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Ş ırkı miıs.ıbnknmııdn kılnp ı..o za 

ıo n oku ~ ıırıılarıınızın Jl j n eıtığımıı 

ılj\lLırdn n hangisini bcğcndiklcrın 

ııızc bildirmelerini rıca elmıştık. Ki· 
lap knzanıın 'c şiındiyc kndar hcdı· 
yc:;ini almamış ol:ın oku~ucuhrımı

zın bu tııhmeti t''iirı.:emcmckrJn 
'ckrnr ricn l'dcrız 

tnARf. F.\'f: Ankarn Cad. ISTA1'"BUJ.• Telgraf: VAKJT• rosta lmtımı: 46•Telefon: 2Ht3(Ya:ı) -24370(/,/nrtJ 

A"!.erika_ C'!:'!_l~UT_1:'!._is~ 1Jl!J~i"!_1!}_1: _ ~t!'-~ _söyle~! 
'Bizim azmimiz, dünya nizam 
rrnında sesini duyura~aktır,, 

Dünyanın diğer kısımlarında, Amerikayı müdafaa~an daha çok 
f!ijiiM .. ,_. -· -- .. om • " 1 geniş menfaatlerimiz V8rdir 

Amerika devletleri, sulhu 
. ı korumakta müttehittir 

/nglllae.ntn mııa::am lıarp Ot'mllerinden biri 

Cebelüttank lngiliz harp gemileri tarafından 
sıkı bir nezaret altına alındı 

Askeri tetbirler Mısıra da teşm il olundu 

Alman gemileri go a çıktı 
40 parçadan ibaret gemiler ispanya 
sularında manevralar yapacak rl'a:ısı 6 incıda) 

......... 

i ng iltere ve F ra nsanrn 
Rom anya ile Yunanistana 
verdikleri teminat harbi 

bertara f ediyor mu? 
Yazan : ASIM US 

4.lınanra tarafından JJChis· ı;Jbi görünen ycrlcr:I, yann tln 

~rıdan sonra tchllkcyo maruz ateş snrnbtllr. 
01"11 Romanyadır. Arna' utıuğa ArnıınıtJuğuıı lta1) ". t.ıırafm· 
llırac; hareket! yapılnındım el"• dan işgali fizcrlno benbz totıı.11-
\ el Yugoslınynya malumat ve· ter deYlctlcrlo dcınokraU~r n.· 
liinı.tş ol Jul'runn göre, ltalyıı. ta· rasmdn Jdil nıtmdn koı• glhı <hı· 

l e t hll· , sc]l'Sl ) eni don 
l'a.foıdnn ilk ıncrhnlcdo c rıı.n t~ııruı) ıı ın~ 
kcyo düşen Yunn.nlst.n.nclı. O- alo\'lcnınlştir. t ngllt.crc, gene· 

b J ti znfr·rl artık 
ııun !tin İngiltere ,.o Jqnnsa u rnl J<'ranJ,0111u1 rn .: .. . 
iki Un istikllHlcrlnl tahnkkttk etmiş' c lı ııtun 1spnn 

mcm.Ickc 1 ald llfr hn· 
tnU tc k antllorl aıtma al· ya üzerine :rıııcn 1 01 

Japon kuvayi külli· 
yesi mağlBp oldu 

(l'a:ısı 6 ıncı[la) 

,,_- - - - - - - -- ---, 
Cumhurreisimizin 
Hatay meclis azalarına 

selam ve sevgileri 
Antakya~ 14 (A.A.) Millet Meclisi Reis vekili Vedi Kara. 

bayın haşkanhğmda toplnn,mı§tır. Mi°lli Şefin tc!trnr Cumhur
ı~is!iğinc seçilmesi dolayısiylc Hatay Millet Meclisi reisinin 
val<i tebriklerine Cumhurreisi lnönünün v.erdiği ccvnp alkrnlar 
arasında okunmuştur: 

Reisicumhurluğa yeniden intihabım uolayısiyle gcilb'Jerdi. 
ğiniz telgrafa U>~ekkiir eder ve Hatay meclisi üyelerine selam 
ve sevgilerimi gönderirim. 

JSMET INO'fl'O ına~ :n!ar nıcTcndlyctJcrl ve le gelmiş oJ<lıığunu <1ikkntlc a -
l 

ör- ,_ bir znınamln. tal· Büyük Millet Meclisi Reisi Rendanın tc1grafr da okunduk-
rncnfn.atlcri için lüzunı u g Jnrak "'1sa l k· l· ·ı . . .. ··ı1 ··ıcrlnln ner çc ı tan sonra ruınameyc gcçı mış, millı mUdafaa bUtçesine 200 bin 
llllisl rdl ynn gonıı 11 "' ,_ J . ll eteınir. t ne harı> tehlike- ~esini istiyor. ııunn. karşı aca- lira ilavesine, ipek kozası öşrUnün ilgasına müteallik kanunlar 

n na ? 1 ~i .0 bckJenlr- kabul edilmiş ve Türkiye BUyük Millet Meclisi azalarının Ha. 
sı b _. __ f cdllmis oluyor mu· ha no clcnccc < l 

c.wua .. 1 ı >lln)n ulnrı · tay dahilindeki trenlerde parasız seyahatlerinin trmin <'dildi. 
llun n Unclen 'o ]tornadan kcn birdcnh re sı . n er 1 bl J\ lnınn fılo- ğı , • 1'mda Başvekalet tezkeresi okunmuştur. • l;l'lecek nki Icr gost.crcccktir. nn gitmek :iç n r .. re oldu· -

Lehi t.nn lıalckınflnld tcınlna- ~unun yola «,;ıt .. mı\k uzc ı 
~ ~uı:wwws,_ _ _. ~-----._,,s._ __ , 

tın Alman ... ııdn. tefsir tarzına ğu hnbcri geldi. Bu hll<ll c, s· 
<# • nJ • 1 inin :kangren ol· 

bnkılırsn Roınnnya \C umı paTI)'ll mcc;c es 
tnn hn.kkmdnkl tcıninatm da ınnsma sebep olııblllr. 
ltomwn. nyni şeldl<lc tcllikkl e· ~u kııdnr , ·nr Jd, 1 ıı;illz ~nş· 
dlll'ccrnnc hükmc<lilı•btUı·. Ihı - . ı~m Arnnnıtluk hlhli"csi uzo 

"' z1 . t tıeh· \e .. ı 1 1 nunla bcralJcr bu ,.n ) e rino AJnıanlııra ,.e t.n ynn arn 

Amerika siyasi mahfellerine nazaran ___ ..................... --------·····---························ 

«Sovyetler Birliği Avrupa 
sulhunun temel taşıdır» likclerln bütün bütün bcrtnrn! 'knr.;ı ce11hc nlır görünmekle 

olmn.sı <lcmck deı;...ııdfr. Zira ~u ı, .. r~ber 1n~IJl7; • ltnlyan Ak· 
1 llcnın ~ ' .. 1 c s R h b hal ateş çıkan bir ınn ·~ lbi c]cniz anlnşnınstn! Jıcnuz C.S· on im on' us yan 1 n iç i r zaman 

muvakkat surette tccrfdı g hctnıiyccc~>inl lJllvc etmiştir. 
bir şeydir. nı tnrafm bir ınaddeslnt h 1 b k im aca.., .. 1 d" 

İk:lbüyilk dc,JctlcrCCJ>bel. rlJacttJX-flJlr m\llanc· anç ıra 1 ıy gını soye 1 
ı salın.!lıı fıiJen g e 

nrn.sm(lald ihtJlnf ıcr i dlğcri tarafından muha • 
dAl dor•rusu len n hallcd1Inıod1kço ın. 2' 

1 
Mnttlıt. gösterilen bu itina dan doğruya. gerek bih·a ıta 

Almanra ile İtalyanın ken~ı:~ ;hun muhafa.zıısı için sabnn t ngllterenln ve Fransanın ha· 
hltlortndeJd Jn1çiik: dcdctJc 

1 
dcrcltclcrine kadar ltidllece yatl menfııatlerfnc taamız et • 

1 yıırıık k"nd • son rcr blror pnrc;a 11 . k brinJ gösterir. J>ıılln floğnı· medlkçe daima A uupa işlerini 
lt'rl Jcin "hayati snbn,, l ııpmlnk lt.ııl)·:ı. :ile Almanya, Arna· sulhan tanzim etmek yolu Rra-

.. "no gc~llme<l - • su • 
nrzulRrının onu nıtlııktBJ1 !l;onrn. geN-k clolnı '.nacaktır. 
e~ lıu~ te.blUrndf"n lrtırtubnns 

\qmglon, H (A.A.) - Sl~l\81 mah 
filler, Fransa ile İDgtıterc:-nJ.n aı.l.mlo. 
rin1 memnunlyeUe k&r§llamakta ve 
bunun Amerikanm hattı harc'keUnl 
ve Amerika erkAnumumlyeslnln aem. 
patisini teşvik vo teşci edel'('ğ°lnl bU. 
dlrmektcdlrler • 

(Dt11xımt 6 fl.Nilıı) 

1ta1uan asT:crleri Tirana ofrrr'ken 

Arnavutluk milletler 
' ' 

~emiyetinden çekildi 
ltalya Krahnı Arnavutlukta 
bir General temsil edecek 

(l'a.:ısı 3 üncüde) 

.. . 

Devrilen ofobiis ve şoförü 

Yeni mahalte yolundaki kaza ................................................................... _ ............. -
Bir otobüs hendeğe devrildi 
Hadiseye sebep 

küçük çocuk öldü 
olan 
(Yn:ı:r't fi ınrıdn) 
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Niçin telaş 
etmelidir? 

EskJ zrunn:ıJnrdl\ muluırcl>C Şehir meclisinde 
dendiği znmnn ccplıclcr, cephe- f 1 
lorln ön Jıntınrımll\ blrbhilc dii op a nf 1 
Yüşcn, hoi'.,'1.ı.,nn lmhrnmnnlnr 
nkln geJirdf. Belediyeler bankasından 

yapılacak istikraz Ulr z.ıı.uınn oıırn lınrp ccp1ıe· 

lcrdo knrşıhklı organize insan Şehir meclisi dün Vali ve bcle
J..,n'Tctleı1nin miicndcle ı Jıallni diye rei i Doktor Ltltfi Kırdarın 
nldı. Şimdi Jınrp bir kiiUcnln, reisliğinde toplanmıştır. Belediye. 
diğer bir kiitlo ile kütle Jınlin· nin 939 senesi masraf bütçesi aza. 
de knrşılnşnınsı ve biitün mııd· lara dağıtılmış. bazı evrak encü
cll, nınne\1 dhnzlnrlle eferber menlere havale edilmiıtir. 
odihne 1 mnrıasnıı ffnılc etmek- İmar i§lerine bet milyon lira 
todir. sarfcdilmek üzere belediyeler ban 

Bu son izalıa göre lıarp ynl· kasından yapılacak iıtilcrazın mu. 
vafık görlild-~- d · b .. ııız göze g\jrünül' kun•etlerfn _ . u .. une aır utçe en-

ıleğtl, giizo gürfuuııez kun·etle· cumenı mazbatası okunmuştur. 
ıin do rniicnclelcsidJr. Azalardan bazıları iıtikrazın 

nereye sarfedileceğini, birkaçı da 
Cephe hUl1utlnrdn {1eı;,r11, her taksitler'ın ı ··d -· • .. .. nası o cnecegını sor-

' ntnm1n, ın gonluııde, mnned· muşlardır. Vali taksitlerin her se. 
yatınqndır. Hnrp bu kndıu· do· ne bütçeye konacak tahsisatla öde 
ln.mbaçh bir psikoloji me cl~sl ncceğini, sarf yeri hakkında da 
olmuştııı". bütçe encümenine etraflı izahat 

Jfarblıı böylece bir milletin verdiğini söylemiştir. Meclis salı 
bütün kU\"VCtlerine s ri' bir bnl günü toplanacaktır. 
ahnnsı, miidnfıın tertip1eıinln Aldığınuz maltlmata göre beş 
de yine n~-nl urctte çeşltlf bir milyon liralık istikrazl:ian bir mil
hnl nlmnsm ebep olınnktndır. yon lirası otobüs işletme, bir mil
Bir harp mc\'zuu fizerlmle ko- yonu stadyom ve diğer muhtelif 
nu~urken, m·tık yalnız tny) nrc, işlere harcanacak, üç milyonu da 
gaz, kurşun, bombn. şnrnpnel, sermayei mütddavile haline ı:eti. 
dnn.a hikllycsi değil, insan ru· rilecektir. Bu sermaye ile Eminö· 
hunun bütün temayülleri, bütün nü - Unkaapnı caddesi açılacaktır. 

o ynl kıymetleri birer, birer Bu caddede bankalar, mali mües
cferber etmek Ye Jınrp gnyest- seleler yapılacaktır. 

ne uygun bir hale koyınnk ge· -o-
rclrtlr. nunun içJn hnrbi nde-

Şair Hamid 
Dün Kadrişinas gençliğin hafıza

sında ve dilin .. :~ yaşadı 

Profesör Ali Nihat 1.'C Tlumit ihtifali11de bu1ıman7ar 

llUyUk şair HAmldln öltimti· tu urun \"C döken hiı·iclk şnlı· 

uUıı ucuncu yıldönUmU mUna - Hi\mlttlr.,. 
sebetile dUıı Unlversltede ede · Sihnt Tarlan bundan -'!Onra. 
bfynt !nkUltesi tnrafındnıı blı· Hunıitll muhtelif bnkımlnrdım 
ihtifal yapılmıştır. tetkik etmiş, cclcbiyat snluuım· 

lhtlfnle snat 15 tc Onfverslte c1nki Jmsmiyetlerini tehnrföı: ~t· 
lrnnferans salonunda bnşlanm1ş til'nıi tir, 
!stlklft.I marşından sonra kUr · Bundan sonra kllrslyc do
alye gelen Edebiyat Fakllltesl 1 çent doktor Sadi Irmak gele· 
docentlcrinden Ali Nihat Tar-, rck lll\midln cıtetlğlntn husu· 
lan söze bıışlnmış ve JH\midln siyetıerini tahUl ile slSze başla· 
cd bl şnhsiyetln1 şöyle anlat- mıştır: 

mıştır: "- HAmlcli torm Ye mUziknl ce :resmi efcrberliklerln fU\nı 
c lln<lc nnlruruık Wrto gedik 

feri hn mı he abma nt,:ık bırnk
mak"trr. 

Profesör Pittardın kon
feransları bitti "- HAmi<ll kn> bc0eli iiç . e· şiirin şairi olarak değil, sar şl

Konferans vermek üzere şclı· ne oluyor. Cnlverslt.c gençliği irin adamı olarak telflkki el· 
rimlze gelen Cenevre Unh·ersl- onun ictn üçüncü lhtlfıı.11 ynpı· mek 11\zımdır. 

• • • tesl profesörlerinden Plttnrt, yor. Hlhni<lc knrşı gösterilen Sadi Irmağa göre HAmtt "son 

Ho.rbln Jd{tsik tabirlerinden dün nkşnm İstanbul Universite· bu n18kn, ncnbn neli ifn<lc c· suzluk iştiyakının ve ademi en· 
birini hepimiz blliriz: Panik! sindeki son konferansını ver· diycır? :Hen, hu hll<li eri şöyle dişesiııln şairidir. Şiirde yalnız 
Pnnfk e kJ ınnnn ne yalnız ı...;ıı- mlştlr. tef lr c<lece"'..rfın: form nrnynnlar dUşUnmelldlr-
lelcr nrnsmdt\ ,,.ktıa gelirdi. Konferansın mevzuu ''Asya - Snnnt tel l·kisinin c;ok gtuip ler ki, bazı tnblnt un$urlarını 
Bnnlm gişesinde, tn.rşuln, pn· da yaşıynn beşerden cvve1k1 bir bir mccrnya llökülcliiğü on sc- da tam mıı.nnsllo coşluklnrı zn-
7~"1.r<ln, dükkAnda, fnbrJkndn, sof mnhlOk,, tur. Bayan Pittnrt da. nclcl'de geıı~IJ{,•·hı hnldk1 ~iiro mnn bendlore bağlamak ImkAn 
rn başıncln, tarlnd , .0 ruhta Istanbul kız öğretmen okulun- rağbeti! sızdır. HAmidiıı şiiri böyle tu· 
, ukıın gelen bir panik bir mey· da Jan Jak Russo mevzulu kon· nu, pek hayırlı bil' nlftka· fnnlı uir sanihaclan beslenir.,, 
dnn harbini ybctmekten dn. reransm lklncl kısmını dUıı Yer· dır. Sadi Trmnktnn sonra edebi· 
ha nz zararlı dej;ıildlr. mlşUr. Hunıit için i.'iylenecck frder ynltnn R.acl Fikretln Htlmlde 

b kik ı rt Profcs6r Pittnrtın şehrimiz· 0 knclAr .. 0ı.tuı• kl benim ,..ihl clnlr ''nzclıl;ı şiiri. Orhan Alp Mnlfıın olım . bu n -nt. c ..- .,. J 

tckrarclruı ııınk adım on gün. deki konferansları sonn ermiş licl:del' {}eğil, cıı biiylik ii tntlar "Mnkber .. den btr parca, Zeki 
)erde Bnlkıııılnrdnn '\'e Akclcul7.· bulunmaktadır. Plttart yakında tlnhl yıllıp'l'.R onurı hakkında Ömer Definell de "Hnyd Park-

lı ı Ankarayn gidecektir. öz Ö)'le eler ''ine bitip tüken· tan gererken .. isimli şiirlerini den gclcn bnzı hoyecnn ın· o1 ~ 

berlcrin ,ntnnda, lnr nrn ında --o-- mez. Çfınkii, biitiin Türl ede· okumuşlardır. 
Yikuıfa •etlrcccği Jıın ımın ııc Ali Çetinkaya bu sabah biynlmm l>ence en biiyük imn· Dunllan sonra talebelerden 
1;ibi neticeler doğurnbllcceı;.rtnl geliyor ı, hllfıkny<liişnrt llumittir. secilen b!r grup bUyllk ölUnUn 
Jıatırlntmn'k \C lınberler öniindc l·~clebl .. ·atımızdl\ muhteşem asri mezarlıktaki ebedt lstlrn-Mtinnkalc ve Muhnberc yeki· o1 

,·ntnndn ,m nöbet bekllyen bir 11 Ali Çetin kaya bu sabah An- bir , ·olknn hnllntle fı~kıı·ı1> ut eş hatgA.hına giderek bir celenk 
nefer ,,.ilıl hiçbir te ire tllhf ol· karadnn şehrimize gelecek, bir leı1ni, Hl\'larını bir nsm yakın koymuşlarc11r. 
mndnn , . zife ine olclnğıı gibi kac gUn kalarak Denlzbnnk 
de,·am etme ini 1 tcmcktir. ve Deniz Ticaret MUdUrlUğUn -

JJcyccımh Jınbcrlcri bii>·iik de meşgul olacaktır. 
bir luıznnç v ıtn ı yapnn nçık Ali Çetlnkayanm her !ki idn 
güzler huhmnlJillr. Uu yiizden renin yeni teşk!Hltları Uıerln -
hü) ük pckülli yonlnr )apılnbl· de meşgul olacağı anlaşılmak -
lir .• "it.ekim bnl'(> sözl rini bir tıı.clır. 

tlcnı•ct nıetm gibi ntnrnk yetiş Denlzbankın lQğ,·lle kuru
miş milyonerler bu diinyndn nz ıacak olan Denlzyolları umum 

değildir. mUdllrlUğUne tayin edilen lbra· 

Yardımcı öğretmenler 
Meslekte muvaffak olanlar ge.le

cek yıl asli kadroya alınıyor 
Ortnokul öğretmeni ihtiyacı-, retmenler maaş aldıkları &Un· 

nı karşılnmnk Uzero Uç yıldan· de ynrdımcı öğretmenler de a· 
beri tatbik edilmekte olan yar- lncaklarılır. 

