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Londra, 20 (A.A.) - Adem: 
müdahale komitesi l.ord Ply -
mouth'un başkanlığında son de • 
fa olarak bugün toplaıı.mış ve Is. 
panyanm karadan ve denizden 
kontrolünün kati olarak ilgasına 
karar ve_rmiştir. 

fDAl\E EVi: Aı;kara Cad. tSTANBUL• Telgraf: VAKJT• Posta kotum: 4&•Telefon: 2Ut3(Ya:ı)-24370(/dart1 

Maarif Vekili bugün geliyor 

İngiliz kralı, Almen devlet reisine 
tebrik telgrafı çekti 

Bertin, 20 (A.A.) - Führefin lbayra'klarla ve B. Hitlerl göıte. 
50 inci yıl.dönümü bütün Alman· ren' muhtelif tekil ve renkli reıim
yada parlak bir surette tesit edil. Ierle doludur. 
mektedir. Rerlin !lôka1clarr Gamaf/ (Dmımm it oıctıla)ft 

Fransız Nazırları bug Un 
mühim bir içtima 

yapacaklar 
Paris, 20 (A.A.) - Yarın saat 

16 da Elize4e mühim bir nazırlar 
konseyi toplanacak ve mühim ka· 
rarlar Cumhurrcisinin imzaıma 

arzedilcccktir. 
Alınacak mali ve ekonomik ted. 

birlerin şimdiye kaklar almanlar • • ...,...,..n~ 
,etU olacafl zannedtımektedir. 
Sallhiyettar mahfiller halen bu 
hususta büyük bir ketumiyet gös 
tcrmektcdirlcr. 

Bununla beraber ıurasr bilin. 
mektedir ki, bu tedbirler Fransa. 
ya vaziyetin icabettirdiği teslihat 
masraflarrru kartılamak imkanını: 
verecek ehemmiyette olacaktır4 

Konseyden sonra maliye naurı 
radyoda bir nutuk ısöyliyerek, 
milletin kendi müdafaası için mu .. 
vafakatine mecbur olduğu fedaldr 
Iıkların ehemmiyetini anlatacak 
ve bütün Fransızlar vatan ve va. 
zife hiserine müracaat edecektir. 

Yeni kararnameer Cumartesi 
günkü resmi gazetede inti§ar ede. 
ektir. 

Londra, 20 (A.A.) - B. Çem
berayn, Avam kamarasında beyi. 
natta buunarak hükumetin bir 
mühimmat nezareti ihdasına 1ca. 
rar verliğir.i 1bidirmiıtir. 

Bu nezaret ordunun mühimmat 
itibariyle takviyesini alakadar e. 
den tekmil meselelerle metgul 
olacak ve silahalnma progranunm 
tatbiki için lazım olan ham madde 
terin tedariki ve muhafazası itine 
bakacaktır. 

Bu nazar et keza devlet tarafın. 
dan hususi sanayie yapılacak si. 
pari,Ierin tercih &ırasını .da tesbit 
eyliyceek tiı. 

1 

\ 

Almerika harp gemileri Okyanus· 
taki Uslerine hareket ettiler 

'(Yazııı 6 ıncrdaJ, 

Iran Şehinşahı 
Heyetimizi kabul buyurdu , 

Tahran, 20 '(A.A.) - İtalya. 
Türkiye, Mısır, Afganistan, Fran. 
sa, Norveç ve Finlandiya heyetle. 
ri dün sabah Majeate Şahinıah ta.. 
rafından kabul edilerek itimat 
mektuplarım takdim etmİ§leıidir. 
Heyet azası birer birer Şahinpha 
takdim cdilmi~tir. 

Bu heyetler müteakiben veliadh 
tarafından kabul edilmit ve hüku
metlerinin gönderdiği düğün he· 
diyclerini vermi§lerdir. 

Papanın mümessili ide veliahdi 
ziyaret ederek Papanın gönderdi. 
ği hediyeyi takdim eylemiıtir. 

• • • 
Tahran, 20 (A.A.) - Fransız 

bahriye heyeti de dün Tahrana 
varmııtır. (Devamı 6 ncıda) 

Gafenko Berlindeki müzakerelerini bitirdi 
Romanyadan toprak isteklerine 
Almanya müzaharet etmiyecek 
Londra, (A.A.) - B. Gafenko 

Pazar günü saat 17.20 de Londra. 
ya varacak ve Lord Hatif aksla 
gôrüımelerine pazartesi günil aa. 
at 11 .de baılıyacaktır. N~ır çar
ıamba günü öğle vakti Pariae ha. 
reket edecektir. 

ko bu ak§am Berlinden hareket Henüz tahkikine imkan olmı· 
ctmiıtir. yan bazı §ayialara göre Almanyı 

Söylendiğine göre, kendisi Al- iki memleket arasındaki ekono. 
man ricalile yaptığı görüımeler. mik münasebetlerin inkipfıru tt.. 
den çok memnundur. Milli ıoıya. ınin için Romanyayı otuz ıenelik 
list ricali de Romanyadan alınan bir garaoti vcrmigtir. 
teminattan a§ikir bir memnuniyet [Gafenko'ya ait diğer yazıla 

Bertin, 20 .(A./>..). - B. GıııHı '~..,.östcrmelctedirJer, 3 ~U '83.yfımıızaa.] 
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Çocuk haffası 
başlıyor 

Hafta iç.inde çocuklara 
eğlenceler tertip 

edilecek 
Yirmi Uc nlı!an çocuk haftası 

Esnafın konfrolu 
Yeniden birçok esnaf 

daha ceza gördü 
mUnasebctlyle yapılacak mera· Parazlıksız satı~ kanununa mu. 
sim programı tesbJt edllmış, bU· halif hareket eden esnafın sıkı bir 
tun kazalara &önderllmiştir. surette kontrolü devam etmekte· 

Bayram mUn~sebetlyle o gUıı dir. 
merasime aaat 11 de atılac k H.klarında zabıt tutulÜp da 
toplarla başlanncaktır. Beyazıt dün bele.diye daimi encümenince 
meydanında Te dl er kaza mey- cezalandmlan esnaf ıunlardır: 
danlnrın.da Halke,lerl tarafın· 
dan tertip edllen pro,rama gBrc İstanbul Balıkpazarmda peynir 
23 Nisan bayramı kutlanacak ci Luka, Sultanhamarnda manifa-
t turacı Vefik lnsel, Eminönlindc 
ır. T;ı.hmia sokağuı:la bakkal Meh. 

Gece, Halkevlcrl de mUsame· . 
kti met Güler, Balıh'"Pazannda bakkal 

:re verece r. Al" S r· T h · L" 11 
23 ~ı d 30 Nl k d ı ey ı, a ımıste ıgor ya, 

•~ san an sa.na a n1· • • • 
k k h ft ı 1 d Dimıtn, Sultanhamamda tuhafı. 

•ecece çocu a ası ç n e . A T h d b kk 
1 yecı vram, op ane e a a 

ilk okullarda talf:obe ıctn eğlen· F N "b .ı.ı • d s 
1 . •oto, ecatı ey cau.uesın e u • 

celer de tertip e:hlecelı::tlr. t" M h d r "f 
E 1 K k 1 

ye ı, a mutpaşa a manı aturacı 
Çocuk s r&"ome urunıu o . . . . 

1 f 1 d k dl 
Ncsım yırmıscr lıra ecza verecek-

ları da hafta çer s n e en 
1 

d" • 
er ır. 

mıntakasındak1 çocuklar için si· 
nema, tiyatro, karag6z 'esair 
•flenoeler hazırlamaktadır. 

Bundan başka Mahmutpaşada 

manifaturacı Nesim 15, Kalpakçı. 
alrl:la şapkacı Refael ile Y enica.. 
mJlde kunduracı Boğos da onar li. 
ra vereceklerdir. Sadıkzade vapuru 

hk'k • Son birkaç gün zarfında Bey. ta 1 at 1 oilunda 118 kişi muhtelif becldi-
ye suçlarından dolayı cezalandırıl 

Mal ..Jıipleri mahkeme- mııtır. 
ye müracaat ettiler 

FJlllll:e civarında orasan ka-
7alıklarında kıtraya oturarak 
harp olan SaClıkzade vapuru tah 
Jdkatı dikkate ~eğer bir mahl· 
7et almıştır. 

BUyllk Avarya denilen usulle 
geminin kazadan gOrdUğU zara· 
rın kendllerinden alınacağını 

Barbaros türbesinin 
etrafı istimlak ediliyor 
Bcıiktaşta Barbaros tUrbesinin 

etrafının istimlak edilmesine Da. 
biliye V ek!letince müsaade edil. 
mişti. 

Burada istimlak edilecek bina. 

Vapur tarifeleri 
Yalovaya gidecek yolculara 

yeni bir kolayllk 
Dcnizbankın SO nlsnnda tat·ısabnhları yedld9 Büyükadadnn 

bike başlıyacağı ilkbahar tarı- \'e Heybeliden köprilye, bir va
felerlnfn hazırlanması tamam· pur ntıve edllecektlr. 
lanmıştır. ŞfRKETl HAYidYE TAJttlı'ESl 

Yeni tarife ile Yalovaya sn· Şirlteti Hayrlyenin ilkbahar 
bahları köprüden blr yapur knl- tarifesi bugUodcı. itibaren tat· 
kncnk, akşam U1erl de Ynlova- blk olunmaktadır. Şirket Deniz· 
dan geç saatte geri -Oönerek bir bankla anlaşnrak bilhassa ak 
gllnlUk gezmeğe !:;ldeıılerl şehre şamları l\ludnnyadnn limana 
getirecektir. Yaloyada bl; ge- gelen yapurlarm yolculnrıuı Bo· 
ce kalın ak isteyenler için bir ye· ğaza nakil icln tarifede yeni de· 
uUik yapılmıştır. Köprüden her ğlşlkllkler yapmıştır. Her ge
nkşam BUyUkadnya kalkacak ce köprüden Hun.eli yakasında 
son vapur BUyUk:ıdadan sonra Yenimaha11eye kıt.dar bUtUn is
YaJovaya kadar gfde<"ek, ertesi kelelere utraınak Uzere 22.32 
sabah erkenden KtıprUye döne· de ve Beykoza kadar bUtün A· 
ektir. Bunlardan başka kış ta- nadolu iskelelerine uğramak 

rifeslne fl~\·e olarak akşamları 
BUyUkadadnn köprUye 19.30 da 
\"e köprUden blitUn adalara da 
18.30 da birer posta konmuştur. 

Dir Hazirandan itibaren de 

Bebek -istinye 
yolu 

Balta limanındaki 
köprünün kazıkları 

çakıldı 
Bebek _ İstinye yolunda inşaat 

hayli ilerlemittir. Balta limanında 
yapılacak köprünün beton kazık. 
alrından biri çakılmı§tır. Diğerle. 
ri de bugünlerde çakılacaktır. 
Tokmakburnu mevkiindcki istinat 

şartlyle 22.35 r.ie birer vapur 
lcalkaacktır. Bu vapurlar Mu· 
uanyadan gelecek ı>oslaların 

yolcularını bekliycceklerdlr. 

6 yaşında bir çocu
ğun namusu 

kirletildi 
iki suçlu altışar aya 

mahkum oldu 
u yaşlarında. Mehmet ve 

du7aıı mal sahlplerı kazanın ı 24 aı.ı B 1 k t 
ar parç .ıır. un arın ıyme • duvarları da ikmal edilmek Uzcre. 

'Vapur kaptanlarının hatası yU- lerinin takdirine ba§lanmııtır. 

Mnhir adında iki çocuk, dün sa· 
bah Sultanahmet camllnln arka 
tarafındaki boş ars:ı.dH. oynar
larken, 5,C yaşında Ahmet adın· 
da bir çocuğa tesadüf etmişler· 
dlr. Mehmet ve :Mahir kücUk 
Ahmedi şeker ve yemişle kan· 
4•~arali: kenardaki araba·ıua lol· 

sttnden llerl geldiğini iddfa ede· 
ı·ek ticaret mahkemesine baş

vurmuşlardır. Bunun Uzer1ne 
kazanın ne şekilde vukua geldi· 
nl ve kaptanda kabahat olup ol· 
Jnadılını tesblt etmek üzere İl· 
tanbul liman reisi Sadrettıntn 

rels1lğlnde bir ehlivukuf teşkll 
ıedilmlttlr. 

He)'ette, deniz ticaret mekte· 
binden bir mUtehassısla, Deniz· 
banktan da bir espektör vardır. 

E\"\"elk1 &Undenberl Deniz· 
bankta çalışmalarına. bnı;lJyan 
ehlivukuf hazırlayacağı raporu 
ticaret mahkemesine verecek • 
tir. 

Kaza.da kaptanın kabahati 
aörUIUrse Denizbank mal sahip· 
!erinden hiç bir tazminat alamı· 
:vacaktır. Esasen mal sahipleri 
kazanın fırtma yOztınden oldu· 
Junu ve bu havayı açıkta ge· 
~rmek lAzımgeldili halde kap
tanın. etrafı kayalıklarla çevri· 
ı Adruan lfmanına girmekte· 
ıebbUsUnde bulunarak vapuru 

azara ufrattıtmı iddia etmek
tedirler. 

( Kısa haberler ) 

• Tilrkofis eski hafkanlıAmu tnyin 
ilen İstanbul TQrkofis mildllrll Ce
al Ziya yeni vazltcslne haşlamak 

re dlln atıım Ankara) a gitmiş· 
lr. 

• M11ıbw olan ııümriık muhııhmı 

wnandını General Sel fi'nln ) erine 
mgcneral Lt\Ui fümıpınnr ta) in 

dilmı~tir. 
• 10 Mayıstan 15 l\lııyıs:ı kadar <le· 
ım edecek olan Breslav pnmı)ırınn 
uın ilk nümuneler gi.inderilınl~tir. 

> 
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Alman Frankenin 
muhakemesine dün de 

bakıldı 
Dolandırıcılık sucundan asli 

ye birinci ceza ır>ahlcemeslnde 

muhakemesi yapılan Alman 
Horst Frankenln muhakemesi
ne dUn de bakılmıştır. 

Maznun tarafından dolandı· 

rıldığı iddia edilen Ustlş tayya
re şirketi mUdUrll Horst Fran
kcnin kendilerine ''erdiği tay· 
yare plAnlarını mahkemeye ge
tirmiştir. Bunlar etrafında iza· 
bat verer~k: 

- Bunlar maznun tarafından 
>'npılmış değildir. Bir Macar 
tayyaresinin plA.nlarıdır." dedi. 

Horst Franke hakikaten bun· 
ıarın bir Macar tayyaresinin 
plA.nları oldusunu. fakat çek· 
meceslnde bllmlyere k karıştı· 

ğ1111 söyllyerek: 
- Fakat, dedi, bir plA.nr ben 

yaptım. Hatta. ynaprken Ustlş 

şlrketlnin mUdUrlerl de gördü

ler." 
Mahkeme geçen celsede Neeip 

Erzin adında bir şahidin dinle· 
nllmesine karar vermişti. Fn· 
':at bu şahit bulunamamıştır. 

Mahkeme bunnn tekrar arat
tırılarak mahka::neye geUrtn
mesine, plAnların bir ehlivukuf 
heyetine tetkik ettirilmesine 
ıta.rar vererek duruşmayı başkn 
blr gUne bırakmıştır. 

Trak ve Marakaz 
vapurları 

Trilyc sahillerinde karaya o· 
turarnk yaralanan Trak vapuru 
ile kazan tuğln.1urı değiştirilen 

l l\farnknz vapurunun tamirleri 

1 bitmiştir. lkl yapur dün mUte· 

l hnssıs bir hel et tnrafmdan ha· 
l vuzlardn. mu yPnc edilmişler· 

dlr. Muayenede yerli saclarla 

muvakkaten tnmlr edilen Trak 
vapurunun Avrupadan yeni saç 
levhalar gellnl}~yc kadar tehli
kesiz bir surette sefer yapabile· .._ _________ _.._..,.. ceğl anlaşılmışttr. 

dir. 
Usküdar • Şile yolunun Ömerli 

n'1\tyealnln merı.. •• l~de.n s•s•n 

kısım inşaatı müteahhidine ihale 
olunmuJ, parke tatları Bandırma 
civarından getirtilmeye başlanmıı 
tır. Caddcbostanı iskele yolu in. 
taatı da bitmek üzeredir. 

Pazarhksız satış 
Ballibaslı maddeler 
sınıfla"°ra ayrılıyor 

Pazarlrltsız 8ntış kanunu hü
kUmlerinln tatbikini kontrol işi 
hararetle devam etmektedir. 
mUşterek olarak calışan beledi· 
ye ye lktısat vekA.letl kontrol 
dairesi mUraklpleri bu yolda ye· 
nl bir karar vermişlerdir. 

Pazarlık iyinin kontrolleri 
bittikten sonra eşynlarm tam fi· 
yatlarla sutılması için de bir 
!ormUl tesbit edilecektir. ÇUn· 
kU bugUn birçok kimselerin pa· 
zarlıksız satıştan istitade He 
mallarına. fazla fiyat koymak 
suretiyle halkı aldattıkları gö
rt\lmekt~dlr. 

Yapılan programa göre belli 
başlı bütün maddeler sınıflara 
ayrılacak ve fiyatları tesblt edi· 
!erek ona göre kontroller yapı· 
lacaktır. 

--<>-
Kaçak eşya getirenler 

yakalandı 

Pireden limanımıza gelen 
Adriyatlkn vupuru yclculnrın -
dan Leonldns h 0 Sultana lsim
lcrlnde iki kadının vaziyetlerin· 

den şUphelen~n güınrUk muha
faza m"•nurları , raştırma yap· 
mışlnr YC itzcrlerinde mUhim 
mikh rda 1rn;ı.l;:: C'şya ye ipekli 
kumar-lar ) aakln.mışlardır. 

