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r Hitlerle Musolini'ıil ~ 
mumdan hıJkelleri Jıkıldı 1 

Mebiko, 10 ( A.A.) - ,.. .. , 

yanın arifeahıde, tsa11 ntbjmdan 
dolayı bir mumya1111111 yakılmaaı 

mutat olan Yahudaıun yerine bu 
sene Hitlerle Muıollninin mum • 
dm heykelleri ~ıtır. 

lef ik_ ~t!Yd_'!'!'_. ~'!~ine_~!n_~ .. :_ ~if ~!_":__!!_ipı'!;! _1!_e~ __ e!!~tf.~ 
B8şvekıl harı te daır 
mühim · bir ··vı di 

amaset kaynağı Büyük Türk ordusuna dayanarak her tehlikeyi 
-·----· tecavüzleri bertaraf edece"' · mizi söylemekle iftihar duyanın 

lngiliz t minatmın 
Türkiyeye t şmili 

l111dra'a dünkü naznlH teplant ı sm~a 

Lod.-a, 10 (&A.) - Arna
nuu;&n ltcalt tııerlıie Ata .. 
~tzcle hW• olan vutyetl tetkik 
tola bu aalJah ıaat il de mlhfm 
blr ~e toptdbli wtubat
muıt1W. 

Sff~ m~flll•rln Glrencllll· 
ııe ~. l~a~Janltaı1an 
haretetb:a!a hıllllJ. ltab'aıı mu 
nueb•f:lerl Gserlllft olaa hukuki 
~ılrletlile 4otu üclenlı4ekt 
btlttlll-.ıtatejlk Tall7eU üWk 
.~ati\ 

Yv\Uitan ve Yuı~l&T)'aya 
kartı 'ftaty.lUı teh4lcll tncllli ka· 
b1n•ılııhı 19nl blr ttalyan 'hare- Y.U.n B«nte1rili Gı. Mffobo 

ta i harp' 
1 dildi 

z lar 



2-VAKlT 1t NISAN 1939 

işaretler. : ---
iki cephe ortasında 

Arnavutluk Malar~~ ile umumil Tiirkkuşu kampları 
Adiryatik Wıillerinde nid>etsiz mucadele · l B . ... d "t"b . . ' 

bir boiuıma oldu. ltalya bütün ugun en 1 1 aren yenı yı 
kuvvetlerile Arnavutluğa hücum Beynelmilel hikayelerle ' 
etti. Bu hengame Avrupa için yep propaganda yapılıyor çalişmasına başlandı 

1 

yeni bir sürpriz oldu. Adiryatik .Milletler Cetniyeti malatya j}e 1 

ıahilinde geçen facialar dünyaya mUcadele komitesi bütijn dünya· t 

unutur a)l:N olduğu bir melhumu da müthiş bir ifet olan malarya 
yeniden hatırlattı: Yiğitlik! Şeref ile daha sıkı ~ir şekilde mUcadele 
için ölmeyi bilmenin mina11 Adir- için yeni tedbirler nlmıetır. Ko. 
yatik sahillerinde ılık inıan lumile mite bütün dünyada malaryanın 
yazılnuıtır. ne büyük, ve beşeriyet için ne ka. 

Sıhhhat 
Nizamnamesi 

Bugünlerde alakadar
lara tebliği l>ekleniyor 
İş kanununun tatbikatından o

lan sıhhat nizamnamesi bugün • 
!erde Ankaradan alakadarlara 
tebliğ edilecektir. Sıhhat Veka,.. 
leti uzun milddettenberi nizamna 
me üzerindeki tetkiklerini bitir • 

Cumhurreisimizin 
Tarihi Portreleri 
(Ya.zan: llllülE'l' .MUN1R) 

K PJ>HETIJt Cumhurrcisl· 
ıniz lsınet lnönü'niin 

rcnkU olarak basılıp ço altılll' 

cak yeni JK>1'lrclcrl hnkkmd• l' 

dün bir refikimiz, tanınmış red
'iRmlnı·ınıızın mütAlcalarını s<r 2 

ruyordıı. Çn11ı ,.c l•'cyhaman gl· <l 
hi iki ii~tnt sanntkilrımızın '\"fı• ç Avrupanın korku ve harp psi . dar tehlikeli l>ir hastalık olduğu 

kosu içinde yaııyan insanları ya- fikrinin yerleşmesi ,.e bilhassa 
nı,nda hpanyol Cumhuriyetçileri malaryanın yegane müsbet de. 
gibi Arnavut milleti de bcıeriye • \'asr olan kinin almak suretiyle 
tin yalnız müstevlilere bir gübre bu menhus hastalı~ıı önlenmesi. 
vazifesi ıörmiyeceğini isbat elti. nin pek tna kabil olduğunun bi • 

miştir. Nir.amname ile bütün iş 
yerlerinde işçilerin sağliğiyle ala. 
kadar tesisat yapılması ve ted. 
birler alınması mecburi tutula -
caktır. 

--o--

Tren saatleri 

~ 
cııc1" gctlrtl.lğl bu cscrlct<Jell 
hangisin.in mürecceh oldu~lı b 
ntC\7.uul>ahls edlllyor ... KendJrt'l t 
ı·essam olmamakla beraber gö- ç 
ren gö7Jcrim, duyan ruhum ,·e d 

ı hakikntlerl kn\-rmnnğn uğrn~nıı Bençe Avrupanın iki destanı ger linmesi kin geniş bir propagan 
çi mağhibiyetle neticelendi, f ckat daya girişilmesini karar altına 
bu mağlubiyetler ;için Hamille bir· almıştır. 

likte: Merkezi Amsterd:ımda bu1wıan 
"GALiP SAYILIR BU YOL • komite dünyanın en mariıf hika. 

DA MAGLOP!,, diydl>iliriz. Çün - yecilerinc mlaryanm insanlık a. 
kü bu mağlubiyetler yarınki ga.. rasrnda yaptığı tahribatı, sebebi. 
lebclcrin tohumlarını arza serp - yet verdiği vefiyatı tebarüz -et
mektedir. tiren ve kinin alarak hnstahğın 
Arnavutluğu iıgali psikoloji be.- nasıl önlendiğini gösteren ki.içlik 

knnından eheııwniyetli olduğu ka • hikiı.yeler yazdırmıtjtır. 

e lS M t •t•b şöyle btiyle zekAmln. bu nıe,·ı.tl 
. ayıs an ı ı aren hakkındaki intibıumı tcsbit et• 

Edırne yolculuğu 9 saate mck hem hıüen kcndlml nln111r . . 
ınıyor yorum. 

Balkanlar arası demiryolları Şöyle k.l: nu tnblolardan ııct 
• Türkkuşu kampı faaliyetinin talebe müracaat etmiştir. Bu ta. konferansında müşterek tarifeler ikisi <le knhra.mnn nc,·lct Reisi· 

'1'iir7;bışıı çalışımı Zarından bir iııWxı 

bu yıl geni& mikyasta yapılmasL lebelerin sıhhi muayenelerine bu~ tesbiti için alman kararların tat- nıizin şnh~iyetlnt birer zıwıyc· 

dar dünyıuım vaz,iyeti bakımrndan Btı hikayeler, türkçe ôe dahil 
da dikkate layıktır. olduğu halde her dile tercllme et.; 

Bir Belcrad telgrafuıa naz.aran tirilmi§tir. Bu hikayelerin dünya 
İtalya Yugoslavyaya aösterdiği matbuatında yer bulmasına ça. 
dostane hareketten dolayı te,ek - lışılacak ve bu suretle insanlığın 
kür etmiı, bu dostane hareket ol. mnlaryaya karşc uyanıklığı te . ,. 
ıa olsa YugC?slavyanın Arnavutlu- ru~ edilecektir. 

için llava Kurumu Türk kuşu şı,ı- glinden itibaren Hava Kurumu bikine' başJanm~~ Uzeredir. den aksettirmekle beraber, çat· 
besi c~as'ı surette.çalışmaya baş. merkezinde başlanacaktır. 25 mayıstan ıtıbaren Avrupa lı İbrahim t.arnfın<lan meydan• 
lamıştır, Türkkuşuna girecek ta. Hava !{urumu merkezinin son trenlerinin gerek şehrimize va - komıhnus olanı Bü:rük Lideri· 
le belerin muayeneleri bugünden Yerdiği bir karara göre bu· yıl rış, gerekse şehrimizden hare~et ıııhl dRh~ dolgu~ hlr tn.maml• 
itibaren yapılacaktır. Bazı gaze. ilk hazırlık kampları her vilayet. saat~eri değişmektedir. O tarih- yetle ,·cmıektodir. Çallının ynı.,. c 
telerin yazdığı gibi Türkkuşuna te uygun görülen sahalarda açı- ten ıtibaren konvansivonel treni - d 1 " ··t " ==t .... 

. .. • tıgı ı><n1rc e nonu nun, g""''"' 
sözlü imtihana kalmış talebe de. lacaktır. Talebe ılk once A ve B sabahları 6,45 te gelecek, akşam. 

1 
d 1 t d"f t uH· .. 

· l 1 d 2 h r n e 1er zaman c a u c tı,., ıw 
ğil fakat ikmal imtihanına kal- brövelerıni buradan alacaklardır. arı a 2 ,35 le areket edecek. 

1 
ki k 
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iun iıraline .es çdcannamuıdır. Beynelmilel komite, bu kararı. 
Yiıne b.ir Roma telarafına göre, nı sıhhat ve :;,~mat muavenet \'e

Italya Arnavutluğun İHalinden katetine de bildirmiştir. Memle • 
sonra <'oıtlarile eski hudutlar da • ketimizde de tesirleri görülen sıt. 
hilinde münasebetlerini idame e • maya karşı hallnn bilgilerini ar. 
decektir. tıracak olan bu buluş iyi karşı • 

Bu iki haber, iıgalin mevzii lbir lanmıştır. 
mahiyette olduiunu anlatmakta -
dır. Bir taraftan Belrradı memnun 
etmek, bir taraftan ancajmanlara 
rinnesi muhtemel olan devletlere 
ka ı onun temayüllerinden bazı -
lartıı iffa etmek, bir taraf~ da 
Balkandaki devletlere itimat tel -
kin etmek maluadını eütmektwir. 

Bir kaçakçılık 
Yeni mallar hurda mua-

mel~ti!-le ~~i.rj\ıp~l 
ıstenmı§ 

İstanbul giinırüklerl başmüdür 
IüğU yapılnn hir jbbar il.zerine ,mü 
him bir gubtrUk ka(;akçıhğını 
meydana çıkarmıştır. 

Haber aldığımıza ıgör-e hurda 
mallat·dan gümrük resmi az alın. 
dığı i~in iki tüccar reni malları 
hurda <liye giimrüklen geçirmiş
lerdir. Gümrükler b;tşmüdüdüğU 
tüccarların ifadelerine müracaat 
etmiştir. 

Bu, Yugoslavyanın i!r:•l hak -
kında ~amil bir cHİ'§Ünce ile hare. 
ket ettiğini iyi bilmemize imkan 
yoktur. Fakat 927 aenesinde ltal· 
ya ile Arnavutluk arasında im:.ı:a -
lanmıı olan muahedenin maddele
rine ve o zamand&J?beri llalynnın 
Arnavutluk üzerinde siyasi haki
miyeti kat'i bir surette tesis et.m.İş 
olduğuna göre, ((nfi derecede ken
di lehinde olan vaziyeti İtalyanın Hazinenin zararı pek f:~la gö. 
yeniden c!eğiıtinneğe lüzwn ıör • rülmektedir, Tahkiknt bugünler. 
mesi :ne i.le i~ah edi!•bilir. Eğer de bi~irilecektir. Günu;ükten ge. 
mıı.kıat sıyası_ ~ufuz ııe t~aly~ Ar· cirilen mallarıµ çoğu otQmobil 
navutlukta kalı derece ııyası nu. I lastik ve yedik aksa.mıdır. 
fuz sahibi idi. Arnavutluğun fiili 
bir ıurelte Italyan nufuzu ve aa -
keri i!~ali altına alınmaıı sebebi Hayati Kimya 
ni Balkanlardaki yakm kom, ular Profesörlüğü 
la olan münubeette değil, dünya Tıp fakültesi hayatl }\im-ya pro 
mikyasmdaki faaliyeti ile mukaye- (e.sörü Lip~itin muka.velesj sona 
se etmelidir.~ • . . erdiğinden ,ye.ıine Prag ünh-ersi-
Anıavutlugun ııgalı, lngıltere • te!i profesörJerinden :eoro\:iÇ ta. 

Polonya mukavelesinin inki,afı ih- yin edilmiştir. 
timaline karıı ,imdiden alınmı§ bir Profesör dün itibarf,ıı fakülte. 
mukabil vaziyet diye izah miiın - deki derslerine başlamıgtır. 
kündür. -o-

Bayrak ve ay yıldız Berlin _- Roma mihveri, kenai 
tabirlerile lbir çenber içine alınmak 
teht..1idile kartı karııyadırlar. Fatih halke\•inden: 

1 b 1 k ~ • ·ı t' Se l k 1 . d m z uyanı ı ve az m a anı • 
mış ta e e a ınmıyaca lır. Buna Kamplara lazım olan a et ve le. ır. mp on e spres erı e sa- . hl 

1 11 
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sebepte ikmal imtihanlarının ya. vazım temin edilmiş bulunmak • hahları 7,22 de gelecek. ak~am. c sır r nt m a goru uyo : 
1 l , . • . Çohre doğrudan doğruya keJl 

pıldığı eylul ayında irürkkuşunun tadır. Ik açılacak kamplar Kon. arı 22 de gıdeceklerdır. Yıne 15 . ' . ~ 
11

• 

faaliyette·bulunmasıdır. 1stanbu1 ~ .. a, !zmir, Edirne, İstanbul, An- mayıstan itibaren bugü.r}. 11 saat disıni temaşa edenle ha) atı 5 

lisesi, üniversite talebelerinden Jtara, Kayseri, ve Adanadadır. olan İstanbul - Edirne tren yol. ı·ctte Rllka.<lardır. 
şimdiye kadar Türkkuşun11ı 700 culuğu 9 saate indirilecektir. Ezciimle oturuşu, bütün lly•· 

Maarif müdürü ~ Ankaradan döndü 

MaariiŞürası temmuz 
. öaŞülda' l~planıyor· 

!stanbulun türlü maarif meSe. 
3eleri etrafından Vekaletle görüş. 
pıek üzere maarif müdiirü Bay 
~evfik Sut Ankaraya çağırılm'lş. 
ıtı. Bay Tevfik Kut Ankarada Yc
)caıetıe temaslarını yaparak dün 
şehrimize dönmüştür. 

~Iaarif Vekaleti 1stanbul maa. 
t"ifinin mektep, muallim Yaziyeti 
etrafında esaslı tetkikler yap -
ımakta ve bu yıl açılacak 'Orta, Ji. 
se \'e sanat okullarmın yerlerini 
ve sayılarını tesbit etmektedir. 

EQ mühim hedeflerden biri o
lan ortn tedı:Jsat müesseselerini 
iayni zamnnda meslek •ve sanat 
bilgisi veren bir müessese haline 
sokmak işi üzerinae de ehemmi. 
yetle durulmaktadır. 

Vekalet ayrıca Istanbul m.aa. 
ırif müdürlüğü bütçesini de göz. 
den geôrmi~tir. 

Bundan başka en mühim ~!er
den biri de ecnebi ve elrn.lliyet o. 
kullarının tedrisat ve öğl'.etmen 

..,·aziyetidir. Buradaki öğretmenle 
;rin evvelce yazdığımız gibi mak
tu ücret usuliyle çalışmaları u. 
sulü tatbik edilmesi için ihzari 
ıazırlıklarmı tamapılamıştır. 

Bu öğretmenler muayyen ders 

çevresine göre birer ücret ala -
caklardır. 

Bütün kültür i§leri hakkında 
yeni ve eaaalı kararlar vermek U. 
zere toplanacak maarif §fırasınm 
Vekli.let, temmuzun ilk haftasın. 
da toplanmasına karar vermiş • 
tir. Şılra hazırlıkları Hummalı bir 
surette devam etmektedir. Şura
da görüşülecek esaslar kitap ha. 
tinde n~.§redilecektir. 

Neşriyat lcongresine işti~ 
rak edecek müme~siller 
• Ankarada toplanacak olan neş. 
riyat kongresine gidecek tabi, 
matbaacı ve mecmuacılar ara • 
smda seçim i~ine dünden itiba -
ren ba§lanmıştır. Dün ilk toplan. 
tı kültür. direktörlüğünde yapıL 
mış, matbaacılar namına; Ebuz.. 
ziya Velit, Ali.ettin Kırak, mec
muacılar namına: doktor Hafız 
Cemal Lokmanhekinı, Celiı.l Er. 
gun, Halit Fahri Ozansoy, Çocuk 
mecmuaları namına Tahsin De. 
miray, Faruk Gürtunca seçilmio . 
lerdir. Önümüzdeki çat1amba gü· 
nü derleme direktörlüğünde ta . 
bile?," de toplanarak seçim ya • 
pacaklardır. 

--o- knt vo snlnhct.hıl temsil ctme1'· 

O b d 
lo bcrnbcr, icabında hemen h•· 

f o Üs ava s 1 rekcte müheyya ciddi bir hazır' 
hğı ela tnzammun ediyor. Bil' 

Bugün Asliye Cezada has a bu nokta, tnönü'nUn 

60 şahit dinlenecek taahbiid ettiğimiz ınllli meziyet· 

Eski İstanbul vali ve belediye lerlnc1en haşhcaslcllr ve hıl 
't&isPMü'hfttin tTsfürlClağın, •muz. noktruım " tandnr<l' olnr k: ı1ta· 
nun bulunduğu atobUs yolsuzıu. ın.tnlecek o talıloda telıarll.z et 
ğu işinin muhakemesini yapan tirilmiş olma ı çok mühimdir. 
temyiz dördüneU ceza dairesi, le. 1nihıii Re.islcumhurumuzdur· 
tanbulda bulunan 60 1 mütecaviz İnönü Milli lfnhrnmnmmızdıt• 
şahidin istinabe yoluyla Uadele: lntinil en bii)·iik idarecimiz; crı 
rinln alınmasına karar vermiş. yüksek diplomatımızdır. JJu· 
İstanbul adliyesine talimat gör. mınla herabcr, Yılmaz $e!imlt1 

dermişt.i. icnlımda tek bir muRzzam kale 

Adliye tarafından bütün şahit- hallnc1o göğiis gerecek Biiyili' 
lel'e tebliğat yapılmıştır. Bu sa. 'l'iiı·k Uiitlestnin ele en yiik-:ck 
balı ve öğleden sonra birinci as. kuınıııulıı işaretini tem il ed~· 
liye ceıa mahkemesinde dinlenL ccktir. Çallının ,·ücufüı gctirdı· 
leceklerdir. Mahkeme bütün gü. ğl portrede oturan tnünii, biitiitl 
nünü bu jş için ayırmıştır. hu hnrc•kct \'e siikiınun memzııC 

-o--

Berberler Cemiyeti 
toplantısı 

Berberler Cemiyeti buı:ün cemi. 
yet merkezinde bir toplantı yapa· 
rak idare heyetinde münhal bulu. 
nan üç yere yeni azalar stçecek--
tir, 

~--

Münakale ve Muhabere 
Vekili bekleniyor 

Münakale ve Muhabere Vekili 
Ali. Çetinkaya bugünlerde ~ehrimi· 
z~ gelecek ve bilhassa İktısat Ve· 
J:aletinden aynlarak münakale ve 
muhabere vekaeltine bağlanan De. 
nizbank ve Deniz Ticaret müdür -
lüğünde tetkikler yapacaktır. · 

--o-

hir tc:r.nhiiriicli.ir. O }W>rtred<' 
biiyiik T:iirk milletinin - her J1C 

!'Cklldc oluı'f'a obun - biiliin lir 
itynç "\'c zaruretlerine <lerhnl 
1.-:nlkıp ko~mağıı hnzır. hı\dJsc· 

lcl'lc nıcşgul l>ir tı.)'Rnıklık. c· 
ncr.fik l>lr yaknr giin"ıliiyor. Dn· 
ha rlo~rıı u o rnerjik Ynkar, hll 
tabloda claha tatmin cd,lcl bit 
:ıe,·kle mii-;;ahndc odilmektecıtr. 

Trak vapuru 
, Mudanyaya yakın Trilye sa • 

hillerinde karaya oturan Trak 
vapuru dün akşama ltadş.r blitün 
çnlışmalara rağmen kurtarılama. 

mıştır. 

Qu tehdidin manası Almanya ve 1 - 'Evimizde verilmekte o • 
ltalyanm ham madde, ve gıda mad lan mutat hafta konferanslarının 
deleı'i Lulunan sahalarb olan irti· 13 üncüsü 12 nisan .c;arşa"rnba gü. Ölenlerin yol paraları 
batını kesmektir. Bu fikir harita nll saat 21 de ev lturağınôa, de. Dahiliye Vekaletinden beledi. 
üzerinde i~ade. edilmek istenirse niz 1is:ıd t:ırih mualli~i Fevzi ıreye gelen bir tamime göre ö. 
Tunanın §Unalınden geçecc_k ve K~rdoglu tnrafınCian (Turk Bay. t lcnlerin tahakkuk etmiş yol pa. 
Baltı~t:ı nihayet bulacak bır hat ragı ve ay yıldtz) mevzuunda ve. raları varislerinden almmıya • 
bu vuifeyi görebilir. rilecektir. caktır. · ' 

İstanbul gümrükleri 
, kadrosu 

Yeni sene bütge ve kadroları 
hakkında Vekii.letle temaslarda 
bulunmuş olan İstanbul gümrük. 
leri başmüdürü Methi Ankaradan 
şehrimize gelmi~tir. 

Gümrükler Umum 
Müdürü 

Londradaki h11vG nakilyatı kon. 
gresinc i§tirak eden ve bir müd -
dettenberi İngiltere gümrüklerin • 
de tetkikler yapan Gümrükler U· 

Sabah yardım için Alemdar 
tahlisiye gemisi de vaka yerine 
gitmiştir. 

Bu arada lfonya vapuru da ha· 
rcket ederek Traktaki 150 parça 
yükü almıştır. Vapur çakıllık bir 
sahile oturduğundan kurtarılma. 
sı güç olacaktır. 

DemOkrasilerin Beri in • Roma 2 - Bu konferansa her isti yen' 
mihverini ıböyle bir çenberJe ihata gelebilir. 
etmek istemelerine mukabil mih. ===:::::-=:=::::::::::=====
veı- dtwletleri de &ıda ve ham mad· mihverin nufuzu altına aolı:mnlan. 
de memleketlerine biran evvel yer. ru kolaylaıtınnak aayesini takip 
leımek emelini tahakkuk ettirmek ec?ebilir. Bu hareketin hedefi ham 
arzuıundadırlar. madde ve gıde maddelerini temin 

Çekoslovakya hareketi ham mad oldufu gibi askerlik balmnındzn 

de ve gıda maddeleri mıntakaları- da mühim istinat noktalarını ihti· 
na doğru bir ileri hareketin batlan va eder. 
gıcıydı. Arnavutluk iıgalinin manasını 

Arnavutluk iııali, ltalyan kuv - mevzii Olmaktan ziyade demokrasi. 
vetlerinin muhtemel hareketlerde llere kartı alınmak isten• bir va
BulgaristanLıı birlefm8Yİ göze ala • ziyetin ifadesidir. 
ı ak Tunanın cenup mmtakalannı Sadri ERTEM 

Bir senelik Belediye 
tahrir atı 

938 senesi zarfında belediyeye 
44..442 enak gelmiş, 36.112 ev. 
rak gitmiştir. Yekün 81.154 tür. 

Bahar tarifeleri 

Bütçeler henüz kati şeklini at. 
madığından başmüdür yakında 

tekrar Ankaraya gidecektir. 
--o..!..-

Denizcilerin terfi 
imtihanı 

15 nisanda tatbik edilecek o. 1 Bir haftatanberi Ortaköydeki 
lan Adalar ve Anadolu hattı ilk yüksek deniz ticaret mektebinde 
bahar tarifeleri 29 nisana kalmış yapılan kaptan, makinist ve di -
trr. Havaların vaziyetine göre kış ğer denizcilerin terfi imtihanları 
seferlerinde esasen geniş tutulan nihayet bulmuş, evrak tetkik e • 
va.pur seferleri "şimdilik kafi .gö. dilmek üzere Ahkaraya gönde • 
rülmektedir. · rilmiştir. 

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

mum Müdürü Mahmut Nedim, ..-----~----ıı~---'f 
ayın 15 nde şehrimize gelecektir. :E Salı IÇarıam. 

-o- > -
Beynelmilel vagon :::.::: ıo N ıSAN j 11 NiSAN 

c::ı: 2 ı Serer il 21 Sı:fcr 
nakliyatı kongresi t- 1a4 Kasım g 1515 Kasım 
Yugoslavyanın Skilip şehrin. 

