
Bir tayyare liazası 

HERYEROE 3 K U R U S r 
r ' Şarla müsabakasında 1 

ı n Prag, 15 (.A.A.) - Prag civarında 
bir Çek tayyaresi yere d{lşmll§ ve 
fı:lndekJ Uç Alman zabiti ölmil~tUr. 
kaza.ıım sebebi nıa!Om değildir. Tay_ 
Yare bir tecrübe uç~u yapmakta. idL 

kitap kazananlara 
Şarkı müsabakamı:ıda)dt'ııp kaza 

ıınn okuyuculanmızın ilun ettığimiı 
kitaplardan hangisini beğendıklerinı 
lıize bildirmelerini rica etmiştik. K1· 
tap kazanan ve şimdiye kadar bedi· 
:resini almamış olan okuyucularımı
zın hu zahmeti esirgememelerini 
tekrar rica ederiz. 
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Fransa ile Ingiltere Ispanyol 
. Fasını işgale hazırlanıyorlarmış 
'J Garantilerdensonra Alman filosu ispanya İnöoü'nüo 
i w~~~:~~~~!=!~: sularına niçin gidiyor? riy~seti altında 

~ı:·~nı;:;;;1;:.~:;1-;~~: Kabın e d On uzun 
ar ~;:.:~si::~:~::;;~ Bir korkutma manevrası mı ? bir topıantı yaptı 

er. 

1 

Garantilerin cidcliyetini yaşı
h.c-tı:nuz günler isbat edecek· 
Ur: 

1 
l - Ya mütecavizler tecavüz 

elinde de,·ıım r,lcceklerdlr. Y il 
ru demokrasilerin harekete ge~ 
llll)·ecekJeri hakkında daha ön· 
('tlct hAd1selcrde oldnğu gibi sa. 
dlJc elemanları tarafmdnn ten
\ lr edilmişlerdir. 

2 - Yahut tecal ilzler dura
taictır. Totaliter delletlerln l!ia
ılı)c elemanları işin ciddiyetinJ 
bu defa da doğru olarak haber 
\·ermışıerdlr. 

3 - l'ahut her şeye rağmen 
harp olacaktır. 

Jngiıterenin .Akdenizdeki bahri ii.slcrini,en M tılta limanı 

Ankara, 15 (Hususi muhabirimizden, te· 
lefonla) - Vekiller Heyeti bugÜn öğleden ev
vel, Genel Kurmay Batkanı Mareıal Fevzi 
Çalanak'm da iıtiraki ile, Cumhurreiıimiz Js
met İnönü'nün riyasetinde Başvekalet bina
sında bir toplantı yapmıtbr. Kabinenin bu top
lantısı dört saat kada r sürmüıtür. 

RUZVEL 
Hitlerle Musolini l~u ihtimali gayet zayıf görü

J oruz. Çünkü harp demek: Ha
J:•rhk dcnıch.tlr. 

A) llu llazırlık totalitel'l-d~
letıt"r için bilhassa Almanya I· 
c;:ln ciddi olarak 1D31S den sonra 
haslaınıstır. 103.'i denberf de

' a~ ed~n bir hazırlık ile harbe 
tlrnıc~ kimse giizo al<lıramaz. 

-'\lrnnn.ra bıı.ı;:iin hu hnzıl'lıl. ba-
1..-ırnıntfan 1014 tlc>Jdmlcn dııhıı 
ku,"Tetll olmıya mecburdur. 

Roma, 15 (,i.A.) - llavas Ajansı bildiriyor: 
Siya:;.t r.ıuhfil)cr Fransa ye tngillcrenin l'anca

yı işgaJ ve İspanyol Fasını istilA nlyelinde oldukla· 
rını ima ediyorlar. Bu tahrikAmb: imaların o blUae
de muhtemel bir hareketi hazırlamak ve haklı ı~s~ 
termej!e matuf bir matbuat hücumu açmak gayesını 
istihdaf edip etmedifıi \'e bunda bir kısım Mman 
rilosunıın gönderilmesi~ le bir münasebet MC\"CUt 0-

Jup olmndılıı diişünülmeğc lıi) iktir. 

maktadır. Fas1 Mekncı ve Meral<cşlen gelen ve !her 
şe~ i -yapma~a amade bulunan bu Arapla.., husust su. 
rette mi gönderiliyorlar? Tanca, sıviJ kıyafette Fran· 
aıs subayJarJ;;l' d oludur. Fransız erk,nıbarbJyeaiy. 
Je J~lli: b~ıı Tanca bekkındakl maksatlar) den söZ isliyor 
ntdir? . 

Fillı:ıkiko (;iorııalc D'lı:ılia diy~r ki: .. 
Tnnca~ a gelen Ar:ıpların ndcdı her gun art-

Gazele. Fransız ve İngiliz sivil n askeri ma· 
kaml:ırının bir konrcransınd:ın Ye ~u konferansın 
tehlike halinde Tancaiçin hir ne~ i sh·H 'e a~kcrl 
''Junıa·• teşkilini düşündüklerini bildirmcklcılir. 

tıı!a:!~~nb;~~:,:;~r şe~i tasa, -- ı n g i 1 iz ve Fransız te-
n). Harp tlcınck gulll nıemba-

larına sahip olmak ,<]emektir. t- m ı· n atı ka rş 1s1 n da 
ln ıya olsun Almanya olsun ı;c1-
tla. ıncmlek~tl dejtllcUrler. thti-

) at yiyecek tedariki cJc garet Romanya Başvekı·ıı·nı·n beyanatı ll\ii!\k''ld'lr Uzayacıık hir harp . u 1 • •• 

lı:hııJe gıda tcdnı•ikl nasıl mıilll· 

J,Utı olabilir. fliiyiik harpte .4.1- BUkreş, 15 (A.A.) - Radar 
lt\a.nya gıda membalarmo. bu- ajansı bildiriyor: 
gUnküne nazaran daha bol bir BaşYekil B. Armand Kalfnes· 
.CkJJdc sahip oldui:"ll halde, ne- ko, İngiltere Ye Fransa tara
tlce malunıclur. d d tından Romanyaya verilen ~a-

C) Harp demek bom mıı e ı· hakkında matbuata aşagı-

himdur: Hllkftmetimiz kendlle
rine biriblrlerlni tamamlayıcı 

menfaatlerle bağlı bulunduğu • 
muz memleketlerle sıkı lktısaıll 
mUnasebetlerl inkişaf ettirme • 
ğe çalışmak suretiyle iyi anlaş
ma arzusunu göstermiştir. Keza 

(Devamı 6 ncıda) 

ılernektlr Ham madde ihtiyaç- draankiıbe,·anatta bulunmuştur: 
1 • d l'l-ildir. Pet J kili l\rı tatmin cclilınlş c,., Romanya, tnglliz başve • 

l esi başta J b da l'oJ ve kaucnk mesc c Jn.gilterenin ca ın 
• ddclerin nin Ye 

olmak iizerc btrtok ma.l kar- memleketimize bUtlin kuvvetly-
t mini lmkAnsızlıklnr a le müzaheret edeceği hakkında· 

hUkflmetlmiz, Romanya milleti- I "lt ·ıe F aıMtUf d' Y• 

nin fstiklAlinfn ve hudutlarının t ngı. er;_e .~ . ~ b rnft ''e; 7ıgı mUdafaasrna dalma hazır bu .. emına t IR(;:erıne e]JflB na ka:.,. u u-
nan omam1a ~e w.ı 

ıunduğunu göstermiştir. K ı· ., 
Fransa vo tngilterenln mus • tı ıtıe8'ı00 'ıln,maktıulır. nonıanyıı P~~ ki beyanatmı bUyUk bir memnu

l )lJ~rluden Tcyabut scnte b uh·eUe knrşılamıştır. Keza dost lihane gayretlerimize mUzahe • -------~---
petroltlen istlfıı.(le edilse de ın'~ - . bata dalma amade o· n - Iuğıınu ıs 
ı .urar!eyi biiyiik ihtı,·aç yn 

1
. Fransanın da bu suretle be-

karıda b ' tan mem· <la. ınrırcla.n pek az yu yanatta bulunduğu aynı 
('er"ce ısarct eder. . •etle haber alrnmıştır. MUs 

. 1 ek· nnnı~ d .. 
~) Harp dcınck 1ınra <cm n mir terakkinıizln ve bUtUn . e\ 

ti n 1· kudret ne AJnııı 1 i . nıllnnsebetıcrlmızin r. •U mil ı • . ı ıetıer e yı 
1 l'l\tla· " 1" ttnı,·:ulıı nıcH·1ı.ttıı ı Ab. bulunduğu barışı tak,. ye-

. • n, < " J tıtc t ı · IA. 
Hihiik hıırr csnıısıncln ng ~ . matuf her tllrlll hareketı .a . 

• 1 ıoo sencltk 'e ' . il takip edıyo-
l'"'llln diırt senet l' -:-o hcsııhn l.:a ye senıpatı e 

ret edeceklerine dair kendill -
ğinden ,-e bizi mUtehassis eden 
dostane ifadelerle vaki beya -
natları umumi barışın takviyesi 
eserine kıymetli bir hizmettir. 
Bu kabil tezahUrler, hangi ta
raftan gelirse gelsin, bUtun mil· 
!etlerin pek ziyade ihtiyacı olan 
itimat ,.e iyi anlaşma havasını 

temin etmektedir. 
h:it""' mnsrnfı ~ nptı ,ı nl"ı 3·c· ruz 

1. nı .. Ti ma -
l,ntılır-:tı yeni hir hıı1' "" 1 "' RClCl~m~a~o~v:_a,::n~ın=..:..p_o_ıı_ı_t_n_s_ı ------~=--~=---=--
si rıct, c'e •;rerin ıltı: olıılll·ıuı ( ; ,; - . l lı k 
~;::ı.:·:~:~ğ~:. .. ~.:::;~:::~:kül 7 ürkigenin i ti a ı 
d~ftildir. 1h haldr d k .. .. k A 

lla'dkat hiı~le oJdı:.,.(': ... ddC Balhk denizin en uçu syaya 
0ı-~ahkta hnı·p hn\ ns r· 

l e'' Jc>t trr o • • • f 1 ıltı: 'C seri halhıılc•t kadar uzanan zıncırı amam ıyor 
tn•lnn katımıa!~tıd ı r. bu 

Halledilmesi JAznn;tcle:ı bi· 1 K 1 k d ı 
:no!i.ta.dır. Bn nokta ne bar••pkii K ra a ro u n ar eş 1 
l'lblrtnden A),rmalıdll'· çul bi· 

k c"!Jınber d ff .\ ... u .• tur)·anm muı ~ rızıer a~· Lon raya gi i 
ı·lbirlnl takip eden surp 

keri ffoğildJ r. (Deonmı 6 Mtda) 

(Y ams 3 üncüde) 

"Bugün müstakil bulunan devretlere 
dokunmıyacağmıza dair on sene 
- .cesaretini~ varsa daha fazlası -
için teminat verebilir misiniz ? .. ,, 

Vaşington, 15 (A.A. ) - Amerika Reisicum· 
buru Ruzvelt, Hitler 'e M usoliniye bir telgra f gön .. 
dererek diğer devletle re dokunmıyamaklarına 
dair teminat verip vermiyeceklerini sormuJtur. 

Ru::ı:elt yüz milyonla.rca insa
tun mütemadiyen bir harp ce 
hatta h.arp,ler sı7.silc..<ti için<UJ ya. 
4adıklarını kayd ile diinya:nın 
mutlak 8Urctte böyle bir a.kibete 

uğrıyaoağınt:ı inan~ isfeme41 -
ğini bildirmektedir. 

Son seneler içinde tecavüze 
kurban gitmi~ olan milletleri"' zik 

(Devamı 6 ncıda) 

Fenerbahçe Doğan-
- sporu yendi 
Beşiktaş Ankarada 2 - O 

mağlup oldu 
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Siyaset: 
. ,,. 

Fransa ile lngiltere 
sözlerinden 
dönemezler 

Frcmsızca ''Temps,, gazetesi 

lskenderiye 
sefe. l .! rİ 

Çoeuk bahçeleri Mahkemelerde: BALKANLAR . 
ve • • 

aon 1ıt2diseler 1ü:erine lııgilterenin Yeni v.apurlar geldikten Bu teşk ilattan daha 
rette nas ı l istifade 

ıyı su- Mecidiye köyündeki 
kaza davası iNGiLTERE tuttuğu aiya.setten bahseden ba§- sonra yapılabilecek 

m<ıkalesitıde §öyle diyor: . . .. 
. . .. dd t Mııırdan Denızbanka hır mura-

BiiyUk Brıtanya uzun mu e caat yapılmıı. Iıtanbul - bkende-

edilebilir Evvelki gün Mecid.iye köyün - < Ynzan: HiKMET MU.llftJO 
de vukubularak 15 ya§ında. bir B.\.LKAl LAR, Avrupa 

Almanyanın askelnrl ~alkınma~ı - riye arasında seferler ihdası te· 
nm en sonunda gıltere müs • . d"l . t" . . ~ . . mennı e ı mıı ır. 
temlekelerini tehdıt edcbılecegını M d ki b" k h 
k b d k

. . t" D h 
1936 

ısır a ırço ıeya at acen. 
a ul en çe ınmış ı. a a 1 b" k M 1 · 1 · 

d b.1 1 ·ı· k b" . Al ta arı ırço ııır ı zengın erın a ı e ngı ız a. ınesı man - t . . . 
7 rt d 

:'-- • k yazı ıtanbu):la geçırmek ıstedık-
yanın ma ar'Ueaıne argı an 1 • . b"ld" k • .ı· 1 

k h f ·r "': eri t db" 1 erını ı ırme t~ır er. ca a ı u.ır ze e ır e mu - .. 
k bel edil · · 1 . t Fakat Ban'ka bu teklıfın bu y;l 

a e mcsını ısrar a 1s eme· . . • , f d"l . · 
ıçın ısa e ı emıyeceğıne karar 

mi§ miydi? Zira o .zamanki ka -
bine, lngiliz İmparatorluğunun vermiıtir. Çünkü bankanın elinde 

lskenderiye hattına tahıis' edecek can daman olan Hind yolunu 1-
talyanın Habeşistana yerleşmesi fazla vapur yoktur. 
tehdit ediyor kanaatindeydi. 0 Almanyada in~ edilecek büyük 
zaman İngiltere yalnız Romaya vapurlar bu yıl ıonuna kadar teh
hUcum ediyordu. Bunların ise rimize gelmi§ olacaklarından gele 
neticesi ltalyayı tamamile Al _ cek ilkbahardan itibaren İlkende· 
manyanın kollan arasma atmağa riye seferleri ihdas d:lilebilecek-
aevketme'k oldu. tir. 

İngiliz hükUmeti teli§a, Bohem Haber aldığımıza göre, Müna-
kale ve Muhabere Veldileti İlken. ya ile Moı-avyıırun işgalinden 

ı!Onr& Romanya. üzerinde Alman deriyeden baıka Köıtence ve Pire 
tehlikesi hi860lunmaya baglayın.. limanlarına da seferler yapılma&ı 
ca düe;ınU§tUr. Zira Romanya için tetkiklerde bulunmaktadır. 

!Karadeniz, Boğazlar, Anadolu ve ~ 
Bağdattan sonra, Hindistanm, Ma verayi Erdün 
k~a ve hava yo.lu. demekti.r. t~ Ba§vekili 
~ıltere, ananelerının en derın hıs Filistin konıresi mlinaıebetiy. 
ıle, şiddetli bir şekilde hareket 1 Londrada bulunan Maverayi 
göstermemezli.~ edemezd~.. . ~rdün Başvekili Tevfik Pap dün 

Dfinyada mustemleke ıtibarıle sabah sehrimize gelmiıtir. Yarın. 
~kinci derecede gelen Fransanrn dan so~ra memleketine dönccek
na menfaatleri lngiltereye ya - tir. 
kmdır. Onun için, Parls, Londra 
hilkfunetinin onun daima iyi ol
~uğuna kani bulunduğu bir siya
Bet tutmasından memnundur. 

Bununla. berabet, sn&lamaya 
tuzum yoktur ki, bütün büyük ka 
rarlar gibi Tngiliz hükumetinin 
bu kararında da bazı tehlikeler 
\Tardır ve bir kere söz verdikten 
ıonra, bir daha geri dönmeleri 
mevzubahs olamaz. 

Almanya. ve İtalya medeniyet 
ve kendlleı1 zararına, darbe ve 
ilhak siyasetlerin.de devam ede -
cek olurlarsa, çıkacak bir ihtl . 
lif, .bir mucize olmadikça, nasıl 

Çocuk Balosu 
23 Nisan Çocuk Bayramı müna· 
sebetile Şişli Halkevi tarafından 
Çocuk Esirıgeme Kurumunun iş
tirakile Dağcılrk klübü salonun • 
da bir çocuk balosu hazırlamak
tadır. 

