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"Taşkent,, Boiazdaa 
geçecek 

Roma, ~ (A.A.) - SoV1Wt ltlk1l.. 
meU namma Llvourne tezclhlarmd& 
ln§a edilen ''Tqkent,, muhribi Odee&. 
ya hareket etml§tlr. 

BerUn. 2S (A.A..) - Alman çorlan 
lmirt TK!ıamer • Und • o.ten, Al. 
man llPOl'CUlarmm ve ekiplerinlD ll'ran 
saya &1tmeıerinl menetmifUr. Buna 

1 

muJcabU J'ranms ..,on:uıarmm Te ekip 
lertnın Almanyaya relmeııl menedil. 
lllemlfUr. 

Ç.&RIAMBA. • NİS.&N 1N9 ~ YIL: • • SAYI: '1847 

'•Taıkent,, dtlnyanm en •rl semlaL 
dlr. Kuhrlbt Odeııa7& •vkedell mtıret. 
tebat tamamlyle ltaıyandır. 

fDARE EVf: Ankara Cad. ISTANBU14• Tetırnf: VAK.11'9 Postı kutu~a: 48-Telefon: t1413(Yaııl-24370(ldnriJ 

Bitler, Iogi erenin Ruzvelt mesajını titmamile 
tasvip et.tlğini nazarı itibara almazsa 

Yeni tecav'Uzlere m i ol · i d k 
. ~-----~ 

Milli Şef lnönil evvelki gün ~{lerldlrtlikleri An~:ara halkeuinde, halkcvleri danıpa komiteainw 
tçfi7Mt"4t.I UıaAat alıyor'lar 

te r al na 
Ingilterede vergiler artıyo 
Milli Müdafaa tahsisa 1 

630 nıilyona çıkarıldı 
Bertin, 25 (A.A.) - Rayştag, 

3. Hitlerin beyanatını dinlemek 
.i7.ere cuma günü saat 12 de top. 
anacaktır. 

Londra, 25 (A.A.) - İngilia 
natbuatmm bildirdiğine göre va. 
~ilesi başına avdet eden İngil • 
~erenin Berlin sefiri Sir Neville 
Henderson HiUerin RaY1tag 'a 
söyliyeceği nutkun arif esinde Al 
man hllldUnet neminde sarih bir 
te§ebbilste bulunmağa memur e

slf eıl Fon Rlbbentropa ve mim 
kiln ise bizzat Hitlere 1Dgil 
hUk\lmetinin Ruzveltin m.eaaı~• 
tamamile tasvip ettiğini ve Al 
manya bu noktayı nazan iti 
almadıit takdirde mecburi 
lik hizmetinin kabulü de 
olduğu halde yeni tecavtlzl 
mani olmak için 1hmı gelen 
tUn tedbirleri almağa karar 
diğini bildirmektedir. 

dilıniıtir. 

Londı'a, 25 (A.A.) - tngd 
hilk1lmetinln "Arnavutlukta 
pılanlan,, tanımağa karar 

(Devamı 6 '*"'' Parti meclis grupu dün toplandı ed;n~:~~!ri~:n:f~:v~ RmMR 71,,ricl11e Nam Oofeüo 

BaŞv9-k if-bÜyü=k-d0~ı~tie~ı0-olan Vali Liıtf i Kırdar Ankara dan döndü 

temaslar hakkında malOmat verdi Tramvay, Elektrik, Tünel idarelerinin belediyey 
Ankara, 2A (A.A.) - C. B. Par. 

hsi mtclis ırupu bugün "'25.4.1139,, 
at on beşte reis Tekili Hasan Sa

an ı n reıshlınde toplandı. 
lı defa söz alan muhterem haf. 

Vt>kılımiz Dr. Refik Saydam, umumi 
1Yast vaziyeti izah ellL Umumi sulb 

mınd•n Türkiye bilkılmetinln bllylik 
devletlerle Te komşuı ... ne temasta 
bulundutuna dair mal6mat verdi. 

Bqnkilden aopra 161 alan bir. 
çok. Juılfplerln mOlalHlan dinlendi, 

ve IOl'dukJan la&llere Mrfclye Te. 
killmiz Şükrü SaraçoAlu IAzım ıelcn 
ceupları Terdi. 

NihaJet parti umumi heyeti, h0-
k6metin siyasetini ve takip ellııl 
hııreket haltını illi fakla tasvip ~ ı. 
il. 

De~a f~rtten. ferde geçen / Danzig 
b!r m:nı mır as ır? 8 Yasanı A.an us u ene Almanya-

ntrkaç gUn evvel arbdaifla- .balı meclis bnn Mıt. pbat va ilhak edilecek 
11nıızd.an birinin mUU deha bö7le bir .-..... hamrlap. I' 
hakkında )'CnJ bir nazariye kur. ~lr aeri ''lcDlal Alamet, ile mJ Uantı,., 25 (A.A.) - DantzJ• na-
chı.ıı....nu -'~rd.n.... •••rlJealD -lrlldl? Umaml __ : 1'..--a. zllertnJn telJ 8. Poe terin ı.ır amele 
~.. •"" ua. - .,--v •r-~ opJaaUauıda B. Hlllerla kendisine 

hillAaası şudur: .. •Pert hallnde tale m6datauı Ue Dk Mkeıf Daoazıcta bu aeae Jefnde Almenyaya 
lo an çıplak bir mankeadlr. deha eHrhll d..,._,a ...... 19- riicu edecetf vaadlade buluamut ol. 
Ona ruhuna, fabalJedal - ye bat ec1.. tattrk, arkadAfl.,.. Jutunu s6)'1edllln• dair ortada 'bir 
'arsa _ deh&lıını millet ..,.a- .. meaaleketıe ...... ı ,..,. • .., şay • dol .. maktadır. 
rtr. nır mili t 11 &katli terde- bun~ı• ~ -.e mdtktll Parf a (A.A.> - llillelltr c.mı 
.. o r . H'"-- 1 r __.__ yeUnJa J>anlzJ• AH komiseri B. Cbar 
hı başına deha tacmJ k OJAI'• teerilheler Ye 1m-- • •--· les Bruckhndt, &araya selmltUr. 

fıtkaı ha tac, fert ölfftll ... mit oldutaa• ulded~e•: Mymaiı"yh, MIJJeller cemiyeti 
uıa" onunla beraber meura - lnpnlar tola7 kolay haan- konseyi tarafından Dantsltd~l va. 
ıdrnıez. Bir neri miW veruet maslar. Bir kere harika k4bl· tiyeUn Jnkl•afı safahatını takibe me
lle bu tac fertlerden feıt.lere lfad,D bir 1QUYaffalu7et ene. mur eıtllmlt oJan Ooler ..- Fransa, 
kaıll'. Bir mnıetbl ndr9t.ı.al e l· terinin lnanqaular. Bqka bir fqillere, lıveç - komllealnla c.e. 
ı rlıı .,...._ lllJ •ttte 7'n• btlyt11' bir tı cö- nevre Je •ktedeeell letlmaın arffe-
e e alan ,eller T& Halk sinde aerHıl tebrin llallaO bakkua-

le bir mDU venN& cari ota•- rUntlD. Ylne lnanmular. da Fran!ln m:ıkamall Ue t6r0şm0ş. 
.. Her şef dAlıldlr,, pM hlr kQtıealnl lnanclırmaktaa Ye bal tür. 

lllantık kazlfeel ~p pıt • ıamaktan dalıa sor bll'l87 7ok· 5-ljhi•~tlar Franııs mabafJll, 
1~&k olan ba hllkilm (deha iç- tar.,, Dant7igdekl varJyet dolayııile endl
tbaat bir lt1J1Dettlr) demek kla Derdi. Jl-6 bir defa. bla .... 18 lefttdedirl~r. Bu mwtu, tJmcUki 
8ÖJlenm.-:1uı.ı .. e IÖ"'t bı.e ~ 1118 ab• Mbe&lie metftltlJet.la Alman • L41b serslnlill dola11ılle 

"""'"&... -·~ ... ......_ ~· ser.,,.ıt tehir arazlalnl ATrupanın 
lııt bir aörllf teelrl ......,.,-r. lllt .ea.,...--.I hlJah aıoktuı) diye ta'Ylll etmekte. 
l' •niıtlJtım epoleoa ye Gam • bir b&dlM ~r Atadrk dlrter. Aynt mwnı. B. Qarles 
beta &ibl yabancı nıUiet.ıere alt 8 1 mMt barekedad• _,., Bruckbardt ı~ .. rapılan noktal naur 
lalib.J şeflerin plud1etlerl ile BalkP ............ enel bir ıeaUleri':lfD bfU8n lbllmallerl derpi~ 
detıı, d..-.ıcıan doll'UP k...n s4ia Sel&alktıe Dçtbactl Ol'dtl • · etme3e medar cdmuı oldutunu llhe 

"A•.. .....aerı ... _a--ıı...ıt .. lflal etmektedirler. 
llıllU tefierimbl.D (IAbsiıv- k&al barblJ'• umu- oda • ----------
Ue t bat ecleblllrls. le metPI ohlp d111'U'k• • 1 ·ı·ı· tattırktln Ttlrkler lçlıl .n- 8IDl}I bp181 aed1*1f. toer11e ... Sofpdı lapan • oı 1 1 
11 t.ır dAhl oıdatu•• ..,,ıemek· 11111,. • .....,. Talat BeT ,..... llı•u ediliJır 
le &acak tarihi bir baktkad ı. da bir .at (pliN ltdllM ~ ~ 2& (A.A.) - Olhlma, 
f&fle etml ohmıl. fakat ta- TeralrM .... ı IEMI .. Reel _..,..., 
tib- ' ' ftrk .o- dil) 0 IUltktıe ..,..._ e ua- din buraya plmlt ve Bapekll 

k resmen -ve fillen • ce- JDs.ivanal tarafmc1aa brplu • 
J Uatn baflJI& tef olarak seç- ?anada flrl• '* kGa1IPIA lllllbr. 
nı~. enel bir dAbl delil ...,.. _.., - s...ı .., ini- Set~. J•-yanm s.Jhn1erla 
lll1Jdlt TalM .., ... &izi ~ 

....... -. bl manken yep rap bir it 1(111 plmlftl.. allkadar oldulunu ve 1 haziran-
uu., r idi ~ ea1ıe a,a1tta bir a6- da W,.U. bir J&pcıll tllsllill a. 

~ ·•u,.akatll bir feıt.. 1 (,,_.1111 _,., tdıllim .__.._.,....., 
de •u ....... tl&hlllk t.llıCI WI' 

Potemkin 
Bu sabah Sofyaya 

gellıor 
Bükreı. 25 (A.A.) - Ankara

,. ıitmekte olan B. Potemldn bu 
u~ Bllkrqe 1elml1 " ScwJet 
aefaretine İnmiftir. B. pıptemldn 
IUt 1C5 da BUJuetten barelret et
miftir. 

••• 
Bflkreı, 25 (A.A.) - lln.a - ----------------....:...---"~ 

Romanya reaml malıftlleri. B. Po. 
temkinin ~ bir Rumen tüelyetl 
le temas etmemiı oldatuna bildir. 
mekttdirler. 

••• 
Sofya, 25 (A.A.) - Potemldn 

yarm ubah Sofyaya nracaktır. 
ICen:lilÜÜJı bapeldl tarafmdan ka 
bul edilmeai muhtemeldir. 

Nisteki müsabakalar bitti 

Umumi tasnifte Saim Pulatka 
altıncı oldu 

Otobüs davasına dün 
devam edildi 

Nla. 26 (A.A.) - Burada p 
beyaelmllel askert konkur lplk 
licelenmfttir. Müteaddit mOubl~ 
1ara lflirak eden otua bet bJn el 
rasında nelicede Fransıı 

Cbevalier 'Ol punnla biriad 
muftur. 

Bidayette alların henOa ıftl'llt1m1• 
olmamasından dolayı birçok aka 
lere maruz kalmış olan TOrk 
ara ında ) üıbaşı Saim Polatkan 
puvanla allıncılılı kazanmıt. 
Gürkan 98 puvanla on dördilnell 
miş, Cevat Kula 72 puvanla )'i 
el, Eyüp Oncll de 55,5 punııJa 
uncll ıelmittir. 

Kont Ciano Madrite 
gidiyor 

Roma, 25 CA.A.) - iyi 
membadan bildlrilcliflae 
K,.,nt Clıtno tS "',., .... + .. 

lfdeeettlr • 
Kontun mayıa içinde BeıitlM 

de gıdeceğini haber :vvmJı 

"' Jıabr!attJmaJrüdlr. 
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Balkanlarda iki 

2::.~~~!~=orlar. Ta~':!~!i ~~L Orta tedrisata öOretmen allmyor M~!~ u~~0!?~ür- :0:~;:srı~~i:::! 
lsakereler JaplJOrlar ve ga- olmadığı tetkik ediliyor Haziran ve Eglulda iki lüğü mötavirliğine tayin (YAZAN: HiKMET MUNIR) 

raaWer alıp 'eriyorlar. Günler Cihanıir semtinde yapılmakta edildi B UGUNKU dünya pzegc:İ.. 
böylece bir nevi siiküna ben- olan bina in~atı kısa bir müddet im ti h Q n Q ç l / Q C ak Belediye tktı. 1iji ~I aipai W. 
ser bir ba\a içinde &eçfyor. Fa- için durdurulmuıtur. Buna sebep sat müdürü Aaım dieelerl kaJdetmelde kaJmıyorJ 
kat Balkanlarlla iki hAdl!ıe bü- de orta yerde bulunan ''Firuzafa,, Maarif Vekaleti orta tedrisat Sözlü imtihanda kazananlar Süreyya istifa et.

1

1 s~ip ile~iıi~ ~e teıbite ~t•Y. 
&an &tizlere rağmen mib\•er po- camiinin kaldırılmak istenmesidir. öğretmenlik vaziyeti etrafında tet iki dereceye aynlacaklardır. Biri miftir. Evelce de Dıser bir tibarle bu bldıael 
Utl.kasınm faaliyetten geri dur. Cami kaldmldığı takdirde, in- iliklerine baflamııtır öiret~eu Enıtitüde okuyup öğretmen ola- yazdığımız fibi idil IMr Yak'•l'Yiıi olmakla ik 
madıtını ,;üstermektedlr. pat tayin edilen yerleki:le yapıla. kadroları taslak halinde hazırlan- caklar, diğeri de doğrudan doğru. iktısat müdürlü- !etmeyip, ötelerinde çırpınarak 

Bu hAdtseJerden biri, Yueos- cak, kaldırılmadıiı takdirde bina. maktadır. Hanıi viliyetlerde ne ya tiğretmen olara'k tayin edilecek tUne İktıaat Ve-ini bir ihtimal ketfetmeyi mff 

laY1&1UD Maa.tlıtanla bir an- tar camiin en metre ıırlslnde inp kadar okul açılacağı ve bu okuL terdir. kAletiniden Saffet bir marifet edinmittir. 
lafma yapmMı, mihver pollU- edilecektir. J ·1 k ö:l. la 1 M1~-ı •--L y la ara verı ece •• etmen tayı rı l u imtihandan başka ayrıca 11. getirilecektir. ... oa.r.a uıoe vy 
kuma yaklaştıiının ltalJ adan Belediye Firuzağa camiinin ta. ınüfettiılerin ve viliyet maarif mü se mezunlan ve öğretmen okulla-, Diğer taraftan l ltal~~ ~· olan aon temas~ • 
memnuniyetle blldirilmestdlr. rihi 4tieri hakkında müzeler ida- dürlüklerinln verdikleri raporlara rı mezunları arasında da Univer. haber aldıfımıza alallıliriz: Yuıoslavya hiria 

Wncl hadise, Romauyacla resinin fikrini sormuıtur. Müze- ıöre teabit edilmektedir. sitede EyHll ayında bir orta okul 1csre A11m Siirey-1 llUD'I ltaln biikUmet ...-m,a. 
bulunmakta olan 1'1acar -1..aıu. ler idaresi call'liin tarihi deleri ol. Ö;;.ret-•n ihtivacını L--•ılamak b 1 w 'l Sad . Erte .... ıA- _. __ ..n.n--1-..11• L.....ı •• .._ 

- • ..... 1 ~:s öğretmenlifi imtihanı açılacaktır. ya me us uga aeçı en n m •um - ·--...--.. _.._ 
etlerinin Roman) a hükflınetJn- duğunu ileri sürerek kaldırılması. üzere, ilk tedrisat öğretmenleri den açık kalan Matbuat Umum du. Dostluklar teyit edileli. T--

den tatblldnl istedJklerl mad- nı uyıun ıörmemiıtir. arasında önümüzdeki Haziranın Bu imtihanın bu yıl bazı yeni ta· tlar tekerrür • Bu bidiee 
limatla yapılması dütilnülmekte. müdürlüğü müşavirliğine tayin o. na etti... 

eleıWr. Fakat yapılan tahkikata göre 15 inde bir imtihan açılacaktır. Bu lunmuıtur. brpuntla IDO .. D ımt.:iJilila 
· · · d'l · ld & d dir. Buna sebep de öğretmen ola. Bu talepler arasında kültü- camı yenı ınp e ı mıf 0 u.,un an imtihana ıirmek istiyen ö"et. A s·· ı--=111 a alcl·.ıı... .m-t _.___._ =··-t et-

•• caldann öğretmenlik bilaisi no~ ıım ureyya ıaze ~ e Y • ... ı-' ~ .,.... 
rel olanı bulunduiru 1ribl, l\la- böyle blr kıymeti olup olmadığı menler dileklerini mayısın son crü • b bi •• ı. · t d &il.&1- "iM-ok tiiimiz anane .... .._ tlılııllldalk ., • • taundan mal(lıqattannı takviye ancı r ,....ııye e• '™"• ..... ~ 
arlarm arn cemiyetler teşkil fÜpheli görün~ektedir. nüne kadar Bakanlıja göndernıiı etmek.. cuetelerde iktıudl makaleler, me- •&mittir. Yani .t&ara -~ 

etmelerini hedef edinmiş esas- Cami hakkında son karar önU. bulunacaklardır. 'todl.- n•etmiftlr. Bundan bqlra lk11d• ............ ~ o. 
ıar da vardır. Bllba"a Macar müzdeki cuma ıününe "kadar ve- İmtihanların yanlı kısımları Bu yıl ayrıca staj mliddetini tabedilmlt eserleri ele vanıır. ........_ ~ Wıt.iri _... 
çlltçllerfnln stllhlandırılması rilmit olacaktır. ıchrimizde yapılacak yazılı k:srm· dolduran ve oldukça mühim bir A•• &areyayı tebrik eder, ye- ıllılllk .. ,. ......,_.. - f.Jgıt 
talebi 4tkkate ÜJJktır. --o-- da kazananların, ıözlü kısımlan ye~na balil olan ötretmenter -de ni vazif eainde muvaffakiyetler .di- ._. W. ..... illri ........._ -
Yapelavyanın Macartstanla Agih Sırn Levendin 25 da Ankara Gazi Terbiye Enstitü- esaı öfretmenlik kadroıuna cire- leriz. ketifter ........... . 

JdnNebetlertnı düzeltmesi, 1- inci tedris yılı kutlanıyor ıünide olacaktır. ceklerdir. o B..,W .........,.. ol.ati• 
W1anm bu Jte rehberllk etme- tatiklll liseli müdürü ve Emin. nefret .._ w .._ M ._hu- • 
.. , Macar ek&IUyetlerlnla Ro- önü halkevi reiıi Bay Arlh Sırrı K -d 1 Belediye bdroau hana ebua ,_iri .W. ._....,_ 
... Jadan taleplerde bulunma- Levend öiretmenlik hayatının 25 .:a 1 o it ora p a r) Belediyede buı memurların iMie istir• Wr ''Noa....atl.. 
larma vesile olm•ktadll'. inci yıl dönümü münasebetiyle U. " kadro vulyeti dolayıliyle açıkta 1 müptelitı beHe.wir. 