ıdc toplanacak beynelmilel vagon Vakıtler 
nakliyatı kongresine memleketi - ı----•:, 

miz namına iştirak edecek murah. 
haslar dün akıam hareket etmiş -
!erdir. Bunlar Devlet Demiryollan 
dokuzuncu i§letme mUdürü Nus -
ret ile Ankarada tahsilat reis mu-1 
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avini Cemaldir. Kongre bir hafta 1.._ ..... __ ...;.. ___ ....;;.,_.-, __ 
ıürecektir. 
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Her işimizde sür~ 
atli olalım 

Son Haberler Günlerin peşinden: 

Yetmiş senede - - --· -

Bebek Büyükdere yolu hala 
Hisar önünde boca l ıyor 

Yazan: Nizamettin Nazif 

Afganistanda ipti
dai tahsil mecburi 

Bu yüzden yeni bir kıyain 
ba§gösterdi 

ırandaki düğünde bulunacak 
heyet dün akşam gitti 

bir yol 
Şu ,atırları Reıat Ekrem Koçu. 

nun 1869 tarihinde Franaa hüku. 
meti tarafmdan Tüııkiyenin §81'k 
vilayetlerinde bir tetkik seyahati
ne ı:ooderilmit olan Theophile 
OeyrolJe'in kitabından te.rcüme et 

. tskldn medeni insan cnlışkan {değiliz . Bunu aramızda bllm~
' e Ya rat an insandı. Şimdi mede· . yen yok, takat bazı sahalardaki 

Afganistan genç ve ileri fikir. 
li hükümdarı kral zahir Şah mem 
lekette yeni b ir terakki hamlesi 
atmış ve bir kanunla iptidai tah. 
sili mecburi kılmıştır. 

Heyete Al i Rana riyaset ediyor 

!ret sadece çalışmakla ,.e ya. görUnUşllmllz asrın bu hakikati 
l'atınak la hUlasa edilemiyor. karşısında öyle bir a ykırılık 
llenı calışmnk ve yaratmak lA. Hade ediyorkl bu gafle te biran 
zıın; hem de dikkatli olmak, eHel nihayet vermemiz lı'tzım 
<lalnıa daha dikkatli olmak ,.e Yaptığımız uzun mukaddeme· 

<.:abuk yarat mak rnzım. ZamanR nln sebebi budur. 
\'e ıneeafeye tehnktlm etme k I - Belıelc - DU~Ukdere yolı.ı 
bu~rnnku insan cemiyetinde ar. hAlA Humelihisan önünde boca· 

tık Yalnız bir ihtiyaç olmaktan lıyor. 
c;:ı}{ınıştır. ı.mu meziyet de bu· 2 - Anka ra caddesi as faltla. 
clur. İetikball tayin eden "mil· nacak, halA kaldırım kazıyoruz . 
letıerın muka.dderatı kendi 500 kofrenln beş saatte takıla· 
ellerindedir." diyenler, bugUn bilmesi de mUmkUn olduğu kim 
8özUktUk lerl kadar hie, bir senin hatırına gelmiyor. 
zaınan haklı gözUkme~işlerdir. 3 - Bir EminönU meydanını 
Zira her millet her gUnkU veri. Uç yılda tamamlayamadık. 
lllhıt 1 ğ ' - Bir yapur siparişini bir 

il azlığına ve çok u una ' 
~öre Yaşamak hakkını y a ka. buçuk yılda yaptık . Yine doğru 
;anı~·or ya bUsbUtUn kaybedl. dürüst beceremedik. HIAh. llAh . 

or. İşin acı tarafı şuki bu hadise. 

··- l sUk ballnden emin olan ler, yıldırım sUrntlle demlryolu 
nııııet hangi millettir?" da,·asınr tahakkuk ettiren , yıl. 

bh 11 k dırım sUratlyle endilstrl proğra. c ie soran olursa Ter ece · 
e"aıı mını tahaklrnk ettiren, yıldırım 

ancak şu olabilir: 
"- sUrati ile orta çağdan nıuasır 

Avrupa gazetelerinin yazdığı. 
na göre, bu kanun, her yenilik 
hareketi gibi, mutaassıp halk ta. 
rafından fena karşılanmış ve hat 
ta bir isyan çıkmıştı. Kral, bu is. 
yanı bastırmak için asker gön • 
dermiş ve çarpı~ada 200 ki§i 
ölmüştür. 
Mal\ım olduğu üzere bugünkü 

kralın babası Nadir Şah, ileri fi. 
kirli olmasından dolayı, 1933 te 
öldürülmüştü. 

---o-

Çin Sefarethanesinde 
Ankara, 10 (Hususi) - Bu ak· 

şam 20,30 da Çin scf arethanesinde 
Ankara gazetecileri ıerefine bir 
çay ziyafeti verilmi§, geç vakte 
kadar eğlenilmi§tir. 

Ankara, 10 (Hususi) - İran Ve 
liahdinin düğün merasiminde lb. 
riciye Vekili Şükrü Saracoğlu bu· 
lunaca'ktı. Harici vaziyetler dola· 
yısile heyete Gümrük ve inhi5ar . 
lar Vekili Ali Rana Tarhanm ri· 
yaset etmesi muvafık görülmüş • 
tür. 

;·ı ,.yet, bu ak§am saat 23 de kc.1 
kan hususi tı role M usula müte · 
ver•İhen h.ır~ket etmiştir. Heyet· 
te Mccliı R~iı vekillerinden Refet 
Canıtez, General Karım Orbay, 

Muhasebat müdürleri ile 
muhasebeciler arasında 

Ankara, 10 (Huıuıi) - Kaza 
malmüdürlüklerile vilayet muha • 

ıebe müdürlüklerine veya mülki 
ve askeri müesaesat muhasiplik. -

!erine tayin olunacak malmemur • 
lan i}e batladıklarını hemen o gün 

kendileri tarafından bir tahrirat· 
anlamıranın yirmi dört ayda ,·e· la Zat t1leri Mü.dürlüfü firmaıile 
rebildiği yanlış kararı tatbikat Vekalete bil:füecek ve seleften 

devir alınmağa baılandığını bir 

ba~yaver Celal, Hariciye umum ki tiği kitaptan alıyoruz: 
tip muavini Nebil Batı ve hususi - "Vaktile Suhum Kale ve Re

kalem müdürü bulunmaktadır. dut Kale ile Trabzon arasında bin 
Ulus gazetesi yazı müdürü Müm· iki yüz &Bndııl giC.ip gelirdi. Ruı· 
taz Faiic, Yakıt muharrirlerinden Jar lran ile ynpılan tr:ınıite çok e· 
Nizametlin Nazif, Ajans namına hemmiyet vermiıler; daha müaa • 
Şerif Foto muhabiri Kemal de re. İt ıartlarla ocıu K..afkaı ve Poti ü. 
fakat etmektedir. zerinden kendi topraklanna çek -

Muhafız alayından Kurmay yar 
bay Fahrinin kumandn;:ııda bir 

bölük asker, 45 kişilik ban<losu ile 
birlikte gitmiştfr. 

Vilayet hususi idare 
bütçeleri 

Ankara, 10 (Hususi) - ViHi -
yet hususi idareleri !BU bütçe 
projeleri Dahiliye V eka~etine gel· 
miye ba§lamıştır. Kırşehir, Elazığ 

Yozgat, İzmir, Eski§ehir, Gazi • 
antep, Kırklareli, Çoruh, Kasta . 
monu, ve Antalya bütçeleri her 
Vekalette kurulan bir :Cı:ıır.isyon ta 
rafından tet'kike ba§lanmıştır. 

mişlerdir. 

Oımanlı hükumetinin Gümüıha 
ne, Bayburt ve Erzurumdan geçe
rek Bayezide ve Iran hududuna 
kadar ulatmak üzere yaptırma~a 

ba§ladıiı JO&enin Trabzona eski 
halini vereceği ümit edilmektedir. 
Trabzon Iran yolu açıldı. Fthat 
yeni biten Knfkaaya c!emiryolu 
caliba bütün lrnn trans.itini ala • 
caktır.,, 

Fransız ıeyahınm bu yazılan 

Rusların lran transitini biz.iru ıark 
viJayetlerimizden Kafkasya yolu· 
nu çekmelerine kar,ı bir tedbir ol
mak Üzere Osmanlı idareıi tarafın. 
dan Trabzor.ı • İran tosesine tam 
yetmiı ıene evvel batlanmıt oldu-
iunu gösteriyor; Cumhuriyet Tür 

,.0ı.. :E:n iyiyi ,en sağlamı en 1 "' «ı. medeniyete ulaşan ,.e böyle! k. 
l3 "e cabuk yapan millet ." le bir cok surat rekorları kırıl. 

lı: u dUne kadar yalnız bir e. onolll mış olan bir memlekette cere. 

mevkliııe koyup dört taratlı za· 
rar ediyoruz. 

Bu gibi hurda işlerden gö· 
rUlen zararlar hic de az değil

dir. Faraza şu Ankara caddesi· 
nln asfaltlanması işi Tanrının 

gUnU Uç yUz müesseseyi zarara 
sokmaktadır. BAbıAU kltapcıla· 

rınr, matbaacılarmı, eczacıları· 

nr, otelcileı:lnl ve aşçılarını şöy
le bir dolaşınız. Doğan memnu
niyetsizliği derhal anlarsınız. 

telgrafla Muhaseb.t Umum Mü. Yeni maiyet memurları 
dürlüğüne yazılacaktır. Halef ve 
ıelcf beyninde yapılacak muhasc· Ankara, . lO (Hususi) - Mülki. 

kiyesi on bet ıcne zarfında bütün 
mcmlelu!ti dcmiryolu ağı içeraine 
aldı, fakat Trı:bzon - İran nraam· 
da. yetmit ıcı:wı evvel baılamıı o. 
lan go&e ancak bu ıene içinde biti. 
rilmig bulunuyor! Yahut hiıla biti
rilmek için uğnıılıyor! 

l>Ollttkl h akikati idi , bugün bir yan ediyor. 
- a hakikatidir de. işte u. el ı "'ullll Biz, en basit bir "yahi e rca 

b d 
· 

11 
· d b' .. ye me'ktebı mezunlarından Hakkı 

e evır cetve erın en ır nus • Ç kk 1 ş k E k' h ' H " 
• y • • ana a e, ev et s ışe ır, u· 

ruı:n ha rp sonu haritasını ko· ve nlsbet meselesi" nl halletml. 
a a.Jc is tlyenlerln dehşetten tılııı yecek bir ;aziyetto diğiUz. Fik. 
be~ te gözleri karşısında Ha. rl seviyemizde, yapıcr slnlrllll. 
k ' ~''usturya İspanya ve Çe. 
l'a,osıo"akyn nıa,ceraeından son. ğimlz de, lmkt\nlarımızda baş. 

h~sı 11e ba}ladıgı t·rıhten nı~a~ct 1 seyin Aydın, Muammer İçel, Şe • 
bır aya 'kadar Hesabat Şubesı fır. fik Bursa, Fahri Tekirdağ, Nihat 

masile Muhasebat Umum Müdür· Manisa, Hadi Kocaeli, maiyet me. 
lüğüne gönderilecektir. Her hangi murluklarına tayin edilmişlerdir. 

Memleketimizde ıimendifer ıi
yas:ti gibi 'bir de yol siyaseti tut· 
manın lüzumunu isbat için bundan 
c~aha kuvvetli bir delil bulunabilir 

bır ka. tUrlli olmamıza kUi ve mu. 
ao Arnavutluk macerası da 

bir ıebeple olursa olsun eski mu. 
hasip devir vermeden ayrıldığı 

1lena erınış bulunuyor. ltalya 
"n .\lnıanyanın nöbetleşerek 

nıll>tıırıarı em r ivakilerin belk e. 
~l '''\• uı ~lpmakta nıamt sUrate 
~ınış olmak" tır. 
1trı yapmakta? 
'.l' e~eyl. 

ralya)'rarcyl topu tUfeğl ve mit. 
~a lizu olduğu kadar kumaş ı 
l'ı ' ~E'lttı de kundurayı, cn·ata-

' >'01 ' t il ve gemiyi de. 
su l'lrı sağlam ve bol olarak 

saittlr. 
!\eden bu B ebek - BUyUkde. 

r e yolu h alA bitm iyor? 

Zira, 50 • 1 00 amele calıştırı 
lıyor. Daşlnrına. iki mUhend!s 
konmuş, taş ve kum tcahhUdU 
buna göre ynıulmış. dcğlş~lre. 

Ilm bu hali : 

1 00 anı ele çalışıyorsa !?l.00 

amele çalıştı ralrm, vasıtaları 
buna göre tanzim edelim, 21 
ayda bitecek işi blr ayda bitire. 

"at1 Ya e 'Yığmak devrinde yıı.şa. !im. 
lllar . " Bir sipariş yerlrken bir sUrU 

<le 'asrm icaplarından ıcaue. 
il de t istisareler. tetkikler, tahklkler 

llllrı raı, ibreti nlınazlarsa a. , 
hat ~or n e ticeler doğuran bir yapıyoruı. neden? 

a ı Zira. sipariş verme mevkliue 
ıned 'lenııı; olurlar. Munsrr eııı k 0 işin mUtehıu;sısını getirınlyo· 
ll"d >"et veni şiarına ayn . d 

" Ur " ruz. o işten anlı;ran bir a. amııı 
'h ll'layanları n!fetmlyor. Qu 1 dört eaatte verebileceği karar, 

Şen ll.ları söylemekle yeni b r bizi hariku !A.de ın Us bet bl r ne· 

Bu yazlyetin bir bUyllk zara

rı da, bu n eslin hissesine dUşU-

takdirde sebebi tasrih ve şayet bir 
tarafa ıitmişsc bu da beyan edil -

yor. mek ıuretile keyfiyet yeni muha • 
Bir projenin geç ,.e yavaş tat- ıip tarafından derhal telgrafla Mu 

blki demek u l nşı lncak netlcede n huebat umum müdürlüfüne bildi· 
bugUnkU nesillerin fstftade c· rllecektri • • 
dememesi demek değil m idir'! 

"- Karınca kararınca G"fdl
yoruz işte. Elbette hlr gUn bu 
şehir cennet olur." 

Olur, muhakkak. Fakat bu 
cennetin bir parcnsını olsun, 
benim de, bizim <le görmemiz 
IA.zım değil nıl? 

Sür'at asrındayız. SUr'n· 
tııı ihmallni actetıniyen bir asır 
bu. İyiyi, sa~lamı •. gUzeli yapa
cağız. Amenna ... Fakat mutlA· 
ka çabuk ve çok gllı; olacak ama 
geç olmıyacak. 

Xizıımettln Xazif 

Dahiliye Vekilinin 
Teşekkürü 

Ankara, 10 (A.A.) - Dahiliye 

Vekili Faik öztrak, tekrar Dahili • 

ye Vekaletine tayini münascbetile 

ı:erek bizzat ve gerek telgraf ve 

mektupla tebrikte bulunmak ıure· 

tile kendilerini taltif eden arkadaş. 

]arına te~ckkürlerinin iblafına A· 

nadolu Ajansını tavsit buyurmu~ 

lardır. nıı 8Clrıemış blllnmlyenl söyle. 1 ' Ol , k ticc~·e ulaştıracnkken, o şten 
-......... ~utunıuzu iddlii~ıı.__'.e~d~e:c~e~-~~:J:_~::,:.:._~-=~======--~-=--::~~::~~~~~~~~~::~-::~:-~~~-::;::;-~-~------ ' lı.r, çatıların altında için için kaynaşan meçhul hayatın nefesi gi. 

~ biydi. Güneşi görmek için yüksek dallara üşüşen 'serçeler, bugün 

G U
•• ND EL ı•K daha sevinçli ötü§üyorlar; satıcıların ahenkleri, sokaktan ge~en. 

]erin ayak sesleri, bana, hayattan bir ne~e gibi geliyordu. Musı. 
kiyi kahkahayı çok özle.mi§tim. Kulağımın içindeki uğultuyu gi-

R 
<lerecek bir !es arıyordum. Karr;ıki evde işittiğim piyano bir kaç 

N O 1 L A gtlnd!nbcri susmuştu; kulaklarımdan ezan sesi kesildi ... 
Şimdi hayat, görmediğim bir sahne gibi.. dünyaya yeni çı. 

YAZAH : Dr. Cemil Süleyman 

- 3 -
..... - • w n . - ilk sesti. lbtizazları karşıkı dag. 

lara U ses, hayatımda duyduğWll 'f veren, gözlerimdeki zul. 
llk"hd . - · katra katra şı a .. . ··k llı.et· "'\;; en, yüregıme . . Emeviye camımın yu -

ı da- ·1· hr bır ezan sesı.. h ' ~e,· gttan nurlu ve ı a 1 
1 k uyu'-·an insanlara ı. ;; Ilı' soku ara J 

tal'\ ınarelerinden, karanlıklara , lanlarına yüreğini bağ. 
l" ed· · h '-'atın :>a 

111 IYor · dünyanrn zevkıne, a,, 
.. an ~arnİere, öliimil. ukbayı hatırla~~o:·~~ veda e<lenlerin kalp. 

ler· t>ınıerken göilerim yaşardı. Bu, y 
ııı~ ıı· 'd' 
;e götürecekleri son tese 1 1 ı. .. 
7 ~ylut.... . . "nahlarından silkinerek tov. 

kan bir çocuk, gözlerini aydınlığa nasıl hayretle açarsa, tıpkı ben 
de o kadar derin bir iştiy&kla bu sahneye bakıyorum. Sabah, sa. 
a.-let veren güzel yüzlil sarışın bir kadın gibi, hayatı damla damla 
tattırıyor; dünya zevkini, tatlı bir 1..ehir gibi yüreğime akıtıyor. 
Güne§, sanki hiç o yakan ateş değil.. semanın rengi, gözlerimin 
içinde bir ümit §ulesi gibi başımı aydınlatıyor; yaşamak aşkı, 
~yunmak ihtiyacı, bir iptila gibi beynimi sanyor ... 

I<~akat vücudüm, fırtınanın sahile attığı bir tekne gibi hur. 
dahaş olmuş; canım kurtulmu.~; buhranlarım sükun bulmuş; fa
kat kemiklerim, dalgaların knyalara çarptığı enkaz yığını gibi kı. 
rık ve peri~an ... Kollarım kımıldamıyor; bacaklarım gövdemi ta. 
şımıyor; boş bir kafa, kuru bir kemik içinde. gözsüz beyinsiz, yü. 
rr.ksiz kalmışım. Gö~leri kafa tasının içinde kaybolmuş; beyni ku
rumuş; yüreğinin kam akmış; cansız, şuursuz bir kadide benzi. 
yorum .... 

18 EylUl .... 
Bir gün hekimler ilk defa: 
- Tehlikeyi atlattm .. dediler. Artık korkma.:.· 

Şamlı nahiyesi müdürü Faruk 
da Konya maiyet memurluğuna 

tayin olunmuştur. mi? Hasan Kumçayı 

Görüp Düşündükçe 
_. -- .-, --- --= ~ 

Karmakarışık günler! · 
Az kalch, ıiyaıet havaaı yine karardr, diyecek tim. Eski bir a. 

lııkanlığın dil ucuna ıetirdiii bu ıözler, aldrmdan ceçer geçme-.d 
ıiildüm ve: Siyasi hava kaldı mı, ki karalığı, beyazlığı. olaun! di. 
)'r söylendim. 

Ac.ı gerçek f U: Bugün ortada inaaılacak hiç bir hakikat yok. 
Bugün, ıüne§ gibi parlayan biı- hakkın üıtünc, yarın bir canavar 
gövdesinin kapkara bulutu çöküyor. 

Artık ahlak, bir müeyyede <leğil, en fena, en kötü ıeyler, bi. 
ret' al.laki ve düstur tekliae konuluyor. 

Barutun ke~fi, ıilahlann iıtihkam kuvvetmi aıııı k-'.ir;i& 
devle tleri ortadan kald ınnı ı, derebeyliklerini yıkmııtı: B(iyilk 
hükumetlerin ortaya çıkııı, bu kcıiflerin tabii neticeleridir. 

Bucün de, yine böyle, çağın bütün öteki varlıldannı ıeride 
bıl'aka.n bir ailah üstünlüğü karımndayız. Tan·are, pz, çok hız. 
1r deniz kuvvetleri, radyo, propağanda gibi bu ıilahlarn bol 
bol ınh ip olanlar, küçük devletlerin hayat hakkını tanımıyorlar. 
Bunu alçakça bir ıey saymıyorlar. Bire binle, çıplak ıöğü:ı.e le. 
mir tankl.Ar, cazlarla saldrrıyorlar. Tıırih, en kor~nınç devirlerin· 
den birini, bir kere daha tekrarlıyor. 

J:Iabct, Çek, Arnavutluk ülkeleri, ıo:ı günlerin kanlı kurb:l.n
ları halinde, haritalar üıtünde yahyorlar. Ba~ını çevirip bakan 
bile yok, 

Dünyada kıyamet kopmuı ıibi herkea: 
- Nefsi! Nefıi! 
Diye k~ndj ba~ının derdine dÜf111Üf. Oç evl i köy~rde bib, 

<~aidan İnecek haydut tehlikesine kal'tı birlepı~ler yapılırken, 
devletlerin bu dıığmıkl ığı, bu pşkın kararsızlığı akıl alır ıey değil. 

Yıllarca yalnız doktrinler çarpıttı. O zunanlar, bu ~zari. 
yel.ere bakıp gülenler, ıimdi tir tir ti triyorlar. Çünkü :za.mft.':1, c:a· 
l~ı·ı uzviyet yaptı, Kol gibi, yumruk gibi, birer uzviyet. Koriwnç 
bır kıya.klıkla kalkıp iniyorlar. V 11 tan müdafaası cinayet, istik· ı 

l lnl aı.k~ ~iyanettir. Namusu mahkum ediyorlar. Dünyada, vicdıı.~ ı 
terazısının bu kadar sapıttıiı timdiye kııdar hiç görülmenügtir. 

Zulüm, her vakı t kin kılıcının bileyi taıı oldu. Korkarım, ki 
bucün ,una buna çullananlar, yarın yah·ııracnk hale c'Ü§tÜkleri 
aün,. o kılıçların amansız, kanlı aiızlarından ölüm fennar.ılarını 

dinliyec:ekler. Ve bu, böyle kimbilir noreye kadnr, ne :zaır.nna 
kadar ıürüp gidecek. Kn·ılcrm ekenler, yangı:rdaıı başka ne bi· 
çebilir ler?.. Hııkkı Süha GEZGiN 

~lt~llelerdenbcri azap çekmı§,kf1t dünyasının bin türlü elem 
Ve olınuş; bu mihnet ve meşa ~ t 'kal etmiş bir ruhu şeffaf 
&ibice.fasından hakikatin nurla~an ı:a~mış bir gölge, ne ruhumda 
baıı Yıın ... Ne gözlerimde gecele ~ latan siyah bir nokta var. Bu 
fallt günahlarımı, isyanla~mı :~ 1~ehresine hiç gönlilmU kaptır· 
lllıı .... 8.Ieıne, onun sefil ve ığfa~ ~ . görüyorum; gözlerime sema-

.... 11ıı:ı 'b' . Sab h gUneŞt }enı _ 
l'lırı " gı ıyım. a ı . defa bir gün doguyor ... 

nurları doluyor; ruhumda ılk h renkleri dağlara akseden 
lı - saba m ' ğ'Id' Ce i J ı. 4-ıayata gözlerimi nçtıgını b kadar neşeli de ı 1• • 

ıı. ıil d anlı u ~ el' 

Fakat gözlerimdeki hazin suali hepsi anlıyorlardı. Parmak. 
}arımın altında nabızlarım duyulmuyor. Maamafih onlarla bir. 
likte, bu zafiyetin geçebileceğine ben de inanıyorum. Derecei ha • 
raret kurbu, hastalığın akıbeti hakkındıı. bana da limit veriyor. 
İçimde hazin bir tevekkül var. Çektiğim ıztırapları düşilnmü. 
yorum ... 

bir kaya parçası gibi, sert Ye shTi görünüyor; gözlerimin için. 
d·~. ölUm gecelerinin vahşi ve korkunç rüyaları yaşıyct'; etrn. 
fındaki siyah golgeler, yorgun bir hayatın uzak mazisini h:Xır. 
!atıyor ..• 

~11 neşin parıltıları, bu ka ar .c.. '. de güneş, bir sanatklir ı 
P.ibi ~8..!ıyunun çıplak tUnıseklerı. u;::;i i~lemi§ti. En yüksek ur. 
"'· ' lnce 1Jynetlerle kayaları dı~ tt kUlresi eriyerek toprak. 
~llın k' bır a ın " "I . lıtt Çıplak yamacından, san ~ • . . dağların erguvan go ge.sı 

11)
1
' ~yor: daha aşağıda Ye411 vad~):·r sis kalkmı~tı. Loş pen· 

<:~}'ordu. Mt>mleketin üstünden_ ~a.v~u ıBaca!ardan çıkan duman. 
eıerde müphem hayaller ~eçılı~or · 

* * * 
Kendimi ilk defa aynada görilyorum. Bu, gözlerinin feri sön. 

r.-ı~: dudaklarının rengi .solmuş, damarlarının kanı çekilmi§ ölU 
ben miyim? ... Gözlerimin etrafındaki çizgilerde, elan ıztırapları
nıın takallüsleri var. Ba§ım, üzerinden fırtınalar geçmiı, yoeunlu 

Neler görmüş, neler geçirmiştim! .• 
Uzun seneler devam eden bir rüya içinde, hayat denilen ce. 

hennemin ateşiyle kavruldum; saadet dedikleri cennetin ırmak
lnrından qkın kevserini tattım. Sağımda. huriler, !\!>lumda zeba 
ni!cr; beni senelerce haristandan gülistana, saadetten rztıraba: 

(Devamı var) 



· il- VAKiT 11 NiSAN 

Vakıflar pavyonu 
Evkaf Umum Müdürü 

· bütçesine tahsisat koydu 
· İzmir, (Hususi) - Evkaf u. 
mum müdürlüğü fuardaki vakıf
lar pavyonu için bütçesine mü • 
him miktarda. tahsisat koymuş. 
tur. Bu tahsisatla. geçen seneki 
inşaatta noksan kalan kısımlar 
ikmal edilecek ve dekorasyonu 
tamamen tebdil edilecektir. 