Bunun için şehrimiz.in en ma . 
rut ve yüksek ailelerinden mü • 
teşekkil bir komite faaliyete geç
miştir. Balonun çok n~eli ve 
parlak olması için bUtün tedbir -
ler alınm11tır. 

ha~ede!>ilir ibilmfyoru~ Sulha yulaf çavdar piyaıaıı 
baghlrgmı .birçok defa ısı'bat et - ıtalya ve Almanya memlekcti
miş olan Fransa bugün her şeye miz.den muhtelif mallar mübaya:ı 
kareı koymıya karar vermiııtir. etmek istemektedir. İtalya yulaf, 

İtalya ile Fransa çavdar, keten, yumurta; Almanya 
arasında bir mukayese ise arpa, bağırsa1c, tiftik ve susam 

talebinde bulunmaktadır. Fiyatlar 
Pıari.! Smrden: normal ıekildedir. 
Umumt harpte Fransa l mil - -================ 

yon 600 bin nOfua kay.betti. 2 ziyete getirmiıtir. 
milyon ikadar yaralı veya. mallU ltalya bukadarla da kalma.Ot. 
kalilr. Haıp esnasında Fra.nsanın Sevr muahedesi lle ona F~e de -
en zengl~ vila!etlerinden onu i~- nizindeki on beş ada verildi. Ni
gal edlldı~ yagnuı. olundu. Y~nıp bayet, Fransadan, sulh imza e -
yıkıldı. Birçok merkez şehırler dildlkten 80nra hemen hemen 
de bu arada idi. Sonra,. Fransa, 1915 deki ltaly~m yarısına mü· 
tam dört sene harbetti ' 'e ibu savi i>UyUklUkte bir toprak ola -
harp ona müthiş bir masrafa mal rak, cenubi Tunusun mühi.~ bir 

oldu. .. . parçasını aldı. 1924 1925 ve 1934 
. İtalya ise uç sen~ harbetm.ış - de İtalyanın bazı milstemleke hu 

tir. Fr~a kadar ışgal f~cın~ı dutları, ltalya umumt harbe gir
görmemı§tir. Telefatı 600 bın kı. meden evvel imzalanmt§ olan ln -
şidfr, yaralı veya. malUl kalan - giliz - Fransız - ltalyan anla§ma-
Iar da. o kadardır. ıı mucibince değiştirildi. 

Fransa. sulh olunca, buna mu· 1914 de Fransanın mesahası 
kabil ııe almı§tır? Alsa.s-Loren 538 bin kilometre mura.buaı idi. 
Fransa haritasına gireli. Fransa· Bugtin 5:51 bin kilometre murab -
ya, birçok fedakarlıklara ve mas- baıdır. Yani 13 bin kilometre mu. 
:rafa malolan bir iki müstemleke rabbaı bir fazlalığı vardır. 
himaye idaresi verildi. Buna mukabil ltalyanın 1,915 

İtalya ise, sade Avrupada, Al. de 286 bin kilometre murabbaı 
saa.Lorenin iki misli bUyüklU - ı olan mesahnsı 314 bin kilometre 
ğilnde arazi almıştır. Bunlar Tri- murabbaı olmu§tur kl, fazlalık 
eate, Trente gibi milhim yerler, 28 bin kilometre murabbaıdır. 
Adiryatik denizini kontrolU al - Bu da Belçika veya Holanda ka. 
tma alan birçok deniz. ilsleridir dar bir arazi demektir. 
ki, gUphesiz, birkaç müstemleke- Italyanlar, Fro.nsıı, İspanya 

deki himaye idaresinden ~ok da veya Almanya gibi bir memleke· 
ha üstUn bir kardır. tin yarısı kadar bir memlekette 

Daha mUhimi, kendi arzusu ü. yaşıyamıyacaklarını söylüyor • 
zerine, hudutlarından 56 milyon 1 !ar. Buna acaba Belçikalılar veya 
nüfuslu bir Avusturya - Maca - Holandalılar ne derler? 1'ta1ya 
ristan kUtlesinin ağırlığını kal - Belçika veya Holanda kadar ke • 
dırdı. Bu memleket, parçalan -

1 
sif nUfuslu bir memleket olacak 

maIJllf olsaydı, bugün 65 milyon olsa 100 miloyn nüfuıu olması 
luk bir IJrlltle olacaktı. Bugün lhımgelir. Halbuki bugün nUfuau 
1talyantamı Almanyaya tabi bu- 42 milyondur. Bu da İtalyan ya
lunmalan her halde Fransanm ı rmıadasınm ma.den, kömür veya 
kabahati değildir. Zira. Almanya 1 iptida! madde bakımından fakir 
onlan ''bltaraflqtırara.k,, bu va. olmasmı ıka!'fdar. 

çocuğun ölümüne sebep olan o . rlbinde hJç bir n•u 
tobüs kazasının, dün cürmü meş çici bir Amil olarak kalma 
but asliye 2 nci ceza mahkeme _ tır. Bü7ük davalal'QI tçlllde 
sin.de muhakemesine başlanmış - almış, oaa k&l'lflll"' dlaJ'& 
hr. karlcleradJ'le beraber obna.,t 

Kaza şöyle olmuştur: Onnn lçlnıllr ld aon badtaele 
Mecidiye köyünde oturan Hur ıliinyn sldltılne \'ermekte old 

sidin 15 yaşındaki oğlu SUley • ğn istikamet, Balkanlarda tr 
man Şişliden köye giderken, ak· elini giiıtertn<."tl, lnaUtere h 
rabasından sucu l\Iahmudun a - mcti derhal harekete pl41. 
rabal!lına tes:ıdüf etmiş. ar'kal!lı • hemen biltiin tnpUs efklnn 
n~ ~tlamıştrr. ~raba Mecidiye ı a bh·i ile, nJharet nlh ,.9 

• koyune yaklaştıgt sırada SUley. kunet utrana senit tedbirler a 
man birdenbire atlamış . fakat mağa b .. ladı. 

Çoculı: bahçesinde oynıyan yavrular .• 

a~lamasile beraber bir metre ge· "niiUln lnaill• efUrnun 
rıde gelen, şoför Remzinin 3072 ,·lbi ile" kardau ileri driiı'l'ftlıım9111 
numaralı otobüsü altında kala • Zfra lnpttere htlktmednln 
rak parçalanm~tır. ""'~ nl mlk-... • al __ 
Şoför R · Sili öl"" touD ge t •-- ma-...-

emzı eymanın u· 1 ı-. t_..blrl rdlll "-ml ·· be 1 ı n~'lı ""' er, ,.., ..., na 
mune se p o mak suçundan 455 . ,.

1 
• ..__.. bl ı .... 

. dd " h ~ımu ) c -.-.ar rçok nst ... 
ncı ma eye gore mu akeme c- · 

Çocukları yaz tatilinde ıokak- vi ıayeıinden uzaklaımı§ oluyor. dilmiştir. Şoförle beraber araba kı'\rı tArafındaD tenkit edllml 
ta oynamaktan kurtarmak, 111hlıi Mevcut okul bahçelerin.den çocuk cı Mahmut da maznun bulun • hlı· ~lyascttn e•t'lrldlr: tn,PI 
ve temiz bir oyun bahçesinde oy- bahçeıi olmıya elveriılileri çok- maktaydı. Vaka yerinde yapılan nln yRlnıs kendi ltlJle mefCUI 
natmak makaadiyle birkaç yıldan- tur. Bunlar üzerinde tetkikat ya- keşif sonunda verilen rapora gö. olmn ıru, bafkalan J1ld.ade11 
beri 1ehrimizde tesiı edilen çocuk pıp ayırmak mümkündür. Bu sa- re, şoför Remzinin kazada hiçbir lınrhc sokalmamumr, eter MI' 
bahçeleri ıUpheıiz hayırlı ve mil- yede ucuz bir bahçe yapmak, ve taksiri olmadığı, sUratinin ve gi- m.lllctle •ıln fıkı tefriki m.,.r 
him t eıebbüılerderi.:iir. bu ıuretle yapılan bahçeyi de O· dişinin nizami olduğu yazılıyor- li\zımsa, banan udece Amerl~ 

Fakat iki yıldanberi faaliyete kula mal etmek mümkün olur. du. Bunun il.zerine, §oför Remzi ilo yapılmuını mosll'l'Ane late
geçen bahçelerin istenilen ıelı:ilde 6teye, beriye dağılmıt çocuk hah keşif raporunda yazıldığı gibi Yenler çoktu. 
ilerleme hareketi göıtermemiı ol- çeleri istenilen randımanı vere. kendisini mUdafaa edereCc suç - Uugiin bu teSler dannattal'• 
duğu vaziyeti alakadarlar tarafın. mez. Bunları teksif ederek muay. suzluğunu ileri ıürdU ve beraeti- O kaılar ki bir TaJdtJer - kea· 
dan ileri sürülmektedir. yen yerlerde kurmalc çok yerinde- ni istedi. dl tablrlerOe llÖJUJellm - .. Ra• 

Çocuk bahçeleriyle uzun za- dir. Sucu Mahmut da, Süleyrnanın huclutlannda lnpUs askerleri• 
ı .... · · d lk Şimdiye kiW.:iar yapılan ,.ocuk ara.basınm arkasında. oturdu. nln ölmesine" ula razı olamas-man mcıgul o muı, §çurımız c i · ır 

açılan çocuk bahçelerinde çalıp.- bahçeleri iıtenilen ıekilde hiçbir ğunu ve bir dUdilk sesi ;ile ken, şimcll fnslltere Ue Raqr 

f 1. faaliyet göıterememi•tir. Teıkil beraber geriye dönUnce amca og- ııın iWfalc etmesınl Deri •tire• cak öğretmenlerden çalııma aa ı- ır 
yeti etrafında izahat vermiı olan edilen oyun sahaları ve al•nan a- tunun otobüsiin altında kaldığını ln~ilizler bulunuror. 
Bay llhami bize bahçeler ve ço· !etler de bugün i§e yaramıyacak gördüğünü beyan ederek hiçbir nu dflilflkllle sebep, milli 
cuk kampları etrafında !lunları bir hale celdi. şeyden haberi olmadığını söyle _ nrnııfnn.tJ,erl• 04A11JdanıaJ le 

ır o·- r b . 1 ~ 1; t>ı.ülcian aonr& 'Dir ok bit temin cditm"81 beklene n " söyle:li: ııer tara tan u ıt erue ça ı- . . . 
" - Çocuk bahçelerinin çocuk ıacak öğretmenler de ayrıca yetiı Ji~~lenıldı ve mahkeme başka bir ulhumın, dbaa med..ı,...aıa 
b• • d .• d"ğ" f ı· t . . · ı l" 1 bu . 1 1 gune bırakıldı. endl"e verici bir J&nmtı pter ter ıyeıın e gostcr ı ı aa ıye m tin me ı ve ya nız ıJte ça ıJtırı . ~ Ok 

k~r edilemiyecek kültür hareket. malıdır. y . b-:-0~ mış olmandır. Bu sanmt.ıaın 

!erindendir. Fakat §imdiye lı:a.dar Her çocuk bahçesi olan okulda enı ır ıstasyon ~:;:~n=r .:::ıa::-.:..:. 
yapılan çocuk bahçeleri bugün k b h · d ·f l k 

çocu a çeıın c vazı e a aca Ahırkapıda İn§aata kopacak •-.UC X.,wııt'ln ea 
modern terbiye vt pedagojik bakı öğretmen bahçenin faaliyet zama. b b 1 k ~knsız baberdll olaJOl'du. 
mından ihtiyacı karıılamaktan u- d b h . f 1. · 1 d" - u yaz aş a na ca · 

nın a a çcnın aa ıye.tıy c... ıgcr Devlet Demi olları idaresi lııgiltettnln ..ıra.et alaJllllda. 
zaktır. Bunun ıebeplerini birkaç zamanlarda l::la bahcenın mutcfer. 1 ry d...._ 
kısımda mütalca etmek lazımdır. "k . 1 . 1 1~ 1 1 d ı Ahırkapıda yeni bir istasyon inşa ki fanli7etl, baftaa.,.._ ...... 

rı ış erıy c meuu o ma ı ır. • . kac1 fak tef k 
1 - Bahçe için ayrılan yerler, . . etmek üzere hazırlıklara ba§lamıı t i: I>ııgtlne ar a e 

Son ıenelerde tesıs cdılen ÇO· t r l ta b r .. h t d" mahiyette prdqtl barplnla. 
2 - Bahre oyun lletleri ; 1 ı . s syon, an ıyo at ının ı. 

:. cuk kampları da muayyen yer er- ğer istasyonları kadar güzel ve olduğu rerde mn.Ulettlrilmell· 
3 - Bahçcle~e vazife alan öf- de teksif edilmeli ve okul binala· ı.lemirden inga cı:.lilecektir. Hazır- ne uğrqırken, pmcll en atak 

rctmenlerl rından kurtarılmalıdır. lanan inşaat projesi Nafia Veka- hir hareketle umumi bir nlb 
Bahçeler için ıon zamanlarda Kamp isminden anlagılacağı gi- !etine gpııderilmiştir. ı:nh':'ma!IDla aeçtl. 

yapılan masraflar benim kanaati· bi randıman verebilmesi için okul Bu yaz in§aata ba§lanacak, ge- Snlh ııaabakkak ld en ıa,me&-
me eöre fazladır. Bu eibi bahçele binasında değil ıahalarida çadır lecek mevsim istasyon açılmıı 0 • il ı;;eyllir. Bl• de nlba ODall 
rin biltün Avrupada olduğu ıibi te§kilatiyle vücuda getirilmelidir. lacaktır. lc;in ~edJOl'US • .&ımaa,a. İt.alp, 

okul bahçelerinde de tesiı edilme· Bunun için muayyen kamp saha. Devlet Demiryolları Sirkeci ga- .Japonya ve ...... ,. ela •JJU mi• 
si daha uyıundur; yeniden arsa lan tesis etmekten ba§ka çare rı civarının imarı için de humma. hıı teşne Te m11h~•· 
alıp çocuk bahçesi yapmak he:n yoktur.,, h bir surette çalı§maktadır, l\lcsele, ba lafmetl bep bir 
masraflf.!ır ; hem de o'kul terbiye-1 Gara ait Sarayburnu tarafında- den \'c arnı &Grtltle l4r&k ele-

Berline dün h~r-:ket eden 1 Türk spor kurun1u 
Heyetımız 

tahsisatı Almanya Reisicumhur ve Baı

vekili Bitlerin 50 inci doğum yıl
dönümü lfolayısiyle yapılacak te· 

sit merasimine davet edilen ve 
Nafia Vekilimiz General Ali Fu-
at Cebesoy riyasetinde olan heye
timiz dün akp.mki ekspresle Ber
line hareket etmiıtir. 

Ankara, 15 (Telefonla) - Ma 
liye Vekaleti evvelce Türık Spor 

Kurumuna ayırdığı 2.19 bin 570 
lira ile, gençlik teşkilatına tahsis 

edilen 111 bin 600 liraya muka • 
bil bu sene Beden Terbiyesi U • 

Heyete Genel Kurmay Aıbaş· mum müdürlüğü için 351bin170 
kanı General Asım Gündüz, Ge- lira tahsisat konulmuştur. 
neral Pertev, Falih Rıfkı dahil Diğer taraftan yarım milyon 
bulunmakta.dır. lira ile bir umum müdürlük bi • 

Vali ve belediye reisi Lutfi 
Kırdar, Emniyet direktörü Sadri 
Aka, ve diğer zatlar heyeti te§yi 
etmi1lerl:lir. 

-0-

Barındırma Y urdu 
Esnaf cemiyetleri tarafından 

Galata.da tutulan bir binada açıl· 

nası inşa edilecek, bir buçuk mil. 
yon lira da klUplcre yardım ve 

diğer spor işleri için sarfedile • 
cektir. Bunun için umum müdür· 

lük 2,5 milyon lira tahsisata lü. 
zum göstermiştir. 

-0-

Sahipsiz şekerler 
ması dütünülen Bandırma büro. Ankara, 15 (Telefonla) 

Gümrük anbarlarrnda kanuni ıunun tesisinden timdilik vazge-
çilmiıtir. Cemiyetelrin bütçeıinde müddetini doldurarak sahibi çik 
bu ite klfi gelecek para buluna- mayan ve bundan sonra da sahip 
madığı gibi hastahanenin tevsii siz sı!atını alacak olan şekerle -
için de yap1lmaı1 lüzumlu görülen rin memlekete ithali hakkındaki 
yeni masraflar bu tasavvura ma· kararname Vekiller Heyeti tara-
nl otmuıtur, f mdan ta!lıdik edilmiftjr, 

ki bütün barakalar kaldırılacak, bllmekt.e •• 
atelyeler de Yedikuleye nakledile· ---M-UY&--ff~a-=k-o-:1:-an--
cektir. 

ö.;...tmenlere Boşalan yerler meydan ve park •• -
haline sokulacaktır. istasyon ?.,:. takdi~e aönderilcli 
nası etrafındaki ve karşısmJalti Mesleklerinde muvaffaklyetlı 
binalar da istimlak edilecektir, çal•§an öiretmenlerln haklarında 

inhiaarların kadrosu verilen ,r•porlar Maarif Veklletl 
inhisarlar umum müdürlüğü· tarafınaan tetkik edilmektedir. 

nün Haziran başında tatbik edile- Bu raporlann tetldldnı!.en IOll• 

cek yeni kadrosunun hazırlanma- ra bazı öifetmenlere ta mame 
·· d "1 ' ıı.ın-n.. " sına ba§l:ınmııtır. Teıkilatta bazı gon en mesa UJCUD a - ... 

deği§iklikler olacağı ve bilhassa Vekalet bunlara alt takdimaınele. 
memurlar arasında birçok beca. ri Maarif mildGrlBklerine ıldıhr
yişler y;ıpılacağı söylenmektedir. mittir. 
Bu arada tekaütlük müddeti ge. Takdirname alan ltretmenle-
len b~zı memurlar da Haziranda rin ekseriyetini llmet OkaUann• 
tekaüde sevkedileceklerdir. da ders veren ltretmenler t9fld1 

Inhisarlar umum müdürü Ad- etmektedir. 

-----------------------nan Halet Taıpınar yakında An· ----1"!9"---.... ----. 
~ karaya gw:ierek bu yolda V eka Pazar Puartıa. 

letle t~maslar yapacaktır. 