Ba talep, emsali bu sonba- btiklil lisesi mezunları cemi~eti Ç k 1 k kalacaklarını yumıftık. SaWılyet Kı,....,._ ~: Y ..... 
laardanberi bir bayii tekerrür tarafından bu akpm okul hına. ürü üğün önüne geçme için tar makamdan aldığımız malama- laYJa Milletler cm,.-.. 9' 
eden hıhUll sflAhJarından biri- sında bir toplantı yapılacaktır. 

1 
ta göre, tekaütlük zamanı gelmiı kac:M. •• Necim? Çiinldi ltalya .e 

pek çok benzemektedir. Toplantıda, okulun öfretmen. yeni bir nizamname hazır anıyor olanlar tekaüt edilecek, diferleri Almaya, hatta Japoan Milletl.r 
ll&car ekalllyetlerl talepleri leri ve talebeler MSylev verecekler de münhallere tayin olunacaklar. Cemiyeti ile aliblannı keami .. 

»kumdan Macar mesul ma- halkevi c~ıt~~t kolu tarafınd':" İpek kadın çoraplarının aaflam Çünkü bu iki cins üzerinde Avru· dır. Hiç bir memurun gadre uğra. ferdir. Madem ki oralarla t...,.. 
~'8laı'ID.ID kd•"' h kkı da Molyerın Zor Nlkih,, komeo- ıekilde imalini temin etmek için pada belki yiblerce çeıit iplik var maması esası ıözönünde tutulmak bat'-ıtır. YulfOllaYJa ıda çeki.. 
r• ır ~arı a n- . 

1188lorl ;rilkselebtllr. yası temsil edilecektir. Almanya:dan ıelen ve ıehrimizde. dır ve ıehrimize gelen iplıkterin ta.dır. lecelltir. 
ki fabrikalarda tetkikler yapan mü çoğu fena ipliklerdir. Diler yeai haYadia: Yaıoela•• 

Ba jmtler o kadar eşllmlş, k • • d t h Ka 1 Ab h fa Aati" ., _:_.__ -..1.&-- ..-.. 
kadar klAalk usuller hallne Nevyor aergııın eki e assıs r er raporunu a- Mütehasııı bundan batka bu Merkez Bankası biııe - ...... ....,..._ ·--

zırlamıı, İktrsat Ve'klletine ver. ipliklerin çok bükümlü oluıunu cektir. N~? Zira ltal19 ft AL 
lmltur. pavyonumuz mittir. ı . . . . senetleri maya, hatti Japonya llöJle Wt 
Jıl&c&rfstannı Yueoelav7a ile Amerikadan ıehrimize ıelen da bıldırmıı ve yerlı çorapların 

hab l .. N k . . Mütehas11s çorapların bucünkü ü ilk l d b kt amil Merkez Banka.undan hiue ee.. pakt haar1-ut, -.e ıeuitletmılıkM 
ul&ff.liı sbtia akşamı Macar 

4 
.,;,r ere core, evyor ~rcısın. çürük yapılıılannda evvelce bu i§ çl r k 0 ;!un ~ fu no ayı nedi alıp henüz borçlannı tama- balanu7cw. Macleaıki Yapsla.,a 

~~~ri~~~e~~ e ~~~m~~ü~m~a~~·~~~~~~~~~h~a~ı~~~w~~--~~~uo~a~u~~'~~e~rm~r~ı~~ ~*'t?•~*~ ı'ak ~-~· 
.. n1a1a bUdbiyorlar. Fakat fır. YaTnrr dah ni&ı de \ix..ij1' r9iJ>.i a ~Wt M.f · e a e §lm i y.enıi:kn ır nı. ÇWJ: tesviye :\'tlnelerı ~lU~Ml& cek. 
ıtenee ba komblnezonlan 7&1- tefek kılfmlaı' kaltmt'br. detmektedir. zamnaıne hazırlıyacak, ipe"'k udm karar verilmfgtir. Eter iMi temaalar, lıpann da-
ms Yugoslavya ile 1'1acariıtan Ayın otuzunda pavyonumuz di. Mütehassısa ıöre yalnız Vis. çoraplarının sağlam olarak imali- Banka borçlar tamamlandık • bili hulliniu cereyan •ttiii _. 
n Macar ekatliyetl lle Roman- ğer milletlerin pavyonlariyle hep kos ve Bemberc cinsinde iplik gew ni temin etmeie çatışacaktır. Ye- tan sonra bu gibilere elU hlue lanla ~dl, Yap1la'YJUID 

arasmda cere1ao e4en bldl- birlikte açılmq olacaktır. Serıiye tirilmesi hakkmdaki kayıt imala. ni nizamname ile ipliklerin kati senedi vereaektir. Borçlarmı ö- General FNDkOJa .... ten ••· 
er telA.kk.l etmek hatalıdır. ıimdillk ıönderilecek eıya yok- tın u&lamlı&ı için kafi .değildir. evsafı tayin edilecektir. demiyenelr haklarını kaybede- •el tmuJacaiı ...._, ...umti. 

mlh i b11 tur. Son parti bundan ıs &Un ev- cekler ve ancak &imdiye kadar Buama ardmUn YuıoalaYJa'" 
Bu hAcllsefi verlan vett 

1
-_ vel ıönderilmiıtir. • 

L--- a Ad 1 1 o • b k t k •• t verdikleri paraları geri alabile • nın ,..._. ...... ~, tda lailcli. - onan bir ucu o D Maamafih serıinin devamı müd a vapur arı enız an e au 
m dlplonıatlk faaliyetinin detince yeniden e•ya ıröndermek .. ceklerdir. rilebilİı'. Zira YapalayYUUa ._ 

,......_ k l A :S • d - bil bahmdata muüedeler, miaaık• ~-sr l&fhuı •1•• cap euer. l" .. ··1· 5;;merbank der ö .. t ·ı . . k" san ıgı 
l'. uzumu ıoru urse .. n guver e ı uncı mev ı lar -e anlw.,..lar vardlr- Ve .. 

B&dfHnla Roman7a ve a- . D banktaki • .. :r-
Jnciltere ve Franıa hal sevkıyat yapacaktır. yolculara ayrıldı enz yenı mİD'Yal üz-. basiiuki ıdiun sa· 

___ ... __ --•ti .. erlldlkten idareden ayrılmıt me- tetkilit :n•-=ı:~ her eline aldıiı menu• _.... .... _ •-- • Denizbank bilhaaaa Aıdalar hal. ........_ • 
..,. me,_.. çıkmuı, yani iki buçuk liralıklar kı tarafından yapılan birçok tiki- murlarm parası Denizbankın yeni alacağı 1ekil - sırf 1eui bir tazelikte mahafaa 
llueket ll&huma Macarlstanın piyasaya çıktı yetler üzerine yaz mevsimi için verilecek hakkında Vekaletin daveti üzeri- etmek pJNtirle - her türlü ilo• 
dıillmem ye btıJilk devletlerin Yeni iki buçuk liralık kağıt ne banka umum mildür muavinle- bete li)'lk ıörmektedir ki ~ 
ıı..--=sımamuı demokrasile.. paralar dUn Merkez ve difer ban- bazı yeni kararlar vermittir. Bu Deniz Bank tegkilatı lağvola - rinden, fen itleri mUidürü Harun dan tdoira7a alilaaclar olanı bilet 
_.........-a.-- arada en mühim karar ıudur: ? 
"k&l'fl bir nevi tekli tam oı- kalar tarafından piyasaya çıka. cağı için, memurların kurduğu tlmen de Ankarada bulunmaktL biran içia: ..... ue yaplJOlum ,. 
•lkll& beraber, hakikatte mlh- nlmqtır. Halkm yeni para al - Şimdiye kadar her sene Kadı. tekaüt sandığı Limanlar umum dır. diye diitünclüne )'Widir. 
nrln tehdit politlka.ınm de- mak hususundki tehacUmU faz. köy - Haydarpap ve Anadolu ya- mUdUrlUğU ile Den.iz yolları· u _ Ankaradan gelen haberlere gö-

etmekte oldnpna delltet ladır. Herkes ellerindeki para - kasına itliyen vapurların güverte. mum mUdürlUğUne devredilecek. re Denizbank müdUr muavinlerin. Neıriyat konareai 
lan bu yeni paralarla değiştir - lerinin ön kısımları ikinci mevki den Hamdi Emin Çap ile Harun N-riyat koncreli huırliklarl 

r. k ed" tir. Bu hususta görüşmek Ü7.ere -r· 
Yarın arkasından Transll- me t ır. yolculara tahsis edildifi halde A- Ilmen yeni teıkilitta vazife ala- etrafında Bakanlıkla temas etmek 

ükll -o-- .l 1 • ı· 1 •. sandık komitesi dün Deniz Bank caklardır. Harunun lıtinye ve Ka n-ere.Ankaraya ..ıı-n derleme .aL J& meaeleılnl de sür" ye- .ua ara ıı ıyen vapur arın ıuverte. \oUi 5 .\IC Q&"" "* mabf7ette olan bu hazırlan- Sadun Galip leri baştanbata birinci mevki aa- umum mlldllr muavinlerinden 11mpap havuzlanndan tqe1drill rektörü Bay Sellin NUıhet bucilJ' 
ma c1&, mihver devletleri Bal- Denlzbankm eski umum! kAti- yılmakta, ikinci mevki yolculan Suphinin reisliğinde toplanmış • edecek fabrikalar mUdUrlillilne ıehrimize celecektir • 
. ~--ıa-- tn ... llz ve Fransız ... a. bl Sadun Galip anın1ete şilep mu.. tır. Toplanbda sandık hesaplan getirilecefi söylenmektedir. 
- ınaa •• ... ....,_~ yurn en 11cak cününde bile alt ka 

U.lnl nHıl telAkld ettikleri- rakıpliğinden istifa etmiştir. Ye. mıra ve salonlarda kapalı oturma. gör.den geçirilmi§tir. Herhangi Diier bir rivayete g6re de Ha • 
._1.-....,.a ... t-d..-1ar. rine bqkaamm aec;:ilmesi için ya. ed run yeni teıkilltta mUteha11ıs o. 19 Mayıa bayramı 
------• AUll" fa mecbur edilmektedir. bir sebeple idar en ayrılmış o. 

ö landa bir toplantı yapılacaktır. larak kullanılacaktır. , On ıdokm mayıı idman bayra· 
Ç6nld1 bu kombinezona g re, Banka haklı pklyetler kartısın. lan memurların da tekallt ıan - Bunlardan bat'ka İstanbul De- mı huırhklanna devam edilme'k-

Jlacarlstan bir YoSoBlaV taar· Jerln hudut ltaretlerlnl biraz da Adalara iıliyen vapurların ön dığındaki paralan ödenecektir. niz Ticaret mUdiirlUiii için de ye. teclir. DUn maarif mildilrliilünd• 
l'.1'1111111ıdaıı maS11D kalmakta. daha ceauba hadlımelerf bir ıüvertelerini de ikinci mevki yol- Komite bir kaç toplantı daha ya. ni bir tetkilit projesi hazırlan- Beden 8fretmenleri bir toplantı 

ani Roman1ara lstecllll za- emriTlkl halini alabilir. culanna tahsiı etmele karar ver. pacak, bu şekiller Ü7.erinde kati makta ve idare büdçe ve kadrola- yaparak bayram proeramı haklan· 
tecavüz edebilecek bir SADRt ERTEM mittir. vaziyeti tesbit edecektir. rı cenitletilmektedir. ela cöriltmilflerdir. 

laalo pnnektecllr. Macarlstanm -------------------------------------...__ ________ __;,___ Procram, üç kitilik bir komia-
tecariisdcn emin bir hale sel- J HADiSELER yon tarafmdan vilcuda ıetirilecek 
metd TraullTanyada faal poU. 50 Sene SOnra Stanbul tir. tdman bayrammm yapılacait 
tlka oJUD)arma prmeslne im- VE abanın tayini villyete bırakılmıı· 
:k&n verebfllr. 1 STANBULUN imar planı memleketi Wıhiri ardmca•di. ruı n yaprak sisaraırnın dı, 

Yusoslav1anm mlh\'"el' dev- 50 sene scınn taha'+uk "te kadar un-n "seı.c.k nesil piyaaalarcb sürümünü arttırmak FiKiRLER 
letlerl tarafmdan kazanılmış eclecelı. Bu itibarla Mkiki Wr mo.. ter"' ... buJrluuycw ma)'US? için üç lisan üzere yeni i>roıürler 

1W111111&11I, Tona bo)'UD.dA demok-:clem tehir olarlık lstanbulu, tol• .-,._,_ ~ . hazırlatarak harice gön~ermeie llZ olmasa hile devamlı olmi,acak. 
;o_..aı-r ale7blne nAtJamış hare- muz ıöremivec:eiiz. --............... - deYll' •• ..:.ıı.: • _,. • > 
.--u:: ...,_ ı :....-..... ......... • • • 1..... __._ llnlouti•ftl ogremJonaz. b 
ketlerden biridir. Hedef Romanj Fakat ıurası mucibim ·-oü -.- •fiblt • _, ~-- • • • r... :ıı.r:: 

· aıt... , ıt.... !..ra.n.._...:. -.ı........ L!- mil Bwm aıpralarm meıhur olma.. .. C OJdatullA söre, mihverin bir yetir ki, JstanlNIUn mzr ,..nlc• -· llHW .-U .... , • e • e L-

• 
tır. 

- Çartamb 

dl kA bi h •- · • L.. •• L- _..._ let,t 'OWrlıik ....__tabi ........ .- smm bar kusuru var. Şöhret arL r-
•m ona telı t r r çe re 1Mınm -sun y&tım u.pm --ı __.... ..... Onun iria brotiırlere t.a fiyat j 
alırken. beriki ucu da hAml ola nealüa de ıönltilmeli laılaiL ŞcWetl'i'. ~~ılli le btaD. tıkça bu kuıur da daha fazlalatı- keyfi ti bakkmda da ı.- ......_ Vakıtler Vuı. Eual 
l'Olfl 07JPJ&blllr. Bu suretle Ro- 1dir. Meıell 1940 ..... iade lı-. fNfa 9, adJt; ~ .,., tisin, )'or. ı\tefhur olduiu için, batkala. 

1 
k :~ dl mali ..,;....... .. 1----ı-·:-~ı-~ı-_, 
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5 Rebllll'ev. 
189 Kuım 

J'U1ID t>konomik 1 azlyetlne bul uWt 1ollaruun t.w • ,_, SO llllllılıa ~ a llir ........ w. 11 tarafmdan bu ıiaaralar üwine • e. ::. trallı ..ıum.t ıon ıo 18 1 U 
~r alyasl bir ~a:dyetle Al- 1Caimı ainay-.z ... - ~ te- fmda l.i~ _,.. ~- iatenildiii bdaı- fiJat kolnalaltil- tenvır e .•. . • • ~ :!~ :::; 

1•1& 7akla.şmuı lıtenebl- lenuat Dn'iadeu Wrlaıç ilmr ..._ memk-ı oa.nilııi ~ diiiDi söylemek istiyorum. Türk ~ " ~ ~ ecneıW tirJMi- 12 00 19 01 
r. Bu 8111'etle demokruller fa-

1
rini ..._ idrak edeWliriz. ihtml hariciu .... ,.._... ıipralan ltizden alna.Metan eonra, lerin e1ı .... sınm e•leriae kadar 1 41 30 '2 

yete geçmeıden iş tecaTilz. I Fakat miistakı.el -.... lıt.a- lna.ı·sar broeUrleri Avrupa dildıııblarmda aslmdan claiıtmatı temin eylemek lian. ı ıa ı lo 
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Vali An karadan döndü 
Mir gazetesinin başma-'--------------------------------
kalesinde ileri sürdüğü 

fikir 

Tramvay, Tünel, Elektrik idareleri Balkanların 
anlaşması belediyeye geçiyor zamanı 

gelmiştir 
Geçen hafta Ankaraya gitmiş ri belediyemize devretmek 'icara. 

olan vali ve belediye reisimiz Dr. nnı vrdi. Dün kamt11 Myihası ha- Büyük devletler yakın maziye 
Lütfi K•rdar dün sabah şehri- zırlandı. Bugiln'lerde Büyük Mil. kad~r Bal_k~n ~e~_ıetlerinin <1ahili 
ınize dönmüştür. Vali Ankarada let Meclirine takdim edilecektir. vazıyetlerını buyuk bir dikkatle 
belediye islc:-ı etrafında yüksek Büyük devlet rei.rimizin ııe hüku. ta~ip ve kü.ç~k mi~letlerin dahili 
tnnkamlarla teı:ıast&. bulunmuş • metimizin bu karan, şehrimiz ııe mucadelelerını teşvık etmekle ken 
tur. belediyemiz için paha biçilmez di siyasetlerini çevirmeğe çalıtı· 

Hatcr aldlğtmıza göre Taksim bir taltif 11e ittm.at eaeridir. Bu yorlardı. Umumi harbin Balkan. 
kışlasının belediyeye verilmesi vesile ile muhterem huzurunuzda !ardan patlak vermesi tesadüfün 

-esas itibarile kabul edilmiştir. bu, tariht karara karşı ~kran - eseri değildi. 
~aliye He yapılacak temaslar ne. Zarımın arzetmelcle en tatlı bir Balkan milletleri bugünün hL 
tıcesinde kışla ucuz bir bedelle vazife yapmış olacağız. Bu mües- diıeleri karşısında <ferin dütün
,:ıediyeye satılacaktır. Bu iş ne- seseleri ciddiyet ııe itina ile idare mek mecburiyetindedir. 

celendikten sonra Taksimde ev- ederek belediyemiz haklcmda gös Harplerden evvelki gibi tazyik 
Velce kurulması kararlaşan mü. terilen itimada ldyık o'l<J.uğumu.. yapılmıyorsa da beynelmilel va.zi. 
esseeıer inşa.sına başlanacaktır. zu daha ziyade çalışmakla isbat yeti tetkik eden herkes, Balkanlar 
k Belediye tarafından istimlak edeceğimize hiç §'ilphe yokttlr. birliği nam.na Balkan devletleri-

anununun tadil edilmesi için bir Bu husu-stada k-ıymetli meclisi· nin anlaşması zamanı gelmiş oldu 
~roje. hazırlanmış, Dahiliye Ve _ mizıin ııe bütiln hem.J6ril.erin mü. ğunu söylemektedir. 
.. lletlııe gönderilmişti. Bu proje zaheretlerine güveniyorum.t• Bu bahsi şu veya bu taraftan 
Ur.erinde Vekfiletçe bazı tadiller Vali ve belediye reisinin nutku bir "tehlike,, ye maruz kalındığı 
Yapılnıaktadır. Bu kanun yakın bir kaç defa sürekli surette al • için ortaya koymuyoruz, bu türlü 
~lr ~anda meclise verilecek ve kışlanm~tır. bir "korku,; mevcut değildir. Kuv 
anunıyet kespedecektir. Bu ka- Valinin sözlerinden sonra aza. vetli bir Balkanlar anlaşması bu 

nun çıktıktan sonra istimlak mu. dan Refik Ahmet Sevengil söz al. devletlerin kendi menfaatleri ica. 
~llleleleri çabuk bir zamanda ve mış, bir yandan belediye hizmet. hıdır. Balkanlı devletler başka tür 
aılaca yapılabilecektir. lerinin kemal derecesinde ifası, 1ü bahisleri araya karıştıracak o. 

t' Vali ve belt'diye reisi elektrik,. öte yandan şehrin jmarı husu. lurlarsa yakm mazinin kötü yan
ı Un.el, tramv:ı.y idarelerinin be - sunda alınan teşebbüslerin mu- lışlıklarma behemehal düşecekler. 
8~1'Y~'YCJ devri J~i üzerinde de yük vaffakıyetle neticelenebilmesi i- dir. 

k tn:ık:unlar!a temasta bulun - çin daima. bugünkünden fazla va_ Şüphesizdir ki, böyle bir anlaş-
~~~ur. Bunl_arinı devri h~k~mda ridata ihtiyaç görüldüğüne işa • manın bütün şartları meydanda-
2lrl ınetçe bır kar: un. proJeSı ha- ret etmiş, tramvay, tünel ve elek. dır. Anlaşma zemini hiç bir za. 
b· anmaktadır. Lllyıha en kısa trik müesseseleri gibi varidat ge- man bugünkü kadar müsait ol
bır zamanda meclisten çıkacak, tiren müesseselerin belediyeye mamıştır. Yarının meçhulatı ö. 
h llndan sonra devir muamelesi hemen terk ve tevdiinin belediye nünde müşterek menfaat bağları
~nıen yapılacaktır. Tramvay, varidatmda hissedilir bir fazla - nı bu milletler kuvvetlendirmeli. 
... uneı el ktrik .. d .. lük çe Jd ' e umum mu ur - Iık vücude getireceğini söyliye • dir. Küçük bir hüsnüniyet bu an. 