Ynlrtllc Tnnca mesele inde hlm Kemal ile Limanlar Umum 
Almnnyn ile Frnıı nııııı nra 1 e· MUdUrlUğUne tayin edilen Rau 

i clınıcı öğretmen kanununun 
pey ntılmıştı. nu fırsattan s. n Manyasın da Yekllle bernber Evkafın yaptıracağı 

Han 
mUddetl önUmUzdeki ders yılı 

tifn<lo etmek i tlyen spekülli • şehrimize gelmeleri muhtemel 
yoncıılnr fır atı gnnlınet blll· dir • başında eonn erecektir. 
yorln:rdı. Falcnt, mevcut öğretmen sa- Evkaf idarui Eminönünde yıkı 

,u • J , .. ısı ve bu mUdclet iclnde kad - lan handan aldıfı para ile postaha Ulzznt Knyzcr kcnuı uı ıı ge- zum uz telA,lar milli kun·etle- J 

ıui lne binerek Fns nbillerlnc rl f rnf mnnn mı ifade eder. roya yeni katılan öğretmenler- ne binasının 'karşısında yeni bir 
ı:idişlnl, ve Fn oltanJle görü· Ciinkii mllletlcıiıı hllhn . n buh· le ihtiync önlenmediği için yar- !han inşasına karar vermif, hatta 
şiişilnfi bir spekülll yon mcv· rnnh günlel'dc fccln edecekleri dımcı öğretmenler kanunu ye - temel inşaatı bitmişti. Bu in~nt 
zım ynpmı .. Hnrp hnberlerinl hiç hlr kıymetlcıi yoktur. uiden temdit edllecektlr. bir müddet evel durdurulmu~tur. 

h Di,-:er taraftan menşe ve \'a:Gi· 1 Buradan yol geçeceğinl:len dolayı 
lşno ettinıılş, '.l<"'rnn ız c ıınn • • • o 1 
bor nıla birdenbire düşınü~. bu Bilhn a. 1 iirkiyec.le lınlkın yelleri müsait olan ve ayni za- 1 inşaata müsaade edilmediği anla. 
e nrıdn knyzer clü, iik fJyntln bir bnşlca nıcnılcketlcrdcn gelen ın an ela yardımcı öğretmenlikte 1 şılmıştır. Belediye buraya muka· 
hayli Frıın ız e hnmı nlııuş ,.e hcyccıuılı haberlere bnknrnk tc· muvaffa)\ıyet gösterenler esas 

1 

bil evkafa yeni açılacak Eminönü· 
11 b ltndro.va alınacaklardır. Unkapanı coddesinin mutena ;ntış bittikten oııra J r eynn· lilş c eıi göstemıf'sino liizum 

nnmc ne rcdllmiş 'e gerginlik yoktur. Bunlar hakkında vckAlet or- bir yerinde arsa verecektir. Evkaf 
ortatlıın knlknıış! Menılel·etin hiirriyctc \'C .,.ullı la tedrisat dlrelüörlUğU tetki • idaresi bu yol üzerinde modern 

Bu <lefıı Kap.er, ucuz nldığı· şıı.rtlnrı emniyet nltımln<llr. Tiir kat ynpınakta Ye haklarında binalar yapacaktır. 
m ıınhnh <ontmış! klycnln J)()litik cvk ve ldnreı.I verilen ı aporları gözden geçir- --o--

Jlnrp haberleri ortaya c:ıktI kııcl.nr gcopolltik .,nrtlnr:ı tln mcktc<llr. Münakale ve Ticaret 
mr, nrknsmdnn bir ürii nçık ulh gnrnntist rucu<la getlnnek BugUu lise ve orta okullarda l ki Müste•ar ı arı göz <le birden fnnllyctc başlar. tedlr. vnz!fe güren yardımcı 6ğret· ~ 

Açıkgözlerin :fnnliyctinc hA • ~'iirkiyenin nlıJp hulumlnğ11 menlerin sayısı iki bin kadar - Devlet demiryollnrı tarifeler 
di clerl iyice tnhlil Nlemiyenlc· mü tc ·na şartlar onu km·,·etll dır. reisi Naki mUnalrnle ve muha· 
ı•in gö-teı"tliklcri intr znnfı do bit· ulh llmlll hnlino koymak - Diğer taraftan yardımcı öğ - bere vektı.letl mUsteşarlığtna, 

hu kazanca taydnlar illlvc e· tııdır. Vaziyet bu şekilde oklu· retmcnler maaşlan dn tam za- eski ticaret , ·ekA.lctl mUsteşarı 
der. f:'u 1ınlde telllşa Ye mcrnkn ılü':'· mnııındn kcnclflerine nrilcbtl · Jlllsnll de Nafia VekıUctl mUs · 

Ortaıla spe mnı yon yupınnk meğo no liiznm ,·nrdır? m('sl ~çin \'ekftlct bazı formlll - tcşarlığına tnyln oluıımuşlar-

isttycnlcr bnlunmn~n l>Hc lii· SADnt ERTJ~M Icr teshil etmektedir. Asil öğ - dır • 

Mahkemelertle: 

Çeşmede sıra bek' 
leme yüzünden 

Gazi köprüsü Bir adam iki ki§iyi ağıt 
Belediyeye 50 bin lira yaraladı 

yardım yapılacak Dün. Sultanahmette hiç yilıft 
Gazi Köprüsünün iki bagındaki den biri ağır olmak Ur.ere 2 k • 

meydanların açılması meselesi mü nin yaralanmasile neticelenen b 
nakalat ve Muhabcrat Vekili Ali vaka olmuştur • 
Çctinkaya istanbulda iken kendi- Carih Mahmut adında birisi 
sine bildirilmi§, buraların belediye dir. Sultanahmetteki çeşıne~ 
bütçesi ile açılamıyacağı ıözönü- gitmi§, su doldurmak istemişti! 
ne konarak Vekaletçe yar.dım edil Fakat bu i11i sırasını bcklemed 
·nesi temennisi izhar olunmuştur. yaptığı için Ali ve Danyal adrt 

Ali Çctinkaya bu iıi tetkik ede· da iki ki§i itiraz etmi§, MahJl'I 
:eği vaadinde bulunmugtur. tki kızarak kavgaya başlamıştır. 
neydanın açılması ve istimlSk igi Ali ile Danyal Mahmudu dô" 

nayli para tutmaktadır. Diğer ta- meğe başlayınca mUtecaviz bir 
raftan Eminönü meydanındaki ba. denbire elini cebine atmış, bıC" 
zı dükU.nlarla Yenicami avlusdn· ğmı çekerek her ikisini de ya.~· 
daki dükkfinların istim15ki için de lamış, kanlar içinde yere ser 
Vekaletin yardımı temin edUmiş· miştir. 
tir. Mahmut kaçmağa da\Tanrıı 

Burası için 150 bin lira gide- fa.kat hemen yakalanmıştır. "i' 
cektir. Belediyenin elinde ı 00 bin ralılar can kurtaran ile Cerra.lı 
lira varldır. Elli bin liralık bir yar paşa hastanesine kaldırılmışlar· 
dım yapılacaktır. dır. Bunlardan Danyalin yars: 

- o.ğtr ve hayatı tehlikededir. 
Mahmut dUn adliyeye SC\'ked · 

lerek sorgu hfıkimliğince tev1t~ 
edilmietir. Carih mUddeiumuıni 

Küçük merakip için yeni 
kayıtlar kondu 

Deniz Ticaret mUdUrlUğU kU- likte verdiği ifadesinde : 
ç Uk deniz meraklblnln Uman - - Her ikisi birden fena hstdt 
ıar arasındaki seferleri için ye· dövmeğe başladılar. Danyal gırt· 
ni bazı kayıtlar koymuştur. lağıma sarılmak, boğmak nıerf 

Duna gijre limanlardan hare idi. Birdenbire gözlerim karnrd' 
ket kt'ı.ğıdı alacak merakipler Ne yaptığımı bilmiyorum, onlıı(. 
hanı;i iskelelerden ve ne tarih· yaralamışnn., dedi. .. 
te geldiklerini, nereye gidecek Sıcakla yaralanan öicltJ 
terini ve yUklU olup olmadığını Ccİil adında birisi 10 gün kadııt 
blldirmcğc mecbur olncaklnr- evvel Çatalcada bir kavga sonu!' 
dır. da. bıçakla kanımdan ağır yar· 

lstanbuldan harck~t edecek lanmış, CeITahpa.sa hastanesin 
mcraklp kaptanları limnn kl\ · 
ğıtlarınm arkasını gUmrUk ida· 
resine de mUhUrletecekt.tr. 

yatırılmıştı. 

Celil dün ölmüştür. Ceset mu ' 
ayeneden sonra defnedilmiştir. 

Çatalcadaki tarla 
Hayvan borsasında cinayeti 

HayYnn borsıun meclisi idn- Çntnlcanm Öcünnü köyün e
5 resl.n.de...ro.Unhıı.l bı.tl\IJlan iki a- bir tarla. meselesi yilzündcn 

zahğa dün intihap yapılmıştır. muhaciri öldüren ve 3 ld§iyi dil 
Bu yerlere celeptcrdcn Meh· ağır yaralıyan Hüseyin K9.hye. i: 

met, kasaplardan da Rıdvan le babası Ali kahya ve kardeş~ 
Solak seçilmişlerdir. Hasan kahynnm ağır cer.ada go• 

Sadıkzade vapuru 

rillen muhakemelerine dUn de ' 
vnm edilmietir. 

Dünkü celsede suçlu vekili• 
l•'inike ch·arındn. Adrasnn mUekkilinin asabi bir hastalığı' 

kayalıklarına oturan Sadıkza • müptelfi bulunduğunu ileri sür · 
de vapurunun yazlyeti etrafın- mUş, tıbbmdlide müşahede n}U· 
ela tetkikler y:ıpnn Deniz Tlca- na alınmasını istemiştir. 
ret mektebi mUtehassısları şch- Mahkeme bu isteği yerinde bll' 
rlmtze dönmUşlerdir • larak Hüseyin Kahyayı mUşa • 

Heyet hcnuz raporunu ver- hcdeye göndermiştir. 
memiştlr. }{aznzodc geminin bu 1 Satiye binasının satı cırt' 
ı;Un kazaya uğramış vaziyette· dan çıkan ihtilaf 
ki kıymeti ile esas kıymeti tcs- Satie şirketinin Fındıklıdald 
bit edilecek ve meydana çıka· bin.ası, Denizbank tarafından Z 
rıl:ıcak zarar kurtulan malla- yüz küsur bin lirnya sa.tın alın· 
rın kıymeti nlsbctinde mnl sa- dıktan sonra, Nafia. Vekaleti bi· 
hiplcrinden alınacaktır. nnyı evvelce istimlake karar ver• 

Sadıkzndcnln ancak parça- diğini ileri si.irerek DenizbanktsJl 
!anmak suretile bazı aksamının geri istemiş, Dcnizbank ta. fiyııtJ 
kurtarılabileceği anlaşılmıştır. pa'halı bularak parasını §irketteI' 

Pencereden düşütü 
Tophanel:lc oturan 2 ynşında 

Ekrem isminde bir socuk annesilc 
Yeşiltdiumbada misafirliğe gitmiş, 

orada pencere önünde oynarken 
sokağa düşmtiş, ağır surette yara· 
!anarak hastahaneye kaldırılmış-

Makineye kaptırdı - Büyükdc. 
rede kibrit fabrikasında untaba~ı 
Mehmet dün kendisini makineye 
kaptırmış, vücudünün muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. Meh
met hastahaneye kaldırılmıştır. 

almak Uzcre emlakine tedbiri ilı· 
tiyati koydurmuştu. 

Faknt Nafia. Vekfileti binarı 
geri alabilmek için. ihtiyati ted· 
biri, şirkete ödeyeceği pnra UtC• 
rine nakil isteğinde bulunmuş, İ· 
kinci ticaret mahkemesi de bunıl 
muvafık bularak karar ve.rmiştİ· 

Ancak &tic Şirketi buna iti• 
raz etmiş ve 2 inci ticaret ma.11' 
kemesine mUracaat ederek i!'itl 
ticaret mahkemesi salA.hiyeti dil• 
bilinde olmadığını ve hukuk m~ 
kemesinin bakabileceğini iJerı 

sUrmUştür. 

Mahkeme bir kaç gün sonrtı 
bir celse aktederek her iki tarn· ---------:-----= fın iddialarını dinliyecek \'e kıt· 

~ Cumrte.1 Pazar rarını verecektir. 
> ~ * Süleymaniycde lsmall adıfl• 
::ııı::::: ti'> NiSAN 11 ııı NiSAN da bir franhnm kahvesinde o " 
c:ı: 2.~ Sefer il 2G Sefer yun yUziinden arkadaşı Hasııtı 
t- tG:J Kasım Y l t10 Kasım Hüseyini öldüren Ali Rızanın Jllıl 

" 
V k t l 1 r j hakemesinc dün ağır cezada bıı· 

a 1 er \ası. Eznnl Vau Er.:ınl kılmıı>tır. :Muhakeme c:.fthlt celbi 
---- '.J .. -

GOn•• ı; 24 ıo sa ~ 2$1 ıo ım 1 için talik edilmiştir. 
oo•• ıııu 52i ı2u 52ıı 
lkınctı ll>fıS u ıo l"ı59 sıııg 
Ak•am 184~

1
1200 ISM 1200 

Vat•• ıo 2Ş ı 87 2n 25 ı 117 
1 m 1 ak 3 84

1 
$ rn 8 R2 8 .f8 

. 
Belediye Harita Şube!1 

Belediye harita §Ubesinin im•ı' 
müdürlüğüne bağlanması karar· 
la§mı~tır. fstimlAk müdürlüğü ıcte 
j daha sonra raptolunacaktır. 



o EQ a:,... -,, -----

Yeni befediye bütçesile 
~,_,, ,,,_.,, .--- re -

w Hazirandan itibaren zam görecek 
belediye memurları 

Şehir Meclisine verilen masraf 
bütçesine göre maaş ve ücretler 
de yeniden zamlar yapılmıştır. 

lf' lktısat işleri müstahdemin üc
ııl' rcti geçen sene 9180 lira iken bu 

sene 11460 lira ilavesile tahsisat 
si ekunu 20540 liraya çıkarılmıştır. 
ef fstanbulda iktısat işlerinde çok 
tit bassas davranılması takibat ve ic. 
8' ta:ıtın günü gününe yapılması lü
ıll r:urnuna ve şimdiki vaziyete naza-

11 tan bu işten tamamiyle randıman 
~hnaınamakta bulunmasına binaen 
ıl:tıs · ·1 · .. at teşkilatının genışletı mesı 
duşünüımüştür. 

Yeni teşkilat üç kısma ayrılmış 
olup bir müdür iki kontrol memu 
~Undan başka ~irinci kısım iktısat 
1§leri ·k· · ı · .... • ı ınci kısım seyyah ış erı, 
usun ·· k · · 
1 cu ısım da müstahdemın ış-
Criylc • 

ugraşacaktır. 

lı tlcrnur adedi 16 d:r. Halde .ça-
6' l<lr\ 7 5 memur yedi noksanıyle 
u8 zc . . k .. 
talı 1tıdırilmiş, muva kat mus-
~ dcınin k:ıdrosu takviye edilmiş 

t', Beyoğlu evlendirme memuru
nıı:n 

rnaaşı 4 o liraya çıkarılmıştır. 
.1 ebhithJneler namı değiştiril. ::§. sart hastalrklarla mücaıdele 
'ını Vcrilrnis 14 lira maac:lr me-

tnu ı ~· " ' r il.rd"- ·· ·· ·· aaşı 16 lira-l'~ ...,, uçunun m 
Jikarı.Imı§tır. . 
~ asekı hastahanesinde ınhhıyc. 
~· ve Vekaletin teklifi ile başta
:ıı lPlilc Vazifesini gören göz müte· 
l3Sısının rnaaşı 70 liradan 80 li

taya, nisaiye poliklinik şefinin ma 

~da 55 liradan 70 liraya, teşrihi 
t U raıi ınütehassısının maaşı 45 

tadan 55 liraya, 25 lira eczacı-
larda b. . . l' . 'r· n ırısınin maaşı 30 ıraya, 

Ürk başhemşire maaşı 15 lira
dan 20 liraya çıkarılmış, 70 lira 
~~şlı bir .dahiliye poliklinik §e
u ııave edilmiştir. 

Ccrrahpaşa hastalıanesine 20 
Yata~ ilavesiyle adedi 320 ye ib-
1~ v 

'. g edilrniştir. Bu hastahane po-
ltklinik şefi maaşı lda 55 liraya, 25 

§er lira. maaşla müstahdem üç ~c-
2acıdan ikisinin maaşı 30 ar lira
h, başhemşire maaşı 20 liraya çı
l:ilttlınırı 40 lira maaşlı bir cildiye 
lll" "" lıtchassısı ilave edilmiştir. 

. l!eyoğlu hastahanesinde başhe
,ltırn. 'Vazifesini gören hariciye mü
t~hilssısmın maaşı 70 liradan 80 
lıraya, hariciye pollklinik şefi ma
aıı 55 liraya, dahiliye poliklinik 
§cfi nıaaşı 70 liraya, baş eczacı 
ll1aa§ı 45 liraya çıkarılmıştır. 

l!aşhemşire maaşı 20 liraya, aş. 
,ç.ı ile yamağının aylrklan 50 şar 
.~raya çıkarılmış; daktilonun aylı
gına 1 o lira zarnrnedilmiştir. 

Ze kamıA ·1 hastahanesinde ynep . . 
başhekim maaşı 80 liraya, ikıncı 

doğum mütehaiismnxn maaşı 45 
liraya. eczacı maaşı 30 liraya, ba~ 
hemşire maaşı 17, 5 liraya çıkarıl-

mıştır. 

Bir hastabakıcının ücreti 25 Ji_ 
raya indirilmiş. Terzi ile bahçıva
nın ücretlerine ikişer buçuk lira 
zam yapılmış, 25 lira ücretli bir 
ayniyat mutemedi ilave edilmiştir. 

Kimyahanede bir mütehassıs 

kimyager maaşr 70 liraya, 35 lira 
maaşlı kimyagerlerden birinin ma. 
aşı 40 liraya çıkarılmış, ayrıca 40 
lira maaşlı bir kimyager ilave edil-

Nafia Vekili dün 
geldi 

Bir heyetle beraber yarın 
Berline gidiyor 

Almanya cumhurreisi vo baş 
vekili Her Hitlerin 50 inci ya
şa girmesi mUnasebetile yapı

lacalc tesit merasimine mem· 
leketimiz namma iştirak ed~
oclc olan Nafia Vekili general 
Ali Fuat Cebesoy, genelkur
may asbaşkam ,general Ası~ 
GUndUz, Bolu mebusu Falıh 
Rıfkı Atay, Gn. Pertev ve ark~ 
daşları diln Ankaradan şehrı· 
mlze gelmişlerdir. Bu akşam 
Berllno hareket edeceklerdir. 

=-====~---:-:---' 
GÜNDELii< 

N01LAR 
YAZAN: Dr. Cemil Süleyman 

-1- --·---~ -------' len sevgiyi evlat acısı düşen meyus ba. 
. Yüreğinden sızıp g~. .. .. ~ları yüreğime sıcak bir göz. 
T'!:ı.rmda. c:ı;ziyorum. Huzunlu naza , . .. 'lk d f .... 

