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Meclise verilen layihalar 

Ankara, 8 (Hususi) - Nabi· 

yo mUdUrlerino altışnr lira yem 
bedeli verilmesi ve istatistik u

mum mUdUrlUğUnUn teşkllAt 

kanun Uıylhası hUknmet tara· 
fmdan meclise verilmiştir. 

ingilterenin cevabı Sovyet 
hükür1ıetine dün bildirildi 

-· Rusya Şark ve Cenup hudutların-
daki devletlere garanti verecek 
Sovyetler bir harbe girerse İng i ltere 

derhal yardıma koşacaktır 

RelsicumJiurıımuz Milli Şef lnö1ı1il pazar lgfüıii An7rora ipoc1romwiila yapılim ük:bahar bt ya.. 
;jkırında bulunmuşlardır. Resmimiz, Milli Ş/imiz, Dahiliye Vekili Faik ôztrak 'VC yaverleri Prmıs 

"Yi/ ile yarı§brı J:a]..,ip Ptıyururıarken alınmı:ştır. 

Moskova, 8 (A.A.) - Röyter: 

İngiliz - Rus - Fraruıız Uç. 
ler paktı yapılması için Sovyetler 
tarafından yapılan teklife bugün 
İngiltere büyük elçisi hükumeti. 
nin cevabını tevdi edecektir. ln. 
giliz cevaıbı şu iki noktayı ihtiva 
etmektedir: 

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

2 - Eğer bu garanti netice • 
sinde Sovyet Rusya bir harbe gi
ri§Illek mecburiyetinde kalırsa 
İngiltere Sovyetlere yardım ede. 

Almanya ile kredi anlaşması dün '_ek-tir. __ '(D_cv_am_ı s_ın_cıd_c) Danzigaeki Naziler bir nümayişe giderken 1-) 

Alman si.lizyasmdaki Polonyalllar tehdit ediliyor ınecliste müstacelen kabulediJdi 
150 milyon marklık kredi ile Alman firma

larından müba aatta bulunacağız 
1
1 Tayfur Sö1'men 

Gosterliçteki Leh mektebi yı kı ld ı 
PoloJ1Ya muhasaradan kurtulmak için 
maearr ~ ı ara ıgını emıne .ça ışıyor 

1 
Hataya döndü 

Kahraman lnönünün sizlere selam 
ve sevgilerini getiriyorum 

Antakya, 8 (A.A.) - Anadolu A -
jansmm husust muhabiri bildiriyor: 

cılar arasında. bulunuyordu. Devlet 
reisi Paya.ııtan 1skenderuna otomobl11e 
gelmiştir. Devlet reisinin bindlği oto
mob111 elliden ziyade otomobil takip 
etmekteydi. 

Devlet reisi Tayfur Sökmen dUn Ha. 
taya d1SnmU§ ve Pnyas fatasyonunda 
Hataym her tarafından gelen JsUkbal
cllerin tezahUratt arasında karoılan _ 
ml§trr. B8.§Vekfl, konaoloslar, aıay ko- !skenderunun giri§ yerinde devlet 
mutanı vekili, vcıkillcr, mebuslar, mUs. reisi, sıra ile bir mUtreze jandarma, 
teşarlar, yUksek mahkeme, adliye, za. izciler ve bir kıta asker tarafmdan 
bıta mUlk1 ve askeri erkAn ile belediye sclA.mlanmı§tir. Devlet reisi orduevine 

Cc:mi Err:n ~ reisleri, memurlar, gazeteciler vo çok gitmiş orada halkıı. hitaben bir nutuk 
.........____ (Yazısı S il1ıcüde) kalabalık güzide bir kUtle, kar§ılayı • aöyleml§tır. (Devamı 8 incide) 

-----------------------------------------------~------~ 

Otuz beş Alman harp gemisi 
banimarka kara sula
rında manevra yaptı 50 sene sonra altı mil

yon eksilecekmiş 

l2 harp gemisi de ispanyanın Ferol limanında demirledi 
l{ol>enıı 

Paris, 8 (A.A.) - Demogrnfi 
meselesi lehinde Fransada faa
liyette bulunan "Milli 'ittihat" 
teşekkUlUnUn reisi Bnşvekll 

Daladier'ye mektup göndererek 
şimdiden lttzımgelen tedbirlo
rln alınmadığı takdirde mem1e· 
kette .doğum azlığının elli sene 
sonra Fransa nüfusundan allı 

milyon kişinin eksilmesine se· 
bep olacak olan bu hq.lin önUne 
geçilmesi için sUratle tedbirler 

ltıaıftttıa ag, 8 (A.A.) - Verilen ve 6 destroyer de Villa Farcia de 1 Alman filosu ~rcfine ~nlikler 
~ltıc ~ göre, 35 gemiden mü. Laroda'da bulunmaktadır. yapılmıştır. 
&'e~ ~ bır Almailı filosu evvelki 
cl'ont"~tland'm batı sahillerinde 
liiln ~J .. önünde demirlcmi§ ve 
13\ı~l'I ~gün Danimarka kara. 
~e~ ıçın.de sahilden 8 mil me. 
.. l!lı0 ~evraıar yapmı§tır. 

tôj tin.u!un ak§am yeniden Grön. 
~ de demirlemiştir. 

..ı \Otna 
11est .... • 8 (A.A.) - İki Alman ·uye . 
teıllli . l'i Malagadan Cenovaya 

!rtır L 

k. ltaıılit~ 8 .. 
"'«llvıı-.:.- •• (A.A.) - Doyçland 
"l -uru,,. , 
~1t1 ıgo da ve dokuzu de. 

t;- toı•ıı 01 tna.k üzere ~2 gemi de 
Layı; ~enıirlemi§lerdir . 

zıg gemisi Pontevedra'da 

Zağrepte arbede çıktı 
Bir Hırvat askeri öldürüldü 
Znğrep, 8 (A.A.) - B. Matchek 

tarafından davet cdllml§ olan milli 
Hırvat heyeUnln ikamet etmekte ol. 
duğu binanın yakinlndc birtakım hl\di 
seler olmu§tur. Binanın 8nUnde top • 
lanmı§ olan halk arasında bir mUna. 
la!-şıı çıklJJJI ve bu münakaşa biraz 
sonra bir arbedeye tahavvuı etmiştir. 
Bir delikanlı askert ınn•nt tc.:;;ekkUIU. 
ne mensup birleinl rUververle öldUr • 
mll§tur. 

:MUtecavizin Yugoslav nasyon~1lst • alınmasını talep etmiştir. 
!erinden mi yoksa Belı;-radın olduğu p k. B 
kadar Matchekln de dU§manr olan 1f. Otem in Ü kreşte 
tlrakçr Hm·atlardan mı olduğu ma!Om Bükreş, 8 (A.A.) - Sovyet ha-
değildir. riciye komiser muavini Potem • 
Zağrcp, s (A.A.) - Hırvnt mllıt kin bu sabah Bükre§e gelmiş ve 

mUmc.sslllcr heyetl Mac;ekln daveti öğle yemeğini hariciye nazırı Gıı. 
üzerine bu sabah sat 9 da esnaf cemi. f enko ile yedikten sonrn kendisi. 
yeti binasında toplanml§ ve 27 nisan l b" ··1·k tta b 1 e uzun ır mu a a u unmuş-

JDevamı 8 ;,ıcide) tur, 

• 
Kral Zogo 
dün müze
leri gezdi 
Arnavutluk kra

lı 7,,ogo, Krali~e Jc. 
raldin ve kız kar. 
deşlerile birlikte 
dün öğleden sonra 
otomobille İstan
bul tarafına geçe. 
rek müzeleri gez. 
miştir. Yukarıkl 

resimler bu ziya. 
retin intıbalarını 

gootermektedir. 

• 

y a..."'1-Sı 8 incide) 
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Türk - Sovyef 
g·örüş birliği 

So,·yetlcr Hnriciyo J{om1scr 
l\lm"inl Potemkin'lıı Anknrn 
Bc)·nhati hakkında rumhurfyet 

Ereğlideki deniz 
kazası 

hiikfımctlnin ncşrcttiğ,i bcynn· Sis yüzünden iki gemi 
nnınc beklenen, Ye tnrilıi mu· çarpı~lı 

1 oprak mahsulleri Atılay de.n~zaltı 
Of isi lô.ğvedi/igor 19 Ma;.~~~~

1

denize 
indiriliyor 

kncldcrntları itibnrlyle başka Evvelki gün Ereğlide bir deniz 
türlii iinü tnsn, nır miimkiin ol- kazası olmu§, iki gemi çarpışmış. 
mıynn hnkiknt i bir kN·c ılnhn lardır. Limanımıza gelen haber • 

Buğday işleri yeniden Ziraat ik~~~~i::~~a~:S~~!~~;na :!!~:~ 
bankasına devrolunacak 1 d~niza.ıtı ~gemimizin inşaat~ bit • oı·tnya ntt ı. !ere göre, kaza §Öyle olmuştur: 

mış oldugundan 19 mayıs ıdman 
Du \'n7.iyct bir ciirnJe He it'n· Hüseyin Sohtorik acentasınm 

de cdilchilir: istikbal şilebi kömür almak Uzere 
'l'iirk - Sovyct miin:t cbctlerl· Ereğliden Çamlı ocaklarına hare· 

ne ve bcyneJnıllcl rnc~clclcrc ket ettiği zaman gündüz olmasına 
~nmil bir görü-. birliği! rağmen denizde kesif bir sis var 

Mevsuk olarak öğrendiğimize fise bağlı olan afyon işleri de bey., ba)Tamma tesadüf eden cuma 
göre memlekette bütiln toprak nelmilel mahiyeti dolayısile müs. günü merasimle denize indirile • 
mahsullerinin yetişmesini, satı • takil bir idare olarak afyon in. cektir. 

Görüş birliğini ''1ic11dn gcti· dı. Bu vaziyette ihtiyatla ilerliyen 
ren ı\mlller hnrp ·onrnsı tarihi, vapur Çamlıya yaklaştığı bir sı -
bu tnrihin halkettiği mı hiinyc· rada birdenbire büyük bir vapur. 
nln cihnn tclilkld-ltlfr. Biiyiilr la karşılaşmıştır. Bu, İtalyan ban
hnrp sonrn•nnm ulh de' resin- dıralı Sitta Bergana şilebi.dir. Bi· 
de Tiirlc _ Sovyet .. ıl nsi giiriiş ~i~irini görmekte geç kalan her 
birliği Mosl·ovn tlo!';tlnk mıınlı<'· ıkı kaptan manevra yapmışlarsa 
jiesi ile bn, lnr. da müsademenin önüne geçeme • 

mmı ve ihracatını elinde tutan hisarı ~ekline sokulacaktır. An. Merasimde bulunmak üzere 
toprak mahsulleri ofisinin lağ • karadan şehrimize gelen toprak Milli Müdafaa Vekili general Na
vedilmesi kararlaşmıştır. Ofisin mahsulleri ofisi meclisi idare re. ci Tınaz ve Milli Müdafaa Vek~. 
idare ettiği buğday isleri eskisi isi ve umum miidUr vekili eski Jeti deniz müsteşarı şehrimize 
gibi Ziraat Bankasına devredile. İstanbul valisi Raşit ve umum geleceklerdir. 
cektir. Memlekein her tarafmdn müdilr muavini Şakirin iştiraki. Bu mUnasebctle parlak bir 
bulunan silolar da bankaya geçe. le meclisi idare dün şehrimizde program hazırlanmıştır. 
ccktir. bir toplantı yapmış, bu hususlar Almanyada inşa edilen, Saldı. 

Dahilde ve hariçte buğday a. üzerinde konuşmuştur. Lağıv ka. ray denizaltı gemimizin limanı -
hm ve satımını bundan sonra Zi. rannm haziran başında tatbik mızn geldiği malfımdur. Bu gemi. 
rant Banknsı yapacaktır. Yine o. edileceği anlaşılmaktadır • yi getiren subaylar ve mürette • 1\Ulletlcr cemiyetin ı~ diinya mişler; İtalyan şilebi istikbalin 

sulhunu konının 1,11 usumln sancak üçüncü anbarrna çarpmııı· 
sar!cdilc.n müştct't'lı: mesni, mu- tır. Vapurun bu kısmındaki üç 
taamzm tefriki hnsusundn yn- saç iç-eriye çökmüştür. Bereket 
pılnn mesni birliği , e nihnyct süratini kesen İtalyan kaptanı da. 

U ı k 
'
1 1 

,. .. •• ha müessif bir kazanın önüne 
su ıu rnrumn • ı: n <ıurust, • . . . . 

rt hl !itik ] J 1 J 
• geçmıştır. Hadıseden sonra ıki va-

mo r po ne n • C\'anı ı 111· • • • 

rd b 
.. .. 

11 11 
.. 

1 
i b. pur da Ereğlı lımanrna gelmışler· ra un u goru!; } r gn n ı- d' L. . 1.... U'ğ .. sid ' ır. ıman reıs ıgı ve uı er ata -

rcr numune lr. ı . 

J<~mpirya.lfst hücumlnrn Jmı·· 

D'I silAhn anlmış olan tk:i kom· 
§U sosyete emı>crynJizmln gn· 

yızlarmdnn, - klnlerin<'lcn, ncr
rctlcrindcn, ihtlrnslnnndnn u-

kadarlar tahıcıkata başlamışlardır. 
İstikbal şilebi sahipleri İtalyan va
purundan zarar ziyan istemekte • 
dir. 

Bir mÜ§teri bir şoförü 
yaraladı 

ııak bir hnynta gözlerini nçtık· 
hırı, ,.e blrlblrlerlnin toprnkln· 
rmda emeller bcsl<'m{'{likleri I· Tekirdağında Cami mahallesin· 
tin ]{ara.deniz 1ki memleket a· de oturan İsmail Hüsnü gezmek 

üzere İstanbula gelmiş, Sirkecide 
:ra mda sulh l'e iikiın ,.c clost- Hasan Çavuşun kahvesine inmiş· 
lok <lenlzl olclıı. l\nrJrns hııc'Jut- tir. Evvelki gece saat ikide Sir. 
lan sulh ve emniyet içlncle yn- kecidc Rahminin otomobiline bin
oadı. mi§, Eyübe gideceğini söylemiştir. 

Her iki sosyete dıinya ulhu Rahmi götUremiycccğini söyle • 
için o?du!,"ll kQ.c:'lnr endi 1 lnld· vince &ralarm!:la kav2a çıkmı11. 1a-

fftllan Jle meşcruldiirlcr. Tabla- mail Hüsnü Rahmiyi bıç ki göğ. 
ti yenmek, smayllt·.şmck, rne· sUndcn a~ır surette varalamıştır. 
denJyet dUnynsmn <>s<'rler ,·er- Yaralı hastaneye kaldırılmı§tır. 
mek nzmJnclctUrler. 5 günde 243 kişi 

Her rejimin kendi hudutlt\ı'l cezalandırıldı 
ltindeld hususiyeti nnc.ak o Son be§ gün zarfında Beyoğlu 
memleketin lnsnnlıırını alllkn· mıntakasında 243 kişi cezalandı -
landırtT. On sekiz .rcncllk Tiirl~ rılmıştır. Bunlardan yirmi doku • 
.. So,·yct münn cbetl l>u hudut zu Cadtieyi i§galden, 11 kişi yan
aaırc inde dalıntı g:iı.eJ, <lahnn gına Bebebiyetten (bacalarını te. 
Jıeşeri gayelere hizmet etmiş· mizeltmemek suretiyle) 36 şoför 
ttr. menu yoldman geçmekten, 30 şo· 

}Jmpcrynllzmhı h<'r tiirlüsii i· för muayene cilzl:ianı olmadrkla • 
le flllen miicadcle c•mtlş olnn nndan, 12 !kişi caddeyi kirlet -
nıcmlekctleıin in nnlnrı tecal'Ü· mekten ceza görmUşlerdir. 

ze uğrnynn, bnJTnl'.."l nlnşnğı edi· Valinin meşguliyeti 
l<'n cnmtalar mesnfo llnlomın· Vali ve belediye reisi Doktor 
ôan kendine ne knrlnr uz~k o· Lutfi Kırdar, dün belediye fen 
hır P. olsunlnr lınlr.nrct .gören, heyeti mü!:iürlüğünde öğleye ka -
ortadan Jcnlknn hc>r mlllı hllkl· d İ b ı · 11 hakkın • hl ar stan u un ıç yo arı 
nılyctin acı mı on!nr nı nrm· da tetkikatla meşgul olmuştur. 
da taze blr kurşun ynrnsı gibi tmar müdUrü ile fen heyeti müdü· 
hlıısederler. rilndcn izahat almı§tır. 

Bu cemiyetlerde miitecıı.dzln h 1. 
fiempatlk gö7.üknıe ine ,.e hak~:, 500 seyya gt ~y~r , . 
t.clAkkl edilmesine asin. ımklin General Fon Ştayben ısmındeıtı 

Okullarda kıza-
mık var 

Galatasaray ilk kısmı 
tatil edildi 

Şehrimizdeki bnzı ilk okullar. 
da son gün.lerde kızamık ·ve ka· 
bakulak hastalıkları başgöster . 
miştir. Bu yüı.den okullara gelmi. 
yen talebe sayısı çoğalmış, vazi. 
yet aliıkalı makamlar tarafından 
maarif ve sıhhat müdürlüklerine 
bildirilmiştir. Galatasaray ilk 
kısmında yapılan taramada.da 20 
-25 kadar kızamık vakası gö • 
rülmliş, okul bir hafta müddetle 
tntil edilmiştir. Diğer okullarda 
araştırmalara devam edilmekte • 
dir. 

Ecnebi olcul 
kütüphaneleri 

E cnabi ı•i! QoJ:Alliy"t c JueJJ,,..,..,.. 

dakl mevcut kütüphanelerin eser. 
lcri tetkik edilmektedir. Okul i. 
darelerinden kütUphan.e eserleri. 
ne ait fihristler istenmiştir. Ma • 
arif müdürlüğünde kurulan bir 
komisyon eserlerin incelenmele -
rile meşguldil.r. 

Ecnebi ve ekalliyet 
imtihanları 

Ecnebi ve ekalliyet okullarının 
bu yıl yapılacak imtihanlarında 
bulunacak mümeyyizlerin seçimi 
ne başlanmı~tır. Yakında okul i. 
darclerine tebliğat yapılacaktır. 

Üniversitede imtihanlar 
üniversite talebesinin yaban • 

cı dil imtihanlarının yazılı kısım. 
ları di.ln bitmiştir. Bu yıl geçen 
yıla nazaran muvaffakıyet yarı -
yarıya daha fazladır. Dönen tale. 
benin sayısı yüzde 7 yi aşmamak
tadır. Önümüzdeki çarşamba ve 
perşembe günleri sözlU imtihan . 
la.r yapılacaktır • 

Kıdem zamları 

1 t 
vapurla bugün 500 seyyah gele • 

yo c ur. . . b' 1• llk tedrisat • öğretmenlerinden 
. cektır. Vapur bir giın ır gece ı-

])ünyl' hf~lsclcrlntn son sc d k 
1 

kt bu yıl kıdem zammı görecekle • 
marumız a a aca ır. 

nclcrdc~l tnk1şıırı, tıilhassn A· ... rin listesi tanı.im edilerekmaa.rif 
\'lt.stui'ynnm Hhnkmclım sonra Kasaplar sokagı yardire:{törU Tevfik Uyan.ık ta • 
hlribirinl takip oı.len t.ecnYüz aydınlatılacak rafından tasdik edilmek üzere 
hA<ll clerl ne dalın cok tehclliir Galatada otomobillerin yeniden Vektılete götürülmilştür. Liste, 
etmiş bnluıımnktnfür. geçirilmeye başlandıkları Kasap ~ ilk tedrisat umum müdürlüğü ta. 

l\leni'nnUarı, hfslcrt, l<lrllklc· lar sokağının elektrikle tenvirine rafından gözden geçirilecektir. 

ıi tccM·üze hnk verdirenlerle, karar verilmiştir --o--

hunun aksini tn anur edenler Mecidiyeköyü ~ulanacak Adliyede adam döven 
nrnsınd:ı bir nyrılık fnrkmın Mecil3iye köyünün cumartesi Erkek kıyafeti ile gezen Şino. 
meydana r.ıkmnsı tnhlfclir. Giin· ve pazar günleri sulanma!nna ka· rik adında bir kadın, geçen gün. 
lerlml2 bu snrih nyrılıklnrı Jcııti· rar verilmiştir. Belediye reis mu· adliyede Ncsinı isimli birisi ile 
Jeştirlror. avini LCttfi Aksoy ile t~mizlik mü kavga etmiş, kendisini döverek 

1\lütccn' izlerin h<'dcfi lınrp· dürii Mustnfa geçen pazar günü merdivenlerden düşürmUttü. 
tir. Gnyc; fetihler ynpmnk ,.c 1 günü Mecidiye köyünde dolaş • Sultanahmet üçüncü sulh ceza 
iHkcler znptetmcktir. , mışlar, buradaki kır kahvec!ri~i? I mahkemesine verilen Şincrikin 

Jin.rbl önlemek, in ıınlnn sul· belediyenin yardımı ile tanzımını, dün muhakemesi btirilmiş, suçu 
ha. kM,ışturınnk, ve bu sulhu seyyar satıcıların intizam altına 1 sabit göri\lerek 3 gUn hapse ve 
ın :uıcn, beşeri kı)·ıaeti ha.iz c- ~alınmasını, yollara akan mecra • 26 lira pa.ra cezasına mahkum 
\'imli bir~ ulh haUnclc mulınfnzn. ların uzaklara a'kıtılma.sını karar- edilmiştir. 

etmek, yn.nl milletlerin kendi laştırmışlardır. DELİ Mİ? - Arkadaşı Ma -
mnkndderatını bnşkn de,·letle· hiri ağrr surette ynrahyan Hils. 
ro tcsllııı etmemek uimlerlnl ı!ilnde yer alıyoruz. nü dün adliyeye teslim edilmiş, 
bn·et1ent1!rmck en bDyQk sıılh l?~ mfıteca\izler karşısında sorgusunda bazı garip haller gös. 
Mcnll<llr. <lnyduğnmnz ı trrabı 1trwleden terdiğin.den deli olup olmadığı • 
sulha tnandığımız l~l:ndir ki, geri kalm11onu. mn anlaşılmMI !~in Tıbbıadliye 
ımlh isteyen beşeriyetin cephe· SADRİ ERTEM g5nderilm1ştir. 

Döviz kaçakçıllğı 
Tahkikat iki noktadan 

devam ediyor 
Dört banger ve borsacının ida

re ettiği !döviz kaçakçılığı tahki -
katına devam edilmektedir. Tah· 
kikat ile gümrük muhafaza ku -

bat bugünlerde Almnnyaya gide. 
rek inşası biten ikinci denizaltı 
gemimiz "Batıray" ı da getire • 
cektir. 

Haliç tersanelerinde hazırla • 
nnn gemilerimizden "Yıldıray,. 

da yakında tamamlanacak ve de. 
nize indirilme merasimi yapıla • 
caktır. 

-o-

man.danlığına bağlı istihbarat teş. Tamir edilecek :.okaklar 
kilatı ve emniyet direktörlüğü 

memurları meşgul olmaktadır. 

Döviz işlerinden anlar diğer bir i· 

dare de tahkikata yardım etmek -
tedir. Şebekenin Vakıf hanınt::Ja 

basılan merkezinde bulunan rum -
ca bazı evrak ve mektupların 

tercümesine başlanmıştır. Birkaç 
güne kadar işin mahiyetinin an -
laşılacağı tahmin edilmektedir. 

Fener stadında 7.000 
talebe toplanacak 

Bu yıl idman şenliklerinin muh· 
telif :stadlarda yapılması usulü 
kaldırılmıştır. Bütün şenEkler 

toplu olarak bir star.lda yapılacak • 
tır. Mevcut sta.dların en elverişli 

olanı Fenerlıahçe bu işe tahsis e. 
dilmiştir. 

Bu yıl şenliklere iOOO kız ve er· 
kek talebe iştirak edecektir. Okul
larda idman hareketleri provala -
rına devam edilmektedir. Önümüz 
deki hafta Fener stadında iki u • 
mumi prova yapılacaktır. 

-o-

Eyüpte Cinciler derenin mcc • 
raya raptı, Balatta halk hamamının 
tamiri, Şehreminin<le Saray mey· 
danı ile Açıkfmn sokağının tami
ri, Beşiktaşta Köyiç'i ve Ortabah· 
çe sokaklarındaki kaldırımların 

tamiri ihale edilmiştir. 
--o--

Ekmek fiyatları 
Belcl:liye narh komisyonu dün 

t~planmış. ekmek ve fırancala fi -
yatlarını ibka etmi tir. . ~ .. 
Bir şilep karaya oturdu 
Limanımızdan geçerek Akdeni· 

ze giden bir Alman şilebi Şarköy 
önlerinı:le karaya oturmuştur. Bu 
vapur Mitalmer isminde büyü"k bir 
ga: gemisidir. Gemi gaz yüklü bu· 
lunmal:tadır. Kazanın sisten ileri 
geldiği zannedilmel(tedir. Alaka • 
darlara gelen habere gore, vapu • 
nın vaziyeti tehlikelidir. 

-o-

Tabanca ile oynarken 
Eyilpte Otakçılarda oturan Ali 

kızı Cemilenin dün evde oturur. 
ken canı sıkılmış bir meegale o. 
lur ümidile erkek kardeşinin ta
bancasını temizlemek istemiştir. 
Cemile tabancanın ötesini berisi. 
ni kan§tırırkcn birdenbire patla. 
mış, çıkan kurşun kalp nahiyesi. 
ne isabet ederek cansız bir halde 
yere serilmiştir. 

Yakaya mUddeiumumillk elkoy 
muş. adliye doktoru da cerndi 
muayeneden sonra defnine ruh • 
sat vermiştir. 

