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Tlirkiye - Fransız 

muahedesi 
Ankara., 26 (A.A.) - Büyük 

MiUct .Meclisine tevdi edilmiş o
lan Türkiyc-J."ransa dostluk mu 
ahedcsi ile müşterek beyennamc 
ve optanlara müteadir protoko · 
lun tasdikine ait kanun layihası 
Hariciye encümenine havale edil· 
nıiştir. 

HERYERDE 3 K U R U S 

Fon Papen Sir'kooi i$tasyonundcı 

tından kıırşılanmııı.LU\ 

1'"on Papcn, öğle y~meğlnl Pe 
rnpıılas otelinde yemiş, öğleden 
sonr!l Taksimdeki Alman konso 
losluğuna uğrayarak bir mlld . 
det kalmış, akşam üzeri ekspree 
le Ankarayn gitmiştir. 

'

r Mısırdaki manevr(4 ""r' 
Kahire, 26 (A.A.) - B..ıyu. 

manavraalrm son kısmı şimdi is. 
kcndcriyc civarında milli müdafa 
nazırı da hazır olduğu halde ecre 
yan etmckte.dir. Manevralar bittii 
ten ıonra İngiliz kıtaları sahiller 
de be! müstahkem mevkilcrdeı 

sckilccckler ve yerlerine Mısr kı 
taatı gelecektir. 

Oslodaki güreşlerde Mersinli 
A~metıe Mustafa galip geldiler 
Oslo, 26 (A.A.) _ BugUn Os- Ç b h 

l~'dabıı~lıyangUreşAvrupa§am- 0 an Sayı e· 
pıyonlugu greko-Rornen mUsn-
ba kalnr_ınd.a ~şağıdaki neticeler sa b i 1 e yen i 1 d· ı 
elde cdılmıştlr. 
Güreşe Türk ekibini teşkil e

d:n yedi g~çiden altısı bugUu
k~ maçlara ıııtirnk etmiş ve 72 
kıloda Celal atik "bay'' olnrak 
hasımsız kalmıştır. Tilrk ekibini 
alakadar eden teknik neticeler 
şunlardır: 

.. 56 ~ilodp. Kenan, Finlandiyalı 
gureşçıye ve 61 kiloda Ahmet 1-
ş~k Macar güreşçiye, sayı hesn .. 
bıyle mağHip olmu§lardır. 66 ki· 
loda Ankaralı Yaşar şampiyon 
Y~arla kanşbnlmamalıdır-Nor 
\'eçli güreşçiyi sayı hesabiyle 
mağlup etmiş ve 79 kiloda Mer
sinli Ahmet de Lituanyıılıya )ine 
s~yı hesabiyle galip gclmi§tir. 87 
kıloda Mustafa çakmak Estonya
lı ~eo•yu sayı .. hesabiyle mağlub 
etmış, fakat agu· siklette Çoban, 
lsvcçli güreşçiye yine sayı hesnbi
le mıığlub olmuetur. 

·ı 
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Köy maktepf eri 
Nerelerde yeniden mek Sovyet Türkleri 

tep yapılacak Yeni bir y~zı inkıl" 
"izvestiya,, nın J 7 • 4 • 

tarihli nüshasın:la "Latinlet 
alfabeden Ruı alfabesine,. 
bir yazda deniliyor ki: 

m!::~~ı .:,~ı:;;~~ifın~~y~:ri:~~ Yerebalan sarayı 1 Yün ip 1ik1 erinde h i 1 e 
ıumşı~letıkaaızadıskı:nda 9~9 vılı kö'- büt. Etrafı istimlak edilerek ı 

- .J .J l • d h · ı • k "Son iki yıl içinde Ruıy 
Samsun limanın

daki bora 
çelerine konulmu tahsiat ile lm. park yapılacak ıcaret Q ası 1 enın önüne geçme \ yalist Müttehid Sovyet Cu 
renli. Sofular, no;oncılor. Kur • ş hrin iman ıçin ayrılan be Be, altı mavna büyük yotindo bir yıg n cumhuryi 