Deniz bank 
> 

ti NiSAN :::ııı:: 
4 28 Sefer 

t- 180 ltuım 

-• Un•• 521 1080 111 ıo• 
OO•• 1uı •• 111, iM 
ikindi ıı• •• ••• •• Ak.ant 1111 .... 1111 ıı• 
Vat•ı •• •• •• 111 
lm • •k •• ... •• •• 

Denizyolları umum müdürlüğü 
haline konulacak olan Denizbank 
umum müdürlüğü bir müddet da· 
ha şim:iiki şekilde vazifesine de
vam edecektir. Çünkü Denizyolla. 
rı umum müdürlüiünün kurulma
sı için Denizbank kanununun İp· 
tal edilmesi ve yeni bir kanunun 
M:cclisten geçmesi lazımdır. Yeni 1 

kanun projesinin hazırlanması bi:jl..'----..-.-.~~----~ 
müddet daha sürecekti.r 
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Balflk denizinden küçük Asyaya 1yjüs!akil bir G€ulet 
kadar uzanan zinciri tamamlıyor o~acak ''?'\ormaJ'' ve "anormal" söz. tara.fa atıp asıl olguları tetkil. 

lerı k 1 etmek H'tzımdır. Bunun için noı-onuşmnıarımızda, yazı a. 
runızda sık sık .gecer. Her lU. maile anormalin mahiyetlerin i 
.ıı.at ..tbl it b avıracak yerde, önce ııormnllc 6 

t.• bulunması da sab , o • J 

foktıt delaletlere bağlamıyaral{ anormali birbirinden ayırmıyn 
kuJlanırız. Herkes ilim adamı, calışmalıdır. Hangi dış hnssa•ı. 
her söylenilen söz do ilim sözU lar ye karalrtcrlcrdlr ki bize bu 
dcflldlr. Fakat s6zlcrlmizin, iki hususi hııll ayırmak lcln kfı.. 
keıımeıerimfzln Umf Ye objektif fi bir lcriteryum işini görebilir. 
dcıJAletıerı olmasını istediğiniz Sosyete hayatında da hadise. 
claltlkada iş değ!şlr. 0 ano ka. !erin ayrı iki nevi olduğunu gö. 

Kral Karolun kardeşi 
Londraya gitti 

ı.::ahlre , 15 (AA.) - Resmi hlısıı· 

.nab!oller:nde gösterilen kctuml) ete 
rağmen siyasi Kahire mah.ellerlndc 
FIUstln kon!cransının bir anla~ma llo 
Ft:tıtlnln mUstakll bir devlet olar.ık 

llA.rıı için konulan mUddct, ıo ıeno 
olarak tcablt cdllm §tir. 7 

% 
Parls, 15 (A.A.) - Petit Pa- Birliği fle mUzHkerclerc glr!şll 

rlslcn gazetesinde Dourgues'a mlş olmasını se,·ıncle karşılı. 
göre, Daltıktan l~UcUk Asyaya yoı·Jar. 

M.aırın Londra sefiri mUzakercle. 
rln nctlceslnl lnglltere hariciye neza.. 
n:Une bildirmek için goclccek p:u:ar 
gUnU Londraya gidecektir. 

clark . ı·UvorlıZ. A'l•nz nın·J hemen bil-olnylıkla ve mesullyctsızcp. ,, " 
ltuıı ı· e tlln fnrtlerinde bulunan "umu. andığımız sözler ve ke ım - " 
lcrı bu mUsbet dclfı.lctleriyle ml haller" normnl olanlardır. 
tcsbft etmekte gUçlUk çekeriz. Nev'in yalnız bazı fertlerine a
llatta. ozamann kadar bunları it olanlar, "lstisnnller" anor
naaıı olup da gellşigtlzcl kulla. mallerdlr. Bu istisnai halle, ba.. 

7 
% 

kadar uzanan zincir TUrkiyen1n Times gazetesi, başmakale · 
lltihaltlylc taınanılnnmak Uzere· sinde perşembe -gllnU a,·a nı ka. 
clir. Rsuyaııın muazzam insan ınnrasındaki mllznkere 1er1 ıı 
ve ham ınııddc deposu da siste· memleketteki lntlbarnı tahlil 
me girmekte seclkmlyecektlr. ederek, İngiliz milletini tanrru· 

Potit Journal'da Boussard, za mukavemet icln :rnıHlncak 
Musoliniyl artık tamir kabul et- davete derhal clabet etmeğc ha
mez bir adım atarak \'aıiyet al- zır bulunduğunu tebarüz ettir!· 
mağa mecbur etmek arzusunda ı )'or, Amerika Reisicumhuru 
olduğunu yazarak diyor ki: Ruzveltfn nutku ile de bUtUn 

mi ifade ile ilave edildiğini yazı
yorlar ki: 

Elen milleti bu suretle hakkı
nın ve bUyUk milli gayretinin tcs • 
lim edildiğini öğrenmektedir. 4 
ağustos 1936 tarihindenberi da -
ha bir §evk ve heyecan, daha bil 
yUk bir gayret ve daha büyük bir 

llabllmış olmamıza şaşarız. zı fertlere mahsus olmnltla. dn 
,, ' ., kalmıyor, bu fertlerle blrlıktc 

h ~orınal" ve "anormal mef. d kalkıj·or Demek ki a-
uını jl h psl orta an · 

le arı hem bfyolo em • 
1 

bir ferdin hayatına in. 010
Jl he mde sosyoloji illmle. norma ı ı bir haldir. 

tlnd F k t hlsnr eden gec c 
bu e kuıınnılmaktadır. • n a öyle ise normal ve anormal 

4 
% 

Berlln, Çemberlayn'ln honUz dünyadaki sulhcu milletlerin 
itimat gösterdiği Duce'yl, Mad· kuvvet bulduğunu )'azıyor. 
rit zafer resmi gecldlnden sonra Dally Mali diyor ki: 

iman ile sarfedilmekte ol.an bu 
g:ıyret Yunanistanın diğer dost 

Balkan devletlcrilc birlikte barış 
hizmetine taheis ettikleri milli 
ve yapıcı kuvvetlerinin ihyasını 
istihdaf etmektedir. Elen milleti 
bu beyanatı kati surette tatmin 
edilmiş bir hissiyatla karşıla. 

maktadır ve gayretlerine artan 
bir imanla de\'am edecektir. 

1 tıorınaı ve anormal hndlsc. . 1 1 tip fikrine sımsıkı er· r fikı r er 
\, 

1 
blriblrlndcn ayıran temel 1 ğl 

1 
• Bu tipe göre normal 

e u btltr bu 1 ba ır Ti. 

da İtalyan kıtaatının ,.e tayya· So\'yotıer Birliği llc yapıla 
relerinin lspanyadan cckllmesl cak hava ittifakı Polonya \ ' C Ro· 

tnunır farklar ın b" hal başka thH~ göre ille" 1• Biz olan ır • ı.. ZUJarda mUşterckt ı. 
1 

olabilir. Bizim tipimiz. 
vu l'a 1 ·e anor anorma 
tlı zunızda norma ' . - de ohm sosyeteler için anormal 

aı farkını sosyal hayat hadı. bl ö r mescit\ insan eti 
gClerı m Unnsebetiyle göreceğiz olan 

1
• r 0~ 'kadınlıı evlenmek, 

nu ki da yeme ~. ç oı tUn hayat olgunlu arın çok Allaha tapınmak, kan da,·a 
dutu gibi sosyal olgularda da Ut ek zUhtlllk nyrı tipten ıı0 11 sı g m • l'lnaı ve anormal olan ha er t lor için pok normal hal 

"ard 1 k a sosye e 
11 ır. Gerek norma • gere. - !erdir .Her sosyal nevin, normal 01'?naı tabU hallerdir; ynm ta.. mal sağlık ve hastalık 
biat t k la.. ve nnor • 
r in itinde ve tabla anu~ halleri kendine g6rcdir. 1

1la göre olan hallerdir. Nor. Fakat her umumt olan hftl 
lllaııe anormnll idare eden ka. 

1 
ıdır? Normal olan 

b lğfl norma m · 
Uolar ayrı kanunlar d , ay. 1 h 1 kendini vUcude getiren 

tıı ,_ 1 d Nor b r a ' ı.cı.biatln kanun arı ır. ~ - b 
1 

ortadan kalktıktan 
se ep er • ınaı ile anormali ayıranın sos: sonra dahi ar ık olarak yaşıya. 

Yolo~ jcin bUyUlt ehemmlyetı d dn umumilik 
. bilir. Bu urum · 'ardır. çUnkU normal, sağlık, TIIK: l 

1 
ayrıca k~raliter 

anormal işe, hastalık halidir. normn Öyl~ ~se normal half 
llatbuki insan hastalıktan ka. oladmazu.mumlJik half def!J, ya-

k mak sa ece . "ınınak ye sağlığını or~ şama şnrtlarına uygunluk halı-
ister. Sağlık sosyeteler icı~ de dlr. Halin umumi olmasını gör
ıgtenecek bir hdl, hastalık ıstcn mekle kalmayıp geçmişte onu 

llllyecck bir hAldlr. . k vllcudc getiren sosyal scbeple-
ı-çurııuı.ll nnorınalden a} ırmn h ld de bulunup bulun-

! . 1 tetki rln a e ~ın sosyolojik olgu arın • d ğına bakmalıdır. 
l{ınde bUtUn sosyolojik etUtıer ma ı il anormalden ayırmn-
1 1 · tatbik Normn 
Cin kullanılan Icnlde erı . tilcte çok bUyUk bir C· 

"t , ktur. nın pın d 
rnckten başka çıı.re ~ 0 

• tl yardır Bu saye e 
(} rnl hemmıyc ' · 

nce zihni normal ve ano~n devlet adamı. pcdagok, islahat-
hakkrndakl peşin ve kabll fıldr. k edebilmesi gereken di-
lerdcn prenosyonlardan kur. :ı yo·e teknikleri varolması gc. 

, 1 osye 6er' '~rınak lAzımdır. Norma B t kenlerden ayırmak idare ve 
le lnahı'vetlnc uyar sosyete m r~ setini makuJJcştlrlr. 

" h't'' ve sıya l C!enıcktır? Ancak "mu ı lı'\ scvyar satıcı arın 
• · d ne Mese · ı ı de ·u:vrna" mefhumların an kalkmaması mese es n 

k i af''ın kalkıp t an arııa ..... aıı? Normal "Jn ş et akıl ve mUcerre m -.. , · 1 bu m ucerr 
bit nıuradlrl midir? Öyle se. ki birçok münakaşalar yapı 

ERNEST BROWN 
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vandln<len nUkQI etmiş görmek-
le hlc şilphesiz memnun olacak
tır. 

SOVYETLER BİRLlôlNlN 
OYNIYACACt ROJ .. 

Londra, 15 (A.A.) -Haftalık 
bir sendika organı olan "For· 
vard" gazetesi amele mebusla· 
rından Herbert Morrlson'un bir 
makalesini neşrotmektedlr. Me
bus şiddetle Çemberlayn'a hU
cum ederek onu ezcUmle Arna· 
\'Utluk istila. edildiği esnada ''A
ristokrat dostlariyle balık avına 
gitmekle" lttihnm etmektedir. 

ıalrnlede netice olarak teca· 
,·Uzlere nihayet vermek husu
sunda Sovyetler Bfrlltlnln oy
nıyacafı rolUn ehemmiyetine f· 
şaret edilmektedir. 

SOVYETLER BlRLIClNIN 
VAZIYET! 

.Mosko,·a, 15 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

n. ÇemberJayn ve Daladler
nln beyanatlarından sonra Sov
yetler blr:llğl rnzlycUnde biı· de· 
ğfRikllk olmadığı görUlmekte· 
dl~. Sovyetler Blrlill ne anlaş
ma, ne de gaarntl istememekte, 
fakat yeni bir kollektlt emniyet 
lhdasında ısrar etmektedir. 

1 Bazı şayialara g6re, Sovyetler 
Birliğinin Baltık memleketlerl

"lnglltcre EfkArrnmumiyf' ni müdafaa taahhUdUndo bulun 
Enstitusil" bugiln İngiliz hllkfı· maması tok muhtemeldir. Eaa· 
meti tarnft:ırlarınn şöyle bir su. sen kendisinden böyle bir şey 

:ıl sormuştur: de istenmemiştir. Bununla be-
b bu memleketlerin lıtlk-

!nkışaf halini göstcrmlycn ıh. ~~bi~lr. Fakat sosyologun vaz!. 
tıYarJrk ve gC'rllik halleri ano~; fesi bu tip satışın bağlı olduğu 
llıaı mı olacak? Normn~ ~~u ekonomi btınycsinl bulmak ~~ 
''neşe haz hali" midir? a göre bugUn icin ckonom 

- Eğer Baş,·ekll Çembcrlnyn ra er, k Sovyetler Blrll· 
1 kim ln· !Alini koruma ı;ekllecek olursa, s zco menfaati icabından olaca-

ıdıtcre baş,·eklli olmnlıdır? ğlnln t dl 

ltı bfr,talum hastalıkların ~bllçbb~rr coı::ten r:ı.nlı bir örf mu, ;}!•oksun 
1(. gı ı bcplcr e s -acı VPrmediğlnl, dobum . mahalli ve arızı se • il 

takım normal hallerin de acı)- unmektc olan bir artıl,, rast 
le birlikte olduğunu görUyoru~ :dot mf olduğunu kestirip/ ; 
~ormalle anormali ayırmalU ~aktır. Sırt hamallığı veJ nı 

1 kik mabsu ' 1 lurum nvnı ır. <:in objektif bir tct . t rblye icin c e c · 
larr bır e olmıyan bu prenasyon ---

· ğr dUşUnUlmck e r. 
Aşağıkl resimlerin y:ı.nlnrm· Nihayet, "Finlandiya ordu· 

da görUlen nislınllerden nnln- sundakl kuv\'etll Alman nUfu. 
şılclığı vechilc en çok rey nlsbc- zunun" Sovyet askeri mahfllle
tlni sabık Hariciye Naz~rı Eden rinde endişe uynndırdığı kaydc
almıştır. Diğ(!rlcrı sırnsıyle gös· dllmektedir. 

•crilmelrtedir. KRAL KAROLÜN KARDEŞl 

'k LONDRADA H :tJere SUI ast Londra, 15 (A.A.) - Dail)' 

manya tararrndan çıkarılan 

m llşkU ileri bcrtara f edecek \'<' 

fnglltere ile Frnnsanın Roman. 
ya ve Yunanlstana yaptıkları 

garantlyJ kuvvetlendirecektir. 

ASKER TERHİS EDlLlYOR 

Bükre~. 15 (A.A.) - Resmen 
bildiriliyor: 

13 nisanda Macaristan harici 
ye nazırı Kont Casky'nin harici • 
ye encümeninde beyanatta bulu 
narak Macaristanın Rume,n hu· 
dutlarına riayet edeceğini söyle· 
mesi ve bu beyanatı Macarista -
nm Bükreş elçisi tarafından Ro • 
manyaya bildirilmesi ürerinc Ro 
manya bükUıneti:.ailih altına alın 
mıı olan ilk armflan terh.i-. et -
mefe karar venni§tir. 

VERiLEN TEMINATT AN 
SONRA YUN ANISTAN 

Atina, 15 (A.A) - Atina A· 
jansı bildirliyor : 

B. Çemberlayn ve Daladierin 
beyanatları hakkında tefsiratta 
bulunan gazeteler, İtalyan hUkft
metinin ç:ok vazih, kati temina
ta bu beyanatın aynı kati ve res-

Parls, 15 (A.A.) - SalAhiyet. 
tar bir menbadan bildirildiğine 
göre, Fransa ve İngiltere tarafın 
dan earki Avrupa devletlerine 
verilen şimdiki garantiler mu -
vakkat bir müddet için muteber 
dir. Bu miiddct zarfında bir ta • 
kım iki taraflı paktlarla daha. 
.... eni§ bir mütekabil emniyet sis· 
~ . 
temi vUcude getirilecektır. 

Londra, 15 (A.A.) - Arna -
vutluğun Londra sefareti tebliğ 
ediyor: 

Tiran hariciye nazırı, 13 nisan 
da Arnavutluk sefaretine bir tel~ 
raf çekerek Tirand~i ııözde mil
let meclisince ittihaz edilen ka • 
rarlan bildirmiş ve bir hükfunet 
kurulduğunu haber vermiştir. 15 
nisanda Londraya gelen bu telg 
rafa Arnavutluk sefiri §U cevabı 
vermi§tir: 

"Tiranda ecnebi tahakl<Umü al 
tında kurulan rejimi ve hükfunc~ 
ti tanımaktan imtina ediyorum. 

Görüp Düşündükçe - - ~ __ ...___, 

Siyasette gerilla! 
Gözler denize döndü; dürLinler denize çevrildi. 
ilci telırafla dünyanın Adriyatik layıalnnda halecanla çar. 

P4lJt yürekleri, timdi Akdenizin batıımda,_ Herkeı oraya baJn. 
yor. Çünkü Frankocular, bir yandan ''Cebelüttank,. rn arkasın. 
U. pusuya girerken, bir yandan d'l Alman donanmaıı, Akdenize 
UMJmak üzeredir. Alman donanmasrnın 1918 fetaketindea ton· 
ra, artık hatırı sayılır ,bir kuvvet olup olmadıiını bilm.n. Fakat 
bu toplanıJtan da hayır umanlardan deiilim. 