. ~ k .. zıed· -·m bu gözlerı, bugun, ı. e a goru. 
r.1şı gibi akıyc:; ço 0 d ıgıd . bir ic:tiyak var. Beynimin için. 
Vo .b. . lçımde o ka ar erın -:s 

d• r gJ ıylm. .bi ateşleri sönmüyor. Bilmiyorum, z:e kadar 
e tutuşan yangın gı ' d 

zaınan, gözlerim, babamın gözleri·nden ayrılma r. 

N
. . kadar dalgm.sm, yavrum? .. diyordu 

- ıçın o " 

S 1 .. alnıına götürerek: 
onrı e ını . . di 

- Ateşin gene ziyadeleştı .... de •• . . 
.. -·mde hayata karşı sönmıyen bır ateş 

Çok yanıyordum. Yuregbı. b~dak soğuk suyun verdiği zevk 
\'ardı Fakat hayat, bana, ır ~_;..--

. • . . B .. tiln geçen günlere, heder olan ger.~-
kndar saadet vermemıştı. u . .. e her ı::eve vanıyor; her şe. r - . . 1 . muztarıp omr , - J , J 

ıge, nıhayetı ge mıyen k ·çin '-'anımdan kalkıp 
A -ı d <>-mı göstermeme ı J 

~·e acıyordum. g a ı.., . . d acı bir dertti· saadetimi 
d - ·a babam ıçım e · 

pencereye ogru gı en ' .. .. .. ·t edilip te vasıl olu. 
.. . . d. ,. cg-imde butun o umı 

o da gormedı. Şım ı ) ur . '. h ··r var Be'-rnimi vakan . . elım bır ta assu . J • 

ll"ruıyan snad~tler ıçın .. . .. k cek gibi kasvetli n-örü. 
.,.·· , .1 .... ··g-sümün uzenne ~o e _ b •• 
,,uneş, cmvaı .::ırı l">o -ı..:ı b dünyaya ait olduzu ıcın 
i .:n uu l•üçük ye karanlık oda.~"'' e, u 
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Son Haberler 
Kongre karar 

. 
vermıyor 

Ankara radyosunun ıslık . 
sesı 

Ankara, 14 (IIÜsusi) - Veri 
len ınalCımatn nazaran Montrö 
<lo toplanmış olan beynclmllcl 
ra<lyo kon:;resl Sovyctlcrlıı 

Minsk ve tzlan<la istasyonları 

Harp mükellef iye ti hakkında 
meclise yeni bir 18yiha verildi 

ile beraber <:nlrşmak llzcre 1442 h b b 
tultimCYÇ uzunluğunda bir hat Kanun e emmiyetine inaen u 
tı bize vermiş bulunmaktadır. k 

:ırurahhaslarımız bu teklifi devrede müza ere edilip çıkacak 
kabul ctınlyereJ{ ~Iinsk istasyo .. .. ,. . . 
nunun hariç tutulmasını iste- l Ankara, 1-1 (A.A.) - Buyuk 1 ~en ın ı~lıhap mazbatalarını tas-

ı l ... Millet Meclisi bugün l\laz.l-ıar Ge. dık etmış ve Burdur mebusu lb. 
m ş eruır. - 1 h' N · D.l · 

Tullimevç taksimatında mUş men'in başkanlıgında top anmııı. ra. ıt~ ecmı ı men ycmın et. 
d ~ ı · tır mış ır. kUlfltn rastlan ıgı ve rnngrcmın · . .. . 

.. d b. yapamadan Celsenın açılmasım muteakıp, Gelen evrak arasında bulunan 
bu :ruz en lı ırbşey .'1 ktedir tsparta mebusu İbrahim Demir. ve milli müdafaa Vekaleti 1938 
da;;.ılaca ~ı a er vcrı me . . 

1 
.. . . . . 

'"' " A k d .0 alay'ın ölümüne aıt tezkere okun- yı ı butçesının muhtehf tertiple. 
Diğer taraftan ün ara ra J • h.. t · ·k· ·ı b ·· k .. u 
sundakl işlilı: seslerini yoket- muş ve hatırasın.a uk~ke e~k~t·b r~neı·ı ıl mk ı yon eş yuhz. tusk r 

~ . . yağa kalkılarak bır da ı a su u ın ıra ı · munzam ta sısa o. 

Demiryolları 
Müsabaka ile yüzden 
fazla memur alacak 
Ankara, 14 (Hususi) - De,·-

1ct d~miryolları umum rnüdUr 

ltiğü yeni hatların her gün bi
raz daha fazlalaşmnsr Uzerlne 

kondoktor, istasyon memuru Ye 

mUstahQ.cmlnl olnrak kndrosu • 
nun tcYsie lrnrar vermiştir. 

Bu cümleden olarak askerli
ğini yapmış yUz lise mezunu so 

çerek bunları Haydarpoaşada ye 
dl ay kursa tabi tuttuktan son 

ra yeni vazifelerine tayin ede
cektir. Yeni bütçenin alacağı, mek için tngiltereyc sıparış c- . . . 1 ·t k 

1
• ·h 

l 1 .. ü~ti edılmıştır. nu masma aı ·anun ayı ası şol;.Jc güre, hazirandan sonra 
dilen kristal stanbu gumr g .. . 1 k ·· k 

K 1 -1 (!\I ) R h ruznameye a mara muza ere ve da orta mekteıı mezunlnn i<:ln ne gelmiş bulunmaktadır. Hakkı . ı n;og u uş ' ası kabul olunmuştur. 
Alet, bu ay içersinclc şehrimi Kaplan (A~talya), ve .~e~ik İnce 

ze getirilerek bu mahzur da or- (Manisa) so~. alarak kursuye gel-

d k ldırrlaca ktır. mişler \'e muteveffanm yurt se: 
t::ı. an a l·-· · 1 k t v ndalo -o- ver ıgını ve mem e e ugru 

Meclise verilen 
layihalar 

• değerli çalışmalarını ifade etmek 
yenı suretiyle hatırasını taziz eyle • 

Ankara, 14 (Hususi) - Ye· 
killer heyeti meclisi bu i<:tlma
ından sonra, Başvekilin reisli -

ğiude toplanmıştır • 

mişlerdir. 

Meclis bur.dan sonra Ağrı me
busları Hüsamettin Kura, Halit 
Bayrak ve İhsan Tav, Bingöl me. 
busları Feridun Fikri ve Nec. 
mettin Sahir, Bitlis mebusları 
Süreyya örgeevren, Tevfik Te . 
melli ile Siirt mebusları Ali Rıza 

bir mUsabalca ac;"'r:ll~. memur. 
Bunu takiben söz alan milli alacaktır. 

müdafaa encümeni reisi General 
Kazım Sevüktekin, harp mükel
lefiyeti hakkındaki kanun layi • 
hasının ehemmiyetine binaen bu 
devrede müzakere edilebilmesi 
için havale edildiği milli müda. 
faa, adliye ve dahiliye encümen.. 
!erinden mürekkep bir muhtelit 
encümen tarafından tetkik edil
mesini teklif eylemiş ve bu tek. 
lif kabul olunmuştur. 

!\foclis pazartesi günü topla. 

--o-

Demiryolları İngiltere· 
den lokomotif alıyor 
Ankara, H (Hususi) - Dev· 

let Demiryolları umum mlidilr· 

lUğU bir m Uddcttenberi şehrl4 

mizde bulunan !ngiliz heyetile 
yaptığı nıUzakereleri neticelen 
dirmiş, İngllt~rcden 58 lokomo 
tir satın alınayi kararlaştır· 

HUkfimet meclise yeniden 
şu layihaları göndermiştir: Abi 
delerin tamiri ile yeni hayrat 
inşası ve bunların harimlerin -
le yapılacalt isUml~lt işleri i· 
"ill valuf paralar idare:. :nden 
~stilcraz akti, devlet deynini mü 
tedavi! sermayeli, harp mükel
lefiyeti, istatisti.'t umum mU· 
dUrlUğU hakkındaki 2203 sa -
yılı kanunda tadilat, milli mü
dafaa vek!letl 938 mali yılı bUt 
cesinin muhtelif tertiplerine 
~unzam tahsisat ,·erilmesi. 

Esen, Hulki Aydın ve Nafi Bek. nacaktır. mıştır • 

-o--

p aris kançiları 

Arnavutluk milletler 
cemiyetinden çekildi 
İtalya Krahnı Arnavutlukta 
bir General temsil edecek 

Hazlrlanan kararname ,·ekil· 
!erin tasdikine arzolunmuştur, 

Pariste evlerin damlarma 
kumlar dökUIUyor 

Parls, 14 (A.A.) - Muhtemel ha. 
va akmlanna ka.r§ı bir muhafa..za ted. 
biri olmak üzere bUtün ParLI evleri. 
nin UstUne kum döklllmesine karar 
vermiııtir. Geçen eyllU buhranı: esna.. 
sında da bu §Ckildc bir tedbir almmıı 
olduğıı hatırlardadır. Kumlar ı;:ıkacak 
yangmlarm sirayetine mnni oırnak iı;ln 
evlcrln en l\Ukaek katla.rm:ı dl:Sküle. 
cektlr. 

.Ankara, 14 (Hususi) - Pa -
rls ~rnnsolôiHUğu ırançilftrı Mu
cip Parer meı·kczo nakledilmiş 

Roma, 14 (A.A.) - Arnavutluk ta_ ı Milletler Cemiyetinden ayrılmağa ka. 
cının ltalya kralı tarafından kabuJU_ rar vermiştir. Arnavutluk B~ekUI 

Ö"'lAdon Ycrıacl diln Avenola bir telgraf çeke_ nU tasdik etmek Uzere yarın ,. ~ 
k 1 l"-cntoda :rek bu kararı blldlrml§µr. 

tir • 

sonra toplanaca o an par ..... 
hariciye nazın I<oı:ıt Clano son Av. 
rupa hA.dlscleri hakkında çok mühim 

beyanatta. bulunacaktır. 
Göring Romada 
Uonıa, 14 (A.A.) - ~!arcşal Gö-

Polonyada tevkif edilen 
Almanlar Şehir mütehassısı acele 

çağırıldı 

Şehir mütehassısı Prosta bir 
telgraf çekilmiş, biran ev~el gel
mesi istenmiştir. Prost gelınce E
minönü meydanının tanzimine ait 
projeler üzerinde :etkikler yapıp 
kati planı çizccektır. 

Mezkur tacı ltalya kralına takdim 
ring bugün Honı::ıya srlıniş ve is

edecek olan Arnavut hC<yell de parlA_ 
lasyoııda lılzzat l\Iussolini ile hadci 

iştirak ede. 

Yar.~ova, U (A.A.) - • Hava~ ., 
Polonya m:ık:ım:ıtı billıus~a garp mın 
l:ık:ısıııc.l:ı Poionyn c.ledctini tahkir. 
cltiklcrin<lcn ve lıozgunculuk propn 
ıwnrlaları y:ıptıkl:ırınd:ın <lolnyı Al· 
ııı:ın ckalliyclleri urnsın<la birç,ok tcv 
kifala tevessül etmişlerdir. 

mcntonun bu celsesine 
cektlr. 

Roma, 14 (A.A.) - Muıısol'.nlnin 

riyasetinde toplanan kabine aşağıdaki 
kanun lAyilıasıru tasvip etml~tlr: 

ı•c nazırı ve lıilkıiınct erJ,fıtu larn -
fından sclrtııılanmışlır • 

Roma, 1 t {.L\.) - Bugün Roııu· 

yı resmen ziyaret edecek olan ın:ı-

-o-

İstanbul • Mudanya yaz 
tarifesi 

ı - İtalya kralı, Arnavutluk tacı_ rcşal Göring, tıaly;ın millcliııin lllC) 

nı Jtabul ettiğinden kendisi ve halet_ lmr ıııisaCirll'rinc lulı'>i.s edilen Vıl· 

ıeri için !talya vo Arnavutluk kralı fa - ~l:ıd:ım:ıd:ı ikamet edecektir. 
guiriırnl sarayıııd:ı iıııı>ar:ılor - kral 
ınr:ıCındaıı hususi suretle ,.e :Vene .. 
dik sarayında l\fussolini tarııfmdaıı 
kabul c<lilcccklir. 

ve Habeşistan imparatoru Unvanını !llarc~al, cuııı:ırıcsi giiııü s:ılıahı 

almışlır. Guiriıınl sar:ıyının nıis:ıfirler defle -

Deniz Bankın İstanbul - Mu· 
danya yaz tarifesi bu sabah
tan itibaren tatbik edilmeğc 

başlanacaktır. 

2 - ltalya ve Arnavutluk kralı ve dni iııızaladıl.tuıı sonra lı:ılyan kral 
Habeşistan imparatorunu Arnavutluk_ l:ınnın ıııcz:ırl:ırı, mcı;hul askerin 
tn, Tiranada. oturacak olan bir gene. nıc7.:lrı vc fnşisl ihli!rıli ülülcrinin ö-

~forcs:ılin şercfinc Gulriııal sara
yında ,:e Ycnedik sarayında birer zi 
y:ıfct vcl"ilccck ve hüküınct larofm· 
dan Capitolcclc bir kabul resmi ter· 
tip edilecektir. 

ral temsll edecektir. n[indc c.L;ilccektir. 
Roma, 14 (A.A.) - Arnavutluk Güriııg, Roııı:ıtla ikameli c.~ııasında 

bana 0 kad::ı.r cazip görilnüyor. Ah... ayrılrk o kadar acı bi 

§CY ki... 
* * * 

Son dakikalarında, gözlerini muayyen bir noktaya diken mü 
tclıassir bir yaralı, nasıl memleketini, sevgililerini tahayyül eder. 

benim de içimde öyle bir daüssıla var. Senelerdcnberi hasre. 
se, ·ı · · h t tini çektiğim aile ocağını, beni özl~ycn. scvgilı ~rın ~zı~ ~ !~a-
Iarını düşü.ıüyoruın, içim yaıuyor. Gullerm yasemınlerm orttugu o 
neşeli saadet yuvası, şimdi yaprakları dökülmüş; çiçekleri ku. 
rumuş metruk bir bahçenin ortasında boş bir kafese benziyor. 
Senelerdenberi hayalimde süslediğim bu mesut ömrü o kadar öz. 
!edim!.. tenden sonra gelecek neslin üreyeceği bu yuvayı rüyala. 
rrmla sıisle<.liın. Kederin, felaketin geleceği yolları karanfiller. 
le :nenekşelcrle örtmüştüm. Halbuki, bir gece zehirli bir rüzgar 
esdi; n.i~ al::ırrmr hatıralarımı, korkunç bir kasırga gibi, kökün. 
clE:n sökerek su\'urdu. Şimdi orası, kapağı açık bırakılmış bir ka. 
fese benziyor! ... Ne uzaktan, figan ve feryadını dinlediğim bül. 
bül, ne aziz hatırasını yüreğimde taşıdığım bir sevgili ve ne de 
l:c"lde.n sonra. gelecek neslin üreyeceği yeşil ve çiçekli yuva var!. 
Beynimin içincle dönen kasırga, hayallerimi, rüyalarımı, fırtına. 
nın kopardığı zayıf dallar gibi kırdı; savurdu ... 

Kalbim, hayatın mihnetlerine en çok mukavemet gösteren 
bir uzuvdu. Dimağım müteessir olur, acıyı kalbim duyardı. Göz. 
!erim facialara. §ahit olur, matem yüreğime çökerdi. Bütün yaşa. 
dığım günl<'r~n elemini, hayatın takat getirilemiyen mihnet ve 
rr.e~attakini hep o yüklendi. Geçirdiğim tehlike anJarında, çek. 
tiğim ıztırnp dakikalarında, hep onun sesini, hep onun halecam. 
m dinledim. Dnha kim bilir, ne kadar uzun seneler, hayatm ağır 
yükünü o fa~ıyaeaktı. Fakat dikkat ediyorum, nabzım, parmak. 
larımm arnsmda küçi.ilüyor; damarlarım inceliyor; gözlerim ka. 
rarryor; yağı tükenen bir kandil gibi, yavaş yavas hayat ışıkla. 
rım söni.iyord.ı. Ellerim soğuyor: kanım çekiliyordu. 

Ko:J. Hı:.vdar .. dedim. Fenelasıyorum. hekimlere haber 
ver ... 

Yalnız onların hayalini gördüm. Başka bir §ey hatırlamıyQıı 
rum. 

Ortalık kararmış; gözlerime siyah bir gece .inmiş. GöğsUmün 
üstüııı:Ie ağır bir şey var. Kalbim son ihtilaçlarını yapıyor. De. 
nizde boğulan biri gibi nefes alamadığımın farkındayım; şid. 
detli bir takallüs içinde kemiklerimin kırıldığını duyuyorum. 
Göı.lerim hareket etmiyor. Fakat muhakememde garip bir faa. 
liy~t var. Sesler kulağıma bir uğultu gibi geliyor. Başımın ucun. 
da, babamın hıçkırıklarını duyuyorum. Yavaşça: 

- Hisseder .. diyorlar, sesli ağlamayın ... 
Son dakikaları yaşadrğımrn farkındayım. Rahat bir nefes 

için ciğerlerim tutuşuyor; vücudumun her zerresinden bir kıvıl. 
cım çıkıyor. lıılilaç içinde uzun saniyeler geçiyordu. Gözümün 
içindc!d akisler söndü. Dünyanın, hayatın, aşkın, saadetin, her 
eeyin sonu ini. Kalbimin yavaş yavaş sesleri kesiliyordu. Gözle. 
riın ağır ağır kapanıyor; başımın içine karanlık geceler dolu. 
yordu .. 

Gecelerin kalp gözlerine açılan nurlu yolları vardır; beni o. 
rada adima bir hayal bekler. Onu şimdi kendime daha yakın 
görüyorum. Bakışları bana daha sıcak geliyor. Dudaklarında, 

beni davet eden bir mana var. Sükün kadar hafif bir ses işiti. 
)'Oruttı: 

- Gel yavrum .. diyor .. J{ollarımm arasında, seni ısıtacak 
kadar harar<?t var. Çok ıztırap çektin .. Kemiklerini onlara bırak; 
canım bana. ver ... 

Fakat ölüm, o kadar acı .. ayrılık, o kadar hazin ki! .. 
Yüreğimin kanr, içime sızarken, o acı hala süktın bulmu. 

yor. Kulaklarımda uğulday.an ebedi sükun içinde, yalnız bir ses .. 
nabamın coı-kun bir luçkırığa beıaziyen hisli ve acıklı sesi .. 

- Yarabbi .. diyor. Sen evladımı bana bağışla .. Onun a<?n:ırnı 
b:ına gösterme ... 

Bilmem ki bana dua mı ediyor; yoksa bu elem ve mihnet 
içinde dana dolduracak çilelerlm Yar ~a ot. '\l Anah mı slSyletiyor~. 

-SON-
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Dr. Göbels dün 
giffi 

Propaganda nazın ne 
maksatla seyahat 

ediyormuş 
lki gündür §ehrimizde bulunan 

Alman propaganda nazırı Dr. Gö
bels dün sabah tayyaresiylc şeb· 
ıimizden ayrılmıştır. 

:;l.{endisi Yesilköy .ıha\·a istas. 
yonu kumandanı Yüzbaşı Halit, 
Alman başkonsolosu ve şehrimiz. 
de bulunan Alman gaz.etecileri 
tarafından uğurlanmıştır. 

Sekizi elli geçe .ÇOrlu üzerin. 
den uçan tayyareden Dr. Gööels 
Yeşilköy Hava istasyonu vasıta. 
siyle vali ve belediye reisi Lutfi 
Kırdara bir telsiz telgraf gön· 
dermiştir. 