na, Karncakby, Şı·a) ipli, Isa. Çn- milyon lira t hsi atın miihim bir için bir formül teshil etti zararlara uğradı ulkel~rde oralarda yaııyan 
naklı, Soğullu kO) lerınd bu )111 kı mını EminOnü kozası dahilin. Samsundan ,.hrimizdeki ala - lor !atin alfabninden Ruı 
ıçinde yaptırılacak ılk okul bina. deki Ycrebaton • ıoyile, Binbir. Ticaret edası meclisi idaresi Bu karara göre. bundan sonra !.adarlan gelen haberlere güre, •ino goçmoktedirlor. So• 
!arının yerleııni t bit etme< ı ;n d ı k aroyının bulunduğu semte dün saat 15 te toplonmı<, bazı mü yün iplikleri nmboli<jlor içinde ve 'Welki gece Samsun limanında Birligi Ulüm AkıMlom;•inin 
köylerine bırer heyet gitmiş, tos. harcanacaktır. Pek harap bir hal biın k raıl ır , rmişür, muayyen miktar sıklette sabla- ani bir boıa çıkmıı. bazı kazalo.. Y•Z< ennitil•il bu müna 
bit işini tan amlamı tır. de bulunan Bmbırdır.k sahası ilk olarak eski Denizbank u. enktır. Ambaliıjlar iki türlü ola. ro sebep olmu,tur. Bora sırasın. Ruıya lllüttehid Cumhuriy 

Bu kazaya boglı 1 \ezli. Gök. bUylık bir park haline getirilecek mum ınüdUrü Yu u( Ziya öniştcn cok ır. Bırincisl 20 gramlık dört da sahilde bağlı ve Demlı1i olan vimlorinin lbanlan için Ruı 
maslı, Kurfalı, KOmür lik, Ker • ' etrafı kknıilen istiınliık edile - münhal kolon oda ikinci reisliği. turayı ihtiva edecek, ikinci kı - Ali Osman isminde birisine alt aı temolinde alfabo ve imli 
\ansaray, köylerinde 93 yılı bili ccktlr. Yıne, tarihi bakımdan bil. ne seçim yapılmış , .• ~lerkcz Sim do 80 gramlık 10 turadan mli ıki tonluk Aslan adıdaki yolcu teri yaratmak aahuında ~ 
elerine mevzu tahsisat ile inşa- yük bir de" eri olnn Yereboton sa Bankası lstanbul şubesi mlidürli rckkep paketler hnlinde satıla - motöril iplerini ve demirlerini ko laliyot göot«di. sına başlanmış olan ilk okul bi.

1 rayı etrafındaki binalar da istim- Mahmut Nedim intihap edilmiş. caktır. Yalnız az ve fazla olarak parm.,. denize a~ılmıştır. Moto
nalarının temel duvarları yükqel. I lak edilerek. burası büyiik bir tir. Bundan sonra ticaret ve za- yüzde üç tolerans kabul edilecek. rU bir daha bulmak kabil ola • 
miştir. İn§aatın ikmaline yardım meydan halıne konacaktır. hire bor~ası talimatnamesinin 21 tir. Yün ipliği satanlar ambalfıj- mamıştır. 
olmak üzere husu i muhnsebe büt ---o- ınci maddesinin tebdili hakkın _ !arın üzerine isimlerini değil nu. Liman açığında demirli bulu • 

esinden 900 liralık bir yardım Ha 1kev1 eri daki vekalet tebliği tasdik edil • maralarını yazmağa mecbur tu • nan Ege vapurundan mal alan '"Bu itle, alikadar cumh 

Bu munaaebetle adı ceçeıı 
titünün müdürü V. A. Petr 

yapılmıştır. miş, borsa harici muamele gören tulacaklardır. Satıcı ve bandaj 5-6 mavna da tehlike geçirmiş. ve ülkelerin fırka ve cemiyet 
Yalovada, Kirazlı köyiinde 93 Piyes müsabakası ve talep olunan malumatı vcrmL sahibi tüccarlar eksikillerdeıı ler ve ancak içlerindeki yükleri kilatları mümesillerinin itti 

yılı bütçesi tahsisatı ile yaptı - neticelendi yen bazı firmaların tecziyesi ka. müştereken mesul olacaklardır. denize atarak batmaktan kurtul. Moıkova ve Leninırad di 

diyor ki: 

rılmakta olan ilk okul binasının 1 JT lk rarlaşmıştır Yukarıdaki şartlara riayet etmi. muclardır. Bu yüzden bir cok tüc- meşgul olmuşlardır. Ruıya r.. JT. P,ırıi ~ i tarafını .ııı .ı "' · . 
1 

