl· 
masına kadar muhafaza ve teminat ile beraber iade edilecekler• 
dir. Bu vt?silmlar da mukavelenin mütemmimidirler. 

A - Şirketin ismi, şirketin sahipleri, noterlikçe musaddalC 
mali ve fenni hissedarları ve hu hissedarların bu işin hitamına. 
kadar müştı>rek olacaklarma dair noterlikçe musaddak bilha.ssB
bu iş için ~ıususi şirket mukaveleleri. 

B - Miiteahhidin yaptık!arı mimari kıymeti haiz olan itle
rin listesini, bunlann bedellerini ve işi verenler tarafından taıı• 
zim olunan v~ hüsnü suretle taahhüdünü ifa ettiğine ve yaptı1'· 
ları binalard:ı hiç bir arıza olmadığına dair bonservisler. 

C - Fcıın hissedarın laakal "500 000" beş yüz bin lira.~ 
dahilinde ıııim;:.ri kıymeti haiz bir tek binayı müteahhit veya mUte· 
alıhidin in§.'-.r..: başmUhendisi veya başmiman olarak yaptırınıŞ 
olduğuna Jair vesika. 

D - Vcsaikc müstenit mali vaziyetin beyanı. 
5 - Ekr;iltmeye girebilmek için isteklilerin 187.139 lira .;e 

78 kuruşlu!c muvakkat teminat vermeleri. 
6 - isteklilerin teklif mektuplarını 2 inci maddede yazılı sa· 

atten bir saat evveline kadar T. B. M. M. İnşaat komisyon reis
liğine num~rah makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postad'l. olacak gecıkmeler kabul edilmez. (1304) (2461) 

İstanbul Defterdarlığmdan : 
SüJeymaniyede Üniversite yanında Cumhuriyet Halk pa,rtiS1 

talebe yurdu binasının hela, matbah ve yağmur suları mecra yol· 
ln•·ı!lm ıslah ve tanzimile esas kanalizasyona raptı ameliyesi keşif 
bedeli olan 996 lira 22 kuruş üzerinden açık eksiltmeye konutınuŞ· 
tur. İsteklilerin şartname ve kaşif varakasını görmek için her ~ 
ve eksiltmeye iştirak <'deccklerin de 15 Mayıa 939 pazartesi gtırı~ 
saat 14 de % 7,5 nisbetinde teminat akçesile defterdarlık ?Ji111 

Emlak :Müdürlüğünde toplanan komisyona'gelı:eıert.•(2947) 


