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Ortaokul kitaplara 

KURU S ( 

1 Londrada ' infilaklar 1 

Ankara, 4 (Hususi) - Ortao
kul kitaplarım yeniden yazmak 

üzere teşkil edilmiş olan komisyon 

Maarif Vekilinin reisliğinde .ilk 

toplantısını yaptı. • crcllA. G ?tlAYis-1039 ~ YIL: 2~ "° SAl."I: '7656 

Londr'l , 4 (A.A.) - Polis, dün 
Tottehnm'dn h:r mnğnzn Titrinlne 
konulnn bir bombanın infilakına mn-
ni olmuştur. Eu~ton m:ıhnllesinde iki 
yeni infilak '\' C Chnring'de de bir in
fiHlk , ·uku J,ulınuştur. lki yaralı vnr
dır. nır eıenç l:ız korkudan bayıl -
mıştır. 

tDARE EVl: Ankara Cad. tSTANBUJ.• Telgraf: VAKIT• Posta kutu"'u: 4~•Telefon: 21413CYa:ıl -24370CldareT 

Tahrandaki ~üf rezemiz büyük 1 Ribentrop - Ciano mülllkatı 
tezahürat arasında uğurlandı ltalya, Polonyayı Alman tekliflerini nazan 

İranlı Harbiye talebesinden birisi "biz iki itibara almayı tavsiye etti 
vücutta yaşıyan bir tek kalbiz,, dedi Berlin - Varşova ihtilafında lngiliz garantisi harekete 

(Y azı.sı 6 ıncıda) 

geçerse ltalya derhalAlmanyanın yanında yer alacak 

Kilizmanda ki alayımıza sancak verildi Ri~:.::;.p4~'i;~?::~:~ b~ Hariciye Vekilimizin bir Frans;z 
rada fevkalade mUhım telakki edıl 

l11tıtr, 3 .(Husus!) - Kmz.. 
tııanda, kahraman bir alayımı. 
ıa Orgeneral lzzeddln Çalışlar 
larafmdan merasimle sancak 
~6l'flmtşt!r. Vali muavini B. Ca. 

vld, mUstahkem mevki kuman.. Cat11tar, Jlf111 lef, Ba1Jr:aman.. 
öaİıı General Rasim, Belediye dan Gener:ıl temet tnOntı namr. 
reisi doktor Behçet Uz ve blr .. na sau·~ağı -vnmlş; alay, oıunce .. 
çok daveUUer merasimde bu _ ye kadar 1ancağı şerefile mu "I 

lunmuştu:·. General !zzeddln hafaza edeceğine yeminetmitş:ir. 

mektedir. Mihver devlet adamla.. gazetesine beyan ah 
nnın mütea.dklit mülikatlarmdan 

;:n:~~~t~v~:~=;t~~
10

;~ " Bir harp vukuunda Tu·· rk·ıye 
mek ve Bek tarafından soylenecek 

~~kn:a:~:;:;;a~~;: =~~~ b'ıtaraf kalacaktır 
bık kalmak istedikleri anlaşılıyor. 9 9 

(Devamı 6 1ncıaaJ Balkanhlar ahenginde Bulgaristan elzem bir Amildir 

lngiltere 
Rusya 

Karşılıklı 
itimatsızlıktan 
anlaşamıyorlar 

lngilterenin vereceği 
cevap hazırlanıyor 
llonova_ 4 (A..A.) - (Havaa) 

Sovyet tekliflerinJn bir İngiliz -
Fransız - Sovyet ittifakını ve 
bunun bir askeri mukavele ile ta
mamlanmasını tazammun eylediği 
burada teyit olunmamaktadrr. 

Paris, (Hususi) - Etitrensjan 
gazetesinin hususi muhabiri Ha. 

irciye Vekilimiz Saraçoğlu ile An
karada mühim bir mülakat yap
mıştır. Mülakat, telefonla Parise 
verilmiştir. 

Muhabire göre, Almanyanm 
şarka doğru girişeceği tazyı1c te. 

§ebbüsüne Balkan anlaşması dev. 
Jetlerinin mani olmak vaziyetinde 
olup olmadıktan sualini, Hariciye 

Vekilimiz cevapsız bırakrmJ ve ıu 
sözleri söylemiştir: 

"Bilhassa SeHinik anlaşmasının 
imzasından sonra Bulgaristanla 
olan dostluk münasebetlerimiz 
çok kuvvetlenmiştir. Balkanlılar 

ahengi ve Balkanlılar birliglnde 

Bulgaristan elzem bir amildir. Bu 
ahengin meyldana gelmesine Gos .. 
podin Köseivanofun Ankarayı zi. 

(Demmı 6 tncıda) 

General Veygand'ın 
gazetemize beyanatı 
General dün tayyare ile Bükreşe gitti 

Türk-İngiliz dostluğunun istikbali ROMADAKI 
Fakat malfun olan bir §ey varsa 

o da, kollektif emniyetin yıkılma
smdanberi Sovyetler birliği ken. 
disi için hiç lbir tehlike olmaksı
zın Avrupa kavgalanndan dışarı
da kalabileceği mütaleasmda:lır. 

Hususiyle ki Almanyanm ticaret 
teklifleri §eklinde Rusyaya yaptı. 
ğı avanslar ve İtalya ite olan eko. 
nomik münasebetlerin tanzim edil 
miş olması Sovyetler Birliğini in
firattan kurtulmak için birçok va. 
Sitalar bulunduğuna ikna eylemiş
tir • 

~eınleketlmlziıı en mühim 
~-.Cat mahsullerinden biri o. :.tt tiltün Umumi Harp esnasın. 
cı lııgtıtcro ı•lyasn.sında haiz ol 
ı:ttı nıevkll kaybetmiştir. Zira 
l !'p seneleri zarfmda lnglllz.. 

1 
er •ad.ece Virjinya tütünii lrnL 
~a alışmışlardır. 

tiS ~ar idaresi bu vaziyeti 
., ıönune geUrcrck uzun za. 
~•ndaııbeıi Türk tütünlerinin 
~rlUz piyasasında kaybettiği 
~ Vkii tekrar alması i(:in çalış. 
lı. kta.n geri durmayordu. l\Icm 

1:lliretıe öğrendil,rimlzo göro 
ltzttltcro hiikfuncttnln ve lngL 
g·· ınatı mahatillnin bu hususta 
• 

0
f"lerdiklcri allUm vo kolaylık 

"ll)• 
"-· Cslnde İnhisar İdaresinin tc. 
l\ll)l) .. 
.. 1~lerJ pek yakında müsbct 
•l.'nı 
~ ereıcr verecek bir safhaya 
l~ l"lruşur. Yarısı Türk, yarısı 
~gll.iı sennaycsl olmak üzere 
UJc l'llhıcak yedi yüz bin sterlin. 
tr.tu!~r şirket lngiltercyc Türk 
ı~ u Uıl'tı\!1 işi ile meşgul o. 
ı-. lctır; İngiltere hükflmetl <le 
'''tirli \1ı hahriycslnıle münhasıran 
rJlıh•n t" ' •• il m" k t ••t•• 

l t. ".. utünu c .a.111· ~ .u u. 
t 11\d 
tı'tı en nıiirckkcb olarak har. 
~a 11 Yar11ı1111ş husı:si bir tütiin 
tıl\l'f~tth•ınck suret ile bu şirke. 
111\ Şlcrin<lo mn,·nffnk olmn~ı. 
'l'il )"nl'(]un edecektir. Hattlı 
ıı.tl( tütiinlerlnln tngillz ııiya. 

arınd .. 
·~·- n m ' 'ki nlına ı ışınc n. 

"-ndn ha r olıluğu için O nınnh 
'l'u:kasının Lonclrn. şubesi de 
etın k: - lngili-ı şfrkcUno lştiruk 

1 eıc karnn ,·ernıi..,tir • 
ll<>IJ • 

ti" lu tere <ille bir memleket. 
t\uı)' scne<lc en nşağı yetmiş 
rı,1 on lc:Uo tiitün lstlhH\k eder. 
1'ıı..~'1k•lnr Hitliniiıı oıuln biri 
l\e~1hinii olısa yiııo menılc. 

l~tn nıühim bir mahreç 

Müsabakalarda temin edilmiş demektir. Onun 
Yazan: ASIM US 

için tnhiı-ar i<larem.lzin İngilte. YU b GU k d" • 
reyo ~iıık tiitüni.i lhrac edeblL z aşı r an ye lnCI 
mek için giriştiği teşebbüsler oldu 
ne kll<lıır yerinde ise lnglltere Roma, 4 (A.A.), - Littorio mü 
hülJ ômet.inln bu hususta gös. kafatı müsabakasmda yilzbaşı 

tcrdiği kolaylıklar ela o kadar Brintkman (Almanya) birinci, mü 
memnuniyeti muciptir. lazım Coccia (İtalya) ikinci ve 

I<'ııkat son günler<'lo dünya Yüzbaşı Tudoran (Romanya). il· 
h!idiselerl o tarzda bir inkişaf çüncü gelmi§lerldir. 
gösteriyor k.1 Türk '\"O lngillz 

i 

(Deoomı 6 uıcıda) General Vcyg'tl,na şcrefi1fs verilen ziyafeU~ '(Ya.zrsı 7 ncida 
hükfunetlerinin Türk tütünleri Pincio mükafatı koşusunda, yüz 

:·:~-ı..:~~~r~~ nl::~~ :::~~~e~~:7ı:~~~n:etv: Zogo dünkü yazımıza cevap veriyor 
İngiliz ücııret meselesi şekline yüzbaşı Kulioz .(Polonya). üçüncü 

kalbetmck yanlış olmaz. Zira gelmişlerdir. K l K 
Tmue·:ldc· uyde 0ill~ntngdilo~~::ı. ~==':ı". TU•k binieiledn vaoat demede r a ve r al içe akşam çayın l 

• .. -1 düşmeleri koştukları esnada hava-
nin beynelmilel saba<la daha k armasına atfolunabilir R k 
semereli iş birliği safhalanna nınur:: mükafatı müsabaka~ında ar otelı.nde ı·çtı·ler 
girebilmesi için Türk -: ln~Uz Bin.ba 1 Filipponi (İtalya) birinci 
iktısadi ınünnsebctlerlnin mıun.. , . ş . .. .. Tür 
idin olduğu kadar genişlemesi gelmıştir. Yuzba~ı Gurkan ( .. • 
. li • T " k _ İngiliz ik. kiye) Yıldız üzennde koımuş, dort 
ıcap e' ~or. ur 1 d" • 1 tur 
tıs:uli l'O ticari münasebetleri. fena puvan a ye ıncı o muş • 

nin genişlemesi ise <laha ziyade 
lngiUz l,likiimet.lnin ,·e İngiliz 
iş adamb.rm\ıı ellerindedir. 

Uiiyiik cihan buhranından 
sonra tn~iltcro hiikilmetl Otta. 
nuln. bir imparatorluk konfe. 
rnnsı topl:mıış l'e nna ,·atan ile 
üo'ninyonlar ,·e müstemlekeler 
arnsımln. tercihli tefrika esRSı. 

nıı miistenld bir gümriik siste. 
mi kabul c<lilınlşti. Ottu·n. gi.lm. 
rük sistemi bc.1ki Ilıit.anyn. ıulıı.. 
sı He ıf"ntlnyonların vo müs:. 
tcmlckelcı·ln hususi menfaatle. 
ıini temin etmiştir. J<'akat Tür. 
kiye gibi İngiliz imparatorluğu. 
na dost olan bir t.nknn mcmle. 
ketlerin DHylik Dritanyaya kar 
ş1 lktısa.di rnlntalarmr znnfn 

uğrntııuı;;t1r. 

Herhalde Türk • lnglllz mü.. 

Göring Madrite 
gidecekmiş 

Berlin, 4 (A.A.) - İhtiyatla te 
Ifıkki edilmek icap eden şayiala. 
ra göre Sanremoya giden Göring 
oradan l\fadrit zafer geçidinde 
bulunmak Uz.ere İspanyaya gide. 

cektir. 

nasebctJerinl kın·vetlendinnck 
için lııgiliz piyasalarında Türk 
mallRrmın rnğbct:inc engel olan 
scbcbleıi ortadım kaldınııak bir 
znruı·ettir. Ve her iki ta.rafın 

müşterek menfaatleri burada 
oldui,"11 gibi Türk • İngiliz dost. 
hır,"lınnn istikl>nll tle ikl mem. 
lck<'t miinascbetlerinln bn bn... 
kımdan tıınzimlne Julllı<lır4 



• 
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eşriyat kongresi 
Ulr gfüı c,·,·eJ, hnrt fnkıldbı. 

nın on yıllıl- muhn.scbcsinl gös. 
teren neşriyat sergi · ı açıldı". Bir 
gün sonrn müstakbel nc~ı·iynt 

fnallyetlnl ıwogrnnılnyacnk bir 
ıniincn er Jdtlenin toplnııtısı 

hnşladı. nu scrı,rl ile bu kongre_ 
gnyet rnnntıki şnrtlar içinde 
hiriblrlcrinl tnııınuılamnktndır. 

Xeşlr hayatımız ne hnldedir. 
sıınllne ergi en kc kin, en kat'i 
cevabı "ermektedir. Yeni dev. 
ı•in kiiltiir miznnı ı:;crr;i elinde 

Cüretkar bir odacı 
yakalandı Kahvelerde oyun Belediyenin yaz hazırllg"' 1 Merkez f iman 

t 1 b 1 t k~J "f d Bir Adam iş Bulmak 
oynıyan a e e er ş h , h f d b b ( eş f a ın a İçin Daire Mühürünü 

Polia Tarafından e nn er fara ın a UZ U unması Liman Memurlarının Kullanmaktan Suçlu 
Yakalan8:rak <?~Hara için tedbirler alınıyor Maa§lar~na Zam Dlin adliyeye cüretkiirhğın şnh 

T eslım Edıldı Yapılıyor eseri sayılabilecek, garip bir sah. 
Bazı lise talebelerinin okulla. Belediye, önümüzdeki aylat1:ia bulabilecek, buzun kilosu her ta. Türkiyenin 6 yerinde kurulacak tekiirlık vakası intikal etmiştir· 

nn açık bulunduğu ders saatle . şehrin her tarafında mebzulen buz rafta yüz paraya satılacaktır. Buz merkez lima:ı teşkilatları için ha. Suçlu belediye laboratuvarında 
rinde okuldan kaçarak kahveler. bulunabilmesini temin için yeni. satanların telefon numaraları dük- zırlı'klar başlanmıştır. Haziran odacı Naci adında birisidir. Nn· 
de tavla, bilıirdo ve kağıt oyun. den tedbirler almaktadır. Şube kanlarının haricine asılacak bir başında işe başlayacak olan bu teş ci bir glin işsiz kalarak kendisi-
Iarı oynadıkları polis tarafından müdürlerine bu hususta tamim kilat ile bilhassa liman memurla- ne baş vuran arkadaşı Abdul. 

levha üzerinde gösterilecek, buz ı h 
tesbit edilmiatir. gönderildigvi gibi buz müteahhidi- rının maaşları mühim miktarda a a : 

:.- yok cevabını veren veya fazla fi. B 5 ı· · bi 
1 urulnıuştur. Yakalanan talebelerin isimleri ne de tebli ğat yapılmıştır. arttırılmaktadır. - ana l ıra ver, sem r 

• .. v il · ' t ld kl k 1 yat isti yen olursa müşteri bu nu- Bugün 12 ve ı 4 lira alan me- işe yerleştiririm, demiş ve para. Ji:tiltür hn,ntanızm temelı ogren mış ve aı o u an o u - . b f . 
" 1stanbuı:ia ikı uz abrıkası mara ile zabıtaya şikayette bulu- 1 b d · 'b 17 5 uı aldıktan s nra y ı gelmesi nı-tık U\tln e nsmdnıı nlınmı':' lara tcbliğat yapılmak üzere l\la. mur ar ay aşın an ıtı aren • J 0 ar n · 

mevcuttur. Bu iki fabrika günde nacaktır. ve 20 lira asli maaşa geçirilecek. ni söylemiştir. 
yenJ TiirJ· JınrfJcriılir. Uııgiin arif müdürlüğüne yazılmıştır. 125 ton buz istihsal edebilmekte- . N . k d . . •