Telgrafta 1stanbulda gördüğü 
hüsnü ~cabulden ve nıisafirper • 
verlikten memnuniyet beyan e • 
dip vali :ve belediye reisine kar. 
şı robsi memnuniyetlerini bildir. 
mcktedir. 

Dr. Goôels Belgrat ~·oluyla 
Berline gitmektedir. 

Dr. Göbels niçin gitti? 

\\ 

v 
LIGIM.11 

YAZAN: 
'Muvakkar Ekrem Taıa ____ _ HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 

-38- Fransız Parpantiye, cihan şam. medi. Bahsi müştereklerde hafü U değil, ba:1 a~ıkgöz k~marbazla
piyonu Cek Dempsey karşrsında bir fark Gibons'wı lehinde göztik rın manhgmı ifade edıyordu • 

Hila iptidai seviyelcrlrıhnuha. b'ir mum gibi değil de, ate.~e ntıl. mekle ibcraber bu umumi kanaa. (Deoamı ıva.r} 

~=---:~u::·~:,:;ı. ~::k~:'. ;~IŞ~:rı.ı::ı~~;u~~~~;.~~: 1 ( __ V_A ___ K-IT ...... -SP_ O_R -M u·=;"-sA=+B~A-K--AS_I __ ( 
dan yapılmış halkalar ve boyun. çırmeğe başlamı§tı. 
larlyle kollarına, ayak bileklerine Amerikada öyle bir kanaat var ı 
bilezikler takarlar. dı rki hiç bir Avrupalı boksör de. ~--

Din meselesine gelince Reds - ğil Dempseyi, herhangi bir siv. Futbol, Güreş, Yüzme -
kin.1eı: ortod~ks :e. katouk gibi r!ımiş Amerikalı ooks?ru mağ - ve Atletizm Amatörleri 
hm.stıyan dınlermı ancak yıı.rım lup edemez. Bu kana.atın hnrekc. 
asırdanberl. benimsemiş bulunu. te getirdiği mülahazalar sonun. Arasında 
yarlar. Yabancılarla ve mederu da.böyle bir hüküm ürerindc .<fa. 
tabaka. ile kolay kolay temas et. ha :katiyctle yürüyebilmek i~in 
meyi scvmiyen bazı kabileler de son olurak bir tecrübeye !karar 
hfüii pek basit \'e geri jtikat ya_ verildi .Dempscye • yenilmesine 
şamaktndır. Bunlar bir çok e§ya- rağmen hala Avnıpanın en üs
yı .insanlar gibi bir ruh ve his tün boks adamı sayılan Parpan. 
sa:hibi sanırlar. Hepsini o bakım. tiyeyi bir ltere de Amerikanın L 
dan krymetlendirirler. Hayvnnla. kinci adarnr olan ve Cck şidde. 
rı bile bu nevi ibir 'ta.'mifden ıre- tinde yumrukçu sayılmamakla 
çirirler. BaZ1 htıY'"llnları, reisleri bcraôer ondan 'kat kat fenni ad
kadar sa.yar ve 'hürmet beslerler. dedilen 'Tom Bibons'la dövüştür. 

SPOR 
Yıldızını 

seçiyoruz 
( BıRINCıYE 

:• 

. 

1 

' 

• VAKiT 
ABO~""E TARIFGSI 

Mem~kl!t 

lcinde 
I• Aylak 95 

2UO 
",5 
900 

Memlehl 
clı~ındo 
155 Kr. 

I• 

3 ayl~ 
6 aylık 
ı :rıllılo 

Tar Heden 

.-25 " 
820 " 

1600 ,. 

Ualkao Ilirli~ı 

tein ayda otuz kuruş düşmur 
Post:ı birli#ine gırmcycn )'cfle 
11yd:ı yctmiJ !beşer kuruş znrn 
metlilir. 

.-.t>one k:ıyılını bildir~ mek 
ıtup ve telgraf ücretfnl, abo 
ıparıısınm posta '"e5• banka ıiJ 
yollama ücrctınl ıdure kendi u· 
'2erine alır. 
Hlrldyenin her poıtc muke:ind 

v .tKlr o oban~ ya: ılır. 
Adres dcSışlirmc ücreti 

25 Luruştur. 

ll..AN tlCRETl.EfH 
Ticaret ilAnlarımn -santım • 

s.ıtırı sond:ın ıtıbaren ılAn !>1ı)

fulorına11 40; 1ç sa)1'ıı1arda 50 
kuruş; aörduncb f>l) ftıda , ' 
ildncl '\>e tnnonae 2: birinciili.' 
'4; bnşUk .yanı ıkesıncC'e r. irtı· 

dır. 

Bü)·ük. çok dcv:ımlı, J.:JişcJl, 
renkli mm verenlere O)'rı a)l"I 

indirmeler yapılır. Resmt ilünla· 
ırın santim • sntır.ı 30 koruşıUT. 

T;ICARl \t:\HlYET':l'E OU.ll\ A~ 
J\ OCCK !LANl • .Ul 

Dün sabahki posta ile gelen 
Taymis gazetesinin Atina muha
biri, Alman propağanda ınazırı 

Dr. Göbels'in İstanbula gelme. 
den evvel Atinaya yaptığı seya. 
hatin Tuna, Moravya ve Va.rdar 
nehirlerini bir kanalla biribirine 
bağlamağı istihdaf eden bir Al. 
man p15nma Yunan hükumetini 
ikna etmek için yaptığını yazı. 
yor ve diyor ki: 

Böyle vahşi bir muhitin vahşi meyi düıııündüler. Bu maç, Amc. 
cazibesi de insanı ancak bir kaç riltada o t:arihlcrde tasavvurun 
gün oyalamaktan öteye \'aramaz. · fevkinde bir rnğbetıe karşılnndı. 
Şerifle'!" "Cle, ilk :akşamki gibi bir Zira evvelce de ynzdığ1m1z. gibi 
iki spekbk\den başka nrada git- Karpa.ntiye geniş bir Amerika 
tikleri tatlı su balrğt avı ve at efkiı.numumiyesi ve bithnssa cin. 
gezmelerinden çabu)c bıkanik ibir si iatif iitcrinde müthiş b1r sem
hafta sonra ~ehirlerine döndüler. pati ve itimat bırakmış, Dernpse. 

Bir Bisiklet Fufbb!cu t=la~ :rıN (Fcm:r) ' Bir tlera 30, ki dC'fosı ~o. Ot 
Clcfası 'US, döı:t dofuı ~r, re oıı 

defası JOO l.:aru}IUT'. Cç a ·lık 
ıJiin '·erenlerin bır defası l>ed:ı· 
,adır. Dur\ s:ılırı ,geçen lllınl:ıı'Jl1 

fazla satıTl:ırı beş kunışlnn tıc· 

:mrı edilir. 

Ikinciye: - Şık ve ıkıftnetli bir saat: ü~ünctiye: :-- bir 'i·h~ 
fakarpin: öördüncüyc ı - Bir şapka; beşıncıye: - Bır . senelık 
R · r Hafta abo:ıe&i; altıncıdan onuncuya kaoar: Bırcr bo· csım ı . . b" d 
Yunbag~rı · 4 ki-=iye birer ıçift ipcldi '<>rap; l O kıııye ıırer a et 

, "' • • b"" 1 

Dempscy güzel karısı ateı ye ancak adale 'kuvvetiyle baş 
Taylor\a yeni evli olduklarından eğdiğini kabul ettirmiştir. Bina. 
balayının verdiği bir havailikle -enaleyh, Amerıikanm ağır sıklet. 
bu kısa fakat zahmetli eyahat. le de ıen fenni adamı olan Gibons 
ten ne sıkılmış, ne memnun ol • ile Fransızın ayni cins silahlarla l 
mUB, Şerif ailesi ilk defa yaban. yapacakları düello Jınlkta daha 

Teyyare pivango bileti, on~! okuyucumu%a bırer şışe ~- , , 
yükkolony~; J 5 okU)'ucumu1.a. birer. Şİ§C küçük kolon!ao. 25 .kı. 
§İye birer tu\'.alet sabunu; aynca 150 :ıcişiye mulıtchf cıns he. 

1 
''Almanlar bu rnaksııtla, tak

riben 2S.OOO sterlin sermaye ile 
§irket kurmuşlardır. Yuruın hükii 
meti ise, ötcdenberi bu plana rn. 
zı olmuyordu. Hatta Umlanf a. 
dmda bir Alman mühendisinin, 
Atinn mühendisler cemiyetinde 
bu mevzu üzerinde bir konferans 
vermesine müsaade etmemişti..,. 

·diyeler. , 

llhnıel 1wponu oclirtnlnt 
l;üçfık illin 'lorifrsi 11ır:8.e !'5 
tfndlrilir. 

\'a'kıt ht:'m doaııul1:ın f}oğru· 

l~ kendi ıd:ıre )erinde, hem An 
tara caddesinde \'ak•! \·u~I 
4lllın<la Kf.MAI.EOl>lN ım:.." 
tıün Bürosu eliyle ıl:in ı.: ıbıı 
eder. (Büreınıın ldc/01111: 20.'J3i 1 

( r MüSabakaya ıştfralı Koponu: - 411 -1 
c:ı ve orijinal b'ir muhit gördük- zevk uyanfünnı§tır. - ---- -- --- - - ,,_, - -

su • • 
ışı 

!erinden r:~a v~1dt.geçirmedi'k1~- . ~merikarun Birleşi~ de\']?~c- - BUGÜN SAKIARV'A sinernastnda ........ 
ri kanaatını edınmışler, profesor rınm kuruluşundanbcrı ~ncı rn. ~- . ' 
Brae.k nse /Mala'nm yabani gü • hisarında olan boks üstüıüüğü , Haftanın en güıcJ proıramı: 1 
zclliğinc o <lerecede meftun. ol • Dempscyin vasıtasiyle beyazlara ROBERT T.ı\ YLO~ WJLLlA.''VI POWELL ı ·········-··················00·············.., 

muştu ki ayr:ılrrkcn iıdetn. gözleri geçcli Amerikan topraklarında MARGARET SULLAVAN ve .ANNA BELLA ..... t! ... ;Alem. dar 
yaşarmtş. Pazar a'k~mI rnekte • bu maç "Uçünc'ü hadise .. namiylc tarafından rcvka'Uld<- \>ir t4iratuı4aft yara~n 
bine dönen tna.mmfı çocuğu mrıh bnyük bir chernmtycr taşımakta tarzda oynanan .. i 
zuniuğutakmmıştı. r. idi. l 3 ARKADAŞ BA'RONES v.e UŞAGl ! 

_ 5 _ Birinci hadise; Dempseyirı Fransızca sözlü i 
lslcelenin İnşasına _924 Paris olimpiyatlarına Şe. şampiyonluğu kazanması .. Jkin. Aşkın bütün güzelliği En nP~.ih bir hr.mrdi j i Foks Jurnal. 
bar.lanmak Üzere rifin lk:üçiik k.:ı.)-ın biraderi Gi1 • ci Mldise; Demp...c:ıey - Karpan_ Eric Maria'nın dahiyane eseri L .. ·-···-······_-......... -.... -...... ::=. ~li~~~~~~n~~~~b~bfut~milli~ı-ti~m~ı .. O~n~~ deGi~Ml1~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~==== i gün Adalara gittiğini yazmıŞ- miyle iştirak ooerken Alice ve Şc - Knrpantiye karşılaşması idi. w ~~Siii~ 

·lk. Vali Büyükadanm yolları ile ıif te fırsattan i!itifade ederek Müsabaka, Mİ§İganda yapılı • M u·. h iti m b ,· r ta Is 1 ye ', 
• .ı iskeleri. inşası meselesi etrafın- beraber "Işıklar beldesi,, ıne ~t. yordu. 

Adanın yol ve 

tKt FiLM 
Büyük Vals 

Baş, diş ve romatizma ağrılarına, 
Nezle gr'i'p ve· soğuk algınlığına ır~~ 

' ka ' ·ı · 

da meşgcU olmuştur. lskele inşası tiler. Bir çok müsabakaları ve Namdar gölün kenarında kain 
F:lollandadan gelecek su çimento· ezcümle Türk vatandaşll:;rınm "l\lişigan Siti., sahası binlerce 
su yüzünden geçikmektedir. Sa. futbol, atletizm, güreş maçlarını sey,iııci ile erkenden <lolmuştu. 
tm alınmış olan çimento gelir gel·j lıeyecan ve t:a~dirlc ~yredip al . Fransu gazetelerinin, Dempsey 
mez inşaat başlryac:aktır. k1ş1ayan Şerıfın o gunlere mah- maçından sonra tek tük muvaf. 

Adalara verilecek su işi de göz- sus enteresan hatıraları vardır. f akrycUer.inc rağmen iKarpanti . karşı tesirini en çabuk gösteren en emin ve ti ı ac 
den geçinlmiştir. Denizbank Ter- Fakat biz onları okuyucularımıza yeyi nedense gö~eri pek tutma • .a•----
kos suyunun tonunu 20 kurup etraflıca anlatmadan evvel o srra. yışına. Amerika hnlkı pek aldırış o k • • • n 
nakledecek, buna on beş kuruş da Jarda Amerıkada fcvknlide ala. etmediği belli idi. Fransızın e u r 1 
diğer masraflar binecekti. Bir to:1 ka uyn.ndıran bir boks maçmdan sanatına hayran büyük bi\. taba-

su halka 35 kuru,a verilebilecek- biraz bnbsedclim. kıı. müsabakanın yapılacağı rin " il------------------.... ~~~~:::::: 
ır. ··-ı· t . Avrım:ınrn en etrafım doldurmakta gerik .. 

Karamazof Kardeşle 
Yazan: Dostoyevski 
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kavradı. Nasihatimden ötürü ellerimi 
öpmeğc kalkıştı .. Beni buraya yollayan 
d:Iur. İstiyor ki sakin ve temkinli ola. 
., n. Kendini ıiyi müdafaa edesin. Anla. 
dın ya .. Ona karşı sert davrandığım 'i
çin canım sıkılıyor. Şimdi, istedikleri
nin olduğunu ona haber verebilir mi
yim? Soğukkanlı olacaksın de~il mi Di 
mitri Fiyodoroviç? .. 

Bu iyi ihtiyar, Gruşinikanm ıztıra

bından gözleri yaşaracak kadar müte
essir olmuştu. 

Mitya, Ona koştu: 
- Affedin efendiler, ona diyeceğim 

var.. Mikail, siz lbir meleksiniz, onun 
namına siz~ teşekkürler ederim. Ona 
bu güzel tavrınızla deyin, ki snkin ola
cağım, neşeli olacağım. hatta ona tesel
li veti:Iiğinizi bildikçe, gülüp eğleru:c:e
ğim bile. Şu işi bitirir bitirmeE, koşup 
gelerek artık üzülmemesine S'lI§aC&. 
ğun. Azıcık &apretsin ... Bütün bu kabl1s 
yakında bltecek ... 

Efendiler, siEe kalbimin bütün mah. 
rem yerlerini açıp göstereceğim. Bu i§i 

el birlifiyle bitirip beraber gülüp cğl.c
nc~ğiz. Bu kadın. benim ıgönHimün 

sultanıdır. Görllyorum, ki sizler -de asil 
yilr~kli insanlarsınız. Bu ruh i§ini si.te 
~nlatmakla kü~ülmüş olmıyorum ... Gru 
şinika, benim ömrümün aydınlığıdır. 
&n, bu aydınlıkta yikanıp terniz.leni
yorum. Ah bilseniz ... Neler hissettiğimi 
bilse idiniz! ... Deminki çığlıklar.nı duy 
dunuz .. Benimle birlikte öltime can atı
yor.::lu. Hiç bir §eyi olmıyan ben, ona, 
ne verebilirim? .. Ona ne veri:iim, ki sür 
gün ve zindanda. darağacında yanımdan 
ayrılmıyor'?... Benim kadar asağıhk 
bir mahluk böy!c bir aşk1l layık nırdır?. 
Biraz evvel, o mağrur ve masum me
lek, benim i~n siz.in ayaklarınıza ka
;P&Jlmı~tı... Sonra ben, nasıl ona tap. 
marn efendiler?, nasıl onun yanına koı 
mam ? ..• Taıkınl ğımı affedin efendiler. 
1§tc artık içim ferahladı. Ne isterseniz 
sorunuz. 

Delikanlı, bir iskemleye oturdu. El. 
leriy!e yüzünü kapayarak hıçkırmağcı 
ba!la~ı. Fakat bu sefer. sevincinden 

ağhyordu. lspravnik~hatta- - hal:imlcr 
bile IJu samimi sahnenin tesiri altında 
'kalmrglardı. İstintakın başka bir mec
raya doğru aktığınr farkediyorlardr. 
Mikail çıkınca, Mitya neşeli bir tavır 
tak;ndı: 

- Attık mu11tercm efendiler, emir· 
terinizi bekliyorum. Teferruatı ge~ip 

as1a geliniz, hemen işin halledildiğini 

görecc'ksiniz. Bütün kalbimle size hiz
mete hazır ol.duğumu söyledim. Yalnız 
sunu tla unutmayınız, aramızda karşı:ıı 

lıklı bir itimat bulunması şarttır. Bun· 
suz, asla davamızı halledemeyiz ... Sir.in 
iyiliğiniz için söy1üyorum .. Asla, yalnız 
ce•hcre C'hemmiyct verin. Ruhuma iş
kence etmekt-en vazgeçin. Zeka oyun· 
larına kalk11!maym. Yanıltmacalara te. 
nezzül etmeyin. Ne isterseniz, hepsine 
cevap vereceğim. Sade aman .§U tefer
nıat çukurlarında boğulmıyalım 1 •• 

Mityanın bu sözlerinden sonra sorgu 
tekrar ba tadı. 

HAZIRUK TAHKtKATI 

-~4-

tK1NCt İŞKENCE 

Açık renkli miyop gözleri memnuni
yetle parlayan Nikola Partenoviç: 

- Bu mert haliniı ve riyasrzlığını
ırın işimizi ne kedar kolaylaştırdığını 

tabmln edemezıin~z, Dimitri FiyodoTO
viç ... Tavsiye ettiğiniz karşılıklı ilimat. 
bu türl:i karanl1k, çapraşı'k me.!elcler<le 
cok lüzumlu bir şarttır. Biz de aym ~e
hl)Je, aynı ruhla h.:reket edeceğiz. Ne 
dersiniz ar.izim ipolit Kiriloviç., siz de 
bu fikirdesiniz, de~il mi? 

Müddeiumumi biraz yalç .n bir ses
le.: 

- Evet! 
D~di. Müstantik, mesleğe girôiği 

gündenberi, müddeiumumiye kar:ıı bü
y:ik bir saygı göstcııc~lt onun tcveccfı
bünü kazanmak davasmı gijlüyordu . 
Bunu riya olsun diye yapmazdı. Daha 
Pdcrsb~rgda iken bu adaının cinli psi 
ko1ofrdeki derin bilgisini ve hususi isti
dadım duymuştu. Kendisiyle görüştük 
ten sonra da bu kabiliyetlere cantlan 
iıunıruıtı. Talihsiz müddeium.uminin 
de gerçekten sevdiği te'k adam, ıştc bu 
genç müstantikti. Yolda gelirlerken 
bu meseleye dair hayli konu~tukları i
t!~ sorguda bir yüz buruşması, bir göı 
işareti ile .a.nlaımalanna yetiyordu. 

- Efendiler, isterseniz:, sormağa ha 
cet bırakmadan bqımdan geçenleri ol
duğu gibi anlatayım. 