- 1 
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On beş sene e\"vcl bugün 
Türk k:ıclın ı s:ılıııe~·e mml çıktı? 
Türk kadınının sıılıııeve çıkmnsı 

iki mfihim lıl'ıclisedır: 'l'Pnıaşa haya· 
tımı7.dıı esaslı bir tektını·il l'Olunun 
mcbdeini teşkil eder: 

Türk kadınının ~nhnc)" çıkması 
bin bir entrika ile i\rül·nü, bir hl
khcdir. Sarny, ~ehi~16m, ~ndr:ızam, 

polis ve nihayet h:ızı n·knlıcl ihli· 
r.ısları, el blrJiljiyle bu:ıa moni ol· 
maita çalıştılar: fakat Jçtlmat tckA· 
mnıe h171 ko11Dak kabil drAlldL 

Polonya Hariciye Nazı
.."ının nutku miinasebe~ile 

bir makClle 

Polonya Almanya 
ile nasıl anlaşabilir 

Alman diktatörü H:Ucrin nut. 
kuna cevap veren Polonya bari • 
ciyc vekili kolonel Beck'in nutku 
son gtinlerin en mUhim siyasi ha. 
disesidir. 

Son hadiseleri ve Polonya ha. 
riciye vekilinin nutkunu tetkik 
eden fransızca ;Le Temps gazete
si başmakalesinde §Öyle yazıyor: 

Gilnün siyasi hadisesi .kolonel 
Beck'in söylemiş olduğu nutuk. 
tur. Rusya hariciye komiserinin 
\'azifesindcn affolunması Mosko. 
va hükumetinin harici siya.setini 
değiştirecek değilir. Fon Ribben. 
trop ne Mareşal Görlng'in bir as
keri ittifak yapmak gayesini tn
cjıyan Roma seyahatleri. Alm:ın. l3 
yanın Baltık devletlerine bir em. ~I 
niyet paktı teklifi bugünkU si • ~ 
yasi hadiselerin en karakteristik 

h 1 'd' ~t cep e crı ır. lld 
Fa.kat Kolonel Becit in nutku in 

da bir hükUınetin hareketini gös. lt 
termesi bakımından günün en it 
mühim siyasi h§disesidir. ~ e 

Polonya hariciye vekili Avro- ~ 
pa buhranında sulh için daima. . 
bir açık kapı bırakmış. fakat hn- ıı 
yaU menfaatlerinden hiç bir f e. ı 

~ d il' 
dakiirlıkta bulunmıyacagmı a n. 
çıkça bildirmiştir. ~ 

Bazı merkezlerde Fransa ve ·~ 
İngiltcrenin Polonyayı kısasa kJ· lt 
sas hareketine sürUk1ediği iddia. ~I 
olunuyor. Halbuki mesele hiç lı 
kimsenin tasavvur etmek isteme: lt~' 
diği şekilde basittir. Polonya co~ .; 
rafi vemkii dolayısile he .. hangı U 
bir maceraya. sebebiyet ,·ercccl' 6 

vaziyettedir. Fakat Polonya bii· 
tün şu uru ilr 
cak memle. 
lali tehdit oı 11uğu .,,. • .ır 
nu müdafaaya karar vennif}lcr· · 
rurıu?sM.~ı~.IJl .h.~v»..ttmen.fnat., fr 
fazaya ayni ehemmiyeti venni' ~a 
olduklarını kabul etmek lazımdır· 
Bu siyaset Londra. ve J.i'ransadtı r 
olduğu gibi mucip bir siyasettir· 6 

Mösyö Beck'in Polonya - Al· hı 
manya anlaşmasının feshi içli! laa 
işaret ettiği husus da şayanı dil<• br 
kattir. 

Fakat Mösyö Beck nutkunuJl 
esas noktası Dnnzlg ve Almanyıı· 
nın Kuluvar vasıtasile §arl\l 
Prusyaya bağlanması meselesi • 
dir. 

~ 

Polonya hariciye vekili hiç bi! h 
yeni formülün, Danzig'in, Polotı'~ 
yaya Ballıkta bir mahreç tcmiıı 
ettiği keyfiyetini ortadan kaldl· 
ramıyacnğını açıkça beyan et ' 
nıiştir. . l§ 

Kolonel Beck mUstakil Da.nzlGer 
şehrindeki Alman ekseriyeti ur:·~ 
rinde hiç bir tazyik yapıl.madıS1 

Q 
gibi, Kuluvar ve Danzig'i teı•k il' Q. 

Baltık sahillerinden çekilmeyi ~ tr: 
ıa. kabul etmiyeceklcrini de bil 'l 
dirmiştir. t-l:~ 

Polonya hariciye vekilinin nıJ il li 
kunda ehemmiyet verilecek ~· tli 
krsrmda yeni bir Polonya - t O 
manya anlaşması münaseb' 
hakkındaki düşi.lnüşlcridir. .ıtf 

Yeni bir anlaşmanın tezi sw ~ 
olacak ve bu neticeye vaz:ıı~ l 
için de iki şarta riayet etmek l<''-c 
edecektir. Sulhperver niyetler ' 
sulhperver hareket metotları. bll 

Mösyö Beck bu şartlar dn~ 
1 11 

linde, Rayş hükftmeti de bu.~ 
prensipi kabul ettiği ta.k.dı~ 
Varşova hükumetinin görm\16 , 
duğu tecrUbelere dayanarak ııD 
laşma keyfiyetini objektif bir~~~ 
kilde tetkik edeceğini ve mU5•1 

1 

arzularla hnreket edeceğini b\ ıı. 
dirmiştir. Kolonel Bcck şu sl>~ 
ri de 51fwe etmiştir: "Biz, pol ı.ıt ·

1 yalıl:ı.r içln her ne pahasına. ol .1 
sa olsun sulh mevcut değild1rf Ilı 

Mösyö Beck'in nutku sullı ~ 
tunda açık bir kapı bıraktJl~ 
beraber Polonyanın siyasi istı 1 
lalini ve hayaU mcnf a.ntıe:ıı 
tehltkeye koyacak hiç bir t~~Jl'I ':t 
ve Baltık sahillerinden çeıc~ ·{ 
ği asla kabul etmiyecekleriJll 

1 

de etmektedirıı 
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Meşhurların heykellerinden önce 

Meçbull_erin 
Abidesini yükseltelim 

Yazan: Niyaza Ahmet 

1 - Y.AKITı 9 MAYIS 1939 

Aras nehri taştı 
Aul;.ara, 8 (Hususi) - Karla· 

rın erimesi üzerine Aras nehri 
t:ışınış, bir kısım eraziyl sular 
k':l!>lnmıştır. 

Son Habe1;le;~. 
.. :·. • • # • 

Jğdirin Başköy nahiyesine 
bağlı Çiftlik Ye Artan köyleri su 
tehlikf'ı:.i altında. bulunmakta· 

Almanya ile kredi anlaşması 
Ankara, 8 (A.A.) -B. M. 

l~lf. 
Meclisi bugün Refet Canıtezin 

Malmüdürleri arasında başkanlığında toplanmış ve celse. 
tayin ve terfiler nin açılmasını müteakip Ticaret 

Ankara, 8 (Hususi) - Pazar Vekili Cezmi Erçin söz alarak 
malnıUdUrU B. 1rtan GUlbudak Türkiye ile Almanya arasınıdaki 
Sivrice malmUdUrlilğUne, Çınar kredi anlaşmasının tasdikine ait 
malmUdUrU Jt,abrl GUner Gere· kanun layihasının ruznameye alr 
de malmUdUrlUğUne, Ayvacık narak müstacelen müzakeresini 
malmUdUrU Yusuf Unsal om - istemiş ve bu talep kabul olunmuş 

ve taahhütlerimizin evvelemirde 1 kanunun maddeleri okuwnuş vo 
nazarı dikkate alınacağı ve ihra - kabul edilmiştir. 
cat disponibiliteleri dahilinde Al- B. )\1. Meclisi gelecek toplan -
manyaya ihraç müsaadeleri verile· tısını çarşamba günü yapacaktır. 
ceği tabiidir. Kredi anlaşmasının 
meriyeti zarfında Almanya ile mev 
cut ticari tediyeler anlaşması mc· 
riyet mevkiinıdcn kalktığı takdirde 
muamelede bir tebeddül olmrya · 

İzmir Belediye Refoi 
Ankara da 

:\:-ılrnrn, 8 (Husıısi) - lzmir 

• etik malmUdUrlUğ!!ne, Akseki tur. 
caktır. Yani taksitlerin Türk para rnlccl ' yc reisi şehr;uıize gelmiş· 

siyle tutarı ile Türk mailarının tir. Behcet Uz şchrlııılzde bfr
mübayaa ve ihracı temin oluna - kaç sun kalacak \°C bu mi.iddct 
caktır. Iclnde İzmir beledlyrsine nlt iş· 

lllr mUddet OYYel bir gazete vatandaş elin taşlara naı.şettl· 
1tnlerln heykeli dikilmeli" di· ğl yazılarla anmakta, askerin 
bir anket actıı MUnen·erler doğum, ölUm yıllarını öğrene· 

hap verdiler. Birçok isim sa· bilmektedir. Bunlar, TUrk top· 
*1dı. Birkaç gün önce de bir raklarında can ,·eren Ye bizim 
111harrır aynı mevzuu tekrar "kahraman dUşmanlnrımız" de· 
~teledl: Ankette Ahmet Mltat diğimiz mllletıerin neferleridir. 
tendi unutulmuş. Asıl onun O neferler ki bin bir mahrumi· 
Ykeli dikilmeli imiş. Bu fikir yet içinde yurdun mUdataasmı 

Dit doğru Ye yerinde. Fakat a.- 'l:SlUmUn penı;:esinden almak iı;:in 
(
1 

dikilmesi IA.zımgelen bir A.· can ''eren ::\Iehmetc;lklerle bo· 

1
16 Vardır. O &.bide ki bUtlln ğazboğua gelerek canlarını 

t't lnilletın Abidesi olacaktır: terkctmfşlerdl. O Mehmetclk· 
t:akkale Abidesi.. ler ki bir adım, bir karış geri 
Çanakkaleyi, bir vesile ile cekflmemek iı;:in kanlarını akıt· 
'Manbaşa her lstlhktmını, her mışlardr. Yüzlerce, binlerce, on 

!
ltn sahasını Kllltbabrlni, Sed· binlerce Mehmetcik bu uğurda 
1bahfrinl, karış karış dolaş· ölmüş, bu uğurda ana, baba, 
ıe, lnglllz, Fransız mezarlık· kardeşi yetim bırakmıştı. 
{1tı.1 birer birer görmUş; en . Onların bir tok mezar taşı bi· 
tıta ld:ehmetcik Abidesine ıit· ıle yok .. Ça.nakknle şehrinin dUk 
ttını. klnla.rında bUtUn mezarlıkla· 

lllverslteli talebelerin ıık, trm boy boy ,çeşit ı;:eşlt resimle· 

1 
· °' · ·• bmetclk ' ini bulursunuz. Fakat ~fehmet· 

a 50 milvr·a. bir cik A.bidesinln yok. 
1;lt J.ng .. a .. mezarııi.. rastı&· Mehmeteik !bidesi, en M.klm 
l · 4Yrıca Çanakknlenln yol tepenin genişliğinde kUçUk bir 
rafı olmıyan bircok köşele· yuvarlak!an)barettlr. ~a!dos· 
ransı1: mezarları yardır. YekO.· Bir Çanakkaleli: 
r otuzu geçen bu mezarlıklar, - Bereket Yersin, İngiliz me· 
arıa 

pş tı çenllmlş, çakıl taşları z~rlıklarma. giden yoldan isti· 
h~nrniş, gllllUk gUlUstanlık fade ediyoruz .. dedi. tclm sızla· 
la etdtr. Yılda binler.ce lira dı. 
~tsra.r1a idare edilmekte, imar Edib ;e meşhurların elbette 
~ektedir. Her mezarlıkta heykelleri dikilmelidir. Fakat 
iter fi.bide vardır. Ziyaret· evvel! bizim i"ln, -..·urt i"in en • top l> " l> 

~l rağın sinesine gömUleu aziz canlarını Yeren TUrk evltt· 
erce iHUnUn isimlerini bir larmın Abidesini knrmnlıyız. 

~asır Yüzünd~n 
z,. adam mahkemelik oldu 

r. .• Can acısile attigı tekme bir çocuğu yaraladı 
"'Ulsu 

l~llı.d rn adında bir kadın, 12 cium. Kızdı, kavga etmek iste . 
h~e a Çocuğu Ha.sanla yolda gi. di; aldnınadım. Bundan sonra 
hı a: !:ocuk 1zak adında birisi. için için bana diş bilemeğe baş -
deıı ağına basmış, sonra kendi· ladı. 
~h ar dilemiştir . .Fakat na.eı. Nihayet benim koğuşumu de • 
~diıı~lli surette acıyan İzak ğiştirerek 4.numal'aya verdiler. 
l~llı 1 kaybetmiş ve çocuğun Oradaki mahkum arkadaşlardan 
lla.ıq a bir tekme indirerek va_ Namık müddetini bitirmişti. Çı -

1Mır • 
~irine· · karken beni çağırdı: 

,h'iJeıı 
1
1 sulh ceza mahkemesine - Arkadaş gözünü a<;, seni dö. 

Oıq1§, 2 
zak'ın muhakemesi ya . vecekler. Fevzi hepimize seni 

llb.aıt O §ahit dinlenilmiştir. dövmemiz için yarımşar gram e. 
t elbe karar için kalmı~ır. rin dağıttı. Artık gideceğim için 
•:.ı_,... 

l .,lgh Fevzi bana bir şey yapamaz.,, de-

malmUdilrU ~alfıhattln Çeliker Bundan sonra ruznameye geçi -
.\laayı. malmıldUrJUğUnc, Alan- ]erek haziran - ağustos 1938 ay -
ya malruildilrlı Zekı Tezel Akse· !arına ait divanı muhasebat rapo. Kredi anlaşmasının esas hüküm 
Y.i iı",!.lmildUrll\gUne, Gaziantep ru ile 3280 numaralı askeri me • leri bunlardır. Teferrüat mahiye· 
ı.ıuh:ı'.!.,be mUdilrU Recai Bal · murlar kanununa ek kanun layi - tinde olmak üzere, Türkiye hükü· 
kur ÜrkUp ma~l'~ildUrlUğUne, hası ile istatistik umum müdür - meti tarafından siparişlerin veril • 
Ual.ı,,t.> malmUdUrU Vecdettin Oz lüğü teşkilatı hakkındaki kanuna mesi sırasında ecnebi mütehassıs 
coşkun Ayvacık m•lmUdUrlu.' bağlı cetvelde değişiklik yapıl • ve eksperlerle istişare muvafık 
ğUne, İstanbul Kadıköy maliye masına ve oI1du subaylan heyeti. görüldüğü takdir1de Almanya hü • 
şubesi tahakkuk memuru SU· ne mahsus terfi kanununa ek ka • kQmeti Türkiye hükumetinin bu 
l T nun layihaları müzakere ve kabul eyman arla Sinop yaridat mU· yolda göstereceği arzunun tabak· 
dUrlUğUne, 1stanlıul muamele edilmiştir. kukunu teshil etmiş alacaktır. 
ve istih!A.k vergileri şubesi ta· Ticaret Vekilinin talebi üzerine 

Keza Almanyadan ihraç edile -
hakkuk memuru Mustafa llk· ruznameye alınan Türk - Alman 

cek malların nakliyatında mutat 
demirci Yozgat varidat mUdUr· kredi anlaşmasının müzakeresine 

· · k ve normal tahmil şartlarına uygun 
lU~Une, eski t)rgUp malmlldUrU geçılır en Ticaret Vekili Cezmi 

· bir fiyat verildiği takdirde Alman 
Abdullah Akalın Kulp malmU· Erçın söz alarak kürsüye gelmiş 

vapurlarından istifaı:le olunacağı -
dUrlU"'Une tayin edilmişler ve ve müzakere mevzuu olan anlaş • 

t> na, ancak kafi istiap hacmini haiz 
Beyoğlu malmlldUrll lbrahim ma etrafında aşağıdaki beyanatta 

b Türk gemilerinin o tarihlerde Al -
Gtlne3, Şere!li Koçhisar malmU· ulunmuştur: man limanlarında bulunması ha-
dUrU Etem Karacaer, Karayazı ''Muhterem arkadaşlar, yüksek !inde nakliyatın bunlarla yapılaca· 
malnıı.tllirll Şeref Göktürk, Er· huzurunuza takdim edilmiş bulu • cağı zikrolumaktadır. 
baa ıJalmUdUrU.EyUp Sabri Aş· nan 150 milyon mar1dık kredi an. 
kın, M. Kemalpaşa. malmUdUrU taşması, Alman firmalarından kre· Anla~mada hamulenin Alman 
Sami Sunar, Ünye malmUdUrU di ile mübayaatta bulunmak sala· sigorta kumpanyalarına sigorta 
Sedat Subaşı, MlH'ts malmUdUrU hiyetimiz esas itibarile mahfuz ettirileceğine .dair bir hüküm bu · 
Rau! Cebedgil, Urla defter· kalmak şartile bize mevcut muk~- lunduğu gibi Alman firmalarının 
darı Fazıl Orhun, Biga malmU· vele ş~rtlarma nazaran vade, f~ız münakasa ve taleplere iştirakleri· 
dil U R !k Benderli Kızıltepe ve tedıye bakımlarından daha mü - nin temini için Türkiye hükumeti· 

~ . . ııu Uı ne. til Y'ılmaz, Ka· aait şeraitte Almanyadan müba • nin yapmak niyetinde olduğu mu· 
ma.mUu r ~ • b 1 k · kA 1 h h ayyen işleriden Alman hükumetini 
ramUrscl malınl!dUrU Nedim A· yaatta ~ unma ım an. arım. ~ • 

d h b 
UdUr~ ıedecektır. Açılan kredrden ıstıfa· zamanında haberdar edeceğine dair 

pak, Bur ur mu ase em .. .. · hükümler de bulunmaktadır. 
S t 11 h GUrsoy Bilecik mu· de yolu şoyle olacaktır: Türkıye 

ey u a ' h"k"' · · Al k M r· 1 
lldu U E ·er TUıel u umetının manyaya verme , ena ı ve arzu arınuza uygun 

hasebe m r m •V• • • 1 "t all'k 
Balıkesir muhasebe mUdUrtı arz~ ettıg.ı sıpar~ş ere. mu e ı bulunan bu anla~manın meriyet 

h 1 K lı r. kırı muqasebo tedıyatm ıcrası !çın Reıchbank sa- mevkiine .konulmasına yüksek mü-
a'.ıı-..u.8u.P.u. .htı<iıı.!tı"I!:ıuuıtır, ı.,;ana....- • - -·""~ ~r.ıanı:nJllTimıun ey -
kale muhasebe mUdUrU Arif re vücuda getirdiği "Gold Skont lerim.,, 

Tayşi, İçel muhasebe mUdUr.tl bank,, neıldinde 150 milyon mark- · Ticaret Vekilinin bu izahatını 
Vehap Binçel lsparta muhase- lık bir kredi açılacaktır. Türkiye. müteakip anlaşmanın tasdikine ait 
be mUdUrU N~fi Oımen Esklşe- de usul ve mevzuatı dairesinde 

Jer etrafıııda YekalC'tlerle te· 
mas eclcccktlr. 

Hariçten lise imtihD.nına 
girecek kızlar 

Ankara, 8 (HuşusI) - l\faıı· 

rl! ''ekaleti dışardan orta mek· 
tep Ye lise bitirme imtihanla· 
rına girecek kızlarm da kız ta• 
lebe için mecburi bir ders ol• 
duğu askerlik dersinden erkek· 
Ier gibi imtihana tl\bi tutulma· 
larma karar vermiştir. 

Y alovanın Bursaya 
bağlanması layihası 

Ankara, 8 (Hususi) - Dahi· 
!iye YektUeti Yalovn.nın 1stan· 
buldan alrnıp Burc;aya bağlan· 
ınası için bir knnun lft.yihası ha.• 
zırlaını~tır. Kanunun mucip se• 
beplPT ldyihasındrı. Yalo\•anın 

Bursayıı. kara yoh ile bağlı bu· 
lunduğu, gidiş gelişin daha ko· 
lay ol.!uğu zikredilmektedir. 

Pencereden düşerek 
öldü 

Kasımpaşada oturan Nefise 
Ramazan adında bir kadın evi -
nin pençeresinden sokağı seyre • 
derken muvazenesini kaybederek 
tepe üstü yere düşmüş, hemen 
ölmU~ür. 

Nefise Ramazanın cesedi ndli. 
ye doktoru tarafından muayene 
edilmiş, defnine ruhsat verilmiş. 
tir. 

hir muhasebe mUdUrU 
1

Mustatn hükumetçe Alman firmalarına ya· 
Ustun 1nebolu malmUdUrU A· pdacak siparişlerin bedeli Alman· 
ki! O;kal Kastamonu muhaııe- yada krediyi açan Gold Skorid 
b lldUr~ Halil Cankar Manl· Bank tarafından Alman firmalan-

Görüp Düşündükçe 
-= '-2- ~ .-. - ,_ _.........__, 

e m h b UdU U H' 1,1 S na peşinolarak ödenecek ve buna sa mu ase c m r a ı e· . .. . . 
ik 'f dl h b UdU U mukabıl Turkiye hükClmetı de, z , ,, ar n mu asc e m r . 

. . banka tarafından fırmalara yapıla-
ŞUkril Tunca ve Tekırdağ mu· k d' k bü'l ..ı::ı 'k . ca te ıyata te a cı' en mı tar 
hasebe mUdUrU AHI.attın bırcr 1 d R . h k.. · d · ar a eıc mar uzerın en tanzım 
derece ter!i ettirilmişlerdir. ed'l · h · ı.- 1 b k 

ı mış azme vuno arını an aya 
Mühendis ve fen memur- tev.di edecektir. 

ları arasında tayinler Bu bonolar banka tarafından 
.:.,nkara, 8 (Husust) - lstnn· tcdiyatın lazimülicra oDduğu ta • 

qul yapı işleri mimarı Tarık rihlerden itibaren yüzde 5 faize 
Sarp yapı işleri umum mUdUr· tabi tutulacaktır. Bankaya l>orçla· 
lUğU merkez proje bürosuna; ndan mebaliğ 6 aylık taksitlerle 
:\lanisa yapı işleri fen memur· on senede ödenecektir. 
larından Nazım Kurşunlu Muğ- Taksitler Türk parası olarak 
laya; yapı işleri fen memurla· Türkiye ile Almanya arasında 
rından Bekir Ülken yapı işleri mevcut ticari tediyelere müteallik 
umum mUdUrlUğU merkez bina· anlaşma mucibince Cumhuriyet 
lar fen heyetine; Bursa. yapı iş· Merkez bankasındaki Almanya 
lerl fen memurlarından Asaf kliring hesabına yatırılacaktır. Bu 
Çınar Samsuna; Muş fen me - suretle Türkiye hükumeti borç -
murlnrından HUsnU özncar Er· tan ibra edilmiş ve bonolannı is
zuruma; Malatya baş fen mc· tiıi:lat etmiş olacaktır. Krediden 
murlarmdan Ömer LQUU latan· istifade için anlaşma bir vade 
bula; Diyarbakır baş fen mo· göstermektedir. 

Ankara enstantanelerinden: 

Neşriyat ~ongresi 
Neşriyat kongresi, bana çüt cereyanlı bir hava. ile 5al.eyen 

bir fikir fabrikası halinde görilndü. Bu cereyanların ibir kutbv 
"hasbi" idi. Buna. kaprlanlar .kafalarını yorar, çare, tedbir a
rarlarken yalnız memleketi düşünüyorlar, sade ona hizmetten 
zevk alıyorlardı. 

Yurdun yakacağı fosfor, hangi kitaplar, nasıl eserler :Us. 
t~de h;.1'~~ıdır?_ ~~ardan ne tilrlü bir "kül,. yapılallı. 
lır? Bu k~ .. un genışlıgı, derinliği ne olmalıdır? llimde, ,,a
natta, teknıkte neyi ölçü tutacağız? Ustamız kim, örneğimiz 
ne. o~acak? Memleketin en çok muhtaç olduğu eserler hangi.. 
lcrıdır?. Bunların en gil7..elleri hangi dilde yazılmışlardır? Nıı.. 
s~l .çevırebiliriz? Kütüphanelerin kadrolarına katılacak zen. 
gınlıkleri nerede bulacağız? 

1l.tlt anedeki bir yara- di. Bundan sonra hep tetik dur • 
anın muhakemesi mağa başladım. 

lta . görülüyor Aradan bir müddet geçince, 
•!ı1a llısaneu bir cerh Yakasından dolayı beni 

işte e mahkumlar ara - tecrit ettiler. Bir gün antrede ge
ll1tı dUn ne,? bir yaralama vaka_ ziniyordum. Birden Fevzi karşı . 
~lthak:::~~c.za mahkemesin- ma dikildi. Paltosunu iğreti bir 
adi~ . ıne başlanılmıştır. halde omuzuna atmıştı. 
ll<lındnın suçlusu Eyüp Yıldı. - Bana bak, ben adamı vuru. 

hllUstu a k~tildcn mahkum bir rum. diye söylenerek üstüme a. 
1ııde tt' ~ır gün koğuşun an. tıldı. Paltosunu yana açınca c • 

ıı. lö'e,_,/.e.rıne bıçakla hücum li.nrle bir bıçak gördüm. Kaldırıp 
aıtı ~:ti adındaki mahkumu sol kolumdan yaraladı. Bütün 

nden ağır yaralamış. kuvvetimle çabalıyarak elinden 
tanı. 