11:1 kadrıı n.clliyt'Yl' tesliıu edil· 
mi tir. 

-o-

Üniversitelilerin 
gezintisi 

üııivcrslte talebesi 23 Nisan 
bayramını ge~lrınek Uıere Bur· 
saya ve Edlrneye birer gezi ter
tip etmişlerdir. Bursaya gide· 

cek talebe 600, Edirneye de 150 
kişidir. 

ne çekmişler, onda f kisi de ço· 
cuğun ırzına geçmişlerdir. 

Mehmet Ye Matılr işleri bittik· 
ten sonra kaçmağa savaşmışlar, 
fakat Ahmedln ağlayıp bağır· 

ması üzerine yakalanmışlardır. 
Mütecaviz çocuklar cUrmU 

meşhut kanununa tevfikan he· 
men adliyeye sevkedllmişler, a· 
ğır ceza mahkemesinde gizli o
larak muhakeme edilmişlerdir. 
Mahkeme Mehm~t Ye .Mahirin 
suçunu sabit gtirrnUş, kendileri· 
nl altışar ay hapis cezasına mah· 
kum etmiştir. 

Kuzu fiyatları kırka 
kadar düşecek 

Son günlerde btanbula kcail
mit ve kesilmemiş olarak fazla 
kuzu gelmeye baılamııtır. Ayın 

on beşinde 3000, on yedisinde 
4600, on !dokuzunda 5000 keıilmit 
kuzu cclmiıtir. 

Bu ylizc1cn birçok yerlerde 'ku. 
zu CiO kuruıtan 45 • 50 kurup 
kadar dütmüttür. Kuzunun 40 ku 
ruıa kadar düıeccfi tahmin edil. 
mektcdir. 

Pamuk iplikleri 
Şimdiye kadar hariçten geti· 

rllecek pamuk iplikleri tein mu· 
hakkak surette pamuk ihracatı 
rapmak mecburJyetl vardı. 

DUn allkadarlara blldlrllen 
bir kararname ile bu mecburi· 
yetin kaldrrıldı~ı tebliğ edil· 
mlştlr. 

Sovyet radyolarmda 
Türkiye konseri 

Diğer memleketlerde kültür 
münasebetleri i!rin teşkil edilen 
"Voks,, Sovyet Cemiyeti, Türki
ye için bir radyo konseri tertip 
etmiştir. Bu konser 21 Nisan Cu
ma günü, Türkiye saatiyle tam 
21 de 1210 dalga Kiev, 1060 - Tbi 
tisi, 349,2 • Simferopol ve 309,9 • 
Odesa radyo istasyonları tarafın. 
dan neşrolunacaktır. 

Konserin programında, Türk 
kompozitörlerinin parçaları var
dır. 

Bu parçalar Moakova müzis
yenleri, Edelman, Lihveınki, Riv. 
ıun ve Valter tarafından çalına. 
caktır. 

Belediye avukatları 
Yeni bir teşkilatla hari&· 

İyi ve Doğru 
Türkler 

te İş göremiyecekler (Yazan: HJJOJ.E'l' MV1'1n) 
Belediye umuru hukukiye ve 

muhakemat amirliğinin adı Hazi. G •ı;çEXl..ıEHllE şehrimize 
randan itibaren miıdürlük olacak, cıı cskJ llulgar gazete i 
şimdiki müdür Muhlis Baroca ka. l\llı-'in tnııııuıuş :fıkı-ıı ınuhnı-rı
yıtlı olmadığından açıkta kalacak. ı-i J>obriano! gelmişti. Du \esile 
tır. Mildürlüğe 400 lira ücretli He gazetemizi de zi~ aı•ct ede· 
bir zat tayin olunacaktır. rck Tiirk mo lcktnşlarl) le tnnış· 

Bu arada umuru hukukiye mü- mak arzu uııu gö tcı•miş olnıı 
dlir muavini E§refin müdürlüğe Dolırinnof, memleketine dön· 
getirileceği de söylenmektedir. dükten soııı-n bir sıra fıkra m•ş-

Belcdiyc avukatları şimdiye ka riııc hnşJndı. 
dar haris;te .de iş görebiliyorlardı. Dıin tcrciune cttlnliğlmiz biı' 
Hazirandan itibaren belediye avu fıkra 1 "Tilı·kJer iyidir" serle\·· 
katları ya belediyeyi veya hariç. 
teki işlerini tercih edecekleridir. 

On kişilik kadro da yediye in. 
dirilecek, avukatların ücretleri 
yükseltilecektir. 

lıusım taşıyor. Gazetemizin bir 
lmşka ny!nsmda bir suretini 
lıulacnğmız o fıkra, hele son 
biı-knç sene içinde, Bulgar mnt· 
bnatında sık sık tesadüf ettiği
miz "'.l'ürk.:fyo ile dostluğu da.

:minönü Malmüdürlüğü ha çok takviye" tnrnftarı yazı-
veznedarı ıar nc\indendlr. 'üstelik Dobrl-

Haber ''erlldlğlnc göre Emin- anotun yazısı doğrudan doğnı· 
önU MuimUdUrl.\ğU ,·eznedarı ya bir "Türk çeşnisi" nl taşı
Kn.zımm zimmetine 20 bin kU· yor. lyi tiil".kçc bilen DobrJanof, 
SÜr Jlra geçirdiği iddlasly}c iŞi· ŞÜDlÜllÜ bir halk muharriri Si· 

ne nihayet verilmiştr. tatJyle, J>ek çok hikmetleri lh· 
KAzım hakkında yapılan tah· th'a eden Türk d&rhmıcsellerln

kikat bitirilince adliyeye teslim den en zi) ade istifade eden Bul
edllecektlr. gar muharriri olarak tanınmış· 

-o- tır. 

G • d k Bu detaki yazısında da Türk· a Z 1 n Q a avg a lerln iyiliğini ve Türk • Bulgar 

Bir sarho~ yanındaki ka- arkadaşlığının dc,·am lmkAnla· 
dını bira barda2'ı ile mıı tcbnriiz ettlrmeğe sa\·aşrr-

yaraladı k n "eski doet düşman o~az•1 

Şi§Hae bir yaralama vakasr ol- ntn s >ziimnzu haı ... rh bir huccet 
muştur: Garpis isminde birisinin olarak ileri sürmekten Ad•ta blr 
işlettiği gazinonun bir köşesinde zc\'k duyuyor gihldi~- .. _ 
oturan Hakkı Hoı. Nadide ismin. Türklerin lyillğinı gorcn Bul 
de tanıdığı bir kadınla bira içer. gar muharririnin - &)'nı iyilik· 
!erken bir meseleden dolayı ara. le tan;iftc hiç tereddüt ctmJre
laıında ~ünakaıa~~nu.tt .ruldidS ce~imlz - Bulgar milletine bir 
bir arlh~ ın\lricJe'.(furan ~a~cfaW. tlmıusl7etımlzl daba Y:tt. etıb&, 

taki birayı Hakkının üzerine dök- si !nyd:ılı ohıl'du: Doğrulup· 

mliıtlir. muz? 
Hakkı Ho§. sarhoı olduğundan Türkler, hem iyidir, heın de 

buna fena halde kızmıt, o da önün doğrudur. Sözünde doğru, ha
de duran, bira bardağını kapbğı rckctlcrlnde doğru ,.e sadık, iri 
gibi Nadidenin kafaaına indirmiı- bir insan! .• 
tir. Herkesten de beklediğimiz 

Baıının so1 tarafından ağır ıu. budur •• 
rette yaralanan Nadidenin ferya. Siizlcı-hnl bitiı·moocn evvel, 
dına garsonlar yetişmiı, otomobil meslektaşını Dobrla.nofun Türk 
le hastahaneye kaldırılmış, Hak"lcı ata sözlerlııe mukabil, zemin ve 
HO§ yakalanmıgtır. zn.nuına. uygun birkaç Bulgar 

--o- dıu-bmıesellnl ııBkletmek bir 
Sarıyer Belediyesindeki nezaket vecibesi olacaktır. ~u 

ihtilas tlarbımesellerl ingtllzce tercil· 
Sarıyer beladiyesinin 1742 11· mclerlnden alıyorum: 

ra 8!l kuruşunu ihtilft.s etmek Sakalını uzatacak olunan, 
suçuyla ağır cezada muhakeme bir de tarak nlnıa~a mecbur kar 
edilen belediye muhasebecisi hrsın. 
Enver ile Emin ıdUn mahkeme· Çok ynşıımışlardan değil, c;ok 
de mUdafaalal'mı yapmışlardır. ıstırap çekmişlerden nasihat al· 

Enverln vekili uıUdafaasında, Canlı kurdun kuyruğunu ölç-
mUekkilinin bu işle alA.kası ol- mei;c kalkma! 
madığını, lhUH\sın kendisi mc- Gıpta uyandırmak, merhamet 
zun bulunduğu eırada yapıldı· celbctmektcn da.ha iyidir. 
ğını ııerl surerek, işte sadece :Komşusu olmıyan eY satm al-
tbmal bulunabileceğini ve ceza. ma. 
verilecekse buıın göre kesilme· Sessizlik baş ağrısı Yermesi ... 
si llzımgeldiğlni söyledi ve mü· 
ekklllnin tahl:yesini iştedl. Son hadiseler dolayııiyle 

Diğer suçlu da mUdafaasmı seyyah azaldı 
yaptıktan sonra mahkeme tahll· Avrupa siyasetinin ıon aldığı 
ye talebini rcd ve karar veril- ştkil dolayısiyle bilhasaa Turizm 
mesl için muhnl~cmeyi başka bir hareketinde bir durgunluk mlip.· 
f;Une bırakmıştır. hede edilmektedir. 

--o-- Şehrimi.:rJ:Ieki bathca oteller bot 
Sulina limanına denecek kadar müıtcrisiz vaziye. 

samandıra kondu te düşmüştlir. . 
KU"radenlzlıı sullna Umanın- Evvelce gelmcsı kararlaşmıg o-

da bulunan mendireğin 140 met- lan büyük seyyah kafilelerinden 

1 11 e lıüvük bir kampana- başka hususi olarak gelmeıi mu. ı c ş ma n ., . • • 
ıı ımınn.ııüıra lto:ımuştur. Gece· tat olah küçük seyyah partılen~ın 
ıerf , e sisli zamanlarda şnmnn· de bir müddet için arkası kcsıl. 
dıranın lrnmpar.ası muayyen fa- miş lıulunmaktadır. 
sılalarln çalacak, gemiler istika- ~ 
metlerini tayin edeceklerdir. Afyon fiyatlan 

-o-- tesbit edildi 
Karadenizde fırtına Eskiden kalma afyon mahaul-

Knnrdenizde şimalden şid· lerlni mubayaa etmeği karar
uetll bir fıı tma başlamıştır. laştıran Toprak l\lahsullerl Ofl· 
KüçUk vesait Jımanlara eığın- si bunlar hakkındaki fiyatları 

mışlar, bir çol.:ları da Boğazdan da tesblt etmlşUr. 
dışarı çıkamamı!]lardır. Deniz Kaba afyonlar 25, ince afyon· 
tl<'aret mUdUrnğu Karadeniz lar da 35 liradan lstanbulda de· 
liınanlarına ihtiyatlı bulunmak poda teslim cdlllYJ.ek şartile mU· 
Jçin tebllgatt~ bulunmuştur. bayaa edllecekl rdlr 
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~!.~ ... ~~~.~~.!.~ gazetesinin muhabirine göre -··-·············.. ~ ... , ................... . Papenin elçiliği 
münasebetile talganın Balkan

lardaki siyaseti Gafenko Berlindeki müzakerelerini bi irdi Bir AlmC\n gazeteninin 
dostane yazısı 

Berlin, 20 (A.A.) - D. N. I 
Ajansı bildiriyor: 

Balkan devletlerinin istiklallerini muha· Romanyadan toprak isteklerine 
.~~~!ı~~!~~ig;_~~,n~~.~!~~~~~~!~~!~n ~lmanya müzaharet etmiyecek 

Börsen Zeitung, Von Papen' 
Ankara büyük elçiliğine tayi 
hakkında şunları yazıyor: 

Alınma muhabiri yaz>yor: 1 dolayı uzun müddet mücadele • Bed'.n, .2•0 (A.A.) - Havas A· duğuna gö<e, Galenko, Polonya. ı--------------
b anyanın Avusturyayı, Bo· etmiştir. 1Jansı bıldmyor: nm noktai nazarını da Berline b'l u·ı~Y• ile Slovnkynyı ve Meme· Gene bunun !cin ltnlyn, mum· Rom"'.!" hariciye na•m B. G•· dinnişfü. Fakat gerek Alman, g'.:I Amerikanın Tu""rki 

Von Papen, son zamanlar 
fevkalade enternasyonal ehem 
vet alan bir vazifeye gitmekt 
:lir. 

Arn akından sonrn ltatyanın da kUn olduğu mUddetçe, Avustur- fenko, .d~n, Hıtler tarafından ka-, rek Polonya mahafili Gafenkonun m· 
dl • avuttuğu işgali uzerlne, iki yanın Almanyaya. ilhakına ma· ~ul edıD:hkten. son.ra Alman. ~icaJi Polonya hariciye nazırı tarafın- yeye b • · ı • ka:~atörUn Tuna hn vzaaı ve Bal· nl olm oya çalışın ıştır. ÇUnk u, 1~' ~la? resmı mli,.kmlerını. bi. dan böyle bir va•Uc ile ta vzil edil 1 r c em 1 es 1 

Von Papen, eski Türkiyen 
meselelerini bildiği için eski Tü 
kiye ile genç Türkiye, Atatür 
lln yarattığı bu mükemmel ge 
devlet arasındaki farktan kav 
ya bilecektir. 

do arda ltalyan - Alman, daha 
1935 

de nomadakl snlAhiyctlf tırmıştır. miş ol'duğunu kabul etmemekte- OriJ"ir.tal pamuk 
rnığrusu Alman - ltalyan hAki· bir zatın yazdığı gibi "Almanya· Gaf~nkonun, ecne~ı memleket. dir. retı kurmak Uzere araların· nın bir kere Vlyannya yerleştik· ler~ekı Alman ekallıyetleri mm. Paris, 20 (A.A.) _ E•ho de tohumları gönderdi 
da anlaştıkları zannedlldl. ten sonra A,•usturya siyasetini l~~ı!.le ~enul ~lan Hes~ ile de Paris yazıyor: Ankara, 20 (Hususi) _ Pa. 

06rUnllşler ve Roma matbu· daha bUyUk bir hızla Balkan· g?ruşmu~ oldugu kaydcdılmckte- İngiliz devlet adamlarına göre, muk ziraatinin fenni bir ekitde 
:tının mUtaleaları do her halde ıara ksdar uzatmaeı tehlikesi dır. • . . ispanyanın bade! eiyaseti Bertin '"."kine ile yapdmasnu teşvik için 

Türkiye bizzat kendi kuvvet 
nin yarattığı bir eser olduğund 
onun tam ve mutlak istiklali e 
temasyonal kanunun esasıdır. u kanaati kuvvetlendiriyordu. ltalyayı meşgul ediyordu." Eının b~~ menbadan te.mı~ olun ve Romanyada zannedildiği gibi Zıraat VekAleti evvelce mevcut o. 

. duğuna g?re, Alman rıcalı, Ro- öyle kati olarak çirllmig olmak. lanlara munzam olarak bu defa 
ltalya, uzun bır anla.şama· manyadakı Alman ekalliyetletine tan çok uzaktır. yeniden pamuk mibzelerinin mli-

Dünyanın mühim bir mevkii 
de oturan Türkiye bugünkü k 
rışık vaziyette ehemmiyetli rol 
namaktadır. 

t:n .Arnnv~tluk hareketine gcc· 
eden daha bir iki gUn e,·vel 

ltaı Yan ve Alman erkO.nıharbl-
Ye Şefleri arasında lnsbruk'da 
t:nllhlm muzakereler olmamış 
tnırdı? Hltlerln askerleri Prağa 
glrdtt;ı cUnUn ertesinde Roma 
:aıeteıerı, ''Yeni Avrupayı" 
urnıaya. karar vermiş olan Ro· 
~a ııe Borun, muayyen bir ptft.n 
t zerinden, ıoc girişti, birisi Or· 
a Avrupayı, diğeri Akdeniz hav 

ıası ile meşgul oluyor, denilme· 
t:nlş miydi?, 

-··· Fnkrıt. vnılyetl bu suret· 
le kat't bir şeklide görmek ve 
kesip atmakta işin bazı tarafla· 
rını ihmal etmek olur. 

Elvvelft. eu Tar: Madem kl, Al· 
manyanın an•aıı,.ıu. ·•:rueu o
nu AkctcuaJZe veya. Karadenlze 
doRru bir yol açmaya. eevket • 
1:1elt:tcdlr, deniyor· 0 h 1 
t 

• a de t . 
&lynnın da Balkanı d ar rıkt a • 

nelik slya.eetatnı ö n a
mek ı • g zden geçir· 

uzrmdrr. 
Co#;rafy b k aoU a a ımından. - Mu-

nt de bunu soyıemt~tır - :r-
t&lya bir ada sayılabUir. Bu 1· 
Ubarıa Akdenlzln ltalya tein bU· 

~~bir ehemmiyeti vardır. ÇUn
le 

1 
t~lynya, ıırlcten aldığı şey

g r ıı bUyUk ısmı bu denizden 
elmektedıı-

d :aınaenalcyh ltalyap bir Ak· 
A enıı ılyasetı tutmıya sevkcden 

"'~:1• ticaret yollarının serbesti· 
.,... temin etmek zaruretidir. 
•lUQd la a.n dolayı da ltaıya, Boğaz· 
t:n ra başka bir devletin yerleş· 

d 
erneaı tein Akdenizhı earkın· 

a d • ,_ alma., TUrkiyenln nıUstakll 
.l\lllt:n nsını lstemtşUr. 
nı AYnı sebepler ttalyayı Yuna-
stanıa bir dostluk sıyaseU tut

nııya. sevkotmcktedfr. ÇUnkU, 
mUstakn blr Yuno.nlstan da ll· 
mantarını ve adalarını başka 
bir d evıetc vermlyecektfr. 

ltalya Adrlyatlğl kontrol ti al· 
tında. bulundurmak ister. Ar· 
nnvutıuğu da bunun için işgal 
etınışttr. Da.ha evvel, 1937 mar· 
~ında Yugoslavya Ue, bugUn ha· 
en ıncriyette olan dostluk mi· 
sakını da aynı maksatla yap· 
mıştı. 