1 
1 1 b dellknnl ı Bu talebeler okul inzibat mec. ilk defa hakkında c:.ik§yet edi. tır. ı. acı 0 a şam aırenm rcsm 
~ rm yn.,ınn :ısan 1 ar dir. Buna ragvmen geçen seneler. :ı kt:.v ti d 1 b 
kiih~r sc\ lyclerlnl nııc:ık hu !isleri tarafından sorguya çekile. len bir buzcu belediye zabıtası ta- Bu haber aile sahibi olan ve se. ugı arın an ça mış ve una 

de şehrin birçok yerlerinde buz nelerdenberi pek az maaş alan me daktilo ile Abdullahın odacılığa 
hnrflcrlc ynpılan neşıiynt ,·nsı. ' r ek talimatname hUkümlerine bulunamamış, bazı yerlerde de faz limatnamesine, ikinci defasında 
tnsilo in1..'1ı;;nt ettirmek hnkfant. göre cezalandırılacaklardır. ÖnU 1 h 1 ı hıfzıssıhha kanununa göre ecza- murları çok sevindirmiştir. tayin emrini yazmıştır. Tayin 

• .. ~ k ' 1 ft d Tb · laya satı mıştı. Bu sene aynı a e 1 emrinin yerine karışık bir imza 
na nınllkdirlcr. Yh'ml ynşm. mu~ e ı ıa ~ an 1 .ı aren yme maruz kalınmaması kati surette landırılacak, iiçüncüsünde buz sat 

1 
.--oh 

1
-f 

1 
atmış ve Uzerine de daire mUhü-

dnn n..-ml",.ı olnn gençler çocuk. polıs ve okul ıdarelerı tarafından . . . • maktan menolunacaktır. c. ı· tı· a" ar 1 
• '"" ' t 1 , 1 k k 1 k k temın edılmıştir. ~ rünU basmışıtr. Ertesi gUn gelen 

Jnr im haı·tlerin Jınıi ciııde yn. arama ar }_apı n~a o . u aça . , Abd 11 h b 
lar]nln tesblt edılm"!'lıne dc"am B b b .. 'k' · d d k. Zabıta memurları buzcu du··k. f.~ Yerlerı"nde Serı"lecek u a unu görünce çok Be " hancı dHlcrln nçtığ"J <lünyıı nınn. . . ~ - • uz aş ayıı 1 ıncı erece e 1 ~ :r vinmiş ve arkadaşına te§ekkUr-

znrnlnn bnı·iç olnınk iizerc bir edılecektır. bayilerden her gün satış vesikası kanlarını sık sık teftiş cı:iecelder- Mümessillerin intihabı Ier ederek gitmiştir. 
J-diltür fılcnıl tnnımamnktndır. --o- arayacak, her müracaat elden buz dir. Baıladı Fakat Abdullah sevinmekte a-

Profesör Bakster tekrar tıçi1er1e iı sahipleri arasında çı- ce1e etmiştir. Çünku işinin yapıl. Jnr. Bu bnlmnclnn sergi iimld 
\'Oıicldir. Çünkü on senenin 
"clQdJuğu nice asll'lnrı yımınıln 
kısır bırnk:mn.ktndn'. FnkRt dün 
yB mlkyn.saı<ln müncV\'er yetiş. 
Hrmek mccbıırlyetlndo olftn 
Türkiye için hu serginin ınulıtc. 
,1ynt.ı beşeri bir kült.lir Terme. 
~,o kM değildir. J{cııdi :kudrc. 
tlmlzln ınnhlrctiııi, <lerecesinl 
olduğu gibi t~kdlr cdcblllyoruz. 
~ "'c ynlnız kı n mn:z.lye bnkarak 
böbürleniyoruz. Ne de lmşknla. 
rmıı. bn.knrnk ümitsizliğe düşü. 
yornz. Serglclcn sonra kongre o. 
lnnı gt\sterüiktcn sonra münev. 
T'arlc:tf olması lllzımgeleıı iize .. 
rlnclc <lüşUnmcğe davet ediyor .. 
E"vclA tcşhts koyuyor. Sonrn. tc 
clıwJyc gcçlyoı·uz. 

$6l"gf yi ,.e kongrc~i ~an Baş 
vekil Refik Saydam -veciz nnt. .. 
in mlr kiiltür <1.:n amızı gayet 
yerinde 1znlı etti. :BnşYekil Dok.. 
tor Refik Snytlamm gayet ren. 
listço ıznh ctt1ı:,.-ı, tc-.hlslni koy. 
tluğu bildi e)i nıe tekin içinden 
gelen, kültür cln,·asmın bütiin 
ı:iıçlüklerlnl, f;ctfn tnnı!Jnrını 

gayet > aı..~cln n truııynn 1\1 anrl t 
VckJU Jln nn AH Yücel de neş. 
rJyat işinde hnlletmeğe mecbur 
otdur,,..uınuz clnvnlnt•ı birer, hl. 
reı· ayclı. 

Hru.un Ali Yiicel'in mevzuu • 
IJahs ettiği her mc ele asırlar. 
danberl Jınlledilnılş olması Hl. 
znngelcn fıU·nt tarihi muknd. 
dcrntm bngüno kn.dnr savsnk. 
Jndı!,"1', geri bırnkttb"I 1.,lcrdir. 
Geri knlmış olnn bu işler az 
del,rildJr. Bn işlcıin hnllinl oka. 
dar J·olnyrn ycnecel;>imlzi snn. 
mnk dn. abes olur. F'n1mt onlnrı 
giiçlilklerlne rn{;"lnen ycııeceı;,r:tz, 
çünkü meclcni hlr cemiyet ol -
ma."k için knlitcsl üstiin l>lr kül. 
ti\r Amiyeslno ahib olmamız 

mutlnkR hir znrurettir. 
ı ·c.~ynt kongresinin Jm\TR. 

rnnk istedlj;rf nıe elclcrln tabak. 
kul..--u dm bir gümle <lerlınl neti. 
ce Yerecek işler<'len der,'1ldir. 
ırnıfür clnvn ının tahakkuku 
her şeyden cvTol bir clevnm 
ve znmnn meselesi oldnl,"tlndn. 
şüphe yoktur, 

hafriyata başlıyor Ogretmenlerin ders saatleri tespit edildi kacak ihtilafları halletmek üzere ması Jçin müracaat ettiği Eminö. 
iş yerlerinde seçilecek mümessille. nü kaymakamlığında iş meydana 

Fazla dersi olan öğretmenlerin rin intihabına dünden itibaren baş ç1km13, yakalanmıştır. Abdullah 
Sultanahmette hafriyat yap. 

mış olan profesör Bnkster yakın
da !stanbula gelip tekrar çalış. 
malarına başlıyacağını belediye • 
ye bildirmiştir. Bundan başka 
Fransız arkeologlarından Tiyer 
isminde birisi de gelecek ve kil. 
çük Ayasofyada mozayık arnya. 
caktır. 

l;u.mııtır. sorguya çekilmiş ve tayin emrini 
uhdesindeki dersler alınacak Her tarafta ay sonuna kadar Naciden aldığını söylemiştir: 

mümessiller seçilmiı olacaktır. Dün yakalanan açık göz oda. 
Maarif Vekaleti bir öğretme • 24 saat ders okutması için, öğ • lntihaplar da it dairesi müfetti§le. cı adliyeye teslim edilmiştir. 

nin haftada okutabileceği ders retmen kadroları ona göre tan - ri de hazır bulunmaktadır. Mümes Naci birinci sulh ceza hakimi 
saati mikdarını tesbit etmekte - zim edttecektir. Fazla dersi olan silleri işçiler kendi reyleriyle seç. Reşit tarafından tevkif edilmi§· 
dir. E,·velce de verilen bir karar öğretmenlerin uhdesindeki saat. mekte:iir. tir. 

--o- üzerine bir öğretmen haftada a. ler alınacak başka öğretmenlere Mümeasillcr ileride iıçilerle pat İş Bankasındaki 

Kaymakamlıklara 
Tayin Edilen Maiyet 

Memurları 

zami 24 saat okutabilecektir. t. verilecektir. ronlar arasında çıkacak herhangi Sahtekarlık Davası 
liıveten a)Tlca hususi, azlık ve Maarif mUdürlUkleri de husu. bir ihtilafı hakemlik ederek halle İş Bankasının Beyoğlu şube -
yaabncı okullarda da ders almak si, ecnebi ve ekalliyet okullanna çalııacaklardır. sinden sahtekarlık surelilc 

İstanbul vilayeti maiyet me • 
murlarından Kemal Hadımlı, Ha
fik kaymakam vekaletine, Fuat 
Ertuğrul. Boğazlıyan kaymakam 
lığına., Naci Akad, Karaisalı kay. 
makamlığına, Melik Yoluğ, Kon. 
yanın Hadım kaymakamlığına ta. 
yin edilmişlerdir. 

arzusunu göstererek Vekalete mil tayin edilmek Uzere inha edecek Muvaffak olamazlarsa viliyette 17.899,5 lira para çeken hesabı 
ı:. 1 b toplanacak bir komisyon iıe mü- cari memuru MUafak ile arkada. racaat etmektedirler. Vekıı. et u leri öğretmenlerin ders miktarla. "' 

dahale edecek, bu defa da ihtilaf şı Necdetin diln de asliye birinci 
öğretmenlerin ders saatleri mik. rını te.~bit ederek ondan sonra halledilmezse Ankaradaki umum1 ceza mahkemesinde muhakeme • 
tarı il?.erinde yaptığı tetkiklerde inha edeceklerdir • bir komisyon katt karar verecek- ıcrine devam edilmiş, vekilleri ta. 
okuttuğu ders saat miktarları . Maarif Müaürü ı . ranııaan-mmıımraıMT yapılmış • 
nm 24 olduğunu ve ilave edilecek d --o- tır. Karar on bir ma'-'lsa kal -

Mezuniyet AI ı " saatle bu miktarın artacağını gör Bir Tayin mıştır. 
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mliş, bu istekleri knbul etmemi~. İstanbul maarif mUdürU Tev • Matbuat umum müdürlüğUnün Altın Yerine Bakır 
tir. fik 'Kut bir ay mUddetle izin al- İstanbul ajanı Neşet Halil Atay Satan Biri Tutuldu 

y eni Üsküdar itfaiye 
Binası 

Önümüzdeki ders yılı başından mıştır. Yerine yardirektör Rüştü istifa etmiştir. Yerine umum mü. İbrahim KarakG.§ ndında blr a-
itibaren her öğretmenin ancak vekalet edecektir. dürlük müşavirlerinden Orhan çıkgöz adi bakır bilezik ve yUzUlc 

üsküdarda Doğancılarda yeni. 
den inşa olunan itfaiye binası bu. 
gUn merasimle açılacaktır. 

Hasan deposu 
Bundan başka Şişhane yoku -

şundaki bina da yola gideceğin- 1 yan g 1 n 1 
den Beyoğlu itfaiye grupu da Tak 1 Kurtarılan 3 Kasadan 
simde eski jandarma karakoluna ikisi Açıldı 
nakledilecektir. Hasan deposu yangını etrafın. 

--o--

1 

da 2 nci sorgu hakimliğince yapı. 
Eminönü Meydanı lan tahkikat son safhaya gelmi§ 

Eminönilnde birinci plana da. bulunmaktadır. 
bil yıkılmamış iki dükkan kal . Evvelki gUn ikinci sorgu ha _ 
mıştı. Bunların da ihalesi yapıl. kimi Kaşif, yangın tahkikatını 
mıştır. Kısa. bir zamanda kaldı- yapan müddeiumumi muavini 
nlacaklardır. Diğer taraftan Ye. Rifat ve bleediye fen heyetinden 
nicami parkının etraf mdaki elbi. mühendis İbrahim vaka yerine 
seci dükkanlarından beşinin de giderek yangın enkazı üzerinde 
sahiplerine tebliğat yapılarak is. keşif yapmışlardır. Yangından 
timlak edilecekleri bildirilmiştir. kurtarılan 3 kasadan iki tanesi 

--o-- açılmıştır. Bunların içindeki ev. 
5,000 Cankurtaran rak ve kftğıt paralar tamamen 

Siparİ§ Edildi yanmıştır. Sadece 100 lira kadar 
gümüş para sağlam bulunmuş • 

Dcnizbank gerek limanlar ara. tur. Hesap makinesi üzerinde de 
sın.da, gerekse İzmir ve İstanbul tetkikat yapılmış, fakat UçilncU 
limanı içinde İJliyen vapurların. kasa açılamamıştır. 
daki can kurtaran techizatını ıs- Keşif heyeti dUn de vaka yeri
lah etmeğe karar vermiş ve ilk o. ne gitmi8 kırılarak açılan UçUncü 
tarak 5000 tane can kurtaran ıi- kasa üzerinde tetkiklerde bulun. 
pariş edilmiştir. Bunlar bir aya 
kadar vapurlara tevzi edilecektir. 

muştur. 

Kasımpaşa havuz
larındaki hırsızhk 

Bir Motör Çalındı 
Evvelki gece Kasımpaşadaki 

fabrika ve havuzlaroa garip bir 
hırsızlık vukua gclmi§, Denizhan. 
ka ait büyük bir deniz motoru or. 
tadan kaybolmuştur. 

Sekiz metre boyunda bir bacalı 
ve kurşuni renkli olan motor ak. 
şamdan sahile bağlanmış, sabahle
yin bakıldığı zaman yerinde görü
lememiştir. 

Alay tayin edilmiştir. leri altın suyuna batırarak yal-
-o-- dızlamış, çarşıda bazı kimselere 

Olgunluk imtihanında altın diye satmıştır. 
Muvaffak Olamıyanlar tşe elkoyan zabıta tahkikat so. 

Olgunluk imtihanlarına dört de- nunda Karakaş lbrahimi yaka • 
ra girip de muvaffak olamıyan ta- la.mış, adliyeye teslim etmiştir. 
lebelerin lise bitirme diplomala- Dolandırıcılıktan 
rına "Olgunlukta muvaffak ola- Tevkif 
mamıştır,, damgası vurulacak, bu Sultanahmette Emllk komis -
suretle olgunluk imtihanına bir yonculuğu yapan Hadi, ev almak 
daha giremiyecekletldir. itiyen Bedriye adında bir kadrn" 

Buna ait tebliğat bütün okul i- cağızm 400 lirasını dolandrrmı!!· 
darelerine ·yapılmıştır. yakalanmıştır. 

---o- Hadi Sultanahmet birinci ııulb 
100 Seyyah Geldi ceza mahkemesinde sorguya ç~ 

Yunan bandıralı Andros vapu- kildikten sonra tevkif edilmiştir· 
ıiyle evvelki akşam Amerikalı zen Şeker Fabrikaları 
ginlerden mürek'kep 100 kaldar Aleyhine Açılan Dava 
seyyah gelmiştir. Seyyahlar ıehri Hazine tarafından İstanbul ve 
gezdikten sonra dün akıam tekrar Trakya şeker fabrikaları Tür1' 
Pireye dönmÜ§lerdir. Anonim Şirketi aleyhine açılal1 

Türk • Amerikan 800 bin küstlr liralık vergi da-
Ticaret Anlaşması vasmı görmekte olan ikinci ti~· 

Yeni Türk - Amerikan ticaret ret mahkemesi evvelki gün, hat.&• 
.ınlaıması dün al~kadarlara bildi. nenin şeker şirketinden istedi~ 

Üç Senelik Şehir Planı rilmiştir. Anlaşma bugünden iti- vergi miktarının tesblt edilmes• 

10 bin lira kadar kıymeti olan 
motorun bulunması için bütün li. 
mantara telgraflar çekilmit. sahil. 
lerde araştırılmalara başlanmıştır. 
Bu hırsızlığın deniz korsanları 

denilen ve mavunalarla gemileri 
soyan hırsız çeteleri tarafından 

yapı)dığı zannedilmektedir. 
-0--

baren meriyet mevkiine konmak. için bir ehlivukuf teşkiline ka -
tadır. rar vermiştir, 

Ehlivukuf Denizba.nk muhase· --o--
Karadenizde imha be umum müdürü Emin TogaY"• 

ticaret mektebi prof esörU Rasif'll 

Gallbn lnglllz Hıuiclye N:ı. lı oldııl;,•ı.ınu tahmin müşkfil tle. 
zırlnnııclnn Jorj Snymnn'ın anı_ ı;,rtıdJr. 

Heyetin tetkiki sırasında ecza 
deposu sahibi Hasan da hazır bu. 
Iunmuş ve heyete izahat vermiş. 
tir. Keşif sonunda yangının na. 
sıl ve nereden çıkarıldığı tesbit 
edilecektir. 

