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Almanyadaki Lehliler1 .. 

• tazyik mi ediliyor? 
Almanlar Lehlilere '' vakıt varken 
Almanyayı terkediniz ! ,, diyorlar 

l..eTıistau hariciye nazırı Bek, Hitlc re ceı•ap olan nt1lkflnt4 söylerken ... 

ri· ~-A·B-ER······· ···························· ········· ·········ı 

ı Gazetesi 
1 idarehanesinden 

1Uzee ile henüz malôm olımyan bir aebebden ve gene henüz gün ta
)fla edlbnekslzhı gazetanlztn ~ acağı vlllyett.en tebUi eclllmlftlr. 
~)lalll 11 inci gtlntt okuyucularına kanııJ&bllmek halıtlyarbğma eritir. 
'-to Kilıı, Haberi yepyeni bir !je]d)de bulacaksınız. Haberin yeniden lntl-
~ ll Mayıstan sonraya kalır sa 

tlt. lıır hıtltara bqladığr nti.11Jbadaıı itibaren okoyuculamıa verilecek. 

~ski lngiliz Kralının 
rnühim bir· nutku 

Ahalisi harp istiyen bir tek memleket 
yok, niçin beynelmilel bir 

\r~<f anlaşma olmıyor 
~ebe Un, 9 (A.A.) - Verdun mu- müptela olmamasını hararetle te
h..Ulc dö~~danını gezdikten sonra menni ettiğimi beyan ediyorum. 
;ı l'a<i • 

1
nd:<>r Aınerikaya hita- Ahalisi harp istiyen bir tek mem

'!~ ~~ .ırc~t ettiği bir hitabede leket mevcut olmadığına katiyen 

1 -...... ~b ~ıstır ki: kaniim. Beynelmilel mütekabil an· 
<lu~ ?nefsecıerek ihtiyar etmiş !aşma daima kendiliğinden husule 
• ~l'lilt h S~utu bugün ihlal ederek gelmez. Bazan onu aramak, onun 
: t le iar ın eski bir muharibi için müzakereye girişmek JAzmıdır. 

t qji~ anlı?ın bir daha bu ka- Sh·asi 2endnlikler, ihtilat halinde 
ne hır tahrip cinnetine (Devamı 4 üncüdıJ.. 

Var§ova, 8 (A.A.) - Almanyadakl 
LehUler Birliği dUn Alman dahiliye 
nezaretine müracaat ederek 17 mayıs_ 
ta yapılan nüfus yaznnı 1ç1n derpiş 

edilen usulleri protesto eylemi§ ve bu 
usullerin Leh111ere mllllyetlerin1 beyan 
imklnmı vermlyeceğinl. blldlrml§Ur. 

Bundan ba~ka gazetelerin yazdığına 
göre Oppln Silezyasmda birçok ha.dl -
aeler olmU§tur: Sterlldekl ııon Leh 
mekt.ebi de Almanlar tarafından tab_ 
rlp edllmfatır. 

!mldlelce'de 150 Alman klllııenin 

(Devamı 4 unr.üde) 

Reisicum!ıurumm Milli Şef lnönı4 pazar giı11ii Ankara ipoaromımda ·yapılan ilkbahar at yarışla 
bulunmuşlardır. Resmimiz, Milli Şefimiz, Dahiliye \!ekili Faik Oztrak ve yaverleri Prens Nayif ile Y 
la!• takip buyt1rurlarken alınmıştır. 

Hatay Devlet Reisinin nutku 

Yirmi senelik hicran nasıl 
mazi olmuşsa ... 

Bu tevcikkuf devresi de mazi ve rOya olacaktı 
Antakya, s (A.A.) _ Anadolu A - mıştır. Başvekil, konsoloslar, alay ko

janırmm busuat muhabiri bildiriyor: mutanı veklll, vekiller, mebuslar, müs. 

DeTtet reisi Tayfur Sökmen dUn Ha. te.şarlar, yUksek mahkeme, adliye, za. 

cılar arasında bulunuyordu. Devlet 
reLsi Payastan l skenderuna otomobille 

gelmiştir. Devlet relslnln bindiği oto. 

Hataym her tarafından gelen istikbal. reisleri, memurlar, gazeteciler '\'C çok etmekteydi. 
ellerin tezahtıratI arasında kar§llan • kalabalık güzide bir kUUe, kar§ılaY,I -

Wldp 

(Devamı 4 üncüde), 

Alman filosu 
Danimarka kara su l arında 

Manevra yaptı 
Kopenlµıg, 8 (A.A.) - Verilen i Roma, 8 (A.A.)-- İki Alman Ferol'da demirlemişlerdir • 

malftmata göre, 35 gemiden mü. destroyeri Malagadan Cenovaya Layipzig gemisi Pontevedra'da 
rekkep bir Alman, filosu evvelki gelmiştir. ı ve 6 destroyer de Villa Farcia de 
gece Jutland'm batı sahillerinde Madrit, 8 (A.A.) - Döyçland Laroda'da bulunmaktadır. 
Gröntöj önilnde demirlemiş ve kruvazörü Vigo'da ve dokuzu de. Alman filosu şerefine şenlikler 
diln bütün gün Danimarka kara- nizaltı olmak Ü7.ere 22 gemi de yapılmıştır. 
sulan içinde sahilden 8 mil me. 
safede manevralar yapmıştır. 

Filo dün akşam yeniden Grön. 
töj önilnde demirlemiştir. 

VAK 1 T ! 
Akşam 
baskısı 
Bazı ak§&m gazet.eıerı_ 

Din henüz müddet blldlrll
mlyerek tatil edildiği bu 
gtlnlerde, İstanbul okuyacu
Iannm bu gazetelerin lnttpr 

&aatlerlne kadar gelen dtln
ya baberlerlnclen malOmat.. 
tar olabllmelerlnl tmıln i
çin (VAKiT) idaresi (VA
KiT) m bir akşam nUshası
m çıkarmakta denm ede. 
cektlr. Bu nüshamız, S&bah 
ntlshamızdan tamamııe fark
lıdır. Aynca yazılıp aynca 
dlzllmektedlr. Yani küçük 
bir handls farkı ile yapıl
mı§ bir ikinci tabı değildir. 

:Ankara caadesinde yol inşası faaliyeti ..• 

Yol inşaatı 
Yapılan şikayetler üzerine 

Tesri edilecek 
Geceleri amele çahştırtlmasına 

belediyece pek imkan görülemiyor 
Sürati t emin için müteaddid yer

lerde birçok yollarm ayni 2aman. 
da tamirine girişilmiştir. 

llatay deulet reisi Tay]ur Sökm 

P ek yakında 

( VAKiT) sütunlarında 
okuyunuz: 

T ebriz maceras 
Ninva harabeleri eteğinde 
Kafkas iline doğru bir ıefe 
Sefere bizzat iştirak ve burada 
vazife deruhte eden bir O 
mebusunun hatıralars 

Mevzu ne kadar merak 

yorsa hatıraları nakleden <islOp 
kadar zevk ve lezzet veriyor. 

İFRİTLER 
Fransız akademisi azasından Fr 
suva Moryalı'ın en yükule tser. 
rinden biti olan bu roman, lr/ı 

kfllüphanemize hemen kırk 'YlltltdlM 

beri garbtn en delnli tserlninl 
zandırmı.ş olan üstad 

lsmail Hakkı Alişan 
m kalemile gv.etemiz için tür~ 
çevrilmiştir. 

Yakında (Vakit) sülıml.artnda h 
.şaheseri okumaya başltyacaknnu. 

\'AKIT AKŞAM BASKISI 

öğleye kadar gelmiş bütUn 
havadisleri ihtiva eden ayn 
ve hususi bir baskıdır. 

Vali ve belediye r eisi LuUi Kır • 
dar, uzun zamandanberl ihmale uğ
ramış olan lstanbulun yollarını bir 
an ev\'el, modern bir şehre layık bir 
vaziyete getlrmeğe uğraşmaktadır, 

Fakat bu faaliyet tamir edilmek- V" - --. - .-. ----' . \,V .. V.LA.V.L~!L.k- , 
(Devamı 4 iinc.ide). -
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Subay terfi 
kanununda tadilat 

Ankara, 9 (Husu.si) - Ordu su. 
baylar heyetine mahsus 863 sayılı 
kanuna ek olarak hazırlanan proje, 
Milli MUdafaa encümeninden geç -
miş ve Kamutay ruznamesine alın -
mıtşır. 

Bu layiha esbabı mucibesinde 
deniyor ki: 

bağlı olarak sunulan kanun layi -
hası tanzim ve takdim kılınmıetır.,. 

Bir madde olan ek projenin esası 
vudur: 

. '~~~---~--.~;;.:;~..ı-...ı...~i.ili.oı ....... r..:.:.ı......., ...... ~ Kendi kusurları dahilinde vuku -
bulan sıhht ecbeblerden, ilmi ve ha 
kiki durumlardan ötUrU normal tah
sil mUddetlerlni uzatmak maksadı al 
tında hareket eden zayıf karakterli, 
litisinl, eahsl ve milli menfaatini 
gayrimUdrlk öğrencilerin Ust teğ • 
menliğe yapılacak terfileri hakkın
da tebdil edilmek ve 863 sayılı or
du subaylar heyetine mahsus terfi 
kanununa eklenmek üzere metni 

"- Muhtelif amıf okullarında ka.. 
nunt ve nizami mazeretler hariç ol. 
malt üzere devnmııızhfnıdan veya 
uygunsuz hallerinden öttlrU dlslp -
lin cezalarlyle mahkfıın olarak o -
kullar nlzrunnameııl mucibince tahai 
le devamlan caiz g5rUlmiycn ve 
imtihanda muvaffak olamamasından 
o devrede tahsil haklan ııakrt olup 
sonraki devreye f3Urak ettlrllmek 
üzere kıt'aya verilen subayların 

Ustteğmenliğe terfileri kıt'a sicille
ri mUsait olsa dn tahslllerlnl nor. 
mal olarak bitiren emııallerinden 

bir sene sonraya bırakılır.,, 

Jl'.JSld Arnavutluk Kralı Zogo yıınında kraliçe 1craldln ,·e kı1 karde'· Itri H~ hafriyat yerlni ı;t7.ml!)tır. Re~lmlt'rlmtı bu ~tyarctlerc alt lntıb:ı-
lerl olduğu halıle dlln öğleden sonra Iatanbul tarafına geçmiı, müze la.n gö!>t-ermektedlr. 

Denizficaret Aras nehri taştı 
Umum müdürü iki köy seylAp tehlikesine 

maruz ... 
An.kam, 9 (Husu.si) - Karların 

T avşanhda yangın 
.Çukurca köyünde 

20 ev yandı 
Ankara, 9 (Hususi) - Tnvşanlı· 

ya bağlı Dumaniç nahiyesinin Çu. 
kurca köyünde bUyilk bir yangın ol 

Müfit Necdet deniz, 
VekAlet emrine almdı 

Ankara, 9 (Hususi) - Deniz ti
caret umum mUdUrü ve eski İstan
bul deniz ticaret mUdilrü MUfld 
Necdet Deniz görülen lfizum üzeri
ne vekAlet emrine alınmıştır. YerL 
ne vekAleten lstnnbul y'\lksek deniz 

tica.ret mektebi mUdUrU Zeki tayin 
edllmiştlr. 

erimesi Uzerine Aras nehri taşmış, muş, Mehmet Kaygısızın evinden 
ve bir kısım araziyi sular kapla _ çıknn nteş ylizlinden 20 ev, bir bak.. 
mıvtır. kal dükkanı, 27 ahır, 27 samanlık, 
lğdınn B~köy nahiyesine bağlı bir cami ve bir mekteb yanmıştır. 

Çütlik ve Artan köyleri ııu tehlL 
kesi altında bulunmaktadır. 

~ . . : . . ... . . .. _ .. ~ .. ' .. 

---o--

Bir Alman şilebi 
karaya oturdu 

Trabzonda ticaret 
mektebi açılacak 

Ankara, 9 (Hususi) - Maarif 
vek!leti Trabzonda yeni bir tica • 
ret mektebi inşasına karar vermiş
tir. Arsa istimlak edilmiştir. 

Belediyece mUteahi de 
ha vale edilen iş ter 

SABAH GAZETELERi 
NE DiYORLAR? 

Cumhuriyet 
mm ısmz -

lJ.~. ltalyan ,.e Alman askerl an· 
l ~ .. ı:ısından b:ıhsediyor. Mililnoda I· 
kı ,,c,·Jct lı:ıriciye nazırlarıııın ko. 
nuşıııalanna bidayette ne Almıın ,.e 
ne de ltalyno~r hµ usı ehemrnlyııl 
vermezlerken ln illcnmln çember 

Limanımızdan geçerek Akdenize 
giden· bir Almnn §ilebi, Şarköy ön. 
terinde karaya oturmu§tur. Bu va
pur .Mitalmer isminde bUyük bir gaz 
gemisidir. Gemi gaz yilklil bulun -
maktadır. Kazımın sisten ileri gel
diği znnnedilmektedir. Aliıkndarla. 

ra gelen habere göre, vapurun va. 
ziyeli tehllkelldir. 

EyUbde Çinili çeşme deresinin 
mecraya rabtt, Balat halk hama -
mmm tamiri, Şehremini, Saraymey
dam ve Açık frnn kaldırmılarile, 
SöğUUUçcııme _ Kurbnğalıdere, Be. 
şlkta.v - Köyiçl ve Ortabnhçe parke 
kaldırmılarmm ta.miri mllteahhltle
re ihale edllmlştir. 

siyaseti kıırşısındn ehemmlyeUi gö · 
termeye b::ışladıklnrını fakat bunun 
c.ln malümu illl.m k:ıbllin<leıı oldu~ıı· 

nu süyliycrek: 

lzmir belediye reisi 
An karada 

Almanya He ltalrn orasında hiçim 
rıİbıtn olmasa, z.:ıhlrde komünist en· 
lcrnasyunnlıne karşı yapılan antiko. 
nıintcrn mls:ıkı bile IJaşh l>1ışınıı lııı 

asker! ittıf:ık malıi~ etinde ı;:ıyıl:ımnz 
mıydı? 

.Anknra, 9 (Hwıusi) - İzmir bele-
.ilye reisi §ehrlmlze gelmi§tir. Beh. 
çet Uz §ehrimizde brikaç gUn kala
cak ve bu müddet içinde İzmir be
lediyesine ait lıjler etrafında veka -
letlerle temas edecektir. 

Kız talebe ve askerlik 
dersleri 

Ankara, 9 (Hususi) - Maarif 
vektueti dı~rdan orta mektep ve 
lise bitirme imtihanlarına girecek 
kızların da kız talebe için mecburl 
bir ders olan askerlik dersinden 
erkekler gibi imtihana tlbt tutul
malarma karar vermiştir. 