11:ellled bıçağı aldım ve rastgele vurdum. 
1'ııd 1 e sorguya çekilen E. Yere yıkılarak bayıldı. 

lılı~r: tnn, "akayı şöyle an • Bıçağı elinden aldıktan sonra 

murlarından Nurettin Arslan Bu vadeye göre sipari~lerin 31 
Çanakkaleye; 1çel yapı işleri kanunuevel 1941 tarihine kadar 
fen memurlarından Omer Selim verilmiJ olması lazımdır. Alman • 
Seyhana; Çorum yapı işleri res· yaya yapılacak siparişlerin bir 
samı Cemal Uzer yapı işleri u· kısmı, Türkiyede icrası Jazımge -
mum mtidUrlUğU tesisat bUrosu len Ameliyata da şamil olabilece • 
ressanılrğma; Zonguldak fen ğinden açılacak krediı:len ne mik
memurlarmdan YUmnU Bire· darının bu kabil ameliyata tefrik 
k•ıl Hizeye; Kırşehir baş ren edilebileceği hakkında anlaşmada 

mP.murlarmdan IIıılls Meriç Es· hüküm mevcuttur. Bu hükme gö· 
lti~eh'; e: Yozgat Nafıa mUdUrU re, bu nevi ameliyatı .da' ihtiva e· 
Asım Ölçen Kocaeli baş rn ll· den siparişlerin yüzde 20 sine ka· 
hendls1fğine, Seyhan fen mo ·ıdar miktarı Türkiyel:le sarfedile -
murlarından Tuğrul Peköz Jçe· bilecetkir. Kredi anlaşması hük • 
le nakkn tayin edilmişlerdir. müne tevfikan Türkiye hükumeti 

Hasbilerin dillerinde bu sorgular vardı. Çalışmalarını dil. 
~ne. koyan kuvvet bunlardan doğuyordu. Onlar, madem, ki 
Turkıyc dünyanın bir parçasıdır, Dünyada insan zekasmm in. 
san kalbinin y~rattığI 'bütün ana eserler, onun diline taşın'.ma-
1~, ?ilin harflerile basılmalıdır. diyorlardı. Haklrdrrlar. Çünkü 
fıkır Ye sanat akışını yalnız bir tarih ~erçcvesi içinde seyret.. 
mek 2'1eyc yarar? Bu, ne bilgiyi ilim yapar, ne duyguyu yara. 
tıcı~ıga kavuşt_urur. Yaratma çağı, milletlerde yaratılanları öğ. 
rcnıp hazınettıkten sonra gelir. Bunu 'bilenlerin böyle bir kon. 
greye can atacakları şüphesizdi. Nitekim öyle de oldu. 

!kinci zümre baskı işini ellerinde tutanlar ve kita_psılardı. 
Bunlar da, memlekette fikir ve sanatın iki şiryan haline <"eti. 
rilmesini canla, başla istiyorlardı. Fakat ortaya atıldıklan dakL 
kada, dillerin.den rakam döküldü. İstediler, istediler, istediler. 

- Peki ama, ya siz ne vereceksiniz? 
Diye soranlara da kısaca: 
"Onu sonra düşünürüz!,, e benzeyen şeyler söylediler. 
Onlara: 

- Niçin siz de pir aşkına ça.1ı~mıyorsunuz? 
Derneğe hakkımız yok. lşe para bağlamışlar, ömür harca. 

mııslar, piyasa kurmuşlardır. Elbette uzun eleyip sık dokuya. 
caklar. Yalnız istc<liklcrini sıralarlarken o kadar in.Öe hesaplı 
ve geniş çe\Teli programlarla. gelenlerden, orta halli bir vait 
kadrosu olsun beklemek te bizim ha.kkımızdr. BcFeket versin 
önümüzde daha vakit var. Bunlar, yarın bu va.adi iş sahasında 
bell:~ere'k fldncl kongreye zengin \'n parlak bir bilfuı.ço ile çı. 

2 n evv 1• pekala kaçabilirdim. Fakat he _ 
~ llcı ko~ e a Fevzi ile bera- yecana gelmiştim. vurdum.,, 
~"d~ er~şta idim. Fev~ ha. Vaka şahitlerinin hepsi de hn. 

\ ~~ va~ ın satıp duruyordu. pisanede idi. Mahkeme çağml 
11:e Rerrnes· · . b' ik' · lldisin . 1 ıçın ır ı maları içfo duruşmayı ba3ka bir 

e lhtarda bultm! ·güne bıraktı. 

Trabzonda ticaret kt b'jtarafından .i.cra ~dilecek tediyatın me 0 1 devamı mü.ddetınce Almanyaya 
Anknra, 8 (Hususi) - Maarif bazı Türk mallarının ihracını t~z· 

Vek~leti Trabzonda. yeni hir ti· yit etmek uzere Türkiye hükumeti 
caret mektebi bina~ı inşasına tarafından kolaylık gösterilmesi 
karar YPTmiştlr. Arsa lstiın!Ak hususunda iki hükumet anlaşacak 
edilmiştir_, lardır. Bu hususta dahili ihtiyaç 

kıbılırler. Hakkı Süha 
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iksarhlar 
memnun 

Kasaba civarındaki su 
ıslah edildi 

Niksar, {Hususi) - Niksarın 
arazisi her çeşit mahsul yeti§tir -
meğe elverişlidir. Bilhasa tütün, 
pirinç başta gelen ürünlerdendir. 
Ceviz, mehlep üzerinde de olduk
~ ehemmiyetli iş yapar. Kasaba 
nüfusu iki nahiyesi, yüze yakın 

köyleriyle birlikte 40 bini müteca. 
vizdir. 

Bu kasabayı: komşulanna bağ -
Iayan ana yollan bilhassa Niksar· 
To'kat yolu çok iyidir. Niksar -
Erbaa ve Niksar • Unye yolları 
üzerinde de faaliyet devam etmek 
tedir. 

Kasnbdda tam teşkil&th iiç ilk 
okul vardır. Ladik nahiyesinde 
tam devreli bir okul diğer köyler
de -de ilç 6lmflı okullar mevcuttur. 

'Niksar Halkcvi muhitte devam
lı çalışmalariylc çok faydalı ol • 
maktadır. Evin temsil kolu :munta 
nm.:ırı temsiller vermektedir. Gc
~n afta (Devrim yolculan) pi
yesini muvaffakıyetl~ temail <etmiş 
tir. 

\\ 

YAZAN: 
TtiuvakkAr Ekrem Tıdü 

.......-.:ı.::;;;.__,;:ııaaı'-...J 

HARPUTLU. ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
ğildir. rCVYorkta.ki "Yankee Sta. sinde on mUsaba.kayı kahir bir !şte bu adam bizim boksör Ha. 

- 59 - ~um .. at Y~armı~ yapıldığı UstUnlükle gendi lehinde bitirmiş- sanla da derhal alakadar olmuş. 
. . . . ıpodrom, Broklındckı polo saha.. tir. Rakipleri arasında Bir ve tu. Kendi idaresinde Hasıma N 

yaver gıtmı~ır. Amenkıuım en B ı rdan b k ş·k K ·• d b ev. b"" .. k bok ,, . sı:· un.a aş a ı agoda, arnera gıoi yıldızlar a ulun.. yorkta iki maç daha yaptırdı. Ha-

Sq
uyu GR~--sa~o.nu ~dison Dıtroit'de, Clevland'da. Filadel - mak şartile .. Lakin az kaldı Al. san bunla.n da hep nakavtla ka. 1 
u.are lUueu,, ı idarcsı altına f" d M" . ş l" J b · ,;· ~· ı lclıw d ber" .

1 
ıya a. ıyamı'deki en büytik man me ın00• aco s U."l ,/W'egı. zandı. Arkasından Hool isminde 

a gm ~ 1 ~ı yo~lar k~~ış. spor hareketlerinde de muhak • ne indirecek ve arabı söndüre • müthiş sert yumrukları olan genç 1 
~::. ~onım bir "ıı_-ketIDı ~ıbı ol. kak parmağı bulunur. Coe Luiz, cckti. Alman ilk maçında galip bir Amerikalıyı da dört ra.vunttaJ 
nin~ Nc~orktakı,bu m~essese .. Şmeling, Maks Bir, Tomi Far, gelmekle talie bakın ld Jacobs'a bayıltınca Amerika çalkandı dur. 

dares~ Jacobs wı clıne geç • Bari Tomas, Stev Dudas, Ben yine faydalı bir reklam olmu§ ol- du. NeVYork gazeteleri: 1 
:ed.ewn eV\ el 0• k~dar ~yret e- Ford, Barlw\d ve daha bir çok du. Akıl~ı ve ~w;ıaz iş adamı, a- "Dlieya ağır sıklet şampiyonu 

ldiği halde bilyilk bır kazanç meşhur ağır sıkletler ağv şartlı r:ı.bm ugradıgı ü.kıbetten yılma. Türk Hasan diye bir isim duya. , 
bırakmıyordu. En fazln. hasılat konturatlarla Jacobs'a bağlıdır • dı. ~}!akis _işi iyi idare ederek Coe cak olursanız, sakın şaşmayınız!,, 
ynptığı bir senede kazanç bifün. lnr. Luız ı yenıdeıı. yilkseltmeyc mu. diye yazryorlarclr. Jncobs'un en 
çosu 24.9.045 dolar göstermişti. En f 8l".la parayı muhakkak ki vnffak oldu. Pnrtor'la kar9ılaş. büyük arzusu Haranı cihan şam. 
Halbuki Mikc işi elini aldıktan Arap şampiyon Luiz yüzünden tırdı, sonra da Bradok'la .. Fakat piyonu Dempscyle knrşılaşllr • 
sonra ilk senesinde 365.753 dolar kazanmıştır. Arabı 1935 senesin. bu ~açı:ıroa arap parlak gözUk. maktı. Fakat bu maç yapılma
ka.zandırmıstı. de keşfetmiştir. Arap ta iimit _ ~cdı. Nıhayct Almanın ikinci fc_ dı, yapılamadı. Neden?. Ne oldu? 

Mike Jacobs 'un işi sa.de bu de. leri boşa çıkannamıştır. İlk sene. ~ ~kı~ti fü.~rine Luiz yine ken· Hasan §İmdi nerededir? Bu ayrı 
-- dını göstermış oldu. bir maceradır. Şimdilik bu satır. 

Bu Jacobs dalavereli ticaretin Jarla Şerif ve Hasan hakkındaki 
bütün inceliklerini bilen bir a • yazılarımızı bitiriyoruz. KAPTAN BLUD ve ~!F ALAYI Filmlerinin kudretli Yıl. 

dızt OLlVIA de HA VİLLAND, GEORGES BRE!\"T ve MAR. 
GAR.ET LTNDSA Y'in yarattığı baştan basa renkli . ~ 

muazzam Film 

it n Haroı 
Bu Perşembe akşamından L A L E de 

itibaren 

<lamdır. Yalnız kendi kabıliyeti 
kadar reklama da ehemi)'~t ver. 
meyi bilen. bir ata!a ta..5ır. 

SON 

Mımakkar El•-rem Talu 

Yeni deniz kadrosu·! 

ABONE 1'~RIFESI 

Aylık 

3 8) lık 

6 lll lı k 

l yıllık 

Mtmleket 
içinde 

95 
:.wo 

Mtmlektt 
dıımda 
155 Kr. 
4125 • 

475 820 .. 
900 1600 • 

I'nrırcclcn Balkan lltrliğt 

lcln ayda otuz kuruş düşü!Or. 
Po~tn hlrlıjllnc Girmeyen rerJere 
ayda yetmı, beşer kuru~ ıam
medlllr. 

Abone kııydını bildiren mek. 
tup ve telgraf ücretini, abone 

p:ınısının posta Teya banka Ue 

yotıomıı Ocretinl idare kendi Q· 
zerine Alır. 

TDrkluenln her poıta merktılndı 

VAKiT a abone uazılır. 
Adres de#iştirmc Qcrell 

25 J..uruıtur. 

11..AN 0CRE1'LERI 

Ticaret lltmlnrının santim -
sotırı sondan itibaren UJın say· 
fnl:ırmdn 40; iç sayfalarda 50 
kuruş; d6rdQnc0 sayfada J; 
ikinci vo Otfincüde 2; birincide 
4: başlık yanı kc•mcce 5 Jlr•
dır. 

Uüyük, çok devamlı, lıUşcll. 
renkli iliin Terenlcre ayrı a)'J1 
indirmeler )'apılır. Rcsmt ilAnl•· 
nn snntım - satın 30 kuru~tur, 

T1CARl MAHIYE'ITE OLMlYAf'İ 
RüCOK il.ANLAR 

Niksarlılar 7 5 bey;gir 'kuvvcttin 
Be yeni cleKtrlk tcsisatiyle bol ı _ 
§lğ'a lkavuşmll)lardtr. Bu tesisatın 
kMi ıkudreti tehri tenvir etmekle 
kalmnmıı aynı :zamanda radyo a
bonelerinin de çoğalmasmt temi .. 
ne ygn.mıştır. Tesisat belediye ta
ı-afından yap~t:r. Kilovatı 15 

kuru§tur. Motör su 'kuvvetiyle '~~~~!ll~•••••••n•m•m•••.-mmiimm:I 
i§1etilmektedir. -------------------·· 

Eski memurların bazıları 
vazifeye iade ediliyor 

lUr defa 30, fkl defası 50, {)C 
defası 65, dört defas1 75 "Te on 
defns1 100 kuruştur. Uç artılr 
ılıin verenlerin bir defası bedıı· ~ 
ı-ndır. Vört satın gecen U4nlanıt 
fada sntırlan beş kuru$ton he- ~ 
sop edilir. () 

IJl:met kupamı getlruılue ~ 
karıik ildn tarif esi pilrde 2~ , 
lndlrlllr. la 

Niksar Ayvaz suyu adında iyi { -.... -----.... -............ ________ _ 

bir 6Uya da maliktir. VAK T SPOR 
Beş, altı sene evveline gelince -

ye kal:iar bu güzel .i~me suyunun 
yerinde .N"ı.ksar ka.dmları çam:ı§ır. 
lanru yıkarlardı. Bu ılık Bt.tda yı
kanan ~~rlar fazla sabuna ıüı
tiyaç göstermezdi . .;Bakı~ ;e 
rl bozuktu. Tahlil neticesinde 11u
yun temiz olduğu anla dı. 

Dün ve yarın 

tercüme külliyat. 

Futbol, Güreş, Yüzme . 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

IYıldı: 1 ~ıı 
• 

seçıyoruz 

Yeni .deniz teşkilatlarının kad·ı------------
rolan etrafın!:1a vek:leltlc temas -
lar yapmak üzere Ankaraya giden Ekıperlik staj.ı görenler 
limanlar umum müdür muavini geldı 
Hamit Saracoğlu dün sabah şehri- İnhisarlar umum müdürlüğü 
mize dönmüştür. tarafından C:<Sperlik -stajı için A-

Haber aldığımıza gör~. deniz merikaya gönderjJcn eksperler ~ 
yollan umum müdürlüğü ve li _ den Atıf ve Halil Nedim şehri -

mantar umum müdüı:lüğil kad"914 mize dönmUılcrdir'. iki ckispt:r mü 
... ıı .. ı. .. -.ı.. --•R .. _ .. ı.. .... ..:ı.p tebas IS olara ·jı rnnd Scıı1lanı,141-
Denl%"bank teşelckiı1ündenben :se • kdır. Yine Amcrik a ,;:ıa 
bepsiz ve suçsuz olarak kir;Jro ha- bulunan diğer bir <:ki per .de bu -
rici edilen eski mcmurlann hep - günlerde mcrrJ.cketimize döne -

si yeni teşkiiatta ~azifeye alın -
tektir. 

Vokıt hem doğrudan doJrn• 
ya 'kendi idnre yerinde, hero An· 
kara caddesinde \'akıt Yurdıl 
elhnda KE"1ALEDD1N lREl'I 
llfln Bürosu eliyle iHın kabll1 
eder. (Büronun telt/onu: 203!5) r 

Al 
1Kl FiLM 
Büyük Caz 

Son Gangsterler 
maktad1r. Şimdiki Dcnizban1t te _ 
şekkülüııde ancak hiçbir lüzum - Matbaa İşçileri Birliği- -. Ç kti k 
la ·· "1 nin konO"Pesı" Nıyet e rme yasıt. ~ 

tI goru miyen ve GOnradan bu "". ' Edildi 
işlerde vazife .almıi olanlar çıka -

1 
Matbaa işçileri birliğinden: 

7 nci seriden 

BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet Fıut'bo'W.ı 11 a1'1:l 

rılmaktadır. Bunlara her hizmet Mutat senelik ltongremiz 14 ma. 
seneleri i~in biı:ıer maaş tazminat yıs 1930 ~ günü sa:ı.t 10 da. 
verilecektir. ııBir eneden az ça • nktcdilcccğinden a.zamızm Emi • 
hşmış olanlar da yine hizmet müd nönll ha.lkevi salonunda 'hazır 'bu. 

Sokaklara sehpa üzerine k 
lnn sandrklar isinlde kuş, ko 
gibi hayvanlara niyet çcktiril 
falcılık addedilerek belediye ti 
fından men'inc karar verilnıi 
Belcdive tr.rafından lkiün bu JV 
susta Şubelere bir tamim gö11Ô a 
rllmiştir. Bunda, medeni bir 

61 - 61 - 7 :kitap 

61 Vikontun o1ümü 30 

ikinciye: - Şık ve !kıymetli bir saat; üçüncüy.c: - bir çift 
iskarpin; döraüncüye: - Bir ıapka; ibeşindye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 
yunbağı: ıı kl_şiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucu.:nuza birer §i§C bil· 

detleri için birer mik!da.r tazminat 

alacaklardır. Yalnu açığa ~ -
nlacak memurların ekserisi yük _ 
sek maaşlx olanl:ırdır. Xüçük me· 
murlardan açığa _çıkarılanlar he· 
men hiç yoktur, yeni teşkiliit ile 
fenerler ve cankurtaran idaresi 
birleşt:.rilmcktedir. Bu idarenin 
müdürlüğüne şeflerden Abdullah 
tayin edilmiştir. 

lunmalıın lüzumu tebliğ olunur. 

62 Lcncit n. l. 
'63 Liıa {. 

64 Evlilik 
65 Gizli Pamuk harbi 

65 Bizans tarihi 

20 
so 

ı. 

yUkkolonya; 15 okızyucumuza birer sişe ıktiıtük kolonyao 25 .kL 
şiye birer tuvalet sabunu; ~ca 150 k~iyc muhtelif cins he. 
diyeler. 
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Çedreaı Uakk • Saba Cezaia es 113 os:=
<olacaktı. Bereket versin ıli onları bir. 
'k§tirai de yalnızlık kederlerini avut
tular. 

ÇOCUKLAR 

ıru sıs!l ve buzlu İkinci.teşrin saba. 
hında. Kolya Kror..atkin, günler.den pa
zar olduğu için evde kalmıştı. Saat on 
bire geldiği ve pek mühim bir iş için, 
ne bahasır.a dursa olsun çıkmağa mec
bur o~:luğundnn ötürü teUlşta idi. Bü
yükler, beklenmedik bir hadise yüzün
den evde değillerdi ve Kolyay.ı bekçi 
brrakmr~lardı. Madam KTosatkin, evin 
iki ~da1ık bir 'bölüğünü, iki çocu1du 
bir do1:tor karısına kiralannşn. 'Dokto. 
run kansı :Madamla yaşıttı ve pek öost. 
tular. Doktor, Orenberge, ıor~ tla 
Taikin<le tayin olunup gi.dince, genç 
kadın, t>üyUk bir teessüre kaptlnuştr. 

'Eğer Mtdam Xrosatldn onun imaadına 
yetişmese idi ağlamaktan gözleri kör 

Belaya bakın ki, dokto:'un hizmetçi-
i, o a'kşam anEızm nğnsı :tuttuğunu ve 
doğurmak "Üzere oMuğunu öyliyerek 
tüy dikmişti. Hinnetçinin gebeliğini 
ikintsenin sezmemesi şaııılacak ~ydi. 

Meseleyi ih:ıbcr almca, doktorun karm 
afa1J3mrş ve h~üz vakit varken !kızı, 
evine Iohusa n'h:n 'bir ebe aramaya kal
la§rmştt. Hizmetçisini pCk .sevdiği ıi~in 
doktorun kansı onunla b"rlikte ,gitmiş 
ve hastanın yanında !kalnustı. Sabah, 
Madam Krosatldne akıl danıs:nak ve 
yaı-dmı istemek için gclmiJ ve ikisi bir. 
liJ..1:e çrkrnrş1ardr. Aşçı :kadın :Ağat, Pa. 
<zat1:1a idi ve Kolya i!oktoran biri kız, 
öteki oğlan iki ~ocuğuna bekçi bırakıl
mıştı. 

Ev bekçiliği, 1ıeie "Karfyon., gibi ya
man bir yoldaşla beraber olduktan son· 

ra, Kolyayı: ürkütmezdi. Köpek, kapı 
yanında bir masanın altmda yatıyor ve 
efendisi "1cr ge1ip geçtikçe ktıyrnğiyle 
yerleri dövüyor, başını kaldırarak ba- ' 
zır olduğunu nnlatıyordu. Her 'hareke. 
tin.de, iltüat istiyen, yah-aran bir hal 
vardı. Fakat socuk., ona sert sert ba.. 
'kmcrı, zr.vallı hayvanın başı !düşüyor 

ve gözleri kapanıyordu. 
K<>lya, döktorun ~ocuk'larını 'ÇOk se. 

verdi. Eğlenceli, resimli kitaplar geti
rir, Hizmetçi Kııterinin macerası <0na 
derin bir tiksinme vermişti. Nestiya, "Se· 
ki: yapnda bir kmlı. Okuma l:ıiliyordu. 
Kostiya da ablasının okuduklarrnı dın· 
lemcğe bayılır.fü. Taı'bii eğer Krosat'kin 
on!aıü saklambaç, ynhut askerlik oyu. 
nu eynasa idi, •yavruları ~aha ço.'lc se
vindirmi~ olurdu. Bu, onun da 'hoşuna 
gidecekti. Faltat me'ktcpte arkada§lan 
onunla alay 'ediyorlar ve: 

- Biliyor musunuz? •. Krosatkin ba. 
cn:lı: kadar miniklerle <leğnektrn at ya
parak sotalnrda koşturuyorlarmıt! 

Diyorlıırdı • 
.işte hu yüzden ~c-kik l:luruyor ve .al

tn"kyc verkülalı aavurakluk etmiyordu. 
Arkadaşlarına da: 

- Bunu yaptımsa, miniminiler eğ
lensiriler diye yaptım. Hiç kimseye he
;ıp vermek zorunda değilim. 

Teşekkür 

Elimdeki tehlikeli iltihabı bU
yük b1r hazakat ve itina ile ame. 
liyat eden kıymetli operatör Dok. 
tor C:ıf er Tayyar Xankat's. nle _ 
nen teşekkür eder ve minne'tt:.ar
lığımı bildiririm. 

rin sokak1anna yakışmayan 

hallere seyyahların güldükleri 
dirilerek ldcrh~l men'i isteruni ı 
Bundan başka cami etrafla 
pejmürde kıyafetli insa.ıllarJI\ l'ıı 

kuşlara yem atmaları yasak o1 ~ 
Sarandis muştur. 

Cevabını vermişti. Evd~i minimini. 
ler, ona bay:lırlardı. Ama but?ün oytın 

düşünecek hali yoktu. Çok mühim bir 
iş peşinde ic1i. Aksi gibi vakit geçiyr 

ve Agat, hfila çarştl:'ian .dönmüyordu. 
Halbuki Kolya, çocukları ona emanet 
ederek çıkacnıırtt. 

Sofalarda gidip geliyor, çocukların 

verdiği kitaplarla mt<~gul olduklanw 

görüyordu. Her 'kapı açtikç.a., minimi .. 
niler ona dö:ıüyorlar, içlerinden taşan 

geniş bir gülümse};~le bakıyorlar, girip 
bir tuhaflık yapmasmt bekliyorlardı. 

Fakat Koly:a dalgm ve düşünceliy.di; 

ginniyorl3u. 

Saat on hire gelince, kendi kendine: 

- Dzba on dakika bekleriırt. Eğer 

§U mel'ftn A-g<ıt yine gelm~zse. o vl!..'lt:t 
mini:nhn1cre uslu otunnalamu, ağlamn
maalnnı, yaramnzlrk etmemelerini Söy

ler, ıf.derlm. 

Dedi. Bunn karar verince, kalktı, pal· 

tosunu giy.di. Çantasmr omuzuna ıaldı. 

Anneıoinin soğuk ve karlı giinle:-dc l!is.. 
riksiz Gtkm:ımndan hoşlanmadığım lıil. 

tliği ıhaldc kapı yanındaki şosonlarma 

kibirle baktı. Köpek, efendisinin giyin
dilYini ıve eol.ak hazırlığına 6iıiştiğin'. 

görünce, kuyruğunu salladr ve sıçraya-

cak gibı toplandı. Fakat Kolya, Jtı.?~1 
a~ndan onu çağırmadı. Hayv~ı~ 
:ıslık ses:ni duyunca deli gibi atıt.:lt Jl 
onun etrafında zıplamr.ğa başladı. l 

Kolya, miniminiterin ne yaptıl:1' 
1 

görmek üzere bir daha onlann tat' " 
geçti. Yavrular okumağı bı~ 
sonu gelmez bir münakaşaya d?Jf1\!; ~ 
dı. Çok kere böyle çekişirler ve sofi 
da Kolyarun hakemliğiyle meselel 
hallederlerdi. 

Çocukların bu iddaki münak 
da Kdyayı kapı cşiğ;ne n!Jhlıya~~ ~ 
ciddilik ve ehemmiyet vardı. Nasit' 

- Ben, diyordu, çocu1tlan ebtl ~ 1 
lahan .. laT içinde bulduklanr.a aslS a 

namam. Baksamz<: her tarafrn bıl~ı 
tuğu bir zam:ındayı:~. Lahana ne ~ 

şimdi? .• Ebe 1ahanayr nereden btı1~ 
biı:im Y.aterine bir ktz; ço:u~u ıc ~ 

Bunu işitince Kolya: 
- V.ayl vay! vayl 
Diye mmldandı. 