·ı -çatısı yapılmakadır. Bu okula hu. ini ııu•ıMıplurı ::ır.ı,ınlla arılan Son olarak, pıyasada yapıma- yenlerden ticaret odası kanunu • car e~yaları mahvolmuştur. Bora hid Cumhuriyetinde yaııy 
susi muhasebeden 820 lira yar • pİH•.. uıii alı.ıl .. ı-.ı llC'Iİl'P!cıırııi· <Ya başlanan ve bilhassa .~rnl~ın nun beşincı maddesi mucibince limanda da tahribat yapmıştır. kavimin dilleri için yeni alfa dım edilmiştir. Ayni kazanına a. lir. Bu mii bak ya 27 eser gön-ı aldanmasına scbe polan bır hıle. beş liradan yüz liraya kadar pa- -o- hazırlanılm ıtır. Komi (Z 
ğı Kocaderede 3, Ta kôprüde bi- derilmı tir. Bir jlirl heyeti Parti nln önüne geçmek için yeni bir ra cezaaı alınacaktır. muhtar cumhuriyetinde, 
rer dersaneli okul binalarının in. Genel Sekreterliginde toplanmı., formül hakkında mii?.akereler ya Bu karar 1 Nisan 940 tarihin. Tramvay, elektrik idare- tanda, Kalmuk muhtar cumh 
şaatı devam. etmektedır. Çengi • e eı l r üzerinde yapılan tetki'·at pılınıştır. Malum olduğu üzere bir den itibaren muteber sayılacak - lerinin karlan tinde, Çeçen, tnıuş muhtar 
ler, Yukan Kocodere, Kabaklı, netic inde; üy leıind n Ved.,t müddetlenberi ptyasada yün ip • tır. Ayrıca bu tarihe kadar mu - Tramvay, Elektrik ve Tünelin huriyetinde, Kırımda., ıiınall 
Kökçedere köyleıindd i birer Crfi B ııgii'nlin yazdı~ (Be)az li•i satan bazı kimselerin paket. vııkkot bir usul tatbik olunacak, belediyeye devri mlinasebetile soıin lılkeıinde ve tlii:or cu 
dersanell bher okul fo ası için boyku l adlı • r, müsabaka le';.,ıeki iplik miktarlarını eksilt. halkın aldatılmaması için paket bunların kir ve zararları etrafın. yot ve ülkelerde matbu neırl 
bu köylerin 939 yılı k"y bliteele. ~_rtlanno göre 4 ncü. de;eced~ tiklerinden •ikiiyet edilmiş ve ya- ve ambalijların U...rlne içindeki da dün incelemeler yaptık. Bun • dm kitapları. gazoteler arbk 
rine biner lira tahsisat konmuş - gorulerek •. b_una (_200 ııı_:ı_' e Buı pılan tetkil:lerde de hakikaten bu yün ipliğinin miktarını gös. !ardan kir getiren mliesaese e • alfabe ile ç•kmaktadırlar.,, 
tur. Bakırköy kazasında Küçük. sa ı;aıkevı u~:~1e1 n?.d nEo~etme)n yolda bir hilenin yapılmakta ol. teren etiketler konması mecburi lektrik idaresidir. Şirket zama - Alfabe ve imli kaideleri t 

k d 938 1 l - b"t ·1 Celal Sıtkı Gur <'r ın ( gıtmen ' d - b" a ·ı · · B 'b" k' olacaktır. Kararın bir sene son-
« mece e. yı 

1 

'.
0

~ u re 
1 

.° lzmit H lkevi iiyelerinden Yunus ugu tes ıt e 
1 mıştı .. u gı 1 ım nında 936 senesinde gayri ııafi odilirkon her li•anın huau•iY' yaptırılan 3 dersanelı ılk okul hı. N" h t U t' (P d 1 .. ) seler 100 gramdan ıbaret olan ra tatbik edilmesine, bugiln pi • 'd t b ilyonu bulmn•tur d 

1 

ş 
• . uz e na ın ara c ıı;;ı ve varı a eş m _. · ı:özönı.in e tutu muttur. u na_aı hususı mulıasebenın yardı - Mardin Halk.,·i üyelerinden yün ipliği paketlerini 80-90 gnı yasada mevcut stok mallar sebep 

937 
senesinde ise gayri ııan va. bu liunın kendino hu 0,.ı mı!~ tamamı_an~ış, 14_ nışando Sedat Yesüğe, nin (O \•arken) ma indirmekte ve böylelikle _hal. olmaktadır. Bu mallar eski usul. ridat 

4
850000 llradır. Safi kAr ise belirtmek için mütemmim h 

teslım edılmı tı~ .. F:skı mektep adlı piyesleri de, müsabaka şart kı aldatmaktadır. !fite bu hıle • de hazırlandığından fabrikalara 
1850000 

liradır. tatbik •dilmiıtir. Diyelim, 
boşaltılarak yenısıne naklolun • lanna göre, beşinci derecede gö nin önüne geçmek için ditn oda veni karara göre imalat yapma - Tramvay idaresinin kirı ise muk li .. nı için Rua allabeainill 

muştur. rülerek [100) er lira mlikiifat meclisi yeni bir formül lizerin - lan için bir sene mühlet veril - son senelerde iki yUz bin liraya harfinden baıka yeniden 
3 

i 
Silivri kazasına bağlı Ali paşa, \•erilmesine karar verilmi,ür. de kati karar vermiştir. mektedır. kadar düşmüştür. Şirket zama • illve edilmlttir. 