Nafıa memurları 
arasında tayinler 

Ankara, 8 (Hususi) - istan· 
.JUl yapı işleri mimarı Tarık Sarp 
yapı i§leri umum müdürlüğü mer. 
kez proje bürosuna; Manisa yapı 

işleri fen memurlarından Nazım 

Kurşunlu Muğlaya; yapı işleri 
fen memurlarındnn Bekir "Ulken 
yapı işleri umum müdürlüğü mer. 
kez: binalar fen heyetine, Bursa 
yapı işleri fen memurlarından A· 
saf Çınar Samsuna; J.foş fen me· 
murlarmdan Hüsnü özacar Erzu.. 
;ruma; Malatya baş fen memurla. 
rından Ömer L\ttf'ü lstanbula; 
Diyarıbakır baş fen memurların

dan Nurdddin Aslan Çanakkale. 
ye; İç.el yapı işleri fen memurla
nn.dan Ömer Selim Seyhana; Ço
rum yapı işleri ressamı Cemal U· 
zer yapı i§leri umum müd\i-rlü. 
ğü tesisat bürosu ressamlığına; 

Zonguldak fen memurlarından 

Yümnü Birkul Rizeye; Kırşehir 
başfen memurlarından Halis Me. 
riç Eskl§ehirc; Yozgat Nafıa mü. 
dürü Asrın ölçen Kocaeli başmü
hendisliğine, Seyhan Peköz tçele 
naklen tayin edilmişlerdir. 

Sualini soruyor \'e lıUkmünü veri· 
yor: 

.Milfıno tebliğinde ) ::ıkındn inı:lll· 

laııncağı resmen lı:ıbcr \'erilen siya· 
sl ,.e a:;kcrt iltHak, imzalandıktan 

sonra dahi, vaziyetle büyük bir Ul'_ 
ğişiklik ynpııcak değildir. 

l\lalum olan şey, 
Bir harp olursa bunun derlı:ıl u· 

mıımt bir mahiyet nlacağı Ye irili u
faklı bütün milletlerin boğuşma~ n 
sürükllyeccğidir. Du da elbette bütün 
dünyn ıı;in esefle karşılanacak bir 
haldir, 

Tan -Sabiha Zekeri)'D Nc\·york sergisin-
de Turkiyc başlıklı :razısında, bun. 
dan on beş sene evveline gelinceye 
kadar TUrkc başını çeviren Ameri
kalıların bugün, TürkU sell'ımlamnk· 
lan haz du)ncak bir hole gelmesinin 
sebcblerini arnştırarnk bunu propa· 
gaodamızdan cok )'apılan mUsbet iş_ 
!ere yoruyor ve bunda Türkiycnın 
kadınlığa Hrdiği kı)·melln eserlerini 
buluyor. 

"Nevyork sergisinde hayrel ve lak· 
dir kazanan Türkiye, bu ileri, inkı
ltıpçı, içtimai tektımule eren Türki· 
l'Cdir. Şimdi biz bunun şeref \"C if. 
liharını taşıyoruz.,, demezden oncc 
1 ürk kndınlıf!ı hnkkındn yazılarına 
cevap verenlere bu fırsattan istifııde 
et.!erek darbe indirmekten ze' k du· 
l"uyor: 

Bugün hAla içimizde kadınları e\·e 
dondürmck cereyanını güdenler ''e 
ynptıAıınız itirazlara karşı miidafna 
cesaretini gösteren mürteciler, 1'ev· 
yorkla, Türk paviyonunda söylenen 
nutukları dikkatle dinlesinler, zama. 
nın seyrini görmek için gözlerine 
gözlük taksınlar. 

Yenisabah 

Hüseyin Cıılıil Yalçın I.ehistanın 
cevabı adını taşıyan yazısında Leh 
hariciye nazırı Bekin Alman istekle· 
rine karşı nrdiği şımarık olmıyan, 
romkinli cevap knrşmnda Almanya. 
kendisi lı;ln hiç de hayatl bir mahi· 
)'elle bulunmıyan Danzlgi işgal ve 
f.ehistanın denizle münasebetini kes
mc:re kalkarsa harbin patlak ,·crece .. 
~l kannntindcdir. Danzlg, Almanya 

-Be ediyece 
cezalandırılanlar 

Son beş gUn zarfında Beyoğlu 

mıntnkasında 243 kişi cezalandınl
mıııtır. Bunlardan yirmi dokuzu 
cnddeyi işgalden, 11 kişi yangına se 
bebiyetten (bacnlarmı temizletme
mek suretiyle) 36 şoför memnu yol 
dan geçmekten, 30 şoför muayene 
cüzdanı alnuıdıklarındnn, 12 kişi 

caddeyi kirletmekten ceza gönnil!l. 
!erdir. 

Ziraat Vekaleti teftis 
heyeti reisi öldü · 

Uzun mllddettenberi rahatsız bu 
lunan ziraat vekfıleti heyeti teftişl
yc reisi Bekir Şasa ewclki gece ve. 

fat etmiştir. 
Bulunduğu birçok devlet vazüele 

rinde dilrUsUilğU ve çalışkanlığı ile 
tanınan merhumun cenazesi bugUn 
ö~le üzeri Feneryolundnkl evinden 
kaldınlmışlır. Ziraat vekaleti na -
mına ormnn umum mUdUrlUğil fen 
şubesi mUdUrU Fikri Kozak Anka
rndan şehrimize gelmiş ve cenaze 
merasiminde bulunmuııtur. Merhu -
mun ailesine samiml Uıziyetlerimizi 

bildirir.z. 

için ne kadnr Jı .. yatl değilse Lehis· 
tan için o kadar vaz seçilemez bir 
m:ıhiyelledir. 

Alm:ıny:ı bö) le bir \'ıtZiyelte hulu 
nan lılr yer için lı:ırbe glri5lrse lıü· 
tıın mesullyeli 3 iiklcnccek demek o. 
lur. 

Leh ,.c Almnn ilıtiliıfıııııı h:ılli lo· 
inliler de\letlerlıı sarkmn \C genişle· 
mc slyn!le tinirı de sona crdi~i ııetıcc· 
sini çık:ıracıığı için miilıimtlir. 

Harp iktisadi lıalamdnn lıir frliıkel 
ise hugiinl,ii gtiyn hnrpsiz Yaziycllc 
ayni f~liıkel tahakkuk clmektccli r. 
Buna temenni edilen cnrc en cv,·cl 
şiddetli buhran dcvrcc;inin geçmesi, 
sonrn do de\'lctlcr aı :ısında konup· 
bilmek iınki\nınııı \•ücuda gelmesi· 
<lir. 

o 
Köylülere ucuz 
elbise temin edildi 

Sabun kazanı 
cinayeti 

Suçlu avukatı mUdafaasım 
yap ti 

Ziraat bankası 
elbise 

şubelerine de bu 
satışıyle alakadar 

olmalan bildirildi 

Tahtakalede Şevki isminde biri. 
ni sabun kazanına atarak öldUr
mekten suçlu Mustafa oğlu Mansu
run muhakemesine dUn ağırcezads. 

devam edilmiştir. 
Suçlu avukatı mUdafaasını yapa. 

rak bil has.sa dem.iştir ki: Cumhurreisimiz Ismet İnönü, 

köylüye ucuz elbise temin edil
mesi işini ehemmiyetle takip ettir. 
mektedir. 

Hülcümetin bu yoldaki teşebbüs 
terinden iyi neticeler al:nmıştır . 

Sümerbank fabrikalarında ya
pılan tecrübeler, en ucuz köylü 
elbisesinin, boyuna göre 360 - 450 
kuruşa satışa çıkarılabileceğini 

göıtermiJtir. 

İnce pyak elbiseler 520 • 655. 
kalın gayak 545 - 700, damalı §a· 
yak :J:JO ~ 700 lnuugcı o <H lav•'••••• 

Satışlara başlanmıştır. • 

Dilencileri takip 
Emniyet müdürlüğünde 

bir büro kuru:du 
Dilencilerle mücadele etmek ü· 

zere emniyet müdürlüğünde ikin
ci şubeye bağlı olarak bir büro 
kurulmuştur. Dört gündenberi fa • 

aliyette bulunan büronun memur 
ları §Chrin muhtelif yerlerinde 
yüze yakın dilenci yakalamıştır. 

Bunların yarısına yakın ktsmı 

küçük çocuklardır. Bu çocukların 

aileleri hakkın.da !dilenciliğe te§ • 
vikten, kanuni takibata başlanmı§, 

diğerleri mahkemeye sevkedilmiş· 
lerdir. Büro bu yoldaki çalı§ma· 

!arına fasıla vermeden devam e. 
decck ve istanbulda dilenciliğin 
kafi olarak önüne geçilecektir. 

--o--

Kumar cürmU meşhudu 
Bakırköyünde tstansyon ca'i. 

.desinde 1',lehmedin kahvesinde 
kumar oynama'kta olan Ahmet, 
Yakup, Halil ve F~ıl isminde 
dört kişi cürmümeşhut halinde 
yakalanmışlar ve kahveci ile bera· 
ber mahkemeye verilmişlerdir. 

Lettonya sergisi 

Köylünlin elbise tedarikinde 
gilçlüğe uğramaması için Ziraat 
Bankası şubelerine de bu satııla 

meşgul olmaları bildirilmiştir. 

Böylece ucuz elbise memleketin 
her tarafına yayılırut olacaktır. 

Maamafih köylü elbiselerini daha 
ziyade ucuzlatmak için tecrübe. 
lere devam edilmektedir. 

Belediye Ekmek 

kuracak mı? 
F urun işletenler telAşa 

düştü 
Belediyenin yeni iktlsat müdürü 

Saffet e-kmek işini tetkike başla -
mıştır. Ekmek fabrikası kurulmn.sı 
tasavvura ve hntta bu l.ıı için tahsl. 
sat iatenmesi 3ehrimizdoki fırıncıln 
rı teld.,a dUşUrmilştUr . 

Haber verildiğine göre, fırıncılar 

bundan sonra belediye talimatna -
mesine ve aranılan evsafa uygun o

larak ekmek çıkarmağı taahhild e
der ve bu yolda yUrilrlerse belediye 
fabrika kurmak meselesini muvak.. 
kat bir müddet için geri bırakacak. 
tır. lktısat müdilrlüğU bilhassa l.stl

gare hey~tinin ekmek işi etrafın -
dnki raporunu tetkik etmektedir. 

-o--

"- MUekkllim Mansur 45 kilo • 
luk bir adamdır. Boğulduğu ve ka
zana atıldığı iddia olunan Şevki i
se 85 kiloluktur. Kazan yukarı kat· 
tadır. Me.nsurun yalnız başına Şev. 
!uyi kaldırarak kaza.na atmasına im ı 

kan yoktur. Mansur bunu ancak bir 
kaç kl§lnin yardımı ile yapmış ola. 
bilir. 'MUekkilim Şevkiyi öldUrmem1ş 
Ur. Onun polisteki itirafından baş
ka hiçbir delil yoktur. HO.dise ye • 
rinde yeniden yapılacak bir keşif 

terecektlr. Bunu ricn ederim.,, 
Mahkeme, avukatın bu talebi hak 

kında karar vermek Uzere duruş .. 
mayı on beş gUn sonraya bırakmıe. 
tır. 

Ticaret odasında 
teftiş 

İstanbul Ticaret Odası işleri, 

Ticaret ve Maliye V ckaletleri mü· 
fettiıleri tarafından sıkı bir suret· ~ 
te gö.21den geçirilmektedir. 

Oda muhasebe şubesinin evra· 
kına ait tetkikler tamamlanmıştır· 

Müfettişlerin bu kısımdaki fa• 
aliyetleri bir ay kadar sürmüştür· 
Raporlar hazırlanıyor. 

B" satırları oku>abıldığırıiz bir 
dakika içinde 

Dünyada 
Yemişte bir 

bulundu 
ceset ı Neler 

Oluyor? 1 
Dün akşam saat 20,30 da Yemiş 

de bal sahillerin.de !denizde bir 
ceset görülmüş ve polise haber ve. 

D ONYADA iki bin iki yüt 
ldlo tütün istih al edili• 

rilmiştir. Sahile çıkarılan ceset * 
suda uzun müddet kalarak tama. Amt'riluı düldmnlannda 

men çürümüş bir hahledir. Bu ·ı miıı,terl füfıyet ediyor. 
yüzden cinsiyetini dahi meydana * 
çıkarmak mümkün olamamıştır ·· ı Fran a S3 litre !'Üt istihsal fY 

Zabıta ve mücJ:ieiumumilik hMi- dlyor. 
aeyi aydınlatmağa çalışmaktadır. * 

Lettonya ihracat mallan nlimune 
s'.!rgisi yarın Tophanedeki Deniz 
Banka ait yolcu salonunda küşat 
E\.lilccı>k ve öğleden sonra umuma 
açı le c;ıktır. 

-o-- ~ D th-.'"1.ADA dört yüz tdt
0 

Tramvaydan düşen b:ıryom ı tlhııa1 edluyor· 
kadın nu mndde otomobll bujllerl 1ını.ı.· 

26 
UUmda kullanılmakta<lrr, 

Kadıköyünde Yoğurtçuda * 
numarada oturan Emine isminde p OLONl"A manlfal•tilr fııtı 1 
bir kadın dün Doğancılar.da tram. rlkalan Almanyadan 3·r• • Sergi 11 mayıs perşembe günü ak

~amına kadar devam edecektir. 

lr@lfi11ton amca 
ve \tabDo 

vaydan düşmüş, vücudunun muh. franklık lp:ırl5 •'"' 
telif yerlerinden yaralanarak Hay
'darpaşa Nümune hastahanesine 

kaldırılmıştır. * 
A MERİKA vasati 

tranaan iki yU:t 

Bir beyaz karınca 
murta yumurtlryor. 

* 
S OVYETLER iki ytiz ao; ! 

san gram altm f!!;tib 
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Lehistan baş 
eğecek mi ? 

Yazan: H. M. Dalkılıç 
;\tıı.ıpa sulhU, bu büyük hıısta, 
iıınıdıı her ıey kurbnn edile edi. 
lllhayct Baltık koridoruna kadar 

ttırııeblJdl. Faknt ı;lmdl, blrdenbi

~ koridorun dibine boylu boyuruı 
ltıı.rak ''ine koma haline germiş 
'hın • " • Uyor, 
• e Olacak! 