b ar~ ol~caktır. rek hizmetlerin ve yeni teşebbüs. taşmanın husulüne kafi gelebile-
.ou gıb· ·· 1 • A da ne 1• mu~ssese er.ın. "7:1pa.. lerin hüsnü ifasında bu varidat. cektir .. Balkanlı bütün milletlerin 

l'afrnd:Ck~~~ ıdare edıldıklen et. tan istifade edileceğini ilave et· anlaması icabeder ki, sıkı bir teş. 
n t· . e u er yapılacak, bunun miştir. Refik Ahmet Sevengil Ö- rikimesainiıi. meydana getirilebil-

e ıcesın.e göre i~letme talimat - tedenberi parti kongreleriru:le ile. tıaınelerı VÜ d t• .1 kt' mesi için umumi davanın perçin. 
Aldığını cu e ?e ırı ece ır. riye sürUlen bir dileğin bugün ye. lenmesi namına fedakarlıktan çe. 
'T.. ız nıUtenımım malfimata rı·ne getı·rı·ımesı" suretı"le htikuA me. ·ıı 1 · 

Berlin - ·ıstanbul aras·nda 
hava seferleri başllyor \ 

Lu~hansa şirketi ile Ankarada 
bir mukavele imza edildi 

Ankara, 25 (A.A.) - Berlin • 15_ 
tanbul \•e İstanbul - Berlin arasın. 
da muntazam hava servisleri yap_ 
mak üzere Lufthansa Alman hava 
st"yrüsefer şirketi ile bir aydanberi 
cleYnm eden müzakereler nihayete 
ermiş ve vekiller heyetince de tas. 
\'İP edilen mukavelename bugün 
vekAlet merasim salonunda muha. 
bere ve münakale vekili Ali Çetin 
kaya ile şirketin miime~sili Von wi~ 
lerfeld arasında imza cclilmlştir. 

Çinliler 
Kaifeng şehrini 
tamamen aldılar 

1 haziran 1939 dan itibarrn Deı 
linclen lst:ınbula ve lsıanlıuld:ııı 

Bcrline kaıl:ır muayyrn islikamelh 
muntazam !;ercrlcre bn~lannl'Ok vı 

bu sure ile havayolu Ş<'lıehcın iz lıı•y. 

nelmilcl ha\'ayolu şclıekelcriııc lıııA 
lanmış olacaktır. 

Mukevclcııame ticRri nıalıinıti hıı. 
iz yol<'u, t"ş}n "e po,ıa n:ıklinc nıiiıı 
hn\lr \'!' hiçbir imtiycı7. vt•yn iııhi 
~arı faznmmıın ctınrıııel\lcrlir. 

Türk - Rumen 
dostluğu 

Bir profesörümüzün kon 
feransı tezahürata sebep 

oldu 
Hongkong, 25 (A.A.) - Çekiai BUkre§. 2!5 {A.A.l - Doktor Pro. 

:ıjan 111 bildiriyor: feaör Şevket Evrensel, bug11ıl, saat 11 

Çin kıtaları Honan vilayetinin mcr de BUkreş Trp fakUJtesinde kon!ere.n. 
kl'zi olan Kaifong şehrini tnnıornrıı aını vermiştir. 
işgal etmişlerdir. Sabık başvekil ve sarayı kra.11 Aza. 

Bu suretle muharebenin başlan. aından Vayda ile srhhat ve maarif na. 
gıcıııdanberi Çinliler ilk defa olarak zırlarının, Ttp fakUlteııi reisinin ve fe.. 
bir vilayet merkezini istirdat etmiş kUltenln mualllmlerl ile birçok doktor. 
lnılunuyorlar. la.rın haztr bulunduğu konferans, çok 
Şansi viliiyctinde allı ~·eni biilge takdir edilmiş ve harareUe alkıtlan. 

Çinliler lıırahndan İ5lirdat edilmiş, mıştır. Konferansta elçimiz Tanrıöver 
bulunmaktadır. de vardı. 

Çangç::;, 25 (A • .\.) - Çin ajansı Gerek e'çlnin bulunması ve taatl 
bil.\iriy . .>r: edtlen llÖZ~Eır gerek klnferanıım yaptığı 

Allı Japon tayyaresi Kulinı ya. leslr, bu toplantıya TUrk - Rumen 
kınında kendi mC\'Zilerini bombar _ dostluğunun yeni bir tezahür §eklini 
dım~m etmi~lir. 100 Japon subay ,.e vermigtlr. 
nereri ölmiı-:ıiir. "Tek asker,, öldü 

Fuçcu, 25 (A.A.) ~ Çin ajansı Vaduıı, 25 (A.A.l - Llchtensteln 
bildiriyor: pronallğlnin son askeri Andrcs Klle. 

Japonlar Fuçcunın 25 kilometre ber, 90 yagında ölmUııt1lr. Bu aureUe 
doğu şimolinde Lien Ki::ınga asker Lichtenslein ordusunun son mUmessrn 
çıkarmak için iki teşebbüsle bulun. de ortadan kalkmış oluyor. 

Ankarada olon1obil 
kazası oldu 

Bir kişi öldü, iki k:~i 
yaralandı 

Ankara, 25 (Hususi) - Bugü 
.>~leden evvel Atatürk bulvarı Ü• 

zerind: Orduevi il: Sıhhat Veka 
leti arasında feci bir otomob;l ka 
zası olmuş, bir kişi ölrr.üş, iki ki 
ji de hdif yaralanmıştır. 

Resmi bir arabayı idare ed: 
Lütfi Altıok adlı bir zat yeni ila
re etmeğe başladığı arabasını k .. I. 
dır.ma çıkararak Milli Müdııfaa 
Vekaleti hava malz~me deposun
Ja müstahdem ır.arangoz Mu. tı: 'a 
>ğh Abdullah Gök~am aynı yerde 
asker Recep oğlu Mümin ve Zira 
at Bankası Kooperatif şubesi rnc. 
murlarından Orhana •;:."lrpmış. bu 
!ardan Mustafa oğlu Abclulla 
Gökçam biraz sonra ölm::ştür. 

Diğerlerinin sıhhati iyidir. Va 
ka yerin: derhal gelen müddeiu. 
mumi muavinlerinden Zeki ve 
Mehmet Ali tahkikata başlamı§la 
ve Lutfi Altınoku tevkif etmişler 
dir. Tahkikata devam olunmakta 

dır. 

-o-

Sıhhat müdürleri 
arasında 

Ankara, 25 (Hususi) - tzrri 
Sıhhat müdür muavini Nazmi ez 
bek Burdur sıhhat müdürlü~ü" •. 
Bilecik sıhhat müdürü Saffet L· 
ney Balıkesir sıhhat müdürlü., -
ne, Burdur sıhhat müdürü Şü' .rU 
Gökra Bilecik sıhhat müdürlügü. 
ne tayin edilmişlerdir. 

--o-

Tapuda tayinler 

ore Ak d kinilmemelidir. Balkan mı et erı i, ay a belediyeye devro- tin belediyeye ehemmiyetli bir n1115larsa da iki defasında da muvaf yeni bir diktatör daha 
amı~ni:"a.,-f :ııkr· ıllynct1ıelnıa11r1d1e!d~i ı1m,i 5_1c,.r11ıı .. i r,. ll'll'll!rr"""tıGr:ı=t ..,-p~"' "'~.-~~~-/\.·L~ Boliyya cum.. 

unacaktır Hav . k tl . 
rll\ ~ıı • ~ a gazı §ır e erı yardımda bulunduğunu tebarüz 
belediyeye verire"c:;fdir~ha.ınl.:ı.r • ,.. 

Elektrikten fazla varidat te - şaf imkinlan veren bu yardım -
dan dolayı hükfunete te§ekkilr 

oıma- a •· __ • • --···· , • Oermaa BW.Qb. ~ w m•. 

Ankara, 25 (Hususi) - Edir• 
ne tapu müdilril Hüseyin Hüsnü 
Yüce Edirne gurupu tapu sicil 
müdürlüğüne, tapu kadastro mü. 

fettişlerinden Fuat Iııkdemir Sam 
sun surupu tapu sicil mildür!Uğil
ne, Trabzon tapu sicil muhafızı 

Necmettin Tiryakioğlu Trabzon 
grupu tapu aicil müdürlüğüne, ıs 
mir birinci mıntaka tapu ıicil mu 
hafızı Rahmi Ergen Erzurum ıu.. 
rupu tapu aicil müdürlüğün.et SeY, 
han tapu müdürü Fevzi Ozin Sey. 
han gurupu tapu sicil müdürlüğü
ne, Antalya tapu müdürü Faruk 
Karaopan Antalya gurupu tapu 
sicil müdürlüğüne almakta olduk. 
lan maqlarla naklen tayinleri ten 
sip edilmiıtir. 

surette 

illin edilmektedir. Tramvayın ise 
edilmesini teklif etmiştir. Refik -----------

senede iki yüz bin lira safi ha-l Ahmet Sevengil şehir için ehem. 81 atı olmaktadır. Tünel ise za -r miyeti biiyük olan bu yardımın 
ar etmektedir. Bu idarelerin va.. istihsali hususunda vali ve bele. 
tidatıarı yine kendi noksanları. 
nı diye reisinin geçmi§ olan hizm.e. 

n tamamlanmasına harcana - .~ 
Caktır. Bu arada tramvay hatla- tini de teşekkürle .7 .. detmiştir. 
~~nı.n geçtiği yollar senelerden _ Diğer bazı azalar da arkadaş
~rı bir türlti yapılamıyordu. larınm hissiyatına tercilman ol. 

irak dahiliye nazırı 
Ankara, 25 (Hususi) - Irak 

dahiliye nazın Naci Şevket bugün 
Atatürkün kabrini ziyaret ederek 
bir çelenk koymuştur. 

lzmir fuarı 
k
Çunku bunların yenilenmesi şir _ dular. Neticede Refik Ahmet Se. 

ete aitti. İdare belediyeye geçin vengilin teklifi ittifakla kabul K .. "k f b. 
ce traınvay hatlarının geçtiği olundu, ruznameye geçildi. uçu esn~ ı~ pavyon 
Yalı vı·1ayet ve belediyenı·n 939 va. da temsıl edılecek 

ar da asfat yapılacak, bura-
lard ridat bütçeleri kabul edildi. Vili. İzmir Enternasyonal Fuarına 

an çıkacak parke taşlar kal- h. · · kl 
<hr t• yetin masraf bütçesinin müzake- '· e. rimiz.den yapıl_acak ııtı.ra e.r 

ınısız sokaklara döışenecek ır. j k 11 b d 1 resi gelecek celseye bırakıldı. Ya.. ıç~n _yenı bazı ııe ı e~ tes ıt e ı -
Şehir Meclisinin lava kaza.sının şimdiki hududu ~ıştır. Hder sene aerg~de tstan!:;l 

·ıe lstanbuldan ayrılıp Bursa vi. ticaret o asının tutugu pavyo a 
dünkü toplantısı ;. tine bağlanması hakkındaki yer alan küçük sanat erbabı bu 

S h be taeykelif kabul edildi. Fatih 22 nci yıl bu '· ekild. en istifade eid •• e.m. iye. 
~ e ir meclisi dün saat on ş. k k !e. va_ Ii ve belediye reisi Doktor ilk okulun işgali altında bulunan ceklerdır .• Tıcaret odası uçu es

.ı....utf y ·k 1 mevlevihane binasının naflara bır araya toplanarak ken. 
1 

ı .Kırdarın reisliğinde top. enı ap d. b ı "d b" a bo tk6k kısımlarının Şeb. ı aş arına sergı e ır pavyon 
nnı.ıstır. Celse açılıp geçen cel· § ve me k ı b·ıd· • · se . . . rta mektebine tahsisi urma arınr ı ırmııtır. 

1
. nın zaptı okunduktan sonra va. remını 0 ı b ı · d · · ı kk d ki teklif kabul olundu. stan u tıcaret o ası ııe aergı. 

'ş,u nutku ""Öyledi: ha m a d · ed ~· h A b" .,,, Ask Helerinin mahalle hal. e ınşa ecegı ususı ır pavyon-
A.1·k,.,1n • .,T-rım • er 8 d T"" k" "k · ald" d t t ~,.....ı.u. ' k.. ihtiyar heyetleri tara- a, ur ıye ı tıs ıyatın a s an 

Eu senenin :ı..::t""-Qi.tıi 1niksek kı ve oy b ı k"· · t ha ·· tt• 
?>l.(> vu :.-~ :1- d b kımları için alman pa- u un mev ıını e ruz e ıren 

cli.<.'ini.ze takdim ederlocn biit. fın an a erk olarak tahsisi 1 grafik ve projeler te§hir edecek ve 1 

ı!'~ heyeti 1tm••miyesi hakJ...-ırıda raların sen 1 
• • k. d · · k d · .. hakkındaki teklif miilkiye encil • sergı.ye umumı şe ıl e ıştıra e e 

Ctzım gelen izahatı ar::efmiştim.. lJtı ·· z · · havale edilmiştir. cektır. 
. !ltoı V<ıridat masraf biUçe erı. menıne tar Oda şimdiden hazırlıklara baş. 

!'"' ?>tüzakcrc1--:ne başl1yoruz. Konservatuvar yatı kısmı ı. 1 t 
.o ıNr• • h kk d k. amış ır. 1' 1'>ıüzakcrelerimizinı başlangı - matnamesinin tadilı a m a ı 
;,·ı.~ meclisi <ilinize m·iistakbel teklif münakaşayı mucip olmuş. 

7 
utçcZerimizin ink"i§afına esas o. tur Buraya girecek talebelerden Ticaret Odasının 

1~1-0J.k bir miijdede bıtlmıacağım. bin. lira nakdi kefalet istenmesi hesapları 
]J k flilndcnberi /stanmıl1ımu~ yilzünden talebe mürac88:t etme- Ticaret odasının beş senelik 
a:şı rok yiiksek teveıeciihlermı eliği ve halen 'beş talebesı bulun- mesaisi etrafında tetkikler ya -

c8~r!Jcn11iyen Bil.yük dcı•let reisi- durru ileri sürillerek bu kefalet pan Vekilet müfettişleri çahş • 
~;ıız, Milli Şefimiz Jsmet /nönü üc;etinin alınmaması isteniyor - malannı bitirmişler ve raporla
ı .0 hUkihnet reisimiz Doktor Re. du. Bu teklif Ur.erinde reislik ma. rını hazırlamağa başlamışlardır. 
/ık Scıydam ittihaz vllyıırdH.kları kamının da tetkikat yaparak ge. Fakat şimdi de Ankaradan mua. 
Yeni bir ka.rarla hemşcrilerimizi lecek celsede görilışUlmesi karar- melat müfettişlerinden mUrek • 
ta7tif buyurmu.şlardır. !aşmıştır. kep bir heyet gelmiş, yeni bazı 

Mali'tm olduğu •üzere imtiyazlı teftişlere başlamıştır. 
~lcktril:, tramooy Tiincl şirket- Cevat Abbasm evinde --o--

ri Milnakale ve Mııhabere Ve - yangın Beyoğlu Halkevinde 1 ,. 
'
1 rn'1hterem Ali Çetüıkaya.ntn Ankara, ·25 (Huıusf) - Bugün konferans 1 

td1·ctli eliyle c··-ı.u•·.;·11et hükıi. K 'ö de C at Yarın saat 18 30 d B ~1 ?Jtet. wrıw~ • ., .. ğleden ıonra eçı ren ev , a eyoı u 
L ın.e intikal etm~ti. Amme tıe ~bbasuı ..USde yaıtıın çrkb. Ta. halkevinde profesör Fatin Gök-

.. ledıyc hizmeti olan mı müesse. bir kısmı yandı. Bu evde men tarafından "Unutulmuş ilim 
" lrJi N / V ,.,~ 1 • ....... •• ,__ vanın ' d , r ·r . a ıa c'""etı vcıgune l'U" Aka Gündüz kiracı olarak otur- a amlan,, mevzulu mühim bir 
lıu .ıd<ıre ediyor&u. B1ı defa cum. maktadır. konferans verilecektir~ 

r-ıyct hilJotlmeti bu müessesele-

Tirana, 2:5 (A.A.) - Tlranada bu. buaan mecllalerinln feshini emretUk. 
lunan bUtUn İtalyan kuvvetlerinin iş. ten sonra kendini diktatör llAn etml§. 
tıraklyle İtalyan ta.şist partlııi genel tir. 
sekreteri nazır Straoe, Arnavutluk ParlA.mentonun feahine dair mlllete 
umumi valisi acomonl ve General hitaben neııretUtl blr beyannamede 
Guzzoni de hazır olduğu halde bUyUk Busch hüldlmetfnln geçml§ ve gelecek 
bir geçit resmi yapmıştır. Geçit rcs. mesullyetlerinl deruhte ettiğini bildir. 
mine Arnavut kıtaatı ve jandarması mit ve yeni rejimin her tUrlU aat ve 
,:.ı i§tirak eylemi§tir. sol temayllllerlnden uzak ve memle. 

Geçit reamlnden sonra İtalyan na. ketin kalkmmasmı latıhdat eden afya. 
zırları tayyare ile Romaya dönmüt- ııt, mali ve sosyal bir dlktaUSrIOıtU 1•-
Ierdir. tilzam ettltfnl UA.ve eylemııtır. 

Görüp Düşündükçe - ~ .-.~~-............. 

Türk atlıları 
Geçen yıl, bize biniciliiin en yüksek ,..elini kazancbran 

Türk atWan bugün de bir süne dört zafer sıidırmıak büyüklü
ğünü gösterdiler. 