Bu pavyonda mevcut tarihi ve 
ilmi malzeme bu sene tama.men 
tebdil edilecektir. 

Profe.sör Pittard'ın dünkü konferansz 
V AKiF ZEYTİ~LlKLER 
Vakıflar idaresi Tire, Bayındır 

ve Ödemişteki Vakıf zeytinlikle
rin imarı ve yeni zeytinlikler ye. 

Avrupayı ilk istila eden insanlar 
liştirilmesi için faaliyete geçmiş. Memleketimize konfcran~lıır Anupnda insanların hemen 
tir. Zeytirıliklerin imariyle zey . "'~rınck iizere <lı"·et t>dllen Cc- hemen hepsi beyaz ırka men· 
tin hasılatının kısa bir zaman.da ne' ı·e t'nhersite.-.i profesörle· suptur. Antropologlar bu ırkın 
bir misli artacağı tahmin edil • rintlen Pittırnl lstnnbnlılnld Hk içinde en aşağı dört bliyUk taıt 
mektedir. konf<-rau<;ınr dün t'nh-erı;ite botum nyırmr~lardrr: 

Mülhakattakf Vakıflar idarele. konfrı·an~ salonunda ıııünen·cr l - Nordik ırk (Şimal ırkı): 
ri teftiıa edilmektedir. Ödemiş ve 'c kabalık bir kiitle ı.nı·şısıncln Oldukça boylu, hazan çok uzun 
Birgidc ~~f~.iş .. işlerini bitire.n ~a- ı \'cı·ıniştiı\ prott•ı-öriin bu ınühlın boylu, uzun kata taı;:;lr ( doliko· 
kıflar muduru Esat Serezlı Tıre konteransmı olmyıwnlfll•mnza sefal) saçlnn umumiyetle sarı. 
ve Baymdrra gitmi.ştir. takdim ediyoruz: . gözleri açrk renk bir ırktır. ts· 

YENİ Bl:\1'~R .. 1 Arzın sa~hı iizerinde inı:rnnlar veç, Xon·eçlerin bir kısmı. 

Maver neandertal ırkı adını tloninde başka bir ırkın m~v

taşıyan bir ırk, muı>.teriycn me- cudi:retini te::ı.bft ediyoruz. Bu 

denl:retine şahit olmuş olan ırk kısa. boylu, llolikase{al olup 
cnmudiyeler rlcyresinden beri, Chancelndc Mlınr taşımaktadır. 
sönmUş addedilmelidir. Ba ırk <löriiyorıı7. kt bu nokta~·n lc:ıdar 
kıs:ı. boylu Ye dolikosefal idi; ö· prehistoril, ırklar dollkosernl· 
ne doğru c1kık bir yUzil ve ~ok 
inkişaf etmiş çene kemikleri 
vardı. Bu ırka mensup bir fert. 
daha mlitekAmil olan ırklara 

diri er. 

Şimdi Auupada ilk defa ola
rak brakisrfal bir ırkla karşıla· 

mensup insan ı;ibi tam manasi· şıyoruz. Bevyareda. bulunan Of:· 
le ayakta duramıyordu, net adlı mağara<la PaleoUtik ve Haber aldıgıma gore Evkaf u. biribirlerinden rok farklıdırlar. 

mum müdürlüğü İzmirde yeni ya Beyaz, sarr, siy~h ve hattfl ku· 
pılan binalardan bazrlarrnı satm 

mızı ırlrlar oldukça hUyUk deği-

3 - Alpin ırk (Alp ırkı): Or-
ta boylu, karası az çok yuvarlak Musteriyen devrinden itiba- neolitik çağları arasında bulu-
( brakisefal), gözleri ve sa<;ları sinin hiC bir tnrafında rastlan- nan ve mezolitik adı verilen c:n
kestane renginde bir ırkt1r. mamaktadır. Halbuki evvelce ğa. ait bir m~zar içinde kesilmiş 

alarak imar edecektir. Diğer ta. 
şiklikler arzederler. Bunları 

raftan 26 parça gayrimenkul sa_ 
merdana çıkarmak antropoloji

tışa çıkarılmıştır. 
nin \:azlfeRidlr. 

Banlar harap binalardır. Para. . . · ı · b" b" 1 k Bır rrk yalnız bır tek karak· 

Cebeliittarıktnn Filistine kadar başlar bulunmuştur; bunlar A'V 
3 - (Homomeridiyonalia) de· Romadan Cenubi Rusyaya ka· rupada teshit edilen ilk brakise· 

n!lcn ırk: Kısa boylu, esmer ve d 1 b 1 tal kafata~. l"'rıdır. 
sıy e yem ır ına yapı aca ve y. 

kiraya verilecektir. I terle degıl. kafa tasının ve yU· kafatası dolikosefal olan bir 
ar yayr mrş u unuyordu. " ... 

TİREDE zün şekli. saçların vaziyeti, ırktır. Avrupanın bugünkli ırklariy-
lNGtLTERE CEMİYETİNDE 

le ~imdiye l'adnr me....-zuubahls 
Tirede Necip paşa camiinin ta. 

miri ve okuma odası ilavesi için 
yapılan keşifler umum müdür • 
lilkçe tasdik ve iade edilmiştir. 

Derhal in~aata b~lanacaktır. 

Balıkesirin planı 
Balıkesir, (Hususi) - Şehir 

planının mühendis Egiliyc 6600 
liraya ihale edildiğini yazmıştım. 

derinin Ye gözlerin rengi ilith .. 
gibi irat lrnraktcrJcl·in heyeti 

4 - Dinarik ırkı: Oldukça 
boylu, (brakisefal), gözleri ve 

KE~FEDILEN YEN! BtR TRT( 
ntUğlmiz prehistorik ırklar ara-

mccmuas1 snp•slncle tayin olun- sn0ları koyu renkte olan bir ırk- Morfolojik seviyesi çok aşağı srnda bir irtibat. tesis etmek im-
cnalıdrr. tır. Kara.çağ, Dalmaç·ra, Arna- olan bu ırkın yanmda aynı de- kA.nı yar mıdır? 

lrkı ne milliyetle, ne de ko· vutluk. vl.rde başka bir ırk yn.ı:ıamıştır; 
nuşulnn dille karıştırmalı. Me- Avl'Llpanın hiç bir memleket\ bu flonuncu ırk hakkında elimfz
sel!I. LA.tin ırklarını ve Cermen si)•asi sınırları dahilinde bir tek de ancak pek az vesika mevcut
ırklarını zikretmek itiyat hali· ırka mensup insanlara maJlk tur. Bu ırk lngilterenin cenu· 
ne gelmiştir. Halbuki Latin Il'k· değildir. BUtlin bu memleketler bunda keıı,tedilmiş o)an Pilt· 

N'ordf, ırkın nıenşeslnl, en es~ 
ki mazisini tesbit edecek derece

de, tanımıyoruz. Belki hu ırk 
ancak neolitik devfrdenbert 
mevcuttur. 

VAKiT 
.\RO:-.'F. l"AfllH:SI 

IJ emle ket t.lem/eJ;tl 

Aylık 

3 D)lık 
6 aylık 
1 yıllık 

rarıfe<len 

l~inrle 

9:i 
'.!60 
475 
!lUO 

llıılkıın 

dı~m.ıa 

155 l\r· 
42!> .. 
820 ,, 

l GOO ,. 
Uirli~İ 

ı~irı ayd:ı otuz kuruş diişüliif 
Posla birliğınc gırnıeyen yerler' 
rı) ela yclnıiş bc~cr kuruş zarıı· 
nırdllir. 

Abone kAytlını bildıren rnelı 
tup Te telgrur fieretlni, ahOnt 
pera.,ınırı po~ıa \'eyı banka ıl• 
3·0Uam:ı ücretini idare kentli ı'J• 
zerine alır. 
1'iirkiywin lıer posla mtrke:indl 

VARiT a abone 11a:ı/ır. 
Aurcs dl'ğıştirme iicreti 

25 l.uruşlur. 

IL.ı\N lJCRETLERl 

Tirarcl ilô.nlarının ~:ıntirrı • 
sııhrı sondan itibaren llAI\ sıır 
falarındı 'O; iç sa)falnrdı ~O 
kuruş; dördllncü sayfada J 
ikinci ve üçüncüde 2; birincidt 
4; başlık yanı kesmece 5 lir' 
dır. 

Büyiık, çok devamlı, klişe1 1 

renkli ilan nrenlere ayrı aYt1 
inıJirnıeler yapılır. llesml ilı1n1" 
rııı santim - satırı 30 kuruştur• 

TlCARt MAHiYETTE OL~U\'/.~ 
KtÇOK 1LANl4A.R 

Uır dera 30, iki defası 50, 6C 
tlcfosı li:ı, üörl dcf11!';ı 75 ve oll 
defası 100 kuruştur. Üç arlı• 
ilfo ''erenlerin bir defan beli' 
nıd tr. Dört ı;ntırı geçen llAntarıll 
fıızla ı;atırları beş kuruştan be' 
sap edilir. 

l/i:mel lwponu gdfrerıtet' 
kürük ilan tarif ~st vil:de f~ 
indirilir. 

V:ıkıt hem doğrudan doğrU• 

ya kentli ıd:ıre l erinde, hem f.O 

k:ıru caddesinde \'nkıt turd 
nllında l\E~IALEDDIX lR~ 
ltlın Düro~u eliyle ilAn ktbO 1 
eder. (Büronun telefonu: 20J3J 

Buna ait mukavele imzalanmış 
tır. Bu mukaveleye nazaran pla. 
nm bütün tefeni.iatr bir buçuk 
senede bitecektir. Yalnız bu müd 
det içinde ~ehirde inşaatın devam 
edebilmesi için müteahhit eyhil 
nihayetine kadar plinm a.vanpro. 
jesirti 'bitirmiş ve belediyeye tes. 
lim etıni§ olacaktır. 

larr olmadığı gll.ıi Cermen ırkla- muhtelif nisbetlerde birçok ırk- daYn ırkıd.ır. Bunu Homo - Sa· 
rı da yoktur. Birçok milletler lara mensup insanlar ihti'\'a et- pienın menşei addetmek mUm· Alpln rrk hic şüphesiz Önas· r•tt••••••H••·~······ .. -·····-···-·~ 
lUinccden yahut bir Cermen di- mektedirler. kUndllr. 
!inden mUştak blr dil konuşmak 
tndırlar. nu 'kf'yliyct bunların 
aynı ırka nıensup olmasr elemek 

değildir. 

Bu Avrupa ırklarmm menşei 
nedir; bunlar ne zamandan.heri 

Avrupu kıtaernda yaşıyorlar. 

Cumudiye ımnu devresinde 

Kı·o · Manyon a<lr verilen ırk ilk 
defa görünmektedir. Bu 

yadan neşet etmiştir. Bu ırkı 'Al d . s~ 
belki ilk defa Anadolu Avrupa- ! em ar sınema 
ya gönr'lcrmlştil". .Avrupa kıta· İ 

i FiLM J 
sına, hayYanlann ehlileştirilnıe l 
sioi ve hububat ekimini getir- J 1 - Racanın hazin'11 

Avanprojelednin ikmalini mü. 
teakip yani eylfilden sonra şe. 
hirlerdeki iruJa.ata. ruhsatname 
verilebilecektir. 

yünde 20 bin kilodan fazla akala 
tohumu tevzi edilmiştir. 

Aşağr yukarı yirmi seneden- gayet uzun boylu. fevkalAdc gil
beri prehistorik antropoloji a· zel :rapılr, ahenkli ye dolikose· mlş olanlar işte bu insanlardır. 
raştırmnları fazlalaşmış oldu· faldl.r. llk defa olarak insanrn Eğer bu insanlar ile temas et

m~seydlk Avrupalılar halen taş 

1 
: 2 - Damgalı kadın· 
1 •••••••• .-•• -..._. .............. .......-/ 

yontmaklR meşguldUk. 

Kuşadasına tohum 
gönderildi 

Tohumları tevzi işini takip i. 
çin gelen kontrol Bay Sabri Dil 
çiftçilere akala tohumları icin 

• icap eden ma!fımatr vererek ken. 
dilerini tenvir etmi!3tir. Kaza. çev
resinde geçen sene en az miktar. 
da ekilen akala tohumunun fay. 
dalarını gören çiftçiler bu sene 
diğer pamuk tohumlarından ek. 
memeğe ve yalnız akala tohumu 
ekmeğe karar vermiştir. Tam e· 
kim mevsiminde yapılan bu tev. 
ziattan <;iftçiler ~ok memnun kal 
mışlardır. Ege mıntakasında de. 
vam etmekte olan tohum tevziatı 
bir iki güne kadar sona erecektir. 

~undan, Avrupnnrn ilk sakinlo- bir çeneye mnTik olduğunu hıı 

l'inin hangi ırklara mensup ol- ırkta görüyoruz. Kromanyon 
ı\uklarını tıısa.vvur etmek iml~A- ıı-1.cı inkişaf kabiliyetini taşıyan 
nına malik bulunuyoruz. 

Unutmıyalrm ki Avrupa.daki 
ırklar önasyadan, yanf Anado
ludan gelmiştir. Bizim de ccda· 

vasıtlar bakımından bundan e,·. 
velki ırktan çok daha yUksek· 

Homomeridiyonafüı ırkının 

cecllcrinin Choncclade ırkında 
bulunması muhtemeldir. 

Çocuk bir cihantdır. Çoculc ~ 
sirgeme Kurumu binlerce cih' 
kucağında taşıyan bir mabeı:l4 
Yılda bir lira verip siz de üye 

Kuşadası, - Ziraat Vekaleti, 
Nazilli pamuk üretme istasyo -
nu bu sene teşkilatını daha ziya. 
de geni!:letmiş ve Ege ha va.lisL 
ni de akala ekim gölgesine ith:ıl 
etmiştir. Vilayetin diğer kazala. 
rma olduğu gibi ka.zamıza da ih. 
tiyaç nisbetin.de akala tohumu 
göndermiştir. 

Kazawn pamuk ekimine en 
müsait mıntakası olan Selçuk kö. 

!lrmız sizinkilerdir. 

tir. Zamanında geriye doğru gi· 
Dinarik ırkına gelince bunun 

der~ck Piltduvn rrkiyle bu so· 
kaynağının da Alpin ırkınınkJ 

nuncusu arasında bir rabıta te-
ile aynı olması akla ya.kındır . 

.sis edebiliriz. Avruı>anın mulı· 
En eski devirlerde, Avrupa tem yerlertn<le bu kromanyon Şüphesiz bilmek istediğimiz 

toprağı Uzerinde srcak bir ıklim ırkına alt blr~ok bakiyeler bu· her şeyi henüz bllmiyoruz. FR
hllkUm sllrmekte lken ve bu kı- lunmuştur. kat unutmryahm ki bizden ev· 
tada gergedan ve eski fil yaşa- Paleolitik (eski taş çağrnrn) vcl gelen nesil bizim burada şim 
makta iken iki ırkm aynı za· sonlarına dolru. ıırh1storik de- di kurmağıı. teşebbUs ettiğimiz 
manda yaşamrş oldukları muh- vlrJerln sanat bakımından en jeneoloji işini başHmağa henliz 
temeldir. güzel zamanı olan magdalcnien muktedir değildir. 

lunuz 1 (Ç. E. K.) 

VAKUTa 
abone 
oOurnnuız 

---------__ _.__zz::x: - - - - -EF c::z:gil 
deleyi de biraz daha ötede yere düşnl11 

buldular. 

Karamazof Kar.a"eşler 
rine hızlı hızlı inen yumrukların gürül 
tüsündcn uyandılar. Marta, onlara he
yecandan karmakarışık olmuş birtakım 
kopuk cümlelerle felaketi anlattı ve im 
dada koşmalannı istekli. Serseri tabiat
li "Foma,, o akşam onlarda yatmıştı. 

Koşup kaldırdılar ve hep birden cina
yetin işlendiği yere gittiler. Yolda yü_ 

rürlerken, Mari, saat dokuza doğru, 

keskin bir çığlık işittiğini hatırladı. 

Grigorinin baba katilini duvarı aşarken 
yakaladığı zamanıda olmuştu galiba bu. 

1 spravnik İliç in sözlerini .dinledikten 
sonra, onu hadisenin ıahidi olarak ka· 
bul etti. Çünkü tspravnik kadınların 

ifadelerine rağmen, bu cinayetin Dimit 
ri tarafmldan yapılahileceğine inanmak 
istemiyordu. 

Afüiyeciler, Piyotr Iliçin anlattıkl• 
arasında bir noktaya ehemmiyet ve 
yorlardı. Madem ki Dimitrii: kendi ı ' 
desine, tabancayı doLdururken takın ' 
ğı hallere göre ertesi sabah intihar e 
cektL Ve tliçin: ''Ortalığı velvel 
vererek kendine kıymana engel ola 

Yazan: Dostoyevski 
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Marta_ büsbütün kendine gelmeden 
kalktı ve hastanın odasına gitti. Karan 
lrkta ıuır'alının inlediği ve çırpındığı 
duyuluyordu. Korkup kocasını çağırdı. 
Fa!,at k.ı.lkt ğı vakit onun yanında ol
madığmı hatırladı. Dönüp el yordami
Je yatağı yokladı. Grigori yoktu. Mer· 
diven sahaniığına koşup seslen.eli. Ce· 
va.p yerine gecenin derin sessizliği i
çiro<le uzaklardan gelen birtakım iniltL 
ler duyup titreldi. Tekrar kulak kabar· 
tarak dinledi. Yeniden aynı iniltilerin 
bahçe tarafından geldiğini duydu: 

- Aman Yarabbi! Sanki Elizabet 
bir daha doğuruyor ı 

D~di. Küçük bahçe kapısının açık ol 
duğunu farkederek basamakları inı:.li. 

- Orada olmalı, zavallı! 
Diye mırıldandı. Yaklaştıkça Grigo

rinin sesini tanıdı. Bu ses pek zayıf, 
pek halsizdi: 

- Marta! Marta t 
Diye kendisini çağırıyordu. 
Kadını 

- Sana sığındım Yarabbi! 

Çığlığiylc o tarafa atıldı. 
Grigori, parmaklığın yanında idi. Za 

vallı ihtiyar, kendine gelince sürüklen
meğe çalışmış ve yirmi adım kadar iler
lemiş, fakat bu zaman içinde birkaç ke
re baygınlıklar da geçirmişti. Marta, 
kocasını kanlara bulanmış görünce ba
ğırmağa başladı. 

Grigori, kesik kesik: 
- A sersem ı. Ne diye bağırıp ~uru-

yorsun ... öldürdü ... Babasım öldürdü ..• 
Koş, im:iat çağır! .. . 

Marta, bir türlü kendini toplayamı
yor, birteviye ldövünüyordu. Ansızın 

efendisinin açık penceresini, yanan mu 
mu görünce koştu. Bağırmağa koyuL 
du. Fakat odaya girince, gördüğü feci 
ma:'İzaradan dilil tutldu. Fiyodor Pav· 
loviç, Sırtüstü yerde yatıyordu. Ropdö 
c:ambri, ipek gömleği kana batmıştı. 

Masa üstündeki mum ıştğr, ölünün yü
züne keskin bir aydınlık döküyoıidu. 

Marta, deli gibi oradan fırladı ve ara 
ba kapısından geçerek, kom§ulara ıeı
lendi. Ana kız, uyuyorlardr. Pencercle-

Grigori, Foma ve iki kadrnm yardı
miyle yatağına götürüldü. Lamba ~akı 
lıp ortalık aydınlanınca, Smerdiyako· 
vun hala sar'a nöbetleri içinde çırpın
dığını gördüler. Zavallının gözleri dö
nük ve ağzı köpüklü idi. Yaralının ba
~ nı su ve sirke ile yıkadılar. Kendine 
gel:li ve dalgınlıktan kurtulur kurtul
mak ilk sözü, efendisini sormak oldu: 

- Sağ mı, değil mi? 

Neferle kadınlar, tekrar bahçeye çı

kıp etrafı dolaştılar ve gördüler, ki yal 
nız pencere değil, sokak kapısı da ar. 
dına kadar açıktır. Halbu~i bu kapıyı 
bir haftadanberi, efendi kendisi kapı
yor ve kimseye, hatta Grigoriye bile 
açm yoı:l:lu. Korkudan içeri giremedi
ler. Sonra belki polis ve adliye bunu 
bir ıuç sayardı ..• Griııorinin emri üze. 
rine ''Mari Kondratiyevna,. koşup ''b
pranik,. e haber uçurdular. Bu kadın, 

oraya tliçte.n bef dakika önce Aelmişti. 

Mesele aydınlan·nca sert ve amansız 
davranmağa karar verdiler. Adliye er
kanı ve polis, cinayet yerine giderek 
zabıt tuttular. Genç !doktor da onlara 
hizmet teklif etmişti. işi hülasa ede. 

lim = 
Fiyodor Pavloviçin kafatast patlamış 

tr. Fakat bu yaranın hangi silahla açıl 
drğı bilinemiyordu. Hiç şüphesiz biraz 
sonra Grigoriyi yere seren alet kulla
nılmıştt. İhtiyar uşak halsizliğini ye
nerek başına gelenleri heyete anlattı: 

Fenerler yakılarak bahçeye çıkıldı. 

Kanla ıslak çimenler üstünde bakır ha
vaneli bulundu. Fiyodorun odasında 

hiç bir dağınıklık göze çarpmıyordu. 

Yalnız, paravananın arkasında yere düş 
müş, büyük kıtalda bir z:art buldular. 
Kalın kağıttan yapılmış boş bir zarf. 
üstünde: 

- Eğer ıelmeğe razı oluna bu üç 
bin ruble Gruşinika mcleğimindir !., sa 
tırlan vardı. Daha aşağısında da Fiyo
dor Pavloviç şu sözleri ilave etmişti: 
"Pilicim için!,,. Kırmızı balmumiyle Uç 
yerinden mühürlenen bu zarf yırtık ve 
boıtu. Onun sarıh olduğu pembe kur-

ğ:m ! ,, demesine karşı: 

- Vakit bulanuyacaksın 1 Nafile 
raşma! 

Cevabını verişi, bu hususta hiç şü~ 
bırakmıyordu. Demek katil, gün dot
kcn kendini vuracak ve kanunun ı 
çesirııden kurtulacaktı. Şu halde ont 
kit bırakmamak, hemen ''Makroi, 
koşup yakalamak Hizımdı. Şiddetli 
heyecan içinde bulunan mü.ddeium 
birteviye: 

- Apaç k !... Evet iş apaçık 1 Bu t 

kın herifler, hep böyle yaparlar, ölıı 
ğe karar verdiler mi, evveıa deli ıı• 

eğlenirler, sonra kafalarına bir kul'f' 
çekerler. 

Deyip duruyordu. 