;\'lııııa sulbü bu korldonın önUn 
1 

&on nefeslnl verecek mlT Yol. :ı 
"ııtı;ae, son :r:nmanlarda nclettı 1. 
!Bette de blr kız kaçırma ıın'ane
ha.Une glrml!) olan bir ilhak lmy. 
tttııe l§ıkma ram mı olacak! •• 
l>Unya bugün artık sllalt ız bir 
~10ınaBt bllmlyor. Ordulıırla slyn.· 

~ r&pılmakta. 
1111• rağmen tBte gerek Alman· 

~~:ı-ek Lehistan karı;ıhklı allah 
~ konuştuldan, nutuklnr teati 
1'.tert halde 511-,ıtaca.k şey değil 
~ ld Yine llü taraf cllp!omasi yo. 

lnliza.1.erelere girişerek da\'n 

1 d.oğruilıuı dof,'l'Uya halline ı;irl5 
~ değtııercllr. 
&ltıkaten gerek ıntıer nutımn· 
:4hbtanıa müzakereye hazır ol· 
lllııtı, gerek Lehi tan hariciye na.. 
1 lıecı, Lehistanın 1tf1kimlyettne 
tet ,.e 5erefll bir ulh artlnn 

~ile rnUuıkereden knçmmıyn -
açık surette ima ettiği halde 

dt\'let araı mda doğrudan doğru. 
~nıı ınUzakere bo.şladığı blldi· 
k Yor. Hatti J.Alhlstan hariciye 
l l'l daha ileri gidip Danzlg şeb· 
hl~ ekscrtyctln Almanlarda oL 

ııu, Yalnız bu ıtebrln Lehlstanm 

1~rl ağmıdn bulunduğunu llc
l l'erek Lehlsta.nm Baltık deni. 
~lı.ı halüondıı.u nzgeçmlyecef.'1· 

t~1eınısur. 
!rı ı, lleek Baltık denizi mabre-

lh 4lılstıı.n iı;ln u Almanların 
llt 

l
~rcruılplc.rile (bayati saha) 

"' l'lll'lllı{01ıl\ielio'S~ıiliR;c1'~ 
eb,u.. ı 
t l> llr eden §CY J.ehistnnır n -

•Cı lıııtg tize.rinde rsrar etınl .. 
' fakat ~una. mukabil Bal-

~~l"eclndcn nzge«;mlyeceğl 
~de det·n mlcllrT 
~ l'ağınen nlı:tn iki de\'let a
~0f.'1'lldaıı doğruya. mUzake. 
' ı.... Shr da ttatyruım tanssu-
1-ı:ı~'"tıruimu,tur. 
~bııı •ebebler1 kolayca tahmin 

~tlııcı l': 
il ta~erececıc m\izahere angnj. 
~~ l'lnde Lchlstann garanti 
~lan lngtllz \"C Fransızlann 

cı 'l'tnı Almanya 1 temlyor. 
derecede Almnnyanm Le .. 
dahili vaziyetini gayet f)i 

~ CiinkU buı;ünkll Lehi • 
ltllJc etınJn dayandığı (:Snsyo. 
~ ltıunp) ı dahilde bir harb 
~11 ~ !!ağlamlıkta görilnmlL 
~lltt ~-iye s~tmlndc Entlhab "j' hukftmet lehindeki a • 

ler rat"nlen hayli kaybet-
~lıı lldhlli.kls Stronnlctu\·o Lu. 
• l'e 1'rtlğtndcld köylil parti 1 
hı bt r Cl'de gn.Icbc çalmal•ta. 

l'et 
~e nıecıısı lctinınlarmda 

it~ t .. lihov ld hUklımctc hU· 
~ .. lltığ I ?'iıtaen n !:tlbl muhalefet ga. 
lt(~lılıı sıo,·o gazetesi hüku-

ll(l ııu~1 Çeko lovnkyanm a
htı t ıı klenıekle) itham ede. 

ltl'tlt ~gittiği için sahibi tev 
~0ıııılıtı rld kamıılanndan bl· 

1 llJtı tıstlır, 
tıl·· er 
tı lilcee ~ gerginliği uUinllyc 

11 ı:e,.OI hlstnn hüı.fınıetlnln 
!bı ltı11:coeğtnı bilmektedir. 

~il lctı~ ki P:lrtöncrl Jtalya.. 
bİ-~1, d tını olmak şerefi· 
ı,~ertn~ ilnynya Berlln - Ro. 
. ıenı l 8.)'fll zarnıında sulh 
~ Pat etmek ı temek· 

!\~il 
~ llıilı\'p 
iıı. at, ,.,.,_ r iki cllnt de i)i 

.. ilb "'-ısıy '- Uw, or. Rerllnln \'tir 
•at ·" o){ • lJ • rıa~·~ l)uyor. 

tt'.I'. · • bUu 
"'hiı ta Y ·ı. demokrat 

~lr lrı~ cllp~t da Almnnya;tı 
ill ao <>nıası c avdet et-,. tıtıııa 1 

~ 1 e lı:ıtıe (ndnr dayandı. 
Btaı .. ,,, r bir etıırh"aklle 

" b ....... "trt 
l "1 lllltı d rııc ne olacak! 
it. 1-~ a A ''rapa dlploma

lıl"duracajmdnn o-

ı 600! ur; ıtVN;r4t;.ı;~ 
Sinemalardaki tehacüme man~ 

olmak için ne yapmal dır ? 
Talebeye her seans içinde tenzilat
la girebilmek imkanı verilmek ve 
halk seanslannı tatil günlerinden 

birine koymak lazımdır 

.. ~-
Belediye riyaseti tarahnöan, cu-1 ki binnisbe bu pazar günleri r .ıı 1 

martesi ve pazar günleri sinemalar· rağbet bizi yaşatıyor. Bu itil>: . la 
da tehacüm olduğundan ve bumm zaten pazar günlerini bir halk sean· 
bir paniğe sebeb olması tehlikelerin sı iltlve etmek yanlıştır. 
den bahsolunarak bu halin önüne Sinemalarda ayrıca bir mesele 
geçilmesi için zabtıanm mtiteyakkiz daha mevzuubahs olabilir. Bu da 
bulunması tebliğ edilmi~tir. tehacümün ~e~eb!erinden biridir. 
Artık yaz mevsimi girdikten son· Talebe tenzilfitı yapılamıyor. Tale

ra sinemalar için bir tehacüm mcv. be de halk günlerinde gelmek mcc· 
zuubahs olamaz, fakat, nihayet di· buriyetinde kalıyor. Bittabi bir ta· 
ğer mevsimlerdeki tehacümü önle- lehe umumi tarife üzerinden sir.e· 
mek için evvelden ahnrnış bir ted- malardan istifade edemez, onun için 
bir olarak böylece bir karar ittihaz pahalıdır. Ucuza rağbet göstereceği 
edilmiş bulunduğu görülüyor. de pek tabit olmak gerektir. · 

Bu işte sinemaların sunutaksiri İşte bu yüzden halk günlerinde 
azdır. Nihayet bir sinemanın muay_ ve bilhassa matinelerinde bir de ta. 
yen bir seans başlangıcı ve muay· lebe akını muvacehesinde kalıyo· 

yer. bir siası vardır. O kadar adam ruz. 

~l~eWb,{JhOıftiıllil ~uP. MJ#~ zaf'~~ ~t~~eri'&~fh 
ratrmen tehacüm olduğu da muhak· bugünlerde sinemalara gitmekte ve 

................................................................................ ················: 
1la.r ı 

Mis 1er Ffenn'in nutku 
Yazan: ıVt. DALKILi ~ 

N ı.;vronı~ dünyn scrglsındcki 1 ürk pınyomınun ııçı ı~ me· • 
ı·n.,im.!.ulc Ilirleş:lk Anıcrika. dcv:ell &Uma. umumi konıl- : 

ıı .. , . • ıCllll tnr'ttınıl:ın söylenen nutuk, Türk inkılnb ve llcrlcyl~inin i 
diin.ra. mu\ a.celıesindcki ru:ınıara.,mm bir tahlili, rih:ın hayranlıl';ı
nın bir tezahürü dcğcrlr ı•uar. 

"Biz .-\ınerlknhlar, ı.OS.)al ternl•klni:ı ı.ilratlne ah~rnışızdır. Fa.. 
kat on bCJ? yıl lçind~ TürWye Cumhuriyetinin bu sahadaki Unıll 

bl:L.I hayret ve b.kdlrlcr içinde bırnkmı~tır'' diyen !Uister Fienn 
bizzat yeni clilnyaıım cf.,anc n destanları arasmA korkunç bir be- • 
dcdyet, w.Jıı:et 'e J;erlllk dOnyn.sı, esrarh bir ma\·cra gtbt intikal 
eden Tii:l• 'nrlığu.ı.m on he~ yıl gibi dar bir mazi içinde \'C bir ham· 
lede asırlarca. gcrlllkten, a~rrlarca lleı,yc karnsusu gibi bir muci
ze kıır§ısmda l:onuşmu~lur. 

"'A,•rupnnm olgunla~U\!'lmdan asırlarca enci sb: medeniyeti. 
nl.dn olgunluk çaj;'lna f'·Jml~ bulunuyordunuz. Bugün de her sa.. 
hrul:ıb:l tf'raludnl.z1e bl7.l lııı}rcı;. .. re dü ürmckte iniz., diyen ımster 
Flcnn, 'Iilrl<Un tarOıindckl tczahllrleri birci' ilim ev tarih mUtt>arl- • 
fesi halimle kabul ettikten sonra TUrk Cumhurtycttnln buı>UnkU 
varışına ba) ret etmemelidir. 

llülün r. cdeniyctlcrden a.~ırlart"a önce medeniyet yanı.tan, 

kliltur dağrtlln a'4ll Tüı k mıııetl, cumhuriyetin on be5 yılmda da 
yine tarllıll! blr tekcrr'JriiuU kaydetti Ye asırlarca geri kaldığma 
bir hıı:r.,•cfle '·ardı. 

l"enl Dilnyanıu de\·let adamı edebiyat yapmıyor. Bir reallte)i 
elle btolup gözle görülen kudret, ,·arlık vo escrlerlınlz ka~ısmda 
duny:ı:ra en merdane Mr ltıdeyle llln ediyor. 

Ve yine :"\ll~tcr Flcnn, bütlln insanlık tadhlnln seyri mUdde-
tlnre cihanın ~lyasi n l~timat nl:ıammm hakem ,.c hiklml olan Türk 
mllletınln brı~ün de ~ine bir tarih tekerrüril tezahüril ile "millet_ 
leram.sı !rnlh \"O a.rıla:;mnla bU} ilk hizmette" bulunduğunu öyll 
yerek ıJfyasi nrhktnld rnc,·l,Umfzln UstünlüğiinU tebarüz ettiriyor. 

D:ıgiln <'lhan u hakikati anl'\dı: 
"Ayinesl iştir Jrlşlnlrı lafa bakılmaz, 
Şahsm görilnlir rUtbei aklı eserinde.,. 
En hUyUk iintek: Türkiye! ··············---·················· .. ·········· ... ····· .. ·········--..... .................. . 

yapılan Ad anada 
büyük baraj 

Muavven tarihten evvel.. 1941 
de, ikmal edilmiş olacak 

3 

!· Deni;bank'da 1 

açıkta kalacakl 
Yültsek matşiılarda 
yuz k~dar memur ... 

Yeni deniz teşkilatlarının ka 
ları etrafında \'Ckaletle tema 
yapmak ilzere Ankaraya gide 
manlar umum müdür muavini 
mit Saracoğlu şehrimize dönm 
lUr. 

Haber aldığımıza göre, deniz 
lan umum müdürlilğü \'C lima 
umum müdürlilğü kadroları An 
rada hazırlanmaktadır. 

Denlzbankın teşekkülünden 

sebe bsiz ve suçsuz olarak ka 
harici ediien eski memurlann h 
si yeni teşkilll.tta vazifeye almm 
tadır. Buna mukabil yeni kurul 
cnk teııkllatta ancak hiçbir lilz 
1an görUimiyen ve sonradan bu 
!erde vazife almış olanlar çıkarı 
maktadır.. Bunlara her hizmet 
neleri için birer maa.§ tazminat 
rilecektir. Bir seneden az çalı§ 

olanlar da gene hizmet müddet 
için birer miktar tazminat alnca 
]ardır. Yalnız açığa çıkarılacak 

zc yakın memurun ekserisi yUk 
maaşlı olanlardır. Küçük mem 
lardiuı açığa çıkarılruılar hemen 
yoktur, yeni te§kilA.tla fenerler 
cankurtaran idaresi birleştirilm 

tedir. Bu idarenln mUdürlilğ 
şeflerden Abdullah Ziya tayin 
di!m~tlr. 

-o--

Amerika ile takas kalkt 
Yeni tatbika başlanan Türki 

• Amerika ticaret anla"ması 
best dÖ\'İz esasına . müst~it bul 
maktadır. 

Evvelce muayyen Türk mali 
nın ihracına m~abil, takas yol 
la Amerikadan yapılan ithalat k 
dmlmıştır. Maamafih bu anlac:m .. 
nm meriyete girmesinden ewel b 
lar.ımş olan takas muameleleri e 
şartlar dahilinde neticclendirilece 
tir. 

o 
kaktır. O halde bunun sebebini baş· böylece tehacüme sebeb dmakta· A'danada yapılmakta olan bü-

ka yerde aramak icap eder. dır. yük baraj inşaatında çalışacak iki 
Bunu bir sinemacı ağzından diıı- Talebenin hakkı Yardır ve onla. ecnebt mühendis; bu sabahki 

liyelim, bu zat diyor ki: rın nakil vasıtalarından olduğu gı'bi. 1 k · ı A semp on e spresıy e lmanyadan 
"Tehacüm bizim lehimize bir hal hüviyet varakasını gösterdikten son gelmişlerdir. 

değildir. Nihayet üstüste müşteri a- ra sinemalardan da tenzilfit ile isti· 
lacak değiliz ya. O halde binlerce fade etmesinin temini icap eder. Bu 

Baraj, Seyhan nehrinin taşma
sı yüzünden husule gelen kazala

nn önüne geçmek ve Adana mır 

takasında su isalesi i§lerini tanzim 
etmek maksadiyle vücuda getiril. 
mektedir. 

Maliye memurları 
arasında tayinler 

Ankara, 8 (Hususi) - Paz 
malmüdürü İrfan Gülbudak Sivri 
malmüdürlüğilne, Çınar rnalrnüd 
rü Fahri Güner Gerede malmüdü 
lüğilne, Ayvacık malmüdilrü Yus 
Un:ıaı Gölcük malmüdürlüğüne, A\ 
sekı malmüdürü Sa!ahaddin Çel. 
ker Alanya malmüdürlüğüne, Ala 
ya malmüdürü Zeki Tezel Akse 
malmüdürlüğüne, Gaziantep muha 
robe müdürü Recai Balkur ürkü 
n alf"lüdürlüğüne, Bahçe malmüd"" 
rü Vccdettin Ozcoşkun Ayvao 
r.ıal:nüdürlüğüne. Istanbul Kadı 

halk da gelmiş olsa yerimiz nisbetin nu sinema müesseseleri yapmıştır. 
de alacağız demektir. yapmak ister, fakat bilet kontro!tt· 

Ama, her pazar günü sinemaların nun mü~kül olması gibi bir sebeb:e 
önü tıklım tıklım dolar. Bunun se- mani olunur. 
bebi nedir? Halbuki şimdi vergiler o kadar in 

Biz bunun sebebini pazar günleıL dirilmiştir ki, bir müessese ne ba. 
nin halk matinesi olarak bir seansı hasma olursa olsun beş on kuruş 
ayırmak mecburiyetinde buluyoruz. vergiden çalabilmek için ne mü~se
Halk matineleri ucuzdur. Pazar gü- sesini lekelcmeğe kalkar, ne de her· 
nü halk eğlenmek ihtiyacını kırlar· hangi bir ağır mesullyet ve ceza teh· 

Toprak 
mahsulleri ofisi 

lağvediliyor 
Buğday işleri gene Ziraat 

Bankasma verildi 
da, sayfiyelerde ve şurada burada likesine girer. Toprak Mahsulleri Ofisinin lağ 
temin edemeyince bittabi sınemal<!· HükQmetizin ,·ergiler hakkındaki vedilmesi kararlaşmıştır. Ofisin i· 
ra üşü5üyorlar ,.e ayni filmi ve ya. bu bahşayışı karşısında sinem.~ dare ettiği buğday işleri eskisi gibi 
ni ayni programı daha ucuz gör· memurları hiç bir kontrol istemek. Ziraat Bankasına devredilecektir. 
mek imkanı \·arken daha rahat gör- sizin işliyebilecek haldedi .. ler. Memleketin her tarafında bulu-
mek vaziyetinden kaçınarak halk sa Binaenaleyh bilet meselec;,i veya nan silolar da bankaya geçecektir. 
atlerinde toplanıyorlar. Bu kalab:ı. kontrolü müşkülat gibi ~beblcrlt> Dahilde \'e hariçte buğday alım 
hk, ucuz fiyatla girmek is('yeııler- talebenin çok tabii haklarından lıiri ve ~atımını bundan sonra Ziraat 

Barajda toplanacak sular, muh
telif istikametle~de açılaca'k: ka
nallarla dağıtılarak ziraate mah • 
ıus topraklar faydalandırılacak. 

tır. lnşaat iki buçuk milyon lira
ya çıkacaktır. 