~I 
~ 

- Evet inanmam ... Ban.a ka,ı~ ' 

çocukları hrp kocaya varan ıca ı 
b:r yerde buluyorlar. r. ı 

Kosita, ablasını dinliyor ve 0
11

' lı 
ran hayran rokarak düşünüyordıl 

tDcvamı rar) 



Garbi Anadolunun günden güns 
inkişaf eden bir kasabası 

U · şak 
asaba kanalizasyon. elektrik, itfaiye. mez
baha işlerini tamamladı; parklar yapılıyor 

Vı Londra b J;ediye 
reisinin kedisi 

öidürUldü 

RADYO VE TiVATRO 

Suçlu mahkum e~! 1i 
Londrada büyUk bir kc.dcr do _ 

ğuran bir hadise olmuştur: Sir 
Richard Whittin1:ton ölmüştür. 

ölen bir insan değildir. Londra 
# 'ediye reisinin kedisidir. ölen hay 
van alelade bir kedi değiUir. Sir 
Richard belediye reisine geçen s-e· 
ne intihabını müteakip arkadaı • 
ları tarafından: 

- Size vazifeniz imtidadınca 
saadet getirecektir .. 

Denerek hediye olarak verilmiş 
tir. 

TÜRKiYE RADYODlt~CZYON 
POSTALAR! 

rürkiyt Natluosu - A. 11kara Uaduusı. 

Uı\ UiA UZU:\I.UGU: 

1618 ın. 182 Kcs./120 J\w. T.A.Q 

0,74 m. 151!15 Kcs./20 Kw. T.ı\ .P 

.11,75 m. 96t5 Kc~.120 Kw. 

TCHKIYE SAATl\'l.E 

7 - 5 • 939 - 13 - 5 • 939 

II.\FTAI.rK PROGRAM :\o. 24 

3 - S - 939 SALI 
12.30 Program. 12.J:; Türk müı:ı 

~i (l'J.). 13 !\lemleket s:ıat ayarı, a 
Jans ,.e meteoroloji haberleri. 13.1~ 

~Iüzik (Karışık program • pi.). 13.4 lı 

l1ftık belediye meclisinin bir top lantıST. Riyaset makamında Hak. 
kı yıla1ıcı oğlu 

Sir Richard fevkallilde zeki bir 
hayvan.dı.. Belediye reisini her 
yerde takip eder, hattl ıehirde do 
la~ırken de eski arabanın altında 

1' Konuşma (Kadın saati). 18.30 
Program. l ıl.35 Müzik (Oda mil:ıiğı > 

Pi. 19 Konuşma. 19.15 Türk müziAı 
l Faı;ıl heyeti). Tahsin Karakuş \'{· 

lıeak, (Hususi) - Uşak Gar· ' Elektrik tesisatı mllkemmel otururdu. 
ark:ıda,ıarı. 20 Memleket saat ayarı, 
tjııns \'C meteoroloji haberleri. 20.15 

Anadolunun şirin, calhşknn bir surette işlemektedir. Abo· Bundan birkaç hafta evvel be • rurk müziği calanlar: \'ecihe, J\uşeı 
Kom, Ce\'del Kozan, Ht'şet Erer. O ~ IJerf hUvlyetll kasabaların· nelerin sayısı bini bulmaktadır. lediye reisinin kızı Mis Twyforld 

rı biridir. Dlr taraftan Gediz Temizlik işlerinde 22 amele kediyi Wimbledon'a götürmüştü .. kuynnl:ır: Mıız:ıfft'r tıkar, Sr.mahnı 
'•abasiyle, bir taraftan Af· muntazaman çalışıyor . Kasabıı.· Bu vaka.dan sonra kedi birdenbire Ozden~es. 1 - Andonun hilseynl Pt'$ 

r>tıkarahlsar, bir t:ıraftan De- nın kendini koruyar.n k bir itfa!- ortadan kaybolmu~ ve bu hadise revi. 2 - Suphl Ziyanın hiheynl 5nr 
ııı, bir taraftan Manisa vlla.· ye teşkllAtı mevcuttur. belediye resinin ailesi arasında bü kı: (Fer.rad ediyor bir gül için). 3 -

I' dağları erazlnin sathını arı· Mezbahası muntaram ve şl· yük bir teeHilr doğuı:muıtur. 
lı era?.l•jeu mUrekkeptlr. rindlr. Hepsi, fşlerl!Jln ehli 0 • Kediyi ka~bcı:ien Mıı Twyford 

ltahml beyin hüse}'ni şarkı: (.'.cep 
naıende ,uhsun). 4 - Faiz Kapan· 
cının şarkı: (Amıın dağlar canım 

duAl:ır). 5 Kanun takııiml: Vecihe 
G - Tabi errndlnln hüseyni yOrük 

lrıurat. Kızıl, Abur. Belen· 
dağları erazlnln sathını arı· 

lar, f.!razl Uzerlnde heybetli 
lnzaraları ,.e gU7.~l ılloetler 

eıı:neden dağlar bir hayli de 
Yollarına membnlık etmek· 

'liır. Gediz ve Menderes neblr-

1: 41~ ~...-.nA,-,,u\''!'!f~'h'Wl~ 
e t ederler. Menderese dökU· 
n nanaz çayı bunlar arasın· 

ll ~ ' nrctll olanlardan biridir. 
Şak" bizim bUyUk şehirleri· 
lıde ve yabancı memleketler· 
hlc yabancı bir ısım sayıl· 

aı. Güzel ve harlkulA.de bir 
"k \•e zekA numunesi olan ha· 
'ıı TUrkiyenln müstesna ba· 
haıı merkezleri He blrJlkte 

'1ııalarda yaşar. 
ll'akat Uşak kendini hatırlat· 
'it fcJn yalnız bu "asra muh· 
,~ değildir. Onun buğday, ar
• 8.fyon, UıUm, pıı.:nuk, paln
llt Yetiştirmekte cblfyetll bir 

1~ ~lst de vardır. Kunduracı
~ debagat, kuyum('uJuk, b1· 
tılık, dokuma lfıl e rl Uşak'ın 

;'barette başardı~ı sanatlar· 
il.dır. 

Cerek ziraat, g13rck mahallf 
,ıı.al'ı, gerek tlcar~t bakımın

ıı. böyle bir mazisi olan kasa· 

ı~ halk arasında dikkate ırı-
1 t hır temayUl mevcuttur. Şah· 
~CbbUse ehemmlvc t! i'l • 

'tı~ ll noktanın bir QPhir haya· 
,1 11.kt tesirine burada her sos
~t ~eseleler mevzuubahis ol· 
lıta hissetmek mUmkUndUr. 
~l'Vak kasabası bu faaliyetin 
~;eıı olmak ltlbnrlyle şehir 
ıı.ı etterınde göze çarpan bir 
O~~hk ınevcuttur. Kasabada 
Qr t nurus mevcuttur. Bu 

ıı., 3500 evde 1sktın olunmak 
il' l3 

ı,~~ eledlyenln bUtçest son 
«!ıtı ayı zarfında toplanan be· re 
lıı. 

1 
nıecllsl tarafından 125 

~ ... lra olarnlc tebis olunmuş-
Ce 

a~, ten senelere nnznrnn ' bu 
l'ıı. 11.Jr:ıı Uşaktaki feylrll lnklşa· 
~~ e lınettdtr. Daha birkaç se· 
~6~eı belediye nrldatı an· 
>'ttr. hin lirayı -pek az aşmak· 
lJ•aıt· 

tıı b ırı. belediyesi eeash lşle-
ı"to\~lllerı., hemen p1An1amış ve 
' arını başarmıştır. Kana
~ ı,ıert 1933 - 1936 ara· 
u~,,/'---... 

ı b 1 dl hl ti l la. nihayet bekar komıusu Tyrell 
an ve e e ye zmP er ne · . .. • v • • •• • 

ık ıd .-:. d .-:. 1 1 1 bl Glıesden şuphelendıgını ıoylemı§, 
y o ubu e6er vermes n · . 

filhakika bırkaç zaman &onra · da 
ıeu belediye mecltai llylerl gene M' . Gli h ·ı dö 

ıster s ayvanı sopa ı e • 
ve mUneYver belediye reisi Hak· k .. ld .. d'"ğ'' - . · f t · t' vere o ur u unu ıtıra e mış ır. 
kı Bllıı.ncıoğlu'nun har;ıkanlığın· M' aı· ı .1 · 

ıster ıeı ngı terenın en 

o;emlsi: (Ben gibi sona). 1 - Anılo 
nun lıfiseyni sa1, ~emnlst. 8 - nımcıı 

Ş:ının srgfıh ş:ırkı: {Sunda lesin ynı 
elinden) . 9 - SegAh şarkı : (Sc,·dıı 

da yaptığı lçtlmalnrda yeni se- h hAk' 1 · d b' · · ğ 
mcş ur a ım erın en ınnın o • okunur). ~1 Konuşma. 21.15 Eshnm 

ne programını şu ?ektlde tesbtt ludur .. Yakayı ıöyle izah ediyor: tııhvlltıt, kambiyo - nukut •e ziraat 

ot~~tg1:ş ı:Hn mctreııK gcnış oır yıfô11~u :-üÇuii}e~si \;:"{ster 1""li~ıad(j:ı.~ 1 .ô'l~Y~f.1B1 

alanda yapılan orman parkmm Glics'nin hakimler karşısına çık· 51 - şer: Hasnn Ferıt Anlar). 1 - \.\. · 
. , . . . H. Mozart - Sihirli flüt operesinl rı 

lçı tanzim edil eccztlr. Şimdiye masına da sebebıyet vermııttır. Ha- tü ~ 2 \' u th 0 " uver ru. - an ee oven • 
kadar bu ormnn p.ırkına 2.000 kim suçluya çok haıin sözler ıöy- ı; ilncü !l;enfonl (Eroikn). Allegro coı• 
çam, 1.000 aşılı top akasya, bun ledikten sonra yirmi İngiliz liraaı brio • Sclıerıo. Morcio runebre - Fi· 
dan başka birçok ağn('lar dikil· para cezasına ve on iki lira mas. nnle. 22.30 ~Jüzik (Operetler • Pi.) 
mlşttr. rafa mahkum etmittir. :!3 Son ninn~ haberleri ,.c ynrınkı 

di progr:ım. 23.15 • '2t Mfiılk (Cıı1 
Parkın ıcınde elektrik teslsa.· Bu ha 'seden sonra evvelce çok b.:ınd. PJ.). 

tı da YUcuda getirilecektir. yakın dost olan belediye reisi ile 

Belediye mcclielnb kararla· Mister Tyrcll Glies darılmıılar • 10- S • 939 ÇARŞAMBA 
rından blrl de şehrin muhtelif dır. 
semtlerine hopnrrnr koymaktır . . İngiltere Hava Nazırı 
llf.nlar, haberler bunlar vasıta.- hapsedilebilecek mi 
siyle halka duyuruln<'aktır. Londradan gelen haberlere gö· 

Bu sene Uşnlt'a ye:liden bir re, İngiliz parlamentosu karar 
belediye binası yapılacağı gibi. verdiği takdirde İngiltere hava na 
şehirdeki eski knlı1ırımlar ta· zm gayri muayyen bir müddet 
mir edilecek, yenl lrnldırımlar için Vestminsterin saat kulesine 

hanıı.olun.acaktır. 
döşenecek, a s falt vol tomdtd o· r-

ı kt 
· İngiltere hava nazırının suçu 

unaca ır. d" ? 

Çarşının en gUzel b !r yerinde ne ır · 
bl il h ı t B İngiltere hava nazırı Sir Kings· 

r yeş sa a açı mış ır. ura· . 
ley Yood mechste yalnızca me -

yn. Cumhuriyet alanı ndı verile· b 
1 

. ah . 
us arın geçme•~ t sıs olunan 

: ektir. Parkın tanılnılne <;nlışıl- k 
1 

d b' b . 
u var an ır ya ancmın geçmesı· 

maktadır. .. -ıJ tmi' t' ne musa ... e e ı ır. 

Hamza Osman 
Cenevreye giıJiyor 

Dört mayıı tarihli içtimada Sir 
Kingsley Y ood mecburi ukerlilc 
hakkında konuşurken muanz ta -

Afyon mebusu Hamza Osman f dan b' 1• w k lk k . ra azasın ır ayaga a ara 
bu günlerde §ehrimıze gelecek ve . t makam a h't d k . . . . rıyase ın ı ap e ere • 
Cenevreye gıdeoektır. Tilrkofıs es B d b'r aı....... - ura a ı y vancmın mev • 
ki umum müdürU olan Hamza Os· d" tin' • hı' •sed" 0 cu ıye ı "' ıy rum .. 
:nan Cenevreıde toplanacak olan D · bunun ı:- · d h 1 • • emış uzoıı::rıne er a a· 
beynelmilel afyon komitesi ıçtı • t ap lmı .. •· 

raş ırma y ı :rur. 
maında hükQmctimizi temsil ede· Filhakika hava nazırının bir 

cektir. ahbabının mevzubahs olan kulvarı 
geçerek asrrlardanberi mevcut bir 

Denizbank Kooperatifi uıule riayetsizlik gÖtterdiği an • 
Geçen sene 11 bin küsur lira la§ılmıttır •. 

zara eden Denizbank kooperatifi. Meclisin içtimaından sonra u _ 
mn bUtün hesaplarını gözden ge - zun mi.J:ldet de bu mesele müna • 
çıren heyet işini bitirmemig oldu- kaşa edilmiştir. 
~undan ldün yapılncak fevkalade Sir Kingsley Yood'un arkada§ • 
umumi heyet toplantısını 15 gün tarına tarziye vermesi kabul edil • 
sonraya bırakmıştır. mittir. 

Buğday satı,Ian ----------
Zahire boraasmda buğday aatıt Evlenme 

ları son günlerde çok hararetlen· fıtanbul aıliye mahkemesi me· 
mittir. Hariçten un gelmeainln a • murlarrr.ldan Muazzez Gilnençle 
zalmasr ile toprak mahsulleri ofi· Deni2bank meurlanndan Şekip 

sinin iyi cins buğlday satmafa baı- Bartu'nun evlenme tarenleri bir -
laması bu vaziyette rol oynamak • çok aamimt dost ve akrabalannm 
tadır. Fiyatlar normal balini mu· huzurlle kt'a Jalmmıfbr. Y'ıenl ev .. 
llafua ~.J ....... an.......,.. ..... .,,. . .. 

12.30 Program. 12.35 Türk miıi· 
iıi. Çnlnnlıır: ZUlılil Dardakoı:llu, Re· 
rik Fersan, Kemal f:\yn:ıl Seyhun, 
Cevdet Çıığla. Necmi Rıza Alııskan. 

1 - Sullan i :regiıh peşrevi. 2 - Le· 
minin sult.ıni yegah şnrkı!lit: <Anılık· 

çn grç<'n giinlcrl). 3 -- J.eminin fc· 
rofczo şarkısı: (Dinlendi başım dün 
gece). 4 - 7.ülıtü nordakoltlu: Son· 
tur ini.simi. 5 - Yesari Asımın ~ul· 
lanı yegtıh şnrkı (Biz heybelide her 
gc<"e) . li - Hnlk tnrknsn: C:\fecnu· 
n:ıın leyli.mı gördüm). 7 - ll:ılk tfir· 

latanbul 

ficaret ve Zahire Borsas 
8 - 5 - 939 
Ptl"ATJ,AR 

cıxst Aşağı Yukarı 

kr. pa. lrr. pa. 

5 3':! 
:; 5 

5 ')~ _, 
" 18 

Buğday Jumuşak 

Dulldar ı-ert 
lluğda:r kızılca 

Arpa yemlik çu. 
Arpa Anndol dök. 
Çn,·dar 

4 17,5 

" i 
)lmr sarı dökme 
Yulaf 

4 12,5 
3 3:; 

Keten tohumu 10 10 
Afyon ince 400 --
Afyon kaba 315 -
Nohut natürel 7 1 O 

GELRS 
nu~ılııy 
Arpa 
Tiftik 

4RO 

Afyon 
Çavdar 
Un 

30 
') " 
..ı 

i 
75 

5 36 
5 6 

4 20 

4 15 

10 30 

375 --

Ton 

" .. 
" ,. .. 
,, 

B. peynir 
Keptk 
Pamuk 1,5 .. 
Tiftik 
Yapok 
Fasulye 
Kof yemi 

~ 

GtDEN 
1!l 

50 
15 
ı 

Ton 

• .. 
• 
• 

kihü : (Ştı daaıan delmeli). 13 Meru· 
lekrt snat ayarı, ajans ,.e meteorolo· 
ji lınberlerl. ı 3. 15 - 14 Müzik (Riya· 
seti cumhur b:ındosu - Şef: Jhsan 
Küıı\'cr). 1 - Blankcnburg - Mnrş. 
2 - f.eo Fail - Uolar pranslerinln 
,·:ılsları. 3 - Auher • Yemin operc· 
sinin uvertürü. ' - E. Launoy • Bül· 
bili ''c ç:ılı J.uşu ( 2 piston için p:ır· 
ço). 5 - urrenbach • Güzel ID\"Onla· 
cı kıt. operetinden polpuru. 18.30 
Progrunı. 18.35 Müzik (Aryalar) l'I 
10 I~onuşıııo. 19.15 Türk milzlli {Fıı 
~ıı hcyl'ti). Celiil Tokses ve Sııt ) • 
Tokayın lşt•rdkiyle. 20 Memleket sa 
at ayarı, ajuns \'e meleoroloji haber 
lcrl. 20.!5 Türk miııiği. Çalan lor . 
l"ahrı Fersım, Relik Fersen, Zühtı 
Uardako~ıu, Cevdet CaAln. Okuyan 
lor: ~adi lloşses, Melek Tokgöz. 1 -
Hası pe5revl. 2 - Şükrilniln rast şar· 
kısı: (Uyusam göğsüne koy.sam) 3 -
Folk beyin rast şarkısı: (~ihonsın 
dıdeden). 4 - Ce,·det Çağla: Viyola 
taksimi. 5 - S. Kombayın niha,·enl 
şarkı: (Gönlümün ebedi bir ynrel). 
6 - Rast türkü: (Çalıma bak efe· 
de). i - Jlaı;I ıiirkü: (\'cmcnlmıle 
hnre ,·nr). 8 - Hnşiın beyin hlcnz 
kAr ,arkı: (Yokdur ıcman gel). 10 -
Osınnn Nihndın hicn:ıkör şarkı: <S11 
zoır göAsüın içinde). 21 Hartolıı.: 
posla kutusu. 21.15 Esham, tahvı· 
lfıt, knmbiyo - nukut ve ziraat bor· 
sası (riyal). 21.25 Neşeli plakl:ır 
R. :!1.30 :\lüzlk (Mandollnaln) • Şel. 
Soclık Talu id:ırcslnde. 22 l\fü:ıik (KD 
çfik orkestra • Necip Aşkın): 1 -
Hanschmonn • Andıılusla • İspanyol 
volsı. 2 - Denatıky • Grinzinge bir 
d:ıhn gitmeliyim. 3 - Pnul I.incke 
Kapri (Serenat). 4 - Ziehrer • Der 
Schntzıneister operetlnden valslor. 
5 - Gou11.de - Ave Morla. 6 - Gan· 
lJI nergaro • lrf J[ t'll nllfn'." • pru. 7 

Frilz Recklenwald - Grinzingde (pot· 
puri). 23 Son njans haberleri ve ya· 
rıngi program. 23.15 • 24 Müzik (Coz· 
bnnd - Pi.). 

-------------_,....----... ~ı ERTUGIU1L ~ADİ TEK 
f , Şchz:ıdeh:ı~ı TURAN U-

J yııtrosundıı bu gece 
f HALK GF.CFSİ: heryer 

ZO ; Paradi 10; Localar 100 (/larp d6· 
naıa) plye5 3 P. Ba~~m Aysel AtllA 

revilsfi. 

Bu hafta. içinde dinliıyeceğimi= 
raayo yıld.::.Uınndaıı 

Lilyan Korne1li 

Yeni ticaret ı-.n!a§maaı 
tatbike ba~lRndı 

Yeni Türk - Amerikan ticaret 
anlaıması gilmrüklere tebliğ o -

lunmuı. derhal tatbikına ba§lan -
mııtır. Aylardanberi .yeni anlat • 

madan istifade etmek için güm -
rUk antrepolarında biriken mil -

bim miktar'da otomobil, radyo ve 
bunların parçalariyle diğer birçok 
Amerikan malı eıya hummalı bir 
faaliyetle gümrliklerden çekilmek 
tedir. Yeni anlaşma ile mühim 
miktarda gümrük tenzilatına tabi 
nıtarım~ maUir pfyaaada çolr 
ucuzlayacaktır. 

Ticaret anlaşması dolaynile 
Türk - Amerikan takas anlaş!!'"lıı 
rnğvedilmiştir. 

Feridun Manyas 
UskUdar Tramvaylan şirketi 

mUdUrlUğilne Feri dun Manyas ta. 
ytn edilmiştir. 

Silah tehtidi alhnda 
........... -... .. -·-----······ .. -·---

Bir doktor ustura 
ile ameliyat yaptı 
Amerikada bir doktor Şikago • 

nun kenarda kalrruş bir mahalle -
sinde alelaı:ie bir yatakta, silah 
tehdidi altında ustura ile bir ame· 
Jiyat yapmış ve bir gangsterin 
hayatını kurtarmıştır. 

Yapılan ameliyat en mükemmel 
hastanelerde en müsait §Crait al -
tında bile tehlikeli olabilecek ma· 
hiyettedir. 

Ameliyatı yapmı§ olan dokto • 
run ismi Sigmund Hirschfieldsdir 
Altmış dokuz yapndadır. Yaka 
gecesi geceyarısından biraz sonra 
telefon çalar, doktor açar v-e Şi -
kagonun uzak bir mahallesinden 
acele çağırıldığını öğrenir.. Mes
lek icabı derhal hazırlanarak has. 
tasına gider. Kapıyı çalar.. kapı 
açılınca karşısına uzun boylu za -
yıf bir a.dam çıkar ve iki elinde 
taşıdığı iki tabancayı doktora çe· 
virerck yol gösterir. Girdikleri 
d:iada yatakta bir yaralı yatmak· 
tadır. Tabancalı adam hastayı 

göstererek: 
- Ne yapmak lazımsa yap .. der. 

Doktor Aletlerinin yanında olma • 
dı~ııu söyleyince zayif adam ora. 
dan bir ustura alarak: 

- İ§te bunu kullanarak itinizi 
yapınız .. 

Diye emreder •• Vakanın bundan 
10nraki kıımı doktorun ağzmdan 
dlnUJ.ellmı ..... 

- Biliyorum, ameliyat ettiğim 
adamın hayatının kıymeti yoktu. 
Fakat meslek icabı azami dikkati 
gösterdim. 

Bu hayatımın en müşkül ame • 
liyatı oldu .. Hasta öldüğü takdir 
de beni tehdit eden arkadaımm 

ate§ edeceğini biliyordum. Anes· 
tezi yapamadım.. Bir aup mer • 
kezine 'dokundukça hasta inliyor • 
du. Karnına bir kurşun saplan -
mı§, belkemiğl yanma kadar it • 
lemiıti.. Iıık çok fena idi. EVftlt 

1 

bana yardım etmiş olan aarıpn 

bir kız hastanın elbiselerini acele 
act ~e toplayarak aşağıda kapının 
önünde bekliyen bir otomobile ta
şıyordu. 

Ameliyat muvaff~ıyetle netice 
knip kurşun çıktrktan so.ma kır -
mızı saçlı gangster: 

-- Onu bana veriniz .. sahibine 
i?de edeceğim, dedi ve bundan 
sonra arkr.t:Jaşlarını da otomobile 
nakledip te1ckkür ettikten sonra 
hep birlikte çıktılar. 

Sonradan bunların geeeyanıı 

bir barı basıp polisle çarpıtan 

haydutlar olduiu meydana çık • 
mııtır. Polia bunların Q. Yilaon 
ile Edvard Riley iamindeki hay -
dutlar olduğunu anlamş w .. • 
Jcaao dvarmda tertibat almı)br, - ... ---- ·-



Uzak Şarkta iki Sovyet nöbetçisi 

Anlkaıra mektupDarı 

At yarış larına pazar günü başland 
Mektepliler futbol turnuvası heyecanh bir sahneye girdi 
Mıntaka güreş birincilikleri iyi neticeler verdi 

Ankara, 8 (Hususi) - Ankara. 
da bu hafta da bir çok spor h::ı_ 
reketleri yapılmıştır. Bunlardan 
bilhassa mmtaka greko.romen 
güreş birinciliği karşılaşmaları 
ile mektepliler arasındaki futbol 
lik müsabakaları haftanın en mü. 
him spor hadiselerini teşkil et4 

On sene Sovyet Rusyada bulunmuş bir 
Amerikah mühendisin fikirleri 

miştir. 