Dimitrinin o gece mağazadan satı 
aldığt şeylerin hikayesini dinlemek, 0 

nu daha çok sinirlenldirmişti: 
- Tüccardan "Olsuviyef .. in l<•tl 

hadiaeııini hatırlayın efendiler, diyorÖ 
1 

katil, bin heı yüz rubleyi de aşırmıştı O 
nin ilk işi bir zevk evine gidip vurP' 

lasın para yemek olmu!tu. (.ıım 1sf1'{J' 



·. 
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ı- Abdülmecit devrinde 
- __ ,,,_, J~--------------·.....-

Tanzimat Paşaları 
Yazan : Asım Us 
-26-

t kuvvet • ketin halkı arasına giren ve yer· 
Devieti aliye m~U "htiWle.. legen bu fikirleri artık Osmanlı 

- Bir aiori akdlının maceraları! -

lerile bir yandan daı hm"s· devleti için de dıkkate almak za. 
• J... b'r yandan ~ ezm05.,, .~ . e iz diye vu· manı gelmiştir. Bunları ihmal et. M h k 1 d 

tiyan kanı ~okt~: bu halle. mek. içinde bulunduğumuz asrın a eme er e 
kubulacak hilcuml k' cak mu icaplarını takdir etmemek de • 

· ilcesi olarak '-'ı a • ttik 
rın ne lebilirdi? mektir. Avrupalıların neşre . s k k t d h • • 

1 R adyo ve Tiyatro·ı 
harebelere nasıl ka~ ge leri bu yeni fikirlere göre her o a o r as 1 n a u Ankara Radyosu 
öyle umum! bir hilcwn .k:~: : fert hlliTiyette ve her şeyde mü. • 
smda yalnız saltanat~ sednıyl t savidir. Azasından bulunduğu TCRKIYE RAD\'ODIFüZ\'O'.' 
""1 belk" dUnyada hır ev e ve . • . 1 \J • ı ,, gı, l . zd" heyet ve cemiyetın umumı lŞ e • cuma u grı yan aı e POSTAi.ARi 
bir kuvvet tasavvur edıl~me 1

' rinde halince reyi bulunması, Türkiye 1 '01 111oıu • Ankara Raduoıu 
o t&kdirde bi~arz Rumelı kı~~ı hatta 0 cemiyetin şekil ve hali DAI.GA UZli.SLlJCU: 

elden bütün butün.~ıkma.sa. _bı e bile umumun reyleri ile tayin ve Mu··ıecavı"zler mahkemeıe verı"ldı· 1639 m. 183 Kcs./120 Kw. T.A.Q. 
Yanya ve Tirhalenın Yunanıs:a. tcsı·s olunması lazımdır. Cemiyet 19,i4 m. ı:;195 Kcs.120 Kw. T.A.P. 

Bul rıs 31,70 m. 9465 Kcs./20 Kw. 
na, Bosna Herseği_n ve ga · efradı arasında ne dince, ne de j Neşet adın"da birisi pazar günü j Hanife kadın eve ıelince vazi. 

k 1 ası 1 CnKIYE SAATiYLE 
tanın Srrbistana ılha o ~n~ zati asaletçe asla fark ve imti. karısı ile birli'kte Küçükpazarda yetten haberdar olmuı. polise ba§ 
ve biç olmazsa bunlar dahı bırer yaz olamaz. Her şahıs liyakat ve bir ahbaplarına misafirliğe git • vurmuş, fakat Hüseyin bir türlu Çar§amba 12 ... 939 ınüştakil imaret yapıl~ak S~r: istihkakına göre her mertebeye miş, saat 11,5 sıralarında da evle· ele geçirilememiıtir. ,..._ 
biata.n ile Efl{Lk ve_B~da~ gıbı ve her hizmete nail olmalıdır. lş. rine .dönmek üzere ahbaplarından Hüseyin, nihayet pazar gUnü 12.30 Program. 12.35 Turk müzi-
a.ncak ismen devletı alıyenın ta. te bu esaslı kaideler bugün Avru- ayrılmışlardır. Karı koca birkaç sırtında son model bir elbise ile ğı. Çalanlar: Refik Fersan, Fahire 
biiyet.i altında kalması muhak. panm her memleketinde mer'idir. sokak geçince karşılarına, altı ar· dulaşırken görü1müş, yakalanarak Fersen, Zuhtu BardakoAlu. Oku) an . 

4 - Bızet • Arlezı~en suıt ?\o. l . ııl 
Prelud. b) Menuet. c) Adaci)o. d) 

Karı~on. 5 - Hıınn f.öhr • Dulun 
mar,ı. 23 Müzik (Cazband · pi.). 
23.45 • 24 Son ajans haberleri ve ) •· 
rınkı program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmit Parçalar 

Progr:ııııdaki \:akitler Turkı)e ı.ıııı
li uzerme vu ö~leden sonrakı aaıııt 

oJarak verilmlJlir: 
11.10 Berlin (Uzun d.): Senfonı 

(Haydn). 
JO. ·ı urıno gr.: "Manon" lMas· 

aenet) Roma operasından 

nıı~ıı. kaktı. .. Devlet nazarında katolik, protes. kadaştan mürekkep bir sarhoı ka adliyeye teslim edilmiıtir. Melek Tokgöz. l - Kurdıli hlcazkAr 

1 b 
bu Ak . .:ı ı N · k peşrc' ı. 2 - Rahmi beyın • Kürdil . 10. 

Ufukta helirmekte O an u . · tan. Yahudi ve dinsiz la m.ıı arı filesi çıkmış, eşetın arısına sa· Birinci sulh ceza mahkemeıin · hıcazkiır şarkı • Sana ey canımın ca-
\ arşou: "Apennin'Jer41 bır 
ıece" (Mireckı). 

vilk boraya karşı devlet gem_ı- bütUn bütUn unutulmuş bulunu. taşmak istemiştir. de sorguya çekilen ıenç: nı efendim. 3 - SelAhıltin Pınar • 
ini tehlikeden kurtarmak içın yor. Oralarda herkes umumi iş. Neşet, kaldırım değİ§tİrmİf, fa. _Hepsi doğrudur faakt mik • ı l\ılrdıli lıicazkAr şarkı. Nereden 5ev 

10.30 

10.30 e yapmak lazımdı? terde müşterek hak sahibidir. kat sarhoşlar peşlerini bırakma - ' . dinı. 4 - Kürdili hicazklr prkı • Çıl 
. .. darda yanlışlık var bay hikım, de· gınca sevip. 5 _ Zilhtil B1rdakollu • 

Ali Pa,pnın bu nokta ~~kkın: Avrupalılar bu fikirleri böyl~- mışlardır. Nıhayet tecavuz. ~rtın. mittir. Kırdığım sandıkta 61 de . Sııntur taksimi. 6 - Türkü • BenJiyı l:l. 

a dilşüncesi devlet gemısınd~kı ce kendi memleketlerinde tatbık ca kadın korki' ~.a~m~ı •. ~nırle • ğil 35 altın vardı. Annemin san • ııldım kacaktan. 7 - Türkü • A be 

Parls Pn': Radyo opera or
kestrası Te koro konseri. 
Ttrasburg: "Werther'' Ufaa· 
senet). 
Berlin (uzun d.): Senfoni 
(Haydn) . 
Stuttcart: 4 üncü senfoni 
(Brukner). 

fır yüklerden bir kısmını a a: ettikleri gibi başka memleketle- nen sarhoılar a oc erını eıe~ • dığından da ı 9 tane aldım. Etti nim mor cicelim. 13 Memleket saat ı•} 
tk zorlukları hafifletmek, yanı re de sirayet ettirmek için elle. ten almağa karar vererek kendı • 54 Bu paraalrla toptan zeytin ayarı, ajans ve meteoroloji haberle· 

l:riatiyan tebaaya devlet tara • rinden gelen her çareye baş vu. sini bir köıeye ~ıkıştırn:ıışlaııdır: tic~reti yapacaktım. ~·~rl~!:d·o~~~ !"~::~ ı(ı~~~as~t~n~~~-. 
i:ıdan bazı n_ıUsaad~t ~e hu~uk nıyorlar. Türkiyede bulu~a~ ~a- Bunlardan ihsan ıı.~ Cemıl .. N.~ıe.tı - Peki, bu müddet zarfında ı - Marş . Friç. 2 - P. Lincke · Aşk 

ODA MUSiKiSi YE KO!\SERl.ER 

\rmekten ıbarettı. Zıra böyle kit ve hali yerinde gayrımuslım dövdükten ba§ka Jıletle yuzuniin d'" . . paraları ne yaptın ? \Als ı. 3 - l\lercaclante • "Elısa Vl' 
lpılmayıp ta gemi karaya uşe· tebaa çocuklarını ve akrabalarını birı;ok yerlerinden de kesmıgtır. . .• Cla uclıo'' (m·erıur). 4 - T. w. Thur-
<t olursa sonradan kurtulmak Avrupaya ve Yunanistana gön. Neşetin bağırıp çağırmasına - Elbıse yaptırdım. Tabu zen ban - Afrika 11ülti. a) Marş. :ı)) Se· 
in feda edilmiyen yüklerle ~- dererek. hatta muktedir olmıyan. bekçi!.•• ~tişerek İhsan ve Cemili gin bir tüccar yırtık pırtık elbise. rcnaı. c) ı:~ıenti. 5 - n. G. Amers · 
?ber her şeyin mahvolm~ı ıh. ları da yiyecek ve içeceklerinden yakalamış, ~çüncü sulh ceza mah. lerle gezecek değildi ya. Fakat Skoc)·a fantezisi. 18.30 Program. 
f.nali vardı. Artık o vakit son keserek, ve borç ederek, hcrhal. kemesiı:ıe vermişlerdir. Suçlular fırsat kalmadı, elbiseyi sırtıma gi· 18.35 Mü:ı.ik (Dans müziAi • pi.). 19 
~ametfn favdası olamazdı. de b"ır ,.are bularak çocuklarını mahkemede mu'"tecavizlerin ken . yer giymezyakalandım. Konuşma (Çocuk esirgeme kurumu). ~ :. '' 19.15 Türk miziAi (Fasıl heyeti). Cn-
~li pqa Osmanlı devleti için tahsil ve terbiye ettirmekte. dev· dileri olmadıklarını o saatte kah • Hakim Reşit, müstakbel tüccarı ıanlar: Hakkı Derman, Eşref Kadri, 

t.ıılfkeyi bu §ekilde görilyor ve ıet idaresine lazım olan ilim ve vede bulunduklarını iddia etmiş· tevkif etmiştir. Hasan Gür, Basri t'fler, Hamdi To-
h tehlikeden kurtulmak için ec. fenleri öğrenmekte, Avrupahla. ler fakat dinlettikleri müıdafaa kay. Okuyanlar: Celiıl Tokses, Safiyr 
?t1>i devletle~in mUdahalele:i~e nn neşrettikleri fikirı ler i bu su. şahitleri ile bunu tesbit ettireme· Tokay. 20 A):\,n~. met~oroloii haber· 
lllydap va imkIDı vermeksızı.n retie "l:ienimlıettıektedır. mi~Jerdir. Hıfzıaaıha Müzeai Itri, ziran! borsuı (fiyat) 20.15 Türk 

8. Vi)·ana: Sonata (Griq). 
8.25 J.ondra (R.J ; Kantata tBech). 
9. Lılle: Pıyano konseri. 
9.5 Sotlens: Bariton. 
9.35 !)truburı: Pıyano konseri. 

10.10 Münib: Sokstet (Beethoven). 
11.45 Londra OS.): Kuartet. 

:HAFİF MUSiKi VE OPERETi.ER 

3.lU 

8. 
8.15 
9. 
11.ıo 

Radlo Pnris: Cumhuril et ban
dosu. 
\'arşo\'a: Halk protramı. 
Bükrcş: Operet parçaları. 
Londra (!il.): Ham musı\,;i. 
LeJpsl•, BedJn: Operet pıı · 
çaları. d~da.n doğruya padiealıın Böyte1ikle ml!inle1ı:~tıft1t~ye. ttçaKeti _... c-. h&ldml Ki · tamir ediliyor ~:1!~;~:a~~~:t:!~~.::no:;. 

k~diliğinden hrristiyanlan m~m ni tıJdrlf hıristiyan tebaanm aa- mil, kanr yenaek O.ere. NeıetiD Di 1 daJd Bıtauıhha yanlar: Semahat 0sc1ea.... Haluk JO. 
nu edecek tedbirler almasını ıs- yılan -'h•den gUne artm11tn-. yüsilndeki jilet yaraJannrn uhft vanyo un Recai. ı - Mahur pefreYI. 2 - De· 

Londra (N.): "Kız arkadaş' 
musikUJ komedi. 

a- mllzeıfnln - .. ııJetllmell ve tan. 1 "lah k s ı k tiJ>rdu : Bunların hepsi de: ''Biz de bu iz brrakıp bıralmuyacaklannm ....... den n • a ur f&r ı - ana ayı mı. 
.... Padişahın kendiliğinden hı. mülkün ahalisindeniz. Bu devle. mütehassıs do'ktorlar tarafmdan zimi işine başlanmııtlr.. 3 - uur aAanın • Mahur ıarkı - Al· 

V• •• h lık iş olarak müze binaamın dı aklım bir ıonca Jeb. 4 - Neyıan 
l'İ8-j~ tebaaya göstcrecegı ~U- tin tebaasından bulunuyoruz. tesbitini muvafık görmiif, mu a. ftıza • Suzinak ... rkı • rnJdırıp "81· 

11.15 
11.15 
J 1.30 

Londra (R.): Fil mmuıllrfll. 
Roma ır.: "Melodi ve Rtlm". 
Birçok Alman istasyonları: 
Harıt parçalar. 

llaacbt felaketi bertaraf edebı • MüslUman olmadığımızdan yal • kemeyi batka bir cüne bırakmıt • altındaki Uç dilkklnm fıtiml&kl ııyı. a - Kllrdiİı hlca;Ar prkı • 
lir; .fıkat böyle olmaz d~ ecne. nız bizim üzerimiµ bir takım tır. yapılmıı bulunmaktadır. Bu dtlk. Gönlümü başka. 6 - Refik Feraan • 

1
" 

bi de,Ietlerin mUdahalelerme .. ~- vazifeler yUklenilmiıtir. kanlar da müzeye ilhak ediJecek. Tanbur ıakslmi. 7 - LemlnJn • 

(Gece Y. sonra): Serenatlar. 

VARYETE\'EKABARELEJl 

cb Bekçı.yi yaralıyan tir Hlc k s ı b 
bebiyrt veriltnle onların mU . 1. $a~eCe devlete Vergiler veri • • H f8r 1 • oru nıaaın ana ye. 

· ı um s -t aabıkalı Müzenin bütün s&lonlan yeniden sim. 8 - Şevki beyin • Hicaz ,ar· 
l'ane şefaatleri 1 e Y e on ru • yonız. MUslUmanlarla .hukukça tanzim ve tunff olunmaktadır. kı • Demem cana beni )'adet. 9 -
betinde bir müııa~de~l~lık ~öste. aramızda müsavat yoktur. Bu a· Birkaç gece evvel Alemdarda Harız Yusufun • Hicaz fArkı • se,·· 
l'ilse yine devletın ıBtiklllı el · aırda. bu türlU haksızlığa nasıl bekçi Mehmedi baldırından ve ko. Bundan bqka mllıeye üg kı· dayı ruhun aık eline. 10 - Saz se· 
den gider.,, diyordu. tahammül ediJebilil'?., gibi IAlnr. ıundan yaralıyan, polislere de ha· sım daha illve edllınlftir. Bun. maisi. 21 Memleket saat ayarı. 21 

A.H p..aa günlerce bu mülaha· dılar etmektedir ve bu tUrlil söz •• karette bulunarak ıece.yarısı bü • lar anatomi ve fiJ.iyoloji ve ze • Konuşma. 21.15 Esham, tahvlflr, kıım 
.......- d ktan 

1 
ah dü ilı' birli gaz kısımlarıdır. biyo • nukut borsası (fiyat). 21.25 

~t içinde kafasmı ~o~ ~ terin tesiri haricten ge en t n. tün semti heyecana ~ e~ sa · Netell pllklır - R. 21.30 Temsil <lkı 
8onra ıbUtün dil§Uncelerını bır li- katla bir kat daha tiddetlenmek· bıkalı Osman otlu Nadır. dun ad. Diğer Uç lcıSJm da eaulı bir ee. kadın tipi • komedi). Yazan: Ekrem 

dl.ft .. 'ha b k'ld d vam ı· d"l · t"r kilde tevsi ve tanzim edilmiatir. :Yiha kline koydu ve pa 9""• tedir. Bu hal u şe ı e e liyeye tes ım e 1 mıı ı • !W' Reşit. 22 Müzik (Küçük orkestra • 
arzettf. tJr.enerek, beunerek yaz. edecek olursa ilerisi için daha Nadir, sorguya çekildiği birinci Bundan başka miir.ede ayrıca Şer: Necip Aşkın) . ı - J. Strauss . 

tor h 1 1 bir sinema tesisine de karar ve • s b h h dl ı ı dığt bu layihada p~a i~pa:a. • · müşkül vaziyetler usu e ge ece. sulh ceza mahkemesinde, çok sa_r· · a a ava s er . 2 - Tornan • \'i· 
luğun beynelmilel vazıyeti~ '\le ği şüphesizdir. Ondan sonra ~u hoı olduğundan ne yaptığrnr bıL rilmiıtir. }ana hülyaları. 3 - Zander. Polkn 

devltler arasındaki yalnızlı~ı, bıristiyan tebaayı de:·lete baglı mediğini ıöylilyerek: ----- - - - - - .----..-...._ 

10.10 
ı. 

Hilverımm 2: "Salı akşamı". 
(Gece Y. :sonra) : Poıte Parl· 
slen. 

DANS MUSiKiSi 

9.10 Köntıısbetı; 9.30 KoloD)'a; 
J 1.30 aNpoli ır.; 12.15 Roma ır.; 
12.25 Londra (R.); 1 Londra (N.). 

8.18 
9.15 

9.30 
9.30 

PiYES, KONFERANS VE 
KONUŞMALAR 

Roma 1 : lnıtlisce bavadia. 
Kolonya, Hamburı: fn~lizce 
havadis. 
Sotıens: Oc perdelik komedı. 
BeromOnster: "lnıtlterede mu 
allıl hayatı". Jıua diifmanlığına karşı h~ıcl olarak tutmak imkansız ola - Saim adında birisi karıma VAKiT SPOR MOSAB AKASI ( 

bir yardımın ~mklnsızlıiJnı ızah caktır.,, söz atm•ı. 'kadın bana ağhyarak 14 
ettikten BOnra makudmı ıu su. "Bu takdirde devleti aliye • anlatınca kızdım, kafayı çekerek Futbol, Güreş, Yüzme ~--~-------~- ~ JO. 
:retıe ifade ediyordu: nin daha evvelden davranıp bu Sultanahmette Kasımın dükk.inı • -~ __ ... ~ ............ ~ 

_ BugUn biltün dtınyanın ma· tUrlü zararlı fikirlerin ~aldırıl • na gidip Saimi aradım. Y?ktu. JO. 
- . t kuvvetini ve millet. sı ve bilhassa ecnebı devlet - Dönüp giderken arkamdan bırkaç ve Atletizm Amatörlerı' 11.30 

Bresin: "~ister Cardlllac" 
CHotfmann). 
Stuttıart: 'X.yıer'ln isyanı" 
(Kanlı> . 
Radlo Pariı: "Alienor" (Mo· 
rn). •uUrıye ve ~k· ma ·1 t tarak . d' bek ı 

1 
ukadderatı tızerinde h ı. 1 in bu f ikirlcri vesı e u kigi koıuıtu, kaçmak ııte ım, A d 

~~ ntm taıannı ellerine almış er mlekette tahriklt yapmaları • çiler gelmiı bu ıırada bilmiyerek rasm a 
•uıye vası · me • . "kti eder . . . . . 1 olan Avrupa.lılar bir takım Y~ nın önüne geçılmesı ı za · içle~ındcn bırııını yara amııım. ,, 
Yeni fikirler neşretmefe ba§la • (Devamı oor) dedı. . . 
lar. Matbuat yolu ile her memle. Hlkim Refit, ıu~lunun tevmahkıfı· 

ne karar vererek, aıt olduğu · 

Halkevinde kemey~ verilı_n~_k ~zere ~Vt'akını 
müddeıumumılıge ıade ettı. 

Teyzesinin .andığını 
keserle kıran genç 

Küçük Ayaaofyada oturan 20 
ya§larınıda Hüseyin adında bir 
genç. ticaret yaparak zencin ol • 
mağı kurmuı, faakt biltiln aruıa
larına rafmen bir tUrlU serıpaye 
bulamamııtır. Nihayet diltilne dü 
tilne teyzesi 60 yaıında Hanife 
kadının binbir itina ile aanChfında 
sakladığı sarı altınları almalı kur 
muı ve bir ıün kadıncafız evde 
bulunmadıfı bir sırada, aandıfı 

•1 eclil • keserle larımttır. 
aydan l yesi muvaffakıyetle te~ı alnu Hilaeyin bir kese içinde dUfUm 

Rize, (Haad) - Bet n Ri~ miştir. Gönderdiğim re•:ı /aşları düğüm üstUne ballanan 61 altmı 

SPOR 
Yıldızını 

• 

\se_çıyoruz 
( B IRINCıYE 

Bir Bisiklet Güre§çi Hüseyin 
. ~inciye: - Şık ve kıymetli bir uat: UçUncilye: - bir çift 
ıskarpın: dördUncllye: - Bir ppka; bqinciye: - Bir ıenelilr 
ReıimJi Hafta abonnl; altıncıdan onuncuya kadar. Birer bo
yunbatı: 4 kiıiye birer çift ipekli çorap; ı O Jdfiy~ birer ade 
Tayyare piyango bileti, onbeı okuyucumuza birer fite bil· 

ytlkkolonya; 15 oku)'Ucumua birer llte Jdlç(lt kolonyao 25 ki. 
tiye birer tuvalet tabunu: aynca l&o ldtfye muhtelif dDI he. 
diyeler. 

Musabakaya ıştirlk Koponu : -38 -

HALK OPUETI 
Bu aktam t da 
(Yeni ()penl) 
ZIR DELiLER 

.~o:o Dalmaı ,arkılar s6y1Jyecektlr. 

1'1.JRAN TiYATROSU 

~~ı Bu akşam <Halk ıeceıil 
Ertulrul Sadi Tek n 

J arkadaşları 
• (İki oyun birden) 
Kı\RA?\LIKLAR IÇf!lı"DE (1 P.) 
ctGERJ.t BALO (Vod•ll 2 P.) 

(Se) Allll RnOsO • Mlçe Pençef 
Varyete~i 

Halkevinde konferans 
EmlnönU h&lkevlnden: 

15-4-939 cumarteai gUnU aa
at (17.30) da Evimistıı C'Alaloi· 
lundald ulonunda Unlvenlte pro 
feelSrlerln&m B&mlt Nafts Pa .. 
mir tarafından (İatanbul Bota· 
mıın tetekldlltl) mevzulu mUıhlm 
bir konferans verilecektir. Dave· ______ ...., __ ....,_....,_______________ tiye yoktur. beri çalışmalarmr hızlaıştlr:y so· Yanıkefede r?l alan ar a ive 45 kifıt lirayı cebine indirmiı, 

• haJJrevf tems~l kolu h~tedir. l göetermektedtr. çıkıp gitmi§tir. 
nunda bir temsıl verme • 11 pi 

1 .. - - -
Bu defa da YanJkeıfe ııun • 



- - -- -- -
Ankara 
r11ektubu 

Bcyk.oz - Kurftllu~ mu1ıfeliti 'A11Ta1raaa1..--i 17k maçında Gcnç7crbirlii/i Onbiriy7c beraber ve maçta seyircilerden bir kOştJ 

İstanbul takımının Ankaradaki ilk müsabakası 
Beykoz - Kurtuluş muhteliti, Gençlerbirliğine 

4- o nasıl yenildi? 

Muhtelit fak'1m kaptanı Ba7ıa.<1ır, Ceııı;Tcrbirliği ·kaptanı Ha,mna 
buket verirken 

Fakat bundan sonra rakiplerinin 
korkulacak bir takım olmadığı. 
nı anlamakta gecikmeyen Genç. 

Ierbirliği açık seri ve emniyetli 
bir oyun oynamağa, bunun neti. 
ccsi olarak yavaş, yavaş ağır bas 
mağa başladılar. Biribirini takip 
eden akınlarla rakip kalesini sı-

kıştırıyorlardı. Ekseriya sağdan 
yapılan buakınlarda da Vahdet 
Halitli yoran bir süratle ilerli • 
y(K ve arkadaşlarma gol fırsatı 
hazırlıyordu. 

Her an biraz daha insicamını 
kaybeden muhtelit takım karşı. 
smda gittikçe açılan Gençlerbir. 
Jiği nihayet bu çal~manın seme. 

resini gördü ve Vahdetten güzel 
bir pas alan Hasan sıkı bir şüt
le ilk golü yaptı. Bu gol Gençler. 
birliğini daha fazla çalışmağa 

sevkederken muhteliti de bir par 
ça harekete getirmiş oluyordu. 

Maamafih oyun bir müddet yine 
mütevazin ve ortalarda oynandı. 
Fakat bu da çok sürmedi yine 
Gençlerbirliğinin hakimiyeti al. 
tına girdi. Devrenin 25 inci da. 
kikasmda Gençlerbirliği akını 

esnasında Alinin frikikten yap _ 
tığı gol siyah kırmızılıları 2-0 
vaziyete çıkardı. Topla beraber 
hücuma geçen muhtelit forveti 
sağdan sıkı bir hücum yaptı. An
kara kalesini tehlikeli bir vaziye. 
te sokan bu hücum Turhanın ka. 
leci ile karşı karşıya kalmasma 
rağmen lüzumsuz acelesi yüzün. 
den topu dışarı atmasiyle netice. 
siz kaldı. Ve devre karşılıklı hü
cumlar arasında 2-0 muhtelit 
takımın aleyhine bitti. 

lK!Nct DEVRE: 
.Muhtelit, ikinci devreye takım. 

da bazı değişiklikler yaparak çık. 
tı. Buna rağmen Gençlerbirliği 

ilk devrede tesis ettiği hakimiye. 
tini devam ettirdi. ve ekseri muh
telit yarı sahasında çalıştı.13 ün. 
cü dakikada Asımın Aliden aldı. 
ğı güzel bir ara pası ile üçüncü 
golü de yaparak vaziyeti 3-0 Iık 
şekle soktu. Bundan sonra Bey. 
koz - Kurtuluş muhteliti daha 
canlı oynamağa b~ladı. Fakat 
hatlar arasında irtibat olmama. 

sı yüzünden. bu çalışma bir ateş 
gibi çabuk parlayıp yine çabuk 
sönerek oyun Gençlerbirliğinin 

sevk ve .idaresine tabi oluyordu. 
19 uncu dakikada muhtelitin 

soldan inkişaf eden, tehlikeli bir 
hücumu Gençlerbirliği müdafaa
sı ilk defa olarak büyük müşkU. 