Jşi üzerine alan ecnebi müesse. 
se bunları üç senede tamamlama
ğı taahhüt etmigti. 

Fakat inşaatın daha evvel ik. 
mali için tertibat alındığından 941 
yılında hepsinin bitirileceği temin 
ediliyor. 

Eski harflerle basılmı§ 

kitaplar hakkında 
den dolayı hac:ıl oluyor. bulunan bu tenzilfıt işinden istifa- Bankası yapacaktır. Gene ofise bağ-

1 
Bittabi sinema ancak muayyen de etmesine mani olmak doğru de- lı c.Ian afyon işleri de beynelmilel Ankara, 8 (Hususi) - Etüt 

köy maliye şubesi tahakkuk memu 
ru Süleyman Tnrla Sinop Yarida 
müdürlüğüne, İstanbul muamele 
ve istihlak vergileri ~ubesi tahak 
kuk memuru Mustr.fa llkdemirci 
Yozgat varidat müdürlüğüne, eski 
Ürküp malmüdürü Abdullah Ak
alın Klüp malmüdürlüğüne tayin 
edilmişler ve Beyoğlu malmüdürü 
İbrahim Güneş, Şerefli Koçhisar 
malmüdürü Etem Karacaer, Kara
yazı malmüdürü Şeref Göktürk, Er
baa malmüdürü Eyüp Sabri Aşkın, 
l\1. Kemalpaşa malmüdürü Sami 
Sunar, Ünye malmüdürü Sedat Su. 
başı, Milas malmüdürü Rauf Cebe
cig!I, Urfa defterdarı Fazıl Orhun, 
Biga malüdürü Rıfkı Dendereli, Kı· 
zıltepe malmfidürü Rüştil Yılmaz, 
Karamürsel malmüdürü Nedim A· 
;::>ak. Burdur muhasebe müdürü Sey 
fullab Gilrsoy, Bilecik muhasebe 
mii:.!ürü Em·er Tüıe! Balıkesir mu 
l:a-;:11~ müdürü Tarsi~ Kılıç, Ç.an. 
km muh3sebe mü<lürü Remzi So
mer, Çar.akkale muhasebe müdürü 
Arif Tay§i, lçel muhasebe müdürü 
V~htıp Binçel, Isparta muhasebe 
mildürtl Nefi Ozmen, Eskişehir mu· 
hasebe rr.üdürü Mustafa üstün, 1· 
nebolu malmüdürlJ Akif Oıkal, Kas 
tamonu muhasebe müdürü Halil 
Cankar, Manisa muhasebe müdüril 
Halil Sezik, Mardin muhaııdıe 1111.. 
dilrü Şükrü Tunca ve Tekirdağ mu 
ha3Cbe müdürü Aıaeddin birer de
rece terfi ettirilmi§lerdlr • 

miktarda müşteri alabiliyor. Diğer ğildir. mahiyeti dolayısile müstakil bir i- kitapları olarak ku:ıanılmak U· 
bilet almak istiyenlerin, diğer sean· Nihayet doğru olmadığı !)u teha c.iarc olarak afyon inhisarı şekline zere eski harflerle basılmış ki
sa kalmaları icap ediyor. Diğer se· C'Üm ~ekilleri ile de görül'llektcdir. sokulacaktır. Ankaradan şehrimize tap!aı Iü okul Ye kUltUr kurum· 
ansı ise umumi tarifeye labidır. ya. Yoksa zabıtanın dikkat ve itir:a:ı ;_ ge!en toprak mahsulleri ofisi mecli· ları kitr.pevlerlne konulmasının 
ni, pahalıdır. Bundan kurtulmak le ele ne geçebilir? Her sinemamn 6İ idare reisi ve umum müdür veki. Türt; l:arflerlnln kabul ve tat· 
istiyen halk biribirini ite kaka bilet kapısı önünde polisler durup da ba~ ti eski İstanbul valisi Raşit ve u· bikl lııı k kıudnkl kıtnuna aykırı 
almak \'e ucuz matineden istifede ~?yamazlar ki. mu?1 müd~~ ~uavi~. Şakiri~ ~şti· olup t imadığının tı:ısbltl lcin hU· 
etmek arzusuna dü~üyor, tehacüm Halk sinemaya gelmekte hürdiır, rak:Je meclısı ıdare dun şehnmızde kO.rnet meclise fbir tefsir tezke
bö}·lece vaki oluyor. Halbuki pazar gelir, girer, \'eya bekler veya gir- bır toplantı yap:nıştır. Toplantıda 
günleri de sinemaların hemen i~ mez. Maksut olan halkın mliikül- bu hususlar üzerinde konuşulduğu 
yapmalan için haftanın yegane gü- dc-ı kurtarılması Ye sinemaların da tahnıin edilmektedir. Ui~ kararı
nüdür. Diğer günlerin mumanı ile aleyhlerine olan bu tehacümlerir. nm haziran başında tatbik edile-
kalsak mahvoluruz, iflas ederiz. Bel scbeblerini izale etmektir.,, ceği aı )aşılmaktadır. 

\ I 

l.'AZISIZ HiKAYE: 

resi vermisti. Maarif encürne. 
ni vaziyeti tetkik etmiş ve bu ha· 
disen n bahis mc'\'zuu kanun 
hUkUmlerlne aykırı olmadığı 
neticesine varmıştlr. 
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1 ~ _S O_N _D A_K_i KA ___ I 
insaniyet namına ... 

Londra, 9 (A. A.) - Daily Express gazetesinin bildirdiğine gö_ 
re, !ngiltere hükfımet!. açık bir §ehir olan Çungking'in geçen perşembe 

günü bombardıman edilmesini Tokyo nezdinde "in.sanivet namm.a" Dro

testo etıneğe karar vermiştir. 

Beyrutta faşist 
aleyhtarı kongre 

Bütün Arapların demokrasiler 
cephesine dahil bulunduklarını 

tebarüz ettirdi 
.Beyrut, 9 (A.A.)' - Beyrutta toplanan faşist aleyhtarı kongreye 

Sunye ve Lübnanlı bir çok şahsiyetlerle iki memlekette faaliyette bu· 
lunan 35 teşekkülün mürahhasları işti ;ak etmişlerdir. Eski başvekil
lerden Cemil Mardanı, Lrtfi Hafar, Mazhar Aslan ile eski nazırlardan 
Faiz Huri, Şükrü Koatli Şamdan bir mesaj göndererek heyet azasile 
tesanütlerini bildirmişlerdir. 

Kongrenin kabul ettiği karar suretinde "totaliter devletlerin yakın 
bir tehlike teşkil ettiğini,, müdrik bulunan bütün Arapların demokra 
siler cephesile mütesanit bulunduğu kaydedilmektedir • 

lngiliz Hariciye Nazırı 
Parise gidiyor 

Paris, 9 (A.A.)' - Hariciye nazın Bone, milletler cemiyeti konse
yinin toplantısına :şti.rak etmek üzere Cenevreye gitmeden evvel Paris· 
te bir müddet kalacak olan Lord Halifaks ile cumartesi günü bir mü
lakat yapacaktır. 

Bratislavada Yahudi 
aleyhtarı hadiseler 
Bratislava, 9 '(A.A.), - Bratislavada Yahudiler aleyhinde yeni

öen bazı Mdiseler cereyan etmiştir. 
Alman hücum kıtalarile Hlinka muhafızları yahucli muhaceret ofi

sinin binalarını tahrip etmişlerdir.Gençlerden mürekkep gruplar Ya
hudileri kahvelerden ~Te umumi l?ahçelerden çıkmağa icbar etmişlerdir. 
Polis tahrikatta bulunmak cünnile yahudi muhaceret ofisinin bazı aza. 
sıda dahil olmak üzere birkaç Yahudiyi tevkif etmiştir • 

Eski İngiliz Kralmın 
mühim bir nutku 

_.. Ba~tarafı 1 incide 
bulunan taleplerin halline medar o
lacak olan bu hüsnüniyet ve feda
karlık zihniyetinin zayıflamasını 

intaç eder. 
Arkadaşlarımızla iyi geçinmek i

çin ferden yapmağa alıştığımız şey· 
leri beynelmilel sahada yapamadı· 
ğ1m1zdan dolayı medeniyetin harap 
olmasına mI sebebiyet vereceğiz? 
Mazide çıkan siyasi ihtilafların ma· 
hiyeti ne olursa olsun harpten içti· 
nap etmenin yüksek ehemmiyetini 
bütün zimamdarlara müslihane bir 
hal çaresi bulmak üzere yeni gayret• 
ler sarfetmelerini emreylemektedir. 

Beynelmilel asayişi ve emniyeti 
ihya etmek tasavvurunda bulunan- '-""-== 
lann yalnrz bir Fransız, bir ltalyar_ı. / 
bir Alman, bir Amerikalı veya bır 

Vindsor Dükü 

V AKIT '.AKŞAM BASKISI 11 MAYIS • 1939 

lngiliz mukabil teklifleri dün 
Moskovaya bildirildi 

Almanyadaki Lehlile 
tazyik mi ediliyor? 

Garantiler yüzünden harbe 
girecek olursa lngiltere Rusyaya 
yardım taahhüdünde bulunuyor 

_.. Baştarafı 1 incide 
duvarlarına kilise papasını ve Lehleı-i 
"henüz vakıt varken Almanyayı ter -
ke,. davet eden yazılar yazmışlardır. 

Dzierkonice'de Alman _ Leh paktının 
feshinden sonra. bir tebliğ neşredile _ 
rek Leh llsanile Ayin yapılması mene. 
dilmiştir. 

yahut da Roma.nyadan mUta.Ie~ 
bulunmağa. sevkedecektir. Polonya 
caristanm bir Alman tazyikine ııı~ 
vemet edemiyeceğlni bildiği için 'JJı 
ristamn Romanya ile dostane mUll 
betlerini idame etmesini temlnen ~ 
dapeşte nezdinde ciddl teşebbUSI 
bulunmağa başla.mxştır. ! 

Moskova, 8 (A.A.) - Röyter: 
İngiliz - Rus - Fransız ÜÇ

ier paktı yapılması için Sovyetler 
tarafından yapılan teklüe bugün 
!n.giltere büyük elçisi hükfuneti. 
n · ı cevabını tevdi edecektir. !n.. 
~iliz cevaıbı şu iki noktayı ihtiva 
etmektedir: 

1 - Sovyetler Birliği kendi 
şark hudutlarındaki devletleri 
tek başına garanti edecektir. 

1 2 - Eğer bu garanti netice • 
sinde Sovyet Rusya bir harbe gi
rişmek mecburiyetinde kalırsa 

İngiltere Sovyetlere yardım ede. 
cektir. 

İngiltere büyük elçisi, Litvino. 
fun istifa.sının Sovyet harici si. 
yasetinde bir değişiklikliği ta -
zamm.un edip etmediğini de öğ • 
renmeye çalışacaktır. 

Moskova, 8 (A.A.) - İngiltere 
büyük elçisi bugün saat 16 da 
Molotofu ziyaret ederek Sovyet

lerin mukabil tekliflerine İngiliz 
cevabmı tevdi etmiştir , 

Moskovadaki İngiliz büyük el. 
çisinin bugün öğleden sonra Mo
lotofu ziyaret ederek İngiliz tek. 
liflerini tevdi etmiş olması, Lit
vinofun çekilmesile Sovyet ha.ri. 
ci siyasetinin değişroiyeceğine 
dair İngiliz makamatmın mem _ 
nuniyet verici teminat almış ol. 
duğunu ve lngiliz tekliflerinin 
karşılıklı bir anlaşmaya esas teş
kil edeceği ümidinde bulunduğu. 

nu gösterir. 
İngiliz cevabı hakiki bir itti -

fakı tazammun eden Ru.s teklif. 
!erini kabul etmemekle beraber, 
Sovyetler Birliğinin şark ve ce. 

nup hudutları komşularına bir te. 
cavüz takdirinde karşıhklı teşri
ki mesai esasına itsinat etmek • 
tedir. 

İstişare ve malUm.at teatileri 
vuku bulacaktır. Ancak şimdilik 
bu teşriki mesainin nasıl bir şe. 
kil alacağı hakkında sarih tek • 
lüler yapılmamıştır. 

Şurası ehemmiyetle kaydedili. 
yor ki, bu anahatlar dahilinde ak. 
dolunacak bir anlaşma, siyasi bir 
çember siyaseti suretinde tefsir 
edilemez. 

Londra, 8 (A.A.) -Avam Ka
marasında müteaddit suallere ce. 
vap veren Çemberlayn demiştir 

ki: 
"İngiltere hilkilmeti Moskova. 

daki elçisi va.sıtasile yeni noka
tai nazarlarını Sovyet hükfımetL 
ne bildirmiştir. Bu siyasi noktai 
nazar teatileri yapılrrken, bu so. 
rulan suallare aleni cevaplar ver. 
mekliğimin doğru olamıyacağını 
mebuslar pek aıa. takdir eder _ 
ler.,, 

Çemberlayn, işçi mebusu hen. 
dersonun diğer bir sualine cevap 
vererek !ngilterenin hedefi Rus
ya ile en kati teşriki mesaiyi el. 
de etmek olduğunu bildirmiştir. 

Varşova, 8 (A.A.) - Gazeteler, 
Alman Silezyasmda kAin Gosterllçde 
Polonyah halkın Şoven Alman unsur_ 
lar tarafından tethiş edilmekte olduk_ 
larmı haber vermektedir. 

Polonyalılara alt evlerden bfrı;okla. 
rırun camları kxrxlmtştır. 

Polonya lisanlle din ı\yinl yapan Po. 
lonyaWarm fotoğrafları almmake.t, 1. 
simleri kaydedilmekte ve kendileri teh. 
dit olunmaktadır. 