TUrklye, Yunanistan ve Yu· 
SOslavyn Balkan dcvlctıcrldir. 
Binaenaleyh ltalyanın Akdeniz 
81 ' ~ Ynseu, aynı prensiplerden do-
"'an Balkan siyasetini tayin e· 
~IYor demektir. Roma bir ırnre 
' ahn Yunanlstanla TUrldyenln 
tnUstakU olmnlarınt ve bu istik· 
lrLll(lr!n hlc kimse tarafından 
tehdit cdllmclıtcBinl ve Bal· 
knn Yarımadnsıntla ıtnlytıY1 teh· 
likeye ko,·abilccek hdklmlyetıc· 
.... J 
ın teessus etmemesini ister. 
Buııun içindir ki umumi harp 

tr n evvel ltalya nusyanın -veya 
A\ UEturyanın Bnllrnntara yer· 
1 Şmesine mani oımıya cnlış· 
ını.tır. G ne bu ıun içindir ki 

Yugo l:w~·nnın Arnavutluğu iş· 
cnı etmek, SclO.nfğe kadar yU· 
rUmck ve Bulgarlsto.nı içine al· 
nl:ık tcşebbUslerl:ıc muarız dav· 
ı·. ınııştır. 

İtnlyn, lıu mıntnkada. Fransız 

mazlıktan sonra, gene aynı se· yapılan iyi muameleden dolayı Ga Petit Journal diyor ki: bayaasiyle pamuk müstahsilleri 
beplerle Yugoslavya ile ~lr dost· fc~koya memnuniyetlerini bi!dir. Alman ricali Romanya hariciye emrine verilmesinin kararlaştır-
luk misakı yapmıtşır. Nihayet, mışler ve Romanyaya karşı yapı. nazırı Gafenkodan Kral Karol'a mış ve ataka.darlara lüzumlu teb. 
Macarlstanla olan dostluğu da· lacak toprak metalibatına müza. hakiki bir İngiliz • Romanya itti. ligatta bulunmuştur. 
ha fazla. yaklaşmasına mani ol· heret etmiyeceklerini ihsas eyle. rakını kabul etmemesi ve Londra Bu yıl Ziraat Vekaletine ait 
makta beraber, Romanya ile mişlerdir. tarafından verilen bir taraflı ga. ekme makineleri Seyhan ve Ege 

Coğrafya, tarih ve kendi me 
faatleri Türkiyeye, başkalann 
teşebbüsleri karşısında, bazı e 
lı prensipler tahmil eder ki 
prensipler kendisini umumi vaz 
yetin çerçevesi içinde tutmakt 

de iyi mUnasebat tesis etmiş- Transilvanyadaki Almanların ranti ile iktifa eylemesi tavsiye- bölgelerinde pamuk ziraatinde 
tir. vaziyeti hakkında Alman ricalinin sinde bulunmasını istemiılerdir. kullanılmaktadır. 

Bu suretle, bazıları ile dost memnuniyet göstenneıi, Roman- Gafenko çok azimkar davranmıı Ziraat Vekaletinin Amerikadan 
olan, bazılarının da az tok blta· ya mahafilinin nazarı dikkatini ve Romanyanm Almanya ile bU- getirttiği yüksek vasıflı on ton 
raflığını temin eden ltalya Bal· celbetmiştir. Çünkü Transilvanya yük ekonomi menfaatleri olmakla orijinal pamuk tohumu Mersine 

kanlarda kendisine hiç olmazsa Macaristanın Romanyadan yaptı- beraber siyasi istiklıllini tamami. gelmi§tir. 

dır. 
Börsen Zeitung, Türkiyenin i 

yası eserinde şahsi meziyetlerin 
mütebariz bulunduğu Reisicu 
bur tnönllniln kıymetli arktdnşl 
rınm, modern Tilrkiyenin mü 
taz mümessillerinin Berlinde, 
terin ellinci doğum yıldönümü 
rasimine iştirak etmekte oldukl 
nnı kaydeylemektedir. 

mUsait bir vaziyet kazanmıştı. ğı taleplerin mevzuunu teşkil ey- le muhafaza c.deceğini bildirmig.. Burada dezenfetke edilen to. 
Fakat. Almanya ile blrleştlğl etmektedir. tir. humlar Malatya, Sakarya, Nazilli 

zaman ,·azlyet değişti. Diğer taraftan yine temin olun pamuk üretme milesseselerinde 

o zaman ttalya Orta Avruva· P.ostada yeni tayinler 
da, kuvvetli dostunun karşısın· 

Ticaret gemilerinin 
gazlarclan korunmaıı 

teksir edilecektir. Bu suretle Ame 
rika hükQmeti Türkiye Cumhuri. 
yetine bir cemile olarak en yük. 
ıek vasıflı tohumların gönderil-

da gerilemeye mecbur oldu. Sin· Ankara, 20 (Hususi) - Posta-
yör Muesolfnl bll te?iUkcıt tabl· da yeni tayin ve nakilleri biıdiri- Ankara, 20 (Husust) Hava ta· mesine müsaade etmiş bulunmak

ta.dır. 
Balkanlı r Nazırlart 

17 l\ı1ayısta 
toplanacaklar yeyl kabul etml~tl, cUnkU Ro· yorum• 

ma - Berlln mihverinin kendisi· Aksaray merkezi eskı şefi Sırrı 
ne başka yerlerde monfaatlar lstanbul paket servisi şefliğine, 
temin edeceğini dUşUnUyordu. Balıkesir merkezi tefi Tevfik Af. 
Avusturyayı, sonra Tuna ha\•za· yon merkez şefliğine, Çınar mer. 
sının bUyUk bir kısID'lnI ona. bı· kez .şefi Kemal Behesni şefliğine, 
raktı Vfk A.lı4@~z l'J~yotfofn Artı* merlı:a.z •• i .z·· · '"tür 
surları mahlyetJndc olnn Bal· nıe1J!Orıutuna, :Dursa memurların. 
kanlara çeklld1. dan Re§at htanbul mesul muha-

sipliği memurluğuna, Tekirdağ 

Ondan sonra, ister, Romada memuru Atıf Kocaeli memurluğu
söyledlklert gibi, Her Hitlerle na, Unkapanı eski memuru Cim. 
mutabık kalarak, ister onun mu coz Erzurum memurluğuna, Sivas 
vafakatlnl almadan. vaziyetini Orman memuru Sabit posta işleri 
derhal kuTvetıondlrmeye baela· reisliği memurluğuna, Pazarcıkta 
dr. Tevfik Dinçer Islahiye muhabere 

onu e,-vclA Belgratıa Buda· memurluğuna, Tekir.dağda Meh. 
pcşteyi yaklaştırmaya çalışır· met Ali Çorlu muhabere memur. 
ken .gördUk. Bu suretle, Macar· !uğuna, Beyoğlu eski memuru 
larla Yugoslavları ayıran lhtl· Arif Hikmet İstanbul posta me. 
!Atları ortadan kaldırmak isti· ~urluğuna tayin edilmi§lerdir. 

yordu. 

ğ t ft M ı ı de Balkan cfeveltlcrlnln ı tiklA· 
Dl er ara an, acar ar a llnl t mln .,_., • b ._ c etme.a.wr. 

Romanyalıları ua arış ... rmaya ı 

arruzlanna karşı korunma kanu

nun 12 inci maddesine göre hazır 

lanarak Genel Kurmay Başkanlı

ğınca teklif ve Devlet Ş\ırasınca 

görülen ticaret gemilerinin zehirli 
ı:az:Jara ICa~ı k'Orunmaar nlz:aınna. 

mesi Vekiller Heyetince tasdik 
edilmiıtir. 

-<>---

• 939 senesi bütçe 
tetkikleri 

Ankara, 20 (Hususi) _ BUt • 

çe encUmeni 939 senesi biltçc mu 
znkerelerine devam ediyor. En • 
cümen bugUn de toplanarak Ma. 
arif bütçesinin tetkikini bitirmiş 
tir. Geriye yeni kurulan muho.be. 
re ve münakale, nafin., iktısat ve 
ticaret vekiletlerinin biltçclcri • 
kalmıştır. 

teşebbüs etti. Nihayet, kendi· talya, bu su!"etle, başka bir 
u~ hO.ki 

1 
yoldan, tngllh: • Fransız slynse· 

sinin Adrlya beT J ;1 ~ mas~nı tınin bugilnkll talfmatlyle bir· Şamot fabrikası 
temin eden ve kr ~s e~ mu ~- leşmiş olmuyor mu? Bu belki kurulacak 
faazyo. yarıyo.ca 0 a.D rnavu • fazla bir iddiadır. Fakat şunu 

lu~u aldı. Ankara, 20 (HUSU8t) - SU • 
ı; ileri sUrebllfrlz ki, bugUn yarın 
Bu kadarla da kalmadı. Ar- oynanacak olan oyunda, İtalya· mer Bank porselen fabrikası ye. 

navuUuğun Jşgall Yunanlıları nın vaziyeti lc"lbT, Slnyör Muso· rlne bir aamot fabrikası kurma_ 
endişeye mi Eovkcdiyor? Muso· llnl, gayet talıft olarak, itidal ya karar vermf§tir. Bu fabrika 
Jini Başvekil :Metaksas'a Yuna· temin edlcl, hattft. nrıı. bulucu ya lstanbuldn. ve yahut ta Kü • 
nlstanın ltalya\lan korkmasına bir rol yonıyabilfr. - lt-Obert tabyada kurulacaktrr. İn§aat pro 
hiç bir sebtıP olmadığını gayet Guyon. jelerinin hazırlıkları başlamı§tır. 

kat'f bir ıısnnla sBylcyor ,.o bu· =:=:===================;,.=====~ 
nu fJilen fsbata hazır olduğunu 

nAve ediyor. 

yuguslavlar ne y:;.pacaklarını 
mı şaşırdılar? Musollni Bolgrat 
bUkOınctine do aynı teminatı 
veriyor ve Yugoslav hariciye n~· 
zırı Marko\·lç'i ·ıenedlğc gelıp 
Kont Cinno ne gBrUşmcye dnvet 

ediyor. 
Macarlarla Romanyalılar a· 

nısıntlu ınubtcnıcl bir lhtildClnn 
wı bahsedlllyor? ].\Iusollnl dos· 
tu olan Macar hnrlclye nazırı 
Csakl'ye :Mncar!stanm, Roman· 
ya hudutlarına riayet edeceği
ni bildirmesini ınvslye ediyor. 

NUınyet, Romanya hariciye 
nazırı Gafenko da bir iki gUne 
kadar nomayn golmlyccek mi? 
autun bunlardan :no netice ~ı • 
karmak JAzım? Şunu: 

ltaıyn Balkanl:ırdakl an'ane· 
lik siyasetini bir an için blle 
bırakmış değtldlr. Bu siyaset 

Arnt\\"Utluli tncmı İtalyn.n lfrahnn getiren Arnnvnt Jıcyctl 
Roma.da Faşist selamı \'Crlforlar. 

Diğer taraftan Ziraat Vekfileti 
yağmur ve doludan zarar gören 
Seyhan ve İçel çiftçilerine saf 
klevland tevziatından hariç ola. 
rak ayrıca taviz suretiyle 600 ton 
yerli tohumu tevzi etmiş bulun. 
maktadır. 

Heni!% ihtiyacı olnnlara tevzi. 
ata devam olunmaktadır. Bu böl
gede Vekaletin tohum tevziatı bu 
yıl hemen hemen iki milyon kilo
ya yaklatnu§tır. 

MecJis binası 
Ankara, 20 (Hususi) - Devlet 

mahallesinde kurulacak yeni Bil. 
yük Millet Meclisi binası müna. 
kasaya çıkanlmıttır. Muhammen 
kıymeti 5779659 liradır. 

Bükreş, (Hususi) - Ba 
anlaşması hariciye nazırların 
konferansı 17 Mayısta toplan 
caktır. Bu toplantıda beynelmi 
vaz:iyet mUzakere edilerek gözd 
geçirilecektir. 

Kral Karol ile Prens Potun b 
günlerde kar§llaşacaklan tekrl 
olunmaktadır. 

Sinopta Hamsinin kilos 
100 para 

Sinop, 20 (A.A.) - Bir haf 
danberi Sinop limanında bol mi 
tarda balık avlanıyor. Kefal ba 
ğının kilosu 1 S kuruşa ve ham 
yüz paraya satılmaktadır. 

9~r~p-D_üıündükçe ._. _ ___. 

Kör kast 
Denize ilk indirildiği gün, onu Rda bir wo- 'bi aJla la 

mıılardı, "Pııriı Atlantiği,, insan zekasının d ........ i.... ~ • - ! · r-. .. . . ' ~.., çızgı ıguzcl. 
ıgıne, sus ve ıhb~, ihrz ve nhnta bürünerek • ) • lıv • d' gemı o muı bır 

var gı ı ı. Onu l:ıskıınısak bile, kıskanısalnr bile onımla •. .. 
rnektcn de kend' • • J ' ovun-" • .unızı ft amıyorduk, kcn'dilerini urt.aramıyorlardı. 

•. Ma,•ı kur~elc", bu geminin ccrtılldatta ıbalıtcttiği nndal
ya ıdı. O V'ftkte kndar böyle bir takdir niıam hiç bir kul 
sının üstüne takılmam.J§tı. ynpı. 

Dün ha~t ve nefretle öı--.-..:ıik ki .. ıı•v -'-~ t I v d.. ıs•u.ıou ı guz ıgc, ZC1:1aya, yera-
ıcı ıga uşman birtwmn ruh ve ahlAk .. .. ·· t•· - h rif1 t tu a supunın usu c er onu 
~ ~turup batırmıılar. Hem içinde Nevyol".k sergisine gidecek 
yınru bet milyonluk rnn11a birlikte. 

Bu canavarlık, hangi cehennem kntnlı mnhlukun beyninden 
ç~k~?. Eğer, kast ise, bunun :nasıl bir mnnbkı, ne türlü bir adbep 
zıncın vardır •• 

Rakip kıskan!ilıklan mı? •• Bir ynpıcılık, bir yaratıcılık knr. 
~ıs'!'~a, ya~~ yı)ncdrk, naıl ''rakipn adnı tnşıynbilir? •. Zeka ccv. 
.ennı, en yuksek biı· kuyumcu gibi itliyen biricik usta reltnbct.. 

tir O · d • ' • • ıoıa ı ıcat, yaratıp yaratış, hızı hnmle ile kar§ılar. Böyle 
pusular, kör kastlar, canf\vnrc.a kıyı§larla değil ..• 

• Şimdi kimbilir knç ku)aç sulann dibinde deşilen kamı de. 
~~r b~~ıaklan ve sönmüş çrlik ciğerleriyle serilen gemi, inı~lık 
ıçın ıilınmez bir leke ol!U'nk tarihe geçecek. Doğuşu nasıl övün.. 
rnclere yol açbysn, kurlınn edilişi d yüzümÜT.e utanç kara dam. 
gnsını vurac<\k. 

Ncvyork scrsisi milletler arasında açılmış imtihandır. 

~~es oraya en beğendiği, en kuvvetli s.!lydığı şeylerle gidiyor. 
Pans Atlnntiai,, i~te böyle bir başarı§ meydanına götüreceği 

cıya ile dolu idi. 
. Eğer bu kast, onlıırdan kurtulmak iı;in yapıldı ise gayesi. 
~ tam tersine bir netice alscnk. Çünkü tabii ölümler biİe "it·· 
u "bad - I'" ' or" • cm goz u,, ynparken, kurban aüzellikleri elbette bin le 
dl\ha lcıymctlidir. ere 

H. StlHA GEZGiN 
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Tarihten bir yaprak: \\ 
- swwws - ~ - ' 

AKTUALİTE 
Son senelerde en cok kulla

nılan kelimelerden biride aktu
alltedlr. GUndt•lik gazetelerin 
bu aktualite Uzerfnde snrrttik
lerl servet, emek kalemle anla
tılır şeydeğil. Hadiseyi gUnU gU
nUne, saati saatine yermek için 
cazetecl cok defa hayatını istih
kar eder.Harp sahalarına kadar 
girerek ölen bir hayli muharrir 
vardır. Onlar, nktualite kurban
larıdır. Aktualiteyl en iyi yapa.
bilen, daima rakiplerine Ustun 
gelirler. 

v 
LiGiM /J 

HARPUTLÜ ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
-43-

İki saat henüz. geçmemişti ki, 
hoparlörler müsabıkları 5000 
metreye başlamak Uz.ere davet 
ediyordu. Büyük kalabalık buse. 
fer Nurmi - Ritola düellosunu 
seyir için sabırsızlanıyordu. Nur

Bunun çok glızel bir misali minin büyUk şöhret kabiliyetine 
1870 yılı başlangıcında Frnnsa- inanmışlar ve deminki muvaffa. 
da görUlmUştUr. Kabine buh- kıyetini de gözleriyle görmüşler. 
ranı şiddetle devam ediyor, çe- di. Ancak. Ritola da tam bir haf. 
şlt çeşit . gazeteler t;;ıkıyordu . ta evvel on bin metre dünya re. 
Gazetelerin hiç bir endişe duy- korunu antrenmanda kıracak ka.. 
madan ileri sıırdlllderl fikirler, dar faz.la bir kabiliyet ve hazır_ 
bilhassa nslrnrleıi hiddetlendi- lığa sahipti. Her halde bu iki ha. 
rlyordu. Generallardan blri bir rikulfide in.csan arasında böyle u
gUn şöyle demişti: zun sayılan bir mesafede müthiş 

- Bu gazetecikrl bana hava.. ı heyecanlı bir çekişme olacağım 
le etsinler, rrrrrrrnn diye to- umuyorlardı. 

punun kafasını koparır atarım. 
Bu söz, Par!sln Heldcr kah

vesinde söylenmişti. lklnd gUn 
Pnrlste yeni bir gazete çıkıyor
du: 

- Rrrrran ... 
?'\. A • 

Size biraz Ritola hakkında ma. 
ifımat verelim. Bir gUn evvel iki 
yarışı birden kazanan bu yaman 
koşucu o zaman fom otuz. dört 
yaşında bulunuyordu. :Kendisi 
yapı ustası idi. 