İlkbahar at yarışlarına da bu 
haftadan itibaren başlanmıştır~ 

Güreşler çok iyi neticeler ver• 

Ruslar şarka ehemmiyet vermeğe başladı ı:fs;.~::::=:~!~~: 
Uzun 'yıliar Sovyet Rusyada ,------------- j evvela hem dahilde, hem de şimali olm~_ştur. 

kalrrirş ve Rus topraklarındaki al- ~ ki A d R d 1 Musabakalarm tafsilatını sıra. :r-r vrupa a usya an ayn - .1 • 
t ad 1 · · ı tı 1 A 1 k'" .. k d sı e verıyorum: rn m en ennı ça ış rmş o an · mış o an uçu evletler tarafın -

merikalr mühendis John - D. Dit. Avrupa gazetelerinde dan .i~ 1carşılan~amıştı .. :akat Gu·· reşler 
varlıkları hakındaki görüşlerine ve L •t • f' Stalının bu genışleme planının 
vaziiesi icabı Sovyet Rusya hü - 1 vıno un şarka doğru olduğu görülünce kü Ankara bölgesi greko.romen 
kumeti erkanile dokuz senelik vazifeden affı hakkın- çük Avrupa devletleri komünizm güreş birincilikleri müsabakaları 
daimi temasından edindiği kana - daki tefgir ler rejimine aleyhtar o):iukları halde cumartesi günü öğleden sonra 
r.tlerine dayanarak, bugün Sovyet Ru k d ı k h" ı · b ·· ı d b" k Fransızca L'iutrausigeaut gaze· syaya arşı ost u ıs erı es gureş sa onun a ır ço meraklı , 
Rusyanrn Avrupa işlerinJ:ien ziya· lemegw ba 1 d ı B k"" ··k d h d Id tesinde Jean Thonvein yazıyor.· e ş a ı ar.. u uçu ev4 uzurun a yapı ı. 
de şark meseleleri ile alakadar ol. Jetle a t k Sov R · · 't·· b k 1 k h "siyasi hadiselerin girift bir r r ı yet usyanın ıstı· ı.v usa a a ar ço eyecanh ve 
dugunu ve muhtemel bir Polon - lasında ·· h 1 · 1 ·· 1 ld b d manzara arzettiği bugünlerde, Sov n şup e enmıyor ar.. guze o u ve u ay 60nun a ya-
ya • Almanya harbinden ziyade yet Rusya hariciye komiserinin Neden? Bazı ecnebi muhitler pılacak Türkiye birinciliklerinde 
tlepoge Sovyet Rusyanın iktı.sadi "'öyle ce a · 1 Ank t ·1 ed k l t değişmesi birçok tefsirlere yol a,.,- :r v p verıyor ar: arayı emsı ece o an a. 
mevcut Çin • Japon har'binin SoT :r "Çünku·· S t R lh · kım se""ld" mıştır. Bilhassa bu mevzu üzerin- ovye usya su ıs· .,) ı. 
yet Rusya idarecilerini daha ziya. tiyor b k"" ··k d 1 1 d b B ·· bak l "t t k "k de Londrada ıöyle dücünülmek • ; u uçu ev et er e unu u musa a ara aı e nı 
de mec:.gul ettigwini ac:ııgwı.daki yazı· ır bil" 1 n t" l d :r :r- tedir: ıyor ar .. , e ıce er şu ur: 
sında bildirmektedir: B ·· k"" R KİL() tik faraziye : Müsyö Litvinof ugun u usyanın nazarları 56 DA: 

"Beynelmilel siyasi h$diselerde k ··t 'h · ç·· k vazifcsidde muvaffak olaınamıı • şar a mu eveccı tır. un ü şark 1 - Niyazi (Ankaragücü), 2 
n:ütehassıs olduğumu iddia edecek tır. emsalsiz zenginliklerle dolu.dur. _ Halit Balamur (Güneş), 3 _ 
değilim, ancak Rusya, merkezi As Mes IA ç· T"" k' t d s· lkinci faraziye.· Bir siyaset de- . e a ın ur ıs anın a ın- Mehmet Koç (Ankaragücü). 
yadaki mütea.ddit seyahatlerim ve kıan t k 1 1 lım ç· ğiştirme meselesi mevzubahstır.. g mm a asını e e a a · ın 61 K!tLODA: 
Sovyet Rusyadaki on senelik vazi· h""k~ f b wl 1 b Garp devletlerinin tekliflerinden u ~me ıne ag ı 0 an u mınta- 1 - Halit Ulubey (Ankaragü. 
fe hayatım bana dünyarun bu kıs- ka ıkt di bak__..J_ inkisara ufrayan Moakova Avru· ' ısa ıu....an tamamen cü), 2 - Ali Tomruk (Ankara. 
mmdaki hldiseleri ve aiyaai ldüfil- pa illlffiıe a8'tiıha °löft~ _ Rusya ile allkadardır. Meuhw gücü), 3 _ Recep Koıar (GU. 
nU§leri yakından tetkik etmek im- 1,500.000 kilorn•tı-• - .. - .. ı.ı. ... _,_ ;u~> . 

zarlarmr şarka çevirecektir. 
kfuılannı verdi. bu kısmı çeviren Altay dağlarının 66 K!LODA: 

' tlçüncü faraziye: Müsyö Stalin A' " ·- n.rır,,ııer·n den '!.:r gö..ıu··n·"· Sovyet Rusya hakkında okudu· Sovyet Rusya cihetinde kalan e • 1 _ İhsan Ünal (Ankararagü- nnura ~"" ..,,. ı en r · IA"l 
Avrupanın kararsız vaziyet inin ğuın yazılardan bu memleketin tekleri altından maada daha bir • cü), 2 - Salim önol (Ankaragü- karmıatı. Belki maı• böylece va. Halimin İbniradyosu blrlnclliği 
Ruayaya hiçbir şey kazandıramı - " .,. 

hakikatte bir Asya memleketi ol· çok ma.denlerle doludur. Fakat öy- cü), 3 - Battal Koca (Ankara. kasız"bitecekti. Lakin bu sefer mıştır. 
yacak bir harbe gittiğini kabul et· duğunu pek az kimsenin kabul et- mittir. le tahmin cldiyorum ki Altay dağ. gücü). I de seyirciler arasında evvela ha. İkinci rağbet ko§USunda Sal 

tigwini gör.düm. Bir çok Avrupalı larmın Sinkiang cihetinde kalan 72 KlLODA: fiften ve münakaşa ile ba.şlıyan hattin Bök'ün Aşkını birin 
Bu aebeple Sovyet Rusya hü • 

muharrirler, Rusyayı Avrupadaki etekleri daha zengindir. 1 - Sadık Sogvancı (Ankara. bı"r ka"ga az daha mühim bir Mt Mergup D;nN>lin Din" isınind 
kumeti akıllı hareket ederek, tek· • ~- "' 

tesiriyle ölçüyorlar, halbuki Rus - Sinkiang'ın şima1i şarkisinde gücü), 2 - t. Demir (Ankaragü. diseve sebep Qlacaktı. Zabıta İ""' tayı ikinci, Yaşar Güçlünün öt 
liflerinin kıymetini takdir etmi • J ,...., 

Y
anrn Asyadaki tesiri Avrupadaki kalan Mongolistanın Ladite kıs - cü), 3 - Necip (Ceyişakar (An. el koydu ve hakem de oyunu ta- neği üçüncü gelmiştir. 

yen Londra ve Faris ile münase· 
nufuzu ile kıyas kabul etmez .. En mı bugün Ruslar ve Mongollardan karagücü). til etti. Üçüncü çakal koşusunda Sül 

betlerini gevşetecek ve Berline 
basit bir misal olarak bir haritayı başka kimse tarafından tanınmaz. 79 KİLODA: A 1 • birinci, Ceylan Tek ikinci, Çele 

yaklaşacaktır. Müsyö Hitlerin son t etızm tetkik ettiğimiz zaman bile büyük Halb-.ıki burası dünyanın en zen- 1 - Vahit Ceyı'şa.kar (Ankar~ üçüncü gelmiştir. 
nutkunda mutadı hilafına Sovyet Sovyet Rusyanın çok küçük bir kıs gin mıntakalarından biri.dir. Rus· gu··cü), 2 _Aziz Kipe (Ankara- Dördüncü Keçiören koşus 
Rusyayı tenkit etmemiş olması da Tarih - Dil, coğrafya fakülte. · k' c mının Avrupcida kaldığını ve Rus· ya Mongolistanla çok yakın mü - gücü) . Tomru birinci, Komısarj i ın 
bu fı'krı· kuvvetl•ndirme'ktcUir. lerı·nı"n sporcuları arasında 19 yanın büyük Asya lotasırun mü - .. nasebatta bulunmaktadır. Nitekim 87 K.lLODA: Şipka üçüncülüğü kazanmıtla.1' 

Dördüncü faraziye: Dahili bir .J b 1 Mayıs stadyomunda atletizm teş. 
him bir parçasını işgal ettiğini gö· 1924 senesinbe ir anlaşma yapı· 1 - Rıza Gökmez (Ankaragü. dır. 

reform mcvzu.bahs olabilir .. Müs· vik müsabakaları yapıldı. N 
rüyoruz .. Rusyaya seyahat etmek mış ve 1935 senesinde de Mongo- cü), 2 - Alişan Şahin (Güneş). Beşinci sülün koşusunda. 

Yö L itvinof beynelmilel siyasetin- Fakültelerde yeni kurulmuş o. · · B" te "k" · Fr" t1 düşüncesile Moskovaya, Lcning - listana yapılacak herhangi bir te· AGffiDA: birıncı, ın pe ı ıncı, ıg 
de Rus nasyonalizminden ziyade lan spor yurtlarm.ın büyük gay. · ·· 1 • t " 

rata gidip derhal Avrupaya dö _ cavüzü Sovyet Rusya askeri kuv. 1 _ Osman Duran (rakipsiz) çtlncu ge mış ır. 
komintem'e istinat etmekteydi, retile tertip edilen bu atletizm D rd' ·· be · · 1 

nen .seyahlar Rusya hakkında bir vetlerinin karşılayacağı bildiril - (Ankaragu·· cü). ö tlncu ve şıncı yanı 
halbuki Müsyö Stalinin ideolojiş karşılaşmalarının teknik netice - "f b h l · nl b ' ı· 

fikir edinmiş sayılmazlar.. Uzak miştir. Mongolistanda muhak1cak çı te a is ere gıre er ır 
şarktan gelen seyyahlar çok daha reısereıerden ziya.de yalnızca dev- dünyanın en büyük servetleri giz- Mektepliler futbol liki ıeri şunlardır: ya mukabil 26,so ura aımıştat 

letin menfaatlerini gözönünde tu· 100 m. koşu: 1-Zafer (12,1), d 
parlak bir anlayışa sahiptirler.. lidir. Benim görüşüme göre, Sin· Mektepliler arasındaki futbol ır. 

tan bir Ruı siyaseti takip etmeğe 2 - A. Rıza (12,3,4), 3 - Kemal ---------- --
Tren kendilerini tam yedi gün ye- kiang ve Mongolistan aon seneler lik maçlarına da devam edildi. k 

u aı karar vermiı olması da muhte • b' . 1 k (13.). M tb t t mı di gecede Viladivo~toktan r meldir. de yapılarak ır ımparator u teı. Ankaragücü sahasında yapılan l500 m. koşu: l _ Kemal a Ua a 1 
~ağlarına getirir, halbuki buradan kiline meyli görülen Japonya ile müsabakalara saat 14,30 da baş. A 5 3 
Polonyanın arası ise yalnızca iki Sadece! Bu hadise üzerinde kat'i Rusyanın harp sahası olabilir ve lanıldı. !lk maç erkek ve ticaret (5,12), 2 - . Rıza {5,2 ), - Bu Pazar BakıTköylül 

bir malUmat beklerken bir mesele Fahir (5,30), ·ı k l 
gu··ndur·· . şu ku'"ru'"k seyahati yapan· Asyada rok büyük menfaatleri o - lı"selerı· arasında ı"dı·. Hakem Nec. ı e arcı a&ıyor :ı nazarı dikkate çarpıyor: Müsyö 'J • 1 1 Gülle atma: 1 - Ali Rıza. ~ ~ bu 
lcu- Rusyanın bir Asya memleketi lan büyük Brıtanya mparator u - det ÖZouüç'ün idare ettiği bu o. Meşhur matbuat takımı 
olduğunft kabul ederler. Litvinofdan ayrılmakla Müsyö ğu ile Hin.eli Çininin tehlikeye dü· yunu, bu yılın şampiyonu olma- (ll.

44
• 

2 
- Macit (l0,

5
l), 

3 
- zar günü saat üçte Bakırky 

b d 
Stalin, otoritesini kuvvetlendir • w• . kd" p F b b l Emin (10,48). sında ko··yun·· mu·"tekaı·t sporcu!' Geçirdiğim tecrübeler en e . . • . . . şecegını ta ır c ;ıen ransa u sı kuvvetle muhtemel u unan er-

Sovyet Rusyanın ve Sovyetler Bir mıı olu~or. Ha.rı~ı ışlerının ba~~a kavgaya iştirak eder. kek lisesi takımı 3-1 kaza.Mı. Disk atma: l -Ali Rıza <3
0,60), rile karşılaşacaktır. Ayni 

liğini teşkil eden milletlerin na • en emnıy.~t ~-ttığı adamını getırı - 1936 da meydana çıkarılmış o - İkinci maçı inşaat usta mekte. 
2 

- Emin <29
.6S), 

3 
- Macit ayni sahada halkvekleri turnu 

zarlarının garpten ziyade şarka yor.. Musyo Motolof tamamewn lan ve birçok komünist şeflerinin bi ve Maarif Cemiyeti lisesi fut. <24
•
7

0), smm müsabakalarından Fatih 
müteveccih olduğu kanaatini ver - Moskova adamı olarak tanındıgı' ziyaa uğramasına sebebiyet veren 1 bol takımları oynadılar. Hakem Uzun atlama: 1 - Ali Rıza Şişli karşılaşması da yapıla~ 
di. halde Müs~ö Litvinof~n, Cenov~ rejime karşı ı;;uikast, Sovyct Rus· Hasan Pulat'm idare ettiği bu (5,70), 2 - Neceti ( 4,49), 3 - tır. Gazeteciler ekipi kaptanlır. 

Sovytt Rusyanın Asyada kalan ada~ı ol~ug~ ~b~l ekhlmekteydı. yanın Avrupa devletleri karıısm-lmüsabaka birer sayı ile ve bera. Yavuz C4•7s), nın aşağıya dercettiğimiz teb 
kısmı yalnızca en geniş olan değil Bız Musyo ~ıtvı~o!un ~y:_ılı:na- da vaziyetinin bir dereceye kadar berlikle neticelendi. Yüksek atlama: 1 - Emin veçhile pazar günü saat yarı 
aynı zamanda en çok ümit veren sını bu ehemmıyetlı sıy~sı hadıse- sarsılmasına ve sosyalist partilerin Son hafta müsabaka '"nünü. (1,45), 2 - Yavuz (1,30), - Ne- Sirkecide toplanarak birde )<sl 

ler arasında yalnızca hır adamın w kı d · • • ~ cati (1 30) k trenl b (') üh" a"A. kısnuldır.. w• • • r bulundugu Avrupa sının an Zl zerine alaka toplıyan bır ka'rşı - • . an e u . m ım m ~ 
Buraları henüz tamamen mes • degışme~ı ola~a~ k~1:>'-11 ve:c11~0 ' ra.de, Stalinin şarka ehemmiyet taşması oldu. Mülkiye ve Ziraat Müsabakalar sonunda birinci, deceklerdir. 

Rusya sıyasetının de0ışecegı fık - . . 1 • • ikinci ve u··çu'"ncü gele-1ere kıy T kını K l "" '"' kun değildir; inkişaf etmemişir; b vermesıne vesıle o muştur. mektebı takımları tam vaktınde •ııı • a aptan ıgınıv 
rı·nı· reddclJiyoruz Yalnızca vaktın . metlı" hedı'yeler verilmiatir 

fakat gerek toprağı, gerekse ma . . . . · . w Şu ha~:le Stalın Avrupaya sırtını sahaya çıktılar. Hakem Asım "' · tebliği 
denleri itibarile bu mınta'ka fev - fena ıntıhap edilmış oldugu ka - dönmüştür. Avrupa hudutları feV-ıKuttu. Atletizm teşvik müsabakaları Matbuat takımı kapta.n.11 
kalade 2:engindir. naatindeyiz. Sovyet Rusy~ın Var kalade bir •ekilde tahkim edildik • O t" . d" v kl"' 1 in yakında kız talebeler arasında da dan·. • · · olursa olsun :r yunun ne ıcesı ıger up er 

Sovyet Rusya devlet reisi Sta· şovaya sempatıs~. n: . : ten sonra boşaltılmış ve halk bu · bilhassa Gazi Terbiye Enstitüsü- yapılacaktır. Takımımız 1~939 
Polonya Rayt hukumetıyle Rus d k" R h" t tt' · . . w • ·~· Iin bu kısımları muhacir sevki ve b" ra an şar ı usyaya ıcre e ırı nün şampıyonluguna tesır ettıgı Ankarada ilkbahar günü saat üçte Bakırköy 

altın arama usullerile meskun bir yanrn garp hudutları arasında ır lerek yeni şehirler ve kasabalar . . k 1 b 1 k fazl "d" smda Bakırköy müteka.1 "f . .. kt d" ıçın a a a ı a ı ı. I 
hale sokmağa çalışmaktadır. On tampon vazı esı gor~ e ır. .• teşkil olunmuştur. Bugünkü Rus- Maçın birinci devresi oldukça yartŞ art müsabaka yapacaktır. 
senelik müşahedelerimden edin _ A Ru_s~an·n !ark hud~t~arın~: s~- yan·n Avrupa hudutlarına modern sert fakat hadisesiz olarak sıfır Yarış ve ıslah encümeni tara- Arkadaşların o .giln saat 
miş olduğum kanaat da Bay Sta- kun ıçuv.le yaş~a.sı ıçın mu~ta · ilim ''geçilmez,, damgasını vur - sıfıra beraberlikle bitti. fmdan tertip edilen Ankaradaki da Sirkeciden kalka.ca.!t trene 
!inin Rusyayı bir Asya memleketi bel ::e .~u;v.eth bır Polonyanı~ muştur. Buna mukabil Rusya prk İkinci devre gene sayısız son ilkbahar at yarışlarının bfrfncisi metert rica olunur. 
olarak kabul ettiğ::lir. bu~unkü. gıbi her zaman mevcudı- ta'ki hc.dutlarına asker yığmakta on beş dakikaya kadar geldi. Bu pazar günü şehir lpodromunda Matbuat takımı azası f\l 

Sovyet Rusyanın böylece bir yetı ~e lazımdır." ve tahkimat ve tesisatı hakkınlda lesnada. hakem biribiri™' kasden yapılmıştır. levazımların1 da yanlarınd• 
impara,orluk ıeklinde genişlemesi •••Wllııl••W'-1•-.. W (Devamı 10 uncuda) girişen iki oyuncuyu sahadan çı. Birinci yeniler ko~sunda Sait tirmelidirler. 

' 
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Sanat bahisleri : 

ltalya Rönesansında 
/ lngilferede mec-

1 
ZJ , .t k/ • --1 • , 

buri askerlik naJ tanl 'I!:, mera l 1:,esım er~ 

destan şairleri 

1
- VA~AINI: -----~, 

Reşat Ekrem 

=--------------------------- ---1-------İki büyük şair, İtalyan Röne· 
sansının destan edebiyatını yarat
llı:ştır: 

Bu üç putperest kadın, hıristi -
yan muharipleri, muhtelif suret -
!erle cezbediyorlardı. Bu destan -
da tabiatın fevkindeki unsur ta -
mamen hıristiyan itikatlarından a
lınmıştı. 

Eserde mahalli renk, hakikate 
benzeyiş namına hiçbir şey yok -
tur; derin ruhi bir tahlile ide te
sadüf olunamaz. Vatanperverlik 
ve din hissi ise gayet sathidir, fa· 
kat Tasso pürüzsüz bir lisan ile 
hayal ve ahenkten müteşekkil na· 
rin ve latif bir his filemi kurmuş
tur. Onun orijinalitesi buradadır. 
Rakik ruhlu Tasso, güzelliğinin, 

gençliğinin, aşkının mahzun bir 
tercümanıdır. Destanın daima can 
1ı kalmasına sebep ihtiva ettiği 

en latif parçalar şunlardır : ''Re · 
naud Arm~din bahçelerinde,, "Her-

mini çobanlar arasında,, "Olinde 
ile Sofroni,, "Tancrede'in biraz ev· 
vel tehlikeli surette yaraladığı 

Clarinde'i vaftiz etmesi,,. 

(1474 _ 1533) Lodivico Ariosto 
tıun hayatı, hamileri olan Ferra -
ta dükalarının sarayında geçmiş -
ti. Onlara, pek az ücret mukabi • 
linde, sadıkane hizmet ettti. En 
llıeşhur eseri olan Mütehevvir 
~oland'ı 1516 da neşretti. On se· 
tıede yazılan ve kırk kısımdan 

llıürekkep olan bu eser 1532 de 
l'ani şairinin ölümünden bir sene 
C\>vel, altı kısım iliive edilerek 
•on şeklini aldı. Ariosto sair bir 
Çok romanlan, sergüzeştler,i hi _ 
ltayeleri büyük bir maharetle bi -
libirine bağladığı bu geniş destan
da Charlemagne'nin Araplara kar
lı yaptığı muharebelerden, en meş 
!tur muha,riplerden kahraman Ro· 
land'm garip sergüşetlerinden 
haıısetrnektcldir. İnsan kuvvetinin 
fevkinde kahramanlıklar yap~n a
&ilza.deler, sihirli şatolar, yarısı 
ltartal, yarısı at olan hayvanlar, 
l<'ransa ile Afrika arasında kara • Torquato Tasso, deı;tanmı yaz· 
dan, denizden, havadan seyahat _ 1 dığı sıralarda, hamisi olan Ferra. 
ler, gönlü cezbeden latif hayali ra dükası ikinci Alphonso'nun kız 
ltıanzaralar; Brodamante namında kardeşi Leonora ld'Este'i seviyor
'ti cengaver bakire, büyücü Aki· du. Alphonso, genç şairi bu aşk -
lı.e, Roldomont ve Sacripant ismi- tan vazgeçmeğe davet edince, Tas· 
~ taşıyan putperest cengaverler, so hamisini tahkir etmek mecbu
o:and'ın sevgilisi ;>Utperest An· riyetinde kalmıştı. Bunun üzerine 

~elıque ve Anjelikin aşığı Medor Ferrara dükasr, şairi yakalatmış, 
trktsin hafızasına nakşoldu. Ve 

delidir diye, Ferraradaki S'ainte -tıoe·· d h 
oı r ıntışar e er etmez meş ur Anno hapishanesine attırmıştı. 
lı,~u. Şairin müstesna üslCıbu, bu Tasso burada tam yetdi sene ka • 
·"'nılmaz .sahneleri canlandın - · 

)or .. .. .. . • 1 palı kaldı. Çıktıktan sonra sersen 
L , yurutuyordu. Anosto nun 1 ~ k ·k d h -1 b a a 
•ıa rne an onı , e a ı e unam ar • 

Alman matbuatında 
nasıl karşı1andı 

lngilterede mech•ırt askerlik 
,\Iınanyada hiç de iyi bir tesir 
yarntmamrştır. Alman matbua
tı bu hareket haklnndaki dU
şUnüşlerlni şöyle t>kSl'ttlrlyor: 

27 tarihli Der Fllhror: 
"lngiltere istediği gll.ıl hare· 

){f't edemez .• KAfi miktarda lrnv 
,·etli değildir .. Bu ı:;ı>hcııle nı

kit kazanmak için mPchuri as· ı 
kcrlik koyarak blof yapıyor. 

.Arkasında Amerlknh, MoskoYa
Ir, Parlsll ve Lon~lraıı Yahudi· 
ler gizleniyor." 

28 nisan tarihli 
gazetesi: 

Heidelbcrg 

"Londranm yıldırım şcklln· 

deki hareketi bizi Jrorkutmnz, 
çlinkil biz böyle bir rnt'cburt va· 
zife için lngiltercnin teşnlş 

şartlardan tam:ımt.?n mahrum 
olduğunu biliyoruz." 

2 7 nisan tarihll :!\!01 gen Post 
gazetesi: 

,'Dllnyada lngllizler glbl şld· 
elet gösteren bir mll!et yoktur.. RESIM 1: - Birkaç zaman -
Doktor Göbels, lngll\z1er ince- dır, Ajans habarleri, Holandada 
llkten m;hrumdur, demekte ihtiyat sınıfların silah altına alın· 
çok haklıdır .. lngilterenin vaz1· dığıru haber verdikleri gibi ayrıca 
yeti harpten sonra. altın çatal· Holanda erkanıharbiyesinin bir 
Jar ile yemek yiyen, gUmUş kol· Alman tecavüzu vukuunda mem • 
tuklarda oturan, fakat btlgisiz- leketlerinin üçte birini suya boğa
liklerinden dolayı etrafındaki· cak tertibat aldıklarını bill::lirmek • 
leri rahatsız eden harp zengin- teydi. Son posta ile gelen İngiliz 
!erine benzemektedir. lngiltere resmi gazetelerinden aldığımız bu 
Almanyanın karşısınrla da aynı fotoğrafta Holanda hudutlarının 

vaziyeti takınmak istedi. !şte nasıl muhafaza edildiğini görüyor 
bu sebeple gene Doktor Göbel· sunuz. 
ı-in söylediği gibi, onların par· 
makları ucuna vurmalıyız." RESIM 2: - Rumen hariciye 

27 tarihli Preussll'!he Zeitung nazın Gafenkonun Pariste Dalad
ye ve Romanyanın Faris sefiri gazetesi: 

"BugUnkU BUyUk Brltqnya Tataresko ile alınmış resimleri. 
1914 deki DUyUk Brltnnya de· Mallım olduğu üzere Gafenko Pa

ğildlr." r!s konuşmasrndan sonra Yugos -

27 nisan tarihli Ltşal Auzel· lavlarla da görüşmüştür. Nazırın 
ger gazetesi: tekrar Ankara ya gelmesi mevzu • 

"İngiltere dişine k:ıdar sllA.h· bahstır. 

1 
• 

' ' • 1 /: ~ 

.......... , ~- ~·u·--- ~.,.-.. ----- R_E_S_t_M~-3-: ---~--~Y-u-g~os~la~v~h-a~r-~ıc~i--.a~ 

ğımızı bozmaz. Fransa, Rusya, 

•• Yaller üzerine kurulmuş desta • .. , ... ,1,. ...... : ___ ı.:. l--....... ::.--~-
lı ... ,, yuurnuu, :sl'.T .ı.cuuauuaıı cı - başladı. Kurtarılan Kudüs yazıl -

rıllıtş bir mevzu 'Üzerine ( 1544 - dıktan tam on dört sene sonra 
S95) Torquato Tasso klasik bir 

nı neşredilmişti. (1575) Eser, bida-
tstan ibda d:liyordu. 