Kurjer Poranny gazetesi, Gosterllç 
nahiyesinde k!ln Jedyn'den aldığı ma. 
10.mata göre, orada Polonyahlara ait 
olan son mektebe taarruz edilml!I ve 
mE:ktep binası yıkılmıştxr. 

Varşova, 8 (A.A.) - MUşahltıerin 
söylediklerine göre, Polonya hllkO.meti 
Polonyanm Almanya tarafından tama 
mile muhasara edilmesine ma.nı ol _ 
mak için bir yandan Lltvanya ile bir 
yakınlık vllcuda getlrmeğe bir yan _ 
dan da Macaristanm bltaraflığmt te • 
mine çall§maktadır. 

Sureti umumiyede za.nnedlldiğine 

göre, Ciano Ue Fon Rlbbentrop ara _ 
smda yapılan görüşmeler esnasında 

bilhassa Danzing meselesinden ba.hSe _ 
dilmiı;ıltr. 

--c5ğrenildiğlne göre !taıyan Alman • 
yaya her cephede mil.zahir olacak fa... 
kat Almanyat ile Polonya !J.rasmda çı. 
kacak bir harpte rol oynamıyacaktır. 
Buna mukabil Almanya ağlebi ihtimal 
Macaristanı ya. Slovakyayı taksime, 

ÇEMBELAYNlN Bm suAif 
CEVABI 

Londra, 8 ( A.A.) - Avam !{~ 
rasında. işçi mebus Dehnsten Baş1 

le ııu suali sormuştur: 

"- Büyük Britanya hükumeti P1 

yayı garanti ederken Danzig ıne 
sine Almanya ve şarki Prusya ar 
da yol meselesini makul bir tarzd 
müslihane bir surette halletme1' 
derhal Almanya ne müzakerelere 
rfşmesinl Varııovaya tavsiye etmlı 
dir ve bugUnk\l vaziyetin dUny~ 
hU için tehlike teşkil etmekte ollJl 
na binaen tngll!.z efkı\r1 umunıU 

tatmin etmek makas.dile mezktır 
lelerin adilbe bir tarzda halli ıu 
munu Va.rşova hUkO.metine bildil! 
midir?,, 

Çemberlayn şu cevabı verml~tl 

"-Sual sahibi Jonhnslon Polon) 
riclye nazırı Bekin 5 mayıs tari}ıl 
kunu her halde okumuştur. Bu Jl 
mevzubabs meseleleri daha. !ngill1 
rantisi verilmeden evvel Alman) 
Polonya arasında mtı.zakere :tıf 
olduğunu gösterir. 

Polonya. hükümeti tabll bllir ld· 
giltere hllkftmeti dostça. bir sure1 

viyeyt memnuniyetle karşılaya.C 
Sorulan sualin ikinci lasmmdakl 
talea.n.m ehemmiyetini de tanı~ 
müdrlk olduğundan şUpbe et!'.lleli 
hiçbir sebeb görmüyorum.,. 

Hatay 
Reisinin 

Dev 1 et 
nutku 

Öldürülüp cesedi çuvala tıkıU 
hamile genç kadm 

Parisin meşhur ta,ebe 
manallesınde esrarengız cır 

cinayet meydana çıkanld '(Baştarafı 1 incide) samiml teııekkürlerini beyan etmlştlr. 
!skenderunun giriş yerinde devlet Bir müddet Partide dinlenen ve kendi

reisi, sıra ile bir mUfreze jandarma, 
ı.zciler ve bir kıta asker tarafından 

seıa.mıanmıştır. Devlet reisi orduevine 
gitmlş orada halka hitaben bir nutuk 
söylemiştir. 

tskenderundan Antakya.ya gelen 
Sökmen burada da coşkun bir suret. 
te karşılanml§ ve doğruca halk parti. 
sine gitmlı;ıtir .!skendcrunda. irat et _ 
tiği nutku parti binasının önUnde An
takya halkına tekrar etmiştir. Dev. 
ıct reisi nutkunda demiştir ki: 

sini ziyarete gelenlerle hasbihal eden 
devlet reisi Harbiyedeki ikametgrilima 
dönmüş ve gece lskenderunda çocuk 
esirgeme kurumunun balosunda bulun
muşlardrr. Sökmenin Hataya avdeti 
dolayısile şehirler '.rUrk ve Hatay 
bayraklarile donanmxş, gece tenvirat 
yapılmıştır. 

Yol inşaatı 
Baştawtı l mcide 

te olan yolların adeta geçilmez bir 
hale gelmesini, halkın toz içinde 

kalmasını mucib olduğundan şika~ 

yetler başlamıştır. 
Belediye de, bu şikayetleri haklı 

görmüş ve vaziyetin çabuk düzeltil

mesi için yolların müteahhitlerile 

tema.sa geçmiştir. 
Belediyeden, bu mesele hakkında 

gazetemize şu izahat verilmiştir: 

''Açılmakta elan yolların şimdL 

ki karışrk vaziyeti daha yirmi gün 

sürecektir. 
Müddeti kısaltmak için geceleri 

de amele ekipleri çalıştırmak lazmı

dır. 

Parisin meşhur taTebe semti o· I 
lan Kartiye ~tende gece yarısı 

iki yolcu bir karanlık yolun kena. 
rmda bir masa örtüsüne sarıl

mış bir ceset görmil§ler. Hemen 
polise haber verilmiş masa örtüsü 
açıldığı vakit cesedin genç ıbir 
kadına ait olduğu görüilmüştür. 

Cesedin biraz ötesinde kan için.. 
de bir çocuk arabasr, biraz daha 
ileride de gene kan lekeleriyle do
lu büyük bir çuval bulunmuştur. 

Tahminlere nazaran katil, ezip bü 
zerek masa örtilsüne bağladığı 

cesedi çocuk arabasına koymuş 

üstünil de çuval ile örterek ken • 
dince muayyen ı:::r yere kadar gö
türmek istemiş, fakat yolda ör. 
tü uçup, araba da kaza ile devri
lip ceset yere düşünce , birden
bire bilyük bir korkuya kaptlan 
katil arabayı ve cescldi olduğu 

yerde bırakarak kaçmıştır. 

Maktul kadın otuz yaşlarında 
kadar güzel bir kadındır. Kesta
ne rengi saçları vardır. Ölürken 
açık kalan gözlerinin yeşil oldu. 
ğu görülmektedir. Kadının üstün

tle ince bir gömlek ve ince bir el
biseden başka bir şey yoktur. 

Ce!:edin sardı olduğu örtii 
yene edilirken.. ( MadS

1
' 

içerisinde maktul ka'dııl 
bir resmi görülüyor)• 

Kadının odası darrnadağıl 
haldedir. Bu oda.da ne cert~ 
miş olduğu meçhuldür. fC1~ 
kikatma ldevam etmekte, ~l. 
ku.nç cinayetin failini ve: 
ni araştırmaktadır. 

lrıgiliz olar(lY. değil iyi bir dünya 
vatandaşı sıfatile harekete geçmele
ri lazımdır. Bunlar kendi milletleri 
için menfaati hepimizin mensup .ol
duğu büyük dünya cemaatinin men 
faatinde aramalıdırlar. Son harpte 
ölenler namına, ya2ıyanlar namına, 
şimdiki gençlik namına siyasi lider· 

!eri bu vazifenin ifasında azim gös· 
tcrmeğe davet ediyorum. Herhangi 
bir hükOmetin kendi milli siyasetin 
de elde edebileceği en büyük mu
vaffakiyet, insanlığı bugün tehdit e· 
den müthiş akibettro kurtarmanın 
zaferi karşısında hiç kalır.,, 

"Büyük Ti.irk milletinin ruhundan 
fışkITan samımı sevgi, gilven ve i:nan

la baş yaptığı milli Şef Kahraman 
!nönU'nUn sizlere seıa.m ve muhabbe
tini getirmekle bahtiyarım. "Şiddetli 
alkışlar ve Y8.§aBm sesler!.,. Tllrk mil
letinin, TUrk vatanının ayrılmaz bir 
parçam olan Hataym da koruyucusu O

lan kahraman İnönü ebedi Şe! BUyUk 
AtatUrklln millete son armağanı olan 
:Hataya §imdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra. da her tUrlU lüt'uf ve 
mUzaherette bulunarak AtatürkUn bU. 
yUk ruhunu şadedecektir. Bir müddet
tir cihan ufkunu saran kara bulut -
larm tesadümünden h~tl olan şimı;ıek 
ve kıvılcımlar bir kısım yerleri yak -
nuş bir takını devletleri haritat hlem
den silmiş ve geri kalan kllçUk dev _ 
!etleri de silmek için uğraşıyor. Bu 
korlmnç zamanda en emin ve en müs
terih ülke en mesut ve bahtiyar mm. 
taka. Hataydır. Çünkü Hatay çok kuv
vetli anavatanm sağlam ve sıcak ağu
şunda yaşıyor. Mllşf!k nazarları altın
da bulunuyor. Anavatanm stcak ve ıtı. 
tufk!r sinesinde geçirdiğim 21 gün 
zarfmda anavatandan uzak kaldığrm 
9 aylık tahassilrlerimi tadil ve tahfif 
etmitşir. Ana.ve.tandan ayrı ve uzak 
yaşamak ~eğil 9 ay 9 gün de olsa bize 
elem veriyor. Nasıl bir evlat annesini 
velev muvakkat de olsa hicranına 
tahammül edemezse Hatay ve Hatay_ 
lılar da hergangi bir nam ve Unvan 
taşısa ve herhangi bir şekil ve idarede 

Yollar belediyece yapılmış olsay~ 

dr bu tedbire derhal başvurulacak
tı. Fakat inşaat müteahhide veril. 

miş olduğu için ancak alB.kadarlara 

bu noktayı tavsiye ebneği düşün
dülı:. Ankara ve Yeni postahane 

caddelerinin asfaltı üç aya kadar 

tamamlanacaktrr. Bunları miltea • 

kip Nuruosmaniye caddesi asfaltla

nacaktır.,. 

Hırvat kongresi 

Muayene neticesi kadmm daha 
evvelden hamile olup çocuğu dü
§Ürülmek istenilirken ölmüş ol. 
ması ihtimaline varılmışsa da bo· 

ğazmdaki boğulma izleri ve elle. 
rindeki tırmıkları ve iki kulağının 
alt kısımları:nın bir ustura ile ke-
silmiş olması bu ihtimale de pek 
kuvvet vermemektedir. 

Genç kadın mahallesinde 
uslu bir kadın olarak tanıl 
drr. Evlidir. Bo§anmanıı§tıf~ 
kat kocasından ayrı ya~J 
dır. On yaşında bir çocıl 
vardır. ı 

·ıe 
Madam Bourdan ısrrıı 1 

l 9f 
lan bu genç kadın bo " ~ 

1&•m•1t•mm•m1•••••••••••··~··•••·•~' bulunsa. ana.vatanından ayrı yaşama. _ 
BU AKŞAM Kıymetli San'atkarımız ğa asla tahammül edemez. 20 senelik 

Zağrcp, 8 (A.A.) - Hırvat milli 
mUmessiller heyeti Maçekin daveti 
üzerine bu sabah sat 9 da esnaf cemi_ 
yeti binasında toplanmış ve 27 .nisan 
tarihli anlaşmanın niyabet mecllsi 
tarafından reddi üzerine ortaya çıkan 
vaziyeti tetkik etmiştir. 

Kulaklann bir küpeyi almak 
için de kesilmiş olmasına imkan 
yoktur. Çünkü kaldıran kulakla.. 

rında küpe geçecek delik te yok· 
tur. 

kahveler.de Nadia ismiyle ç 
hurdur. Daima talebelerl~ 
maktadır. Pierrot isIJJ!l'l ;, 
olduğunu söyleyen ~ır d~ı 
ile çok sıkı münasebetı oll 
bit eklilmiştir. Genç adıı. 
olduğu ve hakikaten tııf ( 
olup olmadığı da heni.iJ 
değildir • 

Salı ~aat 9 da hicran nasıl mazi ve rüya olmuşsa 

Mu" N ı R N u RE D D • N devret tevakküf da bir rüya ve mazi 

MELEK 1 . 1 f ol~=~ıl:~· reisi nulııklarının so_ 

1 

nunda Anavatana büyüklerimizden ve 
sinemasında VE ARKADAŞLARI 

Bu senenin yegane konserini verecektir. 
FevkalMe zengin ve r.efis bir program hazırlanmıştır. 
laca ve numaralı koltuklar sinemagi~esinde satılmaktadır. 

Sinema ~~esi BU SABAH saat 10 dan itibaren açıktır. 

··-------------Tel: 40868 -

mebus arkadaşlarından gördüğü te • 
veccühe karşı §Ukranmt söyliyerek de

miştir ki: 
1 "Ilüyük Ebedt Şef Atatürl;ün 

manevt huzurunda cğillr Millt Şef 
!nönUnUn tazimle ellerinden öperim.,. 

Develt reial kendüıine sevgilerini 
izhar eden Hataylılara candan gelen en 

Bu lopl:.ınlıclan CYYel:1 l\Iacckin evin 
de, Hırvat reislerinden başka milsta. 
kil demokrat partisi mUmessilleri ile 
par!Amento mlittehit muhalefet crkA.nı 
ve milli parti reisinin lı;ıtirakile kon • 
ferans akdolunmuştur. 

Hrrvat mümessilleri heyetinin milza. 
kereleri saat 12.45 e kadar sürmUş 
ve öğleden sonra telcrar saat 17 de 
toplantlmıştır. Bu akşam veya yarm 
kati bir karar verilmesi muhtemeldir. 

Polis cesedin resmini çıkarmış, 
bu civarda bütün otellere gös
termiş, nihayet bu kadıncağızın 

madam Renie Baden isminde ve 

kendisine Nadia -denilen otuz beş 
yaşır:ıJa bir kadın olduğu tesbit e
dilmiştir • 

bi! 
Genç kadrnın evinde 

tJ~' 
erkek resimleri bulunrtı ) 
simler onun arkadaşlartflıı r 
rilmektedir. Bu suretl: i 
min ele geçeceği tahınııı 
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Çorumda 2?0 çocuk Almanya ile kredi anlaşması 

.~erasıml.e . Nançang tasdik edildi ' K~t;Jd~ 
s u n n e t e d 1 1 d 1 Çinliler tarafmdan r· v k"I" M ,. t k d" 1 IÇERDE: 

muhasara edildi ıcaret e 11 ec IS e re 1 an aş- * Ynlhe lıclediye rt'isl L~tfi Kır,. 
Çunklng, 8 (A.A.) - Kiangslnin 

merkezi olan Nançang Çin kuvvetleri 
tarafından tamıımlyle muhasara edil • 
mlştlr. Çok şlddctll bir muharebe ol • 
maktadır. Çin lataatı mezkOr aebrln 
dro mahallelerinden biri olan Llentaygı 
zııbdctml§Ur. 

masının esaslarına dair izahat verdi ~~; :~~e~e;~~i:~1 11:~1~:ıe~:ıoe,~: 
le meşgul olmuştur. 

H • b ı * Otomobillerin geçtiği GalatadUl az 1 n e o n o ar 1 kasaplar sokağına ışık tertibatı ,... 
pılması knrnrlnşmıştır. 