- Pek güzel.. Yalnız, sizi dinlcmeğe 
ba§la?Mdan önce, bizim çok dikkatimi
ze çarpan 'bir nokta hakkında bazı fiey
lcr sormamıza müsaade ediniz.. Di.in, 
tabancalarınızı rehin bırakarak dosttu· 

mı~ • Hiç .. \en on ruble borç almışsını:r:ı 
öyle mi? 

- Evet, seyahatten dö:1':lüğüm ~· 

man alm1ştım. 
- Seyahatten mi d6nüyordunuz? .. 

Şehirden ayrr1mı} mıydınız? 

- fü·et. kırlc fcrscllhk bir seyahat 
yapmıştım. Bundan haberiniz yok ın•1 

idil 
Hakimler, bakı.§tılar. 
- Hikayenize 5abahtan başlars;ınıt 

<laha iyi olur. :Mesela, nereye, niçin. ne 
vakit gittiğinizi. ne ~aman döndüğüniı· 
.zü anlatmalısınız. 

Mitya, gülerek: 
- Keiki dedi: bunu cvveMen '!öy!c· 

sc idiniz. Hikayeme evveli günden b:lŞ" 
ları.1 m. Bu suretle siz de meacleyi öa· 
ha iyi kavrardınız. Sabah $abah, tile· 
cardan "Samsunov .. a gitmiştim. Mak· 
~adım. ona sağlam garantiler göstere: 
rck iiç bin ruble borç almaktı. ÇünkU 

"h. ı:t1 bu paraya ıiddctel ve hemen l tıyacı· 

vaı43r. 

Müddeiumumi burada söze karı~tı 

ve narik bir tavırla sordu: 

- Bu 'kadar para)•a, böyle acele b'' 
surette neden muhtaç tınız? 

- Efendiler, yine teferruata boğıı· 
1 • · d , Niç: 1 yorsunuz. Nas: , nıçm. ne en ... 

d ı •~ .. b' ' () e· be, bin değil e mut aro~ u~ ın •.. 
verelik bütün bunlar... Btiyle ciderı;I' 
niz, Ü~ cild rnna bile anlnş~rr'\yı:::. 

(DOJamt t'ar) 
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l. illet er sade harp ;çin çalı~~-~~~!~~--
S - VAKiT 15 NJSAN 1939 

v·············3-g·a···-... iik·b~ har 
• • 

sergısı 
Modern vasıtaların ne kadar 
süratle inkişaf edebi1eceğini 

ortaya koydu 

Balkan devletlerz 
beraberliği lô.zımdır 

Macaristanm ve Bulgaristanın arazi talep;eri 
Yugoslavya ve Romanya için tehlikelidir 

~~~~~~~~~--

Akdeniz de 
sa: ";:~:::~~r~:n!o~~::~~:t:: f ı-·--· .. ·H······:··d····:s ......... J .. e-··r···:·n··-·· .. h····:·:·,··:----·······-·ı ı 1 

dlt. Zfrn, hlc khnsentn c'\·,·elden i a f e 1 u asası il 
tahmine cesaret edemediği şe- ~ Deyli Sl•eç gazeto'Si bııglhıkü hadisclet etrafında 1ıususi o- ~ 
kilde halyanın A.rnn,·utıuğu Iş· i larak <.tftlığı blr.:ı 'nı..alilmatı şöyı(JC~ hulasa etmektedir: ~ 
gali ile ortaya gene eski Balkan ~ -iE- Bugün'ltü siyaai heyecanlarnn sekiz ila on beş güne kn. U 
meselesl çıkm'ı$ bu~unuyor. : dar süklınet bulması rtıuhtmeldir :1 

: . . 

lngiltere yeni miidafaa 
tertibatı aldı 

lngili~ce /\ iyuz Kronikl gcı:x. 
tesi siyasi mıuıabiri ya::ıyor: 

Bnlknnlnra hnldm1yet, Şarki : *Hem iHit1cr, hem 'de Mussblininin istirahate ihtiyaç his. iı 
Akdenlzo hnklıniyet demek ol- i ~ttikleri bilaitiltne'kteiiir. ~/ Yunanistana veya l\orfu adn. 

sına, herhangi bir taarruz vuku
unda - ki böyle bir taarruz. ln. 
giltcrenin Akdenizdeki mennfıini 
ciddi surette haleldar edecek. 

duğu iyin, bu mesele hugUn bU- i ,;f .Almnnya, şimdi dikkatini evvel! Romanya üzerinde te. i 
c·n A vrupanın istikbnlini tayin ! merlıüz ettirecektir. L.ehistanı derhal tazyik etmiyecelttir. iJ 
cı: <'ek mnbt~tlbtlir. ! * Almnn aiplomasisi, A.lmanyanın Danzig \·o Leh korido. i 

... ]ng'ili2: cfknrmm um iyesi, f ru üz~rindeki ta.J~plerinin rnüz:ıkere yoluyla halledileceği ka- i 
faşlst devletin fanllyetlnlıı yal· ~ naatindedir. i tir - İngiltere hükümcti muka. 

vemet etmek azim ,.e karatlndn. 
olduğu cihetle, cv,·ciki günkü ka. oız Arnnvutluğa m Un hasır kaln- : * Macaristan hükumeti Arııavutluk kral ve kraliçesini 

cağı Ye Avrupanm şark <:enu· ı Macnritsana almakta mnur olduklarm1 kraliçenin nilesine bil. 
buiıdnki hiç bir dc\1ctln tehdit • cHrmiştir. 

I edllmf~cceğf hakkında Roma i "" Maca.ristah hUkumeti bu suretle! ltalya doshına kaı-sı 

bine toplantısında. uzun uz:ıdıva 
müdafaa plô.nları ~örilştllmüştUr. 

} Mllcü'rııcthıin Hl·d1ği teırıinnta i mUşkül vaziyet-e dü&cceğini tahmin etmektedir. 

j l>ek itimnt eder görUıımeyor. * 1Uılyan Erkanrharbiye rclsi Ge?lerat Pa.riani'nin Alman i! 
ıtaiyanın ı:;özUnde samimi ol· Erkanıharbiyc reisi Generol i{tıytel ile ikinci bir görUşme ~ı 

Akdeniz.deki filoya yeni b r 
stratejik vaziyet verilmiştir. 

Alman hudutlarında 
faaliyet mas1 , c şimdiki halde ıdnhn He~ y:ıpmı§lır. l 

w k' . . . bahçesinde fide ye· d gitmek istenıcme t pek mtlm· t..' Bu görüşme iki memleket arasında Fransa ile lngiltere ! 
insan hilkatinin kötüye ve kö- gını, ımı:.ınınk. . · · bir tablo 1-'llnd\1 r lı"nkat lstikbni için ken· arasınaakine benzer bir 'askeri ittifakı intaç etmi13tlr. il • t" tirai"'glni ımısının ' · 

1 tiılüğc meyyal oldLf'gunu idd1a 'e- ış • k'iminin bir şiir yazdığı. disinc, Alma..nyamn Tuna yo u _ .. _. ____ ,, ... , .. -.--.. ._ .... m-........ -.. - .... --.:1 

<l"tnler, insanların kendi sev'ki ta. yapt~~ı~:ğerinİn tıbbi bir keşfe ça- !le Karoılenizo doğru ,giriştiği llugtiıı lrıgiltercnin Yunanista- ltalynnın Aı·nanıtluğu işgali 

Niyuz Krcnikl Pari.s muhabiri 
ya..""tyor: 
~föteaddit membalardan gelen 

habcrlel'in muhtelif Alman hu • 
dutlarmda askeri faalıy t bulun. 
duğunu teyit etmesi burada en • 
dişe uyandnrnaktadır. 

biilerine serbestçe bırakıldıkları nı, ~1 
.. •• .. ist1kamcte munızl olal"alt :Ege nn, Homanyaya ve '[Urktyf!yc ılc Almanyalnn. Macaristan lıl-d ~ k "' lıştıgım goruruz. . . . 

taman daima muzıra 0

&· u o!ta· Nete kim Viyana sergisinin pav denizine k:ıd:ır inecek bır ~ 8 \'ereceği teminat, onun l~itı: raz ttıl!snadc eder etmez, Ho· 
taklarını iddia edenlenn bir ktrc 1 b'rçog·u hemen hepsi, nlmn sh·ascti mnksadfyle geniş yalnız Mister ~mbcrlnyn·ıin i· manyaya karşı glrişcc<'l,1 muhte-. 1 ri i yon arının ı • • · d 
gidip Viyana sergisini goı:me e n b" Alman mnletinin 'kendisinin bir kaide temin etmiş olması n l!n ctttği h\lr mill~tleri htma mel bir tharruzun kolaylnşaca· 
isterdim. Baıı iddialann ınsanbk- :z~'kl nmek istenen yola gitmek bir hakikat olarak kalma'kta- re siyaseti Jcap Beğil, aynı za ğıııı dn unutmamak IAzımdır. 
ta esas olarak honharhğı ve muzır suru e · · · · l ıl· f t ı r.- Di

11
cr taraCtan ·, Macar!stan da, • V" istemediğini, içinde daha ıyı ıstı- dır. mhnda ngı ız mpara Ol' llt;U• t> lrgı görmelerinde yanlışlığı ıya- datlar ve daha güzel kabiliyetle~ Du siyasetin lJk aUı.iıni Onl- nun müdafaasında ötedenberi TramıiJ'\'"an~·ayı istem'Ckl bcra· 

Almanların bilhassa şimal d<'. 
niz.i ynkınında mühim miktarda 
bombardıman tayyaresi teksif et. 
miş olduktan söyleniyor. 

na scrg'isi kadar iyi ttkrip 'e'dcn ·stekler dolu olduğunu gösten. ı·i t\dalarda balen faali)'ette bu· takip edilen siyaseUn foabldlr. ~r. bir gUn Utı"\ nHstanı da tek· b
. · 1 b lunur ve 

1 

• ' • 'u• ~d t k "' , .. •n• b•rnk ır mısa a~ u ·a b . '.!!e or Sergideki 4100 pavyonun ı- iunmalarmda, Yunantstnnm mu o tnkdttlle $im{Hkl hl\ıue mE>· t"ar -e .ı 't' me • umıuJ ı • • l d 
.. t b 41:. sene en en saa Y • , ~ • l ı \.l• d -·ıcti D ti iki bU ştc or e~ .. k . , . de pek mahl:lut bir kısmı ecne- saallesi He fog!llz filosunun l\Ol" sele, Balkan devıetıct n n vuY- mış egı r. u sure e, -

ham irin sade öldurıne ıçın, sa. çın d ~-· b 1 u ı e "l- b" t · t t dft>:-eı·'nl ''C yUk lot:ılHE:r devletin hakılmlye-·r % ' • • • ... 1 Alman- lbi firmaların Viyana aKı şu e e. Cunuıı mtid-tfaasıııı zer n ... le ır emına ın am q; ' ~ 
Yde yhıalk:a1~1!~~ rnes~~ ::a .. yarat- 'rini temsil ediyor! ınak iht.lmnl1ndcn bahsctmcle· ıntit-ısslrliğini elde etmek lçln ti altına girmiş olan bir Mnca-

a 

1 

4>' • • d ···lir gibi oluyoruz. nasıl bfr faal ve nıUttdik iş bir· ristan "erek Yugosla\'ya~·r. 4;e-mak korumak, tekamül etmek e. Geri kalan firınaalnn hcpsı yer- rın e goı . 
1 

"d' N>k ll.oı,nan'\". a.yı tehdU edecek· rtıcli~in olması ise bugün :zehirli li. ve hepsinde Alman halkının lt:ıly:rnm Lonıdr.:ı)·a verd\ğı Hi;1 gösterecek erı ır. ·., 

gaz bombalarının ve. ç,eşitle.rini ~~- O:utıtclif işlerdeki geniş kabiHye- t-em'lnat ne olursa .olsun, i~38. Bu !dald.kafüıkl maltımatımtza ttrD. ul,..,nrlstn:"" da.ı bir dtnı ... ·nn -
• -

1
- ı d ten fo Hız G'öre, B11krcş, .Anknrn "0 .Atinıı. .. " ,, yıp dökmekle yetiştircmıyecegı- ı..· • örüyoruz. Silah yapmh.ı as. nisan'ın'1a rnttı. c 1 Alman ouununa girecek oluma l · · •\lnı g · < tlı •Hu v~hi· Vaziyeti nynı glirllşle görmekte· ,, miz türlil türlü ölüm 61et ennın 1k ~ ollar ve bilmem kaç katlı ıs- lt:uyun tınlatıması. > i k a"'"I te""ı"ikc '"":rdır. Zira Sor-

'bu ka erı Y lış't k dH ı olsny<lı hnsuıo ıclfr ve J3tılkıın antantı m sa ının ., .. u .. 
imalinden ~atdddan vaktin - ıtihkfimlar inşa etmek için ça ı- le hıtbl 'C m ş . • !dl hUkUmlcrfne t.'lbl oJmıya lıazır- yad Romanyadnn Dobrucanın 
dar güzel §eyleri yapma}a hasret- rılan bu milleti tabii inki~fmdan gchnlyccck oltın bır h 'ı.s:>ye. dırlar. bUyUk bir kısmın ıteltrar al -
rn 

.. zlerdi. alıko""n bu ~rizi voziyete 1lclma- tngillz ctkllnumumircısl b 1 as l ğ 1 ı· m"k 'ı"i.n b·ır cere ... ·nn uunndı~ı 
'" kla · 1 J-.. k"" değ'ıl sa bossas buhınmnktnn gcrl knl ltnlynnııı Arnavut u u şga t .. y ,, ,, 

6 
Bu.tu-n hayvan insiya rıy e k um un .. "' t bl 

ıtna m ·ıs· karşısında Yugoslavyanın 6on gibi, Ba~kanlar dn umum r Vahoı:ete dog·ru sürüklenen bu Ger- S .. iher gezen insan bı ıs- mt)•acattır. ı ldi"'i 
s ergıyı • . . Jnı>lltnttı Romnnya:r«. Yuna- tlercce fötiyatkAr harek t etme- karışıklık husu c ge e zaman 

men camiası belki de çizdikleri bu tisna onu begennuştı. •"'t:I k• ,.. bh teırıi· •·e "alıcmnsı bir takım dOşlln~· Bulgar Yugosl:ıvyadan ve Yu-·ı r kına var .ô ··ru"'len re§itler Alman nistana YC 'Tilr ·ıye)'u " ,. ~ işlerle kendileri bı e xar ~- Sergı e ıgo s . . • . her hah1ô lı>re se,·kcdi)·or ki, bttnlnı·ın hic nantsta:ndan Makedonyayı 'tek-. · k""tü olmadıgı- . . • b.. .. mesaısınden bırer at "erecek oluısa 
madan benıbeşerın ° ınılletının utun ki beraber çok "' d ttnlynya. \'1;lyn Almanya· biri, şimdiki halde. Belgrat hU- rar elde etmiye çfthşııcaklardı:r. nı ilan ediyorlar. Al nümunc ~lr~atna a bun. a l>lı· tehdit görmem ok kümctinin hnreketiyle tcyJt c· 

rı· b" fosan -ne - ·· vvidı va ı~arşı .n.-.mek oluyor ki Balkan nn -Hayır!.. .nıç ır '. mutcne • ki e . • :.ır Btı sadece, gene bu· dilmiş değildir. 
ne tngilız, ıne de . • e sınaı ma n - ıazımu . t t tanttndak\ dl:>tl: devletin lıera • 

man, ne Franmz, batk• bir ülkeyi Bilha~~ ~'."' .':ı ... usuller bun gUnkU gibi beklcnllmlyen hhdl- Arnavutluk Balkon an an '"; berllğlnl eoğra!yn emretmekte· İtalyan şahsen ned nun efradından ler imalın e ı ~htisası olan .ıi:ya. sel'er kat11tsmchL katmamak, dahil bulunmayor<lu. Onun . dir. Zira içlerinden blrlnin nrn-

h. bir zaman anıma- . . rca tale:iırıne u&ra.- harbe s r "' 
6 

d ki zl \"'() slynsct istlkUUI ortnc'Ian 
iııtila eden bir ot' u f lan anlamakta 

1 
• • ~ 1 işın"kten başk turlllı cin, Yugoslav.ramn, Kont Clnno 

olmak; ne. ıç • km lnsan- retçılenn ayr .,1 1 0 11 in mlyccek cmrivnk1lerle ile Dr. Stoyadln vlc arasın • kalkncnk olursa dğerlerlu!ıı de dığı tammıyacağı bırta ı 1 tü yorôu. Mt>torlar, motosı et .ekr,r!l. bn el ı e ""tlk ga)•esiyle istik- nnlafmaları Juıtırhrnrıı.k hal· 
' b ba ile topa, · .1 d atı veya otomatı :r-- knrşı aşma... ' tl •- ist1k1Alt teh11ke~~e tl.Uşecektir. hırı silahla, oın tehdi- tomobı e ev k da 1 lınmış bir tedbir ola- )'nn - Arnavut meselesin e ...,,m 

fekle veya bunların ıı:oru ve . sanı· ma~ır )1lkama kazanları abrşısm bal iç n a • 1 bir bitaraf va~iyutl alfilnsı, Dal· 
1..:1 ndan m · sanların u e"ya- ,.·aktır. 

dj ı edeni har. an ' icten anlayan ın . k b -en- k JA ımclır ki BU- tan antantı devıeUerhıdcn ibll"I ye m d mahrum et- :ıı ~k kabiliyetinı ço eg Unutmama i.4Z ' k,ı,l d ... 
ve milli hakların an k i nın teknı k il lan malzc- "t ·n bir asırdan fazın tecavüe;e \ığra<IıJ;ı tn u r e u<ı ır l>UnU yapırıa - . . yaJnız u anı yilk :Brı an) • .. 

1 
.ııı:. ö t .... 

tnek ister~ ne ce kken öltnc- diklennı; ld klannı işit· d beri _ Ji'ran ıL gi· bitarat ... n ace6ınt cruıez. 
. - da bir hep yo . d amksız bu u ı bir zaman an ~ 1 i B fh t hUkClm ti çın Ona .. ldürülmefc ta- meyı ay bep de evve15. Alman' b. - Boğnzlnrda \'e Şarki Al<dc· .... UP ıcs E, e.l"I\ 

ğe. öldürmeğe ve o tim. Buna se "d . hususunda ı l t' c lınptırntorlu· Yugoslavyahın tek btı ma bir 
r . ların meva.ddı ~pti aıye 1 esası da .o.izi ıı cmn iye u'~ı, kın11nd•n bU· 'halde kalmak t hHkeııinda ol-ıptır. k sorunuz, . 1 · fakat ası ~ nun eınn ye ,a .. 

İnsanlara teker, ~e er ket yapı- 'ki fakirhk erı, . harp silah- gu b h 1~·ct Yerm1Şl1r. duğurıu ve, bir gtl n g~lip, k'Cn· d bir an kl a]zemenın yilk ı re cmm ., 

ln illere, J.'ransa ile tam bir 
rnutalıakat halinde, kendi hisse· 
slne dUşen 1ş olarak, Şarki Ak· 
deniz emniyetini muhafaıa ede
c k. Du Yaızireyi almış olan hnrp 
gemilerinin tahşldatı haşlamış 
!;:' ibi görUntıyor. 

Diğr• ndişe sebebi de ls-
pany vcrildiğinf' gorc 
nntikomıntern paktıba girdikten 
sonra. general Frankonun kısa bu· 
7..aman içinde emperyalist emel. 
!erini açığa vurarak Ccbclütta . 
rığı ve Fransız Fasının bir kıs . 
muu istiyeccktir. 

Loyd Corç tehlikenin 
· yenileceğine kani 
Eski İngiliz Başvekıli Nevin 

Loyd Corc dn bir nutuk sbyliyC'. 
rck herkesin kendi memleketinı 
müdafaa etmek bir vazifesi ol • 
duğunu tebarüz ettirdikten son. 
ıra demiştir ki: 

"1ki insanla, - iki zeki insan. 
fa - karşı karşıya bulunuyoruz. 
Ve onların emelclrini gözden ka. 
~rrmamnğa azmetm~iz. Bütün 
ptlrlilcrimiz el ele veverek çalı. 
şacak olursa, idrak ve ihtiyatın, 
lngilterenin bir kere dahn müş
külatı yenmeğe muvaffak olacn. 
ğına eminim.,, 

IRom nya ve Bulgaristan 
birbirine yaklaşacak 
lngüi::ce Deyli Hcrald gar::ctc_ 

8i Bii.'krcş vnıuhabiri yazıyor: 
Eğer Bulgaristan Balkan An. 

tnntma girmeğe razı olursa. Ro. 
ınanyımın l>obruca arazisinden 
bir kısmını Bulgarista.na lerket
mesi muhtemeldir. Bükrcş diplo. 
mntik mahafilinin intibaı lbu yol. 
tadır .. insa:ılar arasm a dayanı 1 

rn • . 1 edi1mekte • ~~=====:==:=~::=:~~:=;: dlslni bir taranan, Alman lıu-. 1"t n;da ıstıma = . 
nız: . "niz' lan ıma a 

1 

sergiyi tertip edenler için iyi bır dudundn Alman)•antn, Aı-navut· 
- Harp ister mısı ·va bila. oluşudur. 1 :t< görül affakiyet sayılabilir. luk hududunfüı. 6a ltalyıLnın D . . Alacag·ınız ce p "d d ri çantaa r ço muv b 

eyınız. Sergı c e . bizdeki fiyata Aç.ıldığı günlerin karşıkhğı ına- tazyiki aıttnd Ulubacağrnı · . ·· ·· Fakat den, • 1 ı l~tisna: muştur. a h pahalıdır. Bun- zarı itibare alınırsa bu sergıye ya an ryor. retti. - 'l'tımp • 
- Hayır! olacaktır. . u··c: nazaran çok a a 1 derinin ""Ok nız muvaffak olmuş değil, çok ----------:--------.... __._ ___________ _ 

. peşıne'UUıı b" kar sene evve ;s • • D L du .. nku·· f Birtakım rehberlcrınl bahklan- ôan ır % n ada bugün o- muvaffak olmuş bir ser.gı nazarıy. r an g 1 n zt·ya re ,· 

Londrn ile Paris arasında ka· 
rarlnştırılan tı>dblrlcr sa.dece 
&ulhu bu anda en tnzla tehlike· 
Cle buluncluğu noktıı.da ın ndn
fan için elzem tedbirlerden lba· 

. ka a oldu"'u Alma y • . . d. • rnüş koşuşan ınsan ucuz 1> ha çıkışım derının le bakmak caız ır. 
na: . soru· nun böyle pa 1 ~ kullanılmasm- çekoslovakyamn işgal edildiği 

- Ne istiyorsunuz? dıye askeri i?tiya~. a. ~. lenniyör. ve beynelmilel mü'dahalelerin bir 

Arnavutluğa \•aki olan İtalyan 
istiliisr, yalnız Romnnyada de • 
ğil, BulgarisUı.nda. dnhi efkarın 
dcği§Dlcsini mucip olmuştur. Bnl. 
Jronlardn daha fazla istila hare
keti ihtimali .kar§ısında iki nıem . 
lekct beraber olmnğa nıütemayil. 
dirler.,, 

·1 gcldığı soy h · · b'" b"'til nuz. verecek- dan ı erı .. iki kısma ayrıl- harp çıkacağı ve mını us u n 
Onlar size bu cevabı Viyana sergısı t de bir kıs- görüklediği, eski imparatorluk 

lcr. lh mıctı. Bir kısmı Psa er sergı' sa. pau+ahtının mütemadi bir asker · h t ve su ··· ı :ı meşhur ,, • 
- Ekmek, iş, ra. a. mı da Viyananın. a}•ındaki mo. sevki ya.tına şahit olduğu giinlerde 

z ıstıyoruz. id" Sergı sar k . b r İnsanlık ha.kktrnı ı k gü- rayında ı. tarı rok be· 500.000 ne ya m ınsanm u ı: -. Tğe arşı, t pavyon :ı d hT 
lnsanda eğer lY• ı "'k mele ve dem mefruşa fru41:.atta esa. giyi gezmesi ve memleket a ı ın-

daha ınu em di Modern me s • • b" t" • hareket zelliğe karşı, k iştiyak ğenel · ·- anasiyle uyan de olduk&a ıyı ır ıcarı 
daha iyi ve güzele ~rşıt devrin sm güı:cllige t_:ım manlayan firma yarntmağa muvaffak olması çok 
esası olmasaydı; ilk v ~etin ha- bir rahat oldug~~~ . nümuneler güzel bir neticedir. 
den bugüne kadar beşerıy üze- Jann teşhir ettı ~rı etriler hay- Bu serginin muvaffak oluşun-

d "'nyanın b"tün .ııyar % • • h Yatında değişmiş. u ·u-'..ıik? karşısında u t"ler Kerami- daki sırrı eski satvctını ve e em-
bulabı "" . "-1 ifıf.fc et ı . . 1 • tor rinde 'kurulmuş ne hamlesi ranlu~ arını . . sanatlara ait miyetini kaybetmış o an ımpara 

insanlığın esası olan lik rniğ- ler porslen tezy1nı . üzeldi luk paytahtınrn içine zorla sokul-
da çe lerin hepsı g · · ·ğ· ehi 1 · · · budur. Bugün başrn d tank, diğer şey . t hiç bir tüc- duğu Alman hırlı ı § r en ıçın. 

. fer elinde bomba, altın··1~· .... sa· Beynelmilel "azı~ae hele Alman- de naran dikkati ken::iine celbe-
' t.. de o u... b" ·ş yapmag . . · · · d sırtında tüfek ve teye "'riilen carda ır ı ~ heves bırakır den bır şehır olmak ısteyışın e 

can bir tayyare halinde gokılıtsa ya ile iş yapmaga d ~ halde bazı aramak da, zannediyorum 0 kadar 
• best bıra h ·yettc olma ıgı 
her Alman eğer ser "•]eriyle, bir ına 1 

1 
ketlerin pek ufak hatalı olmaz. 

h k başlarına ıs bi mern e ) • :fo ., ~psin~n te Jduklarını, ki- .ecne ısiparİ§te bulunmalan 
guilerıyle meşgul 0 .alıstı- dahi olsa 
m:sinin bir makine icadına ç • 

Anglihn klises!nfn şehrtmiU' 
gelmiş olan başpiskope>su br. 
Lang dün seyahat arkad~larUe 
birlikte Fener Patrikhan~inc gi 
derck patriği ziyaret etmietfr. 

Dünkü postıt ,le gelen DeyH 
Ekspres gazetesinin yudığına gö 
re Dr. J.ıang Atinada bulunduğu 

İngilterenin Rusya ile 
anlaşması isteniyor 

Niyuz Kronik! gazetesi başmn. 
kalesinde lngiltercnin Fransa ile 
olduğu gibi Rusya ile de teşriki 
mesaisi lUzumunda ısrar ederek 
ı·usça Pravda gazetesinin müşte. 
rek emniyet sistemi lehindeki bir 
makalesini mevzuu bahsediyor 
ve diyor ki: 

"İngiltere, Fransa ve Sovyet 
Rusya ru-nsında mütekabil yar
dım pnktı nktetinekten daha iyi 

1rtn"a #' i.,,rı ortodoks katedrali. bir hüsnüniyet teminatı olamaz. 
ıe giderek ayine iştirak etmiş ve 1 lngilterenin böyle bir teşriki mi'. 
dolayısiyle Anglikan kilisesi ile sni temin etmesine Romanya \'e 
aralarındaki iyi münasebetlerden Lehistan da. itiraz etmez. Böylece 
bahsederek bu münascbatm daha B:ılkanlarm gnrnntisi iki misli 
yakınlaşması ümidini izhar et - kuvvctlcncc('ği gibi bir hUcum Ilı. 
mi§tir. timalino karşı iki cepheden kati 

mukavemet elde edilmiş olur.,, 