.,.. yette bir münakaşa zemini oldu. 

~ 
~ asso Romalı bir şairin oğlu i -

Fakat yavaş yavaş ltalyanlar 
: Romada doğmuştu. Daha kü -
ilk Tasso'nun tatlı üslubuna, zengin 

-~ . iken şiire karşı olan fitri ka· muhayyilesine, bu üslCıbun ve mu. 
lıyetini göstermiş ve on sekiz ya-

111 hayyilenin imtizacile vücut bul -
, da Renaud'yu ikmal ve neşret

muş kahramanlara meftun oldu -Şti. Şövalye kahramanlanna da-
t b lar. Artık bu destan, her yerde ir manzumeden ibaret olan 

·~il !!Ser, henüz çocuk denilebilecek heyecan ile okunuyordu. 

,/ı:ı'. Yaşta bulunan ve simasının Vaktiyle eski Yunanda Omirosa 
~~~Clliği, muasırlarının tarifine verilen tlahi unvanı şimdi Tasso • 
• tire Apollonu hatırlatan genç şa- ya verilmişti. Eseri Omirosun des
t:c ~erhal büyük bir şöhret temin tanile ilyada ile ayni seviyede tu

llıış ve vaktiyle Ariostoyu hi - tuluyordu. Papa sekizinci Cle • 
a}'e etmiş olan Ferrara dükalan ment şairi Romaya davet ediyor. 
0tquato Tasso'yu saraylarına tda Vaktiyle Petrarch'e yapıBığı gibi 
tt etmişlercli. Şair Fcrrara dü • Tarquato Tasso'nun şerefine, Ka
illcırının sarayında iken asıl bü _ pital'de eski Roma ananelerini ih· 
~le eseri olan Kurtanlan Kudüs'ü ya eden lir şan ve şeref, zafer 
•U~Xllağa başladı. Bu, yirmi tür • alayı hazırlanıyordu. Fakat hazır· 
tı den terekküp eden bir destandı. Irklar bitmeden Tasso ansızın öl. 
~· t"ı:uu birinci haçlılar seferinden dü. 
"ııın 4 1§h: Gde froy ide Bouillon Çocukluk eseri olan fakat vak • 

f:~.rilfrndan Kudüs şehrinin muha- tinden evvel inkişaf etmiş bir de-..r,_ d. 
l? e ılmesi. hanın abidesi bulunan Rennaud ile 

k bi Znlnanda g U· ye nazın Markoviç Avrupa mem-Polonya ya m r , . _ . . 
1 til kı d . "UnkU leketlermden yaptıgı bır zıyarette zelce at a aca ar ıı, 1" 

4 
• , • • 

tngiltore mUsalt btr fırsat bu· asken hır kıt ayı teftış edıyor . 
!unca bu oynanan tiyatroya bir ( 
nihayet vereceklcrcllr. lştç Pa· 
rls \'e Varşova bunu nnlamıyor

K ısa haberler ) 

lar ." 
28 nisan tarlhll Frauconle 

postası, Çem berlayııdt'n 
derek: 

bahse· 

"İngilterenln sözUnll tutma· 
dığmr bir kere dahn. gördUk ve 
sözUnli tutm1yan aılamın itima· 
da Hlyik olmadığını anladık." 

Jiesse gazetesinin 27 nisan 
tarihli nUshasmda: 

"lngilterenln vaatlarmın ne 
harici, ne de dahili slyaseUndc 
bir kıymeti olmadığını bu ke· 
re misaliyle gördUk.'' 

Nachtausgabe'nin 28 nisan 
tarihli nUshasında: 

"İngiltere kılıcını sallayor, 
fakat kimse ehemmiyet verml· 

yor." 
27 nisan tarihli ı\ugriff ga· 

• Belediye deniz hamamlarının ile· 
retleri hakkında tetkikat yapmakta· 
dır. Tarifelerin pahalı olrnnmasına 
dikkat edileceği gibi bu :ıu.rnsta bir 
talimatname de hazırlanacaktır. 

• İstanbuldaki deniz lıumaınlnrı 
şimdiki halde Filorya, Suauiye, Cad
debo.stıını, l\loda, Kalamış, llüyükde· 
re, llilyükada, Çanılimanı, .Altınkuııı· 
Salacık, Emirgan, Tarnbyn, Sarıyer, 
Kabataş ve Beşiktaştadır. En-eke 
mevcut Kızkulcsi pllıjıııc!an lı:ışk:ı 

Sal:ıcık iskelesinin yanında bir pliıJ 
daha açılmak üzeredir. IJundan lıaş· 
kn (iöksuda da bir pl4j açılacaktır. 

• ~ehir meclisinin içtir,.a müdde· 
ti bu haftanın sonundu ni:ınyel hu· 
!urken Yali ve Belediye Hdsi I.ütfı 

Kırdar azaya bir çay vr.retek, :lıun . 
dan sonra lıütçeyi Aııkararn götüre· 
cektir. 

• Tramvayın belediyeye geçıuesı 
üzerine Rami halkınıhn bir heyet 
\'ali ve llelediye Heisini ziyaretle htn 
tın Edirnekapıdnn R:ııı.b e kadar u-
zatılınasım rica etmişkrdır. 

% akat bu destanın en mühim şaheseri Kurtarılan Ku.düsten baş· 
,,'l'a raınanı .de Boillon'dan ziyade ka Aıninta isminde çoban ve kır zetcsi: 

a ~r:de ile Renaud'dur. Bilhas - hayahna !dair çok güzel bir kome· "İngiltere mecbıı rt askerliği 
l\r acırn kahramanlar, büyücü di, İtalyan nesrinin en güzel eser- kabul etmiş veya etmemiş ol· 
~~:ıaJe, hassas Hermini ve cen - lerinden sayılan mektuplar ve di· sun, Londranın harbe sUrUkle· 
Ctd~t Clorinde çon ince işlenmiş. yaloglar yazmıştı. yen yolundan yUrU,yenler hiçbir 

~--k-a-d--ın---e-r_k_e~k---------------R-e_p_t_E_k_rem __ ~_ıY_i_·n~e_u_ce __ h_ek_1_om __ es_ın_ı_er_._·· __ _ 

o:du 
Uşaır 

ı.ırdp; • (Hususi) - Size gön· 

it 01~1 °: iki re>sınin nyıır insana 
·(l~I u~rnnu yekten tnnıynblle· 

tllzı t e111 • nhnıin etmiyorum. Bu 

ıa,. llıler 1Jşak'n Elaz1gdan mu
"r 

'tıııtı Olarak gC'lmiş olan Bayan 
ittır.eye (şimdi Bay Emindir) 

lı;ı.y 
l •- nn Emine l:şnk beledh·c-'"ttar · 
at •ııdan lstanbula aınrli-

J~ "' tedavi olunmak tızere 
r l .. ] 

t.,, 1 ınıştı. Aınelivattan son· c.o ... ~. • 

• Ilııva seferlerine rağhct günden 
güne fazlalaştığı cihetle gelecek sc· 
ne yeni hatlar açılacaktır. Hanı yol· 
tarı idaresi bu hususta tetiiik Ye fa:ı 
li:retc geı;miş lıulunmaktad,r. 

• Jstanbul belediyesi tarafından 
kurulacak ekmek fabrıknsı iı;in lıe
lediyeler b:ınk:ısından alınııcnk 500 
bin liranın bu maksada kilfi gelmi:re· 
ceği anla.)ılmıştır. lktısnt müdürlil· · 
ğii fabrikanın Iınkik1 maliyet fiyatı· 
nı ve işlemesi için liızımgelen serma· 
ye miktarını tayin için esnsh terki· 
kııta giri)ıniştir. 

• Ankarallan şehrimize gelen ti
caret vekiileti müsteşarı Halit 1\nznıi 
lııızı tetkiklerde buluom11ktadır. Bir 
lıartııdanberi şehrimizde bılunan ve· 
kfılet müsteşarlarından ~!usıora :\uri 
dün Ankaraya dönmüştür. 

• Evkaf idaresi, idare içJrı Inzum· 
lu olmıynn b:ızı emlak \'c akan s:ıt
mağa k:ır:ır vermiştir. Bu emliıkin 
lıeıleli, yeni in ş:ıata .urrolunacalı:lır. 

\."akıllar idareli • ._.... u' 1 7 
.............. 1mı41tr. 

• J~tnnhul rnkırJ:ır idnresf, vakıf· 

-----------------------...... --~-

!ara ait memba :mlarındn :reniclen ~ ~· .~. 
tenzilat yapmağı kararlaştırmıştır. Kral z-fhı.~~">Jlöptılğe.fl,;ttı7fiJ, !1di&i &§.&J't'fff~ 

ıı. an Ii:miuc Day Emin ol· 

Bayan E mine Bay; E min olduktan sonra 
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Alman t'-ilı'zyasındak·ı Polonya lngilterenin cevabı 'Deniz ticaret umum' Heyecanlı Zabıta Romanı --
"ı - Rusyaya bildirildi . müdü~ü \..- KURUKAFALARIN ESRARI 

lılar tehdit ediliyor lngiltere b~~°:t:~~~~.1~:i~ Vekalet emrıne alındı 
111 Ankara, 8 (Husust) - Deniz 

Varrova, 8 (A.A.) - Almanyadakl 1 Öğrenildiğine göre İtalyan Alman • fun istifa.sının Sovyet harici si. ticaret um um m Ud UrU \0

0 eski 
Lchlller Birliği dUn Alman dahlllye yaya her cephede mUzıı.hlr olacak fn_,ya.setinde bir değişiklikliği ta - İstanbul deniz ticaret ınUdUrU 

lngilizceden Çeviren: H. MÜNiR 

nezaretine mUrııcaat ederek 17 mayıs_ kat Almanya ile Polonya arıuımda çı_lzammun edip etmediğini de öğ • ------- - -• 
-26-

ta yapılan nU! ı ı d 
1 

k k bl ı MU!it r\ccdet görUlcn lilzum U· 
1 

us yazımı ç n erp ıı aca r harpte rol oynamıyacaktır. renmeye çalışacaktır. Leroy bu pertavsızla, gozune 
edilen usu lerl protesto eylemi§ ve bu Buna mukabil Almanya llğlebl ihtimal M k 8 (AA) 1n .1 zerine \'ckAlet emrine alınmış· uı:ullerln Lchlllerc mllllyetıerlnl beyan Macarlstanı ya Slovakyayı taksime, .. 05 ov~.. · . ." - gı tere tır. tutarak kurukafanın içinde gizli 
lmkAnını vcrmlyec.eğlnl bildirmiştir. yahut da Romanyadan mUtalebatta büyük elçısı bugun saat 16 da olan yüzü tetkike koyuldu. 

Bundan baıılca gazetelerin yazdığına bulunmatn sevkedecekUr. Polonya Ma Molotofu ziyaret ederek Sovyet- --o- Yüz, şimdi bütün sarahatiyle 
göre Oppln Sllezyasında birçol< Mdl - caıiııtanın bir Alman tazyikine mul<a. ı lerin mukabil tekliflerine İngiliz Adliye Vekaletinin gözüküyordu. Gözleri, burnu, ağ. 
aeler olmuştur: Sterlldekl son Leh vemet edemlyeceğlnl bildiği için Yaca cevabını tevdi etmi§tir • bir tamimi zı, olduğu gibi meydana çıkmıştı. 
mektebi de Almanlar tarafından tab. ristanın Romanya l'e dostane münase. Londra, 8 (A..A.) _ Rö rter Le 
rlp cdllmlııtır. bcUerlnl idame etmesini tem!nen Bu . b.ld. . ~ Ankara, 8 (A.A.) 7 öIUm ve ~0~. dikkatle baktı. Fakat o, 

ı ldl ı 'd o - aJansı 1 ınyor· • bu yuz'u tanıyordu Bı"r daha b·ır 
m ece e 15 Alman kilisenin cbpe§tc nezdinde ciddi teşebbUBlerde . iJı . . .. .. ag-ır mahiyette mUesı::!r fiil gibi · ' 

duvarlarına kilise papasını ve Lehleri bulunmağa ~lamıotır. Moskovadakı gılız buyuk el. mUhim ve mUsta'!el ~hAdiseler· daha baktı. Evet tanıyordu. Bu 
"bcnUz vakıt varken Almanyayı ter • ÇEMBELAYNlN BIR SUALE çisinin bugün öğleden sonra Mo. d dl. A 1 1 I.; 1 konun- renk şekli, çenenin vaziyeti, ona 
ke .. davet edrn yazılar yazmışlardır. CEVABI lotofu ziyaret ederek İngiliz tek. e a ı um r erce .c e b ·· ·· b" 

Dzlcrkonlee'dc Alman. Leh paktının Londra, 8 (A.A.l - Anm Kama. liflerini tevdi etmiş olması, Lit- caya kadar delillerin kaybol· n u ~~~n ~ tand~drğa ait olduğu-
:!cshlnden sonra bir tebliğ neşrcdlle - rasmda lgçl mebuıı Debnııten B8§vekl. · f k·ı ·1 So yet h · maktan korunmasını temin yo· uL ı rme tey ı. 
rclc Leh ııaanlle Ayin yapılman menl'. 

1 11 
t vıno ~ çe. 1 .mesı e . v. .a.:1• eroy az sonra, bu yüzün sahi. 

dllml•tlr. e şu sua sormuş ur: et sıyasetinın değışmıyecegıne lunda ıuzumlu görlllecelc ted· bin· h t 1 d B .. t 
" BUyUk Brltanya hUkt'ımeU Polonya_ I . . 

1 
a ır a ı. u yuz, gor Strons 

ti d k D 
_, 

1 
si dair ngiliz makamatının mem • bırJerın alınmasına dair IX un·lki'nin lu""k t b·ı· d .. 1d .... 

yı garan e er en an.wg mese e ne . . . . s o omo ı ın e o uru-Yarıova, 8 (A.A.) - Gazeteler, 
Alman Sllu.ynıımda klıln Gosterllçdı:: 

Almanva ve oarkl Prusya arn.'lında nunıyet verıcı temınat almış ol. CU kolordu komutanlığınca ya· len ze · . . .. il d .. ,, 1 ngın ermenının yuz y u. 
yol meselesini makul bir tarzda ve duğunu ve İngiliz tekliflerinin pılan tamime bazı mahal C. l\f. Kur k f . . d b r 

rıayii, diğer kur.:ı kafaların içer 
sine de dökelim bakalım ne ola 
cak, (Leroy diğer kuru kafalara 
da, ince uzun şişedeki mayiden 
IJöktü. Hepsinde de yüzler ve ya· 
zılar teşekkül etti.) GCSryorsunuı 

ya. Bu a.damların ikisi de bir tire· 
ni devirmek ve soymakla itham c· 
dilmektedirler. Binaenaleyh bıı 

kurukafalar, içerlerindeki resim 
Jer•~ birlikte bir nevi itiraf ma 
hiyetindedirler. Mahkemede itira 
olarak kabul edilemezler; faka 
zaLıtı.nın elinde, mücrimleri taki• 
be vesile olacaktır. Kuru kafala · 
rın içersinde beliren §ekillere göre 
ı.damları takip edip meydana çr • 
karnıak mümkündür. Ve binneti: 

Polonyalı hallcın Şoven Alman unsur. 
lar tarafından tcthlş edilmekte olduk. 
lnnnı hD.bcr \'ermektedir. 

Polonyalılara nlt evlerden birçokla. 
nnm camları kırılmıştır. 

mUsllhane bir surette halletmek lçln karşılıklı bir anlaşmaya esas teş. U. liklerince bu hususta \'ekA· yü~n :ıtı a ~nmf ıçe~s~~r:ak e ı~en 
derhal Almanya ile mUzakerelere gl - kil edeceği ümidinde bulunduğu_ lctçe yapılmış bir tebliğ bulun· ~etler gör~ .. a u ~cı p 

1 
t ~mi ışba 

rı11meslnl Varşovaya tavsiye etml~ mi. nu go··sterir. · 1 dil uyor u. er e~.:ıız e a yaz•lc.rla, tiren suikastlerinin ma 
madığmdan bnhsllc r nyct e - k nca bu i•aretl · ld v 

dlr ve bugUnkU vaziyetin dUnya suı - ! .
1
. b h k·k• b. . . • :ı erın yazı o ugu hiyeti hakkında da bir fikir edi 

hll için tehlike te;;kll etmekte oımo.sı. ngı ız ceva ı a ı ı ır ıttı • memelüe olduğu mllıt mUdafan anlaşıldı. Yazılar fransızca i.di. Polonya llsanlle din tıyinl yapan Po. 
lonyalılarm fotoğrafları alınmakat, ı_ 

simleri kaydedilmekte ve kendileri teh. 
dlt olunmaktadır. 

na binaen lngillz cfkAn umumlyeslnl fakı tazammun eden Rus teklif. V"ekt\letlnclcn bildirilmiştir. C. Leroy yüksek sesle tercüme etti: 
tatmin etmek ma•·-adlle mezkil.r mesc lerini kabul etmemekle berater, müdd i miler·nın hAdlsenin na e umu ı n "1927 senesi te§rinievvelinin i-

nerek mücrimler pekala adalet eıi• 
:ıe. tevdi edilebilir. (Leroy derit1 
bir nd~s aldı. Bir sigara yaktı· 

Sonra yavaş yavaş sözüne devar1' 
etmcğe başla.dı.) Benim anladığı f 
ma göre, vaziyet §Öyledir: Bu ti 
ren soyguncuları çetesi birl:a~cl 
sı:m•denberi muvaffakıyetle çalış 1 
oıal<taydılar. Binnetice, çeteniJlt' 
büti n azası zengin oldu. Faka<~ 
şürıhc ve takip de arttığı için da a 
ğılm2ğa mecbur oldular. Bunun!~ 
beraber, çetenin hiçbir azası di 
ğerine itimat edemiyordu. Her bİİ 
ri, diğerinin sıkıya düşerek hadis'e 
hakkında polise mal\ımat vermesik 
neticede ötekileri yakalatmasınl~n~ 
korkuluyordu. Yani herkes, öte 
arkadaşalrmın kendilerine ihane~ 
etmiyece~inden, çenesini tutma .. 
ıınndan emin olmak istiyordu. Btla 
nun üzerie işte bu kristal kuru kit 
fa fikrini ortaya attılar... Şiınd 
onlann bir masa etrafına toplan 
mı§ otdu1tları bir geceyi tasavv 
edebiliriz. Masanın üzerintde krif 
tal kuru kafalar duruyor; masantffl 

Kur.fer Poranny gazetesi, Goıterllı; 

nahiyesinde ktıln Jedyn'den aldığı ma. 
ıomata göre, orada Polonyalılara alt 
olan son mektebe taarruz edllmlo ve 
mektep binası yıkılmıotır. 

Var§OV&, 8 (A.A,) - MU§ahlUerin 
söylediklerine göre, Polonya hUkQmeU 
Polonyanın Almanya tarafından tama 
D1lle muhasara edilmesine mAnl ol _ 
m:ık için bir yandan Lltvanya ile bir 
yakınlık vücuda geUrmeğe bir yan • 
dan da Macariatanın bltarn."lığmı te . 
mlne çatııımaktadır. 

Sureti umumiyede znnnedildiğlne 

göre, Ciano lle Fon Rlbbentrop ara • 
sında yapılan görtıımeler esnasında 
bilhassa Danz!ng ml'!ıeleslnde.n bahse _ 
dllml§\lr. 

Alman - italyan 
askeri anlaşması 

Roma, 8 (A.A.) - Siyasi ltal
yan mahfillerinde beyan olundu. 
ğuna göre Alman - aJya i f. 
fakının anahatları tesbit edilmiş 
olduğundan munhede metni sil. 
ratle tanzim edilecek ve hariciye 
nazırı Kont Cinno haziranda Ber. 
line giderek muahedeyi orada im. 
za eyliyecektir. 

Roma. S (A.A.) -Tribüna Al
man - Italyan ittifakının Polon. 
yaya Almanya ile müza.kerelere 
girişmek ic:in yeni bir fırsat ver. 
diği mütnlea.smda bulunmakta • 

dtr. 
Roma, 8 (A.A.) - Ribbentrop 

ve Cinno buraya gelmiş ve halk 
tarafından alkışlanmışlardır. ?\a. 
zırlar, vma Estede verilen dine -
de ve dineyi takip eden baloda 
hazır bulunduktan sonra Ciano 
geceleyin Romayn dön,müştür. 
Ribbentrop bu akeam veya ya
rın r..:ıbah Berline hareket ede 
cektir. 

Beı1in, 8 (A.A.) - Boersen 
Zcitung'a göre B. Fon Ribben -
trap, Berline dönmek üzere bu 
akşam-Este şatosundan ayrıla • 
caktır. 

ALMAN MATBUATI NE 
DlYOR? 

Berlinı. 8 (A.A.) - Matbuat 
mahfilleri, Rt>ma - Berlin siya. 
si ve asketi ittifakuun nefret ve 
infiall't! reddedilen çemberleme 
tehditlerine mukabele için ve te. 
sanüt boşluklarına çare olmak U
zere yapıldığını bildiriyorlar. 

Butrunla beraber halk, Roma -
Berlin anln~mnsmm resmi vesi • 
kalnra neden ihtiyaç gördüğünü 
merak etmektedir. 

Nançang 
Çinliler tarafından 
muhasara edıldi 

lelerln ad111ne bir tarzda halli ıUzu - Sovvetler Birli;;..;nin sark ve ce. s b t t la ·e delillerini t J 6' - u 11 vası n rmt · kinsinde sviçrede Sempelon tünel 
munu Varııova hUl<t'ımeUne bildirecek nup hudutları komşularına bir te. . dil midir? ziyadan vlkayn için ~mirı a - ekspresini deviren:., Altında da 

cavüz takdirinde karşılıklı te§ri- nln mUdnhalesine kac\nr tehiri !:.U var:lı •. 
Çemberlayn ııu cevabı vennlııtir: ki mesai esasına itsinat etmek - :ı 
Sual aahlbl Jonhnıton Polonya ha_ t d. caiz olmıynn tedbirleri alacak- Paroyan. 

rlclye nazın Bcldn 5 mayıs tarihli nut e ır. ları askeri muhalrnnıe usulU K. tlçü de biribirlerinin yüzüne 
kunu her halde okumuııtur. Bu nutuk, lstişare ve maliımat teatileri nun 83 Uncu ve .~hirinde ma· baktılar. 
mcvzubahB meseleleri daha lnglllz ga - vuku bulacaktır. Ancak fJİmdilik il zarrat olan haller->,. keşfin en 

b 
"" Sonra Solo Smit söze atılarak: 

rantiııl verilmeden evvel Almanya ile 
1 

u teşriki mesainin nasıl bir şe. 1 h 1 dll hAkl ı c . • ya un ma a n ye cı m " Hakhymı"sın L o d d. 
Polonya arasında. mll.zaltere halinde kıl alacagı hakkında sarih tek • - :ı er y, e ı. oldu~•nu gfüıterlr ı·fl 

1 
otopsinin ele nskert ndıt hl\klm Bunlar tiren kazaları tertip eden 

bM • ı er yapı mamıştır. . . ve'-'a mahallt adliye hftkimı hu· ret-..lı'r Demek o .. ldu"ru"l Lo d 
Polonya hUkt'ımeti tabii bilir ki, ln • Şurası ehemmıvetle kaydedili. J :ı ı;..u • en n ra· 

gııtere hUkt'ımetl doııtça bir sureli tcs yor ki, buanahatl~rdahilindeak. zurunda ynptlacağı ıla 118 inci h Ermeninin ismi de Paroyan öy-
vlyeyl meınnunlycUe kar§Ilayacalttır.ldolunacak b. 1 . i b. maddelerindo taı;rih ~dilmiştir. le mi? . , ır an nsma sıyas ır 
Sorulan sualin lltlncl kuımındakl mu. be • t• • t: d cf . Askert kazaya t!\bi C'llrUmlerdl' Gara1· sahibi Cekson da bac:ka 

1:em r sıyase ı sure ın e t sır :.-taıeanm ehemmiyetini de tamamlyle d.1 bir taraftan snH\'ıl~·etll askeri ceue merak ediyordu. Lero·~..ıan 
mUdrlk olduğUndan ısUphe etmek için C ı emez. Y .ı r" 
hiç bir sebep görmüyorum. Londra, 8 (A.A.) -Avam Ka. makam ve mercll~r haberdar sordu: 

Romadaki mü
sabakalar bitti 
Lido müsabakasında 

mnrasında müteaddit suallere ce. edilmekle beraber, diğer tnrnf- - Fakat nasıl oluyor da bu yüz 
vap veren Çcmbcrlnyn demiştir tan yukarıda zlkro1unan knnun ler bu 'kristal kurukafanın içersine 
ki: ~ıUkUmleri dairesinde muamele giriyor? 

"İngiltere büklımeti Moskova. ifası adliye vekflleti tarafından Leroy şu cevabı verdi: 
daki elçisi vasıtnJilc ).mi noka- alfl.kadnrlam tebliğ olunmuş- - Nasıl olacak ''cicili., dediği · 
tai nazarlarım Sovyet hükümcti. tur. mit zıpzıpların içersine renkler 
ne bildirmiştir. Bu siyasi n.oktai --o- nr.sıl giriyorsa ôy1e giriyor. Ya • 
naz.ar tcıı.tn rı y pııırk n, bu so- Subaylar hakk nda brttta şi§e is;ersinde ıckmer çıkar· 
rulan suallare aleni cevaplar ver. cc..11 ısı.>~cı" ııoKKauazıanınn t>amK 

Roma, 8 (A.A.) - BugUn bl.ntcillk mekliğimin doğru olamıyacağını bir layıha lan neviden bir §'CY·· Gayet kolay. 
mU.ııabakruarmm sonuncusu olan Krnl mebuslar pek ala takdir eda . Ankara, 8 (Hususi) _ Ordu Y2ln.ız içe~deki .:esimle yazıl~:· 