.!.- Ankara20-4-93'.) -
Hiznhırınılıı yılılız ışnrcı. ~lnrı- 1ı Jar, üzerinde ıııu:ınıele J;Or<'nJcr

dir. Rnk:ımlıır sııııı J2 de kapanış 
• 5ahJ fiyallnrıd ır. 

ÇEKLER--
Londra 
Ne\'3 ork 
Paris 
Mil:ıno 

Cenc\'re 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Ali na 
Sof ya 
M:ıdri ıl 
Vıırşowı 

Dudape~te 

llükrcş 

Bclgrnd 
Yokohama 
Stokholm 

Moskova 

istikrazlar 
Ergani 
Siva~ - Erzunım 111 

Türk borcu 1 peşin 

===-- - =~-

5.93 
12G.7075 

3.3j50 
6.G(ijtı 

2S.'125 
67.2725 
50.77 
21.29 

1.0925 
l.M 

11.035 
23.815 
24.!lG75 

0.90;J0 
2.8925 

3Ui2 
30.535 
23.9025 

.. . 
Karamazof Kardeşler 

. 
Yazan: Dostoyevski 

ÇeYireo: Hakkı Süha Ceaıia - 157 

- Elimde iıdi 1 
- Cebinizde olmadığını iyice hatır. 

lıyorsunuz ha? •• 
- Evet, amma bu noktada duruş ni 

çin? 
- Nasıl ve hangi tarafa vurduğunu

zu anlatmak için sandalyenizde vaziyet 
ahr mısınız? 

Delikanlı ona dik diic bakarak: 
- Alay etmiyorsunuz ya?. 

Dedi; sandalyesine ata biner gibi O

turarak kolunu kaldırdı ve: 
- İşte nasıl vurdum ..• Nasıl öldür -

düm ... Keyfiniz oldu mu şimdi? 
- Teşekkür ederiz ..• Şimdi de nL 

çin, hangi maksatla tekrar bahçeye at
ladığınızı söyleyiniz. 

- Fesüphanallah !.. Ne bileyim ben 
yahu! .. Belki de yaralıyı muayene et. 
mck içindi. 

- ö yle bir zamanda hem kaçarken 
ha ! .. 

- Eveti 
- O na yar~ım etmek mi iıtfyordu

nu7. 701r:ıa? 

- Belki öyledir amma, §İmdi sebc. 
bini pek hatırlıyamıyorum. 

- Ne yaptığınızın farkında değil

miydiniz ?. 
- Bilakis, tamamile kendimde idim. 

Atladım ve başından aka~ kanları men 
dilimle silerek dirıdirmeğe sahştım. 

- Gördük o mendili ... Kurtarmak is
tiyordunuz zavallıyı galiı,a. 

- Bilmiyorum, yalnız sa~ olup ol
madığını anlamak istiyordum. 

- öyle mi? •• E, sonra? 
- Doktor olmadığım için, birşey 

anhyamadım ve öldürdi!m zannilc: kaç 
tım. 

- Teşekkür ederim, hanı: ela lazım 
olan bu iıdi. Artık devaın fdebilirsiniz. 

Lakin delikanlı, daha faıJa konuş

mak istemiyordu .. Duvardan atlarken 
neler dü~ündüğünü, bu hareketin yal -
nız bir merhamet eseri olduğunu pek_ 
Sla hatırJamı~tı. Fakat söyliycmiyor-
du. 

Müddeiumumi ise zihninden: 
- Atladr. çünkil cinayetinin biricik 

tabi.dinin sağ olup olmadrğınr öğren_ 

mek istiyordu. Böyle bir zamanda bu 
kadar hesaplı hareket edebilmesi için 
bu adamdaki soğukkanlılık ne wilthİJ 
§ey? .. 

Sözlerini geçiriyordu. 
Nikola da sordu: 
- Nasıl oldu da eli.1~1:, yi:zünüz 

kan içinde "Fenya,, 
diniz? 

nın evine gidebil-

- Farkında değildim ki!. 
Müddeiumumi, arkaılcışıı e gözgöze 

geldikten sonra: 
- Olabilir, dedi; çok defa böyle 

yaparlar. 
Mitya: 
- Hakkınız var, (!iye ont: tasdik et. 

ti ve sonra, Groşinika ile sevb:ı:sini 

serbest bırakmak için nasıl i:ıtihara 

karar verdiğini anlattı. 

Fakat bu sefer, biraz evvelki gibi 
açık kalplilikle konu§arak "gönlümün 
sultanı,. terkibini kullanmıyoı du. Bu 
soğuk ve duygusuz heri!!cri bö~·lc can
dan bir konuşmaya layık bulmuy0rdu. 
Ade!a alay ederek: 

- Evet, dedi; kendi ·ai öJ<.l ür neğe 
karar vermiştim. Çünkü bence artık 

ya§amanın manası ve sebebi kalmamış 
tı. Groşinkayı baştan çıkara:ı adam, 
beş sene sonra hatasını tamir :çi:ı o. 
nu:ıla evlenmeğe gelmişti. Benim içh 
her ~eyin bittiğini anhyoı:c.um Arkam
da kan ve utanç vardı. Grigorinın ka -

• VAKl'T 
4 

ı lan . 
Fatih Askerlik .., ııb"ttinlfen: ' 

subay şeraitini Jın lz nıuhlclif dD 
ln <:hli3 et naıııesız kısa hizmcılı~ 
1 Mayıs 939 tarihinde hnzırlık 
sında bulunmıık mecburıycıind 
Şubemize mensup iıu gibi kısa 
metlilerin scYkleri yapılmak of 
30 Nisan !139 sabahı sant (9). .dl 
bede hazır hulunmnlnrı illin o~ 

... -----~ -..L.VLJWU • ..A.L>._. -

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami AyJd 

( D twamr var) 

Taksim -Tıılimhnnc Urfa npıır~ 
Telefon: 41553. 1\lu:ıyene: PıııV" 
başka her gün 14 - 18 e lmdnr. tıJ -nı ..• Ne diye yaşryacaktır:ı... Şafakla 

beraber kafama bir kurşun çekmek az. 
rııile giuip tabancalarımı rehinden kur 
tardım. 

- Geceyi de şenlikler, ziya'etkr i . 
çinde geçirerek değil mi? 

- Evet ... Amma artık bitirelim şu 
ahret sorgusunu ... Sabahın saat beşin. 
de köyün alt başına inerek kendimi vu. 
racnktı:n. Cebimde bu kl\arı 1,,:;dircn 
bir tezkertcik te var. Onu İliçin evin -
de tal.lancalan doldururken yazmıştrm. 
Jşte siz de okuyunuz. 

Hakimler, atılarak okudular ve tah. 
min edeceğiniz gibi bunu da dosyaya 
koydular. 

- İliçin evine ellerinizi yıkamadan 
nasıl gittiniz? .• Bu kanları görenlerin 
sizden şüpheleneccklerindcn çekinme. 
diniz mi? 

- Ne §Üphesi? .. Şüphe müphe bana 
vız geliyordu ..• Saat beşte intihara ka
rar veren adama, şüphe ne yapar. Ela. 
lem, olup bitenlerin farkına varmadan 
b~n. bu dünyadan gitmiş bulunacaktım. 
Eğer babam ölmeseydi, siz de çağırtı]. 
mıyacak ve koşup gelmiyecektiniz ..• İ
.şin içine şeytan karıştı efendikr . şey. 
tan! .. Babamı öt.düren o, sizi buraya 
getirmek için kılavuTluk eden odur. 
Nasıl da bu kadar çabuk gcZcbildiniz? •. 
Şaşılacak şey!... 

- tliç, gelip bize sizi, kana bulan. 
mış elinizde yü7.Hik ruble kaymeJenn. 

h J!i! 

den koca bir demetle gördüğünü s6 
ledi. Uşağı da bu parayı ve kanı g5t 
müımüş. 

- Sahil Sahi 1 Şimdi aklıma getcli1 

Nikola, büyük bir nezaket ve yı.ııı' 
şaklmla: 

- Küçük bir şey sormak istiyorı.ııs' 
Madem, ki evinize gidecek zaman 1'~ 
bulamamıştınız, paranız da olmadığ 

1 
evvelce söylemiştiniz, şu halde bt.J ıc 
dar büyük bir yekunu nereden aldıtııl 
Bunu bize söyliycbilir misiniz? 

M .. dd · • b k ı· ._.~e u eıumumı, u açı sua ı "'"" 
miyerek kaşlarını çattı; fakat iş işte 
ge~tiği için senini çıkarmadı. 

Mitya, hiç tınrruyarak: 

- Evime gitmediğim doğrudur. 
Dedi. 

1 
- Şu halde, yine müsaadenizle sıl 

limi tekrar edeceğim. Bu kadar pa'', 
hemencecik nasıl buldunuz? ÇünkU ıc, 
()j itirafınızla biliyoruz. ki ogün ı;ıı 
beoşte ... Para bulmak için ..• 

tl 
- Evet, on ,rubleye tabancalarıın1 ıc 

hin etmiştim... Sonra Madam Koklll 
va gittim. Ondan üç bin ruble istedı 
Vermedi... Bütün bunlarla ne derfl; 
istiyorsunuz? .. Parasıulım ve para5

1
, 

kcn biraz sonra elimde binlik kayınt 
terle göründüm... Halinizde korktl~ 
benzer bir şey seziyorum efendiler· 
vet korku •. Çünkü kendi kendiıı11 

(1),,1ıamı 1 ar) 
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f(raliçe Jeraldini;, 
• 

annesı 

Kızının doğurduktan sonra Arna
vutluğu nası l terk ettiğ ini anlatıyor 

O gece sabaha kadar sarayda 

Bir aivri aliıllının maceralaru 

kimse göztinU kırpmadı. Korkunç 
ve müthiş bir gece geçirdik .• 
Kızımın sıhhati düzelmi§, teh. 

like bertaraf olmu§tU. Fakat bu· 

-~~----------.......... 1...,l~iılllıııtll!!! ......... ~,~,~~· ~~ı.,...f~~ ~------~.-· 

na bile sevinell}edik. 
Tam bu ınrada .kral, hemen 

kaçmamız icap ettiğini ve ken • 
disinin vazifesi b&§mda kalaca. 

"Türkler i ·d· ı yı ır,, 1 Radyo ve Tiyatro 1 
Bulgar muharriri Dobriyanof' un 

ğmı bildirdi. 
Ağrılar içinde inliyen zavallı 

kraliçeyi hazırladık. Bu sırada 
Mir de çıkan bir fıkrası 

Jtalyan tayyareleri Tiran sema. Bulgaristanm en eski ve ciddi 
Jarmda uçuyor ve şehirde tam gazetesi Mir'in me~hur fıkra mu 
bir panik yaratıyorlardı. Erkek. harriri Dobriyanof paskalya yor. 
ler sillblara. sarılmış, kadınlar tulan münasebetile şehrimize 
ve çocuklar eşyalarından bir kıs- gelmişti. 
mmı almış dağlara doğru kaçı. Ozaman (Vakıt) yurdumuzuda 
yorlardı. Her an bir bombardı • ziyaret eden muharrir memlekc
man tehlikesi altında bulunu • timizde gördüklerini ''Mir" deki 
yorduk. sütununda yazmaya başlamı§tır. 

Bu f cci vaziyet altında, pek 14 tarihli '"Mir'' de ~ıkan ve 
Myıf düşmüş olan zavallı kızımı "Türkler iyidir" başlığı taısryan 
sedye ile hasta nakliye otomobi. yazıyı aşağıya. tercüme ediyoruz. 

J1lft'«ransız gazetesi, sabılC ".Ar line taşıdık. ''Türkler iyidir, benim edindi. 
lla.vuıt1alc kraliçe!i Jera.ldininı an. Vazifesi ba3ında kalan krala ğim intiba budur. İstanbulda ba. 
~:.yaptığı şayanı dikkat 'bir acıklı bir vedadan sonra otomo- §1 boş iki gün dolaştım, tanıdık 
lnUllka.tı neeretmiştir. bil Yunan hududuna doğru ha • ve tanımadıklarla. görüşt.Um, Tür 

:Arnavutluğun i~li sırasmda reket etti. kiyedeki matbuat ata§emiz Gos. 

0 ~erde dünyaya. bir çocuk Tam 36 saat dağlar, tepeler podin Fatof !beni Türk gazeteci
~etiren kıznım yanma gitmiş o. aşarak devam eden bu müthiş lerile tanıştırmak liıt!unda bu • 
lı&rı ve işgallııı en ~cıktı manzara. yolculukta 400 kilometre mesafe lundu. Bütün gördüklerimle işit. 
larmı bizzat gören kontes Ap"' katetmiştik. tiklerim bana §U hükmü verdir. 
Pônyi Prarunz muharririne : Kızımın bqına gelen bu bil • di: 

- On binlerce Tiranlınm o fe. yük felaket karşısıda, hastalığı. - Türkler iyidir! 
c! gi.lnde Fransız sefarethanesi • na ve ıztıraplanna rağmen gös. Her şeyden evvel Tilrklerde 
nin önüne topla.narak:- ''Y&§amı terdiği soğukkanlılık adeta he • yüksek milli bir duygu vardır. 
Fransa! Yaeum Daladye! diye pimize bir cesaret örneği olu • Hürriyete gelinceye kadar kapi
bafrntıarmnı manzarasm; ha • yorou.H tülasyonlann ne kadar zelilAne 
ya~rn lotıuna kıt:lar umıtmı. Fransız muharririnin Arnavut olduğunu bilenler Türklerin şim. 

Cevap veriyorum: 
- Hoca bizim sevgili ve rnüş. 

terek milli hakim.imizdir. Avru. 
pahlar da onun kıymetini anla • 
yarak tercümeye ba§ladılar. 

Evet, bizimle Tilrkler arasm • 
da müşterek Türklük değilse 

müşterek bir Balkanlılık vardır. 
İyi komşuluğa Bulgaristandan 
hicret eden Türkler de yardnn 
ediyor. 
Aramızı bozmağa çalışanlar 

da vardır. Fakat, bir karga. de
nizi pisleteme~ 

Türkler iyidir! 

yaca.g~m. mukavemeti hakkında.ki sualle. diki duygusunu anhyacaktır. Ka . 

.. ~ıkten sonra, gördüklerini rine de kontes fÖY}e demiotir: pitülasyonlar Mmamnda Türk • J Ü lyeti n şatosu 
§oy e :ı.nıatnıaktadır Hududa gı"d k k .•.. k !erle Bulgarlardan başka bütün 

- 16 nı tt - er en, uçu b"l . t· l . . ar a ÇOcukJarımı ya~ Sent Jan dö Medü r t ecne ı ere ım ıyaz ar verılmışti. fam• r 1 
:""'''. alarak, dı:ığurmu: jbiıı!8 o; ~ ... & '':"mm . !lu imtlyazlar Türkleri eziyordu. 1 o un uyo r 
~ kIZimuı yenma mn·•-• .:::.m=:::iliili:iiil:fl~f.i~~~·~*Jl!i~--... iifiili•=•etllİ~'J~ tını. ğunu gördük. Zavallı kasaba kor l 90S en ul an ezm Enatitliail, :.ı!~--;?be~= 
Sarayda bUyük bir üzüntU lia. .kunç bir obüs yağmuru altında senesinde hürriyetin ilA • metile ve sanayi erbabından bir 

\'ası hUkUm suru·· ··yordu. ltalya, harap oluyordu. Fakat bir avuç nında. Türkler kapitillisyonları zatı d ·ı tanımadılar fakat, h l b" · n yar ımı 1 e me~ur Capulets 
Arna\'utluğu adeta bir ultima. • kahraman Arnavut askeri ve fe· · . . . . ' . arp er ırı. ler ıatosunun imar ve ihyası işine 
tonı yagm· uruna tutmuştu. daisi hill mukavemet etmekte bırını takıp etti. Bundan dolayı ba§lanılnu""tır. . . son senelerde ancak kendilerine :r 

15 gUn böyle endi§ell dakika ıı; tereddüt etmiyorlardı. Bu m~- gelebildiler. Ka.pitülhyonlarm Bu ıato, Montaiguı'ler ıatosu 
l~rla geçti. 5 nisan sabahı .kra • .zara. bim Anıawtluğun hiç bır zilletinden sonra milli gurur duy harabesinin yakinindedir. Bu P
lıÇe bir saat suren tehlikeli 11!1" pman eelr oımıyacağmı anlattı. gusu geldi. tolardan birincisi ailelerinin kin
am~liyattan sonra: dünyaya. f>ll" BMUn Arnavut m illeti, kralla. Her h areketin bir aksilllniel lerine kurban gitmiı olan iki kah
Velı:1'11t getirdi. Biz henilz onun nnm vatanperverliğine hayran doğurduğu mal~unuzdur. TUrk raman l§ıktan J uliette'in, ikincisi 
tehlıkede olan hayatı için titrer\. olm,,.U. V~ onun etrafmd~ tek ler memleketlerinin hi.kimfdlr de Romeo'nun ıatosu olarak ma. 
ken Tiran birdenbire karıştı. Her blr vilcut gıbl toplanıp mUstev. ve hakim kalmakta haklıdırlar ruftur. 
t~raftan yıldırım siiratile mUt. Iiye k&J'll ümitsiz. fakat bUyUk Milli kahraman Atatürk 'l"lh-. İki ptoyu birbirine rapteden 
hış haıberler geliyordu: k~hramanlık ve ceaaretle dol.u kiyeyi yarattı ve kültUr inkişafı tahtelarz bir koridor mevcut oL 

"ltalyanlar işgale başladılar- bır mUcadeleye a~Jl~aktan bır için geniş ufuklar açtı. Yeni duğu suretindeki iddiayı tevsik ve 
karaya asker çıkarıyorlar!,, an tereddüt etmemi§tir.,, harfler. bu meseleyi halletmek makaadiy. 
--... Eski Arap harflerinin yeni U- le inıaat i§leri yer altına da te§-

Amil olacaktır. Eski harfler za. mevcudiyetinden filphe edilmek-K 1
. t lef 1 konuştu tin harflerile deği§tirilmesi Tür. mil edilmektedir. 

ra içe e on a . kiyenin muvaffakıyetinde bUyllk Maamafih böyle bir koridorun 

z d 4r ~ 500 manında okuyup yazmak bilmi. 