At, Türkün yeryüzi&nde ilk fethidir. Fakat atı fetheden 
Türk, onu bir ganimet küçüiclüiü içinde bırakmadı; bir zafer 
yoldaıı )"apb. ' 

Eıki Sipahilerin çizmelerinde mahmuz yoktu. Hiçbir Türk 
bineığinin kammda bir zorluna yaraımm izi ıörülmemiıtir. At 
üıtünde doğan, at üstünde ölen bu millet, ona ıevgilerin en ince. 
ıini 1röaterirdi. At ve poeat Türk aileainin ilk ıüıü, Türk çocu. 
ğunun hecelediği ilk sözlerdi. 

Macar ovalannda, Dairtaan eteklerinde, Mısır çöllerinde 
ba~-raklannı rüz&'ira açan Mı:mcılar, ata ejderha heybetini ver· 
mitlerdi. 

Kızğın güneıler albnda tutuf&l'llk savrulan yeleler, yerleri 
aarıan zelzeleli dörtnallar ve hepıiniıı üstünde dalga dalga u 
lıeıkin ''Vur haf,, larla dünyaya hakim olanlart bindclerine:; 
doıt aevaiıi beslerlerdi. 

Dünyanın bi~ir iilk .. inde, hiç bir millet araamda at kefen. 
lenmez. Yalnız biz Türkler, pza arkadaıı sıfatiyle onun baımı 
kefenleyerek gömeriz. 

Busün, yüz ıeneJik bir bozgunun çürüttüğü eıki milli var
Jd.lara hız vermeye çalıııyonız. Az vakitte aıbiumz zıorluk dağ. 
larma balaınılc yannı emniyetle beklemek bakknmzdır. 

Memlekette ıpor hareketleri, baııbcrzulduktan kurtanlarak 
hir devlet ıubesi h.11line konuluyor. 

Bizim. kendimize mabaus iki sporumuz vardır: Binicilik 
ve giİref. Banlar devlet himmetinin ilk safına almmahar. Tür. 
kü.n adeleaindeki pehlivanlık cevheri, baıka milletlerdeki tiflcin 
pazı nümayiılerine beaeıau. 

Zaten azan söze ne hacet' r_ fena ·--•-- • • • c.o ıru ~, en verunaız sa· 
hal~~ bile ~ anc.lc 1Mmlar aii)dünnecli mi? Şu halde 
bu ikı fUbeyİ dün~ en milbmmeJ yetiıme vasıta ve imkin. 
larına eriıtinftek milli 1Iİr hor~tur. 

HAKKI SUHA GEZGiN ... 

--0-

Ne,riyat kongresi 2 
mayısta toplamyor 

Ankara, 25 (Husuıt) - Netri
yat kongresi 2 Maynta Maarif 
Vekilinin reisliğinde Ankara hal
kevinde açılacaktır. Neıriyat ıer. 
gisinin hazırlıkları tamamlanmıt
tır. Bir Mayııta açılacaktır. 

İşçilerden kesilen 
cezalar 

Ankara, 25 (A.A.) - "lktısat Vek& 
leU ı, dalreeJ reisliğinden tebliğ edil. 
mtıur,,: 

lı kanununun 30 uncu madd~l mu. 
clbince l§Çl UcreUerlnden yapılan cezai 
kesintilerin, ırerentn mUlkiyeUne d&.. 
lıil tutulmıyarak, yardım veya tekaüt 
gibi huawıat için i§çller lehine sandık. 
lan bulunan ı,yerlerinde Jıbu sandılı. 
!ara yatınlması ve böyle sandıklar 

bulunmadıg-ı takdirde, işverenin kanu.. 
nen yapmakla mUkellet oldufu hu. 
ıusıardan hartç olmak şartıyle, ancak 
ifçilerin mentaatıerlne yarıyacak ve 
İktısat Veklletince tayin edilecek bir 
cihete hasr ve ııar:edllmek Uzere hU. 
kQmetın kontrotune Amade bir ema.. 
net olarak muhafaza olunmasr icabet. 
mcktcdlr. 

Bugüne kadar l§bU kanuni bükme 
hakltlyle riayet edllmedltl anla,,ıldı. 

~ndıı.n, alllkadar ııverenlerln gerek 
glmdiye kadar topladıkları, gerekse 
bundan sonra fıçı ücretlerinden cezaen 
yapacaktan kesintileri merkezde açı. 
lacak huaust blr heaab& kaydedilmek 
tlzere Ankarada lktıııat VekAletl em. 
rlno Ziraat Bankasının malıalll oube 
ve ajanıılarma tevdi etmeleri ve bu 
auretle yatınlan mebllğla.rm bir yıl • 
lık yekCnunua hesabını, yeni yılm §U. 
bat ayı lpttda.ınna kadar doğrudan doğ 
ruya. i§ da.1relt genel merkezine blldtr. 
melerl 11.zmıdır. 
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Tarihten bir yaprak: 

Türkiyede 
Maket 

ilk 
Su bentlerinden yapılmış 

ABONE fAHIFESl 

hatları • • maJIDO llemlektl Memleket 
içinde dışırıdO 

95 155 l{r· Aylık 

Son zamanlarda gazete sütunla
rında sık ark ismini okuiduğumuz 
§ekiledni gördüğünüz Maket'in 
tarihi pek eski olmasa gerek .• 

Hollandalılar memleketlerini su hatlarile nasıl · müdafaa edecekler 
3 aylık 
6 aylık 
1 yıllık 

260 425 ,, 
475 820 .. 
900 1600 ,, 

Muazzam binaların avuç içine 
sığan modelleri resimde cidden 
güzel görünüyor. Fakat Makct'in 
hakikisi ile karşılaştığınız vakıt 

onu çocuk oyuncağı sanırsınız. 

Burada Maket'in tarifini yapacak 
değilim. Bu vesile ile bir tarih 
fıkrasını kaydetmek istiyorum: 

Şimali Avrupada bir çok bü • 
yük devletler arasına sıkışmış 
küçük, fakat coğrafi vaziyeti do· 
layısile hem ehemmiyetli, hem 
de çok kuvvetli bir devlet var • 
dır: Holanda ... 

Holandanm nüfusu sekiz mil. 
yondur.. Memleketi bir kraliçe 
idare etmektedir. 

Monarşi ile idare edilen Ho • 
lan.da kraliçe Vilhelminden maa. 
da milleti idare eden bir de mil· 
let meclisi vardır. Küçük bir mem 
leket olan Holandanm sulh za • 
manmdaki askeri kuvvetleri 30 
bin neferden miirekkeptir. Son 
günlerde siya.si hadiselerin karış .. 
ması üzerine hüktimet daha. 30 
bin askeri silah altına alarak hu.. 
dutlara sevketmiştir. Bu kuvvet. 
ler köprüleri yıkarak yolları bo· En biıyilk 3'U bentlerinden Den Over setleri .•• 

1 ikinci setlere rağmen sular ka _ 
raya hilcum edebilir .• 

Holanda. istila edilmek istenil. 
diği takdirde hususi bir tertibat 
ile evvelce hazırlanmış olan ge • 
dikler derhal açılabilecek ve mem 

. leketi sular düşmandan evvel is
tila edecektir. Bazan sulh zama -
nmda da. nadiren suların setleri 
aştığı vakidir .• Bu takdirde ev • 

· velce hazırlanmış olan pompalar 
ve yeldeğirmenleri vasıtasile su. 
lar dışanya. atılarak memleket 
su baskınından kurtarılır. Böyle 
hallerde sular yüzlerce hektar 
genişliğinde araziyi kaplar .• Bu 
ufak misal gösteriyor ki bir harp 
vukuunda. Holanda istediği tak -
dirde yalnızca su kuvvetile düş -
manlarmı durdurabilir .• 

Şimalde kuvvetli devletler a • 
rasma sıkışmış, bilhassa Alman. 

rarifeden Balkan HırJiğf 
lçin ayda oluı kuruş du$uııır 
Po<;la bırlığine girmeyen yerıert 
ayda yetmiş beşer kuruş ı:aııı· 
medılir. 

Abone kayJını bildiren rnek· 
tup ve telgraf ücretini, aboııt 
parasının posla veya bnnke jlt 
yollama ücretini idare kendi a· 
zerine alır. 

Türkiuenin her posta merkeıtrıdt 

VAK/Ta abone Utuılır. 
Adres dejlişlirme ücreti 

25 .lı.uruşlur. 

!LAN ÜCRETLERl 

Ticaret ilAnlarının santirıı • 
satırı sondan itibaren illin saf 
raıarında 40; iç sayfalarda 50 
kuruş; dördüncü sayfada lı 
ikinci ve üçüncüde 2; birincld' 
4; başhk yanı kesmece 5 lirıı· 
dır. 

Sultanahmet camiinin kurucusu 
birinci Ahmet dindar bir Pa:diph
tl. Ovakte kadar gümüşle işlenen 
Kabe örtüsünü lstanbulda altınla 
işletmişti. örtüyü Kabeye gönde
recek ve dini bir vazife yapmış 

olacaktı. Birinci Ahmet, tabii bin
lerce lira sarfederek örtüyil ik
mal ettirdi. Fakat bir.de örtünün 
Kabede nasıl duracağını merak 
ediyordu. Ya istendiği gekilde ol
maını§sa?. Bunun da çaresi bulun
du: Maket.. Fakat ıimdiki Ma
ketler gibi değil. Kabe büyüklü
gUnde.. Ve bu kocaman Maket, 
Halkalı çiftliğinde kuruldu. Kabe 
örtüsü ile örtüldü ve tecrübesi 
yapıldı .Her halde birinci Ahmet, 
bu suretle Türkiyeye ilk Maketi 
getiren Pa.dişah olsa gerek. 

zarak, memleketi su bas~aya .. 
kadar yabancı orduyu oyalaya -ı dü~ merasimleri de kayıklarda 
bilecek vaziyettedir. tesıt olunur. 

. . Bir harp vukuunda Holanda . 
Holandada erkekler gıbı kadın nın en müstahkem mevkii olan 

Halan.dayı sulardan muhafaza. ( yan.m şimaline düşmüş olan Ho
eden setler fevkalMe muazzam _ landa kilçük bir memleket oldu. 
dır. Bilhass H 1 d .1 Fri ğu halde bilhassa ticaret yolun _ 

a o an a ı e se d b' .. k t kk·ı .. a uyu era ı er gostermek . 

Büyük, çok devamlı, kJişeliı 
renkli ilAn verenlere ayrı 9yrı 
indirmeler yapılır. Resmi ilanlıı· 
rın santim • satın 30 kuruştur· 

TİCARi MAHİYETTE OL~UYA~ 
KÜÇÜK lL.A.~"LAR 

lar da askerlik yaparlar. Krali. Amsterdam sular altında bırakıl. mmta~ası arasındaki otuz kilo- tedir. Uf ak ordusuna rağmen en 
çe askeri kuvvetlerle yakından a. 
lak"'dardır. Hatta manevraları 

bizzat takip eder. Kraliçe Vil . 
helminenin kızı Juliana'nın ko -
cası Prens Bernard dö Lipe de 
asker italimlere alaka gösterir, 
daima. askerlerle meşgul olur .. 
Hola.ndalılarm bir de harbiye 
mektepleri vardır. Bu mektebin 
dersleri, hattA talebenin kıyafe -
ti Fransız harbiye mektebinin -
kine mtişabihtir. 

mıyacaktır. Bilakis su bentleri 
tamamen kapanacak ve Amster. 
dam bir ada halinde kalacaktır. 

metrelık set Züyderzeyi kapalı büyük müttefiki su sayesinde bü
bir deniz haline sokmaktadır. Bu yük devletlerin tehditlerine ku _ 
set yıkıldığı takdirde içerideki lak asmıyacak vaziyettedir. 

Bir defa 30, iki defası :>O, oç 
defası 65, dört derası 75 ve oıı 
defası 100 kuruştur. Üç a)"lı~ 
ilan verenlerin bir defası bedii' 
vadır. Dört satırı geçen ilAnlarııı 
fazla satırlan beş kuruştan bt' 
sap ~dilir. 

N. A. 

Duvardan düştü 
Kumkapıda oturan Yüceülkü 

lisesi talebesinden Cezmi dört met 
re yüksekliğindeki mektep duva. 
nndan düşmil§, vücooünün muh. 
telif yerlerinden ağır surette ya
ralanmıştır. Cezmi haatahaneye 
kaldırılmıştır. 

BEYGtR ÇARPTI - Cibalide 
Türbe ıokağında oturan Fatma 
dün bir kom§usuna giderken ba§ı 
boı bir beygir çarpmı§, yere dü
§erek muhtelif yerlerinden yara
lanmı§tır. 

BtR KAVGA - Burgaz ada. 
ıında bir ev!de hizmetçilik yapan 
Ali ile Hüsnü kavga etmiıler, 
Hüsnü eline geçirdiği sandalyeyi 
Alinin kafasına vurarak ehemmi. 
yetli surette yaralanmııtır. 

ZEHlRLENDt - Kadırgada 
oturan Hatice isminde bir kadın 
çörekten zehirlenmi§, hastahane
ye kaldırılmıştır. 

lemdar sineması 
tKt Ftl.~M 

K<ıramazof K~rd'e$İer 
Yazan:. Dostoyavski 

. . 
_____ .., ... 'Çe.irea:-UakkİSGba Ceqia - 162....__ 

- Şu halde, size herkesten sa1daJdı
ğım sırnıru söyliyerek ruhumu kemiren 
rezaletimi açığa vuracağım. Parayı ne. 
reden aldığımı öğreneceksiniz. 

Nikola, sevincini saklryamıyarak: 
- Böyle samimi bir itiraf, sizin va

ziyet.inizin çok lehinde bir hareket ola. 
caktır Dimitri Fiyodroviç ..• 

Diye başlamıştı. Fakat mliddeiumu -
mi masanın altın.da onun ayağına basa· 
rak susturdu. Bereket versin Mitiya 
bunları duymamı~tr. 

_,_ 
MlTY ANIN BtlYUK SIRRI 

D::likanlı heyecan içinde: 
- Efendiler, diye ba~ladr ... Efendi. 

ler, bu para ..• Size her şeyi olduğu gi
bi anlatacağım bu para benimdi ..• 
Mü&deiumumt ile hakimin yüzleri, hay 

retten uzar gibi oldu, hiç ide böyle bir 
şey beklemiyorlar.eh. 

Nlkolat 

- Nasıl sizin olabilir ki, daha dün ak 
§am, saat beşte on ruble için tabanca. 
larınızı rehine koyduğunuzu kendiniz 
söylemiştiniz ... 
- Şu saat be~i de, benim kendi sözleri. 
mi de §eytanlar alsın ..• Şimdi bunların 
hepsini bir tarafa bırakın... Bu para 
benimdi diyorum size... Benimdi ama, 
çalmı§trm onları ... Bin bet yilz rubleyi 
bir aY,danberi hep üstümde taşıyor
dum ... 

- N creden alnıııtınız bunları? .• 
- Göğsümden efendiler... Göğsüm. 

den ... Bu para bir bez torba içine dikili 
olduğu halde boynuma asıldı. Onları 

işlediğim alçaklığın şahidi gibi üstüm
de tqtyordum. Hep çoktan... Bir ay. 
dan beri. 

- Kendinize mal ettiğiniz bu para 
kimindi? .• 

- Ne diye asıl kelimeyi kullanarak 
"çaldınız., demiyorsunuz? .. Açık 'konu. 
şalım efendiler ... Efendiler .. Evet ken· 
cime mal ettiğim bu parayı dün akşam 
nihayet çaldım.. 

- Dün akşam mı? .• Demin diyordu.. 
nuz ki bir aylık eski bir meseledir ..• 

- Evet... Ama bu parayı babamdan 
değil, bir kızdan çalmıştım. Bırakın da 
size işi olduğu gibi anlatayım .. Kesme •. 
yin sözümü .. Bu itiraf, zaten bana çok 
eziyet veriyor •• 

Bir ay oluyor •. Bir gün, benim eski 
nişamlıtn Katerin ivanovna, beni ça
ğırtmıştı ..• Tanıyor musunuz bu kızı? 

- Tanımaz olur muyuz!.. 
- Evet bu kan ve ruh .fi.Sili muhte. 

rem insanı herkes tanır .. İşte o, benden 
çok eskidenberı ve haklı olarak ndret 
eder. 

Hakim. şaşarak soridu: 
- Katerin İvanovna mı sizden nefret 

ediyor? 
Müddeiumumi de bunu hiç beklemi. 

yordu. 
- Yalvarırım size, onun adım bu işe 

karıştırmayınız .•. Kızı bu vaziyete dü
§Ürdüğüm i~in ben adilik ediyorum ... 
Evet, onun benden nefret ettiğini bili
yorum ... Hem çoktanberi. .. Ta orada .•. 
Benim evime ilk geldiği gündenberi ... 
Ama bu noktayı anlatnuyacağım. Çün. 
kü siz, bu çapra~ık gönül ve iç i§ini 
anlayacak kimseler değilsiniz ..• İşte ou 
katcrin İvanovna, sanki 'kendisi yapa
mazmış gibi, bana üç bin ruble vere. 
rek Moskova.daki krz kardeşine gönder 
memi rica etti. Bu hadise ömrümün 
uğunuz bir zamanına rastlamıştı cf cn. 

diler ... Çünkü tam ogün ben, Gruşinika 
ile tanışmış ve delicesine ona aşık ol
muştum. Genç kadınr alıp buraya ge
tirdim ve iki günde paranın yansım 
har vurup harman savurdum. öteki ya. 
nsını. söyledi~ün gibi saklamıştım. İş
te goğsümd" bir mıska gibi taşıdığım 
tt-rlJa,aa bu uğursuz para varclı. Dün 
akşam bez mahfazasını açarak parayı 
çıkardım. Elinizde kalan sekiz yüz kil
sur ruble ondan artan kısımdır. 

- Müsaade edin... Müsaade edin. 
Bir ay evvel burada siz bin beş yüz rub 
le değil, üç bin ruble harcamıştınız. Bu. 
nu bütün alem biliyor. 

- Kim biliyormuş? Kim saymrş be
nim paramı? .. 

- Siz de üç bin ruble sarfettiğinizi 
söylemiştiniz. 

- Evet, söyledim.. Önüme gelene 
böyle ldedim, onlar da başkalarına an. 
}attılar. Havadis dünyaya yayıldı. Her· 
kes inandı. Fakat harcadığım para bin 
beş yüz ruble idi. Artanını torbaya ko. 
yup diktim ve boynuma astım. Dünkü 
para, işte bu para idi. 

Nikola: 
- Bu, çok mühim bir nokta! 

Diye mırıldandı. Müddeiumumi ide 
&or.du: 

- Bundan evvelce hiç kimseye bah
ıettiniz miydi? 

- Hayır l Kimseye söylemedim 1 

Hizmet kupona ottlrerılert 
küçük ildn tariftıl uüzde ,s 
indirilir. 
Vakıt hem do!ırudan dolnl' 
ya kendi idare yerinde, hem Atı· 
kara caddesinde Vakıt Yurd~ 
altında KEMALEDDL'l 1RE>"

1 ilan Bürosu eliyle ilin kabil 
eder. (Büronun telefonu: 203$~ 

===============~::;:b 
nevi zararımızın da hüküm attı 
na alınmasını istiyorum.,, 

Bundan sonra, maznun Eter 
lu.et Benice kendisini şöyle ııı. 

- Garip şey! .. Hakikaten hi~ kiınl!lt' 
ye açmadınız mı? •• 

- Hayır, asla! 