azan 

mUktı.fatı ko§Ulıırı yapılmıotır. ,_ d k k d k a ler b 
1 

h t• ahsu• 863- sa ı..u şışe e ı mayıı oyma ı ç go· 
ltnlyan Flllpponl birinci, lnglllz Frl. · '• su ay ar eye ıne m "' -

edbcrger 1klncl, Almnn Muckenbcr • Çemberlnyn, işçi mebusu ren. yılı kanuna ek olarak hazırlanan rünmüyor. Bu mayi, k~ru ka~anın 
ger UçUncU gelmtıılerdlr. dersonun diğer bir sualine cevap proje, Milli Müdafaa encümenin • ?öz. çulcurları ardındakı. dc.lıkten 

ver~rek lngilteren:n hedefi Rus- d . K tay r zname ı~erı boşaltılınca, o ~ckıllerı, bp· 
MUsabakaya l~tlrlık eden yegtı.ne en gcçmı§ ve amu u • 

TUrk atı Yıldız olmu,tur ve bu at Uzr. ya ile en kati teşriki mesaiyi el. sine alınmıştır. kı bir fotoğraf cam: gibi banyo et. 
rinde GUrkan dokuzuncu gelmiştir. de etmek olduğumı bildirmiştir. miş oluyor ve §ek11lcr meydana 

Krııl mtilctı!atmdan c.vvel yapılan Tayfur so··knıen 
Bu layiha esbabı mucibesinde çıkıyor. Anladın mı? 

deniyor ki: - Evet. Fakat bunu yapmaktan 
Lldo müsabakasında dıı İtalyan Con • 
fort1 birinci, Polonya Skullez ikinci, Kendi kusurları dahilinde vuku 
TUrk GUrkan UçUncU ve yine Türle 

1 
k d d ( Ba.ştoraf' 1 incide) bulan sıhhi sebeplerden, ilmi ve 

ı en erun an Antakyaya gelen . .. .. .. 
Polatkan d6rdUnco geJmı,ur. Sök b d d k b hakıki !durumlardan oturu normal ~ men ura a a coı; un lr suret. 

ltalyan 1 te karııııanmlf ve doğruca halk partı. tahsil müddetlerini uzatmak mak 
Habeşistanda ölen sine gltmlıtır .tııkendenındıL irat et • sadt altında hareket eden zayıf 

U:tl nutku parti blnasınm önUnde An- karakterli, atisini, şahsi ve milli 
takya halkına tekrar etmlşUr. Dev. f t" · · "d ·k ··• ·ı 

Roma, 8 (A.A.) - 'Nisan ayı ıet reisi nutkunda dem~tlr ki: n:en .. aa ın~ gayr.ı~u rı ogrencı e 
!cinde Habeşistnnda siyah göm· "BUyUk Türk milletinin ruhundan rın ust tegmenlıge yapılacak ter
leklllerden yirmi altı zabit Ye fl§ktran samımı sevgi, güven ve iman. fileri hakkın.da tebdil edilmek. ve 

zabi tleri 

r .. 
1 

U tU B 
1 

d iki ı lıı bA§ yaptı~ mllll Şef Kahraman 863 sayılı oı:+lu subaylar heyctınc 
ne er u m ş r. un ar an • ln!lnO'nUn siz.lere selClm ve muhabbc. mahsus terfi kanununa eklenmek 
si maktUl dUşmU5, biri almış ol· tini gcllnnekle bahtiyarım "Şlddelll ·· · b ğl ı k 1 · uzere metnı a ı o ara sunu an 
duğu ynralnrın tesiriyle ölmtlş, alkı,1ar ve yaşıııım ııe.ıılerl,.. Tllrk mil- k ]!! .h . t ._.:ı· 

ı ti 1 k 
. t anun cıyı ası tanzım ve aKUım 

yirmi UçU hastalıktan vefat et· e n n, Tür "ia anmm aynlmaz bir 

maksat nedir acaba 
Lcroy bunun da cevabını ver -

r:'.eğe hazırdı: 

- O maksa.dın ne olduğunu da 
kestirebiliyorum. Fakat· hele bu 

Emirgan gençler 
mahfel inin balosu 
19 Mayıs spor ve gençlik bay· 

ramında Sarıyer kazası Emlr
gAn gençler mahfeli tarafından 
bir balo verilecektir. Bu husus· 
t~ bir program haıırlnnmnkta· 

parçası olan Halayın da koruyucusu o. kılınmıştır .. , 
lan knhraman InönU ebcdl Şef BUyUk Bir madde olan ek prejenin esası dır. 

ltalya Kralı Berline AtatUrkUn millete son armağanı olan şudur: -----------

mlştlr. 

Ha.taya 1.1ımdlye kadar olduğu gibi ı Eski har flerle basılmış 
gidecek bundan sonra da her turıu ıutut \'e "- Muhtelif sınıf okullarında kitaplar hakkında 

mUznherette bulunarak AtatUrklln bU. kanuni ve nizami mazeretler hariç 
nerlln, 8 (A.A.) - Israrla do- yUk ruhunu şadedecektır. Bir ınUdilct.ı olmak üzere devamsızlığından ve· :A.ııkı:ıra, 8 (llususl) - Etüt 

lnşan şaylnlnra gUre İtalya l< ra· I tir cihan u:ı:unu saran kara bulut - ya uygunsuz hallerinden öttirü kitapları olarak ku:lnnılmak U· 

11 mnvıs 1938 de }-.itlerin ken- ların tesadUmUndcn hAsıl olan eım~ek . . . . !'. l . .; ~ 1 . '" tlısıplın cezalarıyle mahkum o a • zer" esin harflerle basılmış ki· 

d
l ı t ğ 

1 
ti I d 1 ve kıvılcımlar bir luıım yerlerı yak • u 

8 n~ yap 1 1 z yare n e ma ;: mış bir takım devletleri harita! Alem. rak okullar nizamnamesi mucibin Lap.~aı ı:::. okul Ye JcUıtUr kurum 
sadlyle 28 mnyısta buraya gele· den sllml;, ve geri kalnn kUçUk dev • ce tahsile devamları caiz görül - tarı kitf.pevlerine konulmasının 
cektir. Hitlerln doğumunun yıl·ı ıet'crl de şllmek için uğraşıyor. Bu 1miyen ve imtihanl:la muvaffak o - Türl; harflerinin kabul \"C tat· 
dönUmU mUnasebctiyle şehlrdelkorkunç zamanda en emin ve en mUs- 1'1amamasından o devrede tahsil lıll•i lıl\kkındakl lrnnuna aykırı 

k 1 t kl I( 
• ı 1 ı terlh Ulkc en mesut ve bahtiyar mın. . . 

taka Hataydır. ÇUnkU Hatay çok kuv. 
1 

• .. 
uru an n nr, r.ı ın ge mcs ·

1 
!hakları sakıt olup sonrakı devreye olup c·madığmın tı>sbitl l"ln hU-

ne i~tlzarcn yerJarlnde bırnkı· I Yetil anavntanın sağ~am ve sıcak ağu. i~tirak ettirilmek. üzer_e kıta.ya ve - kıiı~<?t n•ecıtse bir tc fslr teske· 
lacul,tır. 1 şun:ıa ya,ıyor. MUş!ık nuarları altın. rılen subayların üsttegmenlığe ter· resı vermişti. ~ianrlf encUme· 

Harl' c'ıye Vekilimı' zı'n Yu- 1 u:ı. bulunuyor. Annvatanın sıcak ,.e HL fileri kıta sicilleri müsait olsa da nt. aziyet tetkik ot niş ,.e bu lıtt 
tufltft.r ı;lneıılndc geçirdiğim 21 gtln, tahsillerini normal olarak bitiren d. b hl ,. u kanun 

1 
• zarfınc!:ı an:ıvat:ından uzak kaldıitım . . 1 ısen n n 

8 
me ?. u goslaV e ÇiSİnB ziyafeti D aylıl~ t.nhns...tırlcrlml tadil ve tahfif e:nsallcrınden bır sene sonraya hUkümlcrine aykırı olmadığı 

8 ( ) }:I 
etınit1lr. An:ı.vatandan ayrı ve uzc.lt bırakılır... neticesi ne yn rm ıştır. 

A nl.nrn. A.A. - nrlciy<' --o-\·ekili ve Bnynn ŞUl·rU SnrnC'o&- yaı;:ımak değll 9 ny D glln de olsa bize -:-::============= 
elem Yeriyor. Nasıl bir t\•lM annesini m:ı.ncvt huzurunda eğlllr Milli Şef 

lu, Yu ~oslavya elr!sl ve Bayau velev muvakkat <!c o'sa h"crn:ı•nn ln5nUnlin tıı.z•mıe ellerin.len öperim.,, Çukurca köyünde büyük 
Acemövlç şerefin" TUrl>lyeden tnhammuı edemezse Hatay Ye Hatay.I Develt reisi kendisine scvgilerınıl 

Çunk t ;. 8 (AA.) mangslnl:ı mUfaral~atıcrl miiıı:ısebetiyle, lılar da hergııngl bir nam ve wwan lzhnr ede:ı Hataylılara eantlan gelen en yangın 
buglin i\laı·marn ~l!şktlndc bir ta.,ısa ve herhangi bir §Cldl ve idarede samımı tc:eltltUrlerlnl beyan etmlotır. Ankara 8 (Huırnst) _ TaY-

bulunııa anavatanından ayn yaoııma _ Bir mUddct Partide dinlenen ve kendi. ' 

etrafında toplananların her birİl 
bir tiren suikasti tertip etmiş a t 
damlardır. Yani hepsi suçlu! O' 
tadaki kuru kafaları alıp zar o'f ~ 
nar gibi biribirlerine karı§tırıyo 

lar. sonra tekrar ortaya dökiı~ 
yorlar. Her biri bir kuru kafa ı 
lıyor. Beraberce bir de ince uzıJ 

§iıenin içinde bu kuru kafalara 
saklı yüzleri me}"1dana çıkarmd 
yarayacak banyo suyu vardır. S 
ra biribirlerinden ayrılıyorlar. "11 

ni çete dağılıyor. Belki de biribif 
!erini bir daha hiç görmiyecelc 
lerdir. Fakat biribirlerine ihn11 
edebilecek vaziyette de değildi!' 
ler. Zira içlerinıden herhangi bİ 
kendi ıunnı meydana koyac• 
kurukafanm kimde olduğunu bil 

mi yor. 
Solo Smit hayretinden ağzı aÇ} 

duruyordu. Leroy sözüne de\"' ' 
etti: 
"- Ben bu kuru 'kafaları f} 

Mort'un odasındaki kasa•:la görd 
ğüm zaman orasını bir nevi kıJ 
kafa mihrabı gibi bir ıey zan!1e · 
tim. Bir kadın heykelinin ba~1 

kurban olarak takdim edilmiş 
kurukafa karşısında bulundu~" 
:na kanidim . 

(Devamı uar) 

Zağrepte arbede 
çıktı 
( Baştarafı 1 i~ , 

tarihli anlaşmanın niyabet sn 
tarafından reddi üzerine ortaya ç · ~ .• 
vaziyeti tetkik etmiştir. A 

Bu topıantrdan e\·vel Maı;;cıdn ·~~ 
de, Hırvat reislerinden başka ıııt1 
kil demokrat partisi mUmessıııetl 
parlAmento mUltehlt muhalefet er~ 
ve milli parti reisinin lotıraklle ıı 
!erans akdolunmu,tur. ~ 

merkezi olan Nançang Çin h-uvvetlerl 
t raf !dan tamamlyle muhasara edil • 
r.:• tir. Çok şlddetıl b~r muharebe ol • 
makt:ı:.lır. Çin kıtaatı mezkt'ır ~ehrlr 
dı mnh':ıll lerlDdeD biri olan Llentayg· 
z:bde~. 

Han nehri repheırlnde Japonların 

Hankovua garblnde nehrin öbUr sııbl. 
ı 11e ı;~•lr ~in yaptıkları bUtUn te • 
şü .. bUsler yeniden tıklm kalmı~tır. 

ö~le zıraretl vermiştir. Bu zl· ğa asla tahnmmuı edemez. 20 senelik s~ ziyarete gelenlerle haablhal eden şanlıya bağlı Dumanıç nahiyesi· 
·afette hariciye ~·t'lrnek memur· hicran nasıl mazi ve rUya oımu,sa devlet re~I Harbiyedeki lkametglhma nin Çukurca köyUnJe bUyUk biı 
lnrı. YUGOSiavya (\lı:lllği erkft.nı devret te,·al<kUf da bir rUya ve mazi d!lnmUş ve gece lskenderunda c:ocuk 1 yangın olmuş, Menm~t Kaygısı 
,.

8 
Balkan antantı memleketle· olacaktır. Devlet reisi nutuklarının so- f'Slrgeme kurumunun balosunda bulun- zın evinden çıkan ateı, yllzUn· 

rinln, Dulgarlstanın ,.e l\lısrrın nunda Anavatana bUyUkle:ımlzden ve muş'ardır. Sökmenin Hataya avdeti den 20 ev, bir bakkal clUkkAnı. 
mebus arkndıışlarından gördUğil le -: dolnyııılle oehlrler Türk ve Hatayı ., 

diplomatik mtımesı;lllerl hazırı • eccUhe ltar§ı f11kranmı ıı!Syllrerek de., bayrııklarlle donanmıı, gece tenvlratı27 ahır, .. 7 samanlık, bir c:ı.· 

Hırv:ıt mUmes.!lllcri heyetinin ıı'r? 
i:erel~rl aaat 12.45 e kadar ,u , 
ve 5ğleden sonra tekrar saat '-' 
top·anılmlftır. Bu akşaıu veya ~ 
katı bir karar verflm.ul ınuh~ 

Bekir Şahlar vefat e~ 1 
Ankara, 8 (Hususi) -

Orman Umum MüdürU -ve ıı• 
Ziraat Vekaleti heyeti teftl.f' 
reisi Bekir Şahla vefat etnıitt•' bulunmuştur. mlşUr kt: BllyUlc ebcdt Şef Ataturklln yapılmı§tır. rol ve bir mektep yanmıştır. 



l\nıerikanın bir 
numaralı polisi 

Casuslarla mü
cadele teşkilatı 
reisi Leon Turro 

kimdir? 

1 - YAKIT 9 MAYIS 1939 

Yazla beraber 
gelen bir dert 

HAŞERAT 
Yaz geldi, yine haşcrat ile mü. 

cadeleye başhyacağız .. Küçük fa. 
kat tesiri büyük haşerat.. 

Hiç bir ressam, hiç bir sanat
kar cüsse itibariyle küçük, ehem. 
miyetsiz olan bu hayvanlann ha
kiki vaziyetlerini resmedemezler. 

Küçük bir pirenin, bir sivrisi. 
neğin bütün vücut yapısını ne ro. 
toğraf, ne de s~natkarin fırçası 
tesbit edemez. 

serttir. Vücut kısnnlarındaki ter. 
tibat ile de U!jarken müvazeneyi 
temin etmektedirler. 

Bu hayvanlar süratle hareket 
etmek istedikleri zaman kanatla
rını kapatarak bir bir çaylak gibi 
avlarının üzerine inmektedirler. 
Tatarcıklann büyük hortumları 

ve iri gözleri en şayanı dikkat kı
sımlandır. Bilhassa erkek hayvan 
lann hortumları çok daha büyük 
ve daha tesirl~dir. Esasen hasta
lık aşılayan hayvanlar da erkek o
lanlarıdır. 

SiNEK 
Her gün aramızda ya§ıyan si. 

nekleri cüsseleri biraz büyücek 
olduğu ve daima temasta olduğu. 
muz için daha iyi tanırız. Fakat 
onun da bflmedfğimiz, gözümüze 
görünmiyen birçok tarafları var. 
dır. 

En ziyade hususiyet gösteren 
kısmı hortumudur. Bilhassa en 
u~taki çekici cihaz görülecek şey
dir. 

Bu hususta herkesi düşündüren 
bir noktaya cevap verelim: Uç ta
rafı bu kadar geniş olan bu cihaz 
vasıtasiyle sinek yalnızca mayileri 
çekecek vaziyette iken, sonbahar 
ve fırtınalı yağmurlar sırasında 

nasıl oluyor da insanı dehşetli bir 
surette ısırabiliyor .. 

Cevabı gayetle kolaydır: Bu 
za!jrnlavda bizi ısıran hayvan bil
diğimiz sinek değildir. Daima di
şarda yaşıyan ve aynen aramızda 
yaşıyan sineklere bcnziyen başka 
bir cins sinek, fena havalarda eve 
hücum eder ve dışarda beygir ve 
öküzleri JSirldığı çok sert hortumu 
ile bizi ısısrır. Fakat biz bunu ·adi 
sinek zanneder ve taaccüp ederiz. 

Bu hayvanın ısırmasına ehem. 
miyet verilmez. Sinek ısırdı zan. 
nolunur. Halbuki, bu hayvan bir
çok hastalıkları, bilhassa Şarbon 
hastalığını aşılar. Onun için bu şe
kildeki JSırmalara lakayt ltalmak 
doğru değildir. Nctc'kim ısırılan 
yer de lderhal şişer ve kızarır. 

Stomoks, ile adi sinek mücade
le edilmesi lazım gelen iki felaket. 
tir. 

Hiç ehemmiyet vermediğimiz: 

adi sinek, tifo, verem, trahom gi
bi hastalıkları naklederler. Büyük 
bir nezaketsizlikle her tarafımıza 
rahatça konan sinekler ısırmadık. 
ları halde daha feci akıbetler do-

Tatarcık sivrisinek ile birlikte ğurmaktadırlar. 

sıtma gibi üzücü ve kara hümma Kadavralar üzerinde toplanan 
gibi öldürücü hastalıkları taşıma. bü_;:,ü.k kara sinekler ide her zar.can 
ları noktasından büyük bir tehli. iç!!'\ ~ok hastalık tehlikesi gös-
kedir. ter~. 

Malaryayı uzun müddet sivrisi- Y::zm sıcak günleriyle beraber 
neklerin taşıdığı ileri sürülmüştü. hepimizi tehdit eden haşerat ile 
Hakikatte ise tatarcıklar da sivri- kati surette mücadeleye girişmek 
sinekler lcadar tehlikeli mahlUk- lazımdır. Bu mücadeleye evvela 
!ardır. Bizim memleketimizdeki evlerimizden başlamak. şah:;an mü 
sivrisinekler um~yet itibariyle cadcle etmek, )'2J'Ü eıvkri temiz 
tehlikeli kleğildirler. tutarak sineklerin, her türlü ha. 

Sivrisinek ve tatarcık çift ka. şeratın içeriye hücum etmesini 
nallı uçucu böceklerdir. Kanatları hazırlamamak lazımdır. 
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........ . .... " ··--ı . Amerikanın bir l:.lektr· müh ıd. · a ·anıyor. 
ntHl'ilaralı polisi Devlet Oemiryolları Umum l\f.üdtirlüğünde 

(B<ış tarafı 9 ımcıtda) 1 Dev:let DemiryoUarı Cer seı visinin elektrik şutelcrini Ili 

Bu işi ti~ ııy geç bırakt1ğı için takilcn idare edecek mühcndure ihtiyaç vardır. Taliplcr.ın a;; 
kendisine çatan bir gazeteciye 1 lik vnzıfelcrini: bitırmi olmaları şarttır. İhtisas ve kabiliyeti 
Lean Turrou şu cevabı vermişti : 1 tlhnn neticesinde beğenılcnlerc 208 liraya kadar aylık \•erile 

_ Bann teşkilatın tamamı la- ı tir. Taliplerin biisııiıh:ıl ve diploma kiJltlurile en geç 8. 6. 939 
zımdı. Bunu da bizzat doktor rihine kadar Ankarada cer dairesine tahriri milrncaat etm 
Griebl'dcn öğrendim .. Hiç eUphc.1 ri ilan olunur. (3184) -------
ı~n..'Ileden banıı her fjeyi verdi. --iiiiiiiir!imiii~iiiiiiiiiii;iiiiiii;;;;::a 

G • Man'lar doktorun telefo. 

... 
Tcmsiltlc rol a7mı t1e ro11erlnl b!luflk bir c.'"c'1:7:atle ba.şaran Sivlu1l1 (}Ctıçler 

n..:na raptettiklcri bir hat saye. 
sinde, Villa.smn civar blr e.vdc 
doktorun yaptığı bütün mükflle • 
melcri aynen elde edebilmişler. Yıllık muham. 
dir.. ıncn klrası 

Teleobjektif ile mlicehhez bir B.'ly:!.zıtta Koeka. mahallesinin Cumhuriyet 75,00 
fotoğraf makinesi vasıtasile de caddesinr.le 18/ 20 N. <!V ve dükl.:ln. 
hususi memurlar dohtorn. gclen Ba.y:ı.zltbı Kooka mahııllcsinin Cumhuriyet 192,00 
~yaertçilc.rin hçpsinin resmini I caddesinde 22 N. dükkfın. 
rahatça çekmek imkanlarına mn. I 
!itkiler .. 
Ayrıca kısa dalga Uıerine ça -

lışa:n küçük bir dcdektör sayesin.. 
de de doktorun hususi radyo tcr
tibatile her taraftaki memurları. 
na ylladığı mesa)1ar elde edili -
yordu. 

Bayazrlta Koska mahallesinin Cumhuriyet 
caddesinde 112 N. dükkfın. 
B:ı.yaz.1ta Kosk:ı mahallesinin Cumhuriyet 
caddesinde 60 N. e\•. 
&yazıtta Vezneciler mahallesinin tramvay 
cad. sokağında 9 / 48 N. dükkim 
Gedikpaşnda Tiyatro caddesi sokağın.da 

10/24N. ev. 
Kadıköy halinde 51: N. dilkkan 
K&.dıköy halinde 5/ 25 dükkan 

120,00 

60,00 

120,00 

120,00 

9,d 

9,0 Sıvas Halkavi· 
ter1ısil kolu 

Bundan maada Leon Tu-'TOU 

doktora gelen ve doktorun gön. 
derdiği mektupları teker teker 
kontroldmı geçirmekte idi. So~ 
ra doktonm her sokağa çık1şm -

Kadıköy Cafernğu mahallesinde Muva.kkıt. 
hane caddesinde 8/5 N. bahçeli dUkknn. 
Kadıköy halinde 3121 N. dilk.kfuı 

90,00 
120,00 
840.00 63, 

Mavi yıldırım piyesini büyük bir muvaf- da gölge muh~ızlan kendisini a. 
dnn adım takip ediyorlardı. 

fakıyetle temsil etti Bu §ekil<te muazzam bir çalış. 
ma ve çevirnıe llll eketi tabii mu;. 

-------------1vaffnkiyct mtyvn..lannı verecek.. 

IGDIRDA 
Beı haydut zengin bir 

ihtiyarı boğazladı 

Sivas, (Hususi) - Şehrimiz 

HalkeYI temsil kolunun genç 
başkanı NUzhet Çubukcunun ~a 
Iışmaları ve onun etrafında: 

toplanan fstldntlı elmnanların 

Evlat sevgisi ti .. Leon Turrou mükemmel bir 
dosya tcşkfi ettikten sonra hare-

i ki çocuklu bir ana kete geçti. Evvela, küçükleri, son 
üç saat kuyuda kaldı ra büyUkleri ele geçirecekti. 

art.an faaliyetleri He SiYnslllar ız:uır. (Hususi) - ~şrcfpnşn. Tevkifat ba§lıyor .• 
sık sık snhne knblliyetıerfnf da I""n.mılpn~a caddesıntle, sa. 1, t t k"ı!.t 1 os acısız casus eş ıuı. ı o • 
g6sterlyorlar. ntıerco suren lıeyernnlı bir Jı!l.. B tc .. t.·ı"t ta d maz.. u ~ı .ı m pos cısı a. 

lnönUnden aldıkları direk- · di~e goçrulştfr. HUsııU zevcesi Bremcn vapuru berberi Johanna 
tlfle daima lllkUyo koşan ve o. Şükriye evde işiyle meşgul 1lten Hoffan. idi. Her ay başı Hoffma. 

şındn Allahverdi adında. z.cnğin: na. candan. bağla.nan ya;} lah çocukları 3 yaşın.da GUlerlc bir nm doktor Griebl'in imzasını ta.. 
bir cıttcl va.rdı.r. Bu ihtiyarın genç arkadaşların bu tnlışmn- ynşmdakl Mehmet .Ali, kapı Cl- şıyan bir çek vasılasile muazzam 
altınları ~u muhitte dillere hırını takdir etmeoıck mtimkln nUndeki su kuyusunun Ustllnde bir para aldığı ileri sürülüyordu. 
destan olmuş vazlyettedlr. Bu değildir. bulunnn kn.vağın UstUnc çıkıp Halbuki l..con Turroıı bunun as.. 

oyunmak istemişler, fnknt ka.- Iı olmadığını, bilakis bu teşkilat 

Iğdtr, tHasusi) - lğdır'ın 

Yukarı Arapkir kUyUnde pa
muk 1Jraatiyle u~'Tnşan 55 ya. 

altrnln.rı ele geçirmek se'fdaaına pa.k dnyıınamıywak dUpıUş .. azaıwun, pek az l:>i,t: para ~ 
düşen UUse~ın. Ali, Abdullah, n aln unu çoculda.rJn Jr..u -u.;ra.. 3:uv:ı J!'- dı1darmı ,mcydauo ~ıbı-.n~l.ı. 
Kndm Ali, Kalender , .e İsken. şekilde döldu1'ni1 th~ctliteTc bu ı:ınmal:ırı takip etm!'.ıtir. Johanna. Hoffman berber salo. 
der adında beş haydut; k6yde: gene arkadaşlar Aka GlindUziln r""aknt tnlihin güz<'I bir cilve- nunda tevkif olunduğu zaman her 
herkes uyuduktan sonra Allnh- kaleme aldığı Ye ınenuu tama- si olarak, kuyUda. su az olduğu şeyi inkar etti. Yardımcıları Tur. 
\"ordl':nln ~vlno gelmişler ve men kurtuluş havasını anlatan ıcın çoeuklnr boilulmamışlar, rou'nun ne yapacağını merak e. 