(-v--AK----ır··-sP-OR;::;::::MbSABAKASfl ogonun yanın Q .J, yenler umumi gibi idi. Okuyup 
yazmak on senede öğreniliyordu. 

altın lira varmış Şimdi iki senede öğreniliyor. 
T ürkler okuyan bir millet o-

Belgrot, '(Husust) _ Budape§- kiyeye gideceklerini, Londraya Juyor. 
teden telef~nla bildirildiğine gö. şimdilik gitmiyeceklerini, kon • Bunun manası kUltUrel fnki -

feranslar vermek üzere Ameri • şafa doğru kuvvetli hamleler ya. 
re, eski Arnavut kralının baca .. nağı olan Macaristanm eski Ar- kada.n vuku bulan davetlere 7.o. pıyor demektir. 
n:ıvutıuk lı:OD!olosu Patinin ~i gonun hiç bir cevap verecek va. • • • 
L ziyette olmadığını söylemiştir. B"l" k" k cul 

arisada olan hemoiresi eski km ı ıyonım, ı o uyu ar sa. 
liçe Jeraldinle telefonla. kontl§ - Vreme gazetesinin yazdığına bırsızlanan diyecekler: 
ınu~ur • göre, kral Zogo ınaiyeti ile ~ir- - BiitUn bu yudıklannız iyi, 

'r7 - Iikte Tiranı terkederken ma ıye - fakal. Yeni Tilrkler, biz Bul-
.nralire Jeraldin kendi ve og. d 23 500 ve ıu :ı • ty" nezareti kasasm an • garlar için ne dU,UnUyor. Cevap 
Aleksandnn sıhhatlerfnın 1 diı!er nezaretlerden de 20.000 sa. veriyorum: 

Olduğunu, daha bir kaç gün Yu. ~ nan: ta TUr- n lira almışlardır. Onlar bizim hakkımızda fena 
ıs nda kaldıktan sonra düşUnmU, olsalar siz ihtimal ve. -v T K • t b V • riyor musunuz ki 'Türkler iyi. A Ki 1 a _e ı :-. diyo yazmaya bqlıyaca • 

1 O e kDll lY811 Tilrkler bizim fyl komşulan-

Dün !~ yarı~.u e!~ m :uı:1~=k ~.:~::::k:~~-i~~: 
21 • 30 Kıcaplık iiç &anıt 

29 
KapiUılkm buhraJU ti<> tim. Dahası da var. Görüştiikle. 

:Numara 1 !SO 30 SJambo 125 rimin konU§JJla tarmıdan da bu· 
21 HUkUmdar millet 

75 
nu hissettim. Tabiidir ki. tilrkçe 

22 Yeni ilini tlhnlyet 6U5 konuşuyor ve tilrkçede üade et. 
23 Mevcudu katmadı • • Bu serinin !iatl ~.1:5 kunıttur. tiği man,a rnk derin olan - Eski 

ri 
60 ~-

24 OlaUn iktısadl ifJe ~O ffepainl aiaıılar& 90 20 lakoııto dosttan dilşmJn olmaz - olsa 
25 Cumhuriyet jOO yapılır· Kalan 4.92 kuruıun 1.92 da yakışmaz_ 
28 TercUmcni• 1'1.J kurulu petin aJmarak mütebaki- Cümlesi ikide bir tekrarlan! • 
::1 Değişişler ~-p ıi ayda birer lira ödenmek üzere. yordu. 
23 Laokon - UG tatıdte J>ailaDlr. ' Kotn$11ar arasma kötUJUJô.to. 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Aras1nda 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BıRINCıYE 

Bir Bisiklet 
11c· • Giire!J{'i Yıumf Aslan 

ıncıye: - Şık ve kıymetli bir saat. ü .. il b. . 
iskarpin. dörd·· .. . • çunc ye: - ır çıft 

, uncu ye: - Bır §apk b . . 
Resimli Hafta abo . . a: eııncıye: - Bir senelik 
yunba • 4 ki . ne~ı, al~ıncıdan onuncuya kadar: Birer bo-

T 
ğı • • ııye bırer çıft ipekli çorap: 1 O kişiye birer adeti 

ay.yare pıyango b"J ti b yilkkolonya. 15 k ı e ' on eı . okuyucumuza birer şişe bü· 
tiye birer t~vale~ u~cu~uza bırer şi§e k~çUk kolonyao 25 ki. 
diyeler. ea unu, ayrıca 150 kişıye muhtelif cins he. 

Müsabakaya ıştirlk Koponu : _ 4 7 _ 

- ---

Yabancı Rndyolardall 
Seçilmiş Parçalar 

Pro11ramdakl vaklller· TiJrkiW 
il azerln• ve öaıeden ıonrakf ı 
olarak 11erllml şiir: 

OPERAI.AR \'E SE1'"PONt 
KONSERLER 

Napoll gr.: ••J.odoJeıta". 
Bud:ıpeşıe: ".Maskeli l> 
(Verdi). 
lstokholm: ".Madam Buller 
(Puı:c-lni) birınci perde. 

1 ı. Slullgart: l\Joz:ırt prosramlo 
11. Yiy:ına: Baclı, Jlaydn. 
12.15 lslokholm: Bcetho,cn. 
J. Itadlo Paris: füıvel. 
ODA l\IUSIKISl \"E KONSimLER 

8.30 Kolonya: ŞJrkı, piyano. 
8.35 Dilkreş: Vıyolonc-eUo. 
9. EyfeJ: Sıırkı, piyano. 

ı 1.25 Bcrlin (Ua d.): \'iyoJonç 
piyano. 

12.15 Beromünster: Faure. 
12.40 KaJundbors: Sonata (Şube 

HAFJF MUSiKi \".E OPERETLER 
6. Viyana ve~.: Halk orkestra 
7. Beromüoslcr: Radyo ork 

rası. 

8. DcrJin: Dans \"e marş. 
8.30 Strnsburg: llaJJ,;: programı. 
9.10 J.elpzig: Bul.- musikısl. 

9.15 Yarşova: Orksıra, koro. 
9.15 Dreslav: Hafif parcaJar. 

10.15 I.elpzlg: 01'kestra, üç piya 
1 ı. I.ondra (fi.): Bando kons 
11. Turlno sr.: Orkestra, orı. 
12.30 1.cipzis: Yoryele konseri. 
12.30 Roma ve T11rino ır.: Bancl 

koro. 
DA~S MCSIKtSt 

6.10 llilversum 2; 12.25 Brfik 
2; 12.45 Faris l>l"f; 12.55 Lon 
('.':.); 1.10 Londro (R.) • 

Y 
ı1Hn'liHUL SADİ 
Şehzaclebaşı (TUR 
Tiyatrosunda bu sece 

G~l.lŞlGOZEL 
Atıla Serç ve Miçe grupları" 

Karadağ üzerine 
beyanname atmışlar 

DUnkU posta ile gelen Dey 
IIcrald gazetesinin Zağrep mu 
hnblrl, hangi m1llete mensup o 
duğu bclll olmıyan tayyarel 
rln, şluıdi Yugoslavyanın bl 
cUzi olan Kauıd&ğ üzerine, b& 
mıntaka sakinlerinin y:ı k il& 
Yugoslav "boyunduruğu" alU 
dan kurtulnacğım bildiren b 
yannnmeler atmış olduğunu bU 
dirmektedtr. 
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Musolini Ruzvelte 
verdi 

Hitlerin 50 nci yililöilüfnff kutlanöi Yeni Vekaletler teşkilAt kanun· 
(B04 tarafı 1 ncide) zat ~kil eden bir hAdise vuku 

cevap Saat 8 de aaray pençereleri ö. buluyordu. 1 B şvek" 1 t ·ıd· 
nünde muzi~a ç~l~~~ başlamq, - ~en'in 1934 ~ Berline yaptı. arı a a e e verı 1 
saat 9 da Führerın önunde muha. gı zıya.ret bu İngiliz devlet ada-

Roma, 20 (A.A.) - B. Musso- Londra, 20 (A.A.) - Reuter !aza alayının ilk resmi ge!iidi ya. mmm daha o zamanlarda bile iyi Ticaret, 1ktısat Vekaleti ile 
!ini, 1942 P...oma sergisine işti • Ajans..ının Parlamento muhabirine pılmıştır. Muhafaza alayını muha. niyetler beslemediğni isbat eyle. Nafıa ve Münakale ve Muhabere 
rak edecek olan yaabncı memle. göre, İngiliz kabinesi harbiye ne. fız polisin ıeçidi takip etmi§tir. m.işti. Ingilterenin hakikatte is. Vekaletlerinin teşkilat kanunları 
ketlerin mümeı:;silleri ve scrglyı zaretine icabcl:len harp levazımı Bunu müteakip tebrik merasimı tediği bizi çember içine almak Başvekalete verilmiştir. 
hazırlayanlar önünde irat ettiğı ve mühimmat1 temin ederek bir başlarruştır. için /bir çok taraflı muahedeler TiCARET VEKALETl 
nutukta ezcümle demiştir ki: nezaret ihdasına karar vermiştir. Prag, 20 (A.A.) - Havas akdi idi. TEŞKJL.J.TI 
Kundağı yakmak niye~inde oI. j Çemberlayn, yakında bu husus. Ajansı bikliriyor: Hitler buna. 1935 martında Al· Teşkilat projelerine göre Tica-

saydık, taarruz hedeflerı besle - ta beyanatta bulunacaktır. B. Hitlerin yıldönümü Pragda manyanm askeri hürriyetini ilii.n ret Vekliletinde iç ticaret umum 
seydik, şimdi yaptığımız şekilde Londra, 20 (A.A.) - B. Hcn.

1 

ıükQnetle teıit eclilmittir. etmekle mukabele eyledi ve bu miJdürlüğü, dıg ticaret umum mü 
t:lı.in)'.a .~ergi~ini terti~ e.tmek gi. ders~n'un. B_erline ~v~eti he?~z Sabahleyin kalabalık bir halk suretle de Almanyanm diploma. dürlüğü ve teıkilatlandırına 
bi btiyuk mıkyasta bır ışe karar tesbıt edılmıı değıldır. Sefırın kiltleai, 15 inci asırda Almanları tik vaziyetini kurtardı. umum müdürlüğü olmak üzere Uç 
\ erır.ezdik. dün Lord Halifaks tarafınldan tel· Prag 'Univeniteainden koğmuı o. .Müteakiben Fon Nöyrat, 1935 umum müdürlük bulunacaktır. 

Bu hal, bilakis hiç bir kimse. mih edilmi~ olan mezuniyeti müd· lan Jean Huss tlbidesine giderek martında Hitlerin Reichtag'da i. Ticaret Vekaletinde ayrıca tef. 
'P. taarruz etmek istemediğimiz' deti, bu ayın nihayetine kadar abideyi çiçekle doldurmuıtur. Ek· !eri sür~ilğü 13 prellı8ipi hatırla- tiı heyeti reisliği, hukuk müşa. 
g~isterir. devam edecektir. seri kimseler tatil günü olmasın. tarak noyle demekte~lr: virliği, hususi kalem, standardi. 

Buna binaen bizi müttehimler Çunking, 20 (A.A.) - 1ngilte. dan istif.Wde ederek ıehri terket- Eğer diğer devletler Hitlerin zasyon, turizm ye sergiler, kon. 
sırasında oturtmıık tesebbüsü re bUyük elçisi Kerr tayyare ile mişler ve bu suretle askeri geçid· bu tekliflerini )<abul etmi§ olsa. joktör ve neşriyat, zat i~leri ve 
haksız ve mUdafa edilemiyecek dUn buraya gelmiştir. Mareıal de halktan hemen hiç bir ıeyirci lnrdı dUnyayı bir çok endişeler. levazım, seferberlik, evrak müdür 
bir harekettir. Çankayşek'le önümüzdeki günler, bulunmarruı gibidir. den, sıkıntılardan kurtarmış O· tükleri bulunacaktır. ölçüler ve 

Avrupa vaziyetı hakkında. en de mühim müzakerele~e buluna. . .. lurlıırdı. Halbuki aksi yapıldı ve ayarlar müdürlüğü iç ticaret u· 
iptidai malfunatı olmayan bazı cagı tahmin edilmektedir. ~rlın, 20 (~A.) .- D~ gece Fransa Moskova ve Prağla itti. mum müdürlüğünde bir şube mü-
kiınselerin düştükleri bUyük coğ. Londra, 20 (A.A.) - Times Berklı~ halkVı 'Hilh tllerıPtletzbrık et .• fak eyledi. dürlüğü haline kalbolunmaktaidır. 

fi h t ı bl ta ııf bırakıls . . me uzere ı e m a ve cı • 
~~hi :nnS:~u~ ka~ı~klI gara~ 1 gazetcski, lngılı.z: 1'.r~nsızld- Silov· varlarında toplanmış bulunuyor. Şimdi Hitler harici siyasetini MEVCUT TEŞKtLATTA 

• yet mu nrenctının ıyı yo a er. alk biti katl olarak ~izmiş bulunuyor: DECIŞIKUKLER 
ti ınekanizması,bunda.n do.ha az lediğini mü•ahede ederek Mosko- ~u. Tam gece yansı h . p Her tarafta ve bUtUn vasıtalar. 
b- ı bi d w.ldir :s tükenmiyen ""·aşasın larla Hit- Türkofis reislig'i 18.gvw olunmakta 
atı r şey egı · Fr ı ·u t krfl · ~ " la Ispanya ve İtalya ı'le nıü.c:ıterek vanm ansız • ngı z e 1 crı- ı · 50 · · ld" u ün.ti selam :J ve onun yerine dıc:. ticaret umum 
B. :Musrolini, ,telilif edilen bU. ne cesaret verici bir cevnp gönder erın w ıncı yı on m ve milstakar bir siyaset takip :s 

yük konferan!In muhakkak ola. a·w· . lamaga. başlamıştır. eylemek. müdürlüğü ihdas olunmaktadır. 
rnk akim kalncğmı söyledikten ıgın~ y~ı;or. h L d H rr k Fühfer bir çok kereler balko. Sergi i§leri Türkofis'ten alınarak 
sonra sözlerini şu suretle bitir - ~aU yk. e egkrapd~ 

1
°r .

1
. a 

1 
Sa 

6 
na çıkmI1' ve halka teşekkUr et. 21 mayısta Almanyaya karşı turizm bürosiyle birlikte turizm 

m ı.ı n u nut un .. n ngı ız - ov ...._1.,... H lk ih •• d muarızları .. tarafından .tevcih. o -. ve sergı'ler müdürlüg·ü halı.ne gel. 
miıştir· 1 A U k = 9~1r. a eyecan ııçın e po • 

· yet an ~masmın sya ve za • 1. ~. d k lunnn lıucumlardır kı, Hıtlerı me,·tedı·r. Gene Türkofisten nec:ıri. MalUm mesaja herhangi ı>ir Ş k d .1 d'l ğ' .. tib ıs hOr onunu yarara saraya ·r. :ı 
cevap verilsin verilmesin Roma ar 3d. n teşmı e 1 ece ını 15 

- yaklaşmıştır. Geç vakte kadar Bohemya ve Moravyarun işgali. yat isleri alınmakta ve konjonk. 
ve mihver "'PQ!itikasmm barı~ ve raçDcilıyoMr .. 