- Neye sustunuz canım? .. Bunu blf 
srr haline koymağı size kim ve ne etı1-
rcdiyordu ? .• Meselede utanılacak bir 
taraf olsa bile, suçunuzu bafifletece1' 
sebepler ide yok değildi. Bence bu pa· 
ra temellükünde biraz l.aübfililiktcn bl\f 
ka bir şey yoktur ... Hadi .diyelim, ki ııs. 
rekctiniz çirkin bir şey olsun, ama na.o 
musuzca sayılamaz. Zaten saklamanız!\ 
rağmen bu delice harcadığrnız paranı1' 
nereden geldiğini tahmin etmek gi.iy 
değildi. Mesela ben, hatta Mikail de bil" 
nu kestirmiştik. Hülasa bu sır, herke-
sin ağzının saklzı gibi bir §eydi. Böyle 
bir meselenin itirafı size bu kadar giiY 
gelsin ... Anlaşılır dava değil... Demiş: 

-- Onu söylemektense, zindana r._ 
zıyım! 

Demiştiniz. 

Müddeiumumi, sustu. Sorgunun al• 
dığı bu beklenmez şekil, onu ateşlendir
mişti. Hedefini göremiyor ve konu§o>' 
5ına dikkat edemiyordu. 

Mitya mağrur bir eda ile: 

- Bin beş yüz rublenin harcann11f 
olmasır..dan ziyade paranın ikiye bölün• 
mesi feci:ii. 

Dedi. Müddeiumumi'. nihayet taştı: 
(Devamı var) 
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1- VAKll 26 NiSAN 1939 

[ Mahkemelerde 1 

Bir sirJri akıllının maceraları: 

Otobüs davasına dün 
devam edildi . 

Sahur Sami maznunların lehınde 
şahadette bulu~~ ortaya bir adam 

hi ~ki Vali ve belediye reisi M~ Jadı~bıu:J v~tandaşlan beledi. 
tUn UstUndağ, belediye reıs çık~ h"ne eik~yeUer yapmaya 

txı.uavinj Ekrem SeveneaDt vari. ye . ey. 
1 
tahrik etmi§tir. Kahve 

~t llllidürU Neşet ve heyeti fen· teşvık ~elll§arak bu i§e devam e· 
lliye nıUdürU Hüsnünün mamun kahve 0 d Razi'dir Bu a. 
buı d n adamın a 1 • 
~uklan ve temyiz mahke - e k hvelerde mütemadiyen 

n:~~ dördUncU ceza dairesince dam rat yaptıktan sonra bana 
C0ruıen otobüs suiistimali dava. tezvi -ndererek benimle uyuş. 
5Ilıda latanbulda dinlenilmeleri.· habe~:~onuşmak istediğini biJ. 1 
ne .. karar verilen şahitlerden ~ır m:!i Fakat ben bu teklifi red. 
S?gu bir hafta. evvel asliye bı • d • • Tezvirat hail devam et • 

:ııci ceza mahkemesinde dinle - ::= olduğuı:dan bunun önilne 
lıniı,ılerdi. ·ı esi frin Vekalete arzet.me. 
Aral Sa ı rn-az geçı m 'S 

da but armd~ Sabur . ~ teb- ği faydalı buluyorum.,, 
un~ bır kaç şahıt ı.se • tid suretini 

Uğata rağmen gelmemi§ler ve ilı. Sabur Sami bu ıs··zı:rine ö 
taren celbedilmelerine karar ve. okuduktan sonra, 80 § y. 
l'ilıni§ti. Bu şahiUerin de, dün as. le devam etti: 
liye bir' • ahkemesinde B"IA\· ra bu Razinin eski 
if ıncı ceza m - ı .uıa . . 1 Bu al:.~nm Tıirldyc snaPf 11e 10.~5 

adeJe ı ı d . ühendıslerınden o an · . . " r a m ı. beledıye ın ul de Londra ı\cıtıorıal radvosu11da but 
Memuriyet va.zl.fesini 8Uiiııti • ve halen açı~a çı~~lmış b u. ,e hakkımla bir J.:orıfuans verecek 

txıalden maznun suçlulardan eski na.n R efetle bırleştıgıni haber al. olan fnoili: nıuhaleftt lidul JJistu 

"'alinin vekili Kenan ömer de dım. Refet bazı yols~ muamele- Atıce 
llıahkemeye gelmiştl. )erinden dolayı vah Ktarafd.~dabn Ank R d 

ihtarname almıştı. en ısı u ara a yoıu 
ırilk §ahit otabUsçU Ali Rıza ihtarın benim ihbarrmla yapıldL Ç ha 

264 939 ken'dl. ğmı zannederek aleyhimde te • arşam • 
Şöyle lfnde verdi: bb .. ııJerde bulunmak il.zere Razi 12.30 Progra·n. 1'!.35 Türk müzi-
- ,, 1 tanı- Bun • §e bui 1 .....,fa ve onu tahrı'k et ği. Çalanlar: f"ahlre t"ersıın, Refik 

.a:ıaznun an '..... ile r es>- S' • , K 1 "N · · s ·h Ok lar b" d ek olan ah'tı . 'dd" t Fersan, ema ı. )azı e) un. u· 
ır nizamname em it miştir. Bazı ş 1 erın 1 ıa e • yan: Mahmut Karınd:ış. ı - Osman 

0tobUs talimatnamesine muhal tikleri şekilde otobüsçülere ruh- beyin • Hicaz peşrt:,·i . 2 - Sellıhat. 
hareket etmişlerdir. Suçlan mey satname almak üzere belediyede tin Pınarın . 111.::ız ~arkı • Sıılayan 
dandadır. En ufak suçlard~ ~.o. teşebbüslerde bulunarak menfa. kalbimi sev. 3 - llııcı Fai.k beyin • 
laYl otobüslerin plakaları sokiil- atıer temin ettiğim asılsıı.dır. Hicaz şarkı - Ateşi ı;uuını fırkat. 4 -
txı.Uş ve aoyrus·· eferden. menedil • Re t k mlarda cahsıma kar. Kemal Niya.ıi Seyhun • Kemençe lak. 

""' . sm ma a '!i • • 5 .: d tt' K . ıı ,.. • txı.iışUr Bel d' talimatnamcsıne . .h 1 . d 1 •umı. - ..,a e ın :ı~nae;ın • ... e~e-
ö • e ıye ttan men §I bır tercı muame esı e yapı • ser şarkı • Hicrıınla hsrap oldu. 6 -

g re, belediyenin sana z1 mamıştır. Ben 'Valilik yapmış bir Türkü • DaAları hep kor alılı. 7 -
~en'i cezalan 15 ~nden fa .. au: adam olmam itibariJe böyle bir Saz semaisi. 13 ~tcıııl~ket sııat ayarı, 
arnaz. Fakat benım otobus tavassutu idare amirlerinin ka • ııjans ve mel!.lroloji haberleri. 13.15 

aıtı aydan fazla i~lemekten me. - bul edip etmiyeceklerini bilirim. 14 Müıik (Riyaseti cumhur b:ındo· 
lledUmiş · ben de mahkemeye mil. • · 'i ol ~ " r. • • · · " • - • ~ ' .EkserlYA....l;SlD1- nncrıı !l'.AM • 11 o . 4 s er ııuı r~ı . - o:n: o \ sk) 
~~ .. ._:p- t elefo nla randevu alarak vahnfn • Polonez No. 3. 3 - G. Pares • l\le-
G ay uğraştıktan sonra be1edL yanma giderdim. Orada rande~ rasim marşı. 4 - .11assenet • Manon 

~e a k tI ile sulh olduk ve oto. almadan gidip bekHyenler benım operasının Menucttosu. 5 - G. \'er
bU .. vu ~ 1 m·u·sa.adesi alabil- böyle kolayca girişimi görünce di - "Rigolello" operrsından potpu· 

sume ış eme y k 1130 ı '· lıl 'h' d ı i d' suitefsir etmiş olacaklardır. o rJ. . nıH p tarı ı ers er • 
ırn. • ·ı . r M h'ttin Üstündağ Hall.:evlnden naklen. 18.30 Program. 
Diğer bir şahit daha d~nlenı - sa eskı va 1 h uk 1 

• kabul eder 18.35 .Müzik (Virtüozlar. PJ.). 19 Ko-
dikten sonra Sa.bur Samı Draz makamında er esı nuşma (Çocuk esırgı:ıııc kurumu): 

· Çağırıldı. Sabur Sami Draz §Ull- ve görilşürdil.,, .• .. . Kukla. 19.15 Türk mılıiği (Fasıl he· 
ları söyledi: Diğer p.h iUerden o_tobusçu '?i!ı· yeli). Calıınlar: Hakkı l>erman, Eşref 

· t MUddeıu Kadri, .Hasan Gftr, ııfüri Cfler, liıım-,, ı tanırım }{endi. yazi yine gelmemı§ ı. • 1i Tokay. Ol,u\'an: Tahsin Karokuc, 
- .. uaznun an . : al t- i Orh kendisinin Taksim. " 

!erinin vazifelerini suiıstım e mum an 20 J\femleekı 'ıtıat ayım, ajans ve rne· 
tiki · 1 b'l ·yorum· Kurtuluş de otobüsleri başında. her za~an teorolojf habert:ri. 20.15 '!'ürk nıfi-

Beerın 
1 mı d otobils işlet- bulunduğunu ve telefon cdihrse ziği. Çalanlar: c;e,·ıJet Çağla, Refik 

- yazıt hat~ın a di e reiııi l's m arifet ile derhal mahke • ı-·ersan, Zühıü Bardakoğlu, Kemal 
lrıek üzere vah ve bele Y ·er • po 

1 
ti tilebiJeceğini ııöyledi. :\'iyazi Se.rhuıı. Ok113ı,nlar: Musıara 

'OstUndağdan ruhsatname v meye ge r k bul ederek ya. Çağlar: ı - Ferahrczıı peşrevi. 2 -
ıne · . . ttim Bu işin çok a. :Mahkem~ bu~u a. hmail Hakkı - ı~erahfeza be~tesi • 
~ı 5101 ı:,ca e .. • edi Bir müd • nm saatlık bır tatil yaptı. Hakkı beyin - J·'erahreza şarkı • A-
g r oldugunu soyl · . ·ne isti - t büsçil Niyazi yanın saat teşi aşkınla. 4 - fsnk Yeronun - Fe· 
det sonra tekrar ken?ısı l er ide O 

0 
.. mişti. Onun ve d i • ralıreza şarkı • ı.:> retmek için. 5 -

da ile müracaat ettim. 
1 

bal- sonra getıril k' 1 . d ha ifade Zühtü Barıhkoğlu - ~antur taksimi. 
nıUsait bir zamanda bu işin ğer bir kaç ış nın a ahk • 6 - lsmnll Hakkı be) in - :ı-·crııhrcza 
led"l v. bı verildi. Bundan leri alındıktan sonra, m e~e şarkı - Mehtapt3 suzeı. 7 - Fcrahfc· 

• 
1 ccegı ceva . . defa bir iman jf adeJerin Ankara tcmyız za saz semaisi. 8 - Rumeli türküleri. 

?ır ınüddet sonra Uçiln~U len 
8 

hk mesine gönderilmesine ka a) Dağlar daltlnr '"lrıın da~lar. b) A-
ıstida verdim. Bu istida usu ma . e d' !işimin kaşları kerıı. c) Köşküm var. 
nıuarneleye konularak rubsa~a. rar 'er ı. 21 Konuşma. (Çc.cuk esi~geme kuru· 
rne \' ·ıd· ı tanbulda takrıben mu). 21.15 Esham, talıvılftt, knmbl-

erı 1
• •

5 
• ıar ar& . lstanbul yo - nukut ve zir:ı:ıt borsa5ı (riyal). 

200 otobüs ışlıyor, bun 5-l8 • B 21.25 :\eşeli plıiklar • H. 21.30 Müzik 
sında bazı zevatın s-ıo. 1 be . Ticaret ve Zahıre orsası (Saksafon solo • Nihal Esensin). 21. 
otobüsleri vardır. Senelerde~ rı ,,- • 4 _ 939 50 Müzik (Neşeli plaklar). 22 Müzik 
de işl t" lar Bu ıneseleyı or· ~ • TJ.ıAH (Küçük orkestra· Şef: l\'ecip Aşkın) 
t e ıyor • . neşriyatın • FllA ı - Alichell - Şen serenat. 2 - Mfil · 
aya atan g~tenın tobils ruh- cısst Aşağı Yukan Jer • Küçük serenat. 3 - Gabrlcl • 

1 RADYO VE T iVATRO l 
.-----..!---Schmalstich • Ormanda eşi.:. 5 -

Lincke - Venus (\'nls). G - Künnckc 
- Mcl:ınkolik vals. 7 - Colcridgc . 
.\frlka süiti No. 2. 8 - J. Strnuss • 
Güzel mavi tumı:lıı. 23 l\lfizlk ( Caı· 
.rnnd - pi.). 23.45 • 24 Son ojııns lııı. 
ıerleri t'e ynrınld progı om. 

.'erşembe 27-4-939 
12.30 Prograın. 12.35 Türk nıüzi. 

li · pL 13 :\lcm!eket saat ayarı, ıııa11 ., 
•C meleroloji Laherlcri. 13.15 _ H 
.ııuzik (Karışık JJrogram • pJ,). 17.30 
lı\].-ılı'ip tarihi dersler, • llalkc\ ınden 
.ıuklen. 18.30 Program. 18.35 Müzik 
(Uir konserto. PJ). 19 J\onuşma (Ço. 
cuk esirgeme kurumu - lcmı.ılL 19.2(. 
l'ür.k müziği (l'ıısıl heyeti). Çalan· 
lnr: Hakkı lJel'man, E~rel J\adrı, Ha· 
san Gür, Basri Crıcr, Hamdi Tokay. 
Okuyanlar: Celal 'l'oJ..ses Ye .Sariye 
i'okay. :w ~Icmleket saat ayarı, ajanı. 
. e meıeroloji Jıauerleri. 20.15 1 urk 
ınüıiti. Çalanlar: \'ecihe, Helik Fer 
san, Fahire Fersan, Kemal Niyazı 
Seyhun. Okuyan: lıl:ızcn en ~cnar. 
1 - Müstear peşre\·i. 2 - Hahıııi J.ıe. 
rin • .Müstear ~:ırkı • Gtl ey saki ~a 
rabı laıelendir. 3 - Zeki Arilın • :)e. 
galı şarkı • Ağladım ümitlerim lıic· 
ran oldu Jıep. ~ - Mahmul Ccliiletıın 
paşanın - Hüzzam ş:ırkı • Veğlldı hü) 
le. 5 - Helik Fcrsım • 'l'nnbur lak· 
siıui. 6 - .Supbi Ziyarıın • Kürdili hi. 
cazkar şarkı - Bahçenizde bülbül ol· 
sam. 7 - Lemlnin • Kiirdili Wcazkôı 
şarkı • Naılanllı bü!biil. 8 - O ıu:ın 
Xilıadın • Kurılili hicazkar şarkı · 
.\kşaıu güneşi, 9 - Kürdili Jııcazkiıı 
saz semaisi. 10 - 0) ıın huvalıırı. 21 
Konuşma {Çocuk esirı:cıne kurumu) 
:-\eşeli plôkl:ır • R. ıı.30 Müzik (Şan 
kut ve ıiraat bbrsası (fiyat). 21.2~ 

ODA MUSlKISl YE 
KO:\SERl.ETI 

S fü rrcı: l'il aııo, şarşı 
8 Klinigshcrg: kuartet ves. 
n.15 1 ıınclra {H.) piyuno konserı 

( l.o\' is Kctııer) 

10 \':ırşo,a: Clıopln 
10 'J'orino gr.: piyano konseri 
11 DuıJ.ıpeşıc: org konseri 
ı l.30 Il:ımburg: şarkı, piyano, 

flüt. 
HAFiF :MUSiKi \'E 

OPEHE'l'l.ER 
7 llamburg: halk ha,·ııları 
7.5 Yıırşo\'a: hafif orkestra 
8 T • •zig: şarkı n dans Jıa\'8· 

ları. 

8.30 Sırazburg: h:ıfif parçalar 
!l Bükreş: salon orkestrası 
9.15 Münih: varyete konseri 
9.30 Lille: orkestra, şnrkı 
n.30 Soıtens: Yaryelc J,;onserl 

IU.lJ 1'.:·lin: operet parçaları: "\'e 
ncdikte bir gece., (Strauss) 
"Boccaccio,, (Sup~) 

10.30 ll!'roıııünsler: halk musikisi 
11. Rodio Pııris: "Fııu~ı.. baleti 

(Gouııod) "8 inci llcnry,, (Sn 
(Bizel) 

l 1.30 Birçok Alman i tasyonları: 
ll.15 Bükreş: orkestra 

dans havaları 
12.10 J.ondra (!\. ,.e R.) eski %:ı.. 

man dans h:ı\'aları 
ini Saen~) "Don Procopio,, 

DA:\S :ııuSIKISt) 
8. llih·crsum z; l.ondrn (N.); 

11.1:; htol.holııı; 12.5 Kahındborg; 

12.15 Roma \"e Torino grupları 
YATIYETE YE J\ABATIEU:R 

9. J.ondr:ı (N.) •·sınr Song,, 
12. Poste Pnrisien: Kabare 

PlYES. KONFERANS \'E 
K0!\1.JŞMAT.AR 

5,Jj Eiffel: "mün:ıkaş:ı,, 

li.30 l.illc: lngilizcc havadis 
8.15 Homn I: fogilizce lıa\·adls 
9.15 J\olonyn, H:ımburg: ingi!izc 

havadis 
9.20 Ucromünsler: "Calınıın ha 

.raı,, 

9.30 Paris PIT: "\'erdunun Esr 
rı,, 

9.15 Könlgsberg (llellsberg): "R 
mn kanunu,, 

10.25 Londrn (:\.): muhateret lld 
ri Allee'nin bütçe hakkmd 
konferansı 

" 

Sehzadebaşı TURAN 
liyntrosunda hu gece 

Güzelilk Kraliçe<;f 
Atilla Sere Tc Mice 

''arrete grupları 

Halkevinde konferans 
Csküdar l/alkevinden: 
28/ 4/939 Cuma günü sont 21 de e.o 

\'İmiz .salonunda Avukat Reşat Kn)'• 
nar tarafınd:ın (Hukuk fokıllıbı), 

me\"Zuu dahilinde bir konferas Teri .. 
Jecektlr. 
Konferansı mülc:ıkip e,·fmlzln Ar 

Kolu tarafından muhtelir klftsik par4 
çalar çalışncaktır. herkes gelebilir. 

Çankırıkapıda hafriyat ..................................................................... 
nnı. t h fi • ltörntif~~·..,....,.. • ..,n'-u•-'··---~ omalılara ait bir hamam rcsl l .ı lı • Rarııon .Mox h ldn torııhrı· 

dun). 21.55 Mi:.tık (Ilır solo • l'l.). 
22 Müzik (Küçük orkestra - Sel: Ne. 

meydana çıkarı ldı cip Aşkın): 1 - ı;ralıms • Macar dan 
sı No. ı 7. 2 - Delibes • Mcnlııı: Bn· 
!et süiti. 3 - I.autenschlııger • Yıl. 

dı:ılnra do~ru • Fanıezi. 4 - füisagcı 
. Bir cnlermezo. 5 - Ylihr - lla\')era 
\'Ol !arı. 6 - 1;0Jerldgc - Afrika süi. 
ti No. ı. 7 - 'fschoikovsky • f.lillct· 
ler siiiti. 23 Miizik (l:n:ılıancl • Pi.). 
~3.43 - 2t Son aj:ıns hnbcrleri \"e )R· 

rınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

ProgramcJ:ıkl \"llldtlcr Türkiye sa. 
ati fizerinc öğleden .sonraki saat oJ:ı. 
rak verllmişlir. 