~~~---------~~~~~~~~~~ 
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I~ord Atlan 
lo:ıdradan gelipAnkaraya 

hareket ettti 

Büy;'.1c Bfitanya hanedanına 

mensup Lord Atlan ile refikası 
Prenses Eliz, dün sabahki eks • 
presle Londradan §ehrimize gel
mi§lcrdir. 

Lord Atlan istasyonda vali 
muavini ve lngiltere k-onsolosluk 

erkanı tarafından karşılanarak 

motörle Haydarpaşaya ı;eçmiş ve 
Toros ekspresiyle Ankaraya git. 
miştir. 

Yukam~i resim, İngiliz Lordu 
ile refikasını istasyonda karşı • 
larurken göstermektedir. ı 

Cebeluttarik sıkı Ruzveltin nutku 
t it d Va§lng-ton, H (A.A.) - Relslcum. nezare a 111 a 1 hur Ruzvelt bu~n Panamerikan Blr.1 

Berlin, H (A.A.) _ Resmi bir teb llğinln dlan toplantısına riyaset 
1 
et k 

L'ğde bildlrlldiğino göreı lkl rızhlı, ud I mlş vo bu münasebetle söyledlğ ço 
ı:ı uvazl:lr, iki destroyer filotilla.siyle ı mUhlm nutukta demiştir kl: 1 

-r--- Heyecanlı Zab&ta Roman& ---m.nc~ 

KURUKAFALARIN ESRARI 
lngilizceden Çeviren : H. MÜNİR 

Uç denizaltı !ilotlllasından mürekkep ı "Amerikan milletleri ailesi elll ac. 
bir Alman filosu talim ve deniz ma. nelik bir gayretten sonra buglln altUst 

1

---------- -11 4 -
ne\Taları yapmak Uzere ayın ıs inde olan dUnya karşısında tam bır sUkQ. B 1 . d • d•v• . kiye derhal telefonu alarak Erme· 
Almanyadan harekH edecektir. net g6steren bir camla lturmuş bu. . u s~:et ~ pı~asa. ~ ıste ıgı gı· 

Filo, İspanyol, Portekiz, İspanyol ıunuyor. bı kredı ıle ış gorebılıyormuş. Fa- niye bir haber salmasını emret. 

Faııı ve Tanca. limanlarına uğrııya. Amerika devleUerl bUr ve müstakil kat onun ehemmiyetle gizlediği miş! Şöyle ki, Ermeni, saat on i· 
cnktır. olurken bir yandan da kuvveuı bir bu hakikati günün birinde Lon· kide yazıhaneye gelecektir. Eğer 

Bu ilkbahar cevelAnr lspanyada çr. ideal, milletlerin birliği idc:ıll doğmu§. dralı bir Ermeni keşfetmiş ve ken sebebini sorarsa, çok mühim bir 
kan dahlll harptenberl ııcktedar olan tur. Amerika sulhU zayıf bilmez ve disine bir teklifte bulunmuş. Tek. iş için olduğu kendisine söylene· 
Alman donanmasının eski bir nnanesl. Amerikan kıtası bu sulhU korumak lifi de şu: cektir. 
nln ihyasından ibarettir. h d Utt hltti · 

ususun a m e r. Bu Ermeni, iki ev satın almak Stronski yine emrediDdiği gibı 
Bu filonun cem'an •O cll%Utamdan Amerlk!lll m111etlerl allesl dUnyanm . . F k k d' . d 

mflrekkep o\aca:ş l}~enllml~t!r. diğer kısımlarında da söz söylemek ıstıyormuş. a at en ısı a ına yapıyor • 
.Alman gemilerinin Akdenlzc gir_ hakkını iddll\ edeblllrler. Amerika kı. değil ide İgor Stronskinin adiyle Ermeni, gclmeğe razı oluyor. 

miyeceğt iyi hııber alan mahfillerde tasını sadece mJldafaadan daha çok almak arzusundaymış, Yani evler, Ukin ince, uzun adam, bir şey 
söylenmektedir. genı, menfaatlerimiz de vardır. Pek görünüşte Stronskininmiş gibi ola unutmuştur. Ermeninin otomobil. 

Lon<lra, H (A.A.)- DeyU :ı:kspresln ıı.ıa. biliyorsunuz ki, gelecek nesillerin cak fakat hakikatte Ermeninin le gelmesini istiyor. Fakat bunu 
Dcrlin muhabirine göre İspanya sa. l kkil ı ki dUn dan bizi ayıran ' 

era er es ya malı bulunacakmış. ihtara lüzum yoktur. Çünkü Er· 
hllleri a~ıklarında. manevra. yapacak mesa!eyl 0 kadar kısaltacaktır ltl, ha. . . . • k b" 
olan Alman filosuna mensup altı harp reketlerlmiz blzzarure eski dünyanın Ermem, nıçın bu tarzda hareket meni .daima, büyük lü s otomo ı-
gcmlsl bu sabah Klcl'den hareket d., hareketlerine bağlanmıı olacaktır. Her ettiğine dair Stronskiye m;alümat li ile seyahat etmektedir. Bu se. 
mlşlerdir. Bu gcmller kanaldan geç. hangi bir fütulıatçt tmparatorluğun vermemiş. Fakat Stronskinin an. fer de aynı otomobil ile ı;elcceği
meylp Şimal burnu istikametinde u. • esiri olmalc lstcmlyorıı:ı.k, memleket • !attığına göre, bu adam, eline gay ne şüphe yoktur. 
zaklaşmışlc rdır. !erimizi birer kışlıı. haline getirecek rimeşru vasıtalarla para geçirmis On ikiye yarım saat kala, ince 

Londra, 14 (A.A'. )- Salflhiyeltar bir dUnya nlzammın kurulmaması ıa. . ve şimdi fazla emlakle kazanç ve; uzun boylu adam, Stronskinin ya-
blr memb:ı.dan öğ'renlld!ğine ı;-öre AL zım geldiğini söylemek hal<kımızdır. 1 . . ·

1 
d'kk . . lb t d l k ·· d" Fakat 

manya !nTfllz amirallik makamına bir Bizim de dUnya l§lerinde alAkamız var gısı memur arının ı atını ce e nın an ayrı ma ttzere ır. 
haber göndererek bir ıı.y kalmak üze. dır. Sulh azmimiz karı;ıılıklı mUdafa~ memek için böyle bir muvaza.a ondan evvel ken=lisine bir daha te. 
rr İspanya sularına bir filo ı:rllndcr. azmimiz derecesinde kuvvetli olabil! • yolu tutmuştur. işte bu sebeple. le fonu açtırıyor. Ve bu sefer po· 
meğe karar :·erdl~inl ~'ldlrmlştir. ı ıır. Fakat bu mUdafaa azmimiz, başka lgor Stronskiyi kendisine perde lise otomobilinin çalındığını tele· 

Sovyetler bl·rıı·g~ ı· Avrupa Deniz mahfıllerlndc söylendiğine gıs. yerlerde geçici fütuhat ve bo;, şan ve etmek istemiştir. Ve ona, bu hiz· ı fon etmeğe mecbur ediyor. 
re, mUhim miktarda geml'erl bir ye .,ere! uf'runda seferber edllen fedAk{lr 1 • • k b"l' · d v S k" b · · d ·· ·:c:tu" r 

· "' "' · metının mu a ı ını e vermege trons ı u ıçı e gormı.::r . re gönderileceği zaman bunu evvel. tık ve disiplinden U!!tun bir fedakflrlık • sulhunun temel taşıdır den haber vermek beynelmilel bir&_ ve disiplin doğurabilir. Blzlm azmimiz, hazırmış... lince uzun adam yazıhaneden çr. 

Ba~taralı 1 incıd( 
det hUkmUne girmiştir. dUnya nizamında sesini tluyurttura • Stronski zaten paraya muhtaç kıyor. Fakat dışarı çıkarken 

cut olduğunu kaydetml§ ve demi§ • Halihazırda böyle bir tedbirin siya. caktır. olduğu için, teklitte bir mahzur' Stronskinin tamam bir saat hiçb:r 
JJu mahlıllere 1;'6re, Fransa ve :tıı. 

gilterenlıı diplomatik '•kalkınma,, aı 

bitaraflık kanununun tadiline taraftar 
olanların eline yeni kozlar verecektir. 
Bununla beraber, ~unu da ilA.\·e edl . 
yorlar kl, So\•yetler Blrl•ği Avrupa 
mUda!aasının temel ta~ını teşkil et. 
melidir. Bir dünya harbi vukuunda 111. 
panyanm teşkil edebileceği tehlike iU. 
bariyle, Amerika c!kA.rıumumiye.si 

Sovyetıcr Birliğinin Avrupada. sarih 
t:r vaziyet almasını temenni etmek. 
tedlr k! bu da Amerikanın pasifikte 
bir lhUIU takdirinde Sovyetıer Birli. 
ğinden bckllycblleceği §e- igarettlr. 

tir kl: set ve sevklilcey§ bakunmuan bUyük da görmiyerek, Ermeninin istedik yere gitmemesini de ihtar ediycr. 
Asla Sovyetıer Blrll~inl hariç bt. bir ehemmiye.~I h&!z olduğu alflkadar Devrı"len ofobu··s· !erini kabul etmiş. Dehşetli bir heyecan ve telfıp 

rakmak 1steme .. i"'mlz ....ıbı btı m•m mah!lllerdıı sovJenmektedir. . • • .. .. . , , _ 
"'b' b' ~ ' 1 "1 1 1 hl d ki V c merhul Ermenının parasıy· duşmuş olan Stronskı, oc;as n<ü n leketın ban§ için olan yardunmdan 111. spanyanın tom ntern a ey n c :ı 

W'adc etmemek niyetinde de aaıa. de. pakta gfrdıg-ı uı.man harp vukuunda Dün Yenimahallede bir otobüs le iki evi kenl:li namma satın al- çıkamıyor. Yalnız, penceu:l~n o-
ğlllz. Alman harp g@mllcrinln lspanyol Us. kazası olmuş içiıı.<le on sekiz yol· mış. Bundan başka şeyler .de al· lan biteni gözlemek üzere, craı a 

Hatip, lngiltcrenln 15 marttanbcrl lerfndcn hıtl!ade etmelerine mUsaadı> cu olduğu halde bir otobüs hen. mış. Mesela otomobil, naclide oda doğru gidiyor. 
olan diplomaıı!ıılnl izah ederek Sovyet. edrn bir vesika imza ettiğine dair değe devrilmiştir. Vaka şöyle ol. takımları, kıymetli tablolar vesaL I Saat tam 'on ikidir. Büyük bir , 
!er Birliğinin bundan muntazaman hn. geçenlerde bir tayf~ dolaşmakta ol. muştur: re gibi... Londralı Ermeninin otomobilin ön lambaları köşeden 
berdar edildiğin! söyledikten sonra, duğu bu mah!illcrac beyan edilmek. kl . k kka • · · Ald .. .. ·· B b 11' • 
Polonyayı garanti eden lngil!z dekl.a tedlr. Taksimden Yenimahalleye gi. zev erı pe şar rı ımı~. ı. gözukmuştur. es e ı, ranc.evu 
rasyonuyla B. Stnlinin garantisi ara. Ayni mahfiller vazlyet·n bu ı;ekllde den şoför l\lustafanın idaresinde. ğı evleri saraylar gibi zengin ve veren Ermeni gelmiştir. 
sındakl benzerliği kaydeylemlş ve de. inkişafından neticeler çıkarmak iste. ki 3072 numaralı otobüs saat süslü bir tarzda dö~cmiş. Otomobil Stronskinin yazıhane· 
m~Ur ki : memeklc beraber vakayl! yakından 12,20 geçe Yenimahalleye gelir- Bundan sonra Stronskinin bü- si önünde yava~ladığı zam:ın 

Ta:ırruza karşı teminine çnlıetığı - takip etmektedirler. kcn karşısına çıkan bir sütçü a. tün hizmetçileri çıkarılıyor, yeri- Stronski karşı köşeden dört k:şi.. 
~ndra, 14 (A.A.) - Dlln Avam 

kamarasında B. Çorç[!'dln sonra söz 
alan ve yeni lns-ııız siyasetinin deva. 
mını lstlyerek dlktat6r!Uklcrin lspan. 
yada olduğu gibi bnşlta yerlerde de 
:ıtratejllt noktalar elde etmeğe c;alı§ . 

lıklarını ve takip edilecek yeglne si. 
ya.setin bundan on ~n evvel Avam 
Kamarasının ittifakla tasvip etliği si. 
yaset o!duğunu bildiren B. edenden 
sonra işçi mebus B. Hung Dalton sö:ı 
alarak hllkQmetin yavaş • hareketini 
tenkit eylemiş ve Romanya tıe b'r ti. 
cıret anıa,masınm akdini fsteml§tlr 

mız sbteme So\•yeUer Birliğinin gir. Cebe!Uttarıktıı. ne karadan ne de rabasmdan bir çocuk atlamıştır. ne Ermeninin adamları getiriliyor. nin çıktığını görüyor. Aralarınca 
. mesine mani olmak çarelerini aradı; denizden hiç bir taarruzdan korkul • d · d d 
ğımıza dair olan fikirler kally~n doğ'. matlığı deniz mah!illerlnde ııöylenmek. Şoför çocuğu ezmemek için fren Ve o adam, bu iki ev arasın a gı· ince uzun boylu a;;lam a var ır. 
ru değildir. Sovyetler Birliğinin yapa. te ve son zaamnlardn Cebe!Uttank'm yapmak mecburiyetinde kalmış, dip gelerek lüks bir hayat geçiri. Otomobil durmadan iıoerisine atlı· 
bileceği yardımı tc11llm etm~me"Jı: bl. ruüda!an ııl~temlnı tamamlyle urneı. fakat yol dar olduğundan lrrcn yor. yorlar. Ve iyah lüks otcmobl 
zım için de:mk olur.,, tiren teknik bir takım hususı tedbir. yapamamış ve hendeğe devril • Sonra hiç umulma::lık bir §ey o· yeni.den bir üsrat peyda ediyor. 