1 
p . uh b .. d Vilhelm Platz tezahürleri devam ne ve burada bir himaye idare. tör s:rvisiyle birlikte konjonktür 

• -.: . a y aı, arıs m a ırın en tın' t• si tesisine mecbur etmi§tir. ve neı::riyat müdürlügwü haline gel. teşriki mesaiden mUlhem bır po. ldığ bi 1 b d 5 tl · tn e I§ ır. :ı 
ı.;-w_ _ • a ı r ııa er e ovyc enn - k · z · 1 • ı .ı 

litika olau~u bır kere daho. te. gilt Fransadan 'bir Japon Londra, 20 (A.A.) _ (Kral, Ç d k h me tedır. at ış erı ve evazım .ua 
yit için zullur~den 'bu fırsattan ere v~ d ard m iste doğumunun 50 nci yıldönümU mü in e i arp bir müdürlük halinde tesbit edil· 
istifade~ etmemezlik yapamaz - ta~rr~u ğ arşı~~d~. Y ı · , nasebetile B. Bitlere bir tebrik mişti'r. icra Vekilleri Heyeti ka-
dım. Al~nya ve lto.lya bunu rnıı 0 

u un
2
u
0 

(A ı~y)o~ Leh ga· telgrafı göndermiştir. Honhkong, 20 (A.A.) - Çin rarnamcleriyle idare edilen kadro 
cok müsbet delillerle .. isbat et - nlrir~ov~, • k · ·~ . b k MAREŞAL GöRlNG1N ajansı bildiriyor: larm hepsi yeni teşkilata dahil ol. 
~ielerdir. zeteeB • Sstalıy~s~ . om: enınt. ultıa :a. 'l\ıf /ı. v ... T "l:'~t Çin kuvvetleri Kaifeng şehrini muştur. Yeni teşkilat projesinde 
Por'ıs 20 (A.A.) - Stefanl a. şam . ~ ın_ mn rıyase l a. n;;..ıa J.Y~ • ti d t t . 1 d' 1 • b. kı ~ .. ıs r a e mış e ır. ücretli memuriyet erın ır smı 

• b.'l .. dl :- ve Sovyetlerın Londra, Parıs ve Berlin, 20 (A.A.) _Alman gn K' • 
jansı ı nyor: . k. d. 1 . .. ill ıngşıın cıvannda. muharebe - da bareme alınmıştır. 
~-8ız h~1"1'V'u ma'L.fı'llerl ln- Berlinde ı ıp oması mumess e· zeteleri bugu"nkü yazılarını Bit . 1 d t kt a· Aın1 ......... 
. u u.uo:ı --:: ~ u:. , er evam e me e ır. u S'C-''- Yeni proje Ticaret Vekaletinin 

bağlanmakta ve ayrıca, husuıt ıca· 
lem, zat i§leri levazım, evrak rı_1u: l 
dürlükleri ile teftiş heyeti reislıli- :;c 
hukuk müşavirliği ihdas olunrnl~ 2 
tadır. Denizyolları ve limanları r 
ile sair dairelerin tekaüt ve mil' n 
masili sandıklan da gene bu "~ 
kaletin kadrosu içine girmiş bulııl' ıı 
maktadır. Sı 

NAFIA VEKALETl V. 
TEŞKILATI 5 t 

Muhabere ve Münakale Vekl· un. 
!etinin teşkilatı :dışında kalan N,. Ki 
fıanın muhabere ve mürasele rnU· :ia 
şavirliği ile tarife müşavirliği rntil 
tesna olmak üzere diğer Naf~ 
Vekaleti daireleri Nafıa Vekaletı· 
nin yeni teşkilat kanununu teşkil 
etmektedir. , S 

İktısat ve Ticaret V ekaictlet1 ı1 
1939 bütçelerinin hazırlığını dl ıah 
bitirerek bütçelerini Başvekalet' lin J 
vermişlerdir. li 

Bütçeler Maliye Vekaletine h" lrk 
vale edilmiş ve mezkur vekiltC iaıt 
tetkiklerine başlamıştır. Ticaret 
Vekaletinin 1939 bütçesi 1 mily~ll .. y 
667.800 lira, lktısat Vekaletinııı ia 
bütçesi ise 1.554.304 liradır. BiH• 
çe kanun projesiyle teklif olunası lalı 
lktısat Vekıileti bütçesine naz•· lrn 
ran her iki vekaletin bütçeleri bef 
yüz bin lira noksandır. Bu nok• 
sanlık eski lktisat Vekaleti daire• la 
terinden bir kısmının Muhaber' 
ve Münakale Vekaletine bağlana· Sa 
cak olmasından ileri gelmcktc!diı'• a 

Nafia Vekaleti ile Muhabere "' Lis 
Münakale Vekaletleri henüz 1939 ıesJ 
bütçe projelerini hazırlamakla Ji~li 
meşguldürler. kıi. 

B 

Yeni bir ittifak mı 1 •a: giliz ve Fransız filolarının top. rinin i§tirakiyle bir topl.antı yapa. lerin 50 nci yıldönümUne tahsis ri?in d?rtte üçü halen Çinlilerin taşra teş'kilatını mıntaka ticaret 
lanınalarına bir muk:lbele olmak cağını haber vermek:edı~ler. . etm~lerdir. elındedır. mUdürlliğü unvanı altında bir mU. Başta1ofı 1 incidı 
üzere Ja~nyanın 15 mayısta. :Ak Komite, Sovy~t~en mUt.ec~~ıze Gnzeteler dün Hitlere yapılan Çunking, 20 (A.A.) - Çin a • dürün emrinde tevhit etmekte ve na nazaran rnal'Utloğa, Mac•· 1.n 
den.ize 35li1l:ı;prgemi'Sffid&n "mu. kar§ı vücuda ~etırıle.cek ~ır ı:ılaf- tebriklerin tafsfüitı Hitlerle nas. ıon 

kk 
... ~bır' ~filo gönderec;;.;;.i'?R,.! lar ve garantıler uıtcmıne ıtbal y.:ınal sosyaliıtligwin ba"-<>rdıg-ı e. jansı bildiriyor: Dün Tsaoyangın 12 ye~e mıntaka ticaret müdür. rlst.ıı.na, lınttA n:ılgaristana bit 0 re ep "6 ..- f l J T :F , ,,_ 35 kllomctr doğumunda. ve T - lUkleti. ihd:aıi ctınektcdir. Gene Jusuu aı·azt wrm.t ı J tn 'f 

yiasını'Ya.ymaktaclır. etmeğe matu 0 zn ngı ız - ran- serleri anlatan nıakaıeıerle dolu- Pe'nin cenubunda cereyan eden pr.ojc ile kullanılacak ticaret ate. ittifaka girebilir. Acah müoJ- akt 
Vaşington 20 (A.:A.) ..- Ame.; sır teklifleri karşısında Sovyet dur. muharebeler iki ~hrin Çinlile • şeleri sayrsı 14 de !Sıkarrlmakta- UCllği Jfont Cinno , .c Stöyadl· 

rı'ka tiıosWi"fin laS.nıı ırtimsı bu Rusyanın ittihaz edeceği hattı ha. Vôlkischer Beobachler, Mare • 
rin eline geçmesile neticelenmi§. dır. noyiçe atte<Ulcn )'Cnl Balkan h~· 

s;bnh :vG'ğın,1daki1Ha:mton Ro reketi te'karrür. etti;ec.~ktir. şııl Görlngin VU yazısını ne~ret - tir. Yeni te~kilatta bilhassa turizm ritnsı bu ittifnJ-Jn mı tnhakku1' 
r.ds:lıııFpaslfikJ.ilsl!~e., aıarcket Konfer.ansı .• 11.ıyası bur.onun fev- mektedir: Şa 1 .1• • i . d 1 1 . 

_ t ki d k ns vı ayetı çın ek Ling • ve sergilere ehemmiyet veri mış salınsma •·ıknrıla.caktır? ctmiı:ıtir."'Filonun' Panama kana.. kalade bır ıçtımaı ta P e ece - .Alman milleti bugünkü varlı • " Tl "' ~ ''"' ... , fen ve Kiu • Hua'daki Japon or. konjonktür müdürlüğü ile sergi- nıına tnnnmnlc istcmlyoruz. 
lı güzergahını ~ '·eya altı ~ tir. ğını borıilU olduğu büyilk adama dusunun tamamen ınnğlô.p oldu- Ierin takviyesi esas gözetilmiştir. Dllls 

llohenıynyı, ı·unn.nl tanı ra· 
içinde katedeceği zaİı.nedilmek ~ 1 • t h d t derin hti.rmet ve sarsılmaz bir sa- ğu bildirilmektedir. yeni teşkilatla döviz getiren mem u1 

s Ldir. Malfln?olduğu üze7e. 15.ni: U garıs an U U • dakatle ~e m~ttehlt olarak taı.i. leketlerden seyyah celbctmek me. 
sandn bahriye nezaretı evvelce . • • matnJI budirır. Almanyayı uçu. Alman harp gemileri saisine bir kat daha hıı verileceği 
il~n edil~iş olan programı he • larını ıslıyor .:-umdan ve zilletten kurtaran o • ş gibi, ihracat mallarımızın belli 
nuz malum olmıyan sebeplerle nun azmi olmuştur. Almanyayı İmal denizinde başlı Avrupa sergilerinde daha iyi 
ıptal ~derek filonun son haftalar (Ba§ tarafı 1 ncide) yükselten o olmuştur. Eğer bu - Londra. 20 (A.A.) _ Bu ak- bir şekikle tanıtılmasına da ehem 
zarfında büyük manevralardan gün Almanya tekrar dilnyadn 

Sofya, 20 (A.A.) - Havas: şam Croydan tayyare meydanı. miyet verilecektir. 
ronra sergi milnasebetile Nev - B K " . f t f d dış ihtiram mevkiini elde etmişse . H A ·k d" h t t h'. . oseıvano ara ın an . . . . . na men olanda nakliye tayya. yrıca, ı tısa ı aya ın eza ur 
york önUnde demirlemesinden . t b kkı d b eoabah '"·apı. bu, mılU kuvvetlerının mlıessır k k ı .1 •st• vazıye a n a u .., ~ h' . . d eli Bil .. resinin pilotu binbaşı Moll, Şi- !erini takibe yarıyaca an et er 

ni demokl'at tlc\ Jet Jel' tarafın• 

dan kcndlleı·ine guranti verUeJS 
dc,·letlcıi gıuı>t.ıı hizmet ede" 
ccA1 tahmin l'1ilen bu ıttıtal' 
gayesi 11 ibnrı,rl<' lıc Uulgarts· 
tnn, ne \"ugo l •nyo, ne l\lacaris· 
tan, ne ele Arnunıtluk için mil· 
li bıt "'ira etin e eri olamaz. ı;:· 
n en müstnkil bir Arnavutlulıı: vazgeçı mı. ır. lan beyanat parlamento mahfil· ımayesı sayesın e r. tun mpJ Denizinde Alman filosuna tertip etmek, endeksler tanzim 

Yaşington, 20 (A.A.) - Anıe. 1 . d rtok ı'yı· b'ır ı'ntı·ba te•·lı't bunlar dünyanın en yUksek ada. k 'k . d. men:nııbahl~ olına<lıJ;.rına göre 
'k h f.l un Pan ma enn e -:.: • 1 H'tl . . B' mensup müteaddit harp gemile. eylemek ve memle et ı tısa ıya. cln\'alnrı c;;nclel'C 1tnl)·nn nokt-1 

rı anın arp ı os un o. tmi"-tı·r Hu"ku" metı'n vaban .. ı mı o an ı erın eserıdr. ıze ya. . .. d .. w 1 hl'll . ·1 • e 'J ~· " rı g~r ugünU söylemiştir. tının devam ı ta ı en ı e resmı 
tarlklle BUyilk Okyanustnki Üs· memlek~tlerc hiç bir taalıhUtle b~ncı olan alemin . h~cumlarmı konjonktür etütlerini yapmak işi. nnzarmclnn miıtnlPa etmek icar 

ind 
hile 
bak 
hau 

öl 

sübahrilerine avdeti, diln başla - bağlı olmadığı hakkındaki temi. hıçe s.aynrız. A~eyhımız~e. be~l~. Maarı"f Vekı"lı" ne ihtimamla devam olunacaktır. eder. l'n~osın, l n i<:iıı Balkanla· 
mq \"e evvern Uç cUzütam Ham. natı bilhassa muhalefet üzerinde nen kınlcrden bıze ne. Bızım ıçın Toprak mahsulleri ofisi ve Ziraat ı·ın ıo;tntiikosnıın ıl<•ği';'tfrcbilc· arı 
ton Roads üssüb::ı.hrlsinde0ı hare· 'bir yatışma hasıl eylemiştir. Mu Bitler sözü lhnndır ve kafidir. Bankası da yeni teşkilat kanunu cck bir hnrckctc girmek ııer uıın 

B 

kc. etmiştir. Filonun ltunei kUI! halefet mahfillerine en ziyade hu FON NÖYRAT'm H1'l'LER HA.K (Ba§ tarafı 1 nclde) ile Ticaret Vekaletine bağlanmak. de' !etten daha tt>hlikell olabi· un 
lıj·~si, ihtimal bugün hareket e. zur veren şey, !bilkfunete meclL KINDAK1 BEYANATI Ba.y Ha.san .All YUcel Unh·er· tadır. ıccc~i gibi, bü) iik de,·Ietlcrin o- hlın 
C c::kfr, 5' t r ktH r !< 1 • 1 d (llClleJ•IJll 4 "hllkktık Ctti1".111C1' se sormadan gizli anlaşmalar ak- Berlin, 20 (A.A.) _ Nacht 1 e e · vr Ye 11 ro esvr erıy e c tKTISAT VEKALETi ••· nııı · 

Al{DENl.ZE G:&\11LER l\1E 
ZA1\1AN GELlOC'EK 

P::ı.ris, 20 (A.A.) - Komünist 
( ı:ı::.n:te gazetesi, 15 mayısta Ak 
denue bir Japon filosunun gön.
derilmesi hakkında ltalya hilkU.. 
meti ile Japonyanın. Roma sefiri 
arasında müzakerelere b:ışlanıl. 
mış olduğunu haber vermekte -
.d'r. 

Bu gazete, bu Japon filosunun 
RJmn ve Berlinin talebi üzerine 
gönderHeceğini ila,•e etmekte -
d'!". 

di s~labiyetini\1eren 17 nci mad. AusO'nbe Bitlerin bayramı dola- temas edecektir. TEŞKiLATI "ny~ini takip ~d?n lıiı· ittifnkt• tı • l 
ded · ·r d ed'l · -· h k 

0 1 t b ı 1 • • it ı t k icra clcmnnı ol:ıı3k <ln milli ta· k'l en ıstı n e 1 mıyecegı a • yısile Fon Nöyrat'ın Hitler tara. 6 an u uıuvers es n n u • iktısat Vekaletinin teşkilat ka- 1 0 
k dak. be tt Filh k'k B 1 d b t• k d rih \ 'C milli sı .. ascte hh.ınct cfl' •'il m ·ı yana ır. a 1 a · fından takip edilen hnrici siya. ru uşun an ug ıne a ar ge • nun projesiyle 1ktısat Vekaletin· " u c 
Köseivanof, nUkumetin, bazı mU· set hakkında bir mülakatının.eş. çirdlği tekrtmlll n: randıman ay- de Sanayi umum müdürlüğü, ma- mek nınnnsmı ifnıle etmez. len 
W k l Vermey m b k l t lk.] dil kt dl )fncnri. tnnın \'C Uıılgnrista• h · m arar ar e ec ur a retmekte!lir. rıca e · ı c c me e r. adin umum müdürlüğü, i~ dairesi ı&ı 
dıgı- takdı'rde meclı'sı·n ta"sı·ye ı '1• ııııı ı·c,·iz,·onist "ı~·ulnı·ını tahrik B ' • • Fon Nöyrat, Bitlerin altı se- Ik pltuıd:ı uııiversltenin tale· reisliği, ma:len tetkik ve arama " 
lerinı· g" ··nu"nde t tmaktan ha ... •lccek olan hu lttlfnk slstcnıl ı oz 0 u • nedenberi miltemadiyen ~ember be kadrosu, ypnl teşkllAt hale· enstitüsü, elektrik işleri etüt ida. - · as~ 
li kalmıyacag·ını bı'ldı·rmiızlı'r 1 k •·ıı kı··ıcı"ık dc,· lctlcı·ln nkıllı ,·e hart ' 

':ıl • siyasetine karşı mu\'affakıyetle lnnda esaslı knrarlar ver lece • resi, teftiş heyeti reisliği, hukuk u -
i til.bali gi>riiı• ıliplomntlnrı tçlJ\ ak mücadele etliğini söyliyerek di. tir• müşavirliği, hususi kalem, zat iş . 
her halde nrzu c;lll<'l'Ck, se\ ilo-yor ki: Ünivel'sitenln her yıl Hlan leri, ' le\'azım ve evrak müdürlük. 

"Daha 1933 te, Litvinof Lon. talebe sayısı kdl'şısrnda tertl· elri bulunmaktadır. Etibank ile cck hiı· hedef teUıkki cdilıncyc-
(Ba-• tarafı 1 ncide) d · k d. ~ 1 1 v t. • l'<'kUr. Çünkü, lıii~· ük i tllll ku, .. 

"S dra a bir çok devletlerle demok· b.tt nlmal( irap dnıe te ır. , .. y 1$ümerbank da ktısat ekcıletıne 
T h 20 (AA ) '1• ~ \'etlcrlııln ı~ıt:tlnrı hnllnc sırcn a ran, . . - Pars rasileri Almanyaya taarruza ic _ nı zamnndn ~nj,·ersltcyc gelen bağlı olarak kalmaktadır. 