Vilayet, önümüzdeki Uç sene 
zarfında yapılacak i§lere ait bir 
program yapmış ve şehir mecli. 
sinden salahiyet almıştır. Üç se. 
ne içinde yol inşaatına 3.300.000 
lira, hastan.eye bir milyon lira, 
mektepler inşasına 600.000 lira, 
stadyoma 900.000 lira, Taksimde 
yapılasak gazino, Şehir Tiyatro
su ve diğer içtimai müesseseler 
için de 3.050.000 lira harcanacak. 
tır. Ayrıca itf aiycye de 22 bin 
lira Yerilecektir. 

. Edile.n. Maynlar . ve daha bir zattan mUteşekkil ; 
Bır sene ıçınde Karadenızde dir Vukuf ehlinin vereceği ra. • 

mühim miktarda mayn tahrip edil po;dan sonra mahkeme kararını 
miıtir. Deniz ticaret müdürlüğü bildirecektir. cnsı ofiıcn.ktır. Amcrlkadan Es. Fakat Çetinlik yenilmesi 

ld 11ünyayn geliyor. Yeğenini nıiimkün oımayn.n demek değil. 
tchrik ediyor. Vo lln.riclye Ne. dir. \Te zanıruı hısnnların eUnde 
znretlnln bahçe lııclekl çlınlcr:l uznynl>lleceğl gibi kısnlnblen de 
IY.k bcğcniyol'. Nazır llaricl. bir ölçüdür. Dııun için znmnnı 
ye lınhçeslnln bnbçe,·nmm nm. kısaltnınk Jnıkllnlannı dnimn 
cnsmn takdim ediyor. Dnlıçcvnn ehle cdcbiJlriz. Ji;snsen bu kon. 
birçok tavsi)elerdo bulunuyor grenln hcücfi ete bizi k-ısa yol. 
, .e nihayet şunlnrı söylüyor: d:m ü tün seviyeli bir kültür 

- Tm·Siyclcı-lınf naznrı itJ. lıaynf ınıı kn vnşturmanm uıııul. 

hnrn. alırsn.mz ilç yüz ene son.. lcıiul aramaktır. 

r:ı hu bnhçec:lekinln ayni olan Neşriyat kongre 1 mMzuu bu 
çimlere saJılb olursunuz. itibarla bugünkü m.lllt me~ele. 

Ncbnt yetiştirmek işinde <1.a. lerhnb; nrnsıncln. en ciddi olanı. 
'n bii)1e olııncB fikir hnyntı J. dır. 
c;hı ne kn.dar çetlnllklerlc kap. 8.ADRt ERTEM 
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Neşriyat Kongresine 
Gidenler Dönüyorlar 
Neşriyat kongresi münasebeti. 

le Ankaraya giden üniversite rek· 
törü, dekan, profesör ve doçent
ler dün ldönmüılerdir. Kongreye 
iştirak eden .d.iğer öğretmen ve 
gazeteciler de buıün ~clecekler. 
dir, 

sahillerimiıJ:le görülen ve gemiler • • 
için çok tehlikeli olan bu serseri Hapıshane Bınası ,,, 
maynlerin imhası hususunda 3000 İstanbul hapisane mUdürlüğil 
liradan fazla para sarfetmiştir. Vekfüetten aldığı emir Uzerille 

Bundan ı;onra görülecek mayn. dünden itibaren hapisane binnsJ· 
terin seri surette imhaalrını temin nı tahliyeye başlamıştır. Mab • 
için Karaı:lenizdeki büyük liman- kumların diğer hapisanelere se.''• 
!arda te§kilat yapılacak, buralar- ki bir kaç güne kadar bitcce~ 

da mayn tahrip müfrezeleri bulun Belediye lktısat 
rturulacaktrr. 

Esasen limanımudan Karadeni. Müdürlüğü 
~e müfreze göN:iermek çok mas- Belediye fktısat mlidürlUğUJ'I~ 
:aflt olduğu gibi maynlerin sular- tayin edine Saffet önümfizdel<l 
la ba§ka taraflara sürüklenip kay. pazartesi günü yeni vazifesill6 

bolmatarına ıebep olmaktadu. bqlıyacaktır. 



·' 

logonun dünkü yazımıza cevabı 
'----............ ----..--------------------------·---..._-----..-----------~ Kral ve Kraliçe akşam çaymı Park otelinde ıçtiler 

Siyasi icmal: 
....... ·-···· .. ·-·--··-··· 
Danzig meselesi 

llirku~ gündenbeıi ı~ehl tan 
ile Almnnya nrasmila.kl Uanzig 
,e Jioıidor meselesi had bir snt 
haya gir<U. Bunun sebebi HltJc. 
rin 28 .Sisnn nutkunu siiylcrken 
tnglliz deniz anlaşması Jle be. 
ı·abcr J,ehistan lle olan 103-l ta. 
rlhll ademi tecn\'ÜZ misakını 

tcshetnıJş olmasıdır. \'akıt Hlt. 

3 - VAKiT IS MAYIS 1930 

Denizyolları ve limanları işletmel 
müdürlükleri teşkilat layihaları 

Dün meclise verildi 

icra memurları 
iş sahiplerine iyi 

muamele edecekler 
Ankara. 4 (Hususi) - lcra me

murlarının iş sahiplerine iyi mu. 

lcr nutkuncla Lehistan ile yeni. Ankara, 4 (Hususi) - Devlet 1 ıain idaresinden mUntakil me . 
den konu~mak yolunun kapan. Denieyolları ve limanları işletme :r.urlar misilli, 

amele yapmaları hakkında Adli. 
ye alakalılara şu tamimi gönder. 
di : Memurların İ!;l sahiplerine 
karşı iyi muamele yapmaları ve 
mUmkUn olan kolaylıktan göster -
me:erl tazım geldiği halde bazı 

icra memurları taraf mdan bu 
husua layikile riayet edilmediği 
anlaşılmaktadır. İ§ sahiplerine 
karşı iyi muamele yapmak ve 
mevzuatın imkan ve müsaadesi 
nisbetinde kolaylık göstermek 
memuriyet vazifesinin tabii icap. 
!arından olduğu gibi hilafına ha. 
reket eden memurin ve hakim • 
ler kanunu mucibince inzibati ce. 
zayı da müstelzim bulunmak • 
tadır. 

mış olnıa.chgmı söylemiştir. :Pa. umum müdürlüklerinin teşkilat c) Denizbanka mWga İstanbul 
knt Dnnzlg<lcki nnzJ mahntill ve vazifelerine dair kanun 18.yi • İzmir, Trabzon !ilJl;ı.nları işletme 

h huk~·-et bugu"n l\"eclH!e Jeıinden intikal edenler hakkın. f(wkııli\do heyecanda olduğu asını wu ,, 
rd bl vermiştir. Layiha başlıca şu bil. da % 5 aidat kesilmeğe başlan-

glhi Almanların da bi en re kümleri ihtiva etmektedir. Mü - dığı tarihten itibaren, 
bir tnraft.an darbe hazırlnmnla. nakalat Vekfıletine bağlı ve hUk. d) Denizbank111 teşekkülUnden 
rı ihtimal hnıicindo deıi;ildlr. d w d d w 

mi şahsiyeti haiz ve merkezleri sonra ogru an ogruya bu san. 
Diğer taraftan Lehistan matbu. lstanbulda olmak üzere devlet dığa intisap etmiş olanlar ıntisap 
atı da le,·kallide htddctU neşri. denizyollan işletme umum mü • .nihlerinden ve her iki i§letme 
yat yapmnktndır. işte bunun dürlilğü ve devlet limanları işlet. idarelHine intisap edecek olan 
için acaba Dn.nzlg ,.e J\.orldor me umum müdürlüğü namlarile me.111urlar hakkında da intisap 
nıcselc~ı yiiziinclcn hir harp <:•- mülhak bütçeli iki idare kurula- tarihlerinden itibaren tatbik olu. 
kııcnk mı enlllşcsl biltün zihin. caktır. Devlet Denieyolları işlet. nacaUır. Muvakkat maddeye gö. 
ıerl işgal etmektedir. Bununla me umum müdUrlüğUnUn iştigal re, l"enizbankın bir klnunusani 
beraber IJchistn.n matbuatının ve vazife mevzuları eunlar ola _ 1939 tarihinden ilgası tarihine 
dillerinde görülen heyecana caktır: Türkiye sahilelrinde mun. kadar olan muamelat ve hesaba. 
rn!,'1llen Leh Harlclro Nazırı ta.zam posta seferleri inhisarını tı gösterir hususi bir bilanço De· 
Bek'in Hitler•e ce\'ap olarak \'C işletmek, İstanbul ve civan iç nizbank kanun hükümlerine tev. 
rcceği nutkun mutedil olııcai;ı hatlarile Yalova hattını işletmek, fikan Denizbank idaresi tarafın. 

f d hııkkınd" hn1K-rler , ·ar. Dlkka. gemi kurtama inhisarını işlet • dan yapılarak Münakalat Veka • 

Vazifelerinn mahiyeti ve iş sa. 
hiplerile daimi temasta bulunma. 
lan bakımından icra memurları. 
nın bu hususta ziyade hassasi • 
yet göstererek alakalılara sert 
ve fena muamele ifa ve müşkilat 
ihdasından tevakki etmeleri ik. 
tiza eder. Binaenaleyh icra ve if. 
lls memur ve muavinlerile ka • 
tiplerinin vazifelerini ifa sıra
sında kanun hükümlerine bu ba. 
kımdan da tevfiki hareketle hak. 
lnrmda muamele tatbikini istil
zam edecek hallere meydan ver_ 
memelerine dikkat nazarlarının 

belci ve icra daireleri üzerindeki 

Şehrhnlze gelmig olan Arna-ı divacın esas manas~ _etra ı~ a te değer olan diğer blr nokta mek kılavuzluk ve romorlförlUk lctine verilecektir. 
~tluk kralı Zogo ve kraliçe Je. dünkü gazetemi11e ı~tışar e en dn.ha , ·ar ki 0 da. ttalyanlarm inhisarını işletmek, Van gölU ig. Devlet Denizyolları ve Devlet 
~din ile maiyetinin buradaki bir yazıyı da alaka ıle okumu" Danzig ,.0 I\.oridor meselesi yü. ldme inhisarını idare etmek ve limanları işletme umum müdür. 
~kaJ:net §ekli etrafında dün gaze. ve demiştir ki: d . ziin<le~ Almanya ilo Lehl&"tan btJ1lardan başka inhisarı tazam· lüklerinin vazifeye başladıkları 
eler muhtelif rivayetler kaydet. "Abidle evli olan kı~ar ~;· nra.smcla bir harp çıkmasına ta. :nun etmemek şartile deniz, göl, tarihten itibaren 31 Mayıs 1939 
?lı.eJrteydi. ve kocası benim!e bera er ~- raftıır göriilmcmekte ol malan. nf"hir ve kanallarda her nevi yük tarihine kadar olan bUtçe ve kad. 
lGmı kralın Boğaziçinde bir yeye ne gelmiştır; ne d: gelece • d ve yolcu nakliyatı yapmak. roları Muıiakalat Vekaletin<:'e tnn 

~i\..ı. w • • B"" 1 b"r şey katiyen tas • ır.. · \ 1 k.1 ti ta d"k"l tat 
l "'W.: tutacagmı, kımi Adada ka. tır. oy e 1 ·1 • d w•1 nu \"RZiyete .. şlmclillk ("*mi inşa., tamir ve havuzla • zım ve e a e n s 1 1 e -
aca~ h be · rd · ,.e tasavvur edı mış egı · gorc · b"k k"ı"ne gı·recektir 

6UlI a r verıyo u. mım • . . 1 evlen harp tehlikesi buhmmndı~rına ma işleri, turizm i§lerinin denıre 1 mev 1 • 

au Vaziyet hakkında kralla en dir. Kızkardeşımı~ onun}~ b • h·u·mcdeblllrlz alt kısımları ile uğraşmak ola • 
Son te · Arn , t · ıması sebebıne ge ınce u, 1 

• • 
1 mas etmı§ olan a,. u • mı§ 0 

. . "b t Son günlerin mülılm mesele. caktır. t: elçisi Asaf Cacull ile görtiş.. sadece dıni bır rabıta~ıın -~~e 
1 
ıindcn biri lngiltcrc ııe So\". Layihada bundan sonra dev • 

· bolayısile kralın lstanbula olarak kalmıştır. Ve u 1 ıvaç e · A Jet limanları işletme umum mü. 
geıİ§ind d d - h' lerl tesbit benim büyük Türkiye cumhuri • yet Rusya arasuıda Şarkı v. 
~lrnek e~ ku.! uguld ıs yetı'ne kat'§ı beslediğim derin ve rupanın gMa.ntlsl etrafında ce. dürlilğilnün iştigal ve vazife mev. 

mum un o u s zııları zikredilmekte, İstanbul, tu. ···led · kend"ısı·nı· pürüzsüz muhabbete asla halel rcyan eden müzakerelerdir.· ov 
ı . ...,ı.uı og en sonra H ı ı lz:ırıir ve Trabzon limanlarında 'ltbuı eden kral Zogo, elçi Asaf getirmemiştir.,, . yctler hükumetlnin ar c ye 
C f ı ttt e hP.r türlü ticaret e!1)'alarmın yUk-aCUli'ye dem"ıcıtı"r k"ı.· Kral Zogo bunun bılhassa te- l{omiscri Utvino nn s n • 

"' ri lme, boşaltma ve aktarma işleri. 
"'l'ürkitycye ayak "bastığım an. barilz ettirilmesini ihsas etmiş - derek yerine tcra lleyetle.. re. le uğraşılacağı, nhtırlarm işleL 

daıı itibaren kendimi anaıı:atan • tir. isi l\lolotofun hu ,·azifc)i uzeri. 
tkz Dihl. hi.crsef.l..im._...Il.w..~ .. • Ahlt:karısil~birlik~imdi P.a. no alnu~ lm sı 1naillz • Ruı:ı m~ i:ıhisarmın anı barlar, antre. 
Yeyi daima ikinci tmtaıMm olarak riste bulunmaktadır. milzakerelerlnln ehcınmlyetl il. polar ve Denfzyolcu salonlannm 
biZ~nidir Kralla birlikte gelmiş olan Ar. zerine bir kat dnha umumi altl. 1tesıs ve işdletmle in:ıis~ıı:. medbunil • 

.• , ht rf .ır arasın a o acagı ı !iVe • ~kiyede ikameti meselesine navutluk nazırları, mu e ı pan. knyı çekmiştir. • mektedir. 
daır kral Zogo §Unları söyle - siyonlara yerleşmek hususunda . imdi bu müzakereler hangi . .. .. . . 
ltıi~tir: teşebbüslere girişmişlerdir. Bazı- nfhada bulunuyor? İngiltere • Bu umum m~~urluklerın teşkı-

., · 1 · l" Arn tı kta 1 lc.t kadrola"ı butce kanunlarma 1. - Türkiyey gelmek yolunda. !arının aıle crı can avu u ve Fransa ne Rusya n.rasındak v t . ~11 d t b"t 
~ı arzumun gördüğü. mi8a/irper. bulunmaktadır. Bununla beraber .,81.:> :ıti meselesinin henüz ne. lmg_!anlatcak Ure "e ermeild";8

1 
.. 1kl o. 

1ıe,.za. • tl w a·· ... lunaca { ır. n.um uru er, 
p otı; beni fC1Jkalaae müte]ıasst,s kendilerinın Arnavu ugn one - tkelenemcuıJş ,.e bir karara .. d.. muavini hukuk 
vhni"' 7.. kl . d . h b 1 . ılsız b umum mu lir • 1~ -::·ır. Hiç §Uphe yok "'" '7?6 ce · :rıne aır a er erın as. hıığlanmnını~ olmaSlnın se e. mUşaviri, muhasebe, işletme fen 
&eenaflTlı, ne de maiyetim bu yii'k.. oldugu anlaşılmaktadı~. Belkı a. ı.ıı nedir'! h ··t· mlidürlerinden rnUrekkep 
et~. misafirperverliği mdistimal ilelerini yanlarına alabılecekler • • ,·nıpa postasmdn.rı \"e ajans. b~; ::cUmcıı teşkil edilecektir .. 