Han nehri ccpliestnde Japonlarm 
Hankovun garblnde nehrin öbUr aahl. 
llne geçmek için yaptıkları bUtUn te • 
şebbUsler yeniden Akim kalmıotır. 

-0--

Yüzde beş faizle 

On senede ödenecek 

* Mecidiyeköyünün haftanın iki 
günü belediye tnrafından sulanma.. 
sına Ye buradaki kahvelerin :lntlza• 
ma sokulmasına karar verilmiştir. 

* Şehirdeki boş arsalara çöp atan· 
l:ırdan şiddetli eczalar alınması ka• 
rurlaşmıştır. F ransanın nüfusu 

50 sene sonra aiti mil
yon eksilecekmiş 

A n :k a r a, 8 - B • Millet 
Meclisi bugün · Refet Canıtezin 
başkanlığında toplanmış ve celse
nin açılmasıru müteakip Ticaret 
Vekili Cezmi Erçin söz alarak ı 
Tfirkiye ile Almanya arasmıdaki 

kredi anlaşmasının tasdikine ait 
kanun layihasının ruznameye alı

narak müstacelen müzakeresini 
istemiş ve bu talep kabul olunmuş 
tur. 

* Anknradan şehrimize gelen sıb.. 
biye müsteşan Asım Yalovaya gide

' rek, kaplıcalarda tetkikler yapacak· 
tır. ... 

.. 
Bu münasebetle Ticaret Vekili 

şu izahatı vermiştir: 

* Üsküdar tramvayları müdürUl• 
~üne İş bankası idare meclisi ~ 
farından Feridun Manyas tayin edil• 
ml~tir • 

* Ticaret vekiileti diln milll sana
yi birliğine 1l :inci yerli mallar sere 
gisinin hazırhklarına ba~anmasını 
bildirmiştir. 

* Bugün vilüyette valinin reisli.. 
ğinde bir toplantı yapılacak, 19 ma• 
yıs şenliklerinin programına katı ıe

kil verilecektir. 
* Dugün deniz lisesinde mezun 

Paris, 8 (A.A.) - Demografi 
meselesi lehinde Fransada faa· 
liyette bulunan "Millt :ittihat" 
teşekkUIUnUn relsl Başvekil 

Daladier'ye mektup göndererek 
şimdiden lAzımgelen tedbirle
rin alınmadığı takdirde memle
kette .doğum azlığının elli sene 
sonra Fransa nUfusundan altı 

milyon kişinin eksllmeslne se· 
bep olacak olan bu halin önUne 
geçilmesi için sUratle tedbirler 
alınmasını talep etm1ştlr. 

''Muhterem arkadaşlar, yüksek 
huzurunuza takdim edilmiş bul~ -
nan 150 milyon marklık kredi an
laşması, Alman firmalannldan kre· 
di ile mübayaatta bulunmak sala
hiyetimiz esas itibarile mahfuz 
kalmak şartile bize mevcut muka
vele şartlarına nazaran vade, faiz 
ve tediye bakımlarından daha mil -
sait şeraitle Alınanyadan müba -
yaatta bulunmak imkanlarını bah
şedecektir. Açılan krediden istifa
de yolu şöyle olacaktır: Türkiye 

' gençlere diplom:ı tevzii merasimi 

Çorum (Hususi). - Bu yıl Ço· 
tı.ıtı: haftası ~ehrimizde çok parlak 

icçıniş ve bilhassa hayırlı bir te. 
kbbUsle bezenmiştir. 
lıi Çocuk Esirgeme Kurumu, şe. 

t '\'c civar köyleıi:ien topladığı 
25

0 Çocuğu çorum küçük sıhhat 
llıektcb·-.:ı ·· · · t" B ı""·'e sunnet ettırmış ır. u 
llıUnasebetle Halkevi bandosu kü. 

~U!cıerc muhtelif konserler vermiş •e 0 rta okul talebesi tarafından 

Yumurta ihra-

Halkevi sahnesinde ''Palavra,, ko
medisi temsil edilmiştir. 

Resimlerimiz: Yukarıda şehri· 
miz Çocuk Esirgeme Kurumu re. 
is ve aazsiyle çocukları sünnet e
den operatörler bir arada. Orta. 
da tıünnet olan ve Halkevi bando-
su etrafına çevrelenen küçüklere 
yukarıl:ian bir bakış, altta ise, or
ta okul talebesi tarafından Yalan. 
cı komedisinin temsil edilişi gö. 
rülmektedir. ı 

-<>-

Alman - ifalyan 
askeri anlaş~ası 

Roma, 8 (A.A.) - Siya.si İtal
yan mahfillerinde beyan olundu. 
ğuna göre Alman - 1alyan itti. 
fakının anahatlan tesbit edilmiş 
olduğundan muahede metni sü. 

....:ı ...._ • ;1•1 •' , • ·r-
~~ Kont diano haziranda B&. 
line giderek muahedeyi orada im. 
za eyliyecektir. 

Roma, 8 (A.A.) - Tribüna Al
nan - ltalyan ittifakının Polon. 
yaya Almanya ile müzakerelere 
giri§mek için yeni bir fırsat ver. 
diği mütaleasında bulunmakta -
dır. 

Roma, 8 (A.A.) - Ribbentrop 
ve Ciano buraya gelmiıJ ve halk 
tarafından alkışlanmışlardır. Na. 
zırlar, Villa Estede verilen dine -
de ve dineyi takip eden baloda 
hazır bulunduktan sonra Ciano 
geceleyin Romaya dönmüştür. 
Ribbentrop bu akşam veya ya
rın sabah Berline hareket ede • 
cektir. 

Berlin, 8 (A.A.) - Boersen 

Ticaret vekili Cezmi Ercin 

tarafından kolaylık gösterilmesi 
hususunda iki hükQmet anlaşacak 
laNlır. Bu hususta dahili ihtiyaç 
ve taahhütlerimizin evvelemirde 

h k"' · · Al rmek nazarı dikkate alınacağı ve ibra -ü umetının manyaya ve _,, _ . ._ .,, 
1 

• _._._ •
1
• _. _ ... 

1 o • ··- OL ~- ~t UA&ponıııııu•te er.1 aaaı ınao ~ • e"f C'Cn~ * ., __ __,__ "h •. ad l • ·ı 
diyatm icrası is;in Reichbankm sa- ma-~yaya .. ı .raç mus~ e en verı e· 
na · kredilerile meşgul olmak üze cegı tabudır. Kredı anlaşmasının 

yı meriyeti zarfında Almanya ile mev re vücuda getirdiği ''Gold Skont 
cut ticari tediyeler anlaşması mebank,, nemlinde 150 milyon mark-
riyet mevkiinden kalktığı takdirde lık bir kre.di açılacaktır. Türkiye. 
muamelede bir tebeddül olmıya · de usul ve mevzuatı dairesinde 
caktır. Yani taksitlerin Türk para 

hükumetçe Alman firmalarına ya • siyle tutarı ite Türk mallarının 
pılacak siparişlerin bedeli Alman- mübayaa ve ihracı temin oluna -
yada krediyi açan Gold Skonld caktır. 
Bank tarafından Alman firmaları-
na peşinolarak ödenecek ve buna 
mukabil Türkiye hiı"k\ımeti d.e. 
banka tarafından firmalara yapıla-

cak tediyata tekabül elden miktar 
!arda Reichmark üzerinden tanzim 
edilmiş hazine bonolarını bankaya 
tev.di edecektir. 

Bu bonolar banka tarafından 

Kredi anlaşmasının esas hüküm 
leri bunlardır. Teferrüat mahiye· 
tinde olmak üzere, Türkiye hüku
meti tarafından siparişlerin veril -

mesi sırasında ecnebi mütehassıs 

ve eksperlerle istişare muvafık 

görüldüğü takdirde Almanya hü -
kfımeti Türkiye hükumetinin bu 
yolda göstereceği arzunun tahak
kukunu teshil etmiş olacaktır. Zeitung'a göre B. Fon Ribbcn _ tediyatın lazimülicra o11duğu ta -

trop, Berline dönmek üzere bu rihlerden itibaren yüzde 5 faize 

E reg., l '1 de İ k İ ak§alll Este §atosundan ayrıla • tabi tutulacaktır. Bankaya borçla-
caktır. nılan mebaliğ 6 aylık taksitlerle 

Caf f · ı p şfl Berlin, 8 (A.A.) _ Matbuat on senede ödenecektir. bı· im iZ a.r l~Or ŞI ep çar . 1 . mahfilleri, Roma - Berlin siva. k 
Q J Taksitler Türk parası olara 

Keza Almanyadan ihraç edile -
cek malların nakliyatında mutat 
ve normal tahmil şartlarına uygun 
bir fiyat verildiği takdirde Alman 

r a Yda 19 7 hın lı rahk Evvelki gUn Ereğlide hır denız kn. si ve askeri ittifakının nefret ve Türkiye ile Almanya arasında 
ihracat a ıldı znsı olmuı:,ı, iki gemi çarpışm~Jnrd .. ır. infialle reddedilen çemberleme mevcut ticari tediyelere müteallik '• Y P 1 tehditlerine mukabele için ve te. :ı:ı.ını. Limanrmıza gelen haberlere gore, anlaşma mucibince Cumhuriyet 

.!rr, S urta ihracatımız artmakta- ı kaza, şöyle olmuştur: sanüt boşluklarına çare olmak ü- Merkez bankasındaki Almanya 
ıtı 0

n bir ay içinfde yabancı. ı 1 zere yapıldığım bildiriyorlar. 
errııeketı 197 000 1• d _ . 1 Hilseyin Sohtorik aeentnsınm s.. Bununla beraber halk, Roma _ kliring hes~b:na yatırılacaktır. Bu 

(]c " ere . ıra egel'.ın tikb. l ·1 bi k" .. 1 k U e E kA . b 

vapurlarından istifaıde olunacağı -
na, ancak kafi istiap hacmini haiz 
Türk gemilerinin o tarihlerde Al -
man limanlarında bulunması ha· 

linde nakliyatm bunlarla yapılaca
cağr zikrolunmaktadır. tiı ".20.000 kilo yumurta gönde-1 - ~ şı e omur a ma zer - Berlin anlaşma.sının resmi vesi . suretle Türkiye bil umetı orç -

tlıııtir reglıden Çamlı ocaklarına hareket kalara neden ihtiyaç gördüğünü tan ibra edilmiş ve bonolarını is-

ı l;:ıı f • ettiği zaman gündilz olmasına rağ- merak etmektedir. tiıtlat etmiş olacaktır. Krediden Anlaşmada hamulenin Alman 
~1 azla mal alan memleket sigorta kumpanyalarına sigorta Yadı men denizde kesif bir sis vardı. Bu istifade için anlaşma bir vade tcıe .. . r. Halbuki evvelce birinci llll .-.-- .-. ·---~ ~ . ettirileceğine dair bir hüküm bu -

yapılacaktır. 

* Alman bandıralı General fon 
Ştoybcn \'apurile bugün limanımıza 
:;oo seyyah gelmiştir. 

'* Onivcrsile lisnn imtihanlarınuı 
~ unh 'kısmı bitmiştir. Knzanamıyan· 
. r yüzde yedidir. 
* Amcrikndn eksperlik stajı ya,. 

pnn İnhisarlar idaresi eksperlerin• 
<len Atıf ve Halil şehrimize dönmü,. 
!erdir. 

* Temizlik ameleleri ''e birinciteş· 
rin sonuna kadnr snbarları 5,5 da 
lş başı yapacaklardır. lkinciteşrin. 
dr.n ilibnrcn fşbnşı sabnhJarı 0,5 ola• 
~nklır. 

Kızamık salgım 

Galatasaray ilk 
kısmı tatil edildi 
Şehrimizde bulunan Sıhhiye müS'" 

te~ Asım, Bilhassa mekteplerdeki 
kabakulak ve J,..,zamık vakalarile 
meşgul olmuştur. Kabakulak hasta• 
lığınm mekteb kapamağı icap ettL 
recek vaziyette olın:ıdıE;rı anlaşılmış
tır. 

Kızamık vakalan da çok olma• 
makta beraber Ortaköy mmtakasm 
da tevali ettii;;rinden Galatasaray ~ 
sesinin Ortaköydeki ilk tedrisat kıs
mı bir hafta müddetle kapatılmır 
tır. 

Müsteşar. vekalete bağlanacak 
olan Yalova kaphcalanm gözden 
geçirmek üzere dün akşam Yalova
ya gitmiştir. 

-0--

Hariciye Vekilimizin Yu· 
goslav elçisine ziyafeti 
Ankara, 8 (A.A.) - Hariciye 

Veklll ve Dayan ŞUkrU Saracol
lu, Yugoslavya elçisi ve Bayan 
Acemöviç şerefine TUrkiyeden 

.. A ••nziy"tte ı"htl'-"atla ilerJiuen vapur -....J-.J _ -" ~ ·~"" -~ -- go··stermektedır 
t .tt.lrnanya idi • " J J - ~ • lundugw u gibi Alman firmalarının ~ · birdenbire büyük bir vapurla kar-

<!~~ 
1
Yaya geçen ay 153 000 lira ~ lô\ CS> lB\ Bu vadeye göre siparişlerin 31 münakasa ve taleplere iştirakleri- vafette hariciye yl'ksck memur-~Ctind · şılaşmıştır. Bu İtalyan bandr u ";fffl!I e2) 4ti!!!J ,, 

tit e 481 935 kilo yumurta kanunuevel 1941 tarihine kadar nin temini iı-in Türkiye hükumeti· J,·ırr. ''u,..osJ,·ı,·va "lçllfği erkAm 1'tıi ti ' ralı Sitta Bergann şilebidir. BiribL ı H ft :ı 1 b ,, ~= 

mUfarakatlerl ::nlinasebetlyle, 
bugUn Marma'ra liöşkünde blr 
öğle ziyafeti Yermiştir. Bu zl· 

(]c~c ~ r. Alınanyaya 29,100 lira Resim i a a verilmiş olması lazımdır. Alman - nin yapmak niyetinde olduğu mu- ve Balkan antantı memlcketle-ııa 17nde 81.120 kilo, Yunanista - rini görmekte geç kalan her iki kap yaya yapılacak siparişlerin bir ayyen işleıtden Alman hükUmetini rinin, Bulgaristanı~ı Ye Mısırın 
ltlı.ır~·6.68 liralık 38298 kilo yu. tan manevra yapmışlarsa da müsa- meCmUaSI kısmr, Türkiyede icrası Hizımge - zamanında haberdar edeceğine dair dlplomaOk mUmess!llerl hazır 
hi~deıı ıhraç edilmiştir. İsviçre ide demenin önfine geçememişler; l - len ameliyata da şamil olabilece- hükümler de bulunmaktadır. 
C :trıa1 k b 1 talyan şilebi İstikbalin sancak U -

esen çe meğe aş amıştır. ğinden açılacak kredklen ne mik-
tcııııt 1 ay bu memlekete 4.106 li- çüncü anbanna çarpmıştır. Vapu • Bu hafta çıkan darının bu kabil ameliyata tefrik Menafi ve arzularımıza uygun 
l'İ!4tişt~,72o kilo yumurta gönde- run bu kısmındaki üç saç içeriye edilebileceği hakkında anlaşmada bulunan bu anlaşmanın meriyet 

t-ı.ı r. çökmUştür. Bereket sürati kesen 1- $00 saytSI hüküm mevcuttur. Bu hükme gö· mevkiine konulmasına yüksek mü-
llc cıy~lırta fiyatlarında, geçen se talyan kaptanı daha müessif bir Birçok güzel yazılar ve resimlerle re, bu nevi ameliyatı da ihtiva e- saade ve kararlarıızı istirham ey -
tcıl\ bi; ~arnandaki piyasaya naza- kazanın önüne geçmiştir. Hadiseden doludur. Almağı unutmayınız. den siparişlerin yüzde 20 sine ka- lerim.,, 
l'rıc 'ita buçuk lira kadar yüksel- sonra iki vapur da Ereğli limanımı • dar miktarı Türkiyelde sarfedile • 

Ticaret Vekilinin bu izahatını 

bulunmuştur. 