ı
Express gazetesinin diplomatik 

hazırlamışlar muharririnin bildirdiğine göre, 
~ii4JılR~ia it •• Romanya Kralı Karolun blrade· 

31 Martta aoylenen nut· 1 Prens Nicoıas ''Gizli bir va-
.kun niçin yarıda keıildiği :ıre" ne Londrada bulunmakta· 

timdi anlatılıyor dır. Presn, gecen çarşamba gu. 

imam aaraan fey, ıiyaıi hedeflerin aydınlık feyler olmayı. 
fıdır. "Şarka doğru" eıki bir anaM akıtı, bir tarih vazifesi aa
yılryor. Ala! .•. Akdeniz hüimiyeti Qvnımm ~ p~leri malUım. 
Fakat gayeleri~ irr*inlar ara11nda aldın, müvazenenin bir köp. 
rüıü bulunmak lazım gelmez mi? Yoksa bütün ihtiyar ve irade 
frenleı'.inin bozulduğu çılcın bir çağ içinde miyiz?. 

1 

Dün söylenene buıün, yalan dam,.aıını vuruyor; dünün 
yaptığını, bugün, yıkıyor. Neye, kime, niçin İnanacaimuzı biz 
de !•tırdrk. 

Son hak11z iıtililar karı1111tda bazı memleketler vatanlarını 
"Gerilla,, denilen dafınık çete muharebeleriyle koruyup kurtar. 
tnaia çalıııyorlar. JJOndradnn bildlrillyor: nı.ı Londraya gelmiştir. 

''Dally MJrror" gazetesinin SO\"YETLELE YAPILACAK 
yazdığına göre 31 Martta, VIJ. !TTlFAK 
hclm Şafcn'de "Tirpltz" zırhlı· d 

15 
(AA.) - Bir haf· 

dl il 1 1 Lon ra, · sının denize in r nıe meras m d erglnllkten son 
1 1 ı 'HdU k ta devam e en g -esnasında JI t er ' rme . ·ctı tetkik eden İngiliz 

maksadlylc \"atanper\'Cr Çekler ra. 'nzl) b vazı etin son dip· 
tarnfından bir suikast hazırlan· m.Ltbuatı. u Y 

faknt bu suikast teşebbU· lomatik temaslar ve İngiltere ı. 
:U'~estapo ( .~lmnn gizli polisi) le Jt"'rnnsanıu Yuııanlstanla Ro· ı 
tarafından 0 gUn keşfcclllmlş.lmanyaya verdikleri garantiler. 

tir. lıe tavazzuh etmiş olduğunu mU·ı 
HiUer Vflbelm Şafen'e gelme· 1 şah ede etmekte ve dolayıslyle 

den az e\·vel Alman sh·Il polls·ıbUyUk bir memnuniyet göster
Icri rıhtımda, ceplerinde otoma- mektedlr. 

(Devam• 7 ncids) Gazeteler ,bilhassa SovyeUer 

Çeteye mağlübiyeti kabul ettirmek imkanı yoktur. Meydan 
muh.nebeıi vennezler. Sağdan çarpar; yüklü düşmana raıtlarıa, 
ıola ıapar ve bafka bir puıuya yatar. 

Buıün Fnınaa ile, yann lngiltere ile, öbürgün Ruıya ile an
latma kapılan açarak, hiç biriyle bıağdatıp bağlanmıyan bugÜn. 
kü ıiyaaet, diplomaıid• baılamıJ bir gerilla mıdır acaba? ..• 

Baksanıza, dün Adriyatik kıyılannda idi. Tuna ıulariyle 
birlikte akacak sanılıyordu. Ansızın ti Cebelüttarık'a fırladı. 

Biz. hidiıelerin içinleyiz. Yuvarlana yuvarlana gittiğüniz 
için bunlan pek yadırgamıyoruz. Ama yannki tarihçinin hali ne 
olacak? •. 

Bu arapaaçmı naıd çözecek? Bütün bu İpıiz sapsız lcah.ıı
tan ne türlü bir bütün çıkaracak? ..• 

~······· 
HAKKI SUHA CEZGIN 



, ~.AKIT 

Sa bık Avusfurya Ba~vekil i \\ 
Muhakemesi yapılmak üzere 

tahliye ediliyor 
v 

LIGIMA 
Şuşning nasıl fevkif ve nasıl 

hapsolunmuş? 
HARPUTLU .. ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 

-39-
vuntta bu aksaklık beni sars -
mıya başladı. Dördüncü de lise 
rakibime ııavurduğum sol kroşe, 
terli çenede, bir inhiraf yaparak 
bu sefer de bileğimin burkul • 
masına ııebebiyet verdi. Artık bu 
iki mühim hendikapdan sonra 
maçın sonuna kadar kendimi bir 
daha toparlıyamadım.,, 

Cilbertlere rekabet mak8adı gU -
dülmüyordu. İlk senaryolar el -
bette ki boks ve boksörlük sah -
nelerile dolu olacaktı. Maamafih 
Holivutta karısı Estel Taylorun 
mensup bulunduğu Paramunt 
stüdyolarında cihan şampiyonu. 
nu da adamakıllı bir kalafata çe 
kip şekil ve §emailine biraz çeki 
düren vermek çarelerine be.ş vur 
dular. Estetik makyajın ilk te _ 
mellerin!, kaş almak, dudak ve 
kirpikleri boyamak, kaşların in
celiğini tanzim etmek, saçlara 
züppe bir eda vermek • o zaman 
t! ense kökUne kadar uzatınak 
bayağılığı yoktu ama yine ne de 
olsa erkekçe ve sporca kesişten 
farklı uzunlukta idi - kırık dişleri 
tamir teşkil ediyordu. 

o kadar iştiha ile bağlanıyordll 
ki biçimsizce sayılan burnu dtl
zeltmek için bir ameliyata bili 
katlanıyordu 

Sabık Avusturya Baıvekili Von 
§uılnı'in Musaolinin teklifi ve 
ricası üzerine yakında tahliye o
ı&cağt Fransız gazeteleri tara. 
flw bildirilmektedir. 

Avusturyanın Almanyaya ilha. 
kmı müteakip hapsolunan sabık 
baıvekil bütün akrabası ve yakın
lafmdan tamamen tecrit edilmiş 
olduğundan mahpusluk bayatını 
ıİi tekilde geçirldiği hakkında hiç 
~ maıamat• et.de edilememiıti .. 
:hfrat sabık baıvekilin sadık dost
ıGindan biri kendisiyle görüıme-
1& muvaffa~ olmuı ve çok feci 
ı[rait içinde !sürmüı olduğu mah
~luk bayatını gazetelerde neı
İltmiıtir. ' 

NE GIDA- NE IŞIK, NE 
TEMtZ HAVA 1 •• 

Sabık baıvekil Şuıing, Belve
der ıatosundan Metropol oteline 
nakledi)dikten sonra en Üllt katta 
50k ufak bir odaya kapatıtmııtı. 

Penct . namma tavantald ufak 
bir delikten baıka menfezi olmı
yan bu odaya ancak büzme ıek
linde bir ziya giriyordu. Mahpu
•un yaz aıcağında bu odadaki 
elim ıerait içinde çekmiı olduğu 
ıztırabı tahmin etmek hiç de mü§ 
kül değildir. Tavandaki küçük 
delik de ancak gUnün muayyen 
saatlerinde açılıyordu. 

Mahpusun ilk günlerinden son
ra baıvekille arzu ettiği takdirde 
dı1cırdan yemek getirtilebileceği. 

ni söylemiılerdi. Halbuki Şuıing 
ne ailesi, ne de dosttan kendisine 
•okutmak imklnlarına malik olma 
clıkları gibi karısı Kontes Verra 
da ufak bir maddt varlığa bile 
malik değildi. 

Sabık baıvekil haf tatarca öğle
leri bir çorba ve akşamları da ku
ru ekme~ yemekle iktifa etti. 

Alman hiı1cl1meti için sabık baı
vekilin akli ve bedeni varlığının 

çok kıymeti vardı. Menfaat um· 
duklan bu. vücudu kaybetmek is
temeidiklerinden ona bu kadarlık 
bir hayat temin etmişlerdi. Alman 
blikameti Şuşing'i Avusturyanın 

ilhakı meseelsinde göstermiı ol. 
duğu muhalefetten dolayı muha. 
keme edecekti. Bu sıra.da birçok 
dedi'"ı<odular da çıktı. Sabık başve

kilin Avusturyamn ilhakını çok 
yerinde gördüğünü bildirmit ol
duğu da ileri sürüldü. 

Hatta bu dedikoduya başveki
lin karısı Kontes Verra Fugger'in 
ismi de karıştı. Halbuki Şuşing 
kansiyle ancak haftada bir defa 
bir memurun nezareti tahtında 
görüşmek hakkına malikti. 

ŞUŞN!G HAPSOLUNDUGU 
MODDETÇE NE OKUDU? 

Von Şu~nig'e hapsolduğu müd-
detı;e ancak bir tek gazete oku
mak hakla yerildi. Bu da Viyana. 
da çıkan bir nazl gazetesi idi. 
Sabık Ba1ve:dl matbuatı takibe 
milaaade verilmedill takdirde hS-

idmlerin suallerine cevap vermiye 
ceğini bildirince bu hakkı da ge
ri alındı ve bundan sonra kendi- 35.000 kişinin müthi§ alkış1an 
sinin gece ve gündüz, hatta uyur- a;asında iki rakip aynı zaman~a 
ken bile baıında bulunan hususi rmge çıktılar. Fakat he_Y~at ••• 
muhafızı ile bir tek kelime konuı- Amerika halkı Fransız harıkası 
masına müsaade olunmadı. Böyle. önünde bir kere daha hayal su • 
ce sabık Avusturya başvekili kutun& uğramaktan geri kalma· 
dünya siyasetinden hiç bir haber dı. Karpantiye en ümit bağlayan 
alamaz oldu. lan da mUthiş bir inkisara uğ • 

t k --r· b" aç rıkar: Aynı tarihlerde aynı mahal.de ratan azam o u ır m :s • 

mahpus bulunan Baron Roçild'e dı. Maçın devamı olan ~n. ra~u~ 
muhafızı ile satranç oynamak hak esnasında Fransız bokso.:U Y 
kı verildiği halde bu lütuf Şuınig- nız dördüncü ravuntta şohr~tl?.e 
den esirgenmiıti. yakıeır bir müsabaka kudreti gos 

terebildi. Dokuzuncu ravunt baş-
Sabık baıvekilin bütün faaliyc- larken Karpantiyenin eski kurt 

ti dar odası içinde bir aıağı bir meneceri "Dekan,, boksörUne her 
yukarı ldolaımaktan ibaretti. Her- ne kadar biltün §iddteile hücuma 
hangi bir ıey hakkında yazı yaz- geçmesi hakkında bazı direktif • 
ması, not alması da pddetle me. ıer verdiyııe de para etmedL Ve 
nedilmiıti. sayı hesabile Karpatiye Ameri -

Bununla beraber baıvekilin si. kadaki ikinci tecrUbesinden de 
yasi hayatının son günleri bugün mağlClp ayrıldı. Her iki boksörü 
tamamen aydınlanmıı bulunuyor. 0 akşam birlikte yemeğe davet 
Avusturyanın ilhakından on iki eden Cek Dempeıeyin sofrasında 
saat evvel 11 mart gecesi Şuınig Karpantiyeden başka Şerif ve 
siyası arkadaıtarının bütün ısrar- daha bir Ud ahbap bulunuyordu. 
larına rağmen Avusturyayı ter- Ukin Gibons gelmemişti. Bu 80-

kctmeyi reddetmiı idi ... Aynı ge- ğuk hareketi lle Dempseyi kıs -
ce Viyana radyosunda millete ve- kandığı hakkındaki hükümleri 
da eden sabık baıvekil muamelatı kuvvetlendirmiş oluyordu. Kar -
yeni federal baıvekil Seys 1nku. pantiye o gUn verdiği izahatta 
art'a devretmiıti. muvaf!akıyetsizliğini §Öyle an • 

. • ik tatmıştı: 
Devir muamelesı bıtt ten son. , An d k b'l ..... 

Bu maçla Avrupa, Amerika 
karşısında senelerce telifi edil -
miyen ağır bir iflasa uğramı§tı. 

Bu aralık cihan ~mpiyonlu -
ğunu elinde tutan Cek Dempsey, 
biraz da karısmm teşvik ve ta _ 
va.ssutile artistliğe merak etti. 
Tabii adeti ve kaim vilcudile, yum 
ruklar altmda, zaten ahım şa • 
hım olmıyan yaf!ll!lıJaşmı§ çehre
sile Rodolf Vallntinolara. Con essesesi olan Welesley Cellege'de 

---·------------- -----·----
........................... 1 ..... 

Haftanın en güzel ve en büyük programı: 

SARA V Sinemasının 
2 bliyük filmden mürekkep emsalsiz programıdır. ı 

1- LOREL HARDI AVCILAR ı 
iki komiğin en son ve en neı'eli Tlirkçe sözlil komedileri 

2 -Korkunç Gece 
Florence Rice ve Edmond Love . t • trenman a aya ı egım -

ra Şuınig beraberınde Se:·s nku- d bi k tl t Bı"r 1• w • • d ğ en raz sa a anmış ım. - tarafından OJDMmll büyük •§it ve nbrap rcnanı 
art 0~~'~. halde ~tomobıli~e 0 

ki tecrilbe idmanından sonra bu 11lveten: FOKS JURNAL: Mr. Lebrun'un yeniden Reisicum- 1 
ru yürumuı .• Yenı baıvekil ken- .__ t 'l t•w• za 1 h • ih b y . i 1 

• • • • _ • • iU ızanm amamı e geç ıgıne - ur ınt a ı ve unanıstanda stikl!l şenlikleri 
dısını ovıne kadar gotürmek ıste- h' ld H lb ki ikinci ra • • 

• b"ld" • .. . t b' ıp o um. a u -
diğinı ı ırmesı uzerıne o omo ı- -------------------------------- -------

• VAKiT • 
\BO~E TARlFESt 

Jlemlekel llemleltıt 
lclnde dııında 

Aylık 95 155 Kr. 
3 aylık 260 425 • 
6 aylık '75 820 .. 
1 yıllık 900 1600 • 

Tarif eden Balkan Birlili 
için ayda otuz kurus düşülQr. 

Posta birliğine girmeyen yerlere 
ayda yetmiş beşer kuruş um· 
medilir. 

Abone kayJını bildiren mek· 
tup ve telgraf ücretini, abone 
parasının posta Teya banka ile 
yollama ücretini idare kendi tı· 
zerirıe alır. 

Türkl11enln her poşta merkezinde 

VAK/Ta abone 110.:ılır. 
Adres değiştirme ücreti 

25 l..uruştur. 

lLAN ÜCRETLERi 

Ticaret ilAnlarının santim -
satırı sond:ın itibaren ilAn say· 
falarında 40; iç sayfalarda SO 
kuruş; dördüncü sayfada ı; 

ikinci ve üçüncüde 2; birincide 
4; başlık yanı kesmece 5 lira· 
dır. 

Büyük. cok devamlı, klişelı, 

renkli ilAn verenlere ayrı aHt 
indirmeler yapılır. Resmi ilıinln
rın santim • s.atırı 30 kuruştur. 

TlCARl MAHIYE'ITE Ol.!\llYAN 
KÜÇÜK lLANLAR 

le birlikte binmiıler ve yolda Seya B • p E '< • 
tnkuart birdenbire ağtayarak UgUn 1 -:--"~~~"""S~l;.;n~MM.,~~~ --Ul4ıl,~~ı.M~....,....-.... .,.~rı...-"1-r--• • • .. •• .... 
Şutnlg'• bu vazifeyi baylec:e de.. / Halkmitzi• efası 100 kuruştur. ç ı ı 

k ·· • ilAn verenlerin bir dtlaıı beda-
ralmanın kendisini pe muteessır 1 s •• F d • ı e vadır. Dört sahn gecen iltınların 
ettiğini, yeni v? ·ifcıini 'kalben • u v eg ş e a l er l fazla satırları beş kuruştan be-
as11 kabul edemiyeceğini, vaziye. sap edillr. 
tinde bir ihanet ıekli göründilğil- Illımd kupona oellrenlere 
nü itiraf etmiı.. Bunun üzerine Seanslar: 1 - 4,15 ve 8,10 kücük ildn tarifeli 11ürde 25 

Şuınig arkadaıını teselli etmiı.. 2 c A M B A z A N E ç Q c u G u lndtrtltr. 
Belveder ıatosuna gel.dikleri za- - V:ıkıt hem doğrudan doAnı-
man Seys tnkuart sabık baıveki- Fransızca sözl~ son derece.de müessir IMr macera pheseri. Bat rollerde: ya kendi idare yerinde, hem An-
lin elini uzun uzun sıkmıı: VALAS BERY - JAKI COOPER kara caddesinde Vakıt Yurdu 

allında KEMALEDDiN 1RE.~ 

- Bu gece sabaha kadar baıve-
....................... Seanslar: 2,30 - 6 - 9.45 ............. ! . ..... 

U~t ~lıcdnh~~ blıemrin~-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;-.--------------------~ 
olursa tut!en bana telefon ediniz, P. 
demi1. 

SEYS tNKUART CEVAP 
VERMlYOR 

Gecenin saat ikisinde Madam 
Şuınig bavullarını hazırlıyarak u. 
zun bir seyahate çıkmağa hazır. 
landığı sırada Belveder ptosunun 
nasyonal aosyalistler tarafından 

çevrilmekte olduğu görülmüı. bu 

Bugün Melek sinemasında 
Haftanın en Qüzeı fllml 

Kutup Yıldızı 
Fransızca sözlü Atk - Güzellik • Gençlik, nefis tarla ve 

tıan Bürosu eliyle ılı\n kabul 
eder. (Büronun telefonu: 20335) 

ı"···-····-------·-· .. ------ı 
iAlemdar sineması 

JKI FiLM 
Büyük Vals 
Faks Jurnal. 