ıyeccği.z.,, dir. larm tcbll~lerlndcn anladığı -
h l\raı. 1stanbulda. ikamet sureti Kral Zogo dün akşam saat be· 

11 
ıza göre vaziyet şundan iba. 

d ~lt~ında henüz bir karar vermiş şe kadar Perapnlasta. kalmış ~- rettir:- lnglltcro JJClılst.an ile 
ı·etildir. Şimdilik Perapalas ote. şi çeyrek geçe hususı arabasıle Ror.:ıanyaya herhangi bir teca -
.~de oturmakta devam edecek - kraliçe de refakatinde olarak ·· kar!Cöı ,.e,rdtıw garantiye 
'"'l' "t . ı · nızo ~ e.• 

. Parkotele gı mış ır. S . . t Rusyanın da iı.tlrl\klni 
l\raı · Digw er bir otomobille de kızkar. • O\) e ~ 

(}· Zogo, ikinci Abdülhamı - . . . ef k t t k isteyor: "Eğer JJChistruı ,.c Uo. 1
ll og"'l Ab"d d" V• b" h m del'llerı kendısıne r a a e me . ,,,. ~· u ı e ver ıgı ır e · " k zl d 1 • ,.~n.· nıanva bir taraftan tecavilze ub ıresini k d" . _,. k t ed n te idi Kral ve ı car eş erı .,.....~ - ,_ b 

}. n en ısıne rcua a e . ra bir ezintiyl müteakip rars:ı tngflt~re ,.e Fransa • u 
g~~eı.;e lkocasi~e ?irlil~te kbatı~ıp dan son oteıfne dönmüşlerdir. memleketlere yardım edecek • 
-...__::__o ması ıhtıma ı ve u ız. Perap:ı.las tlt. So,·yet nu .. ya da bu yardıma 

D k i!'tlı·f\k etsin.,, diyor. Sov • 

ün zehirli gazlardan orun- ,:et J\lısya ise bu garnntlye işti. 
d 

rillctcn e,·vcl İngiltere, Fransa 

ma tecrübeleri yapıl 1 \'e Sovyct fluı-ıya arasında iiçli.i 
bir ittifıık akdolunmasmı, on. 

'f" ' <lnn sonra yalnıı; J,chlı1tan ile 
Romnnyanm cleğtl, Baltık clcnl. 
z.lnden Jiarn.dcnlzo kadar uza.. 
yan muhtelif memleketlerin her 
hangi l>lr tC<'ll\"iİZe karşı garnn. 
ti cdilme.o;ini teklif mliyor. 

P~um müdürlilklerin alma, 
Eatma, yapma ve yaptırma, kira. 
lama ve kiraya verme gibi i§leri 
hakkında ıtrttırma, eksiltme ka. 
nununun hjkümleri tatbik edil • 
miyerek bu gibi i§ler Veklletçe 
tanzim olunacak talimatname da. 
iresinde yapılacaktır. 

3137 numaralı kanun hüküm -
leri bu kanunla teşkil edilecek o. 
lan her iki devlet işletmesi em -
rine girecek \'e Denizbank me • 
mur ve miliıtahdemlerinden; 

a) Denizbankta mülga Deniz. 
yolları ve Akay i§letmelerile fab. 
rika ve havuzlar idaresinden in
tikal etmiş olanlar hakkında de. 
vam suretile, 

b) Denizbanka mWga tahlisi. 
ye umum müdürlüğünden intikal 
etmiş olanlar hakkında seyrtise. 

nu iki türlii tıeklif nrasmd.ıı ctınclcrl için dalla en·eı kendi 

.;,;. . ' ~ 

lır k ' • Ü n~ 4.llİye mUdUrlUğllndeki zehirli gaz kursunun ders esımı m • 

fark nedir? tl'~.larmda bir lttJfıık Uo bağlan 
1ngiliz teklifine göı·c lngilte. mış olmalan lazım geleceği tik. 

re hiikfımcti bir tı1aı·rnzn nğı·ar rlndc bulunuyor. Sovyet nusya 
sa Sovyet Rusya kendisine yar. cnelce bu :ittifakın Uzak Şar. 
dun edecek deb'11dir. Ilunnn gi.. ka da teşmilini, yani Japonyayn 
bl Sovyct Unsya da herhangi knrşı da bir lnglUz • Fransız • 
bir devlet tarafından taarnıza Jhıs ittifakı akdedilmesini iste. 
uğrarsa tngiltccr hiikfımetl o • yorlardı. Son haberlere göre it. 
mm yardunına koşmak mccbu. tifakm uzak Şarka tcşmlU flk • 
riyctinde bulunmıyacnktır. l<'a. rinde ısrar e(JJlmodJğl anlaşılı. 
kat Lehistan ne Itomanya Sov. yor. 
yet Rusynnm önünde birer si. Rummla beraber henüz in. 
pcr ,·aziyetlnde buhmcluldnrm. glliz • Uus garanti müzakerele. 
elan bu memleketlere ' 'uku bu. rinln mahiyeti tamamile ardm. 
lncak bir taarruzu önlemek ay. lcnmış değildir. lld taratın fi. 

nl zamanda nusranın müdafaa.. klrleri arasındaki farkı göster. 
~1 demektir. mek üzere yukarıya kaydettiği. 

Alman heyeti Tah
randan döndü 

Tahrandaki düğünde Almanya. 
yı temsil eden General Ulrik'in 
riyasetindeki • heyet dün tayyare 
ile gchrimize dönmüştür. Bugün 
Berline gidecekleı:idir. 

Tütün Almak isteyen 
Firmalar 

murakabe hakkı kullanılırken 
memuriyetinizce bu nokta bil . 
hassa göz önünde bulundurula • 
rak kanun ve vazife icaplarına 

uymıyan hal ve hareketi görü
lenler hakkında derhal muamele. 
ye tevesstil edilmesi tamimen teb. 
liğ olunur. 

Almanyadaki lngiliz 
gazetecileri çıkarılıyor 

Amerikan rejisi ıon günlerde Berlin, 4 (A.A.) - Daily Tel. 
memleketimizden 200 bin kilo til- graph'ın !Hırlın muhabiri Green 
tiln almıştır. Ayrıca bir Macar he- ile dtğcr be~ lngiliz 24 mayıse. 
yeti de şehrimize gelmiş ve alaka. kadar ~lwanyadan çıkmak em • 
farlarla temaslara başlamıştır. rint almı3lardır. Bu hudut harici 

Heyet malları mübayaa için cdf!mt> kararı, "Natfonal Zei _ 
memleketinden emir beklemekte- tun,, gu.ete~ 4l!ln Londra muha. 
dir. Fransız rejiıi .de bu yıl mcm· biri hnk:..nda lngııtere tarafın. 
leketimizden 500 bin kilo tlitUn dan ·e:-ııerı lr raç kararına bir 
alacaktır. karşılıktır,, 

Görüp Düşündükçe 
-,, ~..-. ~ -~ ~ ---...... 

Ankaradan enstantaneler 
Ankara.da, havanın bahar bayramından haberi 70k. 

Şimşek çakıyor, gök giirleyor, ovndan toz bulutlan koparak 
şehre hücum ediyor. Ankararun· tozunda yine o eski renk 
,.e o evvelki kızgın, huh kabarış \'ar. Çnbuk öfkelenen a. 
damlar gibi ansızın p:u:layor. l<'aknt on beş yıl önce, bu sa
rı bulutlar, soka.klan, ederi, insanlan çinli bir geceye bo. 
ğardı. Eugilıı o dalgalar, n.ğaçtnn kalelere, beton apart. 
man hisnrlnnna çarparak kınlıyoı•. tistünden aşabllenle. 
rin ise tak.atı kesiliyor. 

Hele istasyon tara!larmda izlerine rastladığmıız Xül
tiirpaı k Ye hir göl kadar biiyiik havuğ da yapılınca Ankara, 
tabii <Hişmanlarmdn.n birini daha yenmiş olacak. 

Ilnramu güzclU~int cameklhı gibi t.oplayan, came.kAn 
gibi Ulçiilii hudndJar içinde göz önüne seren derli toplu bir 
hal vnr. Ycnili'--tn de nhmı caba. 

Uakıyor unuz boyaları parlayan bir dükkan sırası, 

terzi , .o kumaşı en ı;rötilnecek hale koymuştur. "Çarşı,. da 
blruz da sergiyi andırnıı bir intizam seziliyor. Düşünün ki, 
beş yüz metro süren bir mağaza cUzlsl bir tek ça.tı altına 

toplanmış. Bu <;atı hlrllğl, onlara bir aile çeşnisi, bir 
akraba görünilşü ,·eriyor. 

Güze~. süslii pnstnhancler, kalabalık kah,·eler, şen yüz_ 
lii, temiz ~nzinolar, bol nikelli, ayıın çnkıntıh berberler \'ar. 
Buradaki tek eksiklik, çnybanclcl'dlr. Jinni şu tJrynkllJğl 
hll' bclıi olmnktan çıknrarnk, bir ze,·k \ ' C keyif yapan çay. 
haneler ... 

Çay, otelde hlr fAcla, kah,·ode bir damak işkencesi. 

Knç kere clenedimse, o kadar kere rüzüm buruştu l"e pi,. 
mnn oldnm. 

ll'ıi~~~t~1: bazı denemeler yapıl mı§tır. Zehir~i ~zları~ nasıl te. 
llas11 ndıgi, maske ''e elbiselerin kullanış f5ekıl~erı'. 1:hırlencnlere 
36 · l'ardım edlldigvi dünkü tatbikatta. gösterılmı§tır. Bu kursa 

lt.r~: d" v ll'ı\ttı 1Ye, tebhirhane memuru devam ediyor. Yalimda ıger me. 
at içtıı bir lrun açılacaktır, 

"" ve nusyanın Şarki A\'rupa. !ııtlbudnn lbnrettlr. 

Mırıl mırıl konuşan bir semaver, çaya yaı..-ut parlaklı
ğı \"e1'en k~me bilH\r bir kadeh olma7.sa tiryakilik aç ka. 
hyor. Bir ı~I odasının yabancı a.au .. -. l(lnde, bu ~lıktaa. 

ne acı bir koyulamşı ,·ar bilseniz .. 
Hakkı Süha GEZGİN • 

Halbuki So,·yct Rusya böyle mb: lzabnt muhtelif haberler • 
<lt: .. ünmcyor. o, İngiltere, I<~rnn.Jdcn vt: ~·azalardan alınmış hir 

1 '1Ak1 kUçilk devletleri garanti A. U. ;..... ___________________ _ 
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Nevyork sergisinin 
açıhş merasimi 

nasll oldu 
NeVTork beynelmllel sel'Clsl 

altı ytız bin davetli önUnde a. 
çılmııtır. Açılış merasimi lkl 
saat ıUren blr resmi geçit takip 
etmiş, resmlıeçlte serginin ln. 
şaatında çalışan elll bin amele
de iştlrAk etmiştir. 

Reisicumhur Ruzveıt son o. 
Jarak Uç bin polls muhafaza. 
sında ıergiye gelerek yerini al. 
mış, bundan sonra da sergiyi 
açma merasimini bllflll icra et
mlttlr. Bu münasebetle söyle. 
dl#l nutkunda Amerikanın bey. 
nelmllel mUnuebetlerl kuvvet. 
lcndJrmek ve mllletler arasında 
sulhan anlaşma yollarını aç. 
mak emelinde olduklarını söy. 
Iemlş, memleketler arasında 

yıkılan hudutların birer tar!hl 
kıymeti oldufunu, fakat sene. 
lorln ve harplerin bu hudutla. 
rı altt1ıt etUllnl ıöyllyerek bey
nelmilel temasların bundan 
böyle sulh yolunda olmasını te. 
menni etmiştir. 

Sergiye 1şt1rAk eden altmış 

dnleUn bayrakları geçit mey. 
danında dalgalanmakta idi: 
Bunların arasında Arnavutluk 
ve Cekoılovakya bayrakları da 
bulunuyordu. 

Sergide birçok pavyonlar he
nüz açılmamış ve eğlence yer. 
lerl de çalışmafa başlamamıt 
olduf'l halde saat ikide büfeler 
tamamen boşalmış, saat Uçte 
artık yorgun düşen halk ne içe. 
bilecek bir yudum su ne de din
lenebilecek bir sandalya bula. 
mamışlardır. 

Serıtdekl polisler huıuıl ve en 
tere1an bir kıyafettedirler. BU. 
)1lk bir kovboy tabkuı altında 
mavi parlak bir pantalon ile tn
clllz 1'91ml kfTafeU göztıkmek. 
tellr. 

Serci mahallesi ile tehir ara. 
•mda ltllyen otobQalerln ıureU
mahsuıada yapılan Klabonla. 
n dalma NeVJ'ork prkuını çal. 
ıuaktadır. 

Zlyaretçllerin bUtUn ıergln 

elektrik lle mtttaharrlk bir 
sandalya berinde (Saati bizim 
paramızla 4 liraya olmak üze
re) dolaşmalan kabildir. 
Mdıyö Te Madam Ruzveıt 

serrtnln açllıt merulmlnl mtL 
teaklp Hyde Parka giderek 
PrensFrederik lle Prenıes lng. 
rid'e mllllki olmutlardır. 

Norveçli Prenses Martha Ue 
Prens Olol sergi açılmudan 

enel Mösyö ve Madam Ruzvelt 
ten mnsaade alarak amımıt

lardır. 

~RPUTLU .. ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
YAZANı • .......,._Tali 

-M-
tarihte bqlar. 1908 de Ununu. ğuluyordu. tık ve ihtiyar pmpl. ret etti. Harp patlamqtı. Orada 
evvelin 26 ncı gUntl Avu.etralya.. yon Sulllvan her Ud bokaörtl ae. p.mplyonluk tlnvanmı ortaya ko. 
nm Sldney eelırinde Cek Coııaon, ytrcllere takdim etti. Jetria tam- yup dövtlpneye mecbur kaldı. Ri

genç soyunduğu u.man Corbett'in Tomi Börna'e öyle dayak attı ki piyonluğu kazandıktan on bir kibi mqhur Jea Villard idi. Bu 

• VAKiT • 
ABONB TARlFBSl 

Aylık 

s Qlık 
1 •J'lık 
1 11Uık 

llemlelteı 
ı,ınde 

9$ 

llanldtl 

"''"""' ıu &r. 

• 
'" no " 900 1800 • 

4U 200 

Tarifeden Balku BIJ'llll 

için ayda otua bnıf dGelJDr· 
Poata blrliiine ıtrmeyeD ıerlert 
Qda J'etmlf .,.,... lmnq .... 
medlllr. 

ağzı hayretten açık kalmııtı. Ga- 14 Uncü rawndun sonun<ıa bu sene sonra bilytllıc bir hataya dil. organizasyon KO.banm Havana Abone ta,-dını bDdJren met. 
yet uzun boylu, halat gibi bir kanlı dövtlttl polis durdurmaya aerek mtlthiş boksör Consonun tehrinde 1915 nfMnmm betfncl tap Ye tellraf Ocreuııı. abone 
vücuda ve sınm gibi kollara 11- mecbur oldu. Müthiş bir hasılat karşmmda fena bir mağlO.biyeti gllnU yapıldı. 68.000 dolar ham. parasının posta nıa Müa 111 
hip bu genç bir ZAl oğlu RUstem olmuttu: tatmak için çarpJIIYordu. Arap lat toplanmlfb. Amerikada ban. 701Jama OcreUnl idare bndJ • 
kuvvetinde idi. Bir iki yumruk 68.000 dolar!.. kıymet ve kudretinin en kıvamlı nabllmek çarelerini dtlttınen A. ıerlne alır. 
teatiainden sonra pmpiyon Cor. Cebinde sar:ı sar:ı, çil çil altm zamanı olan bu tarihte ''beyat rap 8poreuluk eanma uymayan T1Jrld11enlıı ha JHMla multatıulı 
bett gencin omuzuna vurarak: dolu, on parmağında on pU'lanta Umit,, i on befincl rawntta n~ bir numara yaptı. 26 ncı ravuntta 

-"Çelik madeni miain mtlba. yUzU.k ve bqmda da eampiyon. avt ederek muzaffer oldu. Arap. beyaz rakibine mahaua yenildi. 
rek?. Yaradana kurban olayım!,, Iuk tacıyla Amerika topraklarına larm Allah gibi taptıkları mu· Bu komedyanm en canlı uhneei 
demiftir. dönen Consonu kimi yuhalarla ki· kaddeı bir eahalyet haline giren bir buçuk saatlik gayet ağır ve 

Bu eözler karşmmda Jefria 11- mi alkıglarla karşılam11tı. 1910 a Cek Comon, beyazlarm dehşetli tatsız bir mtlubaka yapan Cek 
deı tebeutlmle iktifa etmiı ve us- kadar büttln beyazlı siyahlı bok. husumetine uğramqtı. Bu son Conson, nihayet aözde nakavt o. 
tası Corbett'in Fitzimonsa mağ. sörleri har vurup harman savu. galebeal kendisine pek pahalıya larak yere yuvarlanır gibi oldu. 
lQbiyetl tberine galibi mUsaba • ran, rakiplerile adeta alay eder mal oldu. Polisin, htudllnetin, Hakem ringin ortalık yerhıde lSI· 
kaya davet etmiftlr. gibi dövillen araba karşı, mese. halkm da.lmt bir tazyik ve taki. le uykusuna nranm11 gibi yatan 

V AKIT er cıboal 1C11ılır. 
Adres deliftlrme lcnll 

Ticaret Dlnlaruua ... u. • 
atın IODdaa ltibarm IJla ar 
falanncla 40; ıo IQfalarda il 
kanıt; dBntlbacl IQfacla S; 
ikinci n lçtbu:lde 2; blrbleldt 
t; bqlık nm bmaece ı U.... 
dır. 