kapısını at-nak için uğrnşmağa "Mai yıldırım" piyesini tı>msil :ılllnşmağn. başlan:ıış.ardır. Bir derken bir .n,umaralI G - Mruı bU.. 
başlamışlardır. GUrUltu tizerlnc ettller. TcmsUdc Ç'lhşnnlnr vn. aralık Şllkr.iye kapıya çilimış yük bir soğukkanlılıkla peşkir .. 
uyanan Allahverdi kapıyı ara. zire bIDUmUnU şn ~ekUde yap. ve çocuklnrınr ara.mış, lm sıra- lerin bulunduğu dolaba doğru i. 
lılc ederok "Kim o?" demiştir. mışlardr. Yalçm: Nail Yardar. da ku)~ıınun dibinden gelen ses- terledi. nç_tı bir kenardan bir l<lb 

Hırsızlar dayanarak kapıyı TUrl;: öz; }Iadi:c C'nrıı ; Tuncer; 1 !eri duymuştur. Şeflcnt v~ heye- kıitdkutuds.~ çıkkardı. Sonra casus 
1 • d d k dl · ı k a ına. oncre : acm1şlnr ve ihtiyara. işkence et- Nusret Tercan· Ynral · Hilmi can <;)n e, o a en ın uyu- . 

' ' 1 ~ 1. - Suç ortaklarınıza. bıraz ha • 
m~ğe, paraların y .. rınt sormağa Atacnm Halimi; Hllnıi Baççil; ya nfmış \C yavrularım x.uc:ıı- . .. 

- 1 rnn. nlmı.. tnknt ı·u ... ·ıulan çı- şın muamele ederek onları soy -
ba.,ıamışlard1r. Hırsızlar ara. Mehmet OnlJaşı; nnı;ıp Kıvıl~ I "'' " lctmeğe muvaffak olduk. Gizli 
sındnn Ali bir aralık zavallı lh- cım. Aşe: Şem"iimııh Knpnıı~ı kamnınıştrr. Ana ile iki çocuğu düstuı unuz bu kut.uda. bulunu\·or
Uynrı yere yatırmış ve koyun Firuz: Ali GUrtekln. :Komiser: feryada başlamışlar, fakat yanı mu§ .. Ve öyle du dum ki, ki~se 
boğazlar gı~l bıçakla.. kafasını Osman GUncr, I\'.ayıı bey linkkı başlarındaki kahYcde grnmoron de buraya gelip ~itırm:ı. yapa-
vllcudundan nyırnuştır. Aşkın. Nuri bey: Osman! BUtUn çnlındrğı lcin seslerini işlttire- mazmış .. 

memlşler, Uç snnt kuyu dibinde. Kadm casus tahliye3ini talep 
I\41.tUler, bundan sonra bu fa. ıı.rka.daşlar Uzel'lcri:ı1e aldıkla:rrı knlmışlardır. Nllınyet ıgrnmo!on tt·-· Leon Turr k d" 

elayı ıgörerck ve odanın bir kö- rolleri tlti:ı 1.ıir itlnanın verdiği e ıgı zaman. ou en ı. 
susmuş ve lmradnn gelenler, sini hapihımedc ziyaret etmiş ve: 

şesttıc sakln.nmrş oln.n Alla.lıvor. bOyUk bir gııyret ve ha:ı içinde I tcr;ntlarr duynra't gE'.'lmlş ana. T hl" eniz • · b' b 1 • • - a iY ıçın ıraz sa ır ı 
<.'ll'ntn karısını yakalamışlar ve başarmaya çalıştılar ~e sinema I ile yanularmı lrnrtarmışrnrdır. olun, on sene sonra. falan belki 
ona. tUrlU i.,.kcnceler yapınıya salonunu dolt'furnn halkın artan I Saatlerce sa icindc kaldrklan çıkarsınız.. demi~ir. 
bnşl~mışlar.dır. Kadın can 'kor- hcrecan ve takdfr duyguları fle 

1 

Icin hastaııeyo nakleüilmlşler, I..con Turrou suçu tamamen tes 
kusandan paraların yerini gös. karşılandılar. bir mtlddet tedaviden Eonra ev- bit etmek için vakanrn maznun 
termlş, katiller paraları aldık- Neşet Na.tiz Dunumlıo~lu lorine gönderllmişlcrdlr. ve §ahitlcrinl hapsetmiştir. 
tan sonra blearo kadının kafa- Johanna Hoffman ve diğer suc 
sına kalın bir değnekle vurmuş. lulann beş sene ile )irmi sene a. 
lar vo tlldUğUne hUkmoderek rasmda. hapse mahkum oldukla • 
kaçmışlardır. Sabaha kadar rr malfundur. 

Kadıköy halinde 4/23 N. dükkan 
Kadıköy halinde. 53 N. dilkkiuıı 
Begikta.ş Sinanpaşa mahall~sinde Hasfırın 

sokağında N. 11 dilkkB.n. 
Beşikta3 Sinanpafa, mahalle.sinde Hasfırm 
sok&.ı:r<Tmda. N. 6 dükkh 
Be5iktaş Sirumpaşa. mahallesinde Ha.sfırm 
sokağında N. 7 dllkkfuı. 
Tepebaşrupa. Meşrutiyet caddesi sokağında 
N. 6 dlikkfLn. 

156,00 
122,00 
144,00 
40,00 

48,00 

48,00 

120,00 

Tcpcba§!nda )feşrutiyet caddesi sokağında. 270,00 
N. 8 dükkfuı. 
~hzadeba§mda Fevziyo caddesi sokağında 480,00 
N.15 ev. 
Mercanda Yavaşça Şahin maballesinlde u. 66,00 
zunçarşı sokağında. 242 numaralı dükkan. 
Sllleymaniyede Dölonecllerde 1 .N. dükkan. 5~00 
Gedikpaşada. Tiyatro cadde~i aokağmda 168,00 
10/21: N. ev. 
Emlnöırilnde Şeyh :Mehmet Ceylani mahal· 345,00 
100:";" DaJrI .. p auQ;5 .. ...-vL-cJ••• - o ı·.ı...ı.o : "• • tat bAw.. 

9, 
10, 

3, 

20. 

36, 

23 

Eminönünde Şeyh Mehmet Geylani mahal. 1080,00 
lesinin Arpacılar sokağında: 1/3 ve 39/41 

148 

N. dükldillr 
Ortnköyde Mu:ı.11im Neci caddesi sokağın. 

da: 1 N. -dilkldin. 
54.00 

Sit'ı<ecide Hocapasada Tramvay caddesi 300,00 
solmğında 11 N. dilkkfuı. 
G:!.latada Fermenecller sokağında. 15/165 4.00,00 
1'7. dükkiin. 

Yukarıda semti. senelik muhammen kiralan yazılı olaJS 
haller teslim tarihinden itibaren birer sene müddetle kira.ya. 
mek Uzcre a.yrı a.yn açık artrrmaya konulmu~. 
Le.uı.vım mUdürlüğUnd~ görülebilir. İstekliler hi7.a.larmda 
rilen ilk teminat makbuz Yeya. mektubile beraber 18-5-9~ 
f:.embc gUnü saat 14 buçukta.. dafm.t Encümende bulunmal 

(B.) (3 

Beden Terbiyesi İstanbul Bö!gesi Başkanhguı 
. ıı·e~bahçe sta.dyomunda. yaptırılacak l1287,12 lira 
bedellı taş Iha.ta duvarile 1129~ lira ke§if bedelli mevcut 
!ara. tel muhafar.a. tertibatı işleri prt.name ve projesine "' 
zarlıJı:la eksiltmeye konulmustıır. 

Pazarlık 11-5--1939 per§eDlbe günü, sa.a.t 18 de 
da C. H. P. bin~mda. Beden Terbi~ei İstanbul bölgesi B 
ğmda yapılacaktır. 

lhata duvarmm te.min,atr 1500 ,.e 'b?l muhafv.a terli 
teminatı 150 liradır. 

Taliplerin şartn~me ve projeleri görmek ürere her güt! 
ge bürosuna. müracaatla.rı ilan olunur. (3158) 

hayğın yatan kn<!ın kendine Casusluk te§kili.tlan 
geldikten sonra imdat ıstemlye faaliyetten geri yanlarından gecen bir balıkçı ı vesaite marn~ olan AmorJ 
başlı:wnış feryadına koşan köy- kalmıyor gemisln1n denize akıtt:ğt bir ııs teşkllO.tı şefleri Lcoıı 
ımer fr.ct var.lyetl görmGşler- D . ,. t k·ı- :na~ iin au ile temas ederken du. rou ııo birlikte blltUn ctı. 

oktor Grıebl ın c§ 1 a;ı or • man çıkardığım .görerek hayret hareketlerin! meydana çt 
dir. tadan kalkınca hemen yerıne bir 

kib b .. k rul kt lkm d" '""- etmişlerdi. Bahriyeliler bunları ğa muvaffak olmuştur. 
Jnndarma derhal tn e nş. yenısı u ma a gec e ı. ~ . 

b .1t d Am ·k hU kacak~ı zannelUklcrlnden ses-
lıyôr"" ve yedi saat sonrn eş c;en ayın cu ınsm a en an 

k ti d t 
.1 d lerlnt tskarmamışlardı. Fakat 

haydut da saklnndıkları yerler- me ra yo vuı ası e or usun -
d ki k d 1.. ,, U ri ertesi gUn denizin UsUlnU balık 

den yakalanıyorlar. a ·ara ve en.. AUVVe e 
mensuplarma hUviyctleri meş • oıusn V'e geminln zırhlarmın dn 

Bu tüyler Urpercllci hl'ıdlse 

buton ıgcıırı mUteessir etmiştir. 

Hiç yüzünden kavga 

klik bazı kadmlardan <;ekinmele. paslanmış old~lu görtılmUştllr. 
rini resmen bildirmiştir. Damacana. deposunu mcyda. 
Diğer tnrattan Leon Turrou _ na cıkaran pollsler bUyUk b!r 

nun çalı§maları da. Amerikanmıdlkkat ve esaslı tertibat lle ma-
·~ ~ ~ iç sahillerine bir casusluk teşkill. yiden bir numune alarak tahlile 

Yüzde seksen trab 
bir köy ~ 

Koıanın J{oyuncvl JıÖ· 
'ı:mrıı yUzdo sekseni tr• 
ıur. Bu tehUk:ell 'Ye ' 
hastalık yakın komşu J 
Lle r;lrayct etmektedlr. 

Gerek Koyunevl köYU' 
civar köyler hUld\metlO 

Kozan, (Hususi) - Kazamı· 

zrn Çn.nnklı mnhallef-linclcn Ah
met oğlu Ali ile nynı mahalle· 
den Jshak ve Bildl tir hıc :yu- , 
ıündnn nt"lz kavgnsı yaparken 
Alinin babası Ahmet de kavga· 
J• karışmış ve hepsi blrlblrlnc 
~ırmlşUr. Bn sırada tshak Te 
Bilfılln ellerindeki sopalar Ah· 
mcdln başına inmiş vo Ahmet a
ğırrn başından yarnlanmıştrr. 

...... ~~f: .• }:;ı . ~ · ' : 'ı tının faaliyette olduğunu meyda.. p;öndermlşler. fakat yarım saat 
'· :·:.~·.g~.~t.:. ı• • ;~ na koymuştur. 'sonra mayiln flddetU bir hlmız mını istiyorlar. 

• -· •• ·~:::.;~~: 
1
;?.J{-.... ~"C". • Bundan ikl ay e-nel de Leon olduğu meydana tıktığı sıralar-

·\·:·;tf~~~~f:~~-::-:$ RO •. f.._: ..... 'Turrou ,.e arkadaşları Snnfran 1da, .de~onun elddetll bir lnrıIA.k 

' ı O LANI.< r . tf A'{ilif~'!'t'K1· :~~:~:~:k~:·~:d:!~.~:~~"ıc!~! =~~;,:~;~,~ava,. uçtuğu d• 
H JI:. MJ'lk'Lil 11 edebilecek bir ha.mız ile dolu Amerlkadakl Alman -Japon 

damacana deposu meydana çı- casusluk teşkllltr Lcon Tnrrou 
NY. karmışlardı. Bir liman gemisin- ve arkadaşlorına gUzel bir fa. 

de nöbet bokliyen iki bahriyeli nlty~t sıtbnsı olmnş ve her tnrın 

Dr. Hafız Cer1' 
LOKMAN HE.!Cfl' 

Dahilıye mUteha•51 

btanbul DivanY01~ 
No. 104, Tel: 2z39 _______ .. 
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Alman kıtaıarını·n işg al i nden sonra 

Moravya vo Bohemya taraf la
rında nasıl yaşa."l.l'JOr 

Alman orduııu tarafından 

Çek memlekotlerlniıı işgall yal
nız askeri bir hareket değil, ay· 
nı zamanda ehemmiyetli bir e · 
konoml teşebbUsUdar. Bu lktı· 
sadt teşebbUsUn gayesi UçUncU 
Rayh'ın kurumuş lktısadlyatı· 

na yeni gıdalar vermekti. Fa· 

ym Japonya, Ruıyanın Uzak 
Şark kısımlarım tnhlrim edilmit 
g3riince yeni bir mu\•affalayet • 
dzliğe düşmemek :çir. bu kere Çi
ne hücum etti. Çin Japon hlrbi 
hala devam etmektedir. Japonya -
nrn Asyada ehemmiyetli bir mevki 
alması hem Rusyayı hem de İngil
tereyi memnun etmiyccektir. Bu 
sebeple Çin - Japon harbinin lda
ha pek çok uzayacağı a~ikardır. 

Kaldı ki Çin kolay kolay istil! 
edilmez büyük bir araziye Ye tü -
kenmez insana maliktir. 

Sovyet Rusyarun menfatlcri.• l 
Asyadadır. Esasen Avrupa.da bir
çok rekip devletler ve daimi bir 
kin vardrr. Halbuki şark birkaç 
seneye kadar kimsenin tahayyül 
bile etmediği emsalsiz servetlerle 
doludur. 



Beyaz biber 
Kırmıubiber 
Tarçın 
Yenibahar 
Kimyon 
Karanfil 
Zencefil 
Sablep 

Yemeklerinize lcı.zet; 
Nefaset verir ve 

sıhhatinizi korur. 

Her yerde 15 gram
hk paketleri 

No. 31-40 4 cü ıeri K.r. 
31 Rasin kUlliyatı iV 60 
32 Metafizik 40 
33 İskender 60 
34 Kadın ve sosyalizm 100 
35 Demok.rit 25 
36 Dinler tarihi 125 
37 Filozofi ve sanat 40 
38 Etika 100 
39 Herakllt 25 
40 Ruhf mucizeler 

~, 
650 

Bu serinin fiatı 6.50 kuruetur. 
Hepsini alanlara yüzde 20 lskon. 
to yapılır. Kalan 5.20 kuruşun 

120 kuruşu peşin alınarak milte

baklsl ayda birer lira ödenmek 
üzere dört takeite bağlanır. 

Kadınları 

En ince 

elbisenizin 

albnda 

5K t ZAYl u ruş ur Eğirdir kazası nüCmı memurluğun-
dan aldığım nüfus tc'd:crcmi ve 934 

Rahim hastah- görünmez 

vücuda bütün 
•~~~~~~~~~~~~~~~!!~~!!~ scensindc Diyarbakır G3 üncü :ılay-__ .,...__ --- dnn alını~ oldııihım ''C ıı:ı5 senesin- ğından koruyan 

Sıhhi en birinci 
adet bezleridir. 

serbeıtiıini 
İstanbul Defterdarhğtndan · 

Senelik 
kirası 

Lira 
Ercnköyünde Kozyatağmda Hilmipaşa sokağında 
yeni 6 sayılI mna bahçe 6 odalı k~k. 180 
Beşiktaşta Vi~zade mahallesinde 2349 metre 
murabbaı ~lık gazino mahalli. 272 
Sarayburnunda Fener sokağında Çüte fırınlar 

kira müd. 
de ti 

1 sene 

1 ,, 

mevkiinde kain ahır. 27 3 •• 
Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayrimenkuller hiza. 

lnrındn gösterilen müddet ve muhammen senelik kira bedelleri 
ilzerinden icara verilecektir. Senelik kiralan nakden ve peşindir. 
lhale 23-5-939 salı günü saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin % 
7,5 teminat akçelerini vakti nıuayyeninden evvel yatırarak mez. 
kfır gün ve saatte defterdarlık Milli Emlak MüdürlUğünde müte. 
§Ckkil komisyona müracaatları. (3060) 

Siirt Belediyesinden: 
1 - Usulü dairesinde ilan edilmiş ve Siirt belediye encüme. 

nlndc ihalesi yapılacağı tesbit edilmiş olan Siirt §ehrine isale edi. 
Iecek suya ait eksiltmeye Nisanın yirminci günü saat 11 re kadar 
talip zuhur etmediğinden ihale bir ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 - Keşif bedeli yüz yinni bin lira olup 2490 sayılı kanunun 
16: 17 inci maddelerine uygun yedi bin iki yUz c)li liralık muvak. 
kat teminat. 

3 - Bu müddet zarfında teklif edilecek bedeller haddi layık 
bulunduğu takdirde ihale 20-5-:939 gilntine rastlayan, cumartesi 
günü saat 11 de Siirt bele<!iye encümenide yapılacaktır. Şart.na
meler altı lira mukabilinde verilir. 

4 - Bu husus hakkında fazla izahat almak istiyenlerin be. 
lediyeler imar heyeti fen §efliğine Siirt belediyesine mUracaat et. 
meleri ilan olunur. (3056) 

. ............................. 
POKER 

de Beyoğlu yabancı ıısı.crlik şube

si ne kayıt ettirdiğim terhi~ tezkere· 
mi zayi eltim. Yenilerini alacağım
dan eskilerinin hiikmii Y'>klıır. ,,25 
doğumlu Oma Karabaıı. CK.t. 86) 

r Baker Ayakka= 
Rahat ve sağlamdırlar. 

3u ayakkaplan almakla iktıaat 

:?bnit olacaksınız. Halihazırda 
lstanbul lkinai icra memurlu. 

yerli ve ecnebi malı zengin ğımdan: 

;etitlerimiz vardır. Geliniz, Beyoğlunda Kalyoncukulluğu 
;örünüz ve intihap ediniz., , caddesinde eski 121 yeni 129 ~o. 

lu Hanede mukim iken halen ika. 
••~•-•.••••••••-; metgahı meçhul kalan Lefter 

ı.~tanbul Asliye i\ r:ınrr Ilukuk Kostııntine: 
Alahkemeslnden: Osmanlı Bankasına olan 3969 
Davacı Kocarımslafop:- .,n !zcitürk lira borcunuzdan dolayı tahtı 

sokak 6 sayıda l~rahim :;onuk tara- hacze alınıp satışı icra edilmek 
(ından karı~ı ıkamet;.ıaııı meçhul .. b 

1 
K d k .... d Z'"h 

Fatma Arzu aleyhine ıkaırıt' eyledi· uzere u unan a. ı oyun. e u -
Al boşanma da,·asının m•:dden:ıley- tilpaşa mahallesınde atık thla. 
hin sı:rab(nda icra kılınrın tahkik:ıt mur çe§lme cedit Tahtaköprü so. 
ve muhakemesi sonun<l:ı: iki tarafa- kağmda atik cedit 76 (76) No. 
ra'.'lında şidcielli geçind1lik me\'cut lu 14 _ ()O metre murabbamda ve 
oldııı!u şehndelle ı;nbit r.J Juğıındnn derununda tnş ibinayı havi hah. 
T. K. N. nln 1~4 , 142, 1 ı ~. 150 nci çeyc 14-1--037 tarihinde ehli 
mn(ldelerl m11!'1blnce bos:ı nmolnrına k af d ·a ılan tetki _ 
bir sene miiddelle Fn:m:ı Arzunun VU uf tar m an }' P 

• 
verır. 

Toptan satı' 
Deposu: 
Istanbul Iş 
Bankası arkası 

Rehvancılar sokalC 
Can Laboratuvarı 

Tel: 21939 

iç hatf ar güverte kahve ocakf an 
1/Haziran/939 dan itibaren sene sonuna kadar açık art

tırma ile kiraya verilecektir. Arttırma 15/~fayıs/939 saat 14 
de Denizbank 'Kamara strvisinde yapılacaktır. 

Karadeniz hattı için. 400, Mersin 150, !tzınir 100, İzmit 50, 
ve Bartın, Ayvalı'-, lmroz, Karabiga, Bandırma, Mudanya ha 
larınııı beheri için (75) liralık teminat laz.nndır. Şartlan öğ 
rcnmek üzere her gün mezkUr servise müracaat edilebilir. 

başkası iıe evıenememe ;ine ve kü· kat neticesin.ele 7100 lira kıymet Akhisar Belediyesinden : 
çük Sevine ile Hn:rrettiııin b:ıbnları takdir edilmiştir. Bu rapor tet. 
nezdinde bırakılarak •el~~ etlerinin kik ile kıymete bir diyeceğiniz Şehrimizde yapılacak amplifikatör hoparlör tesisatı 1§1 a 
h:ıhalnrı tarafından k1 ırnnılmo"ına olduğu tnkdirde yirmi gün 7,ar. eksiltmeye konulmuştur. 
d.air gır:ılıen "erilen :2!1 • 3 

- :
39 ~:ı- fmda icra hakimliğine bildirme. Açık eksiltme suretile yapılacak bu işin ihalesi 11--5-939 

rıh ve 
3811063 mıınur:ılı hukmun niz lüzumu ilanen tebliğ olunur. rihinde saat 15 de Akhisar belediye encümeninde yapılacaktır. 

müd. dc:aley~in ik:ımc•~Jhın_ın m.~c- (17610) 
hulıyetıne bınaen on beş ı?un mutl- Keşif bedeli 2650 liradır. 
detle ililnen tebliğine karar veril_mi' ----SA_H_tn_l_:_A_S_I_~-1 -U-5--- Bu gibi şehir tesisatını yapmış müesseselerin teminatla 
olrnbııkla lehli~ yerine ~cçınek. 117.e· Neşriyat Müdürü: u. Ahmet Stvengil müracaatları ilan ounur. 
re mahkeme dn·anhnne~ınc t:ılık e- Basıldığı yer: v AKIT Matbaası Şartname belediyeden istenebilir. (2964) 
dilmiş olduğu ilAn olunur. (29075) --------------------------------------ı 

ZAYİ 

Her yerde 

traş bıçakları en sert 
sakah bile yener ve 

cildi yumuşatır. 

traş bıçaklarını 
ısrarla isteyiniz. 

Emekli alay katibi f•len !ı;mail 
H:ıkkı TokgÖ7:den muhns<;M m:ıaşım 
tatbik miihiirünii kaybettim. Yeni· 
~inin yapıldıAı ' 'e e~ki"il"in hükmü 

il;;~;;;~~~;:~~~;~~;,:·~;;;~ lı•••••••••••••••••••••ı•••• alacaj:!ımdan e~klsinin hükmü olma
dıAı mın olunur. Selim Gıint~. 

Akhisar Belediyesinden : 
ı - 939 mali yılı Akhisar §Chrinin umumi temizlik işi ka

palı zarf usulile eksiltmeye konulm~tur. 
2 - İsin bedeli muhammeni 8.000 liradır. 
3 - Her isteklinin bedeli muhammenin % 7,5 uğunu teminat 

olarak verecektir. 
4 - İhale 15 Mayıs 939 pazartesi gUnü saat 15 tedir. 
5 - 1stcklilerin şartnameyi belediyemizden istiyer ek kapa

lı zarf usulilc müracaat etmeleri ilfln olunur. (2966) 

Akhisar Belediyesinden : 
1 - Akhisar Belediyesi elektrik Fabrikasının 939 mali yılı 

ihtiyacı olan tahminen 40,000 kilo motorin, 1600 kilo Vakum ya. 
ğı, lbOO kilo Dizel yağı, 1460 kilo kuru buhar silindir yağı, 1000 
kilo yatak yağı, eksiltme suretile ve kapalı zarf usulile alınacaktır. 

2 - .l\lecmuunun muhammen bedeli 5584 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı muhammen bedelin yüzde yedi bu. 

çuğudur. 

4 - !hale 15-5-939 pazartesi günü saat 15 de Akhisar bele. 
diyesinde yapılacaktır. 

5 - Yine Akhisar elektrik fabrikasının yıllık ihtiyacı olan 
540 ton maden kömürü eksiltme suretile ve kapalı zarf usulile 
alınacaktır. 

6 - Yıllık kömürün muhammen bedeli 6480 liradır. 
7 - Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzde yedi bu· 

çuğudur. 
8 - Kapalı zarflar tarif atı kanuniye dairesinde yapılacaktır. 
t - thalde 15-5-939 pazartesi günü saat 15 de Akhisar be. 

Icdiyesindo yapılacaktır. 
10 - Sartname ve evsafı Akhisar belediyesinden istenebilir. 

296!5) 

(K.f. 87) 

Dün ve Varın 
Tercüme kül~iyat. 

Sahş yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-10 kitaplık birinci serı 
Numara 
1 Safo 
2 Aile Çember i 

Kuru~ 

100 
100 

75 il 3 Ticaret, Banka, 
Borsa 

4 Devlet ve thtila.J 75 

5 Sosyalizm 75 1 
6 J. Rasin külliyatı I 75 1 

7 tşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta Iaşuur 60 ı 
9 Isfah:ı.na doğru 100 

10 J . Rasin külliyatı Il 75 

795 

Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 
ur. Hepsini alanlara % 20 
~konto yapılır. 236 kuruşu 
'1e.şin alındıktan sonra kalan 
ı lirası ayda birer lira öden. 
""ek üzere dört taksite bağla
nır. 

ııııııııııı 
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