........... --------------------· 
vaziyet karıısın.da Şuınig telefon ERTUGI\UL SADİ Tg~ 
ile Seys tn'kuart'ı aramıı; tele- SQNYA HENNIE RICHARD ~RE "' Şehzadebaşı (TURAN) 

danslar fevkalade eil en celi bir mevzu 

fonda bir dakika, iki dakika, üç - O ENE Tiyatrosunda gündiiZ 

dakika bekıemiı. nihayet öte ta- llAveten PARAMUNT dünya haberler ı· matinede ccrne baygın· 
raftan bir ses, bir memurun sesi, lar) Yodvil 3 perde 
Bedinin katt emri üzerine Seys Bugün saat 12.45 ve 2.30 da tenzillth matineler. Gece: (Ellı ;)aşında Cmın) Yodvil 
lnkuart'ın bundan böyle kendile- 3 perde. Atcl~ n Sere ve l\liı;e vnr) ete 

b'ld" · '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~·~!!!!!'!!!!!!!~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---js~r~up~l~n~rı.:.. __ _ riyle görüıemiyeceğini ı ırmıı.. -
Bu sıralarda da ptoyu saranlar 
içeriye girerek Şu§nig'in tevkif 
emrini bildirmitleıldir. 

Şuınig'in mevkufiyetinin ilk 
haftaları Belveder ıatosunda geç
tiği için, parlcta gezmesi ve ara 
sıra ziyaret kabul etmesine müsa. 
a.de edilmesi kendisine yapılan 

son Iiıtuflar imi§ .• 

BugUn sab·k ba§vekilin tahlL 
yesi ve mahkeme huzurun~a 
Bertin • Roma mihverinin tesbıt 
edeceği ıekilde ifade vermesi hal 
yanın menfaatlerini koruyacağın
dan Mussolini sabık baıvekilin 
tahliyesi için Alman hükumetine' 
müracaatte bulunmuıtur. 

Bu haberi vere11 Fransız gaze· 
tesi sabık baıvekilin tahliyesini 
müteakip kendisine timalde Bal
tık aabilinlde bir villl verileceti ve 
hayatının ıon gUnlerini burada 
serbestçe geçirmesine müsaade 
edileeeil bUdlrilme'kte&. 

Irn.'k Kralı lkin.ci F"'!/MJJ, ~il n!JGntn en ~ kralıdır. Re~im. - - - -
de dört ya.fWlaki kralı a.t ;i.aı;J.n. de Pil' mera.rim4 gitürken görü-
pnAM& 

İnsanlar 

sclhallnde 

Dünya. ' •• bir kasırgaya tutulmuş 

A 

LALE'ye 
Sinemacılığa bir şeref tacı ~lydirt'n 

KEŞİF ALA Y I 

akıyor 

ERROL FLYNN - OLIVIA de HAVILLAND 
.......................................... # 

(
• BUGON !~ .... ~~.'!~~~nemasında 
ROBERT TAYLOR WILLIA'1 POWELL 

MARGARET SULLA VAN ve ANNA BELLA 
tarafından fevkalade bir 

tarzda oynanan 

3 ARKADAŞ 
Fran11zca sözlü 

Atkın bütün cüzelliii 
Ene Maria'nın dahiyane eseri -- - - _,.. ---

tarafından yaratılan 

BARONES ve UŞA~l 

Ea l\~7.m J,iw ftc,m•di 
En mii.-nir bir -n.ev7u 
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tice ile 3 - 1 Fener lehine bitti. 

1K1NC1 DEvRE 

aeşiktaş • Demirspor maçı 
Ankara, 15 (Hwıusi) - fstan 

bulun Beşiktaş taknnı bugUn ıeh 
rimbde Demirspor takımı ile 

maçını yaptı. Spor mahafilinde 
heyecanla beklenen ~u maç çai 
fazla Beyirci toplamıştı. Oyun 

çok heyecanlı geçıniş, iki tataf 
da çok sıkı oynamışlardır. Neti 

cede Demirspor, gol .kaydetmiş 

ve ~ıfıra karşı 2 sayı ile maçı ka 
zallDlJitır. İkinci kl8Dlm bqmdan sonuna 

PAr·ı.-.;;p.&a;ör.yteC!ilcti. ~------~~~~~
ı..trHıer bld•mlf'er ve mail6- A~ ıampiyonauna 
bıyetr kabul etmff bir haldeydi. ittir~k edecek Olan 
ler. Fenerliler i8e p.yam hayret 

derecede kötU blr maç yapıyor. Gürecçilerimiz 
lardı, o kadar ki Top Doğanspor ~ 

nutıf aahumdıL hattl eeza çizgi- Dün aktanı har~ket 
si içinden çıkamamakla beraber ettiler 
san Jicivert ınilhacimlerinin a -
kıllara hayret veren beceriksiz • Norveçte yapılacak olan Av 
likleri yUzUnden netice alınamı . rupa güreş ş:ımptyonal!llna ı,ıı 
yordu. rak edecek olan Türk milli gU 

Nacinin §a.hst oyunu, Ya§ann reş takımı dUn akşam Kösten-
3 metreden topu avuta atışı, Se. ce yoluyla hareket etmiştir. 
mihin ıskalan, Ali Rızanın ar • 

Mektepltıer arasında: 

Futbol ve voleybol maçlan 

llekltpllltl' futbol larnovaırnda Galafaıarau - l11tanb11l llıtıl ııe llnııdnrpa,a - Tlaurlut mar1;;;;nda 

Mekteplller arasında tertip ~olsUz ola-rak beraberlikle bit tebtnl 8 - 15; 10 • 15. İstanbul lf 
edllen ftubol ve voleybol mUsa ti. sesi Hayriye lisesini ıı. 15, 10 
baaklarma dtın de devam edU• Üçüncü karşılaşma Boğaztç. 15; Işık lisesi Hayriye ıtsestnl 
dl. ile lstlklAl lisesi ekipleri arasın 11 - ı 5, 1 O - 15; Haydarpaşa ıı 

Futbol ::la idi. Baştan sona kadar ha ıesl de Şişli Tera kktyl ı 5 _ 4, 
Taksim stadında yapılan ilk klm bir oyun çıkaran Boğaziç· 15 • 6 mağlflp etti. 

mllsabakada Galatasaray takı- takımı bu mllsabakayı sıfıra Kızlar arasında 
mı çetin bir mttsllbakadan ıon- ·carşr dört golle kazandı. 

Kız mektep1ilerl arasında va-
ra lstanbulsporlulara 3 - 2 met· Voleybol pıla vqle) bol müsabakaları 
16p oldu .MektpelUer arasında yapılan ıeticel~rl verdi. 

lklnct nı.Usabaka da çok ente'T voleybol turııov.aıına, gene J(a- Kandilli kız muallim mekte-
reaandı. Mtıtevazln bir kuvvetle bata, Jlıeıl aalonunda devam e- bine 15. 5, 15 -11: tnann, YUce 
cere7an eden bu karşılaşma, 4Hd1. Alınan neticeler şunlar. Ülküye 15 • 2, 15 - 3; Eren köy 
muayyen mtıddetten sonfa ylr- dır: de Cumhuriyete 15 _ 4, 15 _ 5 
mi dalrfkahk temdide ratmen Sırnat mPktebf, Muallfm mele. galip geldi. 
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Amerika Cumhurrei- ! 
Garantilerden 

sonra 
Nfğd8de köjlüye bfyUk- bir 

ihtimam gösteriliyor 
RadyO 

dünkü nutku • • 
sının 

Dünya matbuatında nasıl karşılandı ? 
Londrıı. l:S (A.A.) - ReiaJcuınhur 

nuzvolUn dUnkU nutku hakkında ter. 
ıılrlerde bulunan matbuat Amerlkanm 
ktlslk infirad umdeslnden gen13 mııc.. 

ya.sla &ynldı{;'lllı lttıtakla kaydelmelc. 
tedlr. 

Tlmea caz.eteal, sulh tarnrtarı olwı 
bUtUn clilny mlllcUerta karnnnı Amc 
rlka Relstcombıırunun dlkk te ısayaa 
ıın1kfylo iyice talcv1ye ecllldlğlnl yaz.. 
mslct.adır. 

:Maneheıter Cuardlan gazete.si, Avru 
anm sulhperver kuvveUerlnln AmerL 
kadan luymeUl bir te,vlk gördüklerini 
kaydetmektedir. 

Dally Teleçaph dlyor ki: 
"DUnyanm en aulhperver blr mille. 

Unln tepeden tırnağa kadar aildlılı bir 
ıatada aözünll yürllt.mcsl zaınanınnzw 
gnrfp hallcrlndcıı btri değil midir? 

Dally Hcrald oöylc yazıyor: 
•'Avnıpanuı sulhperver mllletıcrlnln 

bllyUk. Amerikan demokrıuılslnln yar. 
dımmda.ıı lıtlt&de edecekler! gittikçe 
deha fazla ıserahatlc anlaıılmakta. 

dl!'.,, 

* * * 
Londra, llS (A..A.) - SaIAhiyettaı· 

mahfellcr, Ruzveltln nutkunu bllha.ua 
nutlmnun •'.Amerikan mllletınln dUı:ı.. 

yad& nl.zam ve aaaylpn tee.!SUııll için 
s~1n1 yllkaelteeeğf., ne cb.!r olan :ıu.s. 

mmı müaalt bir §Ckllde kUJilamalcta. 
dırlar. Bu kunm, AmerlkArıtn be:erlye 
tin sulh içinde 1nlt1şafmı korumak içlıı 
hortQrlU meaullyeto ginnego har.ır 

bulundufu ıekllnde tel.sır edilmekte. 
dlr. 

BEIU..1.N lTHA.'1 EDlYOR 

Berllıı, 15 (A.A.) - Matbuat. P.uz.. 
zeltl Inglll; kabinesi tııratmdıın ta. 
kip edllen muhasara siyasetine yar. 
dım ebnekle itham etmektedir. 
Almıuı lstllıb:ırııt bUroauııuıı Ya!Jlng 

ton muhabiri yauyor: 
R!Ulclt, Çembcrla.)n ve Vllaon"un 

bJerl Uzertndo yllriiyor, Amerika d ~·. 

Iııtlertne lllmmsuı: bir gıınuıtı \1'adcdl. 
yor Te Avnıpıı. lşlerlılde knti bir rol 
oynamak fddlaııınd:ı. bulunuyor. 

Yan re3m1 Deut.scher Dlenst gaze. 
teııl, ,,Ruzvelt harbe tqv1k ediyor .. 
ba,,tığı altında Aınertka Reı.lcumhu. 

runun tahrik yollyle sendelemekte o. 
lan aakaızlık cephes1nl HlUer ve Kuıı. 
ollnlyı karuı mOdataa etmek ııtedı. 

ğlnt yazmakta ve bu iki devlet ada. 
ınnım ceaaret ve ulmle Avrupada ye. 
nl bir adalet teala ederek garp demok. 
rastlerlnln sebep olduklan kan§rklık. 
lan izale etmeğo talı~trklaruu ilave 
etmektedir. 

FRA '...,JZ l\IAHSUA.'J'l.NDA 
Pıı.m, l~ (A.A.) - :Matbuat. B. 

Ruzvellln beyıınataıı memnuniyetle 
kal'ltlıı.makt& ve takat bunun daba 
l<at1 olmamasından dolayı tee.uUr g6s 
termektedlr. 

Epogue gazetesi, harp zamantn'1a 
Amerlkar,an slllh ve ham madde §ek. 

llndc muzaheret etme.sini istiyor ve: 
,.BJ hususta karar 'verilme.si için kay 
bedlleeek vakit yoktur,, diyor. 

BousıııırJ, Petıt Journal gazete.,lndt 
diyor ki: 

Bl.ze kar~ı ve harp zamanında tay. 
yare tatmak k fi değildir. Amerlkn 
çok daha fyf ;eyler yapmalı ve bunu 
glmdl:len <IUnyaya bildirmelidir. 

Oeuvre gazetesi, Ameı1kada, B. 
Ruzveltln ihtiyatlı ve yorulmaz icra. 
atı ııı.yeılnde, demokrat bir memlekc. 
tin herhangi bir karan lçln elzem o. 
lan etkAn umumlyenln tebellilrUnU 
mUıahede ve tesblt etmekle beraber: 
,.Bu barekethı memleket zlmamdarla. 
rına Mnsaıyoı:ıel beyanatta bulunmak 
1mk0.nınt verecek derecede llerlemedl. 
ğlııl t~sUrle kaydedebUlrlz,, diyor. 

Humartte gazetesinden: 
B. Ruzveıttn ı-üııterditl hJVlk ve 

te3çl Fro.naa ,,.e Iı:ıglltorcyl daha ke.tl 
surette Uerlye ııevketmelldlr. 

AHERIAD:\. 

Nevyork, lri (A.A.) - Gazetelere 
göre Ru..-veltin nutku, yeni bir Ame. 
r!kaıı ittihadı uındestnt ortaya atmak 
tadır. 

Ecnebi ve bllhaııu. Alman umdele. 
rinln ecnubt Amertkaya aokulmaıı; 

Relllcumhurun nutkuna lııtiııat eden 
.,Nevyork Time.ıs,, gazetesine ıu tefsir 
Jerl telkin etmektedir: 

,,Bu lstılrı.ya kargı verilecek muslL 
hane bir cevap vardır. Du cevabı iae 
Reisicumhurun bahsettiği (Iktıaadl 

mtızahcret) 1 temin etmekten ibaret. 
tir. Bu eUmle §:ıyet blr alyuet flade 
edlyorıa, cenubi Ameı1ka milletleri. 
nln Blrlc~lk Devletlerden kredi elde 
edebllmelıri.De yardım etmek için dl. 
mlzden geleni yapmalıyız. Cenubt A. 
mertkaya karıı blUnUnlyetlmlz, onun 
hUmyeUnl korwno.k içln g!!ılerdiğl. 
ml.z uım, yalnız heyecanlı bir Uıanla 
degil, ekmek ve teeryatuJdan bahse. 
den btr llsanla ıtade edilmelldlr.,, 

,.Ncvyork Herald Trlbuııe .. gazeteaı, 
Amerika mllletlcrtnln lktııradJ f.stlklAl. 
lerinln korunacağına dair olduğunu \"C 

doğrudan dofnıya mihver devleUerL 
ne hitap etUğtnl yazmaktadır. 

HANAU DAKt tr,"llBA 

Ottava, l!S (.A.:11.) ~ • Amerlkıuun 

de.ııl.Elertn öbUr taratrııdan gelecek o. 
hın hertUrlU taıylke ka111 Amerika 
kıtumı mUda!ıı.a edeceflne dair Ruz. 
vett tarafından ııöyleııen nutuk, bu. 
rada pek mllsalt blr tcalr bırakmııtır. 

Bu beyanatın geçen sene Ruzvelt 
laratmdan Kaııadaya verllmlı olıın ga 
rantiye bir yenlılnl 114.n etmlt oldu. 
ğu r~mt mahtellerde söylenmektedir. 
Bu mah!eller, totaliter devletlcı1a lf'. 

ca\•llzUııU durdurmak lı;in lngtıtere 

ve Fraıı.111 ta.ratınclaıı .tıarfedileıı ıay. 

rellere rnllzaheret eden RU:ıt\'eltln tar. 
zı harekeUııl ehemmiyetle kaydetmek. 
tedlr. 

IspaDyol Fası 
Daş/(11Q(ı 1 incidt dnet ederek yapılan mfırac:ıatı din· 

Tallca, 15 (.ı\ •• l.) - Stc/ani Ajansı lenıcıııcııe le~,·ik dğil midir? 
blldiriuor: flgııro E:nzclcsinde Hoıııicr di3 ur 

Hır! :ıc Jıarıııd:uılıeri güze ç11rp:ııı ki: 
b:ızı alıünellcr Fr:ıııs:ı ılc lngillercnin .~imanlar 'e lıtıl) ııııl:ır halen h 
he) nelınilel Tanen mıııtııl,asını işgale I p:ın3 :ı3 ıı bil) ük bir clıeııııııiyel aırcı
h:mrlandıkl:ırı k:ıııaolinl , ermekte· nıektedlrler. Buıııın dil l.ıirçok sebeµ. 
dir. lrri \'ardır. iki de\'lelin f,paııyaııııı 

ını::ırı i~·in icap edecek olıın m:ılzemr lngUiz Amir:ılinin s:ı)fiyrsiııde bir 
''e ilıli'>asırı lıılıisarını Hklinıle al· 

k:ıç "Ün C"\ el "apılan ı" rt1n1nn "U' uk 
" • " ~ y u " ııııık ıırıı:usu lrn schrplrr ıırıı'iındııdır. 

hir chemmi)el :ılfcdilıııcklcı.lir. Cc
},(')üllarık cnuılyct Sel"\·Meriniıı şefi 
ile beynelmilel Tıınc:ı iıhırcsiııin) uk-
ek mcmurlıırıııdıın biri bu i~·liın:ı:ı 

ışılrnk elmişlcrdir. 

Soylendiğiııe güre Içliın:ı esn:ısın. 
da, ldılike :ıııındu lııgiliz h:ıhri)c si
lihcnduzbrı kıır:ıy:ı çıkınc:ır:ı kııd:ır 

sclıır<le hfiliiıı sııHi.hiyclleri lı:ıiz lıu

~w.ı bır koıııileııln lcşkıli mesele i 
suı üşfılınii,lur. 