Bblk. cok dnamb. tn..u, 
nnkU UlD Yerenlere Qn Qft 
lndJnneler yapılır. Rumi oıaı.
nn aantlm • ulın 30 karaftar. 
TiCARi MAHIYE'rrB OLlllYAN 

KDCOK iLANLAR 

Bu maç ta 1899 haziranmm do leyi bir izzetinefis şekline döken. bine müstahak tutulmuotu. Niha. arabm öntlnde mafllblyet ayı • 
kuzuncu gUnü Nevyorkta Coney ler nlmağlO.p ve müthig boksör, yet her şeyden feragat ederek larmı sayarken, Coııuıon yllzUne 
hland sahaamda cereyan etmiı eski eampiyon Jefris'l çıkarmak Yeni Dtlnya topraklarından kaç. gUnee gelmesin diye ellle gtbıe. 
ve hakikaten Jefris dünyanm en budalalığmda bulundular. Jefris mayı düfilndü. Yalnız son maçta te siper alıyordu! Halle bunu pek 
sert yumruklarile hummı on bir vfilua fevkallde bir yaradılııtı yüz binden fazla dolar kazanmış.. yutmamakla beraber pmplyonlu 
rawntta temize havale etmlg. ama riiıgden çekileli kaç yıl oL tı. Paralanm alıp gitmesine hü. ğun kaşkariko ile de olsa arap. 
tir. :Müsabakadaki ıiddet ve te. muotu. üstelik sefahate dalmıı ko.met biraz da kurtulmak timi- tan kurtulup bir beyua geçme • 
fevvukunu görenler kendislle ka- ve manevi maddi kuvvetinden dile göz yumdu. Avrupanm bir sini memnuniyetle kartI1amı§tı. 
tlyen dövUpnek cesaretinde bulu pek f azlasmı harcamıı bulunu • çok şehirlerinde, ezcllmle Fran. Bundan sonra Villard'm 1919 Blr defa ıo, lkl defuı IO, ar 
namamıflardır. yordu. 1910 aenesinde temmu • sada paralarmı gel'•l •••fl-1 ...... da Dempaeye nasıl maflO.p oldu- defan 85• dBrt defan 71 " Oll 

"9 6.._, ~. A. b defası 100 kmutlar. Do a,ııJE 
Murro iaminde bir boksör gL zun çok mcak bir gününde Ne • federek meteliksiz kalan Cek ğu hakkmdald tafsilatı iliyor • nın Yerenlerin blr defaa Decl ... ı 

riştiği acı bir tecrübede iki dev. vada eyaletlerinden Reno şeb • Conson eöhret ve kabiliyetine aunuz. Dempaey de Tuney'e ye.. ndır. Dnrt aatın ıecen UlnlanD 
rede yıkıbvenıü§tir. Rakip bula. rinde müthit. görillmemiı bir ka. yakışmıyan bir liUballllkle bir nildi. Bundan sonraki tarih! va. fula aalırlan bet kmuıtan br 
mıyan Jefria mağinbiyet tatma. lababfm: tek defa olsun idman etmeden kalan 8I1"UI geldikçe bir bir an.. aap edlllr. 
dan ringden çekilirken o zaman. -"Ah Jefris bütün ümidimiz yine ?.enci olan Sam Langfordıa latacafız, Hluneı kııl'Oıua .-llnlılılf 
ki usule göre yerine Mawin ve şerefimiz sensin!. YUzümUztl bir d6vlle yapml§ ve muvaffak o. ~··. . :!:'/:,,~~ larlful ilikti• fi 
Hart veya Cek Rut iaimlerindeki gtlldtlr!..,, diye bağnşmalan ara. lamadıfı için bqka maçlar da 1926 seneainın güzel bır bahar 
iki boksörden birinin tanmmama. smda ringde beyaz eampiyon bir temin edememi-+'. Kıymetinden gtlntln.deylz.. Vakit hem dolnıdaJI dolnl-

vw Şerif N ktald .--ı..... 1 ya kendi ldare )'erinde. hem Aa-
SIDI arzu etti. Halbuld Mawin gemi aslanından farksız yer al • pek ziyade kaybettiği senelerde, • evyor .JIWOU&aUea • kara caddesinde Vaht Yarda 
Hart o aene Cek Conson isminde m11. allat ve teşci tuf anma bo.. on parasız kalarak Havanaya hic Din pencerelerini açmif, havanın altında KEMALEDDiN !REN 
bir Rnci ile huaual bir maç yap. _ - =- _ ılıklığını clieJ"lerine dolduruyor. bin BClrosa eliyle fllD bhDI 

:;.~..:: = (-VAKiT SPÔR-iJIOSAlfAKASf I :t:~== ~ ed••· ıaa.a .. a •dd ... : muı 
r.ıeııcl Ce~ <l>naon gayriresmt fa.. 1er Ten!d~,--a!m& 'b!r-~)ıek Jra. lUewd...lll'Qr. ulnmma teWClll' 
kat IU göttırmez bir cihan şam. Futbol Gure YO dar di!ıleıilyoı'. Ala'tbtlt& PfiDdt dip adresinl aldı. Ve otom 
piyonu ayılıJordu. Dünya boks ' ş, zma kahvesini yudumlarken sabah ga atlayıp hemen o IÜD gitt.I 
llern"'d• yen1 bir "Beyaz Umit. va Atletizm Amatörleri. mte1erine ancak eöyle bir göz a. sanı otelinde buldu. 
f&ıQJnnU,ordu. Bob federu)'on~ Arasanda tabillyor. Aman! •• Çok entere8an - Tllrk bobörtl Miat.er Ha 
lan ve beyularm tetkilltı deh.. bir yazı: sanla görtıeınek fat!yonun. 

eeW bir faaliyete giriştiler. Di. SPOR "AmerikG ~ yenı ,,_.. - l{endttlt banyOOadır. Ha 
yojen gibi hani hani adam an. 1ayaıa tnAtM ıbir Nrk! . .., verelim. Kimsiniz?. 
yorlardı. Şampiyonluğu 2ncile. 36 puntoluk serlevhadan tafsi. - %eitaeY. Kampanl ı!maJtll'll 
re kaptırmamak için ne uğraşı • y ı d lata geçiyor. Fakat hayret! .• Bu rn Şerif. 
yorlar ne uiralıyorlar .• Akai gibi 1 iZi n 1 bir güreşçi değil!.. AğU' sıklet Otel kltibi, Şerifin ıwtmı 
bir tane beyaz eleman bulamıyor- bir boksör. Okumakta devam e. lıp biraz beklemesini rica ettL 
lardı. Bu malarda 'l'omi Börns • diyor: radan yedi dakika geçti snıcm.111!1 
ilminde beyaz bir boksör çıkıp s e çı yor uz "Geçen sene büytlk Tlirk peh- F.smer, kara yağız, zayıf f 
Hart'la tutqtular. Maç 1906, 23 livanı Yusuf Hl111eyin tarafmdan smm gibi, uzun boylu. V!l.lr:~ 
tubatta Kaliforniyaıım Loa An. B 1RINc1 YE Amerikaya getirilen TUrk boksö. lı bir delikanlı merdivenleri 
ce1ea 19hrlnde yapıldı. Seyirci az rtl Hasan, müthiş yumruklarile lerek ve toprak inip Şerife 
gelmiftL 20 ravuntıuk heyecan. Bir B i s i k 1 et annne gelen hasunlarmı iki nç da. ru geldi. 
llZ bir mUcadeledeiı IODl'& Börns l'utboJcu KdmU kikada yere seriyor ... ,, - TeeerrUf ettim lıllater • 
galip geldi. Ve pmpiyonluğu al. 11dnciye: - Şık ve kıymetli bir saat: Uçilncilye: - bir çift Aman? .• kim yahu? •• Nasıl o. rif. 
dı. Aalen Kanadalı olan Börns iıkarpin: dardllncilye: - Bir ppka: bepnciye: - Bir aenelik luyor da Şerif fimdiye kadar ha. - Guetelerde m~~P.ffl~r":'JI 
Amerika topraklarmda bir zenci Resimli Hafta aboneli: altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo- berdar olm&llllf? .. Yusuf Htiaeyi. lerlnl iftiharla olmduium 

jlliiiiliiiiiilllİmllılİiiiiiiiiiii~ ile çarpJllDll mUeldllltmı hesap. yunbafı: 4 Jdfiye birer çllt ipekli çorap: ıo Jdpye birer adet ni tanıyor. Llldn onuiı yanında sizsiniz değil mi?. lemdar sinemas hyarak kazanacağı mühim mik. Tayyare piyango bileti, onbet okuyucumma birer fite bil· böyle bir genç hiç görmemiş.. t- _ Evet efendim. 
tardald paraya tamah ederek . ytlkkolonya; 15 okuyucum111& birer elle kllçtlk kolonyao 25 ki. fitmeudı te .• :Muhakkak kendiai. - Amerikaya pçem _. 

JKl FiLM Cet Conson'un davetini kabul et. ılye birer tuvalet sabunu; aynca 150 Jdeiye muhtelif clna he.. ni arayıp bulmalı, görilpıell:. Bir geldinls? 
ti. Fakat yenileceğini de lyl bil. diyeler. vatandaş değil mi?. Acaba nere. - Hayır •• ! Gueteler J&Dbl 

Büyük Caz dili için organizatörlerden para. 1 11?. Kimin nesi?.. dılar. Ben DinarhBUaeyiıı1.e 
Son Gangıterler lan pefin petln cebine indirmeyi 1 MOsabakaya ıştirlk Koponu: -81 -1 Şerifin merala ve arzusu ça. prmı,WdnbenlAmerikayaO 

unutmadı. buk halloldu. Bu meçhul TUrk tirmedi. 1916 danberl ben 
llk JUCl htkimiyeti işte bu .-- -.- - .......... boksörünün maçlarmı yaptıfı dayım. ( Af'kan flf/lf) 

Karamazof K~d~ş ·e 
Yazan: Dostoyevski 

Diye diltUndU. Bu aralık Trifon da 
merdivenleıden iniyordu. Arabanın et. 
raCında kadınlar, kaylWer, .UrilcWer 
birlkmitlerdi. Hepsi Mityaya bakıyor. 
1ar, onu ince ince; merakla tetkik edi
yorlardı. 

Dimitri arabaya girince: 

- :Kotça kaim r 
Diye tellendi. 
Birkaç kiti: 
- U turlar olıun 1 
Sartzhlmı .erdiler. 

- ADahaıamarladık Trlfon Borlıt~ t 
Pakat Trifonun danlip bakacak vakti 

mert müıterilinin ıesini lıluymımuJik. 
tan geliyordu. Haklı görünmek için bir 
yandan da kendi upldarma çılapyor
du. 

Bu arada bir baıka bldiae de oldu. 

Araba kotmaıı ve heyeti tehre g8. 
türmesi iıtenen köylü: 

- Ancarya 11raıı benim değil, "A. 
Jdm,, mclir. 

Diye direniyordu. Halbuki bu "A· 
kim,. denilen adam orada yoktu. Bir. 
kaç kiti birden bulmap kotuıtular. 

Triton bağırdı: 
- Bu herif utanmamı biridir: Mav-

yirmi bet kopelc vermlıti. Gidip rakı 
zıkltmılandı. Şimdi de: 

- Gitmem de citmem 1 
Diye tutturuyor. Sizin bu senem be. 

riflere kup c<Sıtercliğiniz yumupkhğa 
ıaııyorum dofnııu efendim. 

Dimitri de IÖze kanprak: 
- Canım, bir ikinci arabaya ne lü. 

:ıum var? .•• Ben kaçacak, iıyan edecek 
değilim. Bırakın kusum ıu adamcağızı 
keııdi haline. 

Dedi. Mavriki Marvoldviç ıururu in 
cinmit ve çıkpcalı: fırsat bulduğuna ıe
vlnmiı bir tavırla: 

- Efendi, bana naııl bitap edeceği
nizi 8freniniz de nasihatlerinin bapa. 
lanna bırakfnız. 

Cevabını verdi. 
Mitya ktpkırmm kesilerek ıuatu ve 

o zamana bdar farlcetmedili soğuğun 
ti iliklerine itlediğini duyup Urperdi. 

Yağnnır dinmiıtl, fakat Mrt, acı bir 
rüzgar yüzlere çarpıyordu. 

Dimitri yakalannı kapayarak, ıöy-

- Titriyorum, galiba titiidüm. 
Nihayet Mavrild de arabaya - Mit

yayı çifniyerek ve farkında olmamıı 

görünerek - cirdi. Yayıla yayıla yer. 
Ieıti. Yalnız doğruyu aöylemek llmn· 
ıelirıe, gösterdiği bu tersliğe ralmen 
bu adam, kendisine yükletilen ıu vazi
feden dolayı hiç de memnun değildi. 

Dimitri, bu defa içinden gelen dost 
bir hiıle değil, bilikis kupnlıktan ta. 
pn bir ıeıle bağıı1dı: 

- Allahaıamarladık Trifon 1 

Otelci, birdenbire kibirle titiP kaba. 
rarak ona dönüp baktı. Elelri arkaanda 
idi. Gözlerinde derin bir azamet oku
nuyordu. Cevap vermeğe tenezzül et. 
meden bapnı çevirdi. 

Tekerlekler gıcırdadı. Araba kalkı
yordu. Tam bu ıırada ortalığı genç ve 
kuvvetli bir ıeı çınlattı: 

- Uğurlar olıun Dimitrl Fiyodoro
vtç t 

Bu ovun ae. 

si idi. Mityanın eline aanlarak USUll 
zun 11ktı. 

Delikanlı ıon derece mUtehanla 
rak• 

_: Allabanmarladık mert dost! d 
bu inaanbğını hiç unutmıyacağım. 

Araba yilrildil. Elleri birbirinden_,, 
nldı. Çmgıraklar çınladı. Mityayı ır 

türilyorlardı. # 
Kalcanov, kop kop otele dası......, 

Yukarı kata çıkamıyarak alt kat dCJll"' 
zinde bir sandalyeye çöktü. Ve bir 
cuk cibi elleriyle yüzünü kapa 
uzun uzun ağladı. ~ 

Mityanm milcrim olduğuna aklı r . 
mıı gibiydi. Kendi kendine: 

- O, bu iti yaptıktan ıonra. 
inaanlann ne kıymeti olabilir! 

Diyordu. Dünyadan ifrenmiftL JJ
tık yapmak bile iıtemiyor, kederi 
ımda: 

- Dünya, yapmağa delecek tef 
Diye mmldamyordu. 