Ankara, 8 (Hususi) - İki maç 
yapmak üzere şehrimiı.e gelen 
Beykoz - Kurtulu~ muhteliti ilk 
k&.r§ılaşmasmı dün öğleden son. 
ra 1:500 kişilik bir seyirci kala
balığı önünde Ankaragücü sta. 
dında Gen.çlerbirliği ile yaptı. 

Mekit:epDBlea- lfilk maçDarıncdla: 
_ ........................................................... - ······-·-······•·""ı•••.ı••••••• 

Oyundan evvelki tahminler 
son haftalarda Istanbuldaki maç 
larmda iyi netice alan muhtelit 
lehine idi. Bundaki b~lıca se. 
bep te Gençlerbirliğinin bu sene 
oldukça zayıf bir vaziyete düş. 
müş olması idi. Oyun. ilk tahmin. 
lcrle taban tabana ·zıı bir şekil
de muhtelitin sönük ·ve berbat 
oyunu, Ankara takımının da gü. , 
zel enerjik ve daima üstte kalan 1 

sıkı bir çalı§ıllasmdan sonra 4-0 
gibi farklı bir galibiye~i ile neti. 
celendi.. 

Ticaret lises~ sanatlan, erkek liseside inşaat usta mektebini yendi 

Maçın !hakemi, eski Fenerbah. 
<'eli meşhur Bel~çi Ömer idi. Sa. 
nt on altıyr biraz g~e yan ha
ı·emleri beraberinde olduğu hal. 
c' '? stada çıktr. Mutat seremoni 
yapıldı ve taknnlar şu §ekilde 
~·~r!crini aldılar: 

Gen~lcrbirliği: Rahim - Meh.. 1 
met, Ahmet - Münir, HM<.m, Rü 
scyin - V aJıdet, Yusuf, '.Ali, A. 
~m, Mu,.,tafa. 

• llt1r.ok IMe 3i takımı 

Me.7..tcplila maçmda ln§aat tak'I. 
m1 J..nlecisi Erkek Lisesinin bir 

hücumttnu kesiyor 

Muhtelit: Strado - Halit, Ba. 
hadır - Mustafa, Drago, Arıgeli
cli.! - Turha.n, Aleko, Şahap) Mar 
yo) Kti::ım. 

'Ankara, g (Hususi) - Mek -
teptiler lik maçlarına fikstür mu. 
cibince dün öğlelden sonra An'lcara 
Gücü stadında devam edildi. Kar_ 
şılaşan dört mektep takımından 

Ticaret Li5esi sanat mektebini 
2 - 1 yendi. Erkek lisesi ve inşaat 
usta mektebi takımları arasındaki 
maç ta çok iddialı geçti. Netice

de daha üstün bir oyun oynıyan 
liselilerin 1 - O galibiyeti ile niha
yet bultdu. Birçok mektep talebesi 
tarafından büyük bir alaka ile ta. 
kip edilen maçların tafsil!tı ~u _ 
dur: 

Ticaret 2 - San' at 1 
Günün ilk maçı saat 13,30 da 

İnşaat Usta mektebi ile Erkek lise 
si takımları arasında yapılacaktı. 

Fakat komite tarafın.dan gazeteye 

Maça 16,15 te muhtelitin vu. 
ruşu ile başlandı. llk hamlede 
Ankara kalesi önün,e indiler. Fa. 
kat topu çabuk kaptırdılar. Genç ı 
!er müdafaasının uzun bir vuru. ~ 
şu ile ileri fırlıyan top sağaçık ~ 
Vahdete ondan da ortaya muh. r
telit kalesi önüne kadar geldi. Ve , 
neticesiz kaldı. 

Oyunun ilk 10 dakikası biribl 

verilen tebliğde maç saatinin bir 
mürettip hatası olarak 14,45 yeri
ne 12,45 şeklinde çıkmış olması 

ikinci maçın başa geçirilmesine 

sebep olmuştu. Esasen takımlar 

buna göre hazırlanmı~ olduğun -
dan birinci maç Ticaret Lisesi 
ile Sanat mektebi arasında yapıl
dr. 

Oyun, Gençlerbirliğinden Nuri· 
nin idareıin!:le rüzgar altına dü -

şen Sanathların vuruşu ile başla. 
clx. Henüz rakip kaleye inmeğe 

vakıt bulamadan topu kaptırarak 

hemen vaziyete hakim olan Tica
retlilerin ıııkııtxrmağa başladığı 

kalelerini müdafaa ve gol yeme • 
mck için geri çekilmeğe başladı -
lar. Bu vaziyet Ticaret m'ühac:·~ 
lerinin iıini kolayla~tırmış olu -

rini takip eden karşılıklı akınlar. ı •~•t'f 
la mütevazin bir şekilde geçti. 'l'lc<trct L!scsl e'!rlpl 

yordu. Devrenın 6 ncı dakikasın
da Şerefin yaptığı gol1e Ticaret 
vaziyete hakim olmakta gecikme· 
di. Maamafi Sanatlıların sey-

rek olmakla beraber Ticaret ka
lesi için hayli tehlikeli olan akın· 
lan da güzel oluyordu. Bir m'Üd. 
det ortalarda oynanan oyun hake. 

min devrenin 28 nci dakikasında 

böylece devam ederken Ticaret 
güzel bir hücum esnasın.da ikinci 

golü de yaptı. Aradan henüz dört 
dakika geçmişti ki Ticaretin gol -

lcri üçü buldu. Fakat hakem bu 
son snyıyı ofsayt yapıldığı için 

saymadı. Devrenin 20 nci dakika

sında Ticaret kalecisinin hatalı bir 

çıkış n:lan istifade eden Sanat mcr 
bir oyuncularını çıkarması yüzün

kez mühacımı takımının ilk ve son 
den on kişi oynamak mecburiyetin 

golünü attı. Oyun sona kadar bu 
.de kalan Sanatlıların yarı sahasın· 
da devam etti ve biraz sonra dev· 
re 1 _ O Ticaret lehine bitti. 

İkinci devrede oyun mütevazin 
bir manzara arzediyordu. Fakat 
bir parça hızım arttıran rüzgarın 
da yardımile Sanatlılar hakimiyeti 
ele aldılar. Buna rağmen vaziyeti 
bir türlü değiştiremediler. Oyun 

vaziyeti muhafaza etti. Maç 2 - 1 
Sanat mektebi takımının mağlubi-

yeti ile bitti. 

Erkek Lisesi 1 - inşaat 

Usta Mektebi O 
İkinci maçı Erkek lisesi ile ln -

şaat Usta mektebi futbol takım. 

Smuıt tnck tcbi Onbiri 

!atla bertaraf ett!. Hemen arka
ıundan kaleye çok yakın yerden 
bir serbest vuruşu kazanan muh. 
telit Şahabm topu dışarı atma • 
siyle bundan da istifade edeme
di. Oyun böylece devam ederken 
Gençlerbirliği yine Ali vasıtasiy. 
le dördüncü golü de yaptı. Artık 

vaziyet belli olmuştu. Oyunun 
cereyan tarzı da maçın bu netice 
ile biteceğini gösteriyordu. Nite
kim dördüncü golün 25 inci da
kikada yapılmasından sonra ka. 
lan müddet zarfında iki taraftE 
bir fevkaladelik gösteremedi 
Devre sonları muhtelitin neticı 
verıniyen sıkr hücumları arasın 

da geçti. Neticede muhtelit ill 
maçını 4-0 mağlbiyetle bitirdi. 

A. Celal 

lan oynadı. inşaat Usta mektebi 
nin geçen haftalar.da karşxlaştığ 

Ticaret lisesini 7 - O gibi büyü: 
bir farkla mağlUp etmiş olmaı 

bu maç etrafındaki alakayı bir k~ 
daha fazlalaştırmıştı. Maç vaktiı: 
de·i1d takım da temiz kıyafetleri! 
ve alkışlar arasında stadda gözük 
tüler. İki takım da her zamanlt 
kadrolarını muhafaza ediyorlard. 
Oyun Muzaffer Ertuğun'un iıd;;n
sinde ve inşaatın akını ile b~la. 
dr. Yarım saatlik iki devre oyla -
nan bu maç umumiyet itib;rile 
çok seri ve heyecanlı olduğu ka -
dar çok zevkli geçti. içlerinde i)n.. 

cc sivil klüplerde oynamış daha 
fırsatçı ve kombine bir oyun çıka
ran Li" formunun İnşaat kalesini 
sıkıştırmasile geçti. İnşaat müda • 
faa~ı da bütün bu tazyika rağmen 
rakip oyuncularına fırsat vermedi. 
Ve maç lisenin ilk devreide yaptı
ğı tek golle 1 - O inşaat aleyhine 
bitti. Bu maçta iki taraf da güzel 
bir oyun oynadı. 

Jllıı1ı telit. Gcnçlerbir1i[/i 
m(.lçtndan .•• 

Beşinci say
famızdaki 

SPOR 
Müsabakamızı 

okuyunuz 
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lngiliz teminatının Türkiyeye teşmili ~~!~~~~ -~J--- Heyecanlı Zabıta Rqrnan~ 
vut devlet adamı Havas •jamıı K u R u K A FA LA R 1 N r.sn AR 1 Lcmdra, 10 (A.A.) - Bu sabah 

saat 11 de toplanan kabine içtima
rna bUtün nazırlar iştirak etmiştir. 

Nazırlar meclisi İtalyanın Arna
vutluğa taarruzu üzerine ortaya 
çıkan vaziyeti tetkik eylemi :ıtir. 

"Press Association,, un bildirdi. 
ğinc göre, "kabine Yunaniııotz.na ve 
Yugoslavyaya yardım için icap e
den tedbirleri derpiş eylemiştir. 

Kabfne Korfu adasına' hususi bir 
ehemmiyet vermiştir. 

Lori:lra, 10 (A.A.) - Kabine 
içtima halinde iken Romanya el • 
çisi Tilea hariciye nezaretinde ka 
bul edilmiştir. 

Londra, 10 (A.A.) - Londra -
daki Romanya ve Yunanistan se
firleri, bugün İngiliz kabinesi mü 
zakercde 'bulunduğu sırada, harici 
ye nezaretinde kabul edilmişleulir. 

Londra, 10 (A.A.) - Saat 14,30 
da Çe:nberlayn , işçi muhalefet par 
tisi Attlee ile liberal muhalefet re 
isi ArchibaJd Sinclaire'i kabul et-
miştir. 

Londra, 10 (A.A.) - Yunan el 
çisi Simopulos bu nbah hariciye 
nezaretine gitmiştir. 

Londra, 10 (A.A.) - Mısır ma 
hafiline göre, Mısırın Londra se. 
firinin bugün Kahireye muvasala
ti beklenmektedir. Sefir, Italyanın 

muhtemel anlaşmaların şimdi- 1 - Balknn antantının, Bul- h b. . k 1 z edd t [ 
.r mu a ırıne ra :.ogonun r e 

lik gizil tu tulacağını Bil.ve et- garlstanın Döbrlccdcki istekle· t · -· "tal t l b t h kk 1 . ıgı ı yan mu a e a ı a ın _ lngilizceden Çeviren : H. MÜNİR ınektedirler. rlne rağmen, muhtemel te~rıkl d . h t . ı· ,.. t 
1 

i ı a ıza. a verm1ş11ır • .oU mu a e. 
Aynı zamanda lngillz lıUkQ- mesats n • . bat mağllıp Arnavutluğa İtalya- ... --------· 

uıeti Musolluiye, lspanyadnn kı- 2 - Hurp halinde l~gillz ye nm nasıl bir i.l<ıbet ;huırladığıl 
tuatım ~t'kınek s ureti yle imza Fransız harıı geınllcrlnın boğaz- hakkında bir fikir vermeğe k! _ 1ıbr Stronski kızmrş haykr~- mak gibi bir merakı oldufunu bil-
ve taalılıUtl P. rlulu şnefinl koru- lardan aerl>est gPçmP.sinl temin fidir. yordu: miyordun galiba?. 

nıası tein son lılr iınklı.n <lana (' yle nıek. · 1 _İtalyan kıta.a.tınıDı her an . -: Ben san~ ~aç defa .söyle~im:; - Hayır, bilmiyordum. 
\'ermek arzusu11dndır. Londra, 10 (A.A.) - Bahriye ve Arnavutluğun her noktasına hıçbır gazetecı ıle konuımak ıate- - Fakat bundan sonra patronu-

Neticede İngiliz hUkOmeU ln- Nazırı Lord Stauhope saat 18 <le ihraç edilebilmesi, miyorum. Bunu da gönder gitsin. nun hususiyetlerile üha ciddi su-
giUz - ltalyan aıılaşmalarrnm t:ı nşrekll tarafından kabul edil- 2 _ Arnavutluğun bütün is _ - Başüstüne efendim. rette alfikadar olmaklığın Jizım. 

fes hini teşeblıllsUnU kendisi yap mlştlr. tih~imla.~r, _limanları, muhtelif Bunun üzerine katip dı§arı çık- Jl.erde belki başka ~t!y~tl~r da edi-
mıyacaktır. Londra, 1 O (A.A.) - Press tes:satı uze~ındc ltalyanın as - tı. Çıkar'ken Lcroy'u görmemişti. nır. B_u kaza kendııını bıraz aara-

J ... ord P er t h dtin Öğleden son- Assolciatlon, perşembe gUnti a- kerı kontrolu. Ü5telik kapıyı da çekerek sıkı sı- tı. (Bır tabaıj:a ıuatarak) bunu 
r a B. Clano'yu ziyaret edere k t- ,·am kamarasında B. Çember- 3 -Arnavutlukta ikamet eden !Cıya kapadı. al... Çöp tenekeıine filin atıver .. 
talyamn lspanyadaki maksadı layn tarafından yapılacak beya- İtalyanlar& mebıı." ve nazır ol _ Ortada kalmaım. Baıınıza iı çı • 
hakkında doğru ma!Qnıat iste- nat ta şu noktalar mevcut ola- mak hakları da dahil olmak üze- Bir müıddet so.nra tekrar içeri ,kabilir. 
mlştlr. cağını zannediyor: re Arnavutların bütün hakları _ girip: ''Gazeteci, gitmi§ efendim., Genç katip, tabancayı, kendiıi-

HUkClmet ruah fillert, lngllte- nın verilmesi, dedi ve kapıyı yeniden kapayıp ne pudra kutusu uzatılan bir rahi-
re tarafından bu hususta he r· İngiltere ve l''ransa Yuuanis- 4 - Arnavutluk hariciye ne. ayrıldı. be tereddüdile aldı. Geçerken ara-
bangl lılr beyanatta bulunulma- tana tanı mUzalıeretle.rJnl te· uretinin Ugasiyle Arnavutluğun Odanın içi. timdi sessi.ıdi. Ko. ~ık kapKlan ~eriye, Strovskiye 
masıııııı lngll !z hllkuılıetlniıı 11\10 etmllldlrler. !talyanm Ar- hariçte İtalya tarafından temsili. caman vücudiyle sandalyesine çök doğru baktı. Jcor Strovıki ıandaL 
paslf kaldığına delt.lı>t ctmiye- navutluktakl teşebbUsU lnglllz - 5 - Arnavutluk neuretine 1. mil.§ ola!:) igor Stronski düşünceli yesine çökini.iı,. derin l;ıir dütünce 
ccğinl, İngiliz hUkQm etlniıı Yu· İtalyan anlaşmasının lhUlldir. talyan genel t!ekreterlerinin ta - bir halde pencereden idışarı bakı- ve teessür içinde görünüyordu. 
nau ve Kıbrıs sularında mll.hlni Bununla beraber Londra malı yini. yordu. Katip sord_u; 
tedbirle r aldığnıı kaydediyor- fillerine göre, anlnşmanın res- 6 - Tiranı.'adaki İtalyan elçi- Dııarda bir sıra kiremidin ara- _ Kendi.ti ı,ı ya? 
lar. men feshedilmesi pek az muh- sinin Arnavutluk kabinesine da. sından Taymis nehrinin, &ü;ıeş al- _ Gece gUasc;lüz zabıta romanı 

Diğer taraftan , lngilterenin temeldir. hil olması 'Ve Arnavutluğun Ro - tında bakır gibi parlryan lcüçUk okuyan adamlat ıibi konuıuyor -
Tllrkiye, Bulgaristan ve Roman .MezkClr ajansa göre, !ngtllz ma elçisinin de faşist kabinesi bir parçası görünüyordu. Ve mar- sun. Elbette iyi. tıte cörüyoraun 
ya He olan dlplomıı.tilc faallye· ve Fransız htikQmetlerl Akde- erkanından olması. tı kuşları kanat çırpıp iniyorlar- ya .. Sağ salim duru;vor. Fakat bir 
ti önUnıtizdekl glinler zarfında nizde şimdiden bazı lhU)·at ted· BERAT ŞEHR.l DE lŞGAL dı. parça sarsılmıı olması tabiidir. Se. 
cok lınraretll ve hederi de şun
lar olacaktır: 

birleri almış bulunmaktadırlar. ED1LD1 Portmantonun arkasında bulu- nin tabancan Jr,..;ara patlau, ur-
Tirana, 10 (A.A.) - Berat nan Rocl~rik Leroy, Stronikinin aılmaz mısın? 

şehri dün ltalyan kıtaları tara. bu halini ıeyrediyordu. Ensesi hi- ...:.... Tabii, :tabit .. Fakat ben ıiıin 
ltafya - Almanya, Japonya - ispanya fından işgal edilmiştir. General zasına yapıı.tınlmıt gibi lduran ıi. gitmiı olduiunıuu sanıyordum. 

Arnavutluktaki harekatı dolayısi. -----------------------------
le Akdenizde hasıl olan vaziyetle 
Mmr ve Sudanın mUdafaasınr ve 
Filistin meseleleri hakkında gö -
rüşmeler yapacaktır. 

Mısır mahafili, bu huıuslar hak 
kında mlitalhsı beyanından içti
nap etmektedirler. 

PARLAMENTO PERŞEMBE 
Gt.tNt.t TOPLANIYOR 

Londra, 10 (A.A.) - Parlamen 
tonun periembe günil içtimaa da. 
vet edildiği resmen bildirilmekte
dir. 

Londra, 10 (A.A.) - Bahriye 
nezareti, Korfuya İngiliz deniz kt
taları ihraç edildifi hakkındaki ya 
bancı haberleri yalanlamaktadır. 

......................... - ..................... .. _ ........ ·---······-··- ·· Guzzoni dün Draça gitmiştir. yah bir ıa~ ıeridin.den ba!ka, ka- Nere-den çı'ktııiı.ı? 

B k .A b • Görice, 10 (A.A.) - Görice fasında tek bir tel yoktu. Geniı _Şimdi buradayım yal ur el o s ta as er l l r şe~rinin garnizonlarmd~n te§k~l omuzları ~raamda heybeti~ ~ir yu- _ Eevet ...• Fakat? .. 
/j edılecek ola!lı İtalyan milfrezesı, varlak nahnde duran batı ıkı t ara- _ Eh, ıUııalde ..• Hem butada • k k d •t bugün ha va yoluyla buraya. gel. fa hazin hazin sallandıktan ıonra, olup, hem nasıl gitmiı olabilirim? 

m lsa a et t l er mi§tir. hiç umulmadık lbir hıçkırık buhra. Çocuk gibi konuımaHna ..• Haydi 
ARNA VUTLUCA DÖ1'."EN nına kapıldı. İgor Stronski ağlı- fırla .. Tabancayı çöp tenekesine at. 

ispanya ordusu 
devletleri emrine 

mihver 
verildi 

lTALYANLAR yordu. Çok z enein bir a dam ol- ' 
Roma, 10 (A.A.) - Bariden makla tanınmıı St ronakinin ıu fe- Katip, kendi kendine MSylmerek 

bildirildiğine göre İtalyan kıtala ci teessürüne ıebep n eydi acaba!? kapıdan çıktı. . 
rınm ihracından evvel Arnavut - . Leroy bir tihza tereddüt etti. Leroy tekrar odaya &irerek 
Iukta ikamet eden si\11 İtalyan- Sonra kararını vererek yavaşça Ygor Strovsldnin karımna ve ma

Paris, 10 (A.A.) - Oeuvre ga- yol zabitlerinden mürekkep bir tan lardan mürekkep jJk grup dün portmantonun arkasından meyda. sanın kenarına oturdu. Bir ıiıara 
zeteıi. 7 nisan tarihinde Burgos- zim komisyonu tarafından kontrol Arnavutluğa avdet etmiştir. Bu na çıktı ve dudaklarım ıslatarak: yaktı ve sonra birdenbire; 
ta Japonya, Almanya, İtalya ve edilecektir. General Franko, ica . İtalyanlar bir knç gün evvel Ba. - Akıamlar hayrolsun Mister 
İspanya arasında gizli brr~K'lrt l>lnda bu komi•yonun hakemi 0°. riye gitmiglerdi. ... b.t .n .&O ISttıdnski dedi. 
misak iomı c';lilmiş olduğµ~u.ı qil lacak,t,ır,. fvlil}x~.r ... dey1e,9~Ji 1f._ir~n! YUGOSLA VYAYA II...11CA 1 

lT.ALYADA~ JSTENEN' KAT'I dirmektedir. Bu askeri ittifak 'ko terin gerisinde müstahkem bir ~... EDEN SUBAYLAR İgor tronski kafes lçer.i ·~:ık.g 
'.I'EMlNAT mintern aleyhindeki misakın t ev- k kT f l 0 ·· Üsküp, 10 (A.A.) - Kral Zo. nulmuş vahşi bir hayvan ürkmesı-

- Strovski! dedi. Beni tanıyor
s~n defil mil Beni Q1oaı~iliniıı ı. 
~inde bulunan E\mcninin aldü: -
mesi etrafrnda jstintak yapılırken 
görmüş olacaksın. Igor Strovski 
baımı kaldırmaksızın bir ıeyler 
mırıldanıyordu. Leroy, daha iyi 
işitmek için bqım eldi. Strovski 
ona bakarak: 

J .. ondra 10 (A.A.) - Diploma- r:1ınta ~ teş ı ~ne matu ? an ° - gonun karde§i Prens Cel8.l dlin le birdenbire aandalyeıinde dön-
lk ıii demektir. Fakat her an resmen nng planının ıcrası ve bırçok sev . b 

1 
. t' p du··. Elinde tabanca tutuyordu. 

t • mahfl11erde bildirildiğine tek·ı·p dı"lcbı"lecek ıekı"lde kale k 1 .. l . "hd . . • kat:rsıyle uraya ge mış ır. rens 
Ö ı 1 h k 1 ... e . u ceyş us erı ı ası ıçın zarurı o- · ı . k b 1 t . t " Do··nmesı"yle taban~ .. yı a tet etme-g re, ng Uz ll Ometi talyan- 1 t • • w. guetecJ erı a u e memı§ ır. • .... 

ı me a ınmış ır. lan nıa!\rafları ıhtıyar etmegı ta - B. ,_ A t b 
1 

A sı" bı·r 0 .. :ıu arın hiç bir suretle Kortoyu iş· 
1 

. .. 
1 

le • ır ÇOK. rnavu su ay arı _ .. · 
gal etrnlyeceklerJ hakkında Ro- ıpanya, bütün denız ve hava ahhut ey eme tedırler. Almanya, Iasonya. civarında İtalyanlarla PUSU KURAN öL'OM 

madan kat'I ve resmi teminat 
i stemiştir. 

İngiliz hUkflmetl aynı zaman
da Atlnaya da teminat verllme
slnl arzu etmektedir. Fakat Yu-
nan hUkCıınetl bu hu~usta lıenl\z 
hiç bir tebligat almanııştır. 

Bu rnahtlllerde şurası da JJA.
ve edllınektedlr ki, Kont Ctano· 
ııun Tira11dan avdetinin bu t~
minnlln doğrudan dofruya ala.
kadar bulunması muhtemeldir. 

lyl bir kay,naktau ver-ile.n ma
lfımata göre !tıı.lyanın hattı ha
reketi garantileri üzerinde pek 
ziyade mUessir olacaktır. 

lyi haber alan mabtfllerln öt-
rendiklerlne naza ran, Roman
ya lngfltere ile bir karşılıklı 

yardım anlaşması akdinde bQIA 

mUtereddlt buluıımakta ve aşa
ğıdakl lkf şartın evvelemlrde te
minini 1 lemektedlr: 

1 - Harp ' 'ukuunda boğazla· 

rın t , g,tlfz - l<'ransız tflosuna a -

~ık bulunması. 