Ajansı bildiriyor: bar için müzukerelcrdc bulun • faJP.helerin de Üııh·erslteye gl- MUHABERE VE MONAKALE lciiı:iik ılcl'lctleı· im istlllmm uc· 
İtalya fevkaliide heyeti dün ak. muştur. Almanya buna MJlletler rerlerken iyice C'leıımelcri uy- VEK.i.L&Tl TEŞK.ILATI relN'l' kıulııı· ~ltkrnğlnl. ta-:ıın 

lran Şehinşahı 

I 20 A.A) Y k ı::am Tahrana varmıe.tır. He,,.•et ,Cemivetinden çekilmekle muka. "'Un ı?örUlmUıztlir. Muhabere ve Münakale Veka· 11 .rıın ıul::ıcıklnrı ne kndnr ~n· ,,ondra, - ( . - or . :ı :ı " J 0 ~ ' 1 sh ·re Post gazetesi, mütecavize hudutta Hariciye ve Harbiye Na. bele etmi~tir .. , 'Cııiverı;ite yalnız n:ıznrt bilgi !etinin teşkiHit kanun projesiyle !nık lık znııınııda ~·ut 11\'el·cccğ • 

~ULH CEPHESi UZAK ŞARKA 
DA TEŞMlL EDn..ECEK 

IJp 

• l.I 

Al· 
J;ar .. ı tef;'kil edilmiş olan cephe - zırlannı_n_ mümessilleriyle Italyal Fon "~öyrat, Polonya ile 19341 değil, ayıı ıznnıanda telcrılk iş· posta, telg~af ve telefon, radyo, 1 nl pek~lft i.~lr~ık ctl~ı·~~r·.. .· ·('( 
nin Uzak Şarka teşmili ihtima - orta clçısı tarafından ve Karacada , le aktedılen dostluk muahedesi leıe ait sanat b:Igilerl de Ycre·ıdevlet demıryolları, karayolalrın· )JillttlC'ıınııı hnkll~ı huı'lll 
linden bahsetmektedir. da Başvekil, Hariciye Nazırı ve hakkında eöyle demektedir: cektir. 1 da nakliyat işleri, deniz nakliyatı , lcıini İ!•tc~ en dc\'lct adnnılnı·ı u.h 

Bu gazete, bu meselenin - ip. General Nahçevan tarafından kari li;ğer baş~cal:ırı lcör olmamış ol. BUtlln lıu dcğleomelerin önU· lseyrisefer işleri, bunlara ait vazi. cazip hir ~ckil<lc t~<' ol n lstiJfl 1 rıı 
tıdJi bir safhada da olsa - ev- şılanmıştır. salardı bu hadise Hitlerin niyet- ınUz. leki tedris ·ılı başmdnn iti· 1 fe ve hesaplar, liman ve teçhizat ı .. u, ,·cHeıinc rehl>l'rllk ccl<'ın<'Z ci 
vele-~ Çin sefiri ile J...ord Hali • Tahran, 20 (A.A.) - Pars !erini anlatmak için onlara kiıfi 'Jareıı talbil•l nıuhtemeldlr. 1 i§Ieri. deniz mahsulleri ve avcılık lcr. C.'iınkii, hıı;; 1.:- bir luırd•ct' ' "rll 
faks arasında müzakere edilmif' Ajansı bildiriyor: Lord A thlo. 1 gelirdi. işleri, hava yolları muhabere ve Diııı) :ıtıı plrhıc··· µickı·l,cıı c•\ d<'' .. ı · 

neu_n başkan~ ğı~daki İngiliz fev- ı Mezkur mua~ı.O<l~ye halk hiç Vekil haı·cket etti m.ünak~le vekaletinin vazifeleri ki hıılı;ıırdun ılııınktnn hn-:1·11 
;

1
!ll: olduğunu ilave ~tmcktedir • 

kalalle heyetı dun saat 11 ,30 da 1 te tnraftnr deıpldı ve Almanya. Ankara, 20 (Hususi) - Maa • :ilmlesınden bulunmaktadır. bir 7c~· ılcğilılir. . 
tayyar= ile Tahrana gelmiş ve Al. ya a~ır fed:ıkiı.rlıklar yiild:iyor. rif Vekili Haı:a-ı Ali Yücel bu akl Bu işlerle me§gul olan ve evvel. 1\:iiçiik d ,·lctl<'rin her ı1rl 1 1 

tes Şahpur Ali P.ıza ile Eariciye du. 19l4 ten beri ilk clcfa oln rak '}am tstnnbulıı h :ı re':ct c~ti. Bir ce 1ktrsat V ckaleti ile Nafıa Ve. n ·n ıı I ii rden 111:ı 1. lıt• nı·:ı:: J•n' ; 
sinin ancak üçüncü safhasını tc~ Nazırı B. Alm tara:ından karşılan r,ayesini bir hadise, Versay mua- kaç gün lstanbulda kalacak, tef. kalctine bağlı olan bUtün daireler kati gomıclcl'i -::ı• nnı nrz 1 1·•r. 
kil" edecektir. mı~tır. hedesinln ektiği ebedi kin Be te. tişler yapacaktır. muhabere ve münakale vekaletine ~un: l ı :: ı~·rı.:ıı 

Bu cephenin Uzak Şarka teş. 
mıli, hilahnzırdaki birinci safha· 
sında bulunan taahhüt'cr silsile. 



·m:~-~~~~-:~~~~~!d -~~J!-~S-~ .~~.'@'~%~~ 
~kullar arasında Atletizm teşvik 

utbol ve voleybol 

t maçları anı•aları stanıbul Olcullan Spor Bölgesi m 
eneJ Se'- ·t 1·~· d 22 ~re er- ıgın en: 

IY/ 1939 c · ·· ·· . umartesı gunu 
c:ksım t d 
açları: 

9 a mda yapılacak futbol 

. Ta .sim stadında Hayriye Lise. 
Doktoru Ali Rıza bulunacakur. 
Saha komiseri: Nuri örs. 
Vefa lisesi • Pertevniyal saat 

: te. Hakem: Ahmet Adem Gök. 
n. 

Kabata§ lisesi. Itık Lisesi 16 15 
ak ' eın: Bosut. 

VOLEYBOL MAÇLARI 
(ERKEKLER) 

Kabe.ta, Lisesi Voleybol 
Sahalarında 

Saha komiseri: Necati Aygen. 
1tılc Lisesi - Bölge Sanat okulu 
ha: 1. Saat 14,30. Hakem: Muh 

n Akyürek. 

liaydarpaşa Lisesi • istanbul 
r~elc lisesi. Saha: 1. Saat: 15,30. 

et a ern: Ferhat Acarkan. 
Dar·· f la .uHe eka Lisesi • Galatasa. 

iıt Y Lısesi. Saha: 2. Saat· 14,30. 
akern: Selim Duru. · 

Jerfi ( A. Giineş) birhtci liği aMığı "°" t.ıtlayıfttı Boğaziçi Lisesi • İstiklal Lisesi. 
: 2. Saat 15,30. Hakem. Se-

Duru. • Ankara, (Hususi) - Bir haf- 2 - Şevki D. S. 
VOLEYBOL MAÇLARI ta evvel batlıyan atletizm teıvik 3 - İbrahim H. l. Y. 

I (KIZLAR) manialanna bu hafta da devam 1000 METRE GENÇLER: 
•tanbul Kız Li.eai Voleybol edilmiştir. 19 Mayıı Stadında baı- ı - Orhan 2.57.8.10 

aahaaında. lıyan yanpnalarda binlerce me. 2 _ tamail 
!:~a ~~mis.eri: Semiha Korur. rakh bu1unmuı ve atletlerimizin 3 _ Hamdi. 

. ~azıçı Lısesi • İstanbul Kız muvaffakiyetle geçen çalışmaları. 3 ADIM: 
:'~·Saat: 15 te. Çamlıca Kız,lnı yakın bir alakaile takip etmiı- ı -Abdurrahman H.f.Y. 13,60 

İfl~ı TeSe~:.kL_kız enstitüsü: 16. tir. Muntazam bir program alon- 2 _Galip H.t.Y. 
. ra 1 ııeıi - lstiktaı Li. da yapılan müsabakalarda yeni M h · H t Y ıı. Saat· ı 7 de 3 - u sın ..• 

B ·la · bir Ankara rekoru kmlmı!tır. 200 Metre Manialı: 
a u ~~ rın hakemliğini Hayri Cirit atmada kırılan bu rekoru 

B'ı~~ . rm yapacakur. Ankaragücil klUbUnden Mustafa 1 
- Hayri H.t.Y. 

28
·
3

•
10 

nncı maçın yan b~ ,_ . 2 Ziya H t Y 
abatat It k L' -eınlerıni ciridi 46,65 metreye atmak sure. - · · · 

- 1 ıseclri ikinc· • . . tyl b' . tt 3 - Celal H.t.Y. 
n ise Vefa p .' 1 ma. tıyle temın ettı. ır vazıye e 
önderecekt'. ertevnıyal Liseleri olan bu atletin devamlı çalıımasi. Tek Adım Kızlar: 

<>kul ına 1
1
r. (Fdautbol). le ıxa nl'oru da kıracak ldaha i i 1 - Bihter D. S. 

ak. çann ıe~~"4..Jl..ı.~ıiılııiııiıjWiiilııllııı.iılııİlllllllİiilllııliıWİıiiif-.._~iiili....,..-...ıe~~~~-
0 :ırn stadıDda (Tribün, Antre) tedir. Teknik neticeler: 

uruş. Balkon için 25 kuruş 100 METRE: 
ınacaktır. ı - Etem H. t. Y. 11.8 

isiklet müsabakaları 
TUrkiyc bisiklet birincilik 
tlsabakaları haziranda tstan
lılcı a Yapılacaktır. 

Se · i · rı teşvik yarışları netice -
.n
1 
de dürt iyi koşucu çıkarta • 

ı en bö" ı geler biı·incilik oıUsa -
akaıarına dört kişilik takım 
aıın<t .. e Iştıra.k odecekler, diğer 

lolgcıer ikişer bisikletc;:l ile iş· 
rAk edeceklerdir. 
19 - ı: • d 1 t 0 • 1939 tarihın e s an· 

uı . li:d· d ırne - İstanbul arasın a 
01 rnukA.ratlı Lılr bUylik bisik· 

et Ya rışı yapılar.ağını evvelce 
nznııştık. 
a·. ısıklet federasyonu Edirne 

arışına Balkanlardan iki takı· 
ın iştlrAkinl temin etmiş oldu· 

Undan bu koşuya Türkiye na· 
ıına iştirak edecek olan TUrk 
illi takımını seçmek uzere H · 
· l 939 tarihinde An karada 175 
ilometreUk bir yarış tertip e· 
ilecek 'e bu yarışa bölgeler· 
en iı;ıtlrft.k edecek koşucuları 

islklet federasyanu seçecektir. 
Bu maksatla bisiklet fede • 

asyonu asbaşkanı Cavit cav bu 
afta Şehrimize gelerek yapıla· 
<ık olan ı.ıcrl bis~klet teşvik ya· 
ı,ında hazır hu:unacaktır. 

f Ceza gören iki oyuncu 
BPYkoz klübilııden 283 Salt 

a .. kurt l.ıir ay. Hllll klUbUn· 
en 4 Dl Akif Öktem iki ay. 

2 - Fikret G. B. 
3 - Şevki D. S. 
400 METRE: 
Bu müsabakaya igtirak edenler. 

den Galip (D.S.) 53.8 birinci, 
Maakespordan Hakkı ikinci gel. 
miş, diğerleri favul yaptıkları i.. 
çin hakem heyeti tarafından dis. 
kalifye edilmiglexidir. 

3000 METRE MUKAVEMET 
1 - Mustafa D. S. 9.40.4-10 

z - Edip A. G. 
3 - Adnan D. S. 

80 METRE GENÇLER: 

1 _Mehmet D. S. 9.7.10 

2 - ömer D. S. 
3 - Süha D. S. 
7 5 METRE KIZLAR: 
1 - Perihan D. s. 12.3·10 
2 _ Bihter D. S. 

1000 METRE: 

1 _ Galip D. S. 2.43.4.10 

2 - Akkit A. G. 
3 _ Adnan D. S. 

200 METRE: 

1 _Muhsin H. t. Y. 24.7.10 

Bu haftaki maçlar 
nooeın Terbiyesi lstanbu1 

Bölgesi Futbol Ajanlığından: 

23 4 • 1939 Pazar gUnU yapı· 

ıacak maçlar: 
ŞEREF STADI: 

Galata Gençler. Bozkurt. Sa 
at ıo. Hakem Tarık özerengln. 
Yan hakemleri: Sami Ac;:ıköne.r 
ve Rıfkı Aksay. Beylerbeyi· De 
mirspor. Saat ıı.45. Hakem Nu· 
ri Bosut. Yan haı.kemlerl: Arif 
Soydan ve zarifi Akerson. 

T.\KSfM STADI: 

CtRlT ATMA: 
1 - Mustafa A.G. 46.65 (Ye-

ni Ankara rekoru) 
2 - Mustafa D. S. 
3 - Turgut H.t. Y 

DiSK ATMA: 
1 - Yusuf H.t.Y. 37.83 
2 - Mehmet H.1.Y. 
3 - Nurettin H.t.Y. 
YUKSEK ATLAMA: 
1 - Jerfi (A. Güneı) 1.62 
2 - Rahim G. B. 
3 - Cihat G. S. 
4X300X200X100 Bayrak: 
1 - Demirspor 2,08 
2 - Ankaragücil. 
3 - Harbiye 

Balkanlılar birfiği . . 
ıçın 

Her zamandan daha 
büyiik bir arzu var 

Londra, (Hususi) - Taymiain 
Atina muhabirine göre, Balkan. 
lılar arasında birlik meydana ge
tirilmesi arzusu her zamandan 
ziyade fazlalaşmaktadır. Ama • 
vutiuğun iş.gali bu husustaki fa. 
aliyete mani olmuşsa da, Ruz • 
veltin mesajı ile lngilizlerin te. 
şebbüsU yeni bir harekete yol aç. 
mıştır. İtalyan diplomasisi son 
günlerde faaliyetini Belgratta 
fazlalaştırmıştır. Maa.mafih, Bal. 
kanlı bütün devletler, Balkan an. 
!aşmasının kuvvetini kıracak, ya. 
but fevkalMe mecburiyetler yUk. 
leyec.ek yahut bitarafhklan teh
dit edecek angajmanlardan. ka • 
çınmaktadır. Balkanlı devletler 
muvazenenin bozulmamasına ça. 
lı§ıyor. Bulgarista.nıa Yugoslavya 
ise netice itibarile sulhü de teh. 
dit edecek olan bitaraflıktan ay
rılmamak azmindedir. Yugos • 
lav hariciye nazın Markoviçin 

Roma ziyareti, A.rn.ıı.vutluğun iş. 
galinden sonra İtalya - Yugos. 
lavya dostluk münasebatının de
vam ettiğini Avrupaya göster • 
mek içindir. Bulgaristanın vazi. 
yeti Atinada dikkatle takip o • 
lunmakta ve Bulgaristanm kom. 
şularile olan doetluklannm kuv
vetlenmesi sempati ile kaTŞılan. 
maktadır. Belgrattan gelen ha • 
berlere göre, Bulgarlstanın Bal. 
kan paktına girmesi için mUza • 
kerelere devam olunmaktadır. 

Bulgaristarun Londra 
Sefiri 
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ı, ... --- Heyecanlı Zabıta Romanı ----

KURUKAFALARIN ESRARI 
lngilizceden Çeviren : H. MÜNiR 

-116-
O gece Lonıdrada uykuyu ken. 

dine haram etmiş olan bir diğer 
adam da müfettiş Teriman idi. 

Gece yarısı bili dairede oturu. 
yordu. Gözleri önündeki mürek· 
kep hokkasına dalmı1 ve iri çene
siyle ağır ağır sakız çiğniyordu. 

Teriman ogünkü çalıımasmdan 
memnun değildi. Her 1eyden ev. 
vel Leroy'u takibe memur ettiği 
adamlar, onun izini kaybetmiıler. 
di. 

Leroy'un hem evi, hem de ya. 
zıhaneai göz: altında bulunmakla 
beraber, Leroy her ikiıine de gel 
memigti. 

Teriman hem Leroy'un, hem de 
Solo Smit'in etkilini gayriresmi 
olarak memurlanna vermişti. U. 
kin, hiç birinden haber yoktu. 

Bundan baıka müf ettiı Teri· 
man Trevor Sclbi'nin öldürülme· 
ıi dolayııiyle haaıl olan karrıık 

vaziyetten derin bir hayret ve ız
txrap içindeydi. Teriman adamla. 
rrndan birini de bu cinayetle uğ. 
raımağa memur etmiıti. 

Bu memurdan gelen telefon ha. 
beri, Selbinin kızı Lulz:'in cina· 
yetten iki gün evvel kayboldutu· 
nu bildiriyorou. Teriman bu mü.. 
nasebetle Lui.ı: Selbinin kaybol. 
duğunu ilk defa igitiyordu. Böyle. 
ce vaziyet bir kere daha karışmış 
oluyordu. 

- Ne? Diyordu. Leroy ile 
Smit mi? .. Derhal orayı abloka 
ediniC Vakit kaybetmeyin.. der. 
hal... Be._n de hemen geliyorum. 
Anlıyor musunuz. Evi derhal ab. 
loka ediniz . 

DEM1RYOLU HAYDUTLARI 

Evin içerisinden hafif bir muıi
ki sesi geliyordu. Hafif ve garip 
bir musiki ıesi... Şarkta çalınan 

muıiki iletlerinin çıkardığı sesle
ri aridıran bir ahenkle aksediyor. 
du. 

Leroy, evin avlusunu dolaşarak 
arka tarafa baktı. O tarafta hiçbir 
ııık görünmüyordu. Smit'e döne. 
rck: 

- Tabancanı hazırla 1 dedi. 
- Baı üstüne. 
- Haydi ige baglıyorus. 
Leroy bundan sonra cebinden 

elektrik lambasını çıkanp arka ka 
pının anal.tar deliğini aydınlattı. 
Ve cebinden Tronıkinin verdifi 
aahtarı çıkarıp kapıyı açtı. Şin*li 
içerden gelen müzik ICai daha 
kuvvetli içitillyordu. 