Al.'.\IAX Fll.OSIJZ\GN ~IAKSADI 

t;y:ınık lmluııın:ık vnzife i lıi~· lıir zu. 
ınıın bıı kad:ır kııt'I olıııaıııı~lır. F:ı· 
lıut Frı.ııs:ı \'e lngillere için scHlmel 
rndişl'leri ) ıı) ılııı.ısınıJ:ı değil, gerçek 
Laı\'\'t•llf"rin :ırlJrılııııısıııda \'c nr:ıla
rındaki :ıhcıık 'e se) rııli') etıir. 

l~Glı.17. Fil.OSU JIAZIH 

l.oııdr:ı, 15 ( . .\.r\.) - Bir .\lıu:ııı 
rııosuııun ) akında lsıı:ınyııy:ı ı:ldecr
~iııe daır ,·crilrıı h:ıbcr üzerine sal~. 
hi) ellıır d<"niz m:ılıCcllerinrle 111111\'11• 

t:ın Cilo~ıııııın lcaı> eder e derlı.ıl de-
P.ırb, 15 (A.A.) - Le Joıır gııze- niıe ııçılrnıığ:ı lınıır lııılııııdıığu bildi· 

le ınde l'ıelri bp.ııı) :ıı.la ltııl) ıııı - Al· rilıııckleclır. 
111. ıı 111 opıı.,:.ıııd:ısııı:ı <lıkknli çeki) or I ııuıııınl.ı lıcr.ılJ<'r p:ısl.::ıly:ı dul.ı~ 1• 

H· orııd:ı ıkı "rckl:'iııı tablosu·• ıııc,· - o;I) le H·rilen izinleı·iıı k:ıldırılııın,111 :1 
eıı ı oldıı~ıııııı lıı idi rı) or: 'l.ı nc:ı H! lüzuııı ı:üriilııı<'m i~t ir. 

CelıclClllnnk.. 1 CEBEl.l''f'T.\1111\'.\ .\.Sl'EB 
.'llıılı:ırrir ~l:ıılritıc ) :ııııl c:ıl.: ol:ııı I 

1 1 r. A \ ) .,2 ••. d 
z ıfcr n·sıni ı.:ı·~·ıılınln ıııülcıll'111ı)cıı .oııt ı·ıı, ,l ( •• • - - •' 1 ':ııı • 
ıızu"l.ı ıılılın.ısıııırı schebiııi s~rıl\or lıir lııtılliz l:ılıuru Cebeliillıırıl.:ı "''" 
\C ıl:hc cdı)or: · kcılılcccklir. 

ı 1 Sl:.FIRı.ımtx TDl.\SI 
Alın.ın fılosıınıın ~JHlll) ıırl ı ıır.ı~ ıı- 1 

c.ığı şc3, dıı>luııı.ılık bir k.ırardır. \I· Bıır!:M. l:i ( \. \.) - ''ıırrs:ıl l'.ıl:ıiı 
111111 Cılosıı lıır korl,ulıııJ ııııt11c\I :ı'ı S. ı ıl • ~t·I :ı~lil'n·l' '.ı-ıl olınıışlıır 
hır \lıu.ııı nuiuıu scfcıı ) 1111..ık ıs. 'hıı ı ult'dılıı ili' ın lııır:ı)u ı.:clıııı•' 
tı)or. I !ıcl.lt ııttırkl<lcir. 

. . . nıııı:o~ J:i ( \. \.) - ,.,, !'ll~nnıı 
l.e Journ:.ıl g ıelc'>ınılc Snrnl - Brı· 1 1 r· · \il I)'"' ~ il · · 

t <' ' zıyor: 
.o•ı r ı s<• ırı ıe ıı u :ırıcı~, 

, • 17.11'1 ( oClll'~ l .!01 ti l l:l İl<• 1111111 (ıj 

A•man fılo'iunıın q' .ılı ıtl.ııl ·'.i e- 111 ı,,• 1 'Jtın '"r. 
. ' hedef. ltal3 uıılaı ı Çcııılıcı la) ıı in. l.oııılr:ı) ıı ıiılccı.;1 

r01rın:ı kcndılcriııe resmen :ki) ıısclc dir. 

P"ı'. 'iin lıwıw 

z .. ııııcJilınckk 

( Baştaraf ı 1 incide) 
J>cncbllir lrl, orduları \"C er. 

kAnıhnrlıJ)·cJcrl bile siirprizlcı
lc knrt;;ıln-:1 ırnn lstihbnr:ıt kuy· 

\"Ct:iclir. 

Ankara Radyosu 
ti 

Pazar - 16-4-39 Niğde, (Vakıt) - Niğdenin tindeki zirai ve itibari davranış. 
364 köyünde 195 bin 918 nüfus larla köylere \'erilen ehemmiyet, 12.30 Program, 12.35 :Müıit 
vardır. Bunların hepai muhtarlık köylüyü aya.klandırmağa mntuf tük orkc-;tru • şer: Necip Aşkın)· 

ı tl l bl ve bliyük !bir kısmı köy kanununa l gayeyi tahakkuk cttirmeğe baş • lJlmppınıınn • Ol'maııd:ı bir cüc' ~il 
l>crnokrntik del' e er " r tabidir. Bazı köylerde nüfusun ı Iamıştır. ruror, halk şarkısı üzerine ,.,~tl 

lıcıı·bc glrmiycweltlcl'i ha.kkındn fazlalığı belediye teşkilatı kuruı.1 A · 1 bö' 1 .. yonl:ır. 2 - Lchur • Güıtcrı:.ıaıte., 1 
kendi <'lt-nınnlnrı ,·n.;ıtnsiyle iyi . .. • d" V• : na lf.I er Y ece d•Jzenc soku. , 

. 
1 11 1 ması ımkaJ\lnı temın eyle ıgın • lurken teferrüat üzerinde dnhi retinılcıı ııoıp11ri, 3 - Sıolz • , 

lıuber alan Hıtlcr \'O l\ uso n d kö h" d beled"y nııdn Ukbah:ır. 13 l\lcmlckcl 51• 
cııırlnıkilerinl bir hnrp lhtlmn- en on y ve na ıye e ı e bütün noksanların ikmaline çalı- ,·:ırı, Aj:ın'i ,·c nıc:corolo!i h:ıht 

teşk. ll olunmuetu.r. B.unların he.· şılmakta oldıı<nınu yazmak zait. k 
Jine tleğ'il, , «;ılmnnamn hn.ki- 1 i Uf 32 b -cw 13.l:i Milzik (Kütük or ·csıra • Iİ 

ı yetı umum yes nın n usu ı. tir. Vilayet dahilindeki köyler a. ~.·ccip A•kın), ı - J. Strııus ·ÇS kıatlnc Jstlnnt ettirdiler. J\ u- kl ., 
. . ne ya aeıyor. dma 938 yılında 65 bin kavak baron oııcrclinllcn hazine valsi, s l 

kAn•ntl!\D kuleler \'C iskn.mbıl Vilayetin umumi nüfusu ile 18 b"h .. W••t ğ ..l'k . ·ı .. 1.·111ckc - S:ıkıı carkısı 'e dansı, ... 
il :ı ı t1 • • ı sogu a acı uı tırı mış • v ] .. 

kftğıtlnrı glbt c.le\T ~n c e' e eı yukarıda bUyUk rakamları karşı merkez kazalarda her köy evin~ !-'beher • talil günleri, 13.50 
böylece ortndnn knl'kt ılnr. kar:ıııya getirireek anlarız ki mem posta kutuları ynptırılmıır ev _ mliziği. Çnl:ıııl:ır: Cevdet Çtığlar. 

1 1 1 h leketin bir çok yerlerinde olduğu rak. mektup \•e gazetelerı·n' mun. san Gür, H:ıııııli Tok:ıy. uı.u j ))cıuokrnUk tl.e\' et er ıı ıırp . t• k. r· Sari:> e Toka)'. l - Sııhu peş re' ı, 
)"Df>Al'nklnı·ı, ve lıarbl 11zatnbllc· gibi .Niğdede de ekserı~·e •1 • ö~ u tazaman köylü eline ul~mnsı te- t"di Ahınedın - S:ıba ş:ırkı - Ci 
ceklcrl ha\::kmdn. deldi bh· 1-,n- te§kıl eder. Memleketımızın ık. min olun.muştur. rı Jı:ırap c} leme. 3 - CdJ Alıınc 
ı·ct ortnyn ~ıktığı znmtm hic;: ol- tısndiyatını elinde tutan bu te. . .. • . . - Sııbu ş:ırkı - Ö:\ le deli rcı.t 

J '·l t alılir odecej:;hıo miz Tilrk çocuklnrına karşı hti • ı: Kütlltu.r ?~Yasıbn?~ .en ılerı .:V~· , - Hns:ın Gür - Kanun tak 1 

mazsıı 1nru u c k- . . . •• kl ld w aye etımı1.uen ırısı olan !'.; ıg •. "ı _ Hamdi Tokavın • Kürdılltıı .. 11 . Fnl~nt bu hAı·ı> umetımızın gosterme e o ugu 1 ,, 
ı:;uphe ed emcz. lsık h .111 • tt """nimsenen dede, bilhassa köylUniln tenvirine 

1 

kı"ır c:arl.:ı • 11,.kın dolan sincrnt 
ı 1 ,.ncnk- a ı:ı. a, er vı t.i) e e uc , ., , , 

gelmiyor, yarın ınrp o mı_. b' d h 1• . 1 tır Nı'gwde mntuf himmetler çok büyüktür. su"rınc. 6 _ Kıırcıl'":ır _Türkü • • ır ava a ını a mı§ . - e 
t ır demcı· <lcglldir. de de köylü zümreye karşı vfüı. Vali Faik Üstünün köylü ile ııugınd:ı ilzüm Ynr. 7 - 0)'un tı' 
Uugüıı hnrp ohnnyor. n, ynrın yetin bUyUk ihtimam gösterdiği şehirli çocuğu arasındaki ilk tah. lıırı - Hasan Gür J.ıl\'tn ılc i~tı 

dünya. onunln knr';'t Jmr t)'" kn· görülüyor. Köylerde yapılan iş. sil ilgiliğini izale yolun.da açtığı u.:ıo -:- 14.30 ~?nu~ma ~~n~ı~7 
tft<'nl,tır. ler, bu mevzuda vali Faik Üstü. köy okullnrı seferberliği, randı. ati - Çocuk lcr ıycsıııe nır • , 

_ .. t nlln enerji ile çalıetığını anlat • manın yükseğini \'erecek netice- Progr:ım: 17.3~ Muzik .<Pnınr V 
U"' k k ın Jıc<lefi n Pi.) 18.15 Konuşmıı (Çocuk 511• u;yıı ~ n't'gnn • - mağa yeten birer \'e&ikadır. !er yaratmıştır. Merkez kazasın. 

18 45 
Müzik <Sen oda muziği - Jbl' 

gııtcre ,.c J<'rım n hnıınraloı·luk- l{Öy yolları tekerlekli vesaitin da eski gUmüş, yeni gümüş, di. lıi;n Özgür Ye ateş böceklcrı) ı9 
tarının t fiyc. l demek oltm Ak· kolaylıkla geçebileceği bir şekil· kili taş, eyinli, dündarlı, Hacı furk müıiğl (Fasıl hc3 eti). O 
deniz lınkiınJyetinhı ,.o Afrika~ de yaptırılmt§lır. Damn.Jık ve a. Abdullah, Azatlı, Gölcük, Ma • Tokscs ,.e nrkadaşları, 2000 Aj• 

um ,·c Hintli tnnm A\'rnpndala §im durnkları tahı!isat olarak büt den, Bademdere, Boram, lnelli, ve ıncleoroloji hııberlcri, 2o.ı5 1 ~ 
n.nn\'lltnmlnn tecd<ll olıH·nktır. çelere konan para faslından tah. Fcrdek, Edikli köylerine; Aksa. müziği: Cal~nlnr: ~\"ecllıe,. Hcşat 
Bll bnlnınllnn tın 1·11 ıızıın siiı'C'· k ~ T rcr Huşen Kııın, Cc\'dCl Kozan. O sil olunan bin Usur lira, merkez ray kazasına aşpınar, Kargı!, 'ı ... 1 1, 1 

Ahı .. knn Rtıd 
1 · k k . • yan ar: .... ecm ,ı a .., • 

ccktir. Ye <'ephe crm <:0 
- ·or- kazası köyleri namına Ziraat Ban Elvanlı, .Eşmekaya, Demırcı, A· Neydik. 1 _ ?\uman Ağtının • :Bet 

kııru:, ı;ok siif'<Wf"ği luıı·plerindc kasına yatırılmış ve Dahiliye Ve. ğaçlı, Helvadere, Amanat, Küs. tcnigAr • pe~rc'\'f. 2 - Haşim Bt1' 
tnRrrnzlnr J;:adın· clostluklar, kaletinden Yerilecek emre göre tül, Selime, Hacip, Alaca, Balcı, - ncstenlgAr şarkı - Knı;ma rnı' 
hnttl\ bitnrnflıklnrııı nınnn~ı, gereğinin yapılma~ına hazır bu. Ycniköy, Ihlamur, lncesu, Ulu • burundan. 3 - MustnCa lııet - S: 
kıym"t 1, kudı·eti olnnckt ır. Ull· lundurulmuştur. kışla Armutlu Nurgöz, Çardak tenigtır şarkı - Gayrıdnn hul~..r 

d ' ' - ' 4 - llahz Yu ur - BeslenigAr ...-hns a mnbnripl<"r Akclcııb: c Mahalli idareler imar bankası Sarıkaraman, Harmandalı koyle. Çok Sfi d" r. Rutcn ..,.. 
r . . kı - . rme ı. ;,.ı - " 

cepheyi lm:nltmnk için hitnrn • yüzde be3 i§tirak hissesinden tem rıne; UlukJ§la kazasında Alihoca, _Kemençe taksimi. G - Hacı M' 
tıj';a dııhn çok kırmct ,·erecek- muz 938 sonuna kadar Belediye- Eminlik, Kılan. köylerine; Nev. _ R:ı 1 şarkı - Zahiri ha.le bak•f' 
lordir. ler Bankasına dört bin liraya ya. ııehir kazasında HacıgUl, Kay • 7 - SelAhallin Pın:ır • Niha,·enı t' 

Tüı·kiye clostluğunn her zn. 
rıınıı herke in kıymet ycrnıcğc 

mecbur oldui'.,"lı bir me,·kicle<llr. 
ynı zıunnuıll\ onun dii~nuu1hğı

n1 kaznnmnk: oı·ta)'I\ ntılnn be
saı>lıırlla ıu&lşkillAI ı bt r knt tlal>a 
art t rrıualdır. 

Bu dlınn kargaşalığındt\ bi;y. 
le bir ıue\•kJ sahibi hulırnuyo. 

ru:r.. nu me\·kll ıııuhllfaznya 

lrnuı·etl olan bir dc,·Iet için diin

yaya milli birlik c·e~he imlan 
cmuiyetle ,.c fıkCmln bakmak
tnn başka. bir şey ~almaz. 

• ADRl ER'J'El\l 

Kredi F ons iyede 
kazananlar 

km para göndermiıtir. maklı, Tuz, Çatgöre, Suluuray, kı • HalA yaşıyor. 8 - Osm~n l\i":' 
Bu paraların tahsilinde en kU. O"hisar Tatlar köylerine· Bor dın - Nlhuenl şarkı - \ine ·~ 

~ • • K- dThirıt" çük bir gUçlüğe maruz kalınma. kazasında Kızılca, Çocu, !Kemer. b:ın:ı. 9 - Zekinin - ur 1 1 
.,,. 