2 - Doğu Anupasrnda mües
s ir bir muknvemet cephes i t esi
s i için 'fUrkiyc, Romanya ye 
Sovyc tler bi rliği arasuıda bir 
karşılıklı yardım paktıııın im· 
za s r. 

YC NAN1STAN YE 
TOHKIYEYE TE~JfNAT 

Uılerini 18 ay müddetle tahkim e· İtalya ve Japonyanın Ispanyanm .. d 1 l t k · 
. . .. .. ::.,, .. son musa eme er yap ı an snn- Taı.-"ncan n patla ası"l ca ın 

dilmek üzere mihverin emrine a. arazıye aıt butun mutalcbatına mu d ~ 
1 1 

y 1 tol!" ıM ı m e. m 
- Evet, dedi. Tanıdım. 

. .. ra ag yo uv a ugos u·ya P· k·ınlması bir oldu. Kur1:unun isa -made kılmaktadır. Mihver devlet- zaheret edeceklerı ı;oylenmekte kl "it: t . 1 d" :s 
. ra arma ı ıca e mıl} er ır. b t" d h b" · f ki 

leri, Iıpanyol ordusunu talim et· ve bu araziniı:ı Cebelüttarık ıle MUSOL1NI TiRANA e ın en emen ı~. s.~ntı": ~r a 

- Elbette tanıyacaksın. 
hafiyesi Leroy sıfatile if&ae vepr. 
ken beni • g&rmiytn kalmamqtı. 
Sana §Unu soracağım. Bfni nisin 
vurmak iste:iin? 

mck itini Uıerlerine alacaklardır. Fransız Fası olduğu rivayet edil- ~ kurtulan Lcroy, buyuk hır usta-
İlpanyol ordusu müuvi miktarda mektedir. GİTMEKTEN VAZG~ÇT! A lıkla. Stromkinrn üzerine atlıyarak 
Alman, İtalyan, Japon ve hpan _ Roma, lO (A.A.) - t;ı rnalu - elinden silahını almış, devrilen 

mat almakta olan mafta.Eıle naza - san"da)yesini doğrultmuş ve oraya - Zannettim ki... Zannettim.ki .• 

Londradan Atinaya 
gelen haberler 

ran ~usolfni, ~utü!1~il~ü~. bi~ nu oturtmuştu. 
tuk soy~eme\ üzere·ııdecfgı ;ı::ıran Jgoı: .Stronski şimdi oturduğu 
seyahatınde!1 v~ucı~miştır. yeıı:ien alık alık Leroyun yilzüne Hariciye Vekilimi7 

Düçenin '.btı ıeyabati hava ptt- bakıyordu. ,._ 

ları ınusait ol.dutu zaman yapma. Lero ona ihtar kabilinden : An karada 
sı muhtemel olduğu ,haber veril - y Ankaar, 10 (A.A.) _ Hariciye 
mekte::lir. - Kendine gel, dedi. Sana zarar 

(Devamı var) 

( Baştara/ı 1 incide) 

nın Arnavutluktaki hareketi~in 
lnglllz - İtalyan anlaşmasına 

kat•r surette muhali! ol<luğttnu 
biidirlyor'lar. Zira bu anlaşma 
statlikonuıı mı.ilıataıasıuı Ye as
kert ınalClnıat teati~lnl derpi~ 
etmektedir. 

lspnnyada harp nihayet bul
duğu için 1S'paııya ve Libyadakf 
1ta lyan kıtaatıııııı gerf alııınıa

sı lU zumunu lnglllz hUkumetl 

yosu bugUn aşağrdnki. tchllği 

neşretmiştir: 

Vekilimiz Bay Şükrü Saracoğlu 
Diplomasi mahafili Muı6linin bul verecek değilim. bu sabah 1ıtanbuldan Ankaarya 

seyahat ten yalnız hava §Srtlar.ı de <Sonra geriye döndü, .Üst taraf - d ". .. • da Q"" ""k 
-· . • • . onmuş ve ııtaayon wnru ve 
gıl, ay.nı tamanda muhtelıf ~cneoı talci buzlu caml, kurıun darbesıle t h" 1 V kil" B R T b 
paytilhtlannda ltalyanın Arnavut. 1 parçalanan kapıyı açıp dışarıya .

1
n ~sa~ ~r e :mı ·kit~ Bar ;n 

HflkQınet, Yuııan efkArıumu· luktaki hareketi il.zerine yapılmak 1baktJ Ortalıkta kimseler yoktıı.l 1 e ar~~ıye um . ııı.ı 1 1 ha~ . u 
1 1 1 } • . • . • man menemencıo• u ve arıcıye 

nl yeS llC C l~r tUrlU endişeyi i · ta oaln gôrÜJmelcrİO netıceicrınıı yalnrz az Önce görüştüğü 'katip ka f. 1 f t} 
· er anr, se ıı er ve ıe a.re er er-

Elen milletine. 

za le için, namı le ketin tstikltıl beklemek a rzusunda olması dola -:yüzü heyecandan kireı- gibi olmuR i kr: f d .k __ , .. h_• tır . . ... b ı " :s anı tara ın •n a • .,_.'!W .. f • 
re bUtllnlilğUııUn kat'1 surPtte yısıle vazı:cçmıı oldu~unu eyan bir vaz1yette bir köşeye aığınmış-

teınlıı edilmiş olduğunu teyit e - etmektedirler. tL Leroy ona da: T h •d k 
decek vaziyette lıulunduğuııu TUNUST,A KABUL ?DlLEN - Ken:aini topla, diye ihtarda a rana gı ece 
beyan eyler. KARAR bulundu. Endi~eye mahal yok. SL s 1 h ı· 

Tunus. 10 ("A.A.") .--: Tunus ft~l lah oyunu bitti. ovye 8/8 1 
ElC'n milleti, hUk\ımetinin yanlarının halk bırlı~ı kabul ettı- Bu sozlerden ce~aret alarak ol-

dabn g eçenlerde H.onıaya hn- kendi emniyet ve şerefine mus." ğı bir karar suretinde fa~ist hüku. duğu yerden ilerliyen katip ıu ce. Ank:ıra , 10 (,( .. \.')·- lran Veliahdt" 
t ı t t l 1 

t . · · • k" t nın c' lcnıne merasimindeki So' yet--
u· a ıııış ı. temi r surette n igeh baJJ. oldu- me ının yenı ve çır . ın aa~ruzun~ ı vabr verdi: , ler Birliğini le111sil edecek olan t)eı 

Ge ne diplomatik mab fillerde ğuıı dan emin bu 1 uıınrak m Usa · ı protesto etmelı:te, ııyah gomleklı... - Atılan kurşunla az daha ben yete So,·yet lıükCirneti larafından..reı.. 
srrdedi~ ... n ınllta1eayn göı-e Jn- fouıetııe r\'cr mes nis lne huzur i· lerin barbarca istilasına karşı mu vuruluyordum. Yanıbaşımdan geç tayiıı edılt'n s0 ,.,·et1er BlrlliU Ankar~ 
glliz • ltnlva ıı an l n !$ınasının . 'l - 1 f d l · d l I . 1 kavemet gösterme . ini hilen kah.

1 
ti. lıüyGk cl ~ i -ıi B. Terenılef ayın 12 sin· 

· e n ec cvaıne e1lıı-. . . . , 1 k ı K' · ı b· ı · k Th talyn t:ıra tıııdnıı her tllrlll lhHtll ra~a, Arnavut mılletını karae~çc .- Şu halde k.orkulacak ne var.? dese rc•ll•r l. ıııen 1 e- ır 1 le 8 • 

1 1- 1 rıın:ı lıan: lı ct edecektir. bu nnlnşm nn ın fe s hiyle netice- m zn: ,J a ıı )frl ak as se am a:nakta ve Tunu sa kar;,ı Mı ster Strov5kı tabancasını temız 
1 e ne<'e ktl r. bir taarruz takdirind: fa5istlerin lerken elinden bir kazadır çıktı, 

Londra, 10 ( ~\ .A.) ,_ HllkQ - 1 ı 
ı Holla d h d ti d rTunusta bulunan İtalyanları <li - ~ti~ter Strovskinin ta!.ıanca kullan 

met mahfillerine göre Jng iliz Londr:ı, JO (A.A. ) - tnlyan n a U U arın a ğer Tımus halkile karde§çe bir- Ruzvelfin mani· 
dar sözü nazırları hu snbnh lngillz te mi- ıuaslahatgllzarı bu ~lln ö[, Iedcn ı - db" J l ================ 

ı aSKerı t e ır er leşmiş olarak mukavemete ve za-1 Kral Zogo ve maiyeti geceyi La. 
ııatının derhal Yunanis taun , e sonra t ekrar Lorıl llallfax'ı zi-

Lo d O A 
. fere a zim!r.ar hul?.ca~ rnı bir kere risa:la geçirmişlerdir. Kralın han-

Ttirklyey e t es,mll edilip e dilmi· )'arc t etmiştir. n ra.l ( .A .)-DaılvEx- d h · 1 , •. j . b 1 k '"e•·,·ork ıo ('A) ..,. , ... . . . " a a teyıt ey e'lle;cte;nr. gı ya ancı meme ete ne zaman " •. • ,. ·"'· · .- ne ••C~m· 
yeccğl ıucs0 lcs l ha l.k mJa karar l .Yi ın..al fly.rnt al ım mnbfille r e nı es gazetcsın\n AınstcrdaJl\ctıı.n 1 Tunus 10 (AA~ lt:ıl n . , ~ · h .. h ldü J.Y 1 1 ııur Huz\'<'ll ı Warıu~prınl'deD ~ev-

ı ; ı • , , ., - yanr "'1 '~C'"ı:!l enuz meç u r. ·ıa na _ 
vermişlerd i r. güre. l lPl ~,.ın be ı;Un u hu k Cı me t ıstıhbarına gvre, Hola naanm Al. A ti ~ t w t 1 . . d \. '-' led" B . 1 ~ orka ı.:ot ıı rınekte olan hıı5ast tren rnavu uGa yap ıgı aarruzu prc zrr ar ıçın e ıwy ır. azı şayıa- 1 ... ~ , . ·k .... . .,, 

. !(',·zuubalıl~ olan ıı. n l o.ımıa- P~ rh'l m ıı lo!la. ln " iltert>ıı !n Yu- man h udt t Mıntakn "'ı 50 kilo 1 • • • .. •• • • • • •• • '""
1 

• ~\.)oı .. mcs Rırzetrııl muhr 
. . ~· , .. - ttlôto ıçın gaz~tc ,muvezzılerı Tu - lara gore, ,Kral ve nazırlar Turkı-l hiri, H•ız , rlt i n ıren hareket ederb .. 

lar Polon.) l\ ile im za ,.e Hoıuan- ~~n~:stnnın toııral• hti lll plll i:. Une m_:.tre .derınlı:;ınde IIo .~ııda hu- n_u~t.a çıkan Italyan Cnşist gazete -1yeve gitmek tasavvurunda·lırl:ır. kendis ini ~cljoJlarnıalp (l(elenlere ..wa 
ya fçlD de derpi~ edilen iki ta- ı ~ )lr ~ıırr.tle h alel geyrıım.c · kı mclı t:ırofından hskcrı kontrol s:nı srıtrna'k.tan imtina etmi~ler -f Kahire, ıo (A.A.) - Mısırdaki ı;ö:ı.: <ilnrnk ııunu söylrmif <>ldu.unu. 
r:ıtıı nnln!';mnya ben zer nnlaş· s l :ı " mUsn:ı lE' (' fml yer<'· rnl l}ıJ · ı- Jt~ıı-ı I·onı• lrtıı• ·tur. f! c lr n <.knm dir. Arnavutluk kolonisi Arna:vutluk j hılrtlrlyor: Eler h:a r,p olmana aoaı· 
mnlardır, '111"<.:'""'\ Y;t"l) <'lt r> ol ı'<' :llttır. i.i ~ t = b:rini b:r l: :ıç snat içinde su Kl1AL MEMT EK~TiUt.ZE i11r;alini protesto eden ve müslil- 1

1 lrnlı::ı'.·rı tcl.rur gclirir!1• 

Jy1 malrtmnt a.lnn mahfiller, lllLEN 1\flLl F.Tl~E TEnT tô , . J 1 1 ~ .. Iı cı,lcıınıhıır bu !lozll'r h~kkıU'd 
Lf • • , , • • • • ~hınd:ı bıralm~ak lçın b~nt!crdc . GEL YOR , man dunyas.ını yardıma davet e - lıh' bir tosrilıte buluumıtk isf~rtırnı1, 

Yunanistan ve TUrkiye ile akdi .Atına. 1 O (A.A.) -- Atlnn rnd · ıcap eden tcrtıbat alınmıştır. · Atına, 10 (A.A.) - Havas - den bir beyanname nc~rctmiştir. tir. 
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10 - VAKtT 11 NiSAN 1939 

Çinlilerin yeni
1 Dün Mecliste ihtisas encü"" Balkan birliği 

muvaf fakiyeti 1 . f d Bulgaristan 
7 Japoba:.~ı.::mİsİnİ ın en eri seçim 1 yapı ı ,_ için Ak::~:=• :.:mi 
Honkong, 10 (A.A.) - Çin A. (J 

· b"ld' . Ankara. 10 (A.A.) - B. M. zurum), Nakiye Ergün (Erzu - alın (llll clk), l)r. Mustara Can-ı lis Suner (Bilecik), Dr. Ahmet an olıür uruna gidip gele 
Ja~~. 

1 

ırı~or: d k' ç· "f Meclisin.in bugünkü toplantısın. rum), Mlinir Akkayıı (Giresun), tekin (Çorum), Mihri Pektaş Ruhi Yeşilyurt (Durdur), Dr. ~uk zırlılılnrııı, nnnrntnn I 
. a~~an a asın a 

1 

• 

10

• mu reze-ı da meclis ihtisas cnciimenlerine R~at Mimaroğlu (Jzmir), Eı5at {llalrttya), Hazım 'J'epeyaran Hofik Cuaran (Dursa) Dr. Ham rının demmh bir tesiri de 1~~1 d~ş~ana ~rşı gıtt~~çe ?aha şunlar seçilmi~erdir: Özoğuz (Kars), Zihni Orhun (Niğde). li Derkınan (Denizli). Falına ınocli. 
şı detli bır mu avem~t go~terıyor. Adliye encümeni: (Kars). Ahmet Hilmi Kalaç (Kay ;\(aarit J~nr.iimenJ: .Menılk (Edime), I>r. Mehmet nız:, bu nıüşahaclelerJ bö 
lar. J:p~nla~ adkanın ~ımallırııdeckyal· Mümtaz Ökmen (Ankara), Nu. seri), Nazmi Toker (Kayseri), Belkıs Bny:ta.n (Ankara) TUr \il Ağnkny (Gnr.lanl~Jl), Hasan hurnrn knydcdcrkcn şu ''C) 
nız kuçuk bır ısmı ısga etm -te Ak (A tal ) 0 Şc k' E (K ) Ernrull h 

. ,_ 1 hAl: ç· lil . man "OY n yn • sınan \' ı rgun onya , a ktl.n örs (Antalya) Jsmall Hak· Vnsır SomyUrck (Giresun). Rı· clo>lctiu hareket tnrzım tc ve dıgcr roısım ar a a .ın erın N" . B (B 1 1 . ) F . B k ,
1 1 

) Ed" Er · 1 

. d ıyuı orcu a ucsır , en. ar nn (.a a atya , • ıp gın kı zunçarşılı (Balıkesir) Avni za Saltuğ (J\'astnmonu), Snllh etmek istemiyoruz; yalmz clınde bulunmakta ır. d l F'kr' (B" ''}) s·· ö (M d' ) "1-"" t ... ,. "T''rUk 
. .. .. u ı ı ı ıngo , ureyya r- ar ın , D uume ..n..ıı ~ u er Yukarıuç (Ç'nnakknle} llcşat Turgay (Kayseri), Dr. Fuat So· elerl oldu~n gibi görerek 

.. Honan. ın şark_ı_nda duşman.bu • geevren (Bı'tl'ıs), Atıf Akgu"" (S ) Zühtfi D k (Sa 
- ~ aınsun • uru an m Nuri Gllltel:ın (Çanakkale) Ta- ragmnn (Kocaeli), Dr. Osman et Aleminin bugünkil 'l" 

,yuk hezımedate ugr~mış~r .. İ~ı Ja· (Bursa), Muhittin &ha Pars sun) .• Mitat Şükrii Bl_eda. _(Sivas), IAt Ona~.· (Giresun), Jızet Ch·i Şevki Uludağ (I·onya). Dr. Ali tinde küçük de,·letlere 
pon kum. an nı esır edılmışti. r. (Bursa), ?.1ilnı·r Çagvıl (Çorum), Ce 1 U bad 'T k rd -) 1b 

mı Y m t e 1 ag' ra. Avkurt (HokkArl) Emin inan- SUhn Delibaşı (KUtahya), Asım nrhk nnnıınn düşen '\"arlfc 
. Çun~ın.g: ıo (A.A.) - Çın A ·Şeref Aykut (Edirneı, Abdülhak hi.m Etem Bozkurt (Zonguldak), k~ıt (t~el) Ali Kftmi Akyllr. (1;: Tum<'r' (Manisa), Dr. Hıza. Le- dl ba.~dannrn çnrcsiııc hak 
Jansı bıldmyor: Fırat (Erzincan), Ömer Asım Rıfat Varda (Zonguldak). t IJ ]) !b l, Atfı ltl c··vs· ,·ent (Mardin) Nazmi Trak (Te· olduğunu tcbnl'iiz. etUrmeğe 

Çin resmi istatistiklerine göre, Akso'-' CGazia.ntep) Abidı'n Bin. Divanı muha•ebat encümeni: an u ra 1 ',m .• e} n 
1 

•• _. 
J ' ., 1 t b l) N t Ik ( kirda~), Husl\ıncttln Okan (Zon hşıyoruz. JHiçfık d<nlctlt't mart aymm ilk on beş günü zar - kayn (Kastamonu) Suat Hayri Aka Gündüz <Ankara), Hilmi ( 8 :ı.r: u ' ıı.zmı ·er. ı- 6 

fında m.uhtelif ccphel.er.de ölen. ja Ürgu'"plü (Kayseri).' Po ..... ıp Ak"a Şcremctrı (Balık"""'ir), Muzaffer nıir), F-uncl KdprUIU {h.ı.ırs), guldak). mcklcdecn hnştaUnlknnlı 
d ~~ ~ .,... ı:ı • fi L'd u ('T ) letJeri ,.e bu aradn. bllhM~" pon zabıt ~·e neferle~.ının adcı 1 ya (Kocaeli), Salfıh Yargı (Kocae. Akpınar 'Balıkesir), Tevfik Te- Rı ''~tı :Na .z.r.. g er ~' nnıs~ ' Teı..kilAtı J«~:ısl~c 'Encümeni: 

r~lılar har~~ olmak uzcre 
24.4~3 li), Fuat Gölbudnk (Konya), Ga. melli (Bitlis), Cemil Öz.çağlar AH Cc.nlp HJntcnı (Oı du ); • te ' GI. .. KA:ıım ö~alp (Balıkesir). ga;.ı;:_:ı ::!~~~~·~:=~t lsgal 

tur. Bu muddet zarfında .7.11 esrr Iip Gültekin (Kon,:a), Refik ln. (Bolu), Emın" Yerlı'kaya (Bolu), llm Sırl'ı 'l'nrı::an (Ordu), 1 nr ,ı,• l ) F l . 
,, ) 1~ 1 Fethi Okyar (Bo u • azı naz· reketlerini nakle<len dünk alınnuş ve 757 at, 3420 tufe'k, 26. ce (Manisa), Hasan '1enemencı·- İbrahim "'ecmı· Dilmen (Bur - .Ahmet Aykura. (Tokat ' ~a ·• JI ı 

ıu 4' 11 mi Örkün (Çankırı)' Usey n Jans tclgrafJan arn!!Dtcla 
mitralyöz, 5 top ve 7

6
·
973 rnermı oğlu (Mardin), Dr. Saim Ali Dil- dur), Mehmet Sanlı (Burdur), • !lh~t ~oztcpc <Trabzon)' ",nı- Cahit Yalçın (Çankırı), Necip va Arnavuthığu i~gal ett 

ele ges;irilmiştir. emre (Rize), Fuat (Sirmen (Ri. Nafiz Dumlu (Erzurum), Gl. Re. <li 1 lkUv<'n (Trnhzoıı), Rt:'.ct i 11) y t. . 
ı Alt KllçUka (Den z ' usu sonra Balgnr hndntlarm" Bundan başka Çinliler, 11

2 
tan' zc), Cemil Atay Sinop), Faik Ah. fet &le (!stanbw). Hacer Dicle Ülgen {Urfa)· Ziya özer (Eskişehir), GJ. Ce· la~acak dire bir hnbcr Ya 

ve .zırhlı otomobil tahrip etmiş, met Barutçu (Trabzon), Şinasi (Kastamonu), Hilmi Çoruk (Kas l\fnUyc J.:n<·üıııcnl: mal Merslnll (lçel). Ol. Kbın1 ğer bu haber bir hakikati 
7 harp gemisi batırmışlardır. 3 Devrim (Zonguldak). tamonu), Nuri Tama" (Kastamo. Cemal Akçın {Afyon k.)' t b l) Cclll 

Tah . " k) lh Karabek1r ( stan n • de edl;tors:ı, Jt.nlynnnı Jl tayyare dütürülmü~tür. rıp Arzuhal ~ncilmeni: nu), Hazmı Börek"i (Kırşehir), Haydar Çerçel (Afyon -. , - t E t 
li .ıı -·ı '" Bayar (iz.mir)• "Mahmu sa antantına henüz ,,.innenılş edilen tayyare adedi bel ... egı - İsmail Hakkı Mumcu (Amas • Mehmet Erten (Maraş). Cemal san Tav (Ağrı), Dr. Galiıı Kah- fik A e 

i 1 (Dj Bor.kurt (lzmir}, Dr. Tev • s- Bul,,.arları kendisi i"tn b dir. ya), Adnan Menderes (Aydın), Karamuğla (Muğla), Faik Soylu ramn.n (Bursa), ZUlfti T re F t U e "' 
(AA ) Ç. c 1 lan (Ka.atamonu) • Dr. ua • tabii bir müttefik gözü llo Hong-Kong, 10 · · - ın Fahrcttin Tiridoğlu (Balıkesir), (Niğde), Alunet İhsan Tokgöz yarbckir), (MUnir I!Usre\• ö e h 

G · may (Kırklareli), Hüseyin Ra tığına hükmetmek Jb.ım Ajansı bi~iriyor: Hayrettin Karan (Balıkesir), (Ordu), :Mitat Aydın (Trabzon), (Enurum),Abmet. Aksu ( azı· 
Çin kıt.alan Ta-Hon.Şan'ın ce • Lutfi ören (Bolu), Mustafa J?eh. Haydar Rüştii Öktem (Tunceli), aiHep) Atıl Bayındır (lstanbul) mi GUrpınar (KUtahs a), Röecc.p tal)"a.nlar bilylc hir fikirdi 

Peker (KUtahya) • Kenan rer ı-~AL.._1d• bulıınalıllfrlcr. nubunda düımanı mağliip etmişler mi Gerçeker (Bursa), ı Tevzat A. Gümrük ,.c İnhisarlar eneli. KAmil Dunıun (İzmir), Ömer cı a1ıu ., 

dir. Düpnan yüzclrce ölü vermiş - yas (Bursa), Nuri Kayaalp (Ço- meni: Taşcıoğlu (Kayseri), tiamdi (Manisa)• Yunus Nadi (Muğla) acaba Bulgarlar dn aynı I 
t O Sillcyman Necmi Rcimnu (Snm- \"e t.elA.kkfde mil~t.erek tir. rum), Tahir Berkay (Denizli), Nafiz Aktın (Amasya), Dr. E.. Kulelf (Kırklareli), zzet z- · 

Anhuci vilayetinde Tsinpu de - Mehmet Şahin (Gaziantep), GI. min Cemal Suda (Bolu}, Atı! kan (Kırşehir), lbrohlm Tolon sun), Ali Mllulf Ycgana. (Ser- ler? 
miryolu üzerinde muharebeler tek İhsan Sökmen (Giresun), Şevket Kamçı! (Çanakkale), l.sınet Eker (Koca.eli}, KAzmı Gürel (Kon- han), Ue.C\al Erişken (Toka.t)' Eğer böyle ise Bulgar d 
rar ıba§lamııtır. Erdoğan (Gümüşhane), Dr. Yu. (Çorum), Süleyman Köstekçioğ- ya), Mahmut Nedim Zapcı (.Ma- Mehmet Emin Yurda.kul (Ur- rumzı dü~ünnıcğc, lımı de 

Şunking, 10 (A.A.) - Çin A • suf Ziya Somer (Kırşehir). Ke. lu (Çorum), Ş8.kir Baran (Ço • latya) 1'"aik Kurdoğlu (Manisa) fa). surette düşünmeğe davet 
jansı bildiriyor: malettin (Kırklareli), Dr. Veh. rum)), Dr. Kfwm Samanlı (De. Dr. Abra-vaya Marmaralı {Niğ- Zirıuıt Em·ünıcnl: riz. 1tal)'&run Arnavutluğıı 