Dalton'un, "Bir İngiliz - Sovyet as. ler a'ındığı hatırlatılmaktadır. miştir. Devrilme neticesinde için. luyor. Ve caddeyi boylayarak ı;özclc;:ı 
kert ittifakının teminine çalışılıp ça!I. Cebelüttank, 14 (A.A.) - Her de bulunan 18 yolcu da birlikte Stronski bir gece yazıhanesinde kayboluyor. 
oıımadığr .•. hakkındaki sualine cevap gün Cadix'den Halinea'ya büyük düşmüşler, fakat hayırlı bir te. geç vakte kadar çalışırken, ense· Stronski sözünün burasmd::ı clur 
veren SJr John Simon, bazı meseleler ı' kamyonlarla her türlü çapta top- sadüf eseri olarak hiç birine bir sine bir tabanca namlusunun da- du. Y üzü soluk, ve ı;özlcri buh!-
hakkında alcnı ııurette be)•anatta bu l •t 1 ·· 1 t kl 

· ar, mı ra yoz er an ar ve cep· ı t d v h" .... kt lunamıyacağnu blldlrm'§ ve l!ll.ve ey_ • şey o mamış ır. yan ·gını ıs;e-.1yor. nı ı. 

ıemlştlr: • hane taşınmaktadır. Yalnız sütçü arabasından atlı- Ve arkasından bir aes: Leroy: 
'•Böyle bir teklife ka~ı hiç bir ıu. Son üç gün içinde Halinea"ya yan çocuk otobüs altında kala . - Aklın varsa, tabancanı cebin ·- Buradln öttsini ı;le ben bili· 

razımız yoktur . ., iki üç bin ka!dar asker gelmiştir. rak ezilmiştir. Yaralı bir müddet den çıkar ve masanın üzerine yorum, dec1i. Hatip Ba~·ekllln, kollekUf emniyet 
için \•Ucudu !Azım olan Sovyetıer Bir. 
llğlnden bahsetmemiş olmasını teessür, 
le kaJ1iılamış, 1,çı partisinin Avrupa. 
Aısya ve Şlm:ıl A!rlkasmdıı. herhangi 
bir muta:ırnza karşı bir İngiliz • Frar. 
sız . Rus ıuıkerı lttıfakmı arzu etU. 
(;'in' teyit eylemiştir. 

l.onclr:ı, li ( . .\.) Sov.) eller Birliğı Geçenlerde Ceuta ve Melila li. sonra hastaneye kaldırılmış, fa . koy ı diyor. 

lıü.rük elcisi Maiski bugün hariciye manlarına büyük nakliye gemile- kat çok kan zayi ettiğinden öl • Stronski zaten korkak bir adam 
nazırı Lord l~nl~fnüln konuşmuştu.'.. ri geldiği görülmüştür. müştür. Hadise etrafında polis ve dır. Kendisine emrediHiği gibi 

Press :ı-; oscıntlıonun .rladzclı~<ı~~ sk~- Londra, 14 (A.A.) - Daily Te· "'d.3 . 'l'k t l 1 'k t 
re hu mülakat co' ıııan:ı ı ır . .-ıın ·u, . mu ~eıumumı ı a ı n a yap - yapıyor. 
dün avıın1 kamarası müzakereleri l legrap~, Daıly He~ald v: News maktadır. Tabancasını teslim ediyor. 

Hill,Omet namına mUzakereyi Sh 
John Slr.1on kapamıııtır. 

sırasında John Simomın 'c Ceınbcr- ı Clıronıcle gazotelen Cebeluttarık- Sonra ensesindeki namlu kalkı-
la.rnnın Ru'Syaya yoptıklnrı telmihle. m gece gündüz harp vaziyetinde B o R s A yor. Ve Stronski karşısında ince, 

Slr Jo:ın Slmon, Slr Frederlck 
Lclth R-.~s'un r;e'ecek hafta BUkrcşıı 
hareket e:1eceğinl bildirmiş ve hUkO. 
metin flUratıe hareket ettiğini temin 
eylemi~" lTtglllz polltikasmda inanıl. 

Ir' .. ·r.cak e~r~croc bir değişiklik mev. 

rin bir nelicc~iclir: .. . • 1 bulunan lngifız kuvvetlerinin sıkı uzun boylu, siyah fötr ~apkalı bi-
Sovyctlcr Bırll~ı. lıukm.nelı) le istı. nezareti altında ~ulunduğunu ya. 

:ırelere ılc,·:ıın cclılcceklır. Polon~o.lzıyorlar. Diğer taraftan Fransanın - Ankara 11-4-939 -
11111 ,.e Romanyanın Sovyellcrıkn ce- j . . . . . • 
klnmelel'inc rağmen So' yellerin lnın 

1 
İspanya.:iakı ata~emılıterının oe 

y:ırdırııını eJJc clmck çaresi buluna. C::belüttarıka' gelmiş olması naza 
cağı iımil cı.lilb or. rı dikkati cclb:tmel:tcdir: 

Kahir~. 14 (A.A.) - Mısır Eaş 

Ş • b d J kuvayı• vddli Mehmod Mahmud Paşa in. 

ansı cenu un a apon ~~:" h~:·:ü~~~::::rib~~":-.::1~:~~ 
- -----------·------------

k U
11 ll1' ye s ı' m a gy 1 üp o 1 d u la:~s~~id~:~~i:~ee;i~!:7;:a;et:~~ 

olunmuştur. Nilin Assuandaki ba-

ç l· n kuvvetler"ı muhte·ı,·f Cephe- rajı iki haftad r Mısır kıtaatmın 
nezareti altına konulmuş bulunu-

1 d k 1 yordu. Bu tedbirin Kahircnin şi. 
1 er e a 1 n ar Ya P 1Y0 r malin.de Mehmed Ali barajına tat. 

K 1 1 llllı.,,d., bikine ba~lanmıştır. İskendcriye 1 
Şunkin., 11 (.\ .. \.) - C:cııhcdeıı U\'anıungun cenıı Jllnt :ı: .... 

llüalarınıJa ) ılıJız işnrcı. <:lan. 
l:ır, iizerinrlc nııınııırle f:Ör<'nler
uir. llakamlar s:ıal ı:ı de k;ıpanış 
salış fıy:ıllarıdır. 
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11.o:ı:; 
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O.!JO:iO 
son gelen ~erler Çin kııa:ılının :rapılan kqnlı muharebelerde son iiç limanına altı İngiliz harp gemi~i 1 
muhtelif ıı~.'.ılakrıl:.ırı.:a mütcmııdi)cn ıınn içinde :woo Jııpon asi.eri olmüş gelmiş bulunmaktadır. 

1

, 
ıııurnff:ı .. hcııcr kayclcttiklcrini bil . tür. Çinliler Ko\·kongıı nskcri mev· LonJra, 14 (A.A.) - Hi.!l:üm· ı 
dıri.rurlar. kiini zapll•lmi~lcr 'c düşınnnı Nıın darlar dün Aldershof kc:.mpmda ı \'ol ·olıam:ı 

h · <l • t ı ' ~;ıul.:lıolrıı llu ıııu\.ıffı:ıkı)etler, Çin ordusu- :ııyc ognı :ı mış ır. yap,lan manevralara i~tir:-k etmi: 

2.8!125 
34 .fı2 
30.:ırı 

23.!J0:.?5 
1 

\loskov:ı ııuıı J.ıııon ordusu iıılilüsı :ınındıı· Hu:ının şimalinde: Çin kılontınııı )erdir. Talhıl::r<len sonra l:ral tay 
kıııdcn un ıııi~!i d:.ılı:ı ku\ 'elli oldıı \'oşo,·:ı ~aptığı taıırruzlıı ıııt·ş~ul o· yare d:::fii tonlarla :::ı.hrn topl.:ırını Isti!irnzlar 
{;una dair h:ışkııınııııd:ın ıııııreşııl l:ın Japon kıt:ı:ı:rtının lı:ızı ıııınt:ıl.a· ft" • . t: 'ı 

1
• 

. 1 k 1 • 1. te ıı;ı c .mı:ı ır. ~rg:ııı ı l!l.05 (', nl .. ı) ,c\iıı gc~cnlcrı!c y:ıplığı lıc· hırı mıidafonsız ura masını n.ı ıs ı- j <\ ' 
1
• 

111 ~ .ınaıı le) it c~ ıcmekteı.lir. • rndc eden Çin seril:ı-.Iarı Şuııı;ş:ını ı Kral bu"lda:ı sonra man'!vra ::a- , . ·~·:ı" · ~rzurum 1 n_. ~.o . .• 
• • .ı ı 1 • ı ı· has•nın üzer:nd'"n 1-rrr.bar.dıman 

1 
'I Url, borcu C peşin .... ·· J\u ıııgsıııin şiııııılıııde: Japon ku\ ı~lıru:ı c 11115 crı ır. · • l 

\l.'.llerı h.ıonııı "arkııı;ı do1iru )ırını ş . 1 d . l'tır·ııln J:ınon tayya~el::ri ucarken 1~ t·larla irti- --------------
., 

0 ansı cenıı ııın a. > • • • • •· 

rini görüyor. 
Leroy sözün burasında bir he. 

yecan eseri göstererek: 
- Aman, demişti. Bu ağam Dr. 

Morttur. f 
1 

- Tanıyor musun? 
- Evet, devam et! 
Stronski .devam etti. İnce uzur 

boylu adam bundan sonra Strons , 

YemeWerinlzi:ı 

leuct 'e ne-
f :ı.c;ctinl, anralc 

ÇAPA · 

B.\Uı\RATIN 

I\ull:ınmakla 

temin 

edcbilin>iniz. 
1.3 gramlık Salrp 
\'C baharat 
Paketleri 
·ıcr ycrtle 

J..ılomelrc .,;crı ıı:ılmışlıırdır. Şimclı· km·ıı) i külli resi m:ı~lüp olmuş ,.r b:ltı te:r'in ed-n t 1. "z tcl:;r<>f ı:cr- 1 ===============
t ııı l.u\\c.kri 'laşcngc ıo::ırruz cdı· Şııııtiııo dnfilarııııı otılınışlır .. R:ış·lvisinin i~k~e..=.1i scyrc~mi:t:r. jt:r~ibat nı hudut civarında tesis 
~uda•. ı.:ııı kıtnulı ıııızar günü Kno· kumandan nınrrşnl Çank:ıyşek hu 1 Vaşingt:> 1, ı 4 (.A.) - Parla- et:ncğ:: karar vermişlerdir. Bu ter 
111 z .. ptcucı l.cn Jiğcr lnraftoıı Çin ınu\·aff:ılo.)·ctten dolayı bir. enıı·ı mento milli müdafaa için lüzum· 1 t;bat şimdiye !:adar hududa 30 ki. 1 ~ 
J,ı,\ \'<!ilen .r\un~:mgı cenubunda Jlı;ı • ~· ı ı ı ı· et 

yc\·nıl ılc C..ın or< usunu c ırı • - lu addedikn deniz üslerinin takvi lometrc1ik lıir mesafede bulunmak : ıg) .ııı~ şclıı 1111 de ele geçirmişler- . · ı 
mışlır. · • · · · 45 ·1 ' 1 1 k h · •· dır. yesı ışı ıçm mı yon c.o ar ı ta ta ıc.ı. 

Jhırıeh nıcr:-czindc: Çin ku\'\'cllc sisatı ittifal:la kabul ederek b-.ı ?ıu ı Londra, 14 (A.A.) - r.euter 
ri çok ıııuhinı birçok nskerl noktıı- Bu hafh çı''an sustaki projeyi tasvip edilme!: üze Ajrn::ı:nn Ccbelüttarıktan verdiği 
1
• aap~. Şu.o.asçang ci· Res·ıını·ı Hafta'yı re ayan meclisine göndermi~t;r. lbir r.aber..:e bu haftadan itibaren 

ftrlnda Slnlsih Yıınglslyi Yinsan ı .. ·ı · 'k h · d · !.onura, 14 (A.A.) - Oğrenı -
1 
Iımanın her ı i ma recme e ışa. 

''ııl:ınl.ırınıta Hsinluııgtsllıi Ye K:ro • 1 dlgvine göre Ro:ncn mal:amlarr 48 ret levhaları konulacagv ı bil<liriJi-
J,0, u g:ırbinde de •şangsckiangı ele Okuyunuz l 

1 g ~·i1'mişlcrdir. saattenberi memleketin müdafaa .yor. 

5 
Jmnı~fur, 

(Dcı·amı var) 

1 Or. iRFAN KAYRA 
RöNTGEN MOTEHASSISl 

Tü be, Bozkurd Kıraathane. 

sokak N-J. 8 _ 10. Öğleden son 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

.......-il! ... ~ m&~lllli!l!Al!-

D r. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye 
lstanbul 

mütehassısı, 

Divanyohı. 

r.ıo. HJ4, 1 e ı: 1.1.::J':ll' 
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Almanya - /talga 
Geçenlerde oynanmış olan bu mühim 

Beynelmilel maç hakkında 

ltalyan spor muharrirleri ne yazıyorlar 1 
İtalyan futbol aleminde, gUnün 'ı mukayeseler yapmakt~ ve ~;;a.n 

nıevzuunu son Alınan - İtalyan yn ile yapılnn ~açtn~ı tecı;ı ~ii~ 
fut.bot knrşıl ması ile 13 ma- dayanarak. aynı ta. ım ng 
Yısta MilanO: ln iliz 'milli tn- milli talqmına çıkarmakl~, m~: 
kırniyle ya 1 kg 

1 
maç teş- vaffnkıyetin lehte kaydedıleeegı 

lti! et k pı_ aca o an mütnlcasmda bulunmaktadır. Bu 
me tedır. .. Ut"l" kcn t~.,.·ııı·z t mütalealar yur u ur , .u"ö 

t ~Yanm en büyük spor gaze- milli takımı (\V) sistemi üstaL 
.:ı_ıı sayılan "gazctta delin sport" laından terekküp etmekte olduğu 
ı·e:ına~ milli takımından bahsede- ve dolayısiyle de davanın kat kat 

.~ dıyor ki: güçlc~eceği unutulmamaktadır. 
A Son yıllarda karşılaştığımız Bir de buna Ingilizlcrin ayrı ay. 

1 ~tnan milli takımları arasında. n bire rfutbol sanatkarı olduk. 

• ,, Bana ınanınız ,, 
Bu Süt kreması 

usulü sayesinde 
50 yaşındaki bir çok ka
dınlar ancak 30 yaşında 

görüneceklerdir. 

Oklarla işaret edilen 
yerlere tatbik ed iniz 

Sonra da bütün yüz ve 
boynunuza sürünüz. ~.ıç biri bu son milli takım kadar Jarmı da ilave etmek gerektir. 

i;n.tJi ve elastikiyetli değildi. Milanodn 13 mayısta yapılacak Buruşmuş, solmuş_ ve ge,-şemiş 
h kı~en gelen Almnn takıml~ı olan bu karşılaşma, bir nevi dün. bir cildi, tazeleyip gençleştinnek i· 
t a;;ı:ıınden fazla metodik bir sıs- ya şampiyonası finali mahiyeti. çin işte size basit bir usul: Taakim 
c~~lc fakat gayet ağır hareke~ ni aldığı için büyük bir alaka u. \'e tasfiye edil~iş bir mikt~r süt 
ta 1YOrlardı. Halbuki, bu defakı yandırmaktadır. kerması hir mıktar saf zeyt~n~·~~ 

kırn, daha seyyal idi. . ile karıştırınız. Sonra hcpsmı ıkı 
. . . Floransadakı maçın cereyanın. . . . 

f e .ı\lrn.an takımında dikkatımızı dan kuvvet alan bazı ga1.etelr, t. kısım ~n ıyı_ k~~~ ıle ~anştmnz~ 
.. ken ıkinei nokta, merkez mun- I tal illi takımının eski kud. Bu halı ta, cıldınızı besle) ıp tazelcş 
'ıni ·1 • · · ynn m · · 1 b" .. trk tc· do 1 e merkez muhacimmı. gcrı-İ retinden hiç bir şey kaybetme - ı tı~ecek ve m~nı maz ır guze 1 

oynat.ınaıarı olmuştur. Bılhas- l . ld y nu ve bu itibarla da, mm edecektır. 
... a, rnerk · · · 1" dik- mış 0 ugu . • 
kat ez muavmınııı ro u . j neticenin İtalyan mıllı takımına Bir aktris gençlik manzarasını 
~rn~ ço~ şayandı. Onun b~ sıs- , gülümsemesi çok büyük bir ihtL muhafaza ve idame için bu basit u· 
b!r ekı vaziyetine daha zıy:de mal dahilinde bulunduğunu yaz. sulü tatbik etmiş ve 70 yaşmda 

tnerkez müdafi demek dogru · · E '-!ur 13 . d b' k maktadırlar. genç kadın rollennı oynamıştır. c-
. u sıstem hakkın a ır ço .. .. .. . . . . 

ll'ıUtaıeaı .. ··tın bilir. Mesela: ltalyanların, en buyuk umıtle. zacınız da bu halıtayı sıze ıhzar e· 
l) ar yuru e kted' An . t 'k aha ziyade müdafaa oyunu olan rini Piola teşkil etme ır. - , debilir, fakat muhtevıya ı az mı ·• 
~tı ~rzla, muka.Nl ıhücnm!a mu- ~ak, hir gülle ile yaz olamıyaca- ı tarda olmakla beraber pa~alıy~ mal 
•a.cırnleri beslemek gıöi merkez gı unutulmaktadır. olur. (Yağsız) beyaz rcngındekı To-

?nuavininin a.sıl rolü değişmiş o- •·vorgiere delin Sera,. gazete. kalon kreminin terkibinde saf zey-
lı::vor. si, İtalyan milli takımının, mut. linyağı ile ihzar edilmiş sut kreması 

Müstakbel milli takımının özü- laka muvaffak olacağına itimat mevcuttur.Cildinizi beslemek için en 
tıü teşkil eden bu takım Floransa- edilmesini söylemektedir. ··kemmel ve hakiki bir cilt unsu· 
<la • . y t d k mu 
.. gos~:mış ~!~~~ o~n arzına "Oazetta dclla Sport,, a ço rudur. Herhalde memnuniyetbahş 

hıı tecrubc gozu ıle bakıyoruz. nikbin göri nmektedir. İtalyan o. . .d. Aksi halde pa· 
Roma da çıkan ''messagero" l .... . ,t türda İn.aitiz .semeresı garantı ır. 