Leroy, yanındakine: 
- Alem yapıyorlar &aliıba7 
Dedi. 
Umbayı ileriye tuttu. ~ 

ıında bir mra halı döşeli meıtcliven 
görülüyordu. 

Leroy bundan sonra llmbayı 

söndürdü. Ve merdivenin tarab-

Teriman can sıkmtısı ile san. ıınına tutunarak yavq y&wf yu. 
dalyesinde döndü. Kalkmak üze· karı çıkmağa başladı. · 
reyd'. Bu sırada masası üz:erinde- Solo Smit onu takip ediyordu. 
ki tel~fon hızla çaldı. Meddivenin üst başında Leroy 

Müfettiı. telefonu eline aldı: yeniden durdu. Miizik sesleri tim 
- Allo ... Benim ... Mllfettiı Te. di yanı baılannda imiı cibi geli. 

riman. yordu. 
Telefonun öbür ucundaki ses Leroy, biraz bekledikten sonra 

şöyle cevap veriyordu: ilerisinde ne olduğunu görmek il-

- Ben komiser Bevcr'im. Bize zere elektrik lambasını bir kere 

·~=~~ ~.~~-- Luoy ile Solo Smit .isminde iki a. daha yaktı. 
fngiliz tktısat Heyeti c1amm .,wırm WrmJttfats. Umbanm ıplr. iti ym, llyah 

Sof ya, (Hususi) - Bulgar is • 
tanın Londra sefiri Ma.mçilof hil. 
kfuneti tara.faı.daıı süratle Sof • 
yaya çağmlmıştır. Sefir, Lon • 
drada cereyan eden mUzakereler 
hakkında bUkfunete izahat vere. 
cektir. Momçilof yarın Sofyada 
olacaktxr. 

Bükreşte _ Evet? bıyıklı bir adamın yüzüne vurdu. 

B
.. - Şimdi buraya bı'r kadm tele. Bu adam, balı döşeli büyük kori-
ukreş, (Hususi) - Kalaba • 

1 k b
. tn fon etti. Bu kadın Park Reyn'de dorun tam ortasında heykel gibi 

ı ır giliz iktısat heyeti Ro. 
h .. ,_...__ · bir evıden telefon ediyor. ırendisL duruyordu. 

manya UAwuetile anlaşma yap. &f' • k d 
mak üzere ayın yirmi dördünde ni uyku tutmamış, oturuyormuş. İri yan adam bir sanıye a ar 
Bükreşe gelecektir. Sir Fred. Yanıbaımdaki evin bahçe duva· elektn'lc ışığının altında gözleri 
rikin riyasetinde ola.n heyette nndan iki adamın tırmandığını kamagmıg bir halde ıdurakaldıktan 
mali ve endüstri mütehassısları glSrmüı. Bunlann kim olduklarına sonra birdenbire kendini toplaya.. 
ve teknisiyenler vardır. Resmen kanaat getirmiı ve bizim karakola rak yan tarafa sıçradı. Oradan 
bildirildiğine göre, lngUtere hU. telefon etmig. Kadın bu iki adamı bir ışık yandı söndü. Bir kapı açıl 
kömeti Romanya endUstrisini da duvara tırmanırken tamamiyle mıt ve iriyarı adam girerek arka. 
kuvvetlendirmek üzere 4. ve 5 se- gördUğUnU söylüyor. Söylediğine sından kapanmıştı. 
nede ödenecek krediler açacak • bakılırsa bu iki adam, sizin aradı- Bundan ıonra içerden gelen 
tır. Krediler İngiltere hüklımeti ğınız Leroy ile Smit'tir. milzik sesleri birdenbire durdu. 
tarafından garanti edilecek ve Müfettit Teriman bu sözleri ı. . Evi, bir ?lü seıs~~iği istili et-i Rumen fabrikalan bu krediler. titir igitmez Adeta yerinden ııç. tı. Solo Smıt, kendinı tutamıyor. 
le genişletilecektir. ndr: du. 11eri atılacaktı. Fakat Leroy 

onu kolundan yakal&mı§, bir yana 
çekiyor ve ıu tavsiyede bulunu~ 
yordu: ( Arka.<ıı var) 

Manisa haberleri 

Vilayete düten kırağı 
Vilayetimize bağlı Dereköy ve 

Koldcre mevkilerindeki bağlar 

yağan kırağdan ve soğuktan mil. 
teessir olarak kurumuıtur. Dere. 
köydeki zarar yüzde 80, yüzde 90 
raddesinde ve Koldere .köyünde 
de ova kısmında yüzde 80 ve kır 
kısmında yüzde 50 olduğu söylen
mektedir. Diğer kısımlardaki bağ
larda vaz:iyet çok iyidir. 

Kızılay çalıfmalan 
Kızılay başkanı Doktor Cemil 

cemiyete bir gelir temini makaa
diyle bir müsamere verilmesi için 
müteıebbis bir heyet seçerek çalıı 
mağa sevketmiştir. Cemiyetin her 
yolda ve her iş için hadim olması 
hususunda başta değerli doktor 
oldulu halde gösterilmiş olan fera 
gat cidden takdire değer mahiyet. 
tedir. 

~--------Ot. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Yukarı.la adları. soyadları, 
1 lplerı ve bölge sicil sayıları 

'7.Jlı bulunan idmancılara işti· 
ak ettikleri nnısabakalardakl 
U!harek<'tlerlnı;f>n dolayı hiza· 
arında yazılı nıliddetıer için ge
İC'İ nıu abaka boykotu cezaları 
0rflmiştlr. Tebliğ tarihi olan 
ı · 4 • 1939 tarihinden itibaren 
lilplerlnin ve hakemlerin bu 
u 1 holcu lan ceza mUddetl için· 
P ın Ueabakalara lştlrAk ettir· 
ıemeıerl ıuzumu teblfl olunur. 

SUJeymaniye, Şişli - Kasınıpn· 

şa. Galatasaray muhtelltlerl. 
saat 15. Hakenı Adnan Akın 
Yan hakemleri: Ahmet Adem 
Gdğdiln ve Necdet Gezen. Gala· 
tasaraY. Vefa. Saat 16.45. Ha· 
kern Refik Osm'ln Top. Yan ha· 
kemleri: Halft Galip Ezgtı ve 

şazl Tezcan. 

Al~an hava 1ıa_rp ~kademisinde çalışmakta 'bıılıman iki !/flzl1cQ. b lr 'Puma m'l1ca(lelealnl tunmo Meta 
garıp bir pandomitmL11Yı sıı altında oyııamı§lıaır ve orayı ziyaret e den bir ga2'eteci de su altı /otoğ 
ra/iyT.e bu garip oyunun rerimlerini al7M1tır. • 

Uahilıyt mütehauı11. 

lat&nbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 2239f! ---------· 
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·----------------Kanpk Ye nuıl yapıldıiı belli oİmı)'Ul baya 
çocuk aıdalariyle yaft'IDluzun uhhatini 

tehlikeye kayanımz. 

Allahın yaratbtı ıibi saf ve 
tabii hahabatlan yapılllllf 

HASAN ÔZLU UNLARI 

ffa•n özlü unlai1nı çocuklannıza yediriniz 
En yüksek enafa malik olan bu özlü mıu 

Dünyada mncut çocuk sıclalannm en 
mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 
avdarözO Unlarını çocuklannıza yedirini 

MERSiN POSTASI 
21 Nisan Cuma &(inil Menin hattına kalkacak olan (TARI) 

npunı yahm bu sefere mahaua olmak Uzere Cuma fÜllil saat 
17 ide Galata Rdatımmclan blJrwalr Ye Pasar •ı.lu bmire 

raealmr. 

Eksiltme ilanı 
·Tilitiya BIJllk lillıt lıalisi idare Heyetiıllea: 

1 - Dıllltme,. lm.mlm il Çu1ra)'8da japılacak poUa ara. 
~ ...... lnpıbıhr: 

. 2 - !Keti! ~ --at 98 lira &O kurut,, tur. 
a - DiDtme •!ıla1i'7939 ]l8l'lllDbe gtnQ .at ... he&. te 

2': & M. K. fdar. ~ oCJumd& ~. •-J'ennl evrak T,, B. lL M. ı-... lfe,.t~ almacf.kfir. 
ı-DillJt.m8Je ~ İlte~"2'18 aaıiDanb blnDMta

.. pııtlm llall oJdütf11 llillb en uJlnilf.ı.ıa·Jbıal* n _. hiDa * japDlf oımwtan iG'ttir· t.UtliJerbl~~ bli flbı 
9flil'.1*8aA wnBe1erl Jtmndır. 

• - J!Jbfltme,. ifrebllmek t• 4'2- Jlra u k1irQI,, iP 
1111' tedltnlllt mekbibU 'ieiillcüt1 r. 

f - ,,,..1Derlıi tekllt mPt up1anm. 3 imi maddede ~ 
•tt.-"1r aut eneUDe bd&r T. B. Ne K. lılaft. ~ ,_
maralı makbU mubbiJfnde ıe.u m etmeJerl ıhlmdJr. 

Poltac1a olacak pcllrmeJer k &bul •-. (ll'l9) (21183) 

Orta okullar öğret nliği 
Qalataaaray Lisesi Direk~.nden: 
1 - D6rt, IMfl ve altı muf1J ut .,..., ~ •ıı..-r 

........ orta okilllarda( 
A - ~ B. Wrih • ColratJa, C. >f 1 ı• ..... D.; ~ ~ 

KtniJa Ye Tabiat BIJclll 61ntmenl!fi;J&~~-Ma. 
arif VekUlllf tarafuıdan &tt!mldld Bulraa •11fclade1*'-.v 
açdıcaktır. 

2 - smavlar yudı 'V9 .a.ıı olarak yapıı&cütlt. 
3 - Yudı amavlat 19 lluiranda taliplerin bümcluldan VL 

llJet kWttlr dlrekt&itıklerlnde yapılacaktır. 
•- Yuıh amavda muvaffak olan1arm .&dil amavlan 17 A

taaıo. 1938 tarihinde Allbrada Gul Terbl,e Za8tltadaıle J&PL 
laeaktır. 

5 - Askerlikleri dolaymlle IDtada bal11D&D filret,menler, kr. 
talarn:un bulunduiu vlllyet mern.lndeld Blretmenlerle bir arada ............. 

Tallplerln c1aha fuJa tafaillt almak bere '-V-1939 ~ 
llUD& bdu' 1ltulN1 JdlltUr dll9ldlrl0ib mllneaatlarl llb o. 

~·--

llfniminl 1avrunmun aıhbatl' 1 
dDştlnlnfla. Onlara çocuk .. rbala- 1 
nnın kraliçesi olaa ve en iyi imal 
edilmJt. en fula tekemmOl elti
rilmf1o en aıhhl arabayı allına. 
Yeni ıelen 1931 modelinin 50 den 
fazla çqldl vardır. Her yerden 
aem fiat ve mOaail prtlarla yalnız 

Bakır •lazalarında 
bulabWniniı. 

Çocuk Hekiınl 

DR. AHMET AKKOYUNLU 

Takalm • Talimhane Palaa No. 
Puardan maada her dn 

aaat 15 den sonra. 

Dr. RFAN KAYRA 
RöNTGEN MOTEllASSISI 

TUrbe, Boskurd Kınatlaane. 
li karpamda eski K1ocl Parer 
IObk No. a. 10 .. öfleden-ıon
ra 3 ten 7 ye adar. 

ZA Y t 
Askeri teUerenı ile nflfuı Ulıdı

mı uyl ettim. Yenisini çıkaracalım
dan eakJsinin hilkmil yoktur. - Br
:lncan. 11lldıleli Kemah kcua11nın lh
tlll nahl11eılnde Sült11man oğlu ı·a
kup. (28941~ 

37/1391 
lıtanbul Beılnct icra llemurla• 

landan: 
llahcm olup parafa çenilmeılae 

karar verilen 1 mua. 5 aandalya, 1 
kanape, konsoı. prdirop, karyola, 
soba, leTba 21 • 4 • 931 cuma ıtıail 
saat 15 - 18 ya kadar mahallinde J• 
ni Taksimde Meşelik sokajında Hıra 
so Verıi apartmıaaı kapıımda açık 

11111111~ 

artınua ile aablaca.klır. Birinci artır- -·-------------------......_ __________ __ 
mada tahnüıa edilen kı)'llletla "' 751 
bulmuaa aatq 5 • $ - t39 cuma dDO 
aynı uata talik edilecektir. Taliple
rin meü6r da "'' S&Mlte mahallinde 
huar buluamalan lüa olunur. 

KIRALIK ODALAR~--

(2&940) 

SAH!BI : ASIM US 
Netrirat llDdilrth R. Munıı SıPuaoll 
BUl14ıtı )'er: V AKIT ll~tbaaaı 

Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhan 
Atelye, Muayenehane- yapalmana elverişli kirahk ucuz odal 

Clazetemlz ld•resıne müracaat 

İstanbul Emniyet Sandığı . .., • 
371175 
Emniyet SudJiDıa borçlu ölfl Vecihe ımrvet varlslerlne Dln 

yollle teblll; 
B&1an Şefika. Fatma Bedia. Vecihe Mürvet namlarma tay. 

Jllll B•nn ile bileule GUJ.u.m, Fatih lıılirmiranhasımpqa Eıdd&. 
Upaea eQl Ltifu11ahala ~ Sadettlnefendi aokak eski :\, 1 ~ 
yeni 2/7 en YenU/1 ll1llD&l'8lı ~ eenedbıe Jıududu yazılı ana 
ilzerinde ini& edilmit ve edllecefc bilcllmle b J".alarm tamamı bi
rinci derecede ipotek gösterilerek 13. 11. 934 tarih~ 20200 he. 
lap numaruile 8IDdığmmdan aidığı 400 lira borcu 12. 12. 937 ta.. 
ıihine kadar ödemediğinden faiz, komisyc,n ve maaarifi ile bera. 
ber borç 5.13 lira 3 kurup. var2DJ§br. Bu eebeple 3202 No. lu kanan 
mucibJnce baklanda icra tam1 i>qlanmak üzere tanzim olunan 
lhbamame borglunun mukaw1enamede g&sterdiji ikametgA!ıma 
ganderUmlf ile de borçlu~ Vecihe Mtırvet ~ayazdı 
adreste &dqu ""'•11Jm11 ve te1ıtif :yapıJımaınııtır. MezkOr ka. 
bmmıun 4S inci maddesi-vefat halinde tebllğatm illn suretile yapıl. 
maamı lmJrdlr. Borçlu ölU Vecihe lılllrvet miraaçilan ifbu llAıı tL 
rihindeq itibaren bir buçuk ay içinde Sandıfmma müracaatla mu. 
rlalerinin borcunu ödeme1ert veya kanunen bbale p.yan bir ltL 
ru1an varı. bllcllrmeJerl Uzmıdır. MJnlçllar i~ kurtar. 
mu1ar veyahut bqlryan takibi 1l8Ul dalrelhıde durdurmulana 
ipotekli p)'l'lmakul meztilr kanuna lfk'e l&Ddıkça satılacaktdt. 
Bu cihetler allbdar1arca bWDlp ona gGre hareket edilmek ve Mit 
birtne ayn ayn ihbarname tebliği mabmma blnı olmak UzeN 
kqfi,et llb olunur. (2728) 

Afyon i8taQamlDd& J.8Pılacak lJ50 •trelik k&nth: 
curuf kanalı inl&atı kapalı ad 11llUlile ve vablcll fiyat 
eksiltme)'e kQDJIWftur. 

ı-aı m11ıtm ..,. ..... bedeli 24960 UraclJr. 
2 - tat.ekliler bu ile alt eartname ve aair .,,..n 

miryoUarmm Ankara, Sirkeci ve Alyon wzaeterJnden 125 
mukabilinde alablllrler. 

3 - E1aıiltme ~ 839 puart-1 gUnt1 mt 15 de D. 
lan Yol daireslncle toplanacak merkez ı md komiaymca 
cakt.Jr. 

' - Ebllt.meye girebilmek için lateklllerin teklif m 
n ile birlikte apfrda yuılJ teminat wı ftsalki aym gOn 
kadar komiaJon ret.Utme tndi etmlf olmaları llmdır. 

A - 24IO ayılı kanun ahk&mma unun 1872 1lrabk 
kat teminat, 

B - Bu bnunan ta,m ettlji veıikalar, 
C - Bu gfM ftJerl Mlanmt oldutunu mtıbeyyln 

(1'17) ( 

Yedek Subay okulu duvannm pri çeldlerek JO}un te 
patı 12330 Ura 91 kurut tahmin bedellle ve kapalı zarfla 
ıneye konulmUftur. Eblltme 28 4: 939 cuma gllnil saat 
Daimi Enctımeııde yapılacaktJr. Şartname ve projeli 62 
kabilinde almabillr. İstekliler 2490 ayılı kanunda yazdı 
Yollar Şubesi MtıdllrllJIUnden bu ili yapabileceJderlne dair 
eak vesikayı Fen illeri lıltlcltlrlUfllne taadik ettlıdikten 
yılı Ticaret odm veaikaıile 924 lira 83 Jmrutluk ilk teminat 
bus ftya IQektubile beraber teklif mektaplarmı havi bpaJI 
lanm yukarıda yazdı gllnde 1aat 1• e kadar Daimi Ench
melidirler. Bu •itten 10m& verilecek u.rl1ar kabul ol 

(B.) ( 

• • • 
&lif bedeli 1301 lira 17 lmruf olan Eyllp OtıqrJar 

<Çelllle derealnJn mecraya raptı açık eblltm.eye JmaWırıDll1ıı:r. 
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