Anhuei'deki Çin kuvvetleri Hu- bi (Ordu), Hamdi Şarlan (Or. nizli), Fahri Akçakoca (Denizli), de). Kcmalett.ln Klmi (Rize), Nuri Gi>ktepe (Aydın}, Rah- le bnşlilmnzdıın C\'l"el Arıt 
~cu ıehrine mukabil taarruz yap· du), lsmail Çamaş (Ordu), Raif Cahit Çubukçu (Diyarbakır), 1s. İbrahim Arvas (Van), Yusuf mi Selçuk {Balıkesir), Emin lnr ile ne ka.clar llostoldu 
mıılar.dır. Vilayetin diğer cephele· Dinç (Rize), Meliha Ulaş (Sam- tamat Öz.damar (F.skişehir), Sa.. özenci (Zonguldak). Aslan Tokat (Denizli), Yusuf hnttA U:rnl Zogo C\'lcnl.rke 
rinde ve Honan cephesinde nisbi sun), Na6it Fırat (Samsun), Gl. dettin Urap ((İeta.nbul), Ali Dik- M. H. Tetkik; Endime.nl: Başkaya (Dentzll), Faik Knl· sunturlu hediyelerin Tfra 
bir~ükilnefvardır. Akü Öztckin Erdemgil (Sivas). men Kocaeli), !z.zet Erdal (Kon.. Rı!at Araz (Ankara), Şakil" takkıran (Edirne). Fikret Atlı mAtlmı gittlğlnl hatn-l1tt . 1 d Hikmet Işık (Sivas), Ziya Başa. ya). Gl. Seyfi Dil:tgören (Mar. Kmacı (Ankara), Memed Emir (Giresun), Sabit Sağıro~lu (E- teriz. )talyan Başvekili !fe Hakım maaş arın a r~ (Sims), Süleyman ~ırrı De • din). Dr. Hilseyin Avni ;Ercan (lialıkealr). Ziya Esen (Ça.n'k. ... 1 .Ahm~t Ovacık clcel)0c nl, kargawn aizındaki p 

d 'wl" "kl"k elik <Trabzon}, !dunıp Boya (Muğla 'NaJm Erem (Niğde), rı), Mazhar :M fit Kansu (Ço· ;z~g)i , ' k n zmir) ömcı kapmak için mcc.l lilık: l' 

eglşl 1 (Van). Hulusi Otuçoğlu (Sinop), Dani3 ruh), zı·,,.a Kara.mu-el <lstan· a m 0 e . ' tilki rolfınn Kral Zogııra. -r~ 
• J &O KUnt .. y (Kars} Zlihtli Akm Bütçe encümeni: Eyüpoğlu (Trabzon), Mitat Ye. .... ' unnıtlnı·a karşı gerçekten 

bul), Dr. Hilmi Oytnı; (Mal at· 1 hl Dtblan 2.5.56 yılı hakimler kanununun Yn.hya. Galip Kargı (Ankara), nel (Tunçeli), Ga-em Pekel (Y~ ~. {Kırklareli), bra m mükemmel o""lladı. Arna: 
ya), Hakkr Kıhtoğlu (.ıuuş). İb- d (M "' ban maddelerini degı~·cıtiren 3501 Dr. Zihni Ulgcn (Bolu), Rüsuhi gat). (Kocaeli), Nasuhi Bay ar a- r.a 

8
,..ak br .;an 1tn1 ... an as~ 

:s rahim Mete (Seyhan), Hakkı n .. " numaralı kanunun 2 nci maddesile Bolayırlı (Çanakkale). RüştU Hariciye encümeni: latya), HUsntt Yamttn (Manisa) ıi Bulgnıistnn lludutlanna 
Ungan (\•an). ) y değişen temyiz mahkemesi rapör- Bekit (Diyarbakır), Fethi Altay Enlih Rıfkı Atay {Ank:a.ra), Kt\ni K:ırasman ('Manisa , a- l:ışıncn nym l'Olün bu def• 

törlüklerinin üçüncü sınıf hakim· (Elauğ), İıikender Artun (Erzin. Dr. Cemal Tunca (Antalya), :wmı Müdafaa Ent·.ümenl: şar özcy (Manisn), (Dr. Abdul· jeste Krnl Boıis ilo Bulg 
liğin 1 inci ve 6 ncı dcre<:elerine can), Durak Sakarya (Gümüşa. Mümtaz Kaynak (Aydm), Huan Hacım Çarıklı (Balık<>slr), kadir J\emali ( arıış), :Mu· kr.r~ı ele ıüınmn ı ihtimali 
hasr~ilmi§ olmasından bu dere. ne), Turhan Cemal Beriker (İ· Cemil Çambel (Bolu), Asrın Us Salih Bozuk (Bllecik), Dr . .AJd.t lıiddln Birgen (Mardin), J>nmar dır. 
celer dı!Uldaki hSkimlerin matlup çel), Mükrm Ü~al (!sparta), (Çoruh), Dr. fbr:ı.him Tali Ön - Ankan (Çankm), EyyUp Sabri Arılrnğlu (~cyb:ın), tsmnll Sn· l<'a.kat, Dnlgarla~.keıadi ı 
vechile mesleki bilgi ve mümare - Fakhiye ymen ( stanbul), Ga. gören (Diyarbakır), Zeki Mesut AkgUl (Çorum}, Gl. ıa.zmı Se- fa özler (Seyhan), Tc.vfik Tar· lnl'lln ~uJun.clırnıı guzcl ltll 
ıelcrinin artması için bu vazifeye lip Bahtiyar Gö'Ker (fstanbul), Alsan (Diyarbakır), Fuıl Ah- vUktekfn (Dtyarbakır), Aziz Ak (Seyhan). Ali Rıza. Esen nıetlh1yclerinl dJn1erken ./. 
alınmalarma mani te§kil etmekte. Tahsin CO{?kan (Kastamonu). Fa met Aykaç (Eli.zrğ), Saffet Art. yUrek (Erzurum), Yalim Altuğ ~S~rt), Şeftk Özdemlr (Siirt), 'Mltlttrnı bugiinkii alohctl 
dir. iR: Baysal (Kayseri). Sadettin kan (Er .. ;ncan), GI. Pertev De • (Jlr&orum), (Şlkrll K~ak (Er· 

1 
t ,_ 

1 
dı 

IA Atıt Esen bel (Sivag), İsmail ıa .ır .. wa 1 r. Daha a§ağı derece bulunan genç Serim (Kayseri),. Burhanettin mirhan (Erzurum), Ahmet Şük. :ıunım), Huan Fehmi Ataç Mehmet Uğur (Sh·as). Hulya ı\ı•nn:rntluğa ayal' 
faal hakimlerin bu memuriyetle. Denkcr (Kırkalrelı), Şevket Ö. rU F.emcr (lstanbul), Salih Ciın.. (GUmGşlıane), Yusuf Ziya Zar- maz.clnn nvcl llalkan mille 

re getirilmesi neticesinde tat:bikat- dül (Kı~ldarcli) • :Mehm~t Seyfeli coz (İstanbul). Halil Menteşe bu. (Glmttpne), Dr. Tuğaml· MEBUSI .. ARIMIZIN nin refah \'e saadeti b1l'leş 
ta hasıl olan gifçlükler de göz ö • (~ırşehır), Or?1. A. Saıt Akbay. (lzmir). GL Muhittin Akyüz ral Hakkı §lnası Erel (İstaD'- lHTlSASLAlll rinde idi; faknt Arnın-utlu1' 
nüne alınarak bu mahzurları ber· tugan (Kocaelı), (Kars), İbrahim Süreyya Yifit buJ) Hl•re. Kıınldoğan (Kars) Ankara, _ Encümenler seçi- raya geçtikten sonra. bu bl 
taraf ctmelc için üçüncü ve ikinci Ali Rıza Türel (Konya), Na- (Kocaeli), Ali Muzaffer Gölctr ŞerafetUn Karacan · (Kars), mine esas olmak Uz!!re nrnbus· mck Bnlknnlılar iı;:in artık 
sınıf hakiınliklcrin her derecesin • im Hılzım Onat (I\:onya), Alaet. 1 (Konya), Hikmet B&yur (Mani- Vehbi Bllcia (Konya). Gl. Oı· larımızrn lht.lsaslumı gt)stercn cuw

1
et nıcselesi olmuştur. 

de kmyiz raportörlüğü ilavesi su· tin Tiridoğlu (Kütahya). Mutta. sa), Necmettin. Sadak (Sivas), mu Koptaıel (llal&tfa), Kl· llsteler bazırlanmı~tır. Du Hste· uederiz ki bnnu h:ah ftln 1 
retile bir numaralı cetvelin değiş. lip Öker (Malatya), Osman Ta. Yahya Kemal &yatır (Tekir • ı:ım Namı Daru (Manisa). Ha- ler gecen dcnede haz~rlanmıe ı;tiz.' söylemcğo h~et y 

'tirilmesine zaruret hasıl olmuş ve ner (Malatya), a.nsur Bozdoğan dağ), Nnzım Poroy (Tokat). san Retlt Tankut (Maraş), Sa- olan ihtisas cetveline göre biraz nulgarista.n Balkan bi 
hükumet bir kanun projesi hazır- (Maraş), Rı.za Erten (~farelin), lktısat Encllmeal: 1lullah GUne7 (Jdulla), Amiral daha farklrdır ve geni~lemlştlr. girnıeklc bngiinkii Juıdu 
lamıştır. Hijsnü Kitapç.c (Muğla), ŞilkrU Ber'' TUrk•r {AfyonkarahJ· Fahri Engin (Samıun), Ruşen Akd ize vo A. 

H .,, " Yenl ihtisas cetveline gUre ad· Tuna.ya ,.e en 
Projeye göre, üçüncü dereceden Ataman ((Mu~),. amdi Yalman sıır), Hamza Erkan (Afyonka· Barkın (Samıun), Sinan Teke- U7e ve hukukta 70, a.skcrltkto Uk'e karlar ır;enJşleycbillt• 

hakim muavinligwine, icra memur· (Ordu), GI. Nacı Tınaz (Sey- ı·ahlsar), lz.;et .. k,,..,nıan (Af- lloflu (Seyhan), Ce"Tdet Kerim k~t nalkan bfrllğtne ... lrml 
Çi S ) R ı " n '"" 68, bahriyede 3, bnnknr.ı1tkta 8. · "' , luğu, aorgu hakimliği, muavinli - ~an}, Remzi ner ( ivas ' a. yonkanrWsnr)' Ahmet Ulus tncedayı (Sinop)' Rahmi Apak baytarlıkta 2, hcled!yeclllkte blr Dobrlcc ~oya :\lakodonf 

ği maaşları 35; dokuzuncu dere. if Karadeniz (Trtı.~zon), Sırrı (Ankara),. Muammer Eriş (An· (Teklrdalı), GI. Ahmet Ya.z•an Kinde ko,..an 1Ju1garistaru11 
ct:!.:Jen aorgu hikimliği, sulh ha - Day (Trabzon), S:um !şbay (Ur. kara), Nazıul Topçuoğlu (Ay· (Urfa), CelAlArat {Yozgat). 17, cofrafyadn.1, çlft~llik YC zf. h:ı.khık ~kıbett bir gün 
kimliği, icra memurluğu, icra mu- fa}, Ah~et Sungur (Y07..gat}. dın), YeJI Xccdet SandUkay (Di ·aı.aa Enclmeai: raatte 50, deniz işlerinde 2, dil· n~e,.;;ıdlyctJnt kaybetnıektf 
avin hakimliği, mahkeme az.a1'ğı, Sım 1çoz (Yozgat). yarlıakır), }'uad Balkan (EdI.r: Mebrure Gönenı;; (.,Uyon k.), de 10, dinde 1, diıılomaside 12, Af-;»' 
hakimlik, temyiz mahkemesi ra - Dahiliye encümeni: ne), Salih Bıışotac (Erzincan). Arif Daytın (.Aukal'a), Eşref dişç!Hkte 2, eczacılıkta 7, ede· 
portörlüğü maaşları 40: sekizinci Esat Uras (Amasya), Fevzi Emin Sazak (Eskişehir), Nuri Demirele (Ankara), Ali Rıza E· biyatta lG, e'lı·kafta 1, felsefede Seyyar satıcılanll 
dereceden St>rgu hakimliği, sulh Daldal (Ankara), Rasih Kaplan Pazarbaşı (Gaziantep), 1ınnail rem (Çoruh), l•'ua.t Ziya Çiyilte· ı, halkcılıkta ı, har tada ı. har seslerinin tonu 
hakimliği, icra muavin hakimliği, (Antalya). Yahya Sezai Uz.ay Sabuncu (Giresun), Edib Ser· pe (Elazrg), Aziz Samih llter va.n~ılıkta ı. hesap işlerinde ı, Dahiliye Vekllctind~ be 
icra hakimliği, mahkeme azalığı, (Balıkesir), Necmettin Sahir vct 1'\Sr (GUmUl}ane), Doktor (Erzlnr.an), tzr.ct Arukan (Es- lçtirunlyatt.a 8, idıırecle 70, tktı· yeye gelen bir tamimde e 

hakimlik tehyiz mahkemesi rapor (Bingöl), Fatin Güvendiren (Bur .liuht~r Bcıkcr Otel), .Abidin kişchlr), o~maıı Iş111 o;gkişe· satta 32, kadastroda 1, klmyadaıde~ci:r-~ .
1 

.. clele h 
törlüfi\ maaşları 4

5; 7 nci derece sa), Fazlı Güleç (Bursa). Hilmi Dnver (lstanbul), .Alım et Ham- hlr). HOsnlt özdamnT Clsparta.) :?, kooperatifçilikte l, maarifte ru 1 e nıuca 
1 den so•gu hakimliği, sulh hakim. Ergeneli (Çanakkale). Atıf Tü. eli Denizıncn (İstanbul), Benaı S:tdcttln Eplkmen rtzmfr), Sad- 50, maklnode 2, malfyedc ~7. daki. t~limatname evvdc ebe 

liği, icra muavin hakimliği, icra zün {Çorum), İsmail Kemal Alp. •Ht dl llkt r.: rBmışti. Son zamanlar & 
Arıına lİ.7.ml.r), Dr. Mustafa rt El'tcrıı (Klltabya), Mcnıcd matbu:ıtta .. J, mUhen s e "· t d"lmed·w• örUl ··şıüt hakimliği, mahkeme reisliği, tem· sar (Çorum), Osman Şahiutaş n·.lt'ındn 3, orman~ılıktn 2, peda· ayc e ı ıgı g mu , 
Ben"lsn (lzmlr), Mehmet Al· 8.'P.\'ket Oznazarbaşı (Malatya), h crn .. fın a"•"' yiz mahkemesi raportörlüğü ma. (Edirne), Gl. Zeki Soydemir (Er. "' assa seyyar cQ.._ ·-

aşları SS; altıncı dereceden icra <1'.uı; .. (lırnir), Kabrnmuıı Arık- \'asır Çinay ('Malııtya), Osman ı;ojide 1, posta talgraf ve tele· bağırdıkları anlaşılmıştır. 
hakimliği, hakimlik, mahkeme re- yiz mahkemesi rapottörlüğü ma. lı (Kare)• Celal Bnyar <Kasta· F.rclıı (Maıılsa) • l Ialit Mengı fonda 1, riyazi yede 1, sana.ylde satıcılarının her yerde ve h 
iıligi, temyiz mahkemesi raportör, aşı 90 lira olacak ve bu dereceler monu), Ahmet Hamdi Dikmen (Niğde) Alıdurralımau :-;'aci Do- 5, sigortacılıkta 1, şark tlJmle· kit bağırmaları yasaktrr. 
lüğü maaşları 70 şer lira olııcak - ikinci sın! hakimlik itibar edik ~ (Konp\, Kbım Okay (l{onya) mirdağ (Sh·as). GJ. Sıt'kı Üke rinde ı, şimcrıcllfcrcmkte 4. m:ıddelerini satanlar ise sa 
tır. 6 • 9 ncu dereceler arasındaki ccktir. Besim .Atalay (K!lt.abya). Ra- ıTo!rnt), ~aml Erl'ııınn (Tunca· tabiplikte 44, tnrihte 13, tayya- rı sekizden sonra. sa&t yi 
bu kısım, üçüncü sınıf hakimlik 3 ncü dereceden temyiz mahke. sim 1''erlt Talay {Niğde), Ha.san' u), Şerce Uluğ {l;rra}, \'elcd recllikte l. ticnret.te 3i, t.Uı-kcU· kadar sattıkları şeyler! bi 
sayılmaktadır. mesi azalığı 100; 2 nci dereceden Ca\"it (Rize), Şemsa lşcan (Se)"· tzbuclak (Yozgat). lilkte l. cek kelimelerle ve bağmna. 

5 nci dereceden olan icra ha -,temyiz mahkemesi 2 nci reisliği han). Naki Bekmcn (Sih·t), Yu- S. \C l-l. lc:Uınniyc J~m·i'uucni~ Mebus sa.yınır~n hirkaç ınis· c~indc olmıvan bir sesle 
d - h f K ı Tc t ..... k (Stnop) Dr. ırusam0ttin Kural !Ax· llnf bulan bu rakamlar, Altıncı --.. ak·'ard:.C.. Her mcmuroı kimliği, hakimlik, mahkeme reis •

1
125; birinci derece en temyız ma su· ema g r;;ı~n • '" e. J-ı~"' ı 

liği, temyiz mahkemesi raportör - kemesi birinci reisliği 150 lira :na llasno Karabacak (Zongnldak). rı). Dr. 'l'aptas (Anlrn.r:ı), Dr. BUyUk Millet Mc('lislnirı tam bir na dikkat ctrrnıti ve sık sıJc 
l .. ·· d .. u 

1 lı 1 k L ıa b' · · f 1,~iı'fı'ı'nl1an• "'!ıı•·u"nıenl: ~filnir Scıvkan (Antab.·a), Dr. mUtehassııılar meclis\ oldnğunu le tekitlere mahal brrakıl lükler mıaıı 80; "T ncu erecıı:ı.ıen aş o aca ve • ıun r ınpcı unı •. " s:. .. ., ., 

hakimlik, mahkeme reisliği, tem -'hakimlik sayılacaktır. J)r. General Besim Omn Ak- Şald r ~ener (lt.yciın), J>ı·. Muh anlatmaktadır. sı tamim olunUT.,, 



SÜ ve yş kanalı l~E:~~;".;~~~,~:~;J.~'. 
H • d • t b • •b •71•n e bag"'l • Belcdı)enın 436.036 lira tahsb 
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Şarlken 1 unus' a A kden l• z le l n l s an l l r ı l a - ıle ·ç~ağa karar .. verdllf yeni haıt•· 
ld hanenın, bugunku "Beyollu Zükilr 

n g O l nasıl aç ı l haslahanesı" yanına yapılması ka-ya rarlaşmıştır. nasıl girmişti? 

~
JJi's 
~ . 

saveyf KancılıncJa" bir görünü.§ 

8 ilhlm bir ıiyui Mısır Hidivi Abbas P~ın öl· kanalının açılması için. Portsait 
~ı.-~ çok m tmekte olan SU. mtlf oldutunu ve yerıne. oğlu sahillerinde Menzile gölU ile Ak. 
"-auıuyet anıe tam aekııen Mehmet Saf t pap.nın Hidıv ta • deniz sahilleri aruındaki nokta. 
l)t kanıalı bundan . edlldifini gazetede okudu, ya ilk kazma vuruldu. 

lene evvel açılmala. bqlanmıt. ym . Abb p pyı sev Kanalın açılması tam on ıene 
"• ilk kazma darb88i Ferdinand sevindi.. Gerçı u a ·· ··k sürdü. Fakat 1861 senesinden iti. 
de Leue,,. tarafmdan vunıl. mezeli: fakat oğluna kartı ~uyu · baren Mısırın ıssız çöllerinde ye-

r- bir sempatisi vardı. Hatta yenı 
lll~tu. 

1 1 
e h•'"rlan- hidivin eski binicilik hocası idi. ni bir hayat başlamıştı. 

-nana m açı mur v - . · 11 dı y-. · K ı 1 · · b'r haylı' ııı rf da ta Derhal bır tebrık yo a .. ., .. ı ana ın açı ma 1§1 ı 

ııı:=:~ c:::m:.:: i§ iç~ bidivden aldı~ c:ev.a~~ derhal müşkül oldu .. On sene zarfında 
•arı 1 425 altın frank Mıaıra gelmesı bıldırıhyordu .. O bir çok zorluklarla çarpışarak 

0 unan para Ferd" d de Lesseps dıp bin bir mahrumiyete katlanarak ıdf •• Ayni ı, bugün yapılla ayni zaman ı~n . . · 
lerait dahilinde ancak bir mil • lomasi mealeginden çekıl_m~ ol: kanalın in§ası ikmal edildi.. l{a. 
Yar frank earfetmek icap eder. maaına rağmen Mı~ıra aı~ ışlerı nalm açılmasında çahpn igçile· 

8 m rJmuı bilhassa pek yakından takıp edıyord~. rin içecekleri suyu kolayca te -
ııtci~te= m:!ir tqebbUeü ne. Bilhaas~ SUvey§ kanalı meselesı- ~:. etmek bile iki sene sür. 
licpfdfr. lngiltere Hindistanda. ni hiç bır za.man aklından çıkar. 
ki menfaatler.ini 1'.Qllll'&bilmek mamı§, hatta bu hususta çok de. Süveyi kanalının açılması için 
\Pe A vruJ; ile Hindistan yo Tffı1iUililiMW 'lftllmmruftu. 'kaldınlmıi olan toprak miktart 
kıaaıtmak lçhı suven -·natmm Böyle 'bJr tetebbU8Un muvaffa. 74 milyon metre miklbıdır. Bu • 
açılmuı meaelesinde bUyllk bir luyetle ~tf~leneceiine kani idi. nu niçin de yarım milyon kilo 
l'ayret göstermlı ve bunda mu- Mııır hidivınfn deflfllıiı o.lm_a - dinamit kullanıJmııtır. 
\>aff ak olmuştur da... sından ve aldıfı cevap~ ıstifa. Kanalın açılma i§i tamamlan. 

İtalya evvell SQveyş kanalrna de etmenin zamanı gelmış oldu. madan ilk defa olarak 18 şubat 
~emmiyet vermediği halde aon.. fwıu tak.dir etti .. Derhal Kahf. 1966 tarihinde Primo isimli Ital· 
talan 'bilh&ll& Habet harbinden reye gitti. Kaybedecek zaman yan bandıralı gemi kanaldan geç. 

Akd . "--'-de kJIDlf yoktu. SUveyt kanalınm açılma ti. Ayni senenin 2 incitetrin a. 
llonra enız UM:ı.nı• · · '"lif tti Hl bi tn..ıu- i l t ile" 
b. . . t te · 1 icap ettlfini meselesini hıdıve tea e • • ymda r 9.ıu. gem 11 o uz ı 
ır hi.kımıye 111 

w div bu teklifi d~·dan dotruya saatte kanalı katetti. Ve bundan dU k h • leri toplamaga V&• .. 
b lilnere ~ bir hayli para kabul edemedi .. Maiyeti v~ ku. sonra daha bir çok gemiler ilk 
aşlamnı ve I "ltereden mandanlarmdan mUteşekkıl bir defa olarak kanaldan geçtiler. 

eı.rfetmiş ve bugün ngıl . t• h yet topladı Meseleyi milzake. Kanalın açılması itinde yardı. 
•-- iki . vaziyete ge mıt ır. e . 
-uıu-a ncı . i re etti. Bereket versin ki bu mec mı olan Mehmet Salt Pap kana. 

İngiltere kanalın yan. hı~· lis mU.bet bir neticeye vardı. im açılma merasiminde buluna -
ile maliktir. ttalyan.uı hınesı : Lesaeps'in teklifi kabul olundu, madı .. 1863 ıeneainde ölmilftU .. 
13, .AJmanya ve Holanda_D1n

1 
". ancak mali noktalar üzerindeki Yerine geçen IsmaU P&1a mera.. 

8, Franaanm ise % 5 hıMe erı zorluklar dütünUldU. Hakikaten ıimde bizzat hazır bulundu. Bun. 
"ardır. . aU ifler kolay hallolunamadı. dan bqka Fransız imparatori • 

SUveYt kanalı~~!~ ~t m Bilhaaaa Mehmet Sait Pqanm çesi Öjeni, Avusturya imparato. 
Irayı ayıran ve en ald BiL llttreddit bir adam olmuı ve ru, Holanda Prensi, ve Pruaya 
:Yolunu k~tan b1: .kaı:ıa 1~ bir : tarihlerde de dahill itlerin e. veliahdi de meruime iştirak et· 
huaa Hındi.tan ıeın ya 'yet ke&betmeıi ve Sudan mi§lerdi. 
e:ıemmiyeti haisfir. ort.lait li· ~emn:m başgöstermesi SUveyş 18 ikiociteşrin 1869 tarihinde 
Kanalın ağımda, P Lel ~ ini ikinci pllna bırakmış· 77 gemiden müteşekkil bir filo 

atanı önünde Ferdinancl de • ~= bu sebeple kanalrn açıl. Süven kanalını geçti.. Bunlarm 
epa'in bir heykeli vardır.and de ~ i§ine başlanması tam beş yıl arasmda açılma merasimine it . 