~l\lnCU at"1Blır rree ' n • . iade edilebilir 
Cazetesi Alman milli takımı hak- !erin sistematik tarzlarına üs - ıanız · 
kında su mütaleayı yürütmekte- tün geleceğini kaydetmektedir. 
dir: Dün ve yarın 

Barutgücü s~~~sında .. tercüme külliyafl 
16 4 9:J9 pazar gunu Barutgü· ı . 'd 

· · l 7 ncı sen en 
cü sahasında yapıla.cak maç ar.: 61 _ 67 . 7 kitap 
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1 iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 
Cinsi 

Makine şcriti "Mavi • kırmızı,, 
,, ,. "Siyah . kırmı,, 

Sabit toz miirekkep 
Yazı makine yağı 

Mikdarı 

2000 adet 
3000 .. 
2000 paket 
500 şişe 

Takriben 25 Kg. 
2000 kutu 

§arı kalem ucu 5000 adet 
Mürekkep lastiği 2000 §İşe 
Stampa mürekkebi .. mavi., 500 ,. 

,, •. "kırmızı,, 20000 tabaka 

Muham. Be. Muvakkat Temi. 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli 
1250.- 93 75 Açık 

Eksiltmenin 
Saati 
14 

224.- 16 80 Pazarlık 14.30 

40.-
379.-
272.50 
93.iO 

393.96 

3 00 
28 49 
20 44 
7 03 

29 25 

" 
Açık 

Pauır. 

" 

Açık 

14.45 
15 
15.30 
16 

16.30 
Sünger ka~ıdı Takriben 600 Kg. 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarıda cins ve mikdarı yazılı 7 kalem kırtasi. 
ye hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedclleri,muvakkat teminntları eksiltme saatleri hizalarında gösteril • 
miştir. 

lli - Eksiltme 17-4-939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve MUbayaat Şubesindeki A. 
lım Komisyonunda yapılacaktır . 

rv - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler de gö. 
rülebilir. 

V - Eksiltmeye girmek isteyenlerin % 7,5 güvenme paralariylc adı geçen komisyona gel
meleri. (2088) 

Adresleri bulunamıyan mü. 
kelleflerc ait tahrir n.cticele. 

,_ rini ihtiva eden cetvellerin 
Mahallesi asılacağı yer . Talik tarihi 

Küçük Mustafa paşa .\üçük Mustafa PaJSa caddesi 15/4/939 
Kasap Demirhun 

1 

Yeşiltulumba 
" .. 

Atik Mustnfn Pn~ Ayvansaray .. ti 

Katip .Muslihittin Fethiye .. ,, 
Hızır Ça \'UŞ o 

Vodine .. " Tevkii Cafer Kiremit " 
,, 

Tahta Minare Vodine " " 
Haraççı Kara Mehmet Üsküblü .. " 
1\asım Gönani Salma Tomruk " 

., 
Abdi Subaşı Fener lskelc meydanı .. 
Haydar Haydar caddesi ,, 
Müftü Ali Kadı çeşme ti 

,, 
Avcıbey Sişeha.ne ,, ,, 
~Iolla Aşkı Sultan Hamam " " 
Balat Karabaş Ayvansaray ,, " 
Katip Muslihittin Çarşamba ,, ,, 
Hamni. uhittin Ayan ,, ,, 

Fntih knzası Fener n ahiyesin in yukarıda yazıl ı mahallatı içinden tahrir edilip sahiplerinin 
adreslerinin öğr.cnilemernesinc binaen doğrudan doğruya tebliğ edilemiyen tahrir neticelerini ih
tiva eden birer varakanın hizala nnda yazılı mahallere asılarak bugün ilan olunduğunu 2901sayllı 
arazi tahrir kanununun 8 inci maddesi mucibince ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vaki tah . 
rire itiraz edebilecckkri alakadarlara tebliğ olunur. (2578) (B). 

ilan 

Alman takım1, bugün bizlerce 
~·egane futbol sistemi diye kabul 
l"diJmiş olan "W" sistemiyle oy
l'ıamaktadır. Bu karşılaşmada, 
l3 Mayısda Milanoda ln.giltere
~·e karşı çıkaracağımız, oyun tar
~1 için iyi faydalı noktnlar tesbit 
:debilmek Alman milli takımı, 
'oızirn tahminimizden çok dnha 
kuvvetli olarak karşımıza çılttı. 
~di ınilli takımımızı tertip eder
ı..en de biraz bizim milli takım 
İ>olonyada Fransa ve !sviç:c 
lllilu takımlarına karşı oynadıgı 
~arzda bir oyun göstermiş olsay
r ı, alınan rıetice büsbütün b~ka 
0lurdu. Belki, !talyada bu "W" 

&isternine okadar ehemmiyet ve
tırnıı Almanların tnktigini kavra 
Yıp ınukabelc edine.eye kadar çok 
z., . . o· - r taraf tan ~rnan gcçmıştır. ıge 

1 _Fatih halkevı - Barutgu. 
cü (B) takımlo.rı saat 14, te. 

61 Vikontun ölümü 
62 Lcneit JI. 

30 Beşiktaş ılskcrlik Şulıeslndtn: Akhisar belediyesinden: 

ltendi sistemlrindn ayrılmamış 
0ltnalarma rağmn. Aimanl~n~, 
ol-'Unun bazı safhalarmn da ıntı
ba tmiş olduklarını da gördük. 

Bu sistemin bazı mahzurları 
olmakla beraber, zeki oyuncular~ 
la tatbik edilince, rakip taraf 
~5kınlık içinde bocaiamaktadır. 
l\;etekim, FJoransadaJd maçta, 
Almanlar en mükemmel eln~a.n: 
laı-ırnız olan iç muhacimlrımızı 
tarnamiyle mefluç bir hale sok
rnaya muvaffak olmuşlardır. 

'l'orinoda çıkan ''stampa sera" 
gaZ(>lesi de şunları yazıyor:.. .. 

ı\Jnıan futbol aleminde gor?~
gijrnUz sistem taınamiyle _lngılız 
sistemidir. önUmüzdeki günlerde 
lngiJiz milli takımiyle karşılaş:ı
cağıınız için, bu maç bizim içın 
hUYÜk bir tecrübeyi ifade et.m~k: 
+-d· . Alman mıllı 
~ ır. Bu sistemın 
takımına ne dereceye kadar ~e-

. 'd kesdır-:rıınıi olacağını şimdı en 
lllek güçtür. Yalnız şurası mu~ 
hakkaktır ki bu tarz Almanlar 

' E- r o· Sok elverişli gelmeştedir. ge 
Yuncuıarına daha büyük bir top 
hAkimiyeti temin edebilirl~: 
Almanların istikbaldeki tufbOlu 
<;ok büyük muvaffakıyetler vaa. 
detrnektcdir. 

::\Jatbuat iki si.~te.m arasında 

l. 338 do{:uınlu pı) de sınıfına men
ı. sup erat askere ıılın:ırnk 21 1\'lsıın 2 _ Fatih halkevi - Barutgü. 

cü (A) takımları saat 16 da. 63 Liza 
Evlilik 20 !139 sünü mürettep oldukları birlik· 

64 Gizli Pamuk Kralı 50 leriııe sc,•kedilccektir. 
Z AY 1 65 . . . 

1 
Bunlardan bctkl ,·ermek isti~ enle 

.· ıtı'nı 66 Bızans tarıhı · i '>O .,..1 n 30 " •• !l38 • !J39 Akay pnsoınu zn) ı c · A t 'h' 60 rln lıedcller .. "' s:ın " sunu 
k. 1 . 67 Senyoleos vrupa arı ı . . 

Yeni ini çıknr:ıc:ığundan c.s ·ıs nın _ nkş:ımımı kadnr kabul eclılcccklır. 

hülrnıil yoktur. - Jt!JS Jlulidım Tü:. Ev,·eke lll'ın edildil!i gibi 331 Ye 332 
r 460 d~J:umlularl:ı '.'\.·okl:ımn kaçakh~ından 

-------------~~<K:":·~5=9~)----:::-=:::::::::::------- ·~ \'e snklıd:ın ele geçerek muayeneleri 
:rnptırılmı' ~ c piy:ıdc sınıfına tıl rıl· 
mış ,.c lJl•ııiiz :ıskerc srvkcdilmcmiş 
31G rloğııınundon 330 dahil clo~umu
nn hlüm ııiynrlelcrılcn ı;clmi) en
lerin derhal şubrve selmekri, gclıni
ymlcr hııkkınıln konunt lokihnl yo· 
pılac ığı il.ln olunur. 

Çünkü "ASP[RIN senefer• 
denberi he r türlü soğu kat · 

g ı.n lı klarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmişt i r. 
A S p i R 1 N in fe sirinderı 

, k lçtn lütfen ~ . marka~ 
emin oma . Q7 

kk t ediniz. \ s ı na di a. 

Dün ve Varın 
r ercüme külliyat 

Sattş yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

, -1 O kitaplık birinci seri 
Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuruı 

100 
100 
75 

4 Devlet ve İhtilal 75

1 1
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı I 75 
7 lşçi smıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta lftşuur 60 
9 Isf ahann doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı n 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuru§ll 
peşin alındıktan sonra kalan 
4 lirası ayda birer lirn öden. 
mek ii7.cre dört taksite bağla
nır. 

(1732) lira 99 kuruş keşif bedelli Akhisar belediyesinin is 
tasyon caddesi elektrik tesisatı kapalı zarf usulile yıtpılan eksilt 
mcsine istekli çıkmadığından 27 Nisan 939 pcr§embe gUnU saat 
15 e kadar olan bir ay mUddet içinde çıkacak ve layiki hat fiat 
teklif edecek talibine pazarlık suretile ihale olunacağı ilan olu. 
nur. (2134) 

Akhisar Belediyesinden: 
~luham.men bedeli 5,000 lira olan Akhisar belediyesi için a~ 

lınacak buz makinası kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede yapı. 
lan teklifler belediye şeraitine uygun olmadığından 27 Nisan 939 
perşembe günü saat 15 e kadar olan. bir ay müddet içinde çıka. 

cak ve layiki had fiat teklif edecek isteklisine pazarlık suretiyle 
ihale olunacağı ilan olunur. (2132) 

Sanatkar Aranıyor 
Devlet Demiryolları Umum f.;Aüdürlüğünden: 

Eskişehir şimendifer farbrikasında çalıştırılmak üz.ere tesvi
yecı, tornacı ve kazancılıktaki bilgileri yüksek derecede olan aa. 
nal erbab1 işe alınacaktır. ücretleri imtihanda gösterecekleri eh. 
liyet ve liyakate göre tesblt edilecektir. !mtihanlar Ankara de
posunda, Eskişehir cer atelyesinde Alsancak cer atelyesinde Ye. 
dikule cer at:Clyesinde yapılacak ve matlup e\-safta göıiilenler 
tavzif edilecektir. Taliplerden Ankarada bulunanlar cer dairesi. 
ııe, Eskişehirdekilcr cer atelyesine Istanbulda bulunanlar Sirke. 
cide 9 uncu i§letme Jl)ildürlüğüne, lzmirde bulunanlar da Alsan. 
cak atelyesine müracaat etsinler. (1247) (2417) 

Türk Hava Ku.rumu 
27 nen Tertnp 

Büyük Piyangosu 
Birinci ket ide: 1 1 Mayıs 939 dadır. Büyük ik

ramiye: 40 bin liradır.Bundan batka: 15 bin, 
12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20binve 10 
bin) liralık iki adet mükafat vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. ~iz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmie o. 
lursunuz.. 
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o u· ıkramiyeler kaynağı ola 
KAN, KUVVET, iŞTiHA ŞURUBU 
L~: Umum doktorlann mnttefikan 

takdir ve milyonlarca vatandaşa iti· 
matla tavsiye etlikleri en milkemmel 
bir kuvvet şurubudur. Daima kanı 
tazeleyip çolaltır. Tallı bir iştiba te
min eder. Her zaman gençlik. dinç· 
lik verir, zekA n hafıza kudrellni 
~ ilksellir. Sinirleri, adaleleri kun~ 
lendirerek, uykusuzluk. halsizlik, fe· 
na dilşüncelerl giderir. vücut maki
nesine !Azım olan biltiln enerji ve 
kabiliyeti nrerek daima azim, irade, 
ne~'e sahibi eder. l\lide, barsak tem· 
bellilinden ileri ıelen muannit inkı· 
hazlarda, bel ıevşeklili ve ademi ik· 
tldarda tayanı hayret faydalar te
min eder. 

FOSFARSOL 'u 
Diğer bütün kuvvet ilaçlarından 

ayıran başlıca hassa 
Devamlı bir suretle kan, kuvvet, 
iştiba yaratması ve ilk kullanan· 
larda bile mucize gibi tesiri der
hal •6stermesldir. Tifo, Grip, 
Zatnrree, Sıtma ve umum kan· 
ıızlıkla neticelenen tehlikeli has
talıklann nekabat devrelerinde 

en mllkemmel bir derman fUrubudur. Sıhhat VekAlelinin resmi müsaadesini haizdir. 
HER ECZANEDE BULUNUR. 

ist. Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 
Muhammen 

aylığı 

Lira 
Beyazıtta İmaret sokağında 42-H No. lu İmaret 25 

Müddeti icar: 
Seneliği 
Lira 

Teı11iml tarihinden 940 8enesf Mayıs sonuna kadar. 
Kocamustafa paşada SUnbUl Ef. camii önünde sebze bahçeai 40 

Müddeti icar : 
Teslimi tarihinden 941 senesi Kasnnma kadar. 

Yukanda yazılı mahaller kiraya verilmek Uzere açık art. 
tırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 18 Nisan 939 salı günü saat on 
beşe kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar BaşmUdürlUğünde 
Vakıf Akarlar kalemine gelmele rt. (2327) 

1 Yatak, yemek " plıpna o

dalariyle salon talomlan vel· 
baad her neft mal.il,..Jar; 
BAKER (eski HAYDEN) 

matazalannda teıbir edil
mekte ve heryer~ ucuz fi. 

at ve müaaid prtlarla sabi· 

maktadır. 

SAHtRt : ASUI US 

Seşrlyal Müdürü: il. Ahmet Stvtnoll 

Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Bu son keşide de dahi birçok vatandaşları sevindi 

200.000 
lirayı 

famini vermiyen müıterimizden biri. 

20.000 liray 
Bay Ali Beyazıt Oniversi te hademesi 

1 O . O O O lirayı 
Bay Nuri ve arkadaşlan Ortaköyde 

Çarıı içinde manav 
Kazandılar ve parayı tamamen aldıla 

Sattığı biletler, gİ§enin ismi gibi kaderin cilvesi ne mazhardır ve ik· 
ramiye isabet etmesi hemen hemen muhakkaktır. 

Siz de bahtiyarlar arasına katılmak isterseniz? Biletinizi mutlaka 

KADER GiŞESINDEN alınız 
Yeni tertnp blletıer satıımaoa başlandı 

Taşra siparişleri seri ve muntazam gönderilir 

Adres: Eminönü, Tramvay caddesi No. 19, Ti: 2 397 O 
ilin nın 5 Mayıs 939 da cuma ıfinü saatl 1 - 938 senesi hesabının ı.ıklk' 

. . tı de )lcydancıkla Mısırlıollu banın· tasdiki ~ • tasfi:)e memurun1111 
Hnlı la'5fı)ede bulunan Jsıanbul daki banko merkezinde )apılacaAı w 

E nııf Ba nkasının 939 senesi umumi hissedarların hisse sencllerble bera- raş ı . 
loplnıım:ısı evvelce yapılmışsa da her bulunmaları iJAn olunur:. 2 - Munhal iki tıısrn e mcnıurd 
çokluk olmadığından ikinci toplantı- RUZN \!\IE: tihnbı. (J....1. 

Rakipleri çoQaldıkça şansı yükselen 

TE 
GiŞESİ SAHiBİ CEML GÜVEN' DE ooGRUSUNU SÖYLÜYOR: 

TEKKOLLU CEMAL bu defa da 200.000 Lirayı 
tam Jüzumunda Türk Hava Kurumuna kazandırdı 

1 - 24675 No. lu bileti, TEK KOLLU CEMAL kendi eliyle An karada Nafıa Vekaletin de santral memuru Bay 
Yusuf Volkan'a birinci ketide de sabyor. Buza~ her nedense bileti takip etmekten vazgeçiyor. Sablmayan biletler 
meyanında Piyango Direktörlüğüne iade edilen bu bilete 6 mcı keşide de 200.000 lira vuruyor. Bay Hüseyin Volka· 
na bu büyük servet kısmet değilmit. Bu parayı tam zamanında ha va kurumu kazanıyor. 

E H E M M 1 Y E T L E O K U V . U N U Z 
Baılac:lığımz bilete ıonuna kadar inad derecesine devam ediniz. Yoksa B. (Hüseyin Volkan) gibi yanarsınız. 

2 - ikinci büyük ikramiye isabet eden 30342 numaralı bilet sahibi Beşiktaşda 
Tuz baba'da 17 No. h hanede Bay Cemal'de 

40.000 
ÇOK DİKKATLi OKUYUNUZ 

I 

Daima mUşterile.rine bUyUk lk· 
ramfyeler veren harp maıoıu 

subaylardan Tek Kollu Cemal 
Gişesi sahibi Cemal GUven 

Piyango Direktörlüğü, badema sokakta ve dükkanlarda kıymetin den atağı olarak bilet aatqını ve keşide arala-
nnda (KEŞIDELIK) bilet aabtını sureti kat'iyede menetmiştir. Biletlerinizi devamlı olarak birinci ketideden itibaren 
muntazaman almak mecburiyeti vardır. Birinci ke!ideden itibaren devamlı bilet almayanlar aynca aon keıide biletini 
dokuz liradan atağı kat'iyen alamıyacaklardır. Şimdiden sayın müşterilerime Piyango Direktörlüğünün bu aon karannı ar 
zederim. 

Taşra siparişleri için dükkanımda ayrı bir yer tesis ettim. Sayın müşterilerimin siparişleri ufak 
bir teehhür -bile olmadan vaktinde muntazaman gönderilir. 

ADRESE DiKKAT: lstanbul, Eminönü Tramvay caddesi No. 21 Telefon: 24093 

1e o 
Hiç btr yerde şubesi voktur. 