DeN911wr). 
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Günün siyasi meseleleri 

B itlerin nutku 
karşısında Fransa 

Bir sİrJrİ aliıllının maceraları: 

r
YAZAN: 

Esy~r•ö'E "LftöS'" l ---------------- A'-lm:a=n~ıa=r~B0e~l~çi~-~,;:::~:=::::=::::=:==~===~~=,~~~~~ 
lier Hitlerin nutkunu berkesin ması ile Leh - Alman aldemi te- k d h d R ad y o ve Ti y t 1 Paris Transatlantiği ~ilphem hidise gibi beklediğ; gün cavüz misakımn feahL a a a İSe . m j a r Q yangını ~r ge~ti. istikbal hakkında fazla Mübalega etmiyeceğimi bilsem, k I Şüpheli kadın 

Faris Transatlantiği yangını 

tahkikatına devam olunmaktadır~ 
Mamun Cesar Frank tahkikat h1. 
kimi tarafmldan avukattan müva .. 
cehesinde bir daha isticvap oluna 
caktır. Bu isticvap netiresinde Cc
sar'ın !kasten yangın çıkardığı sa. 
bit olursa mevkufiyeti devam ede.. 
cek, aksi halde tahliye olunacak~ 
tır. 

d~hanetlerde 'bulunmak, fazla teh Almanyarun diğer totaliter devlet çı arıyor ar? Ankara Radyosu knr şarkı - llir kendi gibi zalimi ıde kaçmak: gibi ıeyler onun nu. lerle olan anlaşmaları müstesna ol il Cuma - 5-5-39 sev~l. _ 0 - Rumeli tllrküsü - koyun bu 1 una m ad 1 
tukların.daki tesiri azalttı. Diğer mak üzere §imdiye kadar bozma- Fransızça Faris - Soir gazete. ~enı yukseklcre. 7 - Halk türküsü • 
~~aftan, artık biliyoruz ki Her nuş olduğu iki muahede varsa on. sinin yazdığına göre Almanlar 12.30 Program. "2.35 Türk müziği ıkldc turnam. 20 Memleket saat aya 
Qltle · k1 b" B 1 ·'--'da hAd• 1 'k Pl. 13 Memleket saat avan, nJ'nns ,.e · . rın nutu an onun ıslerini lar da bunlardı diyebilirim. e çı- a ıse er ÇI artmakta- ~ rı, 

3
Jnns ve meteoroloji haberlerı· ifad d B' M me:teorolojl haberleri. 13.15 _ 14 l\lu_ 20 15 T . • 

1

_ e ediyorsa bile niyetlerini an- Hele inailtere ile olan deniz an ır. ır ayıs gecesi ekserisi A. · emsıl (Geyik avcısı • "eç os "' ı.· zik (karışık program • Pi.) 17.30 " 
Otrnaktan .ziyal:ie gizlemektedir. laftOasrru bozarken buna sebep vusturyalı ve Sildet olmak üzere İnkılap tarihi dersleri. llalkevinden n.ınn) Yazan: Ekrem Reşit. 21.15 
ıi •Un içbı k<ndiainbı a5zlednden g8at.,mek zahmetine bile katlan· Uç yüz kadar Alman Limburg'da naklen. !8.30 Prog'3m. 18.35 MUdk h<hom, tolwllfit, kambiyo • nukut 

Yade hareketlerine dikkat edili- mıyor. Yalnız ''bu, Almanyaya bir toplantı yaparak nümayişte (Bale müziği • Pl.) 19 Konuşma. ve ziraat borsası (Ciynt). 21.25 Ne 
::•· K~nd_iainc. cevap verilirken karıı• çevrilecek olan fikri, ve çem bulunmuılard•r, 19.15 Tilrk mUdl!I (ra"l h•>·ctı). 20 ''

11 
plOk!" - il. 21.30 Mil•ik cso: 

'" Yenı bır hücuma mani olacak ber siyasetine bir mukabeledir,, Südetler, Heinleyn'e mahsus CeIAl Tokses ,.e arkadaşları. 20 Meın nal - Beethoven Kreutıer .. Sonatc l!ıuk \c k leket saat ayan, ajans ,.e mcteorolojı keman ve piyano) Necdet Remzi 8 

hır :vemet kurmak gibi fiill bir diyor. ara teristik bir kıyafette idiler. haberleri. 20.15 Türk müziği. Çal:ın. tak. Ferhunde Erkin. 22 Haftalık 
e et gösteriliyor. Bu ıuretle, bır' iki ay zarfında Merasime Almanyanın Brüksel lar: Cevdet Ça11lar, Eşref K:ıdrı', J:Jn. posla k ı ( A ıs .. • u usu ecnebi dillerle) 22.30 

da lınan devlet reisinin Reichstay Avusturyayı, Çekoslovakyayı ve B~~are~en bir z~t ~le bir de Ran san Gilr, Hamdi Tokay, okuyanlar: Muzık (küçük orkestra _ Şef: Necip 
söylediği ıon nutuk bu umu. Memeli şiddet kullanarak ilhak huklımetı adamı ıştırak etmiştir. Safiye, Toğay. 1 - Hicaz peşreYi • A.şkın) 1 - Bralıms _ Macnr dansı 

!!1 kanaati biraz daha kuvvetlen- etmi" olan adam Mister Chamber- Toplantı nihayet bulduğu .za. Salim Deyin. 2 - Jlaydurın hicaı No. 5.6. 2 - J. Strauss - Viyana or-
"'recekti" 'il•• :ır ah 1 · şarkı • Hicranı elem. 3 - Refik Fer 

r • .-ıster Roosevelt o çok lain'i taarruz niyetini beslemekle man m alın jandarma kuman- mnnlarının efsanesi. 3 - l\lu"'ller ••il san - Hiaz ~nrkı • Cihanda biricik 1 
• çok insant hitabı ile ona ısulh itham ediyor. Halbuki İngiliz bat. danı salona girerek üniformal.ı p. sevdiğim sensin. 4 _ Saliihallin Pı. •

3 
Poloma ş:ırk1sı üzerine fnntezi: 

ıoluna girmeyi teklü etti. Bu ne vekilinin bant ve sulh arzularını hısların nüfus kağıtlarını istemiı- narın • Hicaz şarkı _ Anladım sev. 
23 

1\lüzik (cazband - Pi.) 23.45 2.ı 
er Hitlerin izzetinefsine doku- nasıl göstermiş olduğuna tarih şa. tir. Belçikada siyasi üniforma ve miyeceksin. 5 - llas:ın Gür • k:ınun Son ajans haberleri ve yarınki ;ro. 
~ bir hareket olacak, ne de hittir 

1 
alametler taşımak memnudur. taksimi. G - Eviç şarkı • Bir sebep gram. 

ltıilletinin. Bilakis, teklif edilen Her Hitler bu meseleyı' lngı'lte- Vaz.iyet bu. şekilde iken meclis- le gücenmişsin. 7 - Türkü • • ·•ı. 
leyden f 1 • 'f d d t b d dım bahçene girdim. 8 - Saz eser_ 
,_ en az a ısti a e e ecek o. re ı'le yenı"den müzakereye hazır en ır .zat Jan arma kumandanı:.. «<rı Al feri ve oyun havaları. 21 konuşma 

" :ır 21.15 Esham, t:ıh,• ilôl, kambiyo • mı 

Ertuğrul Sadi Ttk 
Şehzadeb:ışı (TU
llA:-;') tiy:ılrosunda 

hu gece: man milleti olacaktı. oldugvunu ı·ıııv'e edı'yor. Fakat bun nm yanına gelmi• ve kim oldug~u. 
te ~be ve akla hitap eden bu dan evvelki anlaşmaya karşı gös. nu sormuştur. Kuman.dan hüviye- kut ve ziraat borsası (fıy:ıt). 21.2a 
lı~fı kabul e.deceği yerde Her ter.diği hareket her halde Ingilte- tini gösterdikten sonra, yabancı Neşeli pl:iklar • R. 21.30 l\lüzik (Ri-
qıtl k adam• yaseticumhur filfırrnonik orkestrası 

f-IFH l•lmDI~ DEVA Okuyucu D:ı. 
rnn A) sel A tilin reYüsü, Cumartesi 
HA \il\ I.:T \ÜCESES ve arkadaşları 

Pazartesi sabahı bir Alman gen 
ci şüphe üzerine tevkif olunmuı
tur. Yapılan tahkikat Erick Şafe( 
ismindeki bu delikanlının seyahat 
etmekte olduğunu meydana çıkaı: 
rmş ve kenldisi tahliye olunmuı
tur. 

Yangının ne şekilde çıktnıı ol
duğu henüz 'belli değildir. Taldd. 
kata birçok cephelerden devam 0 _ 

lunmaktadır. 

Şüphe edilmekte olunan Alman 
kadını hakkında henüz fazla bir 
malumat elde ddilememiştir. 

Tahkikata devam olunmaktadır. 
•- er Amerikan Cumhurreisinin reye, Almanya ile te rar bir an- • oe b B Alm k ın·· ·· U - şef : H:ısan Ferll) 1 - L. Van neci 
I~ bilsünü ve garp devletlerinin latma yapmak cesaretini vermiye. ..- en an ons .. ~yum.. ç hoYen, • 2 inci Leonore Vvcrtııru. 

~yetini uzun uzadıya tenkide ce'ktir. Bu yeni anlaşmanın da ay. gun sonra buralda huvıyet vara. 2 - Joseph Haydn _ senfoni mi be. 
~§meyi tercih etti. Ona göre nı ikıbete uğraımyacağını kim te- kası sormağa hakkınız olmıyacak- mol ma1ör Nr. 99. a), Adagio • Yi. 

Paristen Sagon'a giden 
leu~u gergin vaziyetin mesut- min edebilir 1 tır. Yace Assai, b) Adagio. c) Menuetto _ 
ı...11 onlardır ve insanların huku- Demiıtir. Trio, c) Vivace. 3 - P. Tsch:ı'ko • .. u.... 'k Leh" 1 • d Toplantıdan sonra ünı"formalı vsky • Romeo et Juliettc (uvertu"'r _ 

il 
..... •uı ast yapanlar da Rusya ıstan mese esın e Her Hit. 
e Ôeraber yın· e onlardır. Avustur ler daha vazih davranıyor. Bu Südetler ile Alman konsülü oto- Fantezi) 4 - il. Bcrlioz - Ilenvenu hıı ıo Cellini operası uvertürü. 22.4() 

11\ ilhakı, Çekoslova'kyamn par memlekete bulunduğu teklifleri, mobil ile gitmişler ve ayrılırken Müzik (operetler_ Pi.) 23 Miizik (caz 
~nma ve mahvi, Memel ve Ar. ondan neler istediklerini söylüyor. or.ada kala~. Almanlar tarafından band _ Pl.) 23.45 _ 24 son Ajans h:ı~ 
~\'Utluk hareketleri. Iıpanya ve Fakat ~örüyoruz ki Alnianya Le- Hıtl aıulu s.etamlanmışlardır. bl'rleri n yarınki program. 
tın taarruzlan gibi hldlselerden IMtana onda eea•en buluaan ter .Alidanya Ye Polonya Cıanarteai • 6-6-39 
•onra bu sözler !hiç bir tefsire ih- terden fazla 'bir ıey teklif etme. Münasebatma Dair 13.30 Program. 13.35 Müzik (ope_ 
tiyaç göstermez zannediyoruz. mittir. Yalnız fazla olarak, yirmi 8" M k 1 ret seleksyonları • PJ.) 14 .Memleket 

be H' 1 h b lik b' ald • ·· · ır a a e saat " · · ı · n r ıt er arbetmediğini söy- et sene ır emı tecavuz mı.. İstanbulda ç ka F B .. )'arı, nıans ve meteora oıi ha-lUy 
0 

·r · · 1 n ranSJzça ey berleri. H.10 Türk müzi::i. Çalanlar.· 
or. rası öyle. Fakat ultima. sakı teklı e.tmi. ştir. Halbuki 1934 ogwlu gazetesıru' ·n :ı..-şmuharrı'n' c. ., turnı 

1 
:Uil Reşnl Erer, Refik Fersnr, Zühtü Dar 

1- ara, her türlü tazyikle yapı- te on sene ıçın yapılan aynı şe- Primi Almanya - Polonya mü. dakol:llu. okuyan: l\lelek Tokgöz. 1 -
n harp tehditleri ve sonra asker kil.deki bir anlaşma beş sene son. nasebatmı ıöyle tahlil edi or. Şehnaz peşrevi. 2 - DelHil zndenin 

~0ndererek, ihtiras beslenen yer- r~ feshedilmiıt~r. Alın:'nyanın 1:e: "Polonya _ Almanya :Crginli- Şehnaz şarkı • Etmedin bir liıhz; 
erin itgali bir harp hareketi de. hıstana yaptıgı tekliflerden hın ği münasebetiyle yine mutat oldu- ihya. 3 - Şemsettin Ziyanın _ Sch. 
llıek ldeğil midir? Kurban giden de S. lovakyanın istiklalini beraber ğu üzere yanlı• ve gürültih:ü ha. n:ız ş:ırkı • Hem aldandım hem :ıl-llıenıt k k al 

1 
ktı :ır d:ıttım. 4 - Zühtü Dardakoğlıı _ san 

d e et endilerini müdafaa e. temınat tına a ma r. berler alıyoruz. tur taksimi. 5 - !.eminin _ Hicaz 
enıedi diye ona ibir istila kurba- Buna mukabil Almanyanın Le- Halbuki Hitler son nutkun!da; şarkı • Neşem emelim. G - Salühat 

it! demiyecek miyiz? histandan istedikleri Dantzig ve denizde serbest bir mahreç'in, Po- tin Pınarın - hicaz şarkı • Yiizün~ 

1\t~ununla beraber, Her Hitlerin 
ııter Roosevelt'e verdiği cevap. 

~ Yalnız bir nokta.da hakkı var. 
da ıu: 

tU Almanya ile hudut bir olan bü
n rnemleketlerin Berlin JıükG

:Ctiılden kati teminat ve teklif al. 
ltlarını söyledikten sonra ilave 

td' ıyor: 
''B y • u teminatların kıymeti yoksa 

~ enıden verilecek teminatların da 
1Yrtıeti olrnıyacaktır.,, 

e Bu suretle, hayatımda yaptığım 
~mukaddes iş Avusturyanın il
lg dır dediği bir anda 20 Mayıs 
1\ 35 teki nutkunda "Alman yanın 
tı 'iuıturyanın dahili siyasetine ka 
,tnak •reya onu 'kendisine ilhak 
"ü ltıek gibi bir arzusu yoktur,, de-

l olduğunu hatırlatıyor. 
tl A\'\ısturyayı ilh::ık etikten son. 
llt da ~ekoslovakya hakkında ay

leyleri wylemişti. 
11und · · ..ıd·~· ıııi an sonrası ıçın veıı ıgı te-

}(·llatlar da aynı şekilde olacaksa 
buı;ter Roosevelt'in tekliflerini ka 
Çu etmemesi tabii daha iyidir. 
ç~kü o zaman yalancı bir ger. 
"" .n hayalleri karşısında değil, 
dt tih bir şekilde tehlike karşısın-

~-Ulunacağız. 
ti ~UPhesiz, Her Hitlerin, kendile 
aı~1 Alınanya tarafından tehldit 
du~llda görüp görmediklerini sor-

ı::u k'" "'k d d ltiıd uçu evletler e aynı şe. 
e düşünüyorlar. 

}'e~<stlere değil fiiliyata ehemmi· 
ııutlc\terecek olursak Her Hitlerin 
tit: ~nd·a· iki noktayı ele alabili-

ngıliz - Alman .deniz anlaş. 

Koridor gibi mühim ıeylerdir. lonya için hayatt bir mesele oldu- gülsede kızlnr. 7 - Saz semaisi. 14.40 
Her Hitler 1934 ademi tecavüz ğunu 'kabul ettiğini söylemiştir.,, • 15.30 l\lüzik (neşeli pl5.klar) 17.30 

· kı bo makt k d' · · Program. 17.35 l\lüzik (d:ıns saati • 
mısa nı z a en ısını §U Muharrir Dantzig ve Koridor. Pl.) 18.t:i Türk müzil:li (fasıl heye. 
şekilde haklı göstermeye çalııı:.. da Almanya ve Polonyarun mü§- ti.) Tahsin :Karakuş ve arkadnşları. 
yor: Lehistan seferberlik teldbir- terek hak ve menfaatleri olduğu- 19 Konuşma (dış politika Iırıdisele. 
leri alarak, İngiltere ile taahhüt· nu takdir ettiğini tebarüz ettirdi.. ri) 19.15 Türk müzil:li (h:ılk tiirkü. 
lere girişerek; Pilsu.dski ile yapıl ten sonra vaziyetin varacağı ne- teri ve oyun h:ıvnlan • Sadi Yn,·er 
mış olan misaka muhalif hareket ticeyi §öyle hülasa ediyor: Ataman) 19.30 Tiirk müz!ğı Ç:ıl:ın _ 

lnr: Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet Ko. 
etmiştir. "Bazı gazetelerin neşriyatların- z:ın. okuyan: 1\lüzeyyen Sennr. 1 _ 

Fakat Lehistamn Almanyayı da bütün Avrupa için felaket ola. Salın peşrevi. 2 - Suplıl Ziyanın _ 
tehdit ettiğine kim inanabilir? A- bilecek bir harp istekleri hissolu- Sabn şarkı • Semti dilclarc bu elem. 
caba Mareşal Pilsuds'ki sağ olsay- nuyor.. ter. 3 - Dedenin - Dt:s!eıılgtır şar _ 
dı 

0 
da aynı şekilde hareket etmi- Biz ise, vaziyet ne ka.dar kan· kı. Den seni sevdim sc,·cli. 4 - Kür 

· k ·· ··ı· dilihicazkiir ş:ırkı • Neşe ile geçen 

Y
ecek mi idi? şı goru tirse görülsün, mevzuu 
Alman devlet reisi burada da bahsolan meselelerin bir harp do. 