-o--

Habeşistanda ölen ltalyan 
zabitleri 

Roma, 8 (A.A.) - Nisan ayı 
içinde Habeşistanda siyah göm· 
leklilerden yirmi altı zabit ve tatı {~dilrnitşir. Yumurta ihra-1 gelmişlerdir. Liman reisliği ve di- bilecetkir. Kredi anlaşması bük • 

tlfi)~İii kın.cıa nizamn; me tadil ğer aUi.kadarlar tahkikata başlamış- müne tevfi~an Tü:kiye hük?meti 

:~1~ takdirde ihracatın daha ı lardrr. lstikbal şilebi sahibleri l • SAHiBi : ASIM us tarafından ~.cra ~dılecek tedıyatın 
müteakip anlaşmanın tasdikine ait nefer ölınUştur. Bunlardan ikl
k.:nunun maddeleri okunmuş ve si maktUl dUşmu.,, biri almış ol
kabul edilmiştir. "1tl1'orÇoğalacağı muhakkak gö. talynn vapurundan zarar ziyan is- Ncşrlyııt l\liidürli: n. Mımct Scvenoiı devamı muddetınce Almanyaya · ı tcmekledir. ı Bnsıldığı yer: \·.ıHJ'l' Matbaası bazı Türk mallarının ihracını tez- B. M. Meclisi gelecek toplan - yirmi UçU hastalıktrın vefat rt· 

lyit etmek üzere Türkiye hükumeti tısını çarşamba günü yapacaktır. miştır. 

cluğu yaraların tesiriyle HlmUt, 



Boksör Ekrem 
Maçı kabul ediyor 

Geçen günkü nü:ihamızda bok
sor Hristonun, Ekremc yaptığı bir 
defi vardı. Ekremden aldığımız a~ 
gıdaki mektup genç boksörün maçı 
kabul ettiğini göstermektedir. 

Muhterem Haber gazetesi spor 
sc1 visi şef lığ ine: 

Gazetenizde boksör flristonun be 
tıi maça davet elliğini okudum. 

Gerek llristoya, gerrkse evvelce 
davet eden boksör Nurinin de/ileri
ni kabul ediyomm. istedikleri za
man karşılaşmağa hazırım. Kendi. 
lcrindcn cet•ap bekliyorum. 

-0--

Boksör 
Ekrem 

Beyoglu Halkevinin 
boks maçlari 

Geniş bir program 
tanzimi için bütün 

boksörler davet 
ediliyor 

Beyoğlu Halkevi bob kaptanlı -
ğmdan aldığımız bir mektupta, Hal
kcvlnde çalışmakta olan boksörler • 
den Amca namlle tanılan Tevfiğin 
geçen defald KAnl • Ekrem maçı -
nm galibiyle, boksör Tonlnin ise ha 
fif siklet grunpiyonllik unvanını ta
eıyan Coş'kun ile karşıl~mak arzu
sunda oldukları bildiriliyor. 
Mektupta, ismi geçen bok~rleri:ı 

bu maçları kabul ettikleri takdirde 
Beyoğlu Halkevl boks kaptanlı~a 
mUracaatlan kayıtlı,. 

Aynı zamanda, geniş ve munta _ 
zam bir program hazırlamak üzere 
diğer boksörler de, kendilerinin fi
kirlerine mUracaat eylemek üzere 

Tcpebaşmdald Beyoğlu Haikevi 
salonuna davetli bulunmaktadırlar. 

--0-

Kocaeli güreş 
birincilikleri 

Kocaeli, - Kocaeli 939 gUre§ bL 
.rincıliğl mUsabnkalan bu gUn gU • 

reo ajanlığmm idaresinde Necati B. 
halkevi salonunda yapılmıştır. Sa
lon kalabalık blr halk kUtleslle ta
mamen dolmuı bulunuyordu. Bu mU 
:ııabnknlııra lzmitten 9, Adapaza.rm
dan 5 ve GölcUkten de bir olmak U. 
zere 15 gUreeçl iştirnk etmiştir. Ne 
ticede 56 kiloda hm.itten Sezal, 61 
löloda. lmıltten Niyazi, 66 kiloda 
lzmitten Beslen, 72 kiloda lzmitten 
Server, 79 kiloda !zmitten Enver, 
87 kiloda. 1mıitten Osman mmtaka 
939 §ampiyonluklarmı kazanmI§ • 

lardu. 
-0--

Bafra spor bölge 
şampiyonu oldu 

Sam.sun, 8 - Samsun bölge lig 
.m.açlan sonuncusu, Bnfra. spor ile 
Samsuıı l5p01' arwnda yapıldı. Bat· 
rruıpor ga1.lb gel~rek b!Slge oampiyo

nu oldu. 

• 

VAKiT AKŞAM BASKISI 

ltalya ve lngiltere 
Önümüzdeki Cumartesi günü 

milli takımları karşılaşıyorlar 
ltalya takımı eksik bir kadro ile çıkıyor 

Evvelce de haber verdiğim.iz gibi Kozalinl, Lokatelll. Kolanssi, Miaz· 
listad İngilizlerle İtalyanlar Flornn- zn, Piyola, Sernntoni, Blyn\'ati. 

sadn bir karşılaşma yapacaklardır. İtalya milli takımının son zaman

Dlinyn kupası maçlnrmn i'tirak et- hırda göstermekte olduğu form bo
miyen İngillilerin !ta.ıynnlarla yapa- zukluğu !tnlyanlnn bir hayli endi.şc
caklan bu kar§ılaşmıı ayni zamanda ye düşürmektedir. Buna mukabil ln 
bir dUnya kupası finali manzarası giliz takımı bir çok yeni \'c kıymetli 

elemanlarla çıkncakt1r. Hatta takr

Avrupada bu haftaki 
lik maçlarının 

neticeleri 
AU\lANYADA: 
Berlinde pazar gUnU yapılan böl

ge arası fulbot kıı.rvılıışmalannın 
döml finalinde bazı sUrprizlerle kar 
şılaşılmıştır: 

Viktorya Stolp • Fortuna Dllssel • 
dorf 1.0 
Dresdner Sc. 1 Şvayn Furter Fc.1-0 
V, F. R. Manhalım. Dcssan 0-0 

arzettlğinden bUlUn dünya spor ef-
kln umumfycsinl fcvkallde allka-

Stutgarter Kikcra • Admlra 1-1 
Forvörts Ra.aenspor - S. C. 93 Kas. 

mm en iyi oyuncularından biri olan sel 2.o 
merkez muavin Kallis'ln yerini kupa 

dar etmektedir. Daha şimdiden bü- finalinde çok gUzel bir oyun çıkaran 
tün gözler ltalyo.ya dikilmiştir. Portsmutlu Rav'a bırakması pek 

1ta.ıyanm seçlclai Pozzo bu maç ı muhtemeldir. Sol açıkta Mcguayr 
için takımda mUhlm bazı değişiklik- ' ve sağ bek Sproston'un yerine Mor
ler yapmıatır. Bu cümleden olarak ris oynıyacaklnrdır. 

meehur sol muavin Scrantoni for İngiliz milli t.nkımmrn .son zaman· 
hattına almmrş ve 'haf hattı tama- tarda gösterdiği gUzel oyunlar ma-
men yenlleatlrllml.§Ur. çın 1ngl1Jzlerln lehine neticelcnme-
Takım gu gckllde çıkncaktır. sinin gayet tabii olduğu hissini ver-
Olivyerl. Fonl, Rava. De Pelrinl, mektedir. 

Kapalı &atoncJa yapılan nıuh~l lf ııpor usu11erl arMma, ~inıdl c~e ei
lfilı tahtada kaymak usulü luı.nşmış tır. Birdenbire pek rc\'nÇ bulan lıu 

jlımla.stik istemi blUuı.ssa paUJıajcı lar 'e ski luı.yanlnr lctn kapalı a.

lonlarda yapılAcak en 1~1 ldmıııımı,. 

Davis kupası 

Şalke _ Vormati& Vorms 1.0 
Admlnı. He Kikers arB.!!lmdaki 

maçta 70.000 seyirci hazır bulun -
muştur. 

FRANSADA: 
Bu ha!takl lig maclarının netice

leri eunlardır: 
Strasburg _ Kan 

Ekselsiyor - RubE\ 
Antib - Rasing 
Fi\'eS • Metz 
Ruen - Cset 
Soşo - Lö Ha\'r 
:Marsey • Lil 
Lena - St. Etiyen 

MACARlSTANDA: 

1..3 
5-2 
1.1 
1-1 
0.1 
8-0 
2.0 
1-0 

Lig maçlarının bu haftaki neti
celeri §unlardır: 
Segcd • Elektromos 3.0 
Solnol - Fcnerşvaro§ 1-1 
Zuglo - Suerketn.ksi 1.4. 
Ncmzettl _ Budafok 4.-2 

-0--

Romanya - Yugos~avya 
milli takımları maçmda 

Romenler 1 - O galip 
BUkree, 8 (A. A.) - ııs.ooo den 

araımıdaki maç Romenlerin 1.0 ga
libiyetile neticelenmiştir. 

-0-

lsviçre Holanda milli 
takımları maçına lsviçre
liler 2 - 1 kazandılar 
Bern, 8 (A. A.) - Burada bUyUk 

bir alaka ile beklenen Hollanda - Is. 
viçre millt takımları maçını İsviçre
liler 2-1 kazanmı§lardır. Maçta 16 
bin seyirci hazır bulunmuetur. 

---o--

ltalya şampiyonasım 
Bolonya takımı kazandı 
!talya lik maçlarr önUmU:r.deki 

hafta nihayete erecektir. Şimdiki 

halde meşhur merkeT. muavin An
dreolo'nun takımı olan Bolonya beş 
puvan avansla birincj gelmektedir. 
!kinci Torino'dur. 

Fransa kupası finah 
pazar gUnU oynanıyor 
Fransa kupası final maçı pazar 

gUnU Parlain Kolomb etadmda Lil 
aehrlnfn Olemp1k Lilua takımı ile 
Parlsln Rasing kulUbU arasmda oy
nanacaktır. Maçı Fransanm en kry
metll hll:emlerlnden Mıı.renko idare 

edecektir. 

Birinci kUmeden ikinci klimeye 
dü§ecek olan takımlar ise Li'w'orino 
ile Triyestc veya LUkeze'dir. Son ilci 

maç 1 a rl takmılarm. puvan vaziyetleri ayni ol 
ması bunlardan birinci kUmede ka

Viyana., (A. A.) - Dnvis kupası 

1 

ıacak takım önUmUzde!<i hafla belli 
tasfiye maçtan: olacaktır . 

Alman Henkel, 1.sviçrcU F:lşere 
6-2, 2.6, 6.1, 6-3 gallb gelmiştir. 

Almanya sıfıra karşı iki galibi -
yetle bqta gelmektedir, 

• • • 
Bilkrq, 8 (A. A.) - Davis ku

p:ım m~lan: 

Macaristan, ikiye karuı Uç ile Ro4 
manyaya gallb gelmiş olduğundan 

lklncl turda Budape!!,!tcde Yugoslav. 
ya ile karşılaşacaktır. 

• • • 
Varşova, 8 (A. A.) - Dnvis ku

.PMI tasfiye maçları: 
Polonya, Hollandaya 3-1 gnllb 

gelmfıstir. 

• • • 
Zagrob, 8 (A . A.) - Davis ku -

pası : Yugoslavya, lilandaya 3.0 g:ı. 
lib gelmiştir. 
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Yugoslavyada, kad nlan isteri 
nöbetine uğratan bir Ayin 1 

Yere düşen kadın, kendisini şeytan• 
lardan kurtarmalan için, bütün ölmüş 
c.krabalarınr imdadına çağırıyor ..• 

r:adm<'airı, tlnlerı!en kurlu imal• tı:In tsUındat ediyor ... 

Eskiden latanbulda bulunan bU

lUn zenci kadınların her 1ene bir· ili~~~ ~-·· A•"•.ı..4.,._,._..,.,. 
tikte yaptıkları bir nevi bayram ve 
bu bayramın bir Ayini vardı. 

llkb&har başlangıcında ıencl ka- r.w~ı"""..-

dmlar dağlara tırmanırlar, kırlara 

dağılılar, oralardan bazı otlar top
larlar, bunları ba§lnnnm UıtUne ko
ye.rlardı. 

Sonra halka halinde döner durur 
!ar, bir §eyler söylerlerdi. Nihayet 
içlerinden bir tanesi tepine tepine 
yere dUşer, kazık keslllr ve bir ilte
rl. b~gmlıiı lÇ_inde ko.lar.ak 113atler .. r~~oilflll!'.'.I 
ce ayılmlU'dr. 

1 

Buna "bata gelmek" derlerdi. O 
zaman işittiğimize göre "bata ıe· 
len., zenci hatun o sene "mama da
dılar., blrliğlnln reisi olur, onların • 
cemaatini idare edermif.,. 

Bir A vrupn mecmua.sından öğre
niyoruz ki Yugoslavyanın Dobokn 
ismi \'erilen bir köşesinde Yugoslnv 
köylüleri ara.~ında da böyle bir fi.
det \'armııı. Senede blr kere köylU-
ter bir araya toplanırlar ve ismine 

A~ :ne · Ural• clme~e lıa"ı :nr:an 
bir Yugosıa,· küylü .. u 

Kolo dansı denilen bu dansı oynar- disini şeytanlardan, ruhlardan, cin· 
!armış. r !erden, perilerden kurtarmasını on· 

Bu dans oynanırken kadınlar ara· !ardan rica cdcrmiıı. Kendisine gel· 
sında menbaı keşfedilemlyen bir u- diği zaman da karıııtığı perilerden 
mumt isteri göri.luUrmU§. Kadınlar kurtulmak için birçok efsun yapar· 
tepine, çırpma yerlere dUeer ve yer· mış. 

lerdc kaskatı bir halde k:ı.lırlarmış. Kadınların tutuldukları bu krl:t· 
B:ı bayram öğle UstU başlarmış. ler hakikiymiş ve ne kadar garib o· 

Bir müddet sonra kadınlardan biri lurlarsa olsun, bu liyin ve an'ane 
bağırarak yere dUşermie. Yattığı Yugosla'w'yanın Doboka şehriniıl 
yerde bUtUn ölmUş akrabalarını, ar- en eski ve en terkedilmez bir ana.• 
kada.şlarını imdadına çağırır, ken-

'f('RKIYE RADYODIFOZYO!ll 
POST Af.ARI 

1'iırl.:iııt Ra<l11os11 - Ankara RadytJsıı 
l>.\l.<iA UZU:Sl.UGU: 

1648 m. 182 Kcs./120 l\W, T.A.Q 
l!>,H m. 15195 Kcs.120 Kw. T.A.P. 
31,i5 m. 9645 Kcs./20 Kw. 