Kanalm açılmalı Rerdin _ _.,; --' kaldıı Bu müddet zarfIJJda tirak edenlerin yatlan da bulu • 
Lellepll'fn phaf teflibbilall .ne ... • •-• alnız bidivi Uma etmek. nuyordu. 

Yeni yapıl::ın hastahane 200 )atak· 
lı olacaktır. 

• Sular idaresinin aeçen seneki fa· 
aliyeti gtizden ıeçirflirken bir :yıllık 
gelirinin 1.626.104 lira oldutu tublt 
•dılmiştir. 

Otuz bin kiş boğazlandı, on 
bin kiıi esir edildi ... 

• Mersin havalislnde, UJtlacllile Yazan·. NIJUI" Ahmet 
laha fazla ehemmiyet Yerilerek Ja• 

.ıancı a#a~ların ~a atılanmuı dCltG· DUnya ıl1uetlnl altUıt ede· 

.1Qlmektcdır. KoyUiler ba itin um• cek tehlikeler a t 1 b 11· 
ıünce temıni içın ziraat Tekilıtlaı ne me e &f 
müracaatla aşı kalemleri lltemlt Ti 1an Tunuı, tarihin 11kl <:&lla
ınlileham l:ırın rehberlllJnl dUımif- nnda da dalma devletıert biri· 
11r. birine katmıtt.J. Burada, earlk• 

• Tşkiltıtı esasiyeyi tanır •• U· nln kanlı bir muharebesini kay. 
ııaya teşebbüs suçundan 24 aeneye dedecetlı. 
mahklım Hasan ollu Mehmet Ali Uı 
katil sucundan & sene atr bap• mıh • • • 
kftm Hasan oğlu Ömer Yıleuua Ye ·u .. vuı elll ld b rt T • 
ııene adam öldürmek sucundan 7 M- ,, " 1I an t UDU 
ne ağır hapse mahk6m. AU km Dl• ıa tahakkllm etmekte olan Beal 
darın hastalık:arı, geri kalan ceaa· Hafaı hanedanından Mola7 Ha· 
tarını affettirmek derecesinde 16rOI· ıan "dört Jtlı ıttıel dellkanİı
dülünden Vekıller Heyetinin kerarl· dan mUrekkıp olan haremi bal· 
le affedilmiştir. . . kını art.Jrma1a çalıtı1or" ve 

• Çaııakkaledekı \erince ile lçeJ· 
deki Yenıcenln adresleri blrlblrlne dört kardetlnln kan lekeleri he· 
-<arışlırıldığı .,ıiriıldüAunden badema nUz kurumamış olan tahtını bu 
bu ıibi ınektııp " tıJgrırıarın adrı- suretle zevk içinde muhafaza 
"ine ,·ıı:ıyetlerin de ilheal lüzumu •· etmek letiyordu. ' 
llkadarlara bildlrilmiJUr. Kahraman denizci Hayrettin 

• Çinin Ankara e~lsi Ankaradakı ' 
serarcl binasında gazetecilere bir Molay Hasanın bu hlyanetlnden 
çıy ziyareti vermi,tir. dolayı tedip etmek, daha doğ· 

• lırnir hclcdiyeai un fabrikası us- ruıu onun neşelerine nihayet 
tabaşısı Geork ({Tarık Czman) la vermek lc;ln donanmaaı lle Tu· 
karısı Türk l:ıbiyetine alınmışlar· nusa girdi. 

ılı~. Harbi)edeki hellnın, aynı yerde, Fakat buraya .daha evvelden 
fakat tahteııemin in,ası kararlatmıt· göz koymu!J olan imparator 
tır. Jlir aya kadar yapılmı~ olacak· Şarlken ordusunu hazırlamıf, 

hr. pllnlannı kurmuetu. 
• Karaıteniıde Midye limanının u- ~arlken gemiye binerek ba· 

ıun kum mc'lıkllnde 5erserl bir ma· 'j 

yin görülnıiı,, alflkadnrlnra bildiril- reket ettiği gUn, beş yUz gemi 
mlştir. kendiıinl takip ediyordu. lapan· 

• Allı Hazirıında Dresdende açıla· yol, ltalyan ve Alman askerle 
cak ol:ın ıs inci beynelnı.ııeı b~l~•Y ri, zengin Tunuıu nal&n etmek 
k~~ıre~ın.e ı:ı1ımleketimlzın de ıtlıra· lc;ln ıHzlertnl dört ac;m1ş bulu· 
kı ıstenmışlır. 1 d 
.=:::::::::=::::::================- nuyor ar ı. 
çok masraflan da vardır. Avrupahların Goleda dedik· 

Kanalın uzunluğu 172 kilomet. \eri Halkulnaad kaleıl. Tunu· 
redir. Kanal Portsaitte başlar ve sun çn kuvvetli yeri, ldeta. a· 
Sllve~ ~~Q~~,a.çmr. Her· nahtarı idi. 
baııgf bir vapıır 14 l!U-t Sarim .. Ha,.retUD, tersaaMlnl bura· 
ela Jamalı Jıate.wdr... ,.. karmaf buJunaJ'C)rda. 

Kaııald&J\ı pçell pmileriıı •· Kaptan Slnanın muhafazaaın· 
atte 15 kilometreden fazla bir .O. da olan tersane ve kale, dUoman 
ratle seyretmeleri memnudur. . ordulan ve donanması tarafın 
Süveyş kanalı ıtlFAl bir v':'\ • dan muhasara edlJdlll •akit 

dat membaıdır .. Kanal firketın n mahsurlar hiç tellş etmediler 
1938 senesinde kualarma giren Tam bir ay kat kat Ustun kuv· 

10 · t--ılls liraanu mu ' 
para mıyon ~· •.u il vetler, biç bir şey yapamadtlar. 
tecavizdir. Bu para ceman ~ m 
yon 417.698 ton tutan 6171 vapu.. Hattl ask.erler Uç defa dıtarıya 
run nilruriyeeic:Ur. Maamafih bu hUcum bile ettiler. 
kanal Uzak Şark yolun'U fevka • HUcumların birinde '1Uvman 
ilde kısalttıfl için bu para çok kumandanı DUk de Savro öldU· 
görUlmemelldir. SUven kanalı rUldU. tkfnclslnde llarkl Mon· 
vuıtasiyle bu y9l 8 bin kilomet. deyo yaralandı. 'OçUncUıUnd~ 
re lmıalmalrta ve bu 11kilde on aayıaız dOşman can nrdl. Fakat 
t>ee yirmi gün kazanılmaktadır. bttton bunlar hlc bir eey lfadt 

Kanal şirketi .Uk teeis olun • etmeıdl. 
duğu zaman plyuaya beheri 260 Bet yttı parcadan mUrekkep 
altın frank kıymetinde (800.000) dtteman donanmuı, lıtedili et· 
aksiyon çıkartarak sermayeılnl bl manevra yapıyor, tstedill va 
temin etmişti. Bugün ise bu mik. kit, istediği kaleleri bombardı 
tar yedi milyara baliğ olmU§tur. man edfl•ordu. 
SUveyş kanalı bugün yalnız lk. 

tısadt bakımdan değil, siyasi ba. Bir ayın sonunda kulelerden 
kımdan da mühim bir rol oyna . ikisi ile kUlllyetıt slllb ve mU· 
maktadır. hlmmat, kırk top zaptolunmut· 

İtalyanların Akdeniz sahille • tu. 
rindeki iddialarile beraber SU • Dllşmanın bu muvaffakıye 

lleollate, ukırtn Tunuıu 1&1• 
ma etmellne mtııaadı edlllp •· 
dllml,.celt mtlıakerı edilecek• 
ti. 'Oc l&at ıtlren maıatereden 
ıonra tıı karar nrtldl: 

- lelılr iki &1ln yafma edllt· 
cek .. 
GöıU kararmış aıker, iki ıaa· 

te blle rası idi. Karar. umqml 
bir HYID~Je kartılandı ,.. öntt. 
f ıpan:rol ukerlerl oldufu baldı 
ordu banket etti. 

Şarlken ordusunun Tunuıa 

rtrltlnl tarih fU satırlarla anla• 
tır: 

··otuı bin kiti botuıaodı. oa 
bini esir edildi. lspanyotıar ea 
ılyade vah,.t ve Yatmara lnlıt· 
m&k cöıtırt,.orlardr. Svlert. 
sandıkları. kflerlerl batta en d .. 
rln kuyuıarı kunet Terlel bir 
hisle araştırıyorlardı. Camiler, 
medr11eler, mektepler harap ol• 
du. Nadir ve kıymettar kitaplar 
yırtıldı, yakıldı. Her tarafta 
katlldto. hetkl ırıdan. yatma· 
dan batka bir eey cOı Ulme7or• 
du. 

imparator Uçttncu sin ,.ahın 
tehrln :raima edllmMbaı mi· 
eaade ettiği Alman aakerlırl Ilı 
tebre slrdl. Gallplırla tahribe 
nihayet nrmelertnl ve banda 
devam edenlerin idam lle cesa· 
landıracaklannı blldlrlr blr ı· 
mlrname neerettl . 

Ordu Goleta'nın etefhıdı 

mevkl almıya ılderken hır a 
dımda tnıan ll~elert çltııınt· 

:rorda. Centles lclnd• btrook 
Jradrnlar nuan dikkati celbe· 
dJTQrda." 

Almanyayı durdura 
bilecek Uç mania 

( BGf t11r11/1 7 fltJMk) 

rgtalPft ittiraki tliıla .... . 
• ............. Ye ..... .. .. ,... ...... ., ............. -

fu~Biruta.ıllrrı : 
5":r9t lat.aluam Raı..,a· 

ya, wu..... ı..w.-. ... .. .............. , ...... 
:rar. Falrat, Sotıetler 8lırllli, 
~, ..... ........ 
....... .W•••ı• .. ...... . 
mü!!~ ....... ,.,.. 
1111 ~,.... ....,... ...... 

boiazlanlua ........... .. 
ODQll ubri....,...... ... mi. 
him bir ,......... miiwlriia la-
lacalctır. 

veyş kanalının da ehemmiyeti tinden sonra Uç yUz gemi ve 
artmıştır. Kanalın emniyetini dU. muhtelif çapta Uç yUz top daha 
şilnen İngilizler buradaki kuvvet. :ıaptedlldl. 

cesidir. Maamafih bu fikir ~ ~adı daha ciddi mUtkW Bu tarihten itibaren SUveyı 
~•kidir. Napolyoaun Mwr -:t~~ l:rle de ~ı .. tngilirJer SU. beynelmilel kanalı biltUn gemile. 
eanunıda Alrdenble Şap denu:ı kanalmm açılma iıini bot re açıldı.. Ancak kanaldaki me. 
birı.,ttrmefe h11blıı08 etmiı ol. ve)'I il rlardL l858 1811eıine ka. rakt>in seyrini tanzim etmek l. 
duğunU Leper ialmli bir mUhen. g6rm Y? t böyle devam etti. Bu cap ettiğinden kanaldan geçmek 
diı te bU fikri ileri ıUrnı~· :;:sı:..':ı.r kanal anonim tir· istiyen gemiler radyo ile haber 
Ferdinand de Leuep1 de gençlı· ti k nılmut ve 200 milyon vermektedirler. Buna rağmen da. 
ğinde bu kitabı okumut ve böyle ke 1 uk hisse senetleri satıp az. imi gözcUler ufku tararlar .. Ha. 
b. hareketin muvaffak olabile • frank 1 Bu hime senetleri beniz bir gemi -geldiği rörWUn. 1~ 1 dllfÜN!lil.§tU. Nitekim Mı. solunnıWJtU. ğbet gördü Bu ee . ce derhal kılavuzlar yola çıkar 
cerdn k solosluk vazifesiyle bu. fevkalade ra d ·yi bir ~rmaye. ve geminin idaresini ellerine a. 

!erini fazlalaştırdıklan gibi Ak. Hayrettin, dU~manın muvaf· 
deniz filolarının mühim bir lrtı. fakıyetl karşııtnda yılmıyordu 
mı da Marsa Matruh'a yerlettf. Tersanenin elden gtttlllnl gft 
rilmişlerdir. Bundan maada bir rUnce derhal tablyeyl detlştlrdl 
çok tayyare üsleri de hazırla • Haean harbe karar verdi. 
mışlardır. 

H . . eı·nd dll·Un Kahraman denizci, kudur · 

Bu ıuretle, Almanyanm iıtilt 

projelerini durdurabilecek tç mü• 
bim mania: (Garpta oldufu pbi 
prk tarafında da tnciltere ile kar 
11lapcafı kanaati; prk taraf An· 
nettiiinden Jnınetli bir hal alarak 
Ud cephede çarpJfm&yl mecbur 
olacatı dUtllncni; nlhaftt, uun 
bir harbe cirip, hücum ettili mem 
lelcetledn. lktıaadl ve mali cihet • 
ten U.tUn oldulrlan .,. Amerika· 
da yardım edeceıt için, kazana • 
caldan dütOııceal) tqekkUJ ttmiı 
veya etmek O.ere balunuJOf. 81 a on rda da bu fikir kilde LedeP8 e 1 ı 

lundufu zamanla h" oldu Artık ite daha ko. Jır ar. 
aklmda yer etmiş, fakat 0 zaman ye sab. ıp -kilde devam edeblllrdl. Kanaldan geçen remilerl kıla· 

A bbas Pap ile lay ır 'fi" kW ·-·-' "d -.ıı l e· k Mııır Hidivi olan b dütün- Fakat bu sefer de siyasi milf • vl.IAl&r ı are ıauer er. ır ıımı 
araıı iyi ol~~dı~ :mıttı. lerle karşılaştı. lngiltere~irı tef. Portsait'ten İlmailiyeye kadar, 
ceıini mevkn fule koym _ viklyle Osmanlı hUkil_metı ~ı~ır diğer bir kısmı da İlmalHyeden 

J'erdinand de LeaMP8 elli ~~ berindeki hakimiyetınden ıstı • Silveyşe kadar gemiyi sötUrerek 
na kadar Mısır ve ttalyada ar · fade ederek bu ite mani olmuı. Şapdenizine geçirirler, gemiler 
ciye memurluğu yaptı~.t.an so:;a nı hidive bildirdi. Hatta bir ~- kömür alırlar. 
Paris civarındaki çifthgıne çe ~· · liz deniz filosu Iıkenderiye lıma- Kanal hiuedarlanna çok güzel 
mış bulunuyordu .. Fakat faal ır nma gelerek demirledi. j umumiyetle Portaait limanmdan 
adıı:n olduğu için boŞ duramı · Ferdinand ele LMllP9 bu teh- kir temin eder. Ton heublle p. 
./or, toprakla oynuyordu: Hat~ dltıerin hle birisine kulak asma. milerden ve yolculardan mllrurl. 
~niden Mısıra rJderek Nı~ neh d ve faaliyetini tek&mill ettirdi ye alınır. Böylece kanalm gUnlllk 

Jqenarında bilyUk bir çiftlık ya • 
1 

bütün mumanaatlara rağmen baarlatı 2, üç milyon frank ara. 
parak ça)lfJnak iltiyordu.. ..n ;; nisan 1859 tarihinde Silveyş smdadır. Maamaflb, kanahn bir 

işte tam bu sıralarda bır gu 

er ııı e" ı en ..., en 
İngiltere hükftmet adamlan Ak. mue dUtman ordDBunu kolayca 
denizi, Kızıldenize baflam&k için mall6p edecektt. Bu cesarnti 
yeni bir kanal açmağı dil§llninek. kat kat fazlastyle kendlılDdf' 
tedirler •. Bu yeni kanal Filiıtln, buluyordu. Fakat Anaclolu &a· 

Hayfa yoluyla Akba körfezine kerl ılllba earıldıfı bir anda. 
varacak... Amerika ukerlnln 1erlnden ln· 

MWıendislerin yaptıklan pii.n mıldamadtğını gnrdU. 
ve hesaplara göre yeni vamtaıar- Şimdi blrl dışardan celen, dl· 
la bu kanal iki lellede ikmal olu. teri ordunun içinde batkaldı-
nabilecektir. ran iki dtişmanla mUcadele et· 

Kanal 1968 senesinde Mmır mek mecburiyetinde kalmıştı, 
hilktmetine geçecektir. Belki 1535 yılının bir temmuz gtt· 
yeni bir anlaşma ile bu mukave. nu Şarlken ort!usu Tunus ka
l~ nıtlddetl yeniden uzatılabWr .. pl1arma selmlttt .fmparator, or· 
Kanalın ilk inşasında da 99 ee. duıuııa hareket emrini 1'erme· 

neJik bir mukavele yapılm11tı. den Hnce harp meclisi kurdu. 

Bunlar Alman taamWan baı· 
lamadan evvelkinden daba u mü 
aait unıurlar. Pabt mUftenk em· 
niyet umdeelne tekrar daamek i 
çin bunlar bile fuS.U. WMir. 
MOıterek emniyet umdealaden, 

diktatörlük idareli olan dnletler. 
le 'bJr anlqma kabildir Umldile 
vuıeçilmitti. Pabt burGn aldık· 
lan vaziyet onJann IUlhc:U lllllQ)e. 
ketleri parçaaimaktaa batb bir 
teY dlqUnmedUderlnJ 1~ • 
tir. Onurlçin, sulhdl deıv!edtr. n 
killnden daha mUeair bir aıwette 
birlepnelı: iiı:eredirler. 
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HA OKUL R 

Ömrümüze ömür. kuvvetimize kuvvet katar. 

AR A 
PiRiNÇ ve HUBUBAT UNLARI 

D'ün ve Varın 
Tercüme külliyatı 

Satlş yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-1 O kitaplık birinci seri 
Numara 
1 Safo 

K~ 
100 
100 2 Aile Çemberi 

3 Ticaret, Banka, 75 

• 1 4 

UP. I 5 lh: 6 

üli ~ 
il 9 m: ıo 
ii!i 
ı:;: 

·: 

Borsa 

Devlet ve lhtiliıl 75 1 
Sosyalizm 75 
J. Rasin külliyatı ı 75 
!şçi sınıfı ihtilali 60 
Ruhi hayatta Jaşuur 60 
Isfahana doğru 100 
J. Rasin külliyatı ll 75 

795 
.:ı Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 
İf: tur. Hepsini alanlara % 20 
tdİ iskonto yapılır. 236 kuruşu 
füi peşin alındıktan sonra kalan 
m: 4 lirası ayda birer lira öden. 
m• mck üzere dört taksite bağla
:::ı nır. 

fil:. t • 
.Hı~ ~~~~~--~~ 

1 lstaııbul Asliye .4/lıncı 1/ul:uk A!ah
! J.:enıesindc11: 
, .. : 
·ı:··İ Da,·acı ı~atih l.skendcrp:ı ş:ı mahal· 
• Jcsl Sülüklü c:ıddesl Tomrukçu so

k:ık (Il) sayılı e\'dc oturan Şefika ta· 
rafından kocası oluıı halen ikamct
gıilıı rııcchul bulunan ScJ:ılıalUn aley
hine ikame C;) Jcdi~i boşanma da\'a-

Sıhhat ve neş'e kaynag"" ıdır sının müddeinleyhin sırahıncl:ı icra 
kılınan ınulınkcınc.s l sonunda: Müd· 

J(uruluş tarihi: 1915 M. Nuri Çapa ~ikta~ Kılıcali ÇAPAMARKA Tel: 403:~7 dci:ıleyhin knrısın:ı lıakınamnsı )Ü-

•• •mnaawr:mm:a····-=·~=--=::ur.=ma::ama:=u:•:=:ı ... zündcn müşterek hayatın ı;ekilıııez 
...._._.. .. :mnnann.-m::iH5 ••• .::!F.i::::r.1mamnaı~:::mtnar.1ııit::1!: HP.I! hir hnlc gelme ini nıucip olacak ~u-

dcinlc)'hln da\'acıy:ı senelerdcnberl r -- retle şiddclH gcciıııslzliklcrl ' ' C müd-

B k A kk 1 b:ıkmndığı usulcn sahil olduj:lund:ın Bundan sonra kadınlar için Ayın a er ya ap arı 'l'ürk J.:nnunu medenisinin 134-142-
Rahat ve aaclamdırlar. 150 nci maddeleri mucibince iki ta· 

her gu•• nu•• bı"rbı"r"ınden farksızdır Bu ayakka lan almakla iktıaat rafın .lıoşıınınal:ırına YC rııüd~ei:ıley-
p hin hır sene müddcllc başkası) le e\"• 

FEM
'L lca.d edildikten sonra birçok üzücü meşakkatler =lmi§ olacakıınız. Halihazırda lenmemesine d:ıir gıyaben \'erilen 

1 ortadan kalkmıştır. yerli \'C ecnebi malı z.enııin 13-3-939 ta rih \'C 938/ 1413 numaralı 
'tl · · d G 

1
. . hüküm fıkr:ı~ının müddcinlc;) hin j. 

Kadınlara (Aylık temizliklerinde) kullandıkları ;eıı erımız var ır. e ınız 

FEM • L ·ı k:ımctgithının mcchuliyctine lıinaen 

1 
bez ve .. ~u~ ~amponların fcliket yuvası oldu· ıörünüz ve intihap edinix. ( ı:ı) ~ün müddetle iljncn tebliğine 
ğunu ogretmıştır. karar \'erilerek mezkur hüküm fık· 

F EM
, L Ve Bağı 'kullanan her kadın lastik top gibi çevik rnsıııın bir sureti tebliğ yerine geç-i ve serbest bir harekete kavuşmuştur. , --, mrk üıerc mnhkcıııe rlinmhnııcsine 

FEMIL !!~i~u~ı?r~~;.~. r.ıhim ve t<nasül hastahklum· 1 Giyime meraklı lolik odHdiği ~·: ~";'"· (2885Gl 

En ince elbiseler altında ve dar mayolar içinde B 1 hı:ınbul hcleı1iyc~indcn nlmış ol-

FE MiL bile 6ÇZİlmiyen gayet Ufak, sıhhi, yumuşak, mİK• ayan ara <)uğıını 27-3-3!) tarifıJI ve 462.009 illi" 

ropsuz, el çantalarında taşınması kolay, sıhhi A'·rııpadun hususl surette ae- mnralı lialdırırn drpozito ıııııkhuz.u 
adet bezleridir. tirttiğlm yıız.lık nıotlellcrimi hir znyi ettim. Yeni lııi nlncnğııııdnn 

defa görünüz. lsteycnlerc pro _ hukmü )oktur. - Alehmrl. (Kf. 52 ) 

ve Bağı 
Büyük tica rethan elerde bulunur. T optan satış yeri: İstanbul 
t~ Bankası arkasında Rahvancılar sokak N o. S CAN laboratuvarı. 

\"asız palron ı;ık:ırılır. 

Diplom Ter.:i 

YAVUZ SEZEN 
Paris Kadın Terzilik Aklldeml
~indeıı. Bcyo~lu J>umnkkııp ı l 13 
Gayret ııpartnıanı. Türk Fotnevı ı 

ü tünde 

1 BUGÜN· KUMBARANIZA ·ATACAGINIZ · 5· KURU~ J 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
- •-C::U:.-.. 

T. C. 
1 

S,\ lJIBI : ASIM IJS 
~eşrlyııt MudOrü: il. Alınıtt Stvtnoil 
Basıldığı yer: \'ı\J~l'l' ~ı atbaası 

12 -:vA'KtTı Jf NiSAN 1939 

'p .................... .. 
Karııık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan baya 

çocuk gıdalariyle yavrunuzun !Sıhhatini 
tehlikeye koyarsınız. 

Allabın yarattığı gibi saf ve 
tabii hububattan yapılmış 

ı H N OZLU UNLAR 

Hasan özlü unlarını çocuklarınıza yediriniz. 
· En yüksek evsafa malik olan bu özlü unu 

Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en 
mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdarözü Unlarını çocuklarınıza yediriniz 

Aran ıyo r 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

Eskişehir şimcndüer farbrikasmda çal~tmlmn.k ü?.Crc tcsvi .. 
yccı, tornacı ve kazan.cıhktaki bilgileri yüksek derecede olan sa.. 
nat erbabı işe alınacaktır. Ucrctleri imtihanda gösterecekleri eh. 
liyet ve liyakate göre tesbit edilecektir. lmtihnnlar Ankara de· 
posunda, Eskişehir cer atelyesinde Alsancnk cer atclyeslnde Ye. 
dikule cer atelyesinde yapılacak ve matlüp cvsaftn göriilcnler 
tavzif edilecektir. Taliplerden Ankarada bulunnnlnr cer dairesi .. 
ııe, Bskişchirdekiler cer atclyesine lstanbulda bulunanlar Sirke. 
cide 9 uncu işletme müdürlüğüne, lzmirdc bulunanlar da Alsan. 
c:ık atelyesine müracaat etsinler. (1247) (2417) 

ıııııııııu. 
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