Lehistanla yeni bir anlaşma yap. ğurmaktan uzak ve her iki tara
maya hazır olduğunu ısöylüyor. fın menfaatlerine halledilebilir bir 
Fakat Jisanıridan, bunu ancak ka. tekilde olduklarını goruyoruz. 
bul etmediği şartlar ortadan kal- İtalyanın vaziyeti ise daha müt 
dmlarak yapmak istediği anlaşılı. küldür. Almanyaya mihverin çö-

zülmez bağlariyle bağlı olan ital. 
yor. 

Hülasa, Alınan devlet reisi es-
ki tekliflerinde ısrar ederek, Mis
ter Roosevelt'in ileri sürdüğü fay 
dalı iş birligi imkanlarını redde. 
diyor. Nutkunda yeni olan bir şey 
varsa o .da iki sulh anlaşmasını da.. 
ha yırtmış olmasıdır. 

Reichstag nutkundan sonra da, 
ondan evvel olduğu gibi, dünya 
yine tetik üzerinde bulunuyor. 

EVLENME 

ömrümü. 5 - Leminin • kiirdilihic:ız 

ya, Polonyaya karşı da bugüne 
kadar aski sabit olmıyan bir dost
luk beslemektedir. Ve bütün ar
zusu birçok müşterek coğrafi ve 
iktısadi menfaatleri bulunan bu 
iki devletin yaklaşmasıdır. 

Jznıirde çıkan Anadolu refikimizin 
s:ıhib 'e b:ışmuharriri Tunceli Say
Javı Day Haydar Rü'tü Oktemin ke· 
rimcsi l:aynn Armağan Oktcmle lz
mlrdı: maruf zattan elektrik malze • 
me~i t:iccan Bay Tevfik Baykendin , . .ı . ,ı: 
oğlu elektrik mühendisi Bay Orhan ! . . • Ha~ kendin nikfılıları lzmirde kıyıl-j :aıı vc.lıahdı ~ PreMeS Fev~e nin düğilıı giınü Tahranila 7Jii11ü1.: 
ınıııtır .. Gene çifti tebrik eılcr ve sa- bır gcçıt resmı yapılmt§tt. Remn de yeni cvlileri>ı selclm zaviyctin_ 
adetlerini dileriz. de Mkl1r. ~ geçtiği görJJ,ZiJtyor. 

Bisıkletli seyyah 
kız Ankarada 

Parjse yazdığchir mektupta neler diyor? 

Bugün Aııl:aratla bulunan 
bisikletli seyyah 

Geçen sene Eylul ayında Lily 
Sergueiev isminde Parisli bir k p . iZ 
arısten hareket derek Sa ' .. ygon a 

muteveccihen büyük bir seyahate 
çıkmış idi. 

. Macera heveslisi bir genç olan 
Lıly Sergueiev bu uzun yolu bi
s~klet ile katetmeğe karar vermiş. 
tır. 

Genç kız seyahate çıkalı altı ay 
olmuş, bu müddet zarfında İtalya 
ve Yugoslavyayı geçerek Balkan
lardan memleketimize gelmiştir. 
Matmazel Lily Sergueiev halen 
Ankaradadır. Maceraperest sey. 
yah Ankara.dan Fransaya yazdığı 
mektupta memleketimiz hakkında 
şunları söylüyor: 

ANKARA 1 MAYIS 
İstanbul ile Ankaranın arası altı 

yüz kilometredir. Bozkırlaıldan 1 

steplerden müteşekkil altı yüz ki. 
lometre .. Tren bu mesafeyi on iki 
saatte 'katediyor. 

A vrupadan ayrılıp küçük As
ya ya girince, insan bir daha bu
radan hiç çıkamıyacağını zannedi 
yor. 

Fakat birdenbire insan kendisi. 
ni yepyeni ve modern bir istas
yonda buluyor. Bir §ehir, muaz. 
zam, kübik binaları, vekaletleri, 
sefaretleri içine almış bir şehir .. 
Ve eski kalesi şehrin üstünlde a.. 

sırların müdafaasını canlandıran 

bir taç gibi.. 
Ankara dolaşıldığı zaman, bu 

bozkırlar ortasındaki mevkii tak
dir olunuyor ve bir mucize, yenil
meyen azmin güzel bir misali ol. 
duğu anlaşılıyor. 

Şim:ii büyük masraflar ihtiya
riyle bir baraj inşa edilmiş; ve kil 
çüic ırmakların suları muhafaza 
edilmiştir. 

Suyun böyle kıt oluşu, her a. 
dım başında su ile karşılaşan biz 
Avrupalılara tuhaf görülüyor. Ne
t:kim Ankarada gördüğüm .zayıf 
a~aççıkla_r da bizim garibimize gi
dıyor. Bız her ağacın mevcudi
yetinin yakıcı bir gün.eş, kuraklık 
ve taşlı toprağa karşı insanın da. 
imi bir mücadelesinin neticesi ol
duğunu bilmiyoruz .• 

Bu şehirde suyun böyle musluk 
tan gelmesi beni üzdü.. Çünkü 
burada Avrupalılardan hiç farkı 
olmıyan evlerde yaşanıyor. Lokan 
taları bizimkiler gibi. Yollar ta. 
mamen asfalt, çünkü on beş sene 
evvel hiç bir şey bulunmıyan bu 
şehirde bugün kalorifer, havagazı 
ve elektrik kadar, bulunması ko~ 
!ay~ tabii hiç bir şey yok .. 

Biz Türkiyeyi ne ka.dar az tanı~ 
yoruz .. Onun hakkında ne biliyo
ruz? ... Harita üzerindeki mevkii.. 
ni, boğazlar ile birinci !derecede 
bir sevkülceyş noktasına malik ol· 
duğunu .... o kadar. 

Türk gençliği tahsile, yüksel. 
meğe karşı büyük bir iştiyak gös
termekte, ilim, teknik ve sanat ba
kımından her sahada muvaffaki
yetli neticeler elde etmektedir. 

Tahsil mecburidir. Tayyarecilik 
artık herkesin mesleği olmuştur. 

Burada yurdun müdafaasına 

taalluk elden işlere karşı başka hiç 
bir memlekette emsaline rastlan.. 
mıyan bir bağlılık, bir arzu var. 

Ankaraya birkaç kilometre me
safede bulunan Türkkuşunu ziya. 
ret ettim. :Bilyük AtatUrldln ma.. 
nevi kızı Sabiha Gekçm'in idan
sinde çalışan kız ve erkeklere hay 
ran oldum .. ,, 

' 
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939 fuarı f General Veygand'ınl 
Gazetemize 

beyanatı Bu sene tenvirat ve ışık oyunlarının 
mükemmel olmasına çahşıhyor 

.1zı:nir, (Hususi) - :Bu sene h-ı Lctonya l'ıükumetleri, kara ve de. 

Milli Şefinizi Londra
dan tanırım; kendisile 
görüşmek fırsatını . bul
duğumdan bahtiyarım .. 

ltıır ,,. . . k'l 1 . F v ~uarmda yapılacak tenvırat nız na ı vasıtalarında zmır ua. 

1 c 'J.ık oyunları çok mükemmel o. n için yüzde elli tenzilat yaptık· 

1aı.:aktır. Fuar sahasının genişleti- lannı Fuar komitesine bildirmiş
i en kısmında tesisat yer al una a. terdir. 
1111'llı§tır. Diğer taraftan pavyon 39 Fuarı ziyaretçileri ve ekspo. 
'~!ası, tarhların tanzimi vesair te. zatları için Devlet Deıniryolları 

General Dün Tayyare 
tle Bükreşe Gitti 

•&at faaliyeti göze çarpınaktaıdır. idaresi de mühim miktarda ten
k Puar komitesi İzmir Fuarı ve zilat yapmış ve tarifeyi fuar komi 
ih~·ltUr Parkın bu seneki cereyan tesine göntlermiştir. 
1 ı~acının geçen senelere nisbet- Bundan başka Fuarın açılması. 
b~ bırkaç misli olacağını şirkete na takaddüm eden günlerden baş. 

Tahrandan dönüşte Ankarada 
kalarak Reisicumhunımuz tara -
fından kabul edildiği gibi hUkU. 

met ve ordu erkarumızla. temas.. 
ınrda bulunan Fransız Generali 
Veygand dün sabahki ekspresle 
şehrimize gelmi§tir. 

ıldirrniş; şirketten bu miktar ce- Jıyarak kapanıncaya kadar yur· 
tcYanı verip veremiyeccğini sor. dun her tarafından tzmir tren se-
1'1\tı§tur. ferleri arttırılacak, An'kara - lz. Kendisini istasyonda vali mua. 

vini Hüdai Karataban, emniyet 
direktörü Sadri Aka, merkez ku. 

mandanlığından albay İsmail Ce. 
mal, Fransız başkonsolosu Anri· 

Alman cevapta fabrikanın bazı mir hattında daima yataklı vagon 
Ytrıi tesisat ilavesiyle tevsii lüzu- bulunacaktır. 
tıır il gösterildiğinden keyfiyet Na. G• 
ıl v k Karasularımıza ıren 

c aletine bildirilmiş ve mü. 1 
'lldc ı· t · · Yabancı Balıkçı ar s enmıştır. 

l?uarda bu sene mühim birçok: 
:tcın· 
1 

1 ıkler olacaktır. Hariç mcm-
:~ctlcrden truplar gelecek, tem
aı lcr vereceklerdir. Sergi sarayı, 
"~ile hava tiyatrosu, yeni oyun 
.rcrı · 
1 crı, 939 Fuarının hususiyet. 
Cridir, 

1 Fuar sahasındaki ziraat mahsul 
ttri rnüzesi ve inkılap müzesinin 
arızi · · k t rnınc süratle devam ~ılmc · 
Cdir. 

~orvcç, Finlandiya, Estonya, 

~· İstanbul 
ıcaret ve Zahire Borsası 

yo, askeri ataşesi yUzbaşı Lclö, 
Romanya başkonsolosu Lukaçi • 
viç karşılamışlardır. 

lzmir, (Hususi) - Seferihisar 
kazasının Doğanbey nahiyesi şi
malinde, kara sularımıza kadar 
sokularak dinamitle balık avlayan 
iki Yunanlı yelkenlisi yakalanmış.. 

General Veygand kendisine tah 
sis edilen vilayet motörile Top • 
hane rıhtımına geçerek Parkotc. 

tır. 

Marya ve Katina adını taşıyan le inmiştir . 

bu gemilerde Sisam adası mille- Fransız Generali otelde kendi. 
tinden dört balıkçı tutulmuştu~. sile görüşen gazetecilere demiş. 
Gümrük muhafaza motoru gemı- 1 tir ki: 
leri ve balıkçıları Seferihisar müd "T h d k. b'· .. k d" w •• d 

•w• . · · a ran a ı uyu ugun e 
deiumumihgıne teslım etmıştır. Fransız hükumetini temsilen bu-

lunduktan sonra memleketime 

Kısa ha herler ) ( avdet ederken Ankaraya uğrama 
ğı şiddetle arzu etmiştim. Milli 
Şefiniz İsmet 1nönUnU Lozandan 4 • 5 • 939 • Konscr\'nlu\'nr şehir bandosu 

PJYATJ"'AU. kısmı tckilmııl cll~rilccck ve. m~zun-ı tanırım. Bu suretle kendilerile 
AŞRb"'l l"nknı·ı lar bir müddet kın mccburı hızınc- tekrar görüşmek fırsatını buldu. 

le lobi ıutulncnklarclır. guw mdan dolayı bahtiyarım. 
lı kr. pn. kr. pa. 
ll~Jay Y•ıınuşak 5 32 • lçkil' <'#lence yerlerinin tarife- Milli Şefiniz beni tok iyi kabul 

.. Sl'rt 5 5 5 6 lcrir.de umumi bir lenzilül icrası i- tt"l A k . tf b 
f 

1 
•• kızılca 5 32 çin yapılıın tetkikler nihııycl lnıl- e 1 er. n arayı zıyarc m ana 

~11~dur 4 2
,
5 4 5 muştur. hUkumetiniz erk[inile de temas et. 

ır heyıız çu. 4 9 4 ıo mek fırsatını verdi. Ankarada 
4 22

.
5 

Tcnzilıilla mevki, çıılgılı olup ol-
llc:,-;; rıe:~~~ taze ~3 22 

5 25 30 
mamıık artist bulunup bulunmamak gördüğüm hüsnü kabulden çok 

• k ~ 7 _ ı;:ibi hususlar esas tutulacaktır.. memnun ve mütchassisim Güzel 
~ ' ·n~:ır ., 46 - '9 1 
S:. Yıığı ı. ci 44 - 45 - a Filorya pliıjının gecen ·seneki stanbulunw.da bir kaç gün kal. 
~ :ı ıır derisi 3500 - <1700 - gibi Jm .5cnedc klrayn ,·crflme!I te- mak isterdim. Fakat Btlkret yo. 
~uı~uk ,. 440 - kıırrür etmiştir. luyla derhal memleketime dön • 
a~~nn 18 - 18 20 

~llğdily 
GEJ.1EN 

i5 Ton 
>.t>a 15 tlıı4:ur .. 
\fy •n 

15 " 
)\ 2,75 " < u~lenıl <&5 " y:ıvdnr 165 " \•aıınıc 7 •• ıı 

30 ~lı~ır " 
'~ f 

(jQ ,, 
•nüık 15 .. 

GtDJ<JS 
GO Ton 
:ıo " 
59 " 

• Toprak mııhsülleri ofisi fstan- mek mecburiyeti, bu arzumun ta
buldR ekmek fiyatlarının yükselme- hakkukuna imkan vermiyor. 
ı-inc mani olmak itin devlet naınınn Ankarayı olduğu gibi Bükre. 
lstanbul Milirmen ve fırınlarına u- şi ziyaretim de tamamen husu • 
cuz fiyatla vcrdi(ti buğdayların terti-
binde yeni bir değişiklik ~·opmnk \"C sidir. Orada belki bir gün, belki 
i!.lcycn ılcğirmcncllcrlc fırmcılnrıı de bir kaç saat kalarak doğruca 
ynlnız yumuşak lıuRdııy dn sntmağu Parise gideceğim.,, 
b:ışlamı~tır. lsteycnlcı·c yine sl'rl ,..__ 1 V d' BUk go·· . . ~ıera eygan ı reşe 
bıığdt.y nrılmcktedır. .. k .. d"" R d 

1 

turme uzere un omanya an 
• Tarihi kıymeti lıulı cıııııilcrin hususi bir tayyare gelmiştir. Ge. 

n:ıkıı:d:ı tıımirlcrinc b:ışlunncaktır. l \ 7 d .. wl d 
· B 1 · ı · · 11 nera eygan og e en sonra sa. Falih YC eyaz t cııını crının nsı a- .. . . . 
rını uygun olarak tamiri için E\'knr at uçte bu tayyare ılc Yeşılköy. 
tıütçeslnc tnlısisnı konulmuştur. den ayrılmıştır. 

[BUGÜN·KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURU~] 
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RIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
• u -_,§SU 

T. C, 
ZiRAAT BANKASI 

7 - VAKiT 1S MATIS 1989 

'f!~lt?6b~1ın-
1Ki İkincilik 1 
Kazandığımız 

Güreş 1 
Avrupa Şampiyonluğu 1 
Milli güreş takımımızın işti. , 

rlık ettiği Oslodaki Avrupa gü., 
reş şampiyonluğu miisabakalan.' 
nm sona erdiği ve 66 kiloda An.. 
karalı Yqarla. 87 kiloda Musta. 
fanın birer ikincilik aldıkları ma 
lümdur. 

Bütün dünya güreş meraklıla • 
rınm merakla takip ettikleri bu 
mühim müsabakalar - ecnebi 
gazetelerin de yazdığı gibi -
grup grup ayrılan hakemlerin bil 
yük haksızlıkları yüzünden bir . 
çok "as,, lar için çok fena neti • 
celerle nihayetlenmiştir. 

Bu seneki karşılaşmaların ne. 
ticeleri şunlardır: 

56 KiLO: 
1 - Kanko (Finlandiya), 
2 - Pettersen (İsveç), 
3 - Stokke (Norveç). 

61 KiLO: 
1-Pihlajamaki (Finlandiya), 
2 - Schmits (Alman), 
3 - Toth (Macar). 
66 KiLO: 
1 - G. Anderson (İsveç), 
2 - Yaşar (Türk), 
3 - Koskela (FinlWiya). 
72 KiLO: 
l - F. Schafer (Alman), 
2 - Buusepp (Litvanya), 
3 - Virtanen {Finlandiya). 
79 KiLO: 
1 - Johansson (İsveç), 
2 - Schelkert (Alman), 
3 - Bikusari (Finlandiya). 
81 KiLO: 
1 - Akerlindh (İsveç), • 
2 - Mustafa (Türk), 
3 - Neo (Estonya). 