· - • . • Ur srrkı - Sevmekte benim. 10 dığı anlaııhyor. Bundan bir bq. hısar koylerıne bırer ılk okul ya. Zekl~in _ KürdlllhknıkAr saz s• 
ka mana daha çıkarmak müm • pılmış olması bu da\'a yolunda maisi.-2l.OO llanıl~kel saat a)·ttfl 
kündür: Köylilniliı vaziyetinde nattrl 1:alıfılcllfmı 2le IJGllel anlll - 21.00 • ·eşeli Jlll\klnr w R. ··.n. . 
beliren iktııacU •alllı.. , tıyort.. (Riynsclicuınlnır bıındosfi • Ser. ttı· 

Demek oluyor ki Niğde vil~ye. H. G. san Künter) t - J..ouls Pnııtral 

Roosevelt 
(BGf tarafı 1 ncide) savat dairesinde dUnya piyasa • 

reden Ruzvelt, bugünkü gergin !arından alış \'eriş etmeleri ve 
vaziyetin bir felakete müncer o. kendi musHhane ekor.omik ha -

lacağ1 zamanın yaklaşmakta ol • yatları için lüzumlu olan ipttidni 
duğunu söyliyerck ~öyle demek . maddeler elde edebilmeleri için 

l\ltırş. 2 - J\ollıır • Monte Krl<I 
(Yals), 3 - R. wagner. Ricm:i oJ'C 
rasının Overtürü, 4 - A. Rousst'l 
"Orman,, scnronhinin 3 üncıı par 
1:ası, 5 - w. Kctelbel" - Bir Çın mjl• 
bedinin lınhçcsindc rtınlezi. 22.00 /.• 
n:ıdolıı ııjnnsı (spor cr\·hi) 22.1 
Müzik (c:ızb:ınd • Pi.) 22.45 • 23 So11 

ajans hnbcrlcri \e ')arınkı pro.,rıını 

Pazartesi · 17-4-39 
tedir. milletler arası ticaret yolunun ı 

12.30 Proı:r:ıııı: 12.3:ı Tiirk muı 
"Benim kanaatim §Udur !d, e- açılm~~n. . ği • l'l. 13 ~lcınlckct soııt a) aı·ı, ıı; 

ğer bütUn milletler, kendi hüku· Parıs, 15 (A.A.) - Ruzveltın juııs , c mcll'orololl lınlırrh•ri. ı:ı.IJ 
met1erinin şimdiki ve Herdeki ei- mektubu büt:.in ıiya~i mehafilde ı- 11 ;\liizik lscııronik ıııııı.k • f'l.I 

Kahke, 15 (A.A.) - YUzde 3 faizli yasetleri hakkında samimi beya dehşetli bir heyecan uyandırmı§. 18.30 Progrnm. 18.3:i ?lliııll, <C:c,:ıl 
vo illramlyell Mraır kredi tonalye tab. nat elde edebilirlerse dünya sulh tır. Bu, ıulhün en kuvvetli gar:ın· ! :Mcıııı.Jııh kcııı:ııı 'c Jilcrnıüı 11 J;o· 
'1llerlııtn bugUnkU çek11l~lnde: davası ileri bir adım atmış olur.,. tisi olarak telakki edilmektedir. • ııuşın:ı). rn.oo 1\onıı>ıııu (ılol.toııaıı 

1903 senesi lah\"lllerlnden 743.SH A\'rupadan uzak bir milletin İngiliz ve Fransız beyanatlarını 11 :ıali.) 10.15 Tiirk ıııüziiii (JlJl". ı~ır· 
numnra 100.000, 1911 5enes! tahville. f ·ı R l H" l k ı ) " il \ tt· şe i sıfatı e mve t, ı.t er ve hemen takip eden bu me tup em- küleri ,·c oyun lıa,·n arı . .:ollf 
rlnden 2.628 numara 50.000 trank ik. l !l 3· ı· rl: 

Musolinlye §Öyle diyor: niyet ısıne muazzam bir manevi ''er Atunı:ın ı:ırafınd<ın. ··" 11 
r:ı.mlye kazanmı.§lıı.rdır. 

·· h • k"l d ınüziRi ( F:ısıl hcH'lİ • l\:ırışık JlTO 
Aağıdaki müstakil milletler _ muza ere~ teş ı .. ~ er. . ı;ıranı.) Jf:ıkla Dc.rnınn, ı:şref l\:ırlrİ· 

den hiçbirinin topraklarına veya Ruzveltın biitun Amcrıkayı ifa an Giir, Bn'lri t'rıcr, llnmıli To· 

Lindberg Nevyorkta müstemlekelerine müsellah kuv- fiilen taahhüt altına koyan bu ha! ı,uy. :rn.oo Ajnııo;, nıckoroloJI lırhcr: 
vctlerinizin taarruz etmeyeceği • reketinin fevkalade ehemmiyeti Jcri, ıirn:ıt borsası {fiy:ıl) 20.1·1 

Nevyork, 15 (A.A.) - I.Jndbcrg ne veya bunları istila eylemiye - tebarüz ettirilmektedir. Ti\rk nıüziRi ı l\l:ıslk ııroıu mn.) ,\n· 
,.Agutıınl,, \"apuriylo burnyıı gelmlıı. k:ır:.ı r:ıdro~u kiiıııc hl•) cli ld.ıı c , .. 

ceğine dair teminat vermeğe ha· 
tır. SMI pollaler tayyareci karo.ya çı. Berlin, 15 (A.A.) - Ruzvcl· den: !\le~ııt Cemil. (JIJc:ız ko\,'l':,ıc· 
kıncııya kadar kamarasını mubatazn zır mısınız? O memleketler §Un· tin mektubu hııkkında Alman me- 1 i.) J - Accııı ı-.zı, :: - lnılinı ı:ıl 
allına alını§ludır. I.lndbcrg, ııe~ııhA. lardır: hafilindc deniliyor ki: l liııı. :ı - Bulıııl'llı z:ınınııı. 4 - lııı-
Unln .ııebeplerl hakkında matbuata Finlandiya, I.:Stonya, Letonya, . ~· .. ı ıcl gel nklııııı alılııı. 5 - t.uııüllcr 
ııöyllyecek bir "eyl olmadığını beyanj Litvanya, İsviçre, Norveç, Dani. Almanya Atlantıgın ote tara. K.ı,ıu.: ı. ti - ı .. r ~~Hl:ı gl'lıli lı:ı~ırıı:t· 
etmiştir. YUzlcrce ltlol, rıhtnncla Llııd. marka, Holanda, Büyük Britan- f n Jan insaniyet nazariyelerine 7 _ !juhi ı.llcınkar. s - \ ıııc ~ t:· 
tıergl beklemekte idi. ya, Fransa. Portekiz, 1epanya, artık aldanamaz, çünkü umumi ı,:~ı~n~ıı. ~ - 'i :ıl\ ,ırının kıızllııı ,.,.. 

t I · harbin ferdasında Amerikan na. 1 na. Hl - U)uıı ııu,Jı.ı \c ucHı ııı--o- sviçre, ...:chtenştein, Lüksem • , ,
1 

" 
1 

t ·ıı 
• • burg, Polonya, Macaristan, Ro- zariyclerini acı acı tecrübe etmi~- run. :.. .oo •• cııı c.:cı 5..ııı u3 urı. M 

1 ı d S k ti · hoııu~ıu:ı. 21.1.ı l.:.lıuın, ı.ılı,ıhıl, kııııı 
ngı tere e uı as ar 1 manya, Yugoslavya, Rusya, Bul· tır. oı)o nukut horımsı lfı)ııtJ 2ı.2.ı 

ı4tverpool, 1:5 (A.A.) - Gece, bir garistan, Yunanistan, Türkiye, Roma, 15 (A.A.) - Ruzvdtin Xc);li ıılül..lıır • H. :ıuıu Folklor 
telefon kulllseblnde bir tnfll!k vuku.1 Arap de\'letleri, Suriye, Filistin, mektubu hakkında İtalyan meha- <:c> rck s;ıati • Hıılıl Ucdı 'fonctlıcıı· 
bulmu~tur. Kulllbc tamamlylc hnrap :-.fısır, lran. filin.de hakiki bir sulh Un ancak 21.15 t.hır.ık ( 1 urk ıııu~ık lııı-lıı1ı ı.o 

olmu~. ch·annda bulunan bir kadını l k" d l ti h. hak'lca ve adalete istinat edebile-'ı·usu) 1 - Mozarl - S:ıh.-ıh şarkısı. 
yaralanmıı Ye haslahnneye knldıı.L :-.uzve t, mez ·u~. eve ere" ıç ce:Yi ve l>inaenaleyh fakir millet· j~ Sclııılıcrt - lhlıııııur :ıJ!:ıcı, 3 
ını~tır. l'otıs, sulkastten biraz evvcl degıl3c on sene muddetle ve da- ı b • wclı<"r - Uark:ırol, 4 - Mende! sotııı 
ku!Ubl'dc görUlen blılk'etll bir adamı ha ileri gitmeğe cesaretiniz var· ı lcr.e ya~ılmış ol~n. haksr.~lık ta~'.rl demirci,:; - l\lcııdcb<;ohn - ilk· 
arcmaktadır. 1 S!l. çeyrek a!lırlık,, bir ~aranti \'C· ed:lme .ıkçe hahıkı sulhun tec!:sı.:s lı.ılı.ır, ti -- Zl'ld - J\ı·ııı:ınıın, ; • 

D'l ita bir t ıcron kullib<'t n !c hlr rilmcsini teklif etmektedir. :d~miyeccği söylcniyo::-. lzc.a .. \'jkıııı, :ı - llosnn Fı·ril. ıı:ıh 
bomba dıılı:ı. bulunmu.tıır. Bir p.oııs 1 EJer böyle bir teminat verilir Roma, 15 (A.A.) - Kont Ciıı.' ı;c dıı,.ıı·ı, ıı - l'lvi Cı.·ııı~I • ~~ı.ı: 
memuru bomb:ının J(llpsulunu ''ak.in. "C bunu l'ı•z•·c,t n11\ı .... ·.,r hü'·u ;ıo, bugün İtalyan meclisinde yap. ' ıııu ):ır, 10 - Ceıııal Hcşıt. (..:11)11 

d" ç kıııma~ıı muvaffak olmu,tur. 1 ~ • • ·• · " · v b t • l l .1. l ıııcc ıı - ,\. Allıı:ın SııHıın w And· 
•ı b"ld' ı t" B"" ı b" tı"ı eyanat a ~ta y:ının n&ı ız • • mcı. ere ı ırece' ır. oy.e ır t> •• • 122.ıo ~lüıik o.ıı~iik orl:csıra • şer: 

)rman müdürlü"'ü bafCeSİ teminat btitün dünyayı derha' İtalyan Akdenız an~~ş:r1asına rıa- . "ccip ,\şkın) 1 - Ziclırcr • ~cıs 
g • f crnhla ndıra -.:n 1üır. l yettc devam ~ıJecegını, İspanya- ! ııın~ ısll'r opc.·cıındcn 'nls, 2 - ı.iıı 

Ank!ıza, 15 (Telefonla) - Or .1 r..usve!t, d"'rhal şu il:i meoelc - dahi gön.' l!Jl::ri geri aJaca,ını söy cı.c • J~:ıpri lıal}un şt·ı en:ıdı. 3 -
man Umum l\1Jdür!üt1ünün 1!'38 nin müzaı~crevc konulmnsını ile- lemi,, Yugoslavya<la Arnavutluk J. Sır:ıu .. s • Hıı)ntın zc,·k)J:ri \ntsl. 
:nt!i yılı Cl"t:<'"'itıin ıırıumi ma - ri .r:ırn•cl:te·Fr: "ac!'~::l::ri esr.asınd'.\l:i hattı hare-'"·-- Xo:ıc~ - J\ijy lı'.kiı)elerl, {. ; 
.. ar;f !o;;:ııınn 'iS b'n ~00 lirn m11n 1 Fzki Fİ1·1 ı .. ,....,..:ı. y··ı-unn~ ·~o:ttc:ı <lohıyı tcı>ektür ctm:;t ve l·u,lcrı - 'ly.ııın ş:ırkı!'iı, 6 - 0 

.~ . · . . . ~ ''· ' .: : • .. : . grar - Kııllıiııı n~kı lıR\l'C'lle hl'kll'r· "'nm bh~isat konulması hal:km - hııfıf ctılmcsı "are-sını:ı nr:rn·ı . Yun n s.a:ı \lzerınde halya:ıın .,3 00 'I" "k C .... 1 1.,1 ) '>3 .. , .,, ' .. . ·' 11zı ca .. u:ın ı · . • . •· --
l::ı.!d kanun 18yihosı meclisin ruz ması, emeller bccledi;i şayiaları reddet Son :ıj:ıııs h:ıbcl'lcri , e > ıırınki pı u 

namesine almmıştır. 1 
2 - Bütün milletlerin nynı mü J miştir. lsram. 



....,.,,, , - Burhaniye Mahkeme Başkatipfiğinden: ... ': .... _____ _ 

O 
Hitlere suikast 4/81 ımamenyıkılrnı§dörtduvarlamah 1 KURU SiSTEM 

1 - Burhaniyenin Kerem köy dut yüz elli lira değerinde arsa. 1 
hazırla 1 r hududu dahilinde lki çe~elik 14 - Ayvalık kazasının Sakar ~~ ~Hr1ı2~ 

su m iŞ a mevkiinde şarkan Karagözoğlu, ya mahallesinde Beşinci sokakta -\~'' "'l.. A 

(BQ.§ tarafı 3 ncüdtJ) garben eskiden Na.um ve halen sağı yol solu 5623 numaralı hane 1 D SD -.. ~ 
tik tabancalar bulunan iki Çek 1 Kerem köyden Hilseyin ve Vahdi arkası 5625 numaralı harap ha • 1 

aıtkJamrşlardır. Deniz tezgAh- ve ~a!il, şimalcn d~r~ •. ccnuben ~e arsası ~~U yol ile mahdut aşa-

lik ları ch·arındakl S d t11 bir Al- Kom ılı Hasan zeytınhgıle mah- gı katta ıkı oda bir mutfak bir! 
ın>· bıanın "Vl d d u c 1 'ide dut Salta Manikadan metruk bin kömiirlük \•e ikinci katta üç oda' ... n e c aynı şc o • . . 

r 
7-VAKIT 16 NiSAN 1131 

J O· J 4. Mayıs. 939 

BRESLAU SERGiSi 
ve Zirai Makineler --------------Bütün ecnebi §imendifcrleri bilet Ucretlerinde 

tenzilat, Almanyada % 60 tafsilat ve tarlfna
meler biltUn seyahat acentalarmdan istenebilir. 

üc~"' lla.hıı dts t ç k •kit dilmiş- yüz on lira kıymetinde yctmı§ bır salon bir sandık odası ve 
l'IJ"', r C tC\ El - t' l'k Ü .. il k tta k t ·a • ~ir. Su'k t 1 d dl iki ki- dört agaç zey ın ı . çunc a çı ın ı olarak tek 

ı ti ı as cı ar an ğcr . . K k"" b' d · k k t e ı 11011 1 
\ı 2 - Burhanıycnın ercm oy ır o a ve evın ar a ısmında bir 

BRESLAU SERGISI, Şarkt ve-Cenubi şarki Avrupanm mili-
•... , tahselatı ziraiye ve mevaddı ipUdaiyesi için hususi Alman 1er-
' (/ ~~ gisidir. :,!. , affaks n cll~d.en kacmağ~a ~ti: hududu dahilinde Helvnhk mev • a?ır .ve fırın ve lbahçcyi havi Uç 

a t ol mu.;.' e Holnndn~ kiinde lstoplu Mutaf metruke • bın !ıra kıymetinde kargir bir 
:(>k;yf.\S't~~~ ~~~AU SERGlSl devamınca, teklifleriyle beraber ziraat 

• ıçın blitUn makinalar ve tesisatı, aynı 7.amanda esna!, kUçük 
be s~ miştlr. sinden olup şarkan Fadıl garbcn bap hane. 1 

1 Ç '1öYiendlğlne göre bUtUn b~ ve şimalen evkaf cenuben Kerem 15 - Ayvalık kazasının Murat 
Kuru Sıstemle ve orta M.n'atkarlRr icin makine "'at ve edevatı r.'Öflterilir. 

Y~:~~~I~~:~ ,:~· il ,-Her a üzel kad,nm yerine düıü•<fti . --- -i i, s uç ulnr ma}rnntlarını tamami)· köy vakfı ile mahdut sekiz yüz el Ali nam diğer Subaşı mevkiinde 
1,_;, e itiraf etmişlerdir. li lira kıymetinde seksen Uç ağaç şarkan Despina şimalen ve gar ·ı 

* • * , zeytinlik. ben yol cenuben dere ile mahdut 
Du haberi Dally Mlrror dnn 3 _ Burhaniyenin Kerem köy bin beş yüz lira kıymetinde 125' 

tıakleden fransızca 1ntransi- hududu dahilinde Helvalık mev - ağaç zeytinlik. / Çarpılma, çatlama, kabarma 
f;onnt gazetesi iki noktayı işareti kiinde Valel Mitrudan metruk Gayri kabili taksim bulunduğun- 11 veıair ıibi hiç bir imza 
Cdfyor: <>arken Mahmut garben Bakkal dan satılarak verese beyninde göıtennez. 
. nırıncisl: Hıtıc>r o gUn nutult 1 Ali \'C Karagözoğlu eima.len Ço- bedellerinin taksimine karar ve., Kontr - Plaklar bu gibi arıza-
llöyıerken radyo "kırk 1 kinci ke- ban A:bdullah cenuben Hacı oğlu rilmiş olan yukarda nevi, cinsi, 

1 
lara kar§r garanti He satılır. 

lirneden sonra" birdenbire kesi· Hüseyin ile mahdut bin yüz Eek- mikdan ve kıymetleri yazılı on K K 
11Yor. Dunun Httlcr, lngiltereyc sen sekiz lira kıymetinde 108 a- beş parça gayri menkuller Aleni 1 ı zı l, ayın, Karaağaçtan 
karşı fazla şiddetle söz söylers" ğaç zeytinlik. müzayede ile ve peşin para ile sa. I mamul Kontr - Plaklar ıtok 
3'abancı memleketlerde duyul- 4 _ Burhaniyenin Kerem köyü tıhğa çıkarılmıştır. Birinci art -! olarak her zaman mevcuttur. 
llıasına rnani olmalt lc;ln kendi hududu dahilinde Helvalık mev - tırması 12-Mayıs--939 cuma Her yerde aabı yer:leri 
ı\danııarı tarafından yapıldığıj kiinde Barka Nikodan metruk günü saat 1 4den 15 şe kadar , ,.ardır. Yazıhane adreıi: 

, Alrnanyanm izahıdır. Fakat, ga- olup şarkan Fadıhn halası SıdL Burhaniye mahkeme kaleminde Sirkeci Mühürdarzade han: 

111 ~eleye göre, Hltlerln adamla- ka ve medrese vakf.ı garben y~l yapılacaktır. Bu a~~a~a mu - ; No. 5 
Jııc' 1 ınclan ki bö 1 bir Rey yap- ve Yayaköy vakfı sımalen Emın hammen krymetlerının yüzde yet 

mse Y e ' · be · · b l f 1 
19 tnıya cesaret edemez: bu, kendi- oğlu ve Tahir ccnuben medrese r:ıış şını u maz ve az aya tn· ı------------

!ilni dlnleycın 40 hin kişi arasın- vakfı ve Halil !ral ile mahdu~ al- lıp çı~.m-~zsa ~n çok ~rttır~n~n ~--••••••••• 
rla o 1 1 k olmuı:: tı y·u·z vetmiş iki lira kıymetınde teahhudu bakı kalmak uzere ıkın anda hlr karrşı t ı ., J • 

\•o bu . . Il'll . nutku- 84 agwaç zeytinlik. 1 cı arttırması 27-Mayıs--939 cu 
nun Uzerıno ı eı .. •- · .. .. t 13 k d nu k 5 Burhaniyenin Kerem koy mar~sı gunu san e a ar ay-
esrnışUr. - . d d ı kt B 

İkincisi. Hitlerln 0 gUn nııt· hududu dahilınde Helvalık .?am I nı yer ed evam ok unatca rr. U u 
kıın · 1 ka- di"er Kargılı dere mevkıınde •arttırma a en ço art ıranın • 

u kalın bir cnm s pcr nr ' 0 • • • ı 
~'nd d \1- Kapsulusd:ın metruk olup şar - zerıne ıhalesı yapı acaktır. 