OPER.\LAR VE SENFONi 
KONSEnLERl 

9 foı;lokholm: Ayin duası (Ver
di) 

9.lO Bııd:ıpcşte: "Öryıınt,, uvertü. 
rü (welıcr) "Jlary Janoş,, (Ko 
d:ıly) 7 nci .senfoni (Dectho. 
ven) 

9.15 \',3 :m :ı: Tragik m•crtür (Jlrah 
ms) 5 inci senfoni (nrukner) 

9.30 Sırasburg: n. senfonisi Ofo. 
7.nrt) 3 üncfi senfoni (Brah. 
moı;) '"Tristıınla lsoldn,, pre
lüdü (wagner) "Usla şarkıcı. 
J:ır,, m·crlürü (Y:ıgncr) 

ıo N:ıpoli ~rupu: "Andre:ı Clıe. 

Türk Tarih Kurumu, Çankırı. ! Bu, hamama ait göbek tıı.şlan.o 
da mühim bir hafriyat yaptır. nın bir tanesidir. Üç tane daha 
maktadır. Hafriyat, yazdanbcrl olması lazımdır. Hafriyata de. 
Müzeler umum mUdürü Bay Ha. I vam edildikçe, bunlarla, hama • 
mit Koşay'ın yakın alakası ..... ~ I mm daha lbir çok müştemilatı 
Dil • Tarih Fakültesi arkeoloJı meydana çıkacaktır. 

profesörü arkeolog Fon 1?er Os-' Hamamın en karakteristik ta. 
ten'in n~zar~ti. altında ~~I • Ta. rafı da bu göbek t.8.§mm bulun. 
rih Fakultesının a.rkeoloJı .talc • duğu yerdir. Yerden itibaren kop 
heleri tarafından ıdare cdılmek. ça şeklinde, erkekli dişili olmak 

tedir. k ve blribirlerine geçmek üzere ve 
Geren sene hafriyat mınta a-

:s biribiri Uzerine konularak yuvar. 
sında Firikyalılara ait bir çok e. 
serler bulunmuş ve bazı harabe. lak tuğlalardan yüzlerce direk 
!ere ait temeller de tesbit edil. vilcude getirilmiştir. Bunlara Hy. 

poc:ıvus ismi veriliyordu. Bu tuğ. 
mişti. Bu hafriyata geçen sene. la direkler harareti uzun mUd • 
denbcri devam edilerek büyük 

det mu haf aza etmesi ve araların· bir hamam harabesi meydana çı-
karılmıştır. dan buharı geçirmesi için yapıl. 

Ankarada meşhur bir hamam nuştır. Her dört direk üzerine 80 
olduğu eski tarihlerde ve klasik santimetre murabbaında pişmiş 
mehnilarda zikrediliyordu. An - toprak plakası kon.muştur. O • 
karanın eski tarihinde de meş. nun Uzerine bir çimento tabaka. 
hur Ankara hamamına ait kayıt sı sonra da mermer konmu~tur. 
mevcuttur. Göbek taşının sağında solun • 

dan sonra benım ~e 0 Titabii k r. pa. k r . pa. Harta nihnyeli p:ıınr eclir ·~!arş. 4 -

satnemcsi almakJıgı~ ga} hsat 5 26 s 37,5 7.~iimijijr.Jif..-,~~==~=::::;:=:::;:::.:~;:::::==..:~ 
addedildi Bana. verılen ru ·1en Buğday yumuşak 5 - 5 5 r' 
herhanrrı·. bı'r vatandaşa ve:ı.1 Buğday sert 5 32 

nicr,, (Giord:ıno) 

Hamamın başhcn kısımları bu. da kaldaryon denen \'e sıcak o
gün meydana çıkarılmıştır. Ha.. lan terleme yerleri vardır. Ha • 
mam Romalılar devrine aittir. 1- mamın bir tarafında da frigic?as. 
sadan sonra üçüncü asırda impa. yon dedikleri soğuk havalı oda • 
rator Karakalla zamanında ya. lar vnrdır. Bundan başka hamam 
pılmıştır. Bilahara Bizanslılar dahilinde yüzme havuzları polcs
de\Tinde Herakliyus zamanında tra ismini verdikleri spor ve eğ. 
tekrar tamir edilerek bazı ilave. lence mahalleri de vardır. 

" degı BuıtdaY Jaı_ ı_Jca 
tuhsattan farklı bir şey ;. " " 12 
d' başkaların ... Arpa yemlık çu. " 10 
ır. Eğer bu hatta kal· ,Arpa .Anadol dök. 

otobUsJeri çalışırken, o~Jarık n ca,·dar 4
4 2! d • kıler o • • ırarak yerine benım orülebi • Mısır snrı 19 15 

s_aydı mucibi ınua~~ze ~Ii e 51 • su~am 1 49 -
lırdi, HaJkm vesaıtı naattıy benim Yapr~~ :~:~otaıe 22 35 
k k bU h Peynı 46 -
. ı.ntısını görere apmakla ~m- Pernir kaşer t~~ 

43 20 
ıçın açtılar. Bunu Y vUz olma. z. \'ağı .reıııeklı , . 
llıe hukukuna bir te:tiğitn. bir • GEiıl~lli 

135 dı. Hattı birine devt b hattan n~da~· 48 
kaç ay evveline kadar ud r va. Fasulye J5 
b . l' a ka a 

e!ediyeye 50 bın ır tahki. Kepek 
r· ı · Yalnız Tiftik 1 at temin ettim. b' vazi • 
kat b:ı.şJadıktan sonra 9ı3r 8 tari· t;n 
Vet hadis oldu. 12-1"":" u ar- B. peynır 
'ıınde Dahiliye Vcldiletıne ş ~:~::k 
Ztıh:ı.li gönderdim.,, ti hl. Mısır 

S1bur Sami burada. bey~ gön· tç rın t!'41 
ltiınedrn mUsnade istiye;e da kı 
derdiği arzuhnli okudu. un Tifı ik 
13'1<'.a ı>öyle diyordu: l>a-' .. Yapak 

"-Otobüs dedikodut.arı 

atDES 

3 
i6 
6 

115 
2 

36 ,,, 

' 14 4 12 
4 ıo 

24 5 
47 -

" 7 10 

Ton 

" 
" 
" 
.. 
" .. 
" 

Ton 

Jer yapılmıştır. Bugün, hamamın Hamama sıcak su, soğuk su ,.e 
bazı yerlerinde, Bizans inşaat buhar temin eden ocak yerleri 
tarzındaki ilaveler görülmekte . de meydana çıkarılmıştır. Ha • 
:lir. mamın altında su tevziatı tcrti-
Hacıbayram camiinden f smct- batı vardır. Göbek taşının ve ter • 

"l!lŞa mahallesinin önünden geçe. leme mahallinin altındaki tuğla 
"e'\c Çankmkapıda hamamın ö. direklerinin boşluk bıraktığı yer 
,üne kadar gelen büyük bir yol buharla doldurulurdu. 
vardır. Hamamın 30-40 melr<' Hamamın en enteresan taraf • 
'mdar uzul'\luğunoa bir mcthaJi !arından birisi de yer altında e _ 
v:ırdır. Methalden sonra bir av. sirlerin gelip gitmeleri, hizmet 
1u gelir. Avludan sonra iki taraf. etmeleri için dehlizler mevcut ol. 
1T olm~k iirPre ı::ovunrna nıi.,for- ...,., .. ,"ır. p .. ,:ı.,,. ı.,_ ... ,, ... 
:ırdır. Soyunma od:ıJarmdan sor r;ctiren ve " g .ı 

ra hamamın trepidariumu yani mnmın her tarafma. götUrmek. 
-;cibck taşı gelir. Göbek taşının tcdir. Hamamın üstün.Un, bir iki 
uzunluğu takriben 21, genişliği katlı olduğu zannedilmektedir. 
12 m"tredir. Hafrlyntn dl'Yam ı-dilmektcdir. 



J~ illere da/ıa kat'i Deha ferii~n f~~de (-K~~; iıa·b;ıer) --r--Heyecanh Zabıta Romanı--=-.1 
g geçen hır mıllı . Ank"'·ndn hnlnn•m !Inlny d" ,,, K u R u K A FA LA R 1 N E s R AR 1 
t db e l l k • d ? rei~i T;,ı~ fur Sökmen bir refikimize e ır er a aca mırasmı ır. ~·trn~~i be~·aııatında ezcümle demi~ 

lngilizceden Çeviren : H. MÜNiR 
(Baş tarafı 1 ncide) 

vermediğini soran amele partisi 
mebuslarından Arthur Hender -
sona Başvekil Çem berlayn, men
fi cevap vermiştir. 

Bu hususta emin bir memba. 
dan bildirildiğine göre yeni İn. 
giliz sefiri Sir Percy Lorraine • 
nin itimatnamesi "İtalya kralı 
Habeşistan İmparatoru,, na hi _ 
taben yazılacak ve itimatname -
de Arnavutluktan bahsedilmiye. 
ccktir. 

İtalyan ve Arnavut kanunuesa. 
sileri arasındaki bağların henUz 
kati surete tesbit edilmemiş oL 
masının. İngiliz sefiri tarafından 
verilecek olan itimatnamenin tan 
zimi mesedesinin İtalya ile Jn _ .... 
giltere ;.asında bir ihtilaf mev-
zuu leş etmesine mani olduğu 
saHl.hiye ~ar mahfillerde söylen _ 
mektedir. 

Ayni mahfiller, Madritte yapı. 
Jacak geçit resmini müteakip !s. 
panyada bulunan İtalyan kıta1a. 
rının geri çekileceğine dair İtal
yan hükumeti laraf mdan temi _ 
nat verildiğini teyit etmektedir. 
ler. 

Emin bir membadan öğrenildi. 
ğine göre İspanyadaki ltalyan kı 
talarmm mevcudu 20.000 kişiyi 
tecavüz etmemektedir. Alman kı. 
talan ve harp malzemesi de ay
ni zamanda geri alınacaktır. Bu. 
nunla beraber İngiliz mahfille • 
rinde bu teminatın maddi bir şe. 
kil alma!"ır hususunda şüphe iz . 
har edilmektedir. 

Londra, 25 (A.A.) - Bu ak. 
§am saat 18 de yapılan mecburi 
askerlik hizmeti hakkında mü • 
zakereye ekser nazırlar iştidk 
etmişlerdir. Bu akşamki kararın 
katt olup olmayacağı Yeyahut bu 
kararın yarın sabahki kabine top 
lantısmda tekrar tetkik edilip e. 
dilmiyeceği meçhuldür. Parla _ 
mento mahfilJeri kanun layiha
sına. "milli mecburi askerlik ha. 
zırlığI,. ismini alacağını bildiri • 
yorlar. 

İşçilerin kuvvetli olmakta de. 
vam eden muhalef ellerinin bu • 
gün mecliste bildirilen ve yalnız 
zengin sınıfı müteessir eden büt
çe hükümlerini öğrendikten son. 
ra azalacağı zannediliyor. 

Liberaller için de Yaziyet böy. 
ledir. 

Parlamento mahifllerinde ili . 
ve edildiğine göre, kabine itti -
fakla bir karar elde etmeye mu. 
vaffak olamuzsa, hiikumet ekse. 
riyetle iktifa. edecektir. 

(B~ tarafı 1 ncide) in·) anıılla lıuluııan John Siınon ez -
relim <tiye geldik. ~e ynpıyor -ı.:uıule şu ııı::ıJünı:.ılı verıni~lir: 
-.un, bnknhın'!,, <ıeçeıı sene milli ıııüuuf:ıa ııı:.ısrn. 

(ı t:ılı:rilıcıı 4UU milyon Jıı:.ciliz linı

~rnı .lııılıııu;.lur. EvYdki s.eııe lıu ııı:.ıs 
rar '.Hi5 mil) on idı. J 939-40 varida-

Mustafa Kcnınl Uey ( öııiind~ 
biı· masa üzerinde serilmiş du
ran n:oıkeri Jıaritnlnrı ve plAnlıı

tılc k:ır~ılıııııııa~ı k:.ıp eden ııı;ısrtıl' 
~c .. :lnu V:!:! mıl.}uıı H Lin iııgıliz :rı gösfrrerek) - lşte bu gör
liı·u.:ı<lır. düğünüz haı-itnlur , .e ı>lföılar 

Uu nıkuıua mum:ıuu mü<lufıııı ınıı~ üzerinde uil;ı·n~ıyon.un. Bun]aı· 

ı .ıllan d:ılıil değildir. Ynnanistanın, Bulgari~tanm, 
i':.ı~ir rıılid:ılaa ıuu:o.r:.ıfı yekunu 42 Sırblstanın, J{nrndağın birleşc

ıııi}uıı Ull lıiu sterlin olarak !:ılı -
rck hep bit·den üzerimize bfr ıııııı cdilıuiftir ki, bunun 35 mil~ o. 

11tı ı~Likruzl.ı ve 5 ıui!yoıı 191 bini giin hiicum etmesi ihtimaline 
Hll•.e \ari<l:ıtile kaı~ı.lauucaktır. göre hazırlnnmış mii<Jatnn p1!lıı 
Sazı r, J,ugunkü ı;;:\rllar i~·iııdc dıı- hll'ıdn·. 

lı:lt sahatlu 'e ezcuıııle iı,:tırnal ı~lcr Talat Ucy - Güzel. l•'akıı t 
ı~·iıı ıııaulesef mlihiııı munzom lub. 

ben asker değlllm. Bu i~lerden si:.al uynlaınadığtnt la;-Jclmıştir. 
\'~rııilı:rin arıtırılması zaruri ola- anlamam. Şayet bir giin cledi

l'ul..;lır. !)imJiki vergilerle varidat ğiniz gibi dört devlet blı•k<;<e-
918 mil~ on 331 bini bulabilecektir. rek üxerimize hücum e(\ccek 
L:n clcc 230 milyoııu n\riı.lı\tu, 350 olursa lıu plAnl nı-ı kim tatbik 
ıııi:yonıı d:ı istikraıla temin edilmek 
ü1cre te~l.ıit edilıııiş ol:ın 580 mil -
~un nıilll miiılafaa ınasrııft !/İmdi 

u:rn miıyorıa baliğ olmaktııdır. 

eder?,, 
.Mustafa Kemal Bey, bu su

al üzerine 11ağ eli ile keneli gü~-
Esııseıı lıu rakam da ~:üksclebik- süne işaret ederek: 

ccklir. Bunun için bütün musrafla 
rın islikr:ız:ı yüklenmesi miimkün de 
ğildir. \'ı' 'crı,ıilerin arllırılm:ısı, Lu 
nıunz:ıın 50 milyon ınasr:ıhıı ıo sini 
lıiıl~·e ':ıridatile örti\lmek icap ecle
ceklir. htikrnz 380 milyon temin c
dt'ceklir. 

- Ben ederim! 
Diye ce\ ap \'Cl'İ ll<'e, Talflt 

.Bey hiç ses <;ıknı·mnrııı~. ı .. atifc 

':'eklinde l>lrkaç .süz claha si;ylc
diktcn .sonra. \'('da Nlip ayrıl

mış. l•'aknt. kaptdnn dı';'urıyu 

\'Iktıktan sonra giderken t\l'kn-l~a: ... ııı: "ergi si arı lırıl:ıc:ı ki ı r. !)im 
di)e hırlar 15 şlin olan olomoLil ver 

daşınm yii:1:ürıe pıiileı•ek ınnni
ı!isi !!5 e ~·ık:ırıl:ıcuk \'e moıo~iklcl 
liıerine lb hununln miilenasip Lir dar bir .Stıl'Ctte bakmış <la biı·az 
rergi konaı·aklır. cn't•I .!HU'italn J{cmnl Heyin 

Tiitüıı iizcrinden :ılın:ın Yergi !l "lıu plaıılnrı ben tatbik etle-
5ilinden 11 şilin G pense ve Ş<'ker dın.,, diye l'ercliği ce\'l\lıt\. tel
\'ergi:si .ele libre Jı:ı~ııı::ı 1-5 pens ltrl uıih e<lel'ek: 
ıırı lacaktır. 

Yergiye l:ılıi olııııy:ınlar, y~111i 2 
lıin Jııgiliz lır:ısındnıı fazla y:ırid:ıl 

ııı wrgisi 8 lıin lrıgiliz lir:ısıno kıı

ıl:ır yiiı.de :; Ye 8 hinden yuk:ın k:ı
ınn\·lnrrn v..:r;.ıisi ıle yüzıle on :ırttı

ı·ıl:ıcaktır. 

- Gör<liin mü bi1.iıu dellyi?u 
l)('uıi~. 

O zaman Mıı~la.fn Kenııtl Be
yi bil' deli fnrze<leıı Talftt Bey, 
İttihat '\'O Tct·akki fırkasının 

l·ı·'ııı ı"clı" 17.rok;:, .. ı ı·ıe beraber Yeni Yerfi esastna göre, v:ıridal u • "- ını 
~(·',Cıııu !) ı~ milyon rıoo lıiu olarak hfr.müniyetlndeıı kimsenin en 
ı.ılımin edılmekıeı.Jir. kü(,'iik lıiı• <;;i.ph 'si : ol.tu. De-
Jolın Siınon iznhatını billrıııcuen mek kl bu uızi.) elt e olıuı b~ı· 

önce, ver:ıset vergisinin de elli bin 
lıııı:li:l lin:ı.,ından fuzla i.:ıym~l Lıul 

ması içın yıizde ıı lı aı lırı :ıı:.ığıııı 

lliwe eylemiştir. 

Yugoslavyada 
kabine değişiyor· 
Belgrad, 25 (A.A.) - Havas. 

Hükumetle Hırvat muhalefeti ara 

eında hemen bir anlaşma ak.di ve 
bu anlaımanm tatbikine memur 
bir kovalisyon 'kabinesinin teşek. 
külü beklenmektedir. 

O ::\lustafu. Kewıı.I Uey ~'nıuıl•· 

kale hal'iktısmı yarat ura~ 1 ngl
llz ,.e }.'nrnsızh\l'I nrnğ;lflp etti. 
Hunuııln bernbeı· yine yiil•st'k 
cl{'basuıı bütün uıeml<'k.l'te tn
ıııtal>ilm c,,,i iı;iıı bu mu\u(fat..ı

~<~l de luHl gt'lıneili. J.;ğe ı· seue

ll'ı·ce süren milli ıuiicadele k:ı

ti mu ı u!takıyelJe net1cı.>lem.ue
mi~ olsa.) dı aC'al>a. Atattirkiiıı 

yiilist>L. dchru;mı bugün lrn~ kl
':'i ta-.dik edcı·<li? "Deha,, bu 

Anla~manm esaıtını Banovin la~dikten C\"H~l "nıuncvent,, mıı 
ana hatları 1931 kanunuesasi.>in_ !"ayılınaluhr? 

"Ben Halayda zevahir ,.e formali-
le ilibarile de\•let rei~i isem, hnkı-1 aıı::aı1] f33-
k:ııte ebedi sef Alntrırkiin ve ınilli l Ka an] k odanı içinde hareket ipucu bu idi. Süratle hareket et· 
~er lsrııet lııiiııilııiin yüksek ira<.lclc-l . r 

1 

1 d nD d k "d mek lazımdı! 
rini lallıik ve infuz etmek için gön- sız duruyor ar ı. ışar a orı or 
derilnıi~ tıir memurdan bn)k::ı lıirşey da kavga oluyordu. Polisler, ka- Cekson'un garajına geldiği za• 
dcğilinı.,, çan hizmetçilerden birini yakala· man sabaha karşı saat üç olnıuŞ· 

• ~lcıııleket dalıiliııde se:rnlınt yn. mış olacaklardı. Derken gürültü - tu. SolO Smit, oraya kendindeJ1 
p~cak oh~ıı :ncar<>I yekili Cezmi ~··- ler uzaklaştı. Fakat bu sefer evin ônce gelmişti. 
cı.ı, ~el:rımıze geldıkten ,.e ~clkık • arka tarafında ba österdi. Ertesi gün sabahleyin saat do· 
lerdı.: hulunduktun sonra lzmıre gı - ş g . 