Bahçe köylerinde miiştereken Bu eserler C. H. Partisince bas ---------------k-- nında 924 senesinde 58615000 yol Bu bakımdan pew çok mile yaptırılacak ilk okuJ için bu köy. tınlarnk Halkevlerinde temsil Pazarlık yapan dükkan- Vali tekrar An araya 
1 

d 
lerin 939 yılı bütçelerine 920 şer edilecektir. Müsabaka şartnamesi cılar cezalandırıldı gı ece k ld ed 1 "d k cu ta§ıyan tram. va.y ar an °. ıe~e seslere malik olan diller huı 
lira konmuştur. Büyük Çavuşlu ne göre birinci, ikinci, üçiincti 1 bel df Vali ve belediye reisimiz Dok. :- w .._ .... ..ı...!.1- ......... ..._ •. - u •• mı; ,.

14

, ...... 

1

., .. 

1 

'""'"" .. 347000 lira safı ar e e ı mış. da E.azla atıeı::ı.ı.- ı.-~ • ., •• .:ı k 
... ün.d 939 ı d I k derece -"1-~•atıannı kn•anacuk Zabıta memur arı ve e ye ... , . ·tnu ~ırn:ırrn '"" .... ., ıpucı - k" 4-sooo ı·raya kadar "Ikmı• l 
oy e yı ın a yapı aca ... .._ .... Jlfllle1t '~1 ;a,f'ınefaıı yapııttu ·- ~ " cı.rı ı ı -:. ,,,. ne aea vardır. Bu dilin aeı 

dört dersaneJi okul için bu kö) eser r bulunamamıı r. • . . .. larında Ankaraya gitmesi muh - 3a da sonraları drişm. üş, hele 933 belirtmek kin, 32 tane Ruı 
.. . . kontrollar netıcesınde bazı duk. temeldir. Dahiliye Vekaletinde 000 ı kadar " butc;esıne de 3000 lıra konmuş. ---o- k' 1 rlıksız satış ka. senesinde 152 ıraya !inden batka, Rua alfabeainid 

tur. Gllmüşpınar köyünde yapı - Belediyenin kartıaındaki ancı arın ~a;:'f harekette bulun tetkik edilmekte olan yeni istim- inmiştir. .. - ve hattl tiç harfini bir araya 

lacak bir dersaneli okul için bu eski ev ndunkul na ~.u .. la ı.. haklarında za. lak kanunu Meclise verilip ka - Tramvay ucret~erınd~ ~apıl~n tirmek auretiyle yeni harfler. 
·· · · 3000 Ak k" · k b' k u arı goru muş, nun halinde rıktıktan sonra va. ·ııAt h lk lehıne büyük bır ll koy bUtçesıne , ... p~nar ~- Belediyenın mer ez ınası ar bıt tutularak daimi encümene ve. " tenzı cı. a. . 

37 

. c-jilmiıtir. Akraba olan di 
yünün okulunun tevsıı ıçın 700 ıl şısına tesadUf eden yeni apartı- . . li beş milyon liralık istikraz işi. fayda •temın etmış, 9 senesın. yek.diğerine benziyen •esler a 
• l Be" . . .. d k"' d k" b" rılmış, ceza tarholunmuştur. . tak'p ı· ""ın gı"decektir Para a. d 67~57000 1 t "Inmıc:tır ra konmuştur. Saya ar, gcı • manların onun e oşe e es ı ır nı ı .. . e ' yo cu a&> " . harflerle ifade olunmu•tur. 1 · d · h" 1 · Yirmi-r lira ceza verecek o Iındıktan sonra Eminönünden Un · d t lcuya na :s ler, Sinekli, Bekirli köy erın e ev vardır. Bu evın sa ıp erı ara. 'I'- - 936 senesı.n e aşınan yo . harfleri iae Rua alfabeainde ne 
938 yılında başlanmış olan mek. sında anlaşmazlık olduğundan lan mağaza ve dlikkônlar şun - kapanına doğru olan sahanın is- zaran yedı buçuk milyon fazla ı_n. bi aealeri ifade otmiıterae iStelıİ 
tep in51aatı bitmiştir. Yakında !yola mani olan b;ı bina kaldırıla. lnrdır: timlakine başlanacaktır. san tramvaylarla seyahat etmış. 

1 

. ·r d et 

· ı t o-- d . t yla !erde de aynı aes erı ı a e teslim edilecektir. mıyordu. Belediye daimi encüme. İstiklal caddesinde Davrı • u. -- tir. 938 sı:_nesin e ıs~ ramva . - i in kuUan·lmı lardır. Bu hal, 
Beyoğlu kazasına bağlı KBhta. ni bu e\