TORKl\'E SAATiYLE 
7 - 5 - 939 - 13 • 5 - 939 

llı\FTAl.IK PROGRA~I No. 24 

9 - 5 - 939 SALI 
14 Konuşma CKııclın saati). 18.30 
Pro;crıım. 1~.3:> Miiıik (Oda mü:ı:i~i) 
Pi. 1!I Konuşmo. 19.15 Tilrk miiziAı 
IF:l'lll hcyr lil. Tııh\in Knrııku, ,., 
orkrıchı.,l:ırı. :?O ~teınlckct sn:ıt ııynrı . 
ojan'i ve nıeleoroloji hnlıerleri. 20.l!'ı 
fiıı-k mür.i~i çıılrınl:ır: \'ecihe, Ru,eıı 
l\ :ıın, Cevdet Koııın, Re,el Erer. O 

'ııJanlar: Muınttt'r llkar, Semahat 
hılen,cs. 1 - Anitonun hü,eynl peş· 

nun hü~eyni snı senıol~I. 8 - Hiırıttl 
Sanın ~rıtılh şarkı: CSundıı içsin )·ıı' 
elinden). 9 - Se~lıh şarkı : CSe,·d' ll 
okunur). 21 Konuşın:ı. 21.15 Estıııfll• t 

tohviltıt, kambiyo - nukut ve zlrtı81 
borsası (fiyat). 21.25 Neşeli pıtı ki'' 
- R. 21 .30 Müzik (Radyo orkestrı'' 
~ı - Şef: Hasan Ferit Anlar). 1 - ''" 
H. Moznrt • Sihirli flüt operesinll' 
uvertlirü. 2 - Van Beetho\•cn - (}' 
ı:üncii senfoni (Eroika). Alleı;ro cıı" 
brio - Scherıo. ~lnrcia runebre • fi' 
na le. 22.30 :\tü:dk (Operetler - rıJ; 
!!3 Son ajan$ haberleri "e y:ırııı". 
program. 23.15 - 2-i Müzik (Ol

1 

b::nrl - Pi.). ~ 

y~~ERTUCRt:L ~ADI 1'Pf f . )ehzsıletıoşı TURArı: 1 ' 
• yatrosunclıı bu gec:tr 

Bir Fransız takımı ·-~·,-cı1 rt',·i. :? - Suphl 7.iyanın hü,eynl ~ar 

İ HALK GECFSt: her>'~ lir 
20; Paradi 10; Localar 13C! (llarP ~ıJ 
naıü) piyes 3 P. Ba) an A)·sel }.il ıt, 

revüsfi, __./ l 

Romanyaya gidiyor mektt>blt>rinlk>n birçok kPreler b:lh. 
Fransa kupası finalistlerinden ettik. l'ukarld resimde '.\·ine bu 

Camlı 1tavuz1n;cta yıizmek A f'Ttf panın ,.eni moı!ası o1m11~tur. ~-~1 1·~.ı Olem pik Lilun takımı birkaç maç 

1 

mekt~blerin blrlndıo: gen~ • kıı:ların 
da suy0 dalmt1 bır kızın camlı ha vuzun d~ı1ldan almmı~ re5m1111 go. ı yapmak Uzcrc hnzlran ayı başlangı· müf.ik nağmt>lf"rlnc uyarak yaptık
rayorsunuz.. ·unda Romanyaya gidecektir. lan hareketlerden birini göstf-rlyor. 

'o: <Fcryad ediyor bir IJ{ll için). 3 -
Hnhmi berin hü.,eynl ,arkı: ( .4,C'efl 

nazeııde $Uhsun). 4 - Faiz Kapan· 
cının $arkı: IAnıan tlıı#lnr cnnım 

ılnFllıırı. 5 Konun tııklifnıi: \'ccihe 
fi - Tııbi dcnılinin hü~Cl'nİ yfiriik 
semisi: .(Ben gibi sana), 7 - Ando-

HM.K OPERETİ :· 
Pek yakında JJc> 0 

tunda Hnlk Sint111~; 
st açılıyor. En uc ti 

fiyat, en serin sıı10 
en l{iiıel filmler l>ekleyinlı 

ıı 

1-.:ı 
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Bir çift Kara sinek bir Yazda 1.500.000 olur 
i· Malarya, sıtma, b ·ahom, çiçdh, dizanteı i, kara humma, verem, şarbon, kolera gibi bir çok salgın hastalıklar taş!yr..n 

~::t~!~~~~~ Fayda ile imha ediniz. 
tayda bütün ha§arat öldürücü mayilerin en iyisi ve en m{:cssiridir.Katiyen leke yapmaz.Kokusu latif ve sıhhidir. Adi gazı boya ile k:ırıştırd&'ak ve 
~Ülü Avrupa ve Amerikaetiketi ve m:...::.ası koyarak FAYDA Jerine satmak istiyenler v.J.r<l ... r. Sakınınız. Deposu: Sirkeci Liman Hanı altında 
L HASAN deposudur. 

Saç eksiri 

Comojen 
Sa!iları besler, kök· 

lcrini kuvvetlendi
tir, dökülmesini tsn. 
lcr, kepekleri giderir. 

lngiliz Kanzuk 

Eczanesi 
lı cyoğlu - Istanbul 

50 Yaşında 
olmama rağmen 

SOLMUŞ 
BiR CiLTTEN 

Nasıl 
Kurtuldum? 

~ .......................... 

"Bütün dostlarım, bu derecede 
genç görünmek için neler yaptığnnı 
soruyorlar. Takriben üç ay evvel, 
50 inci senei devriyerni tebrik için 
misafirlerim gelmişti. Tenim esmer 
ve sertti. Gelenlerden birçok kadın· 
lann, cildin unsuru olan Tokalon 

Nafıa Vekaletinden kremini istimali ile memnuniyet· 
b bahş semereler elde ettiklerini öğ· 

ı ':'" iyarbakır • Ciı1 e hattının 35+ 455 inci kilomctrı~ıoı ile 51 + rendim. Benim mütereddit olmama 
laınci kilometresi arasındaki demir köprülerin diyarı bakırdan iş rağmen tecrübe etmeğe karar ver· tna nakli işi ıcı;-aıı zarf usulile münakasaya konuimuştur. dim. Her akı:am muntazam yatma· 

13 - bu işin muhammen bedeli kırk bin lir:ıdır. dan evvel ~mbe renkteki Tokalon 
~ 1;-dMünaka~ ~71519~9 tarihin~ tesadüf .ecıe_n ç~rşam~a günü kremini ve sabahlan da pudralan· I 
~la e vekale.•mız demır yoJJar mşaat daıresındekı komısyonda madan evvel beyaz renkteki Toka· ' 

ı:_ ~tı~. . . . . . . . !on kremini kullanmağa başladım. ] 
t-.," uka, ele prOJCC.', eksıltme şartnamesı, baymdıklı ışleq ge~ Birkac R"Ün sonra cildimin ı:.:umuşa-

ı {k· ...... ' ............................................... !" "'" -····" ............. - • -yıp t~~Igtt1f (•e blr hafta nilia· 1 

~ •1• lira mukabilin de demir yollar inşaat dairesinden tedarik yetinde daha genç göründüğümu 1 

sb~. . . . hissettim. ~ugiln, üç ay oluyor, .o 1
1 

n b~. ;şın muvak_kat t~ı~atı 3000 lıradır. 1 derece cazıp ve şayanı hayret bır 
ilce~ rnunaka:5aya gırmek ıstıyerJer 2490 numara.ı kanun mu. semere elde ettim ki bütün dostla· 
ta ı_brazına meçbur oldukları e\Tak \'e vesikalarını ve mezkftr ka- run ancak 38 yaşında olduğumu 
17 ~r;tı dair~~nd~ hazırlayacaklan fiat tekliflerini havi zarfl~- söylüyorlar . ., 

el ?39 tarıhınde saat 14 de kadar numaralı makbuz mukabı- Cild unsuru olan pembe renkteki 
ine emı~ Yollar inşaat arttırma eksiltme ve ihale komisyonu re- Tokalon kreminde Viyana Universi· 
7 te lırı etmeleri lazımdır. tesi profesörlerinden doktor Stejs· 

..... , Posta ile gönderilecek tekliflerde vaki olacak teahhür naza- kal idaresinde genç hay\'anların cilt 
ate alınmaz. (2992) terinden istihsal ve "Biocel,, tabir 

llıı 
ı,_ 'hıırıttd 
~•il en kurtulunuz. 

t' '~ 
d~ l'lla11 

ıırııt!>aı' llaabı 5kaUrUkler 
•\> ~ • 

e fJ ı 'N "'YgınJtk Çar-
)., ~lUıı • 1 il D F. N ileri 
~'\ rah 

. atsızlıkları 11'1 

~r.::um:::nm:x::r::::a::::::::::n:ını:::: 

=ı N t · P k ··· ü e c a ı a ş ıj~ 
, R Diş doktoru ,.i il Pazardan mnn<la hersün snaı İ 

:c 9 dan akşam 18,30 ıa kadar has· 1ı 
:; t:ılıırını kobul \'e te<ln\'İ eder. 
H Adres: Glntn Tünel meydanı • 
ii Tersane caddesi başında 1/2İ~ •: i:msr No. lı muayenehane "a:::a 

edilen ve tıpkı insan cildininkilerine 
müşabih genç ve sıhahtli, zengin ve 
kıymetli ce\'hcrler hül~ ası \'ardır. 
Beyaz renkteki (yağ31z) Tokalon 
kreminde ise taze krema ve zeytin· 
rağı \'esair besleyici unsurlar var
dır. Muntazaman her iki kremi kul· 
tanınız. Açık. yumuşak. düzgün bir 
cilt temin etmiş olacaksınız, Fay· 
dalı semere3i garantidir. Aksi halde 
iade olunacaktır. 

• Viyanada Profesör 

EKZ 
Dr. VAGNER'in formUIU 4 1 

AMiN 
Ekzamanin hususi ilacı 

Yara ve çıbanlan derhal ge!iİrir. Her eczahanede lcutuıu 

50 kuruıtur. -------• 

Türk Hava Kurumu 
27 ncı Tert~p 

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

ramiye: 40 bin liradır. Bundan başka: 15 bin, 
12 bin, 1 O bin liralık ikramiyelerle ( 20 bin ve 1 O 
bin) liralık iki adet mü ~afat vardır. 

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

1939ResimliHafta 
~Aemla~<etimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

Son sayısını mutlaka görUnUz 

.. ................... -
Böbreklerden idrar torbasına kadar yollar
daki hastalıkların mikroplarını kökünden te

mizlemek için (Helmoblö) kullanınız .. 

Helmob.lö 
Böbreklerin çalışma kudretini artırır, kadın, erkek idrar 
zorluklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane ilti
habını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak, ve bozarken 

yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder ... 

idrarda kumun, mesanede taşların teşekkü
lüne mani olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını ·haizdir . Her 
eczanede bulunur. 

Dikkat: H elmoblö, idrarınızı temizliyerek 
mavileştirir •.. 

Her şeyde tasarruf caiz olabilir, 
fak at çocuklanmızın sıhhatinde asta ! 

Ç ocuklarınaa her zaman en iyi şeyleri veriniz 

1 
Oç aylıktan itibaren f Q S FA Tİ N vermek başta gelir 

FOSFATiN ~V 
en mükemmel çocuk gıdası dır 

• 
~~~~;a.~ .... - ........... ~- · 

renksiz yanakları pembele§tirir 

FOSFATiN 
ile beslenen çocuk kanlı, canlı ve daima sıhhatli olur 

FOSFATIN Fransadan gelir, F /_:_YER marka sile arayınız. 

FOSFATiN FAL YER 
Bütün eczane ve bütün bakallarda vardır 

BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU~ 

. -
.· 

----.-------

YARtN·KURACAGIN·IZ · EVİN·TEMELİDİR , 
- •-ss;! ,s.• 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 



Türkçe - Fransızca - lngilizce - ·Almanca dilleri • • • 
uzerıne 

siklopedik Teknik ve pratik 

Bu bir dilden · bir dile değil; bir dilden üç dile ~~~~~~ 
geçilecek bir su rette tertip edilmiş ve bu 2000 küsur sayfayi ve 200250 kelimeyi 

d 12 1 
A • • ihtiva eden bu eserin en büyük hususi-Sa ye e ayrı ayrı U g at k ıtab 1 nı b 1 r yeti ihtiva ettiği bütün kelimeleri mes· 

• • • • • !eklere göre, alakadar oldukları eşyalara 
araya toplamış muhım bır eserdır göre, yerlere göre hazırlanmış - bu resim 

gibi - 360 küsur sayfa resim üzerinde 
numaralarla göstermiş bulunmasıdır 

eY'şembe 

Resimle Büyük LOgaf ı 
HA BE R gazetesinden 
toplayanlar şu on iki 
cilt lügati bir arada 

temin etmiş olurlar : 

1 - Türkçe - Fransızu 

ı - Türkçe - Almanca 
3 - Türkçe - lngilizce 
4 - Fransızca - Türkçe 
5 - Almanca - Türkçe 
6 - İngilizce - Türkçe 

iC 
7 - Fransızca - İngilizce 
8 - F ransı:z:ca - Almanca 
9 - İngilizce - Almanca 

10 - İngilizce - Fransızca 

lf. 
11 - Almanca - İngilizce 
12 - Almanca -Fransızca 

~·· -

•• •• gunu HABER gazetesile 

E uy cu arına 
a [2.n ca fır 

Her derecedeki bütün talebenin, bilgi ve hayatla alakadar herkesin, 
dilcilerin, umumiyetle okur yazarların, Türkün ve yabancının, dil öğrenmek 
istiyenlerin, seyyahlar1n, iş adamlarının, askerin, teknik ve mesleki 

mütercimlerin başvurmaktan uzak kalamııacakları bir eser 
\ 

HABER'le birlikte verilecek ve yalnız Türkiye kütüphanesi için değil, dünya kütüphanesi 
için de bir kazanç olan bu kıymetli eser ayrıca basılıp kitap şeklinde satışa çıkan1mı

yacak, ancak H A 8 E R okuyucularının, H A 8 E R 'i takip edeceklerirıı 
kütüphanelerinde bulunacaktır 

Eser hakkında fazla tafsilat veren ve iyi kağıthsına 
abone kaydını ve saireyi ihtiva eden broşürler isteyen

lere parasız gönderilir. Bunun için: 

HA B ER idarehanesine bir kart 
yazmak kfıf idir 