1 
ge 

1 kl . Leroy Smitin kolunu sıkı sıkı kuzdan bıraz sonra pos bıyık ı, 
ı ece· ır. • . , J1 

• Ticaret veldilcliııe l>ağlı olıın i~· tutuyordu. ni~ omuzlu bir adam Leroy u 
ticuret uıııum müdi.irlüğüni.in kolla-[ - Haydi bakalım, dedi. Şimdi evinin kapısını çalıyordu. 
rını teşkil edecek olan yeni ınıntu. atılma sırası biz de. Polisler, ar . Kapıyı açan Japon hizmetçi I{a 
ka ticaret müdürlükleri tı•)kiliilı, 1 ka tarafta hizmetçilerle meşgul simo, ziyaretçiyi tepeden tırnağa 
bugunkJ Turkofis lcskilfılınııı dahi. 1 1 B" .. t f k 1 su'"zdu""kten sonra.· 

· . • • .ı 1 k k o uyor ar. ız on ara a oşa ım. 
li şulıelerınden ıstıfaue euı ere · ·ıı~ ı . . . _ Birisini mi istiyo~sunuz efefl 
rulııcaktır. Türkofis şulıekri mütltiı· Ve koştular. Kıhdı açtılar, ka -
lükleri kn<lrosundu bulunan ııılişayıı· pıyı geriye ~ektiler. Dışarı baktı· dim? diye sordu. 
ler "e raportörler, dış ve iç lk:.ı- lar. İlk gördükleri manzara bir Fakat pos bıyıklr, geniş omuzlll 
ret urııuın müd!irlüklcl'i ı,atlro~un:.ı poliı; neferi oldu. Polis neferi, e - adam onun bu sualine cevap ver· 
l~ksim edilecektir. '1 urku~is şulwk. ğilmi§, l:apmm mektup deliğinden meksiıı:in içeri girdi. Kapıyı kapa· 
rı bulunan lstantıul, lzıııır, ;\lersııı, . . b k d dı ve yukarıya çıkmağa b~şladı. 
S:ıııı~un ve Kan.la ııııııt:ıka ııe:ıı d l:~crıye a ıyor u. • 
ınlıclıirl•.l,lı·ri olııt•okıır. Turkorı..,ıu .. ~eroy her .şeyi göze alm'.§. ~ö .- Bütün gece eve gelmiyen koca• 
mcnıh:ket tlışrnılaki on :ıllı şulıcsın ruluyorclu. Bır hamlede polısı ıttı. smı düşünmekten uykusuz kalrntt 
dı: de uu ~cl.J(' ~üre ~ l'll i l:ıdılüt ~ :ı.1 A:lam kapının merdivenlerinden Madam Nansi Leroy'un bulundu· 
pılııcaldır. ıaşağı yuvarlan rken, Leroy da ğu odanın önüne gel.di. 

• '.\kıııll•keliıııiz<lcn geçmek ilt.l·- dısarıya fırladı ve gözle kaş ara· Kasimoya: 
re iki lıcrı:clııı il el h:I\ a httll ı le'i '>l / ·d S 't _ Madamla görüşmek istiyo· . . · d .. 1 1 sın a mı e: 
ıçrn ccrı·) aıı e cıı ııııızu .. erc er ııt' - . 
ticelcıımck iizcrcdir. Lııflhaırn1 Al- - Ayrılalım, dedı. Ceksonun 
mun )irkı:ti Ucrliıı . lleJ~rnt ~olıle sarajrnda buluşuruz. 
ht:ıııbula ) ulcu geli rınek, lıur:ıd:ın Merdivenlerin alt başında he-
.\lusul::ı, sonra Bağtl:.ııhı, llindist:rn.ı .k. ayrıldılar. Biri sag-a ö-.. •. 1 • k 

1
. men ı ıye , 

ııoturıııc' ıslrrııe let ır. . - l ld AJ b'ld'k 
l)iğcr l:ı Y) ııre ~irkrli de Hunıcn 1 tein sola dogru yo a .. ı. .a ı ı 

1. l ·ıı · 1 1 · 1 1 !erine koşuyorlardı. Onlerıne ge. olup, una sa ıı cnm e 'ı )CI cu :ırı ı . .. .. . 
r.ehrimize getirmek kin ıııünıcııal çen kımse yoktu. Butun polısler, 
~lıni~lir. Yolcıılur lıurnuaıı lıiziııı evin arka tarafında hizmetçilerle 
layyarclcrimi:t.le Adana) a taşınacak, meşguldular. 

ornd.ın :viııe Htıınl'n la) y:ıreleri le L .. dd t k tuktan · . .. .. . eroy uzun mu e oş • 
K:ılıirr\·c göturıılr<'r!dır. . . _ 

• P:ı;·ti genci sekrcıerliğinin yurl sonra umumi parka gm:l.ı ve aga~
~çindeıı gctircliği 10 rc~s:ırııtıı 1 ili l<:.rın arkasında bir müddet dura. 
eserinden nıiirckkl'P srrgi~indeıı alı rak etrafı dinledi. Kendisini kim· 
nnctık 43 eser aynlını~lır. senin takip etmediğine emin ol-

Bunlar, '.\l::ılal)acla ç:ılı~an A\'nİ mak istiyordu. 
Çeldıinin !i, Edirııcde ~·:ılı~ıın Bed-
ri Hahmiııin li, An taly:ırlu ı:nlışan Hiç bir ses gelmiyordu. Tekrar 
Cemal Zorlunun (i, fo11.h111ll•ı>le <;a. dışarı çıktı. Kasketini düzeltip 
Jısan Fethinin 3, Bursaclu ~·nltşan bir sigara ,·aktı. V c sokağın üst. 
lllkmel Onnlııı 3, Tralızoıı da ~·alı. basına doğru yürüdü. Bir taksi 
ş::ın I\lalııuııl Cudnnıı~ 2• Koın nıla _c:ıı geliyordu. işaret etti. Ve derhal 
Jış:rn Saiıııin 2, 11.mınle çnlı~an Sa- . ._. 

· · 2 I'" 1 ıılıs·ın Zc·l·ı'ııiıı ı!ierı .. ınc atlıyarak Trafolgar mey. mınııı ve ,ızrı e ~· .,. . ' . . 
6 c~e.-idir • dahına kadar gıttıkten sonra ora. 

Almanya 
da taksiyi ödeyerek tekrar yayan 
yüri.imeğe başl:ı.:31. 

, Farrington sokağında bir pati-
8u1 garı stan a da sual seriye girerek bir sandöviç yeyip, 

sordu [bir bardak çay içti. 

Sofya, 25 (A.A.) - Havas res. Sakin görünmesine rağmet deh 
mi mahfiller sükunet içinde ol • 1 şetli bir heyecan içindeydi. Şimdi 
makla beraber, Almanyanın Bul- b:.ı rr.e,;cleye, b::.tün manasiyle ka

garistana kendisin.i_:e.hdit aıt;n~ I nş~ış_ bulunu.yordu. II~m ~e ~o~.o 
da hissedip etmedıgını sordugu. Smıt ıle bera oer ... N etıceyı duşu. 
na muhakkak gözü ile bakılmak.! nüyodu. Acaba cinayetleri mey. 
tadır. Bulgar hükumetinin ceva. dana çıkarıp Kurukafaların esra
bı malum değildir. Fako.t bu cc- rını öğrenecek miy.di? Yoksa ken
vap ancak menfi olabilir. 1 disi de mahvolup gidecek miydi!'? 

rum, dedi. 
Vaziyeti anlam ş o1an 

içeri girerek: 
- Madam, dedi. Sizi 

memuru görmek istiyor. 

bir poli5 

Nansinin mavi gözleri büyüdii· k 
Güzel yüzü, yalnız uykusu:ı:luktatl 
biraz solgun ve yorgun görünü· el 
yordu: 

- Niçin istediğini sor.dun rnı.1 ~ 
Kasimo? 

:_ Hayır. Söylemedi. Sadece l' 
sizi görmek istiyor. :ı 

- Buyursun. le 
_ Başüstünc Madam! . 

11 
Pos bıyıklı memur odaya gird1• b 

Kapının hemen arkasında durdu. 
01 

Şapkasxnı eline almıştı. Diğer e-
linde bir mavi bir kağıt tutuyor• r 
du. Hüviyetini bildirdikten sonra, r 
mavi kağıdı uzattı. 

Madam Leroy: 
- Anladım, dedi. Hak"'kımda 

tevkif miizekkeresi kesilmi§. ve 
bu bina nezaret altına alınmıştır· 

- Hayxr. Tamamen öyle değil .. 

Fakat. .. 
- Fakat elinizde müzekkere 

var. Her ne bal ise. Buyurun otu· 
run. Kahvaltı almış mıydınız. 

- Aldım. Teşek'.<ür ederim. 
- Bir kahve olsun içiniz. 
- Hay hay. 
Nansi Leroy uğradıkları akıbe· 

ti gayet iyi takdir ediyordu. Şirn· 
di karşısında bulunan polis mcmıJ 
ru hem oturdukları eve, hem de 
"Leroy - Ergus tahkik b:.:rosu,, 
na, emniyetiumumiye namına GAFh~ Ku KR \!.LA ) mlliK 

YED! 

Londru, :.!.:i ( \. \,) - Gafeııko, öğ. 

le yemeğini lıiıkliıııcl:ırlarla birlikll' 
Hııckinghaııı s:mıyıudJ. yenıişlir. 

?lluın:ıile) h, !Hıgliıı üjleı.lcıı soıı!'a 

Lord 11.tlif:ıb ılc guı fişcceklir. 

de yazılı olmakla beraber şimdiye' Rir tle şn yar: Atatüı·k mem
kadar tatbik edilmemiş olan çok lckeUn kendine Yerdij!;i ı.al;ihi
geni~ bir muhtariyet verilecektir. yetl('l' ile orcln iı,:iııtlc bir mc' lcl 

Save Banovinleri Hırvat ili ve f;,,o:tl <'lnıcseycli, bu nl<'\'l.llicn 
Sloven ili ile sahil Banovini - Dal 'l;i7J'l, nıillethtin kun;et, ka3 mık 
maçya küçük bazı tashihlerile bir lannılan btifllıle etmemiş bu

tek lianovin halintlc birleştiıecek- lıın-.;aydı Jıayı·ıuu oltlıı~ııınıız 
tir. Bosnanın parçalanması fikrin harikı\lm·ı ell>ettc ~ arataınaz
den vazgeçildiği bildirilmekte.dir. dı; 1'iiı·k milletinin \ıtrlığı hil'

Bosnada muhtariyet dahilinde i- le.':'ın c•mi~ obay(h Ye tek ba':'mu 
dari bir bütünLik teşkil edecel:tir. J,uba;r<h ıtlelfüle lıir nderdcn 

Verilen haberlere göre, Başve. I Elini cebine sokarak, maktul 
kil meclis hariciye komisyonun - ErmenJ:ıin çekmecesinden aldığı 

da beyanatta bulunarak Bulga - kesik gazete parçalarını yoldadı. 
ristanın kendisini tehdit altında 1 Bu gecenin en büyük kazancı bun 
his~etmediğini, çünkü Aln anya lar ol:nuştu. Yakala.lığı yegane 

vaz'iyed etmiş ve ken.clisini tevkif Çı 
)i eylemiş bulunuyordu. 
•ı 
ki 
d 

G.tfcııko, ti8Icdcıı soııru Anı1:rib 
\C \uııanist:.ııı clı;ılerıııi k.:ılıul etmiş 

tir. 
1.ondra, 2j (.\ . .\.) - fıafeııko Lu

ı,ıuıı üJJeden soıını llulifaksb yeni 
Jıir goı iışrııc ).ıpnıışlır. Al,şaııı Ho -
llı:tlll a elçisi Lir uiııe H'rrıı i~. dıın·

dc lıafl·ııkorluıı h:ı~ku llulifaks, ,\µ. 

l)nıouılt, Frunrn: Liı) iik el~·i i , liot 
lll'lidı.:ı, !'il:ıulıupe, ClıurdıiJJ, Sirı<; -
laır, .\llee, YJ.ıı ~ı ıuı, <.aı.Jogıııı \C Hud 
son da lıazıı· Lı.Juıııııu~hınltr. 

L\L;tı.ız rıı.u::w \ l'~.\S 
Ll'ıl.\:-; L.\ RIXD.\. 

Loudr:ı, :!j (.\ • .\.) - 1\e~rc<lıleı. 

bir ıeı,Jiğdı:, ıllııı Mıılt:ıdaıı Jı.ıı eke! 
eden lııgılız .\.kdı:ııı:ı: Jılosııııuıı c\
Hla Yunun lrnıııııl.ıı ıııı, h.ıbrıs, l·ı-

lı,liıı 'ı: .\lı~ırı il) .ırd ı·Jece.,i 'c 
oııd.ııı :.oııra sıırki .ü.ı..leııi:ttle ııı.ıııt·\ 

ı·.ılar :> p.11.:u.,ı hıldıı ılıucl. t l'd ı r. 

Loııdı ı, '.!j ( \ .• \.) - lluril'İ) c en
cıiıııcııı fJU ,ılrnlı toııl:.ııı.ır:ık sııllı 

( Det~amı var) 
ile mU~terek hududu olm:ıdığını ----------------------------

Bclgrad, 25 (A.A.) - Havas <lulıa ileri IJir i~ gön·mez<!i; hii-

Ajansından; ıa~n. milli delıasmın gii.n<'°;'ill· 

bildirmi~tir. 

Kesanlı Halil ndJ;yeyc 
· teslim edildi 

Evvelki akEnm Tuhtakaledc, 
arkadaşı l\Iustaf:ıyı dört yerin -
den bıçakla ağır surette yaralı -
yan Keşanlı Halil dün adliyeye 
teslim edilmiş, birinci sulh ecza Resmi mahafil, Vene dik görüş. . . 1 . ., ı 1 . ·ı ıe · 

. .. . . den hır ZJJU. ıuzme"' uı e ıı ~ - hk me.::ıinde sorguya re kildi!;:. melen uzerıne Yugoslavyan.n sı. , 1 1, k t b 1 ma e , 
. . _. . . da ııa koynutaz< ı. ' u n 11 ıa- ten sonra h:ı.kkmda tevkif kuı u. 

yasetın<le dcgışıklık hasıl olma~ 1. • ... . 1 1 n'\-.;ı \t'ltiirkiin bir ı . . . 
ın uo\ e o ı • · • rı verılmıştır 

mı~ ve Yugosl::ıvyanm Halkan An · b' · "li · ı· tli . ı 
. . . . mankt•n olmnsı, " ~n •° Carih Halil eoruusunda l\for. 

tantına dahıl milttefıklerıne sada· 1 1 , . y e> ' 
r<'rt., ol111u"1, hn .rna t <' ıa tacı- tafa'-'I vurdugunu saklamamı:, katinin zaafa uğramamış olduğu- tl J 

. llln som·nıhm Jrnmı lıııası mı e- şöyle demiştir: nu b!yan etmcktcdırlcr. • 
A , f'l ..... 1 ınek.tiL· ·r - Evden dı~nrı cık:ırken Mus. 
ynı mana ı, ı ugos avyanın . · . .

1 
• 

· ı b"t r ı ·' · · Soııı·a \t nliirk ülclliktcn ~on- 1 t:ı.fa bır tavuk mcse1esınden ı.cı tamamıy e ı ar:ı o ..ıuguna yem. • • • . , T- d · · 
.1 • t tmekte Yu 1 a '"ı omm lı·· müa~ uclı t:ı ınm 

1 

kadınla kavga ec...ıyorc...u. Aer. .sı 
uen ı şare e ve gos avy · • ••· .. ., 1\ •• .. • k v acı oldu-undan sık srk 

komintern ale ... hiıı.dcki misaka da hlrHktc gonıiUdugunu kabul çok a g g 
.1111 J • d 1 y ;;. 

ti. aki mutasavver olduau habe. 1 ctnıE>k ckhnnm yalnız ziha~·ut karakola gı er, ç:o ugu çocubu 

Sabahatin katili 12 seneye 
mahkum o!dtı 

•Ş r " ı ! ·· ·· tü 1 hrdr 
rini tebip cylcmektedirler. ohmlnra hn.,.ı·eımektcn ziyntlc yuz us rn . ·-· . .. .. 15 ~ün lrndar evvel Beyo.:ııırı ı Mahkeme, Sabahatin evveli 

· · · •· · · · · kl . ı Yine kavga ettıgını gorunce • ~ ~ 
ita1y;m hiıkumetının boyle bır lolcnleri hn tnı ılıı ha aı ınc "" 1. • d' . da Sakızağacmda Kapan soka. Abdurrahime fevkalade iltifat 

1'" tira d asla teklif etmemiş oldu. h•C'l'lt c<lcn lıiı· mR ııa n·rnı iyor 

1 

da yanlu~adım. Akyırmdnl'kıtste bım': °'ın<la Gülizarın kızı Sabahati ta göstererek kendisini musrafa. sok 
ccplı<.!si ıc~l.ıli ı~·i ıı ı,ıirı~ilcn ıııih.ıı,;ı,.: :t • • • ? kız<lı. kı yumru vur u an a§- ~ · 
1 clerııı ne ::.;;nıad:ı Lııluıulııı>ı rıu g.ı Le,pı;-ı cdılmektedır. 1111

" • k l' a çirdiği bir tesliyi de banca ile sol memesinden vura - masmı ve bilahara yüz çcvirme-
tcıl.:ık clıııhlir. P.esmı Yugoslav mahafili, Yu- Milli (frhnyl t"k ,.t' gayrlkıı- · a e ıne "e d E d r ak öldüren Orhanaazinin Yeni. sini, katil lehinde tahfif sebebi · . . · . . • kafamda pn-l'al' ı. ı sıra a e. · ı> 

.,.o 'avya'1ın hıcbır zaman Sovyet hılı tf'cezzı fıu··ıı:et llll'k '<" hu sı- . . k 1 + ~ kö·ründen 5 coruklu Abdurrahi _ olarak kabul etmiş ve tayin et-Öı{rcıııhl ğ ııc· gore 1.urd 11. lıf.ı
ı,~ d ııı ı .. ırcıı .. o ılc ).ıplı ı .oı.ısı.ıl 

leı ıı ıı lict•)i lı.ıkJ...ııH :.ı ı ... 1 ıı ı.ıl 'l • 
n şlır. 

~· • .. . . lınde bır bwa par amış.ı . ...,onra. .> • 
!::ri t:!:111namıs ve komıınıst p1opa· l'nlı )'Rlıuz milletJn l'esıuı olıın .