AÖIR SIKLET: 
1 - Kot kas (Es ton ya), 
2 - l'yman (İsveç), 
3 - .Bobi• (Macar),, 
4 - Çoban Mehmet (TUrk). 

lstanbul güreş şampiyonu ................................................................. 

Kasımpaşa klübü 
Yarm akşam Fransız Tiyatrosunda 
Pera-KurtulUş muhteliti ile karşılaşıyor 

Yarm akpmki giirC§lere i§t;rak edecek KM1mpa.şalılardan R4. 
sim ve Server 

~· 

Kasımpaşrı klilbiinden Ahmet 

ı güreş takımile bir mil8a.baka ~ 
pacaklardır. 

Futbolde ikinci küıne pmpi • 
yonluğu kazanarak birinciliğe 
terfi etmek muvaff akıyetl gös ... 
teren Kasımpa.salılar, gUreşte de 
lstanbul birincisidirler. 

Keneli muhitinde sessiz sada. 
sız çalışarak bUyUk varlık göete. 
ren bu faal ocağın tertip ettiği 
yarınki güreş karşılaşmalannda 

da beyaz - lacivertlilere ınuvaf. 
f akıyetler temenni ederiz. 

Değerli spor teşekküllerimiz • 
den biri olan Kasımpaşa klübü 
güreş ekipi, yarınki cumartesi 
ak§amı Beyoğlundaki Fransız ti· 
yatrosunda (Şehir Tiyatrosu ko. 
medi kısmında) ekalliyet klüple. 
rbıden Pera ve KurtulU§ kJOple. ı......., 
rinin kan§ık olarak çıkardıkları Kasımpcı§adaıı Hagı11& 

Mekteplller arasnnda Buraada Atletizm 
.................... ·-·············-·· ... ·· .. ·-··· .. ······· .. ······-.. ······ 

Bu hattaki futbol voleybol ve 
intikam müsabakaları 

İstanbul okulları spor bölgesi 
genel sekreterliğinden : 

G-V-1939 Cumartesi gihıü ya 
pılacak futbol ma~kırı: 
Ta.~im Stadıııda: 
Saha doktoru: A. Tevfik U. 

ras (İstiklal lisesi doktoru), 
Saha komiseri: İbrahim HaJrkı 

Turgay, 
Işık lisesi - Pertevniyal lise.. 

si, saat 15. hakem: Şazi Tezcan. 
Boğaziçi lisesi - Haydarpaşa 

lisesi, saat 16,30, hakem: Feri -
dun Kılıç. 

6-V-1939 Cumartesi günü 
Taksim stadyomund.r.ı bütün kız 
o1mlları spor yurtlannın i§tirciki. 
le yapıkıca1; 1roşıı m~a.bakalart 

seçmeleri: 
Manisiz koşular saat 16,10, ma. 

niti koşular saat 17,50. 
Bu miisabakalarm hakemliğini 

kız okullan beden terbiyesi öğ . 
retmenleri yapacaktır. 

6-V-1939 Cıımarte8i. günü 
Kcıbo.taş erkek lisesi sahasında 

yapılacak voleybol maçları: 
Saha doktoru: Cemil Sağlam 

(Vefa erkek lisesi doktoru), 
Saha komiseri: Hayri Ragıp 

Yalım, 

Haydarpaşa lisesi - Işık lise. 
si saat 15, hakem: Sami Açık. 
öney. 

6-V-19S9 Cımıartai giinii 

Yeni nesrivat : 

Çocuk 
Coeuk rh~lrgeme Kurumu Genel 

merı.t-zi tıırafından çıkarılmakta o • 
lan (C'>cuk) adlı derginin (136) sa. 
yı~ı çıl:ınıştır. Yurt yanularınnı 

ı;n{llık. s.-ısyal kültürel durumlarının 
inkişafına hizmet eden bu kıymetli 
dergiyi çocuklara, çocuklu anıı. n 
babalara javsh:e ~deriı. 

lstaııbul kız lisesi sahasında ya
pılacak voleybol maç](ırı: 

Saha doktoru: Rifat Sıdal (E. 
rcnköy kız lisesi doktoru), 

Saha komiseri: Şehime Özde. 
mir, 
Çamlıca, 1stanbul kız lisesi ga. 

libile Kandilli kız lisesi saat 14. 
l - Birinci fut bol maçının yan 

hakemlerini Haydarpaşa • Boğaz 
içi, ikinci maçın Işık • Pertevni
yal liseleri gönderecektir . 

2 - Taksim stadında seyirci. 
!erden tribün ve duhuliye (10), 

balkon için (25) kuruş alınacak. 
tır. 

Süleymaniye 
stadında 

Sekiz Klübün iştirakile 
I ki Devrelik Lik Maçları 

Yapılacak 
Geçen sene inşa edilen Süiey. 

maniye klübü stadında bu defa 
iki devreli bir lik maçı tertip e. 
dilmiştir. Alemdar, Akınspor, Al. 
tıok, Eyüp, Davutpaşa, Silley • 
maniye, Şişli ve Topkapı klüple. 
rinin iştirak ettiği bu musaba -
knlara önümüzdeki pazar gilnUn. 
den itibaren başlanarak ve her 
hafta devam edilecckir. Maçlan 
idare edecek komiteye; Süleyma. 
niyeden Burhan, Davutpaşadan: 
Ömer, Alemdardan da Nuri seçil. 
mi§lerdir. 

Bu hafta yapılasak olan maç. 
lar §unlardır: , 

Saat 
11,30 
13,10 
1:s,oo 
16,50 

Şişli - Alemdar, 
Davutpaşa - Eyüp, 
Topkapı • Süleymaniye 
Akmspoı:,. Altiok. 

Haydarpaşa lisesi 
Bursa takımını 
mağlüp etti 

Haydarpaşa. lisesi atletleri ge. 
çen hafta Bursaya giderek ora 
sporcularile bir müsabaka yap • 
mışlardır. · 

1 

't eşil Bursanm yen~ inşa edi. 
len yemyeşil stadında/büyUk bir 
kalabalık önünde yapılan ve 4~ 
puvana karşı ·51 puvanla Haydar 
paşalıların galip geldiği bu atle. 
tizm müsabakasında alman dere. 
celer şunlardır: 

100 METRE: 
1 - Aliettin (Bursa) 12, 
2 - Onbay (Haydarpaşa), 

200 METRE: 
1 - Baloğlu (Haydaruaşa) 24, 
2 - A}[iettin (Bursa). 

400 METRE: 
1 - Baloğlu(Haydarpaşa)56,9 
2 - Hakkı (Bursa) 

800 METRE: 
1 - Abdullah (Haydarpaşa) 

2,17 
2 - Nihat (Bursa). 

1600 METRE: 
1 - Abdullah (Haydarpaşa) 

4,25 
2 - Cemil (Bursa). 

YVKSEK ATLAMA: 

1 - Haydar (Bursa) 1,57 
2 - Vasfi (Haydarpa.~a). 

UZU/\" ATLAMA: 

-1 Bnloğlu (Haydarpaşa) 

12,09 
2 - Vasfi (Haydarpaşa). 

110 MANiALI: 

1 - Vasfi (Haydarpaşa) 17,3 
2 - Hasan (Bursa). 

.+ X 100 BAYRAK~ 

1 - Haydarpaşa takımı, 

2 - Bursa taınmı. 
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er 
Et ve Sebzelerin iyi pişmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan 

dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar, İnce barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle ço
cuklarda bulunur. Halsizlik, Hazımsızlık, kann ağrıları, karın şişmeleri, burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması 
sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bo=ukluk, hep bu kurtların tesiridir. (iSMET SOLUCAN BISKOVITt) bu 
kurtların en birinci deva~1dır. Büviik ve küçüklere emniyetle verilir. Her çocuk seve seve yer ... Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten 
mutlak veriniz. Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucı-nlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimad ediniz. Sıhhat Ve~aletininreı-
mi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutular içinde yazılıdır. ,. 

DiKKAT: Piyasaya taklid olarak başka soluca'-' bisküvitleri çıkmışbr. Lutfen kutuların üzerinde (iSMET) markasını arayınız. 
• ~ Fiat Her Eczanede 20 kuruştur ~ ,_,_,_~._,._,_,_,_,_,._.._._,._,.WllWll_._._._._., 
.............................. 
TAŞRA HALKINA MÜJD~ 

Beklediğiniz 

AS 
LÜKS LAMBALARI 

GELMiŞTiR. 
Çok husas, çok dayanıldı ve çok ucuz- ~~!:!! 
dur. Yedek parçalan daima meTcuttur. 

Satış yeri Tahtakale No. 51 ........................ 

-'irketi Hagrigeden 
Sayın yolcularımıza bir kolaylık olmak üzere 11 Mayıs sa. 

bahından itibaren mer'iyete girecek olan fevkalade tenzilatlı bir 
aylık ve 3 aylık Aboneman kartlarının şimdi.den İdare Merkezin. 
de Kontrol Müdiiriyetıylı: Köprü gişelerinde satılmağa başlan
dığı ilan olunur. 

Türk Hava Kurumu 
27 nen ırertnp 

Anonim Sosyetesinden: 
Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikamız, Memlekette zilccaciyt 

icareti ile uğraşah herkese tek fiat ve müsavi şartlarla satı~ 
1apmağa başlamıştır. 

Taliplerin aşağıdaki adresimize müracaatları: 

Galata Persembe Pazarı Samur Sokağı iş Han st 

-

Ista11bul Beled•vesi tJar·a r1 

Büyük Piyangosu 
~ Birinci keşide: 11 Mayıs 939 dadır. Büyük ik· 

~::;==~~~~~~~~=~=~~~~~~"'~ ramiye: 40 bin liradır.Bundan başka: 15 bin, 

Keşif bedeli 2975 lira 65 kuruş olan Beşikta.şta Köyiçl ve ()t': 

ta bahçe parke kaldırımının tamiri açık eksiltmeye konulmUfhlS'• 
Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görUlebilir. 1" 
tekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka bu jş ı~ fe'# 
işleri müdürlüğünden alacakları fen ehi· yet vesikasile 223 lira ı1 

Şehir hatları vapurları kahve ocakları 1 12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20 bin ve 10 
bin) liralık iki adet mü 1cafat vardır. 

kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8-5-93' 
Pazarte~i günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmaJJı: 
dırlar. (B) (2770) 

1 Haziran 1939 dan itibaren bir sene müddetle açık arttırma 
ile kiraya verilecektir. Arttırma 18/ 5/939 aaat 14 tc Dcnizlbank 
Kamara Servisinde yapılacaktır. (1500) liralık teminat Hlzım
dır. Şartlan öğrenmek için hergün mezkQr servise müracaat 
edilebilir. 

İç ~atlar Gr-·- -· - Kahve Ocakları 
1 Haziran 939 dan itibaren ıcne sonuna kadar açık arttırma 

ile kiraya verilecektir. Arttırma 15 Mayıs 939 saat 14 te Deniz. 
bank Kamara servisin.de yapılacaktır. 

Karadeniz hattı için 400, Mersin 150, İzmir 100, İzmit 50, 
ve Bartın, Ayvalık, İmroz, Karabiga, Bandırma, Müdanya hat
larının brhcri için (7 5) liralık teminat lazımdır. Şartları öğren· 
mek Uzere her gUn mezkur sez:vi•e müracaat edilebilir, 

Gayrimenkul sahş ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Ali Nacinin 11147 hesap :No. sile Sandığımızdan aldığı (800) 
liraya karşı birinci' derecede ipotek edip vadesinde borcunu ver. 
mediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 
46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icap eden 
Galatada Arapcamil mahallesinin eski Çınar yeni Ziyalı sokağın.. 
da eski ve yeni 8. 10 No. lu üstlerinde salonu olan kagir iki dük. 
kanın sekizde beş his_sesi bir buç u.k ay müddetle açık arttırmaya 
konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttır. 
maya girmek isteyen 97 lira pey akçası verecektir. Milli banka
larımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş 

bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bede. 
li ve tellaliye rilsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 9-5 
-939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk 
işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair 
lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. ArL 
tırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan 
gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bi. 
rinci arttırma 20-6--939 tarihine mü.sadif salı günü Cağaloğ
lunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 
Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin terci. 
han alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık ala
cağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra. 
nın taahhüdü baki kalmak şartile 7-7-939 tarihine müsadif 
Cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacak. 
tır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bıra. 
kılacaktır. Hakları tapu· sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa. 
rife dair iddialarını nan tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev. 
rakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu su
retle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sa_ 
bit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Da. 
ha fazla maliimat almak isteyenlerin 938 /441 dosya numarasile 
sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

,,. .. 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alman ga}'Timenkulü ipotek 
göstermek iatiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıy. 
metin mdlnı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısma ka. 
dar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (3104). 

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

* * * 

~ 

Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

Beyoğlu Kaymaliamlık ve Belediye şubesi binasında olup k1" 
men Arap harflerile ve kısmen de Fransızca olarak tabedilmit bO': 
!un.an ve 6700 kilo tahmin edilen haritalar, beher kilosu 12 kurd 
tahmi~ bedelile açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Le 
zım. Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda 

haftalık gazetesidir 

Son sayısını mutlaka görDnUz 
zılı vesika ve 60 lira 30 kuruşluk ilk teminat makbuz veya me 
tul>ile bf!Miber ~39 Pazartesi günü saat 14 buçukta Da 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2767) 

1 o A L A R <::< ·····•-•....,.11ııııı.. ı lıtwıbul u!a!c~ ~ra Memarlıf 
• yundan: 

Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, Musa Alpulanın Mustafa Tosun• D' 
lan borcundan dolayı mahcuz Te ~ 

Atelye, Muayenehane yapılmağa elverişli kiralık ucuz odalar rara çevrilmesine karar verilen t~ 
yon yedek parçalan ,·esairenln ıtJO 

Gazetemiz Ddareslıne mlYııracaa~ el arttırması 9 mayıs 939 saıı ıilD 
saat dokuzda açık arttırma ıuretJJ il••·················- Beyo~Iunda Pangaltıda Amerikan rajında satılacaktır. Talib olanla~ 
tayin olunan gün ve saatte Jlln olıJ 

l~ı•ıı~ 1 
ıı l 11

1 

lllııııı 1 mıll 
11111111111 

,.. . , . ' . . 
: . · ..... , .·.· .. ·.· 

nan mahalde hazır bulunacak oıaıı 
' dairemiz memuruna mnracaaU•~ 

ili\n olunur. (K. t. 89 

/slanbul icra HdklmllDlnden: 
1 

htaı.bulıla Liman hanı altında 
num:ıralı ma~azada lcrayl UcaNt .,ı 
den !--asan Hassan hakkında icra J 
iflb kanununun 287 ncl macld ti 
mJcihince iki aylık bir konkordl 
mı·bleli '·erilere!.: avukat Ekrem ı>• 
ı-.atnı Kulen'in komiser tayin olull' 
duğu ıliın olunur. (17528~ 

ZAYi 
1 Kanber adına oid Samsun eınıı,_ 

yet müd.ırlüğünden almış oldu#1' 
ik· •ljet tezkeremi iki gün enel s•' 
cı::nı. Yenisini alacaAımdan hQkd' 
yoktur. (K. l. 80 

Kanber 

ZA Yl - 1463, 1462, 1461, t46°' 
14 59, 1''"7, l 008 bisiklet numaral" 
rın ı lrnybeıtim. Yenilerini alacaJıııı' 
cl:ın eskilerin hfi':rr1i yoktur. 6' 

Timitri lnderau, Tarlabaşı~ 

1( Giyime mer;klı 
Bayanlara 

Avrupadan hususi surette ıe
tirttiğim yazlık modellerimi bit 
defa görünüz. İsteyenlere prc> " 
vasız patron çıkarılır. 

Diplom Ter::l 

YAVUZ SEZEN 
Paris Kadın Terzilik Akadeınl• 
sinden. Beyoğlu Parmakkapı 1~ 
Gayret apartmanı. Türk Fotoe 

üstünde 

SAHtnt : ASUI US 
NcşrJyat Müdürü: U. Ahmet Sever:,. 
Basıldığı yer: V AKIT Matb• 