Dün ve Varın 
r ercün1e külliyat 

an söylemi" olması ır. J • Artt • · t' k d 1 • Satış yeri: il) ~ un kan evvelce vakıf halen Salıh ve ırma)a ış ıra e en erın 
anyada bunun Hitler 0 g · k il · uh b ~ ' d ğ Bayram garb~ Emin oğlu eima ga}Tl men u erın m ammen 

lı-~ azından rahatsız bulun u k~ len yol ve Hacı Osman ,·akfı ce kıymetlerinin yüzde yedi buçuğu VAKiT KITAPEVI 
• n rUzgfı.rdan korunmak ~a nuben "'1uhacır Hakkı ile mahdut nisbetiride pey akçesi vermeleri 
ad· ı d - söylcnıyor. "' 

1"r 
1~ c yapıl _1f;' bu da- beş yüz altmış lira kıymetinde 70 veya milli bir bankanın teminat Numara 

1·1 O kitaplık birinci serı 

ansız gnzetesıne g5re, ' - yt' l'k mektubunu göstermeleri şarttır. 
ha f 1 ez bir agaç ze ın ı · ı Safo 

ziyaclt', kurşun ş em • .
1 6 _ Burhaniyenin Kerem köy ipotek sahibi a.lacakhlarla diğer 2 Aile Çemberi 

aın ve Hitleri rtizgtlrdan değ1 : hududu dahilinde Koca Bağ mev- alakadarların işbu gayri menkul :1 Ticaret, Banka, 
llıııhtemı-1 kurşunlardan koru kiinde 1psiluzdan metruk olup lcr üzerindeki hakları ve husu • Borsa 

Kunlf 
100 
100 
75 

KREM PERTEV'dir 
O: Senelerdenberi cinıi 
latife verdiği vidi tuttu ve 

tutmaktadır • 
Ne mübaliğa ve ne de 

inkisarı hayaldir. 

KREM PERTEV'in 
Cilde yapacağı teıir her 

hangi bir 1cremin igi değil
dir. Binbir isimle türlü mü. 
ballfa ile ıize teklif edilen 

kremleri ihtiyat la 
kargılayınız. 

KREM PERTEV'in 
Şöhreti beyhude değildir. - - · 

:--~sta-ıbul Beled.;vesi · lla11lar1 
'• 

Yeni halde kavun ve karpuz ıfervisinde kullanılan 30 araba -
nın tekerlek lastiklerinin tebdili ve muhtacı tamir yerlerb:ı.in ya. 
pılması 678 lira elli kuru§ tahmin bedclile açık eksiltmeye konul. 
muştur. Şartnamesi Levazım Mil dürlüğünde görülebilir. istekli -
ler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 50 lira 89 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubilc beraber 21--4-939 cuma gUnil 
saat 14 buçukta Daimi Encümen de bulunmalıdırlar. (B.) (2277) 

* :;: • 
Büyükderede Maltız sokağında 

ı 219 numaralı dükkan karşısında 
' 225 metre murabbaı arsa 

Senelik muhammen İlk teminatı 
kirası 

30,00 2,25 lllak icin konulmuştur. şarkan deveci Ali garban Kadir sile faiz ve masrafa dahil olan 4 Devlet ve İhtilal 75 
Pala Şimalen yol cenuben Mithat iddialarını evrakı müsbitelerile Emin·iı.nda Muvakkıthane soka • ı 5 Sosyalizm 75 ~ 

BO RSA 
ve Talat zeytinlikleri1c "tnahdut birlikte yirmi gün zarfında mah- J. Rasin kül ·yatı 1 75 ğrnda 2 yeni numara:lt '53 metre 
bin dört yüz kırk üç lira kıymet keme başkatipliğine bildirmele • 7 İşçi sınıfı ihtilali 60 mur&1'baı yol fazluı t5.00 3,38 

'" -- Ankara 15-4-939 - 1 - Burbanfyenin Kerem köy lerile sabit olmadıkça sab& bede. 9 laf ahana doğru 100 sinde 4 No. dilkldn 
tinde 101, ağaç r.eytinlik. ri. Aksi halde hakları tapu afcil- 8 R uhi hayatta JA,uur 60 ı Rumel'ıkavafmda !Kavak cadde 

hududu dahilinde Kocat.epe mev. linin paylnşmasmdan hariç bıra. ıo J . Rasin külliyatı n 7:5 Büyükderede Büyükdere cadde • 
24,00 1,80 

Hizal:ırında yıldız lşıırch c:lan
lar, uzcrindc muamele gört'nler
dır. fü1kamlar saal 12 de kapanış 
5ntış rıyatlaw1ır. 

kiinde Aleksiden metruk olup kılır. Telliliye, ihale ve teslim - sinde tuğla fabrikası karşısında 
şarkan Nevzat Yereli garben harç ve masrafları müşteriye a- 795 400 metre murabbaı yol fazlası 

Hanı'fe l\1ol,•nlı §imalcn Nevzat ittir. Gayri menkulerinl mUtera- Rumelikavagı~ nda Kavak cadde • 
·h 1 bed r Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

Yarelı. cenuben yol ile mahdut kip vergi borçan 1 a e e ın- sinde 2/1 ve 2 numaralı dilkkan 48,00 3,80 

75,00 a.a 

ÇEKL ER.-- Ü •1 · tur. Hepsini alanlara % 20 
bin dokuz yüz elli lira kıymetinde den ödenir. Ve m şterı ere ıcra iskonto yapıhr. 236 kunıuu Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı yerler teL 

Lonılra 

l\rn ıır ı.
Pnrh 
Mil:ıno 
ı:cnenc 

ı\ın~ıcrıl:ım 

Herlın 
nrük!!.CI 
Ati na 
Sof~a 
Madrıd 
\'ar-şoça 

lludnpc1te 
Rükrcş 
Btlgr:ıd 
\'oJ:oh:ıma 
Sıo'ıcholm 

5
·
93 

l50 ağaç zeytinlik. . iflas kanununun talep vukuu ha- peşin alındıktan sonra kalan lim tarihinden itibaren birer sene mUddetle kiraya verilmek U.-
12~:~~;~ g _ Burhaniyenin Kerem köy linde 130 uncu maddesine göre 4 lirası ayda birer lira öden. re ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım 

C.6G2j civarında Sultan Yurkiden met • bakiye ihale bedeli için mühlet mek üzere dört taksite bağla- l\fildürlilğünde görülebilir. İstek iller hizalarında yazılı ilk temi-
2S.40ij ruk şarkan dere ve yol garben de- verilir. İşbu gayri menkuller hak nır ' nat makbuz veya mektubile beraber 21--4-939 cuma gtımı aat 
tii.2550 re ve bakkal Ali §İmalen Yusuf kında daha ziyade malOmat al • · 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B} (2279) 
50.70~ be E ·nog·ıul\1eh m~w~~n~nevvcld~du - -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-veresesi ccnu n mı 1 
21.31 met Doğrular zeytinliğilc mah . rulmuş olup her kese açık buJun o 
1

'
0925 

dut bin iki yüz lira kıymetinde durulan sartnamelerini okumak 'ıNH'ıSARLAR UMUM M DORLU" G"" ON DEN 
1 !:~~5 (SO) ağaç zeytinlik. .. . istiyenlerin 4/81 dosya numara-

2Li875 9 -Bu~~i~n~Kerem~~ ~emahk~e~~iti~~~mü- ~~~-----~~~~~~~--~-~~~-----------~ 
:l4.9675 içinde Kaptar Lefterden metruk racaat etmeleri lüzumu ilan olu- Cinsi Miktan 
o.9050 sağı mektep bahçesi sol~ yol ar- n_u_r_. _c_2_5s_2_> _______ _ 
2.8925 kası Salahattin önü yol ıle mah -

34.62 -dut olup evvelce magaza ve men ı l a n 
Bulaşık yıkama ma
kinası 

1 adet 

Muhammen B. 
Lira Kurut 
1200.-

4775.-

% 7,5 te. Eksiltme 
Lira Kuruş Şekli Saati 

90.- Açık ı• 

358.12 H,30 
30

·
56 

gene iken halen bir dam illet alt .. h lstaııb11l -t ıiııcii frrn Mwııırl11ğun. 'Z3.902j 
Mo~ko' a ve üsUU üç odadan ibaret a J yuz elan: __ 

- istikrazlar r kı rmetinde bir ba.p e\'. 'J39/J.ı.ı!l 

Su tesisatı malzemesi 21 kalem 
Pirinç Etiket 31. 770 adet .. 

572.- 42.90 15,30 
" 

l:r~unf 
l\ı,·a!\ - Erzurum il i 

Türk borcu I peşin 

20.- ı ıra 
0 
~ Bur hnniyenin Mescit so l':ıtih ll:ırık:ıclın ~:ılı:ıllrsindr 

t9.- : n 48 numarasın .1 J\iın).ır,cr !<.ıılrnğın,l:ı G No. ıhı oıurnıı 
• \.~ · :. kagında tnpu~uld is veresesi sol · ı·c Sııllnı\lı:ıınıınııııdıı f\allridis hıı. 

~-.Değiştirilen §~tnames~ mucibince ve §eraiti sabıka dairesinde cı) adet bulaşık yıkama 
mal.•ınesıle yukarıda cıns ve mık tarı yazılı (2) kalem malzeme hizalarında österilen Ulullerle 
eksıllmeyc korunuştur. g 

yol ve Boşnak Yusuf hanesı ar- rcr Uo~rıı'> n. 
da };ayıtlı sag1 r . 

1 

ııındıı :~.4 :\o. d:ı terzi Ahmet l\lıızaf· 

- ------------- · Malik ve l{emal -vr 

. ~I - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saatleri hizalarında ,a.terfl. 
mıştır. 

• 

Vakit Kitapevı 

kası terzı . .. .. . 
1 

ile mah- Fntih Aılk:ılipn!;n ınnhnllcsinılc 
Şazuman evlerı .0~U :> 0 • ile) ceAiz l\irnyager sok ok 8 ?'\o. d:ı 
dut dört yüz ellı lıra ~ı~eti~de Refikıının Fotlh noterliğinin 1 t-8.:lS 
b' yağ mağazası ve uç yüz lıra ıarih ve 0091 sııyılı scnrdi>le h:ık -

. III - Eksiltme 18-4-930 aah günil Kabataşta Levazım ,.e Mübayaat şubesindeki alım ko.. 
mısyonunda yapılacaktır . 

ır t'ndc iki ahırla iki arsa. J.ınızdn yıııııl:ın ıııklp ıolehi fizı•rine 
~~. - . ~art.name ve listeler her gUn aözU geçen eubeden alına bileceği gibi etiket nllmuneleri 

de gorulebılır. 
kıyme 1 

• • d ·ı - ı · ı - ı 
D ·· e B rhaniyede çarşı ıı:ın c ik:ıınctgn ıınızn ı;:onc crı en oı rııw 

ün ve yarı n tercum 11 - ~ numarasmda kayıtlı emri iknıneı.s!ıhını7..ın meclıul. bulun-
tapunun G' 'tl' B hri dük· nnsındıın bılıi teblıfı i:ıde edılmeklc 

V -:- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde kanuni \'CSaik ile birlikte mez
kur komısyona gelmeleri ilan olu nur. (2166) 

11
• t saı:Yı vol solu ırı 1 a ö il lstıınbul icra tetkik ınerciincc bir ay f - · 11 

ku.. ıya 1 "' " H" .. arsası n kanı arkası ~:111.~z . . . müddetle iliinen teblilal lr.rosına k:ı. B k .... I 
tl0 • Jl-40 4 cü sert 
31 P.ıısin kUlli):A" IV 
32 Metafizik 
33 Jskender 
34 Kadın ve eosrali~n .... 
v;:ı Demokrit 
::s Dinler tarihi 
~7 Filozofi \'e sanat 
38 Etika 
~9 Heraklit 
to P.uhi mucizeler 

K 11
.Je mahdut ustunde tkl oda \JC rnr verllmi,lir. a er magaza arının 1 

r. yo 'k' dükkanı 
6 0 biı hela ve altında ~ 1 t' l ij lira horc 'r ııı:ısrııflnrı i lıu o· Satt1ğı kost ilm ve parde-

1 
b. beş '-'ÜZ !ıra kıyme ın ı · ı t bı·•· t ih' elen Ilı' .. 1 1 · · 40 mevcut ın J 'eme emrın n e 181 :ır ın • su er, emıa sız bır b içimdir 

60 de bir bap hane. . !ıaren bir ay i~·inıle ödemeniz. bor· ,,.,. 

1 2 
_ Burhaniyenin Mescıt so· C'tın ınııınmın:ı 'er:ı hir kısıııın:ı ''"· S Av L A M 

100 1 4" numara"ın \nlıııt nlncııl.lının tııl.ilınl krnc;ı lı:ık· Ş 1 K 
25 kağında tapunun 

/ 
· ; ı '"nda lıir ilirnzını:r. ,ıır-;ıı ~ iıır hiı " 

12:; da kayıtlı sağı Fırka bınası: 0 
u ıy içinde i-;tirla ile Ycya şifnhrn Is. U C UZ 

AO Kadir Efe mağazası ve a\:lu~u •ıırıhul 4 fiııcü icra dnireslnc bildir-ı H l'h .. ı hd t bın a ı azırda piyasamızın en 
100 arkası yeni yol ile. ma. ~ • meniz ,.e bildirmcdi!tiniz takdirde 

t nde ıkı zahı zengin çeşitleri, her Y"'"'den .. lira kıyme ı • hu mliddel içinde i4 üncü maılde mu ı ~ 25 beş yu·z .. zası ,.e avlu Ye mUştemi- ·ibince mııl hcynnıncln bulunmanız ucuz fiat ve müsait şartlarla 
75 re mag.. 1 tıl k•-d ı liızınıılır. ne, nndıı hıılıınmıız~nnu: sa ma ı.cı. ır. 

- , Jatı13· _ Burhaniyenin Mesci.t so- h:ıp!s ile tazyik olunacoAınız \'e h:ı· • •••••••••••ıııİı 
~ !<ikate mulııılH beyoncla bulunduğu 1------------• nam dig~er Hanay camı so • 

ruştur. I kagı 6 sın . nuz takdirde hapis ile cezolıındırılıı-
nu !"rİnin Oııtı 6.W Jeti l }con knc;znda tapunun 4 nu~ara . "aj:lız lıorcıı öclcmez Y<'YO itiraz el· 

IIt'psinl alanlara \'Uzde 20 8 
- d 

0

kayıtlı sağı Boşnak azer evı ınrz iseniz lı:ıkkınızılo rrbrl krnyo ~cşriyoı l\luclürü: U. Ahmtl Swtnnfı 
SAlllBf: ASIM US 

· kuruşun 11 urd b' sı ve Talih " to Ya•ıılır. Kalan 5.20 .. 1 solu ı..ı-any u ına ılc,•am cdilrccği tebliğ ınnk:ımın:ı 6 • te t u.ıu d t l asıldığı yer: \ ' AIUT Matbaası ı20 kuruşu pe3fn almarak ınu - , r mağazasile mah u eve ce kaim olmak üzere ilan olunur. 
bakısı ayda birer 11.ra öde~ınekjT:; :n.ğazaBI iken tıalen üstU ta- .(28878) 

U2ere dört takaite bağlantrr y_ 

* * * 
Cinsi Mikdan Muhammen B. 7o 7,5 teminatı Qailtme 

Lira Krş. Lira Krş. Şekli Saati 
Nişasta Kola 18.425 Kg. 3067 i6 230 08 Açık ek. 15.30 
Mobilya 13 kalem 2598 65 194 89 .. " 16 

.. 10 .. 384 00 28 so " .. 16,30 

I - İdarece kabul edilen tipler dahilinde resim ve prtname. 
Jeri mucibince yapılacak cins ve mikdnrı müfredat liıteelnde 
yaz~lı 13 parça eşya ile yukarıda mikdarı yazılı Nişasta. kola, açık 
eksıltmeye konmuştur. 

. n - Muhammen bedeli, muvakkat teminatlan, ekılltme te· 
kıl ve saatleri hizalarında gösterilml§tir. 
. III - Eksiltme 20-4-939 pereembe gUnU hizalarında göete. 

rılen eaatterde Kabataşt.a Levazım şubesindeki alım komlıyonun. 
da yapılacaktır. 

IV - Şaratname ve listeler her gün IÖZil ıe~ ıubeden aJı. 
nabileceği gibi resimler de görülebilir. 

V - i steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,5 gij.venme paralariyle mez.kür komisyona gelmele~ (2181), 



ıl 

25 et s· O Kuruş 
msun 45 Kuruş 

• : •• .. .,;,il 