1 
. min cliin ag'Tır cezadnlci duruşma. tiği 18 sene ağır hapsin üçte bi-

• .. d 1 ~ . sını bı mıyorum ... 
antl:ıwına kar!'l daima muca e c 1 mill ı !;lf'fınl' hnsn•:\lemekfo drl H 1.1 d .,... t f b . ~1 b"ıtirilererl: mahkumiyet kara _ rini indirerek, katili 12 sene hap· ., · , • • .. a ı c nı us a anın aşm::ı ın. -

~t ıı"s olfo~unu hatırlatmakta' ve lrntl\. \ftl'lhl". :NHt>khıı mlllı mu- d. a· Y• t t' .... d 1 l'I bildirilm".,tir se mahkum etmiştir. Tarafların - · • . " . .. .. . ır ıgı es ı yuzun en yara nn • • ·:ı · . 
ı l .,- ı \ \) ıı ı uu hal.n Yuaoslavyanm komın. ı·ıulelf! de\ rhule lnonu zarf'rın· il .. .. .. . . d d" ı Abdurrahım Sabahatı buraya malt vaziyetleri nazara almaralc 
•
1 ııı •a. -·1 

• • - •
1 ~.ız e - . .. . . . . . .. . mı~ y zu gozu sargı ıc;ın ey ı. . • .. 

J...ııııle se' "cd ıl.ı·ek ol.111 lıı;.: ı llC'r< ııiı tern alcyhındcki mı saka ıştırakını rlt-n ıııcuu·a Ru3•hk !\IHlet )ferli- I gelınce tanımış, aşık olarak ko - ta Abdurrahimin, Sabahatin va; 
\" ısiııgloıı Lih iik l'I~ ıst l.inıl ·1' ııı ~ ( iüzıı'TI ~.z kılma!~ta olduğunu iıa. l. .. ı rcl-;l •ıfatile tebrik telgrafrn-

1 ebtıdl dAhi d~ hlr <lehıunn sii-
1 
yüne götürmek istemit\tİ. Fakat rislerine 500 lira tazminat öde

' ne Lon.l Lollıi~ıı ll~;ıı c·ılilıııı;.- v~ -yJ_. ıiştir. Komünist fırkası,l,la Al11liirk lsnwt lniiııiiııiin ele hntıı kin bir iilfılliiıı tahakkn - kız kentlisini sevmediğini söyle- :nest ve davacı Gülizarın vek!Iet 

liı·. 20 sc.1ec!:. b::::i Yugoslavyada il.. ,hasını kayclt-lmektcn ı:ekinm<-- jku llizırn geJdiği kAnnntlııdc 
1

mesi üzerinr:, tabancasını c;:ekerek ilcreti olan 30 lirayı ödemesi ka-1.oadrn, ~5 (A .. ~ .) :\,ııııı ı .. ııııu-
1 1 .tsıncln 1939-40 biitçcsi Jı::ıkkınıla ga edilmi~ bıılunmak~drr. mletlr. Demek ki eh<'<lt ,er Ye• d<-~Hcli. AısıDl l'S öldürmüştü. rar aştm mıştır. 
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ki 
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izmir takımının Ankara mağlObiyeti nasıl oldu? Milli Küme fikstüründe 

4teş takımı, Ankaragüçünden GarWen 1~~.~!~u Y!~~!d~dLl,unbuL 
D 

e d 5 1 e J J • Küme fibtnrilnde apğıda 1ö1te. da. Eski maç: 2 • 7 • 939, yeni 

o nra emırspora a - genııuı 2~man~~ .. 112:8~p5ıı_;r9;3,tı9a,riy.etannı· bmauJdaç·. ma~~~i;.~~r
939 

~;;~i~~nbulda. 
• Eaki maç: 10. 6. 939, yeni maç: 

b d k 
27 • 5 939 tarihinde 8 • 7 939 tarihinde. 

Zmir ikincisi ütün maç esnasın a i sonsuz enerjisi vesporfmençe Beıiktaı - Vefa: tıtanbulda Demirspor - Beıiktat İltan. 
7 k ı ı d k b eı'ki maç 4 6 939 yeni maç: bulda. Eski maç: ıı . 6 • g39, ye-

h a re kef le An ara ı ar üzerin e ço iyi ir tesir bıraktı 3 - s. 939 t~rihlnde.' ni maç: 9. 1. 939 tarihindedir • 

. Aııkara. (Huawd) muhabiri· OYUN NASIL OYNANDI?. 
ı Yazıyor) - Cumartesi ,unu Oyun, Tilrk ismini dünyaya 
karagücU ile karfllaprak 6-0 bUyilk bir tötretle yaym11 olan 

ib~ ınühim bir sayı farkı ile bUyllk pehlivan Kurderelinin ha. 
gl{~p olan 1zmiıin Atee takımı tırumı taziz için bir dakikalık 
nıirsparla yaptJğı aon maçta süldtttan. IOnr& Demirsporun vu.. 
5-ı yenildi . ru§U ile bqladı. Çabuk bir hU. 
!~tanbuı pmpiyonu Be§iktafl, cum yaparak Atet kalesine inen 
ırde 2-1 ile mağlQp etmeğe Ankaralılar, mafUkp ta olsalar 

U\'atf ak olan İzmirlilerin, bir rakiplerine kolay bir galibiyet 
eVVel yağıelı bir havada kay. vermemek azmiyle oyuna başla. 
Ye al111k olmadıkları bir sa. yan bmfrlilerlıı mOdaf aasmda 

~a. Ankara ikinchıl karşısmda takılıp kaldılar. Bunu. bir i~incl 
5'"adıklan bu farklı mağlfıbi. ve Uçüncü akmlar takıp ettı. Ve 
tten sonra Ankara pmpiyonu- evvelkiler gibi her seferinde de 
.da daha bUyUk bir sayı far. lzınir müdafaası muvaffakıyetle 
ıle Yenilmeleri bekleniyordu. durdurdu. Oyun, Demirsporun 

tına rağmen dün evvelki gUn • devamlı tazyiki Ate§in enerjik 
daha iyi bir tempo tuttura. mukavemeti ile gol olmadan de

k oyııayan ve sahaya da nis. vam ediyor ve dakikalar boş ge. 
ten alışmış olan lzrnirliler bü· çiyordu. Bu mUddet zarfında a. 

in °YWı devamınca takdirle kar çtklar vasrtaBile yapılan bir ka<: 
anacak §ekilde enerjik bir o. Ateı akmı da oldukça tehlikeli 
~ ~ıkardılar ve kuvvetli rakip. fakat bir netice vermeden geçti. 
l'inın fazla gol yapmalarına ma Bir aralık Ateşliler Demirsporun 

olmakla beraber az da olsa bu tazyikinden kurtulur gibi ol. 
d sayı yapmafa da muvaffak dular .. Merkezden, ac;ıklann yar. 
sular. dımı ile seri bir a.km yaparak 

tat, bfr evvelki maflfıbiyete Demirspor kalesine indiler. GU • 
ek en sportmence hareket ede. r.el bir gol fırsatı .. Fakat tecril. 

Çok milsbet bir intiba bırak. besizlik yilzU.nden istifade ede. 
~~ 

lstanbul istişare 
heyeti 

Pek yakında toplanıyor 

Kurtderell namına 
Bir altın kemer 

yaptırılıyor 
Ankara, 2' (Husus!) - Be .. 

den Terbiyesi merkez lıtıoare 

heyeti kltlp nizamnamelerinin 
tetkikine ba,ıamı,tır. Bu mG
zakereler eanaaında. Aııkara

dakl spor klUplerinden ve An • 
karada bulunan bazı İstanbul 

klUplert azasından davet edilen 
murahhasların da fikirleri a
lınmaktadır. 

Milli Şef statta kendWtıi alk'ı§layan 1ıaZkt .te1Am1syor 

Beden Terbiyesi İstanbul mm.. 
takası lstlp.re heyeti vali Latfl 
Kırdarm rellllfi altmda bulOD· 
!erde toplanacaktır. Kimlerden 
tetkll edilecetl bentız maldm ot. 
mıyan §ehrimiz istiıare heyeti • 
nin bu ilk toplantısında mmta • 
ka bUtçesile kararnamesi tasdik 
edilecek ve bunlar umum mUdilr 
ilik istipre heyetinin tasvibine 
arzolunacaktır. 

Umum mUdUrlUk ~tipre he • 
yetinin tasdikinden IOJll'& ve l 
haziran tarihinden itibaren tat
bik mevkffne konacaktır. 

Beden terbiyesi umum mtı
dUrlUIU merhum Kurtderell 
Mehmet pehlivanın kabrinin 
yapılması için Balıkesir mınta· 
kasına emir ver.diği gibi, bu hu
susa yardım olarak da 200 u. 
ra «0D4ermlştlr. Ayrıca alteat
ne de 200 lira yardını J'&Pmıt • 

çm ~alibiyet ibresi yine kuvvet
li, daha teknik ve bilgili oyun. 
culardan mürekkep Demirspor 

lehine döndü. Ve 10 uncu daki. 
kada Orhan üçüncü, 16 ncı da. 

kikada kUçük Orhan dördüncü, 
35 inci dakikada da yine Orhan 
be§inci ve son golü yaptılar. Bu 
arada İzmirliler de bir kaç sa. 
yı fırsatı elde ettiler. Fakat tec-

rUbesizlfk, heyecan yilzilnden bu 
fırsatlardan istifade edemiyerek 
maçta.n 5-1 mağlbp olarak çık. 

Bu hafta yapılacak 
maçlar 

Becl• T...W,- lı._... Böl· tır. 

meleri idi. İ.fte lmıirliler AnkL 
radan mağltp olarak aynldılar. 
Fakat bilhassa ıu yukarıda aay
dığnn bir kaç nokta yUzllnden 
gür.el bir intiba bıraktılar, gerek 
büyüklerimizin ve gerekse hal • 
kımızın sevgisini kazanarak git. 
tiler. Bu da bir muvaffakıyet de. 
ğil midir? .• s•i F•tW Ajulıpu ... : 

ı - Cumartesi, Panr ve Pa. Bundan baoka ma7111a tık 
zarteıi günleri muhtelü ıtadlaıldı haftasında Edirnede Kırkpınar 
yapılacak maçların ıaha ve saat· da yapılmakta olan yatlı gtıret 
lcrile hakemleri aıağıda teıbit edil müsabakalarında her 11111 bl· 
miıtir. Oyunların muayyen zaman rlnci çıkan başpehlivana fv~:ıı

DEMlRSPORA GELiNCE: 

Ankara f&Dlpiyonu, beklenen 
neticeyi elde etmekle beraber bu 

• .aa .NA84• ı cı. ~aa 

rin yilbek eııerjial b1r aralık rer bulundulundan ~ qalt 0Jm17arak en çok pmplı. 
· tak maçlardan 10 dakika enet nha. yon olmuş pehlivanın malı ol· 

şampıyon ımm ·oyununu bo _ ''K rtd u Jı( h 
zar gibi oldu. Bununla beraber da hakemlerin emrine amade bu· mak üzere u ere e ~ 
neticeden emin olmalan m tat lunmaları lüzumu ehemmiyetle met pehlivan kemeri,. 11amlle 
tempolannı tutturabilmeıe':.uu tcblif olunur. bir altın kemer lhdaı e4llmlt 

· · ve yapılmaıı İstanbul sanatt&r 
temın ettı. Bilgi ve tecrübenin TAKSIM SAHASI 1 ti ıcemer rdi UltUnJ ıanna ıımar anmıe r. 
vel ~ tlP 80Dl'alan 'il· 29 • 4. 1939 Camut...i bu seneki müsabakalara yeUt-
ze o da iltve ederek btanbulıpor, Beyotluıpor tlrllecektlr. 
hakli bir galibiyet kuandılar. Beykoz, Kurtuluı. Saat 14,30 da. 
Demirsporun bet g'OlUnden dör • Hakem Tarık özerenıin. 
dUnü bqlıbqma atan Orhan bu Yan hakemleri: Needet Gezen 
maçta bllhaua nazan cllkkatl ve Feridun Kılıç. 
celbettf. Takım umumiyet ltiba. Demirapor - Galataaaray. Sa-
rile ~r.et bir oyun oynadı. at ı 6,30 da. Hakem Şui Tezcan. 

Güneş klübünün 
binası satılıyor 

MAÇIN HAKEMİ1 Yan hakemleri: Nuri Boaut ve 

lrapor _ Ate§ maçında ff!Iİret"ler ve bu mil.sobalcıa4a Or7'Clfl AftTcaraZılann Ukgo?W yıtlfHlr.,,. Oyunun hakemi Necdet hak • Adnan akın. 
. . görıneğe gelen binlerce se. zevkli safhalar. anederek hara • NASIL OYNADILAR? kında da, idaresini, ıtadı doldu. FENERBAHÇE STADI 

Faaliyeti tatil edilen Gtınel 
klUbUDUn Taksimde BomaDJ& 
koneoloeJufu lttisalindeJd Jobll 
Beden Terbiyeei umum mlldUrlO.. 

rcı ile dolmuştu Seyirciler ara. retle devam edıyor .. BUtUn PY· Geçen haftaki Betiktaf maç • ?'aD yirmi bine yakm seyircinin 30 • .''. 1939 P ... r 
da lI . . · D h·l·ye Ve retlerine rağmen 20 dakika mUd. larmdan eonra lmıfrllle-'- .__ hiç birisini memnun etmlvecek Anadoluııhar - Kadıköyıpor. 

.
1 

arıcıye ve a ı ı • Dem'- .-ıu, AD • .r Sa ı o leriıniz, bir çok mebuslar, Be- detle s:oı yapamıyan u-ttpor. karadan İstanbul l&Jllplyonuna derecede fena idi demekle iktifa at 2,3 da. Hakem: Feridun 
n 'l'erbiyesi umum mUdUril Ge· Jular nıhayet 22 ncl dakikada ilk nuaran daha iyi bir netfee Ue ediyoruz. Kılıç. 

~raı Ceınn Tahir ve umum mU. uyryı çıkardılar. Bu gol, Arifi~ d&ımai zaten beklenemudi. A. Celdl Yan hakemleri: Rıfkı Abay ve 
tlUk erkanı da mevcuttu. tık gllle1 bir kafa VU!'UfU ile huır. Herkes Ateıfn, bmirdetd pllbi- Bahaettin Uluör. 
\itenin n1 dotru .ı&dr ıadrfı fırsattan istifade eden Or- yetlnıe rağmen burada mağl~p o. Cezalanan idareci Topkıpı, Arnıvutköy - Hilil, 

ğU tarafından satm almacaktn' 
ve l hazirandan IOllra genifleye
cek olan Beden Terbiyesi ı.tan. 
bul mıntakaaı büroları bu gür.el 
binaya nakledilecektir. 

Davet l'eflendi:° ~ f tnönUnUn hanın ayağı ile yapıldı. lmıirll. lacafma muhakkak nuarile ba. Kurtutuı muhtelitJeri aaat 14,30 
eliti "ı· eill Millt Şe. . in co•"- ler, 0'01 yemiı olmaların& raf. kıyordu. Fakat bu farklı maflQ. Be1ikta1 klübü idarecilerinden da. Hakem: Ahmet Adem GöO'· .r rın bin seyırcın r e te b k dU • Mühim bir meaele görUpumek 
u.rı tezaııu vesile men herkesi hayret ıra an biyetlere rağmen bmlrUlerin e- Sadriye İzmirde Beıiktaı - Ateı· n. üzere Beıiktaı. Fenerbahçe, Gala. 
ldu. B·nı rat yapması~a "si yüksek bir enerji ile oyuna de. zilmiyerek, yılmadan çahımaları ıpor maçındaki bir hareketi dola. Yan hakemleri: Sami Açıköney taaaray ve Vefa klilplerinin 28 • 
iıı da.~·~rce halk Cum dlurre~a: am ettiler. Zaten taınmm en ve oyunu baıladıklan gibi bitir. yıaiyle bir i~tar, Anka.rada Beıik. ve Şahap Şiımanoilu. 4 _ 1939 Cuma ıünil akpmı uat 
leale~l alarca alkışla ve ~yi ıarafJ da bosD)madUl. mane- meler! blly(lk bir takcllrle kareı. tat - Demırapor, Bepktaı - An Derninpor - Fenerbahçe. Saat 18 de Böl e merkez· ..wı· t 
lh-e karpladı. viyatl&n sanılmadan aynamaaı. landı. İçlerinde kıymetli eleman. karaglicil maçlarındaki hareketle· 16,30 da. Hakem Halit Galip ta b. 

1 
abha ın.~ d ıye ~ 

-~ VE TAKJMLAR dır iki tarafm blriblrl arkuma lar bulunan h:mfrlilerbı kuvvetll rinden dolayı da Uç ay ıeçici halr Ergü. • r ı~er mur 
1 ıon ermelen 

~&çnı hakemi ayni zamanda k~ bir kaç fll'l&ttaD eonra bir iltlkbal vaadettifine ftlphe mahrumiyeti cezalan vcrilmlıtir. Yan hakemleri: Adnan Akm nca 
0 

unur. 
u 'Po:tarı ajanı Bay Necdet U· Atefli Jtet&dm 40 mcı dakikada edilmem~lidir .. Takımın b~lhassa ~e~lli tar:°?i olan 24. 4. 1939 tL ve Tank öserencin. _Saa_t_l_G-.3-0-d-a-. -H-a-ke_m_:_l_n_et_M_u. 
tan ldi. Sa t 

16 30 
da yan ha. tJiı beraberlik rolü maçı da. nazarı dıkkatı celbeden cıhet o- rihanden ıtıbaren bu ceza mevkii ŞlLD DöMtFINAL MAÇI bittin Apak. 

eeın1eri bera~=-~- old"""' hal- hayaphe..-..nll bir ..ıtıaya ~· yunculann. tam .bir sporcuya ya. meriyete cirmiı olacaktır, 1 • 1 • 11111_ P•--•~,· 
s•-d u.wç -- 3""- ul d n n k ak b k ld h k t t - _._ Yan hakemleri: Necdet r~zen .....ı "6 a "tkara.k takımları ça. Buna, oeınirsporl ar evre ı ıpc ır şe ı e are e e • Silley---ıJ• v.:: ·"r "" lk k la Orha UMUU Fenerbah5e. ve Nuri Boaut. 

ir · Sahaya evvela Ateş, kısa bitıııeline bir dak a a • • 
faaııadan sonra da Demir. nın ofsayd vaziyetinde yaptıgı 

tldr k C::tktr. Mutat merasim ya· golle mukabele ettile~. S~dı dol
ildr tan sonra takımlar şu te• duran yirmi bin seyırcinın pro .. 

e ,, . da hakem bunu 
.r erıerıni aldılar. teatolan araaııı dev 

l>entir . aevTcet, gol addetti. Ve blraı ~ • 
az& ~or: lamail - 'i I 2-l Atet aleyhine bıttı. 
. - kamil. /braJıttn. brG- re 
ınt - Zeki O ·h Or1ıml Arif, M m aon 45 dakikasında h. 
fıt.,tafcı. ' ı an, .. aç çocuktan biltiln kuv-

A. • nıırın .genç a tıerile c:a. 
·C~: Sami - O em.al Sezoi - vetlenle. bUtllıl ı yrebu oyun.un 

t'ni ô ' . N ıl r ttk maçta ve 
fti' »ter, Salih - Azız, u. 

1 
ıııt •. · vretindeki sportmence 

• ıı, Re~t, Mcı1ı.mut, Ferit. birincıtlde . takdir eden halk mU.. 
~ıık cL. ııareke erı l 

1
si 

1 
ara tampiyonu mutat ka diyen tsmir takımmı telJC 

ı.i .Y e OYnarken Ate' Ankara • tenıa ve aJkllllyordu. hkat bU. 
. u. maçında sakatlanan kaleci 1 ediyor ati h•"'aya didinmeye ve 

:Yfın· tiln bU ..,-....- ' 
ale . ın Yerine eski ve enıektar __ :ıı-..m&Yfo raiJDell netıced• ma. 
~Sa-·~ ~~~· 

-ı.,.& koymutt~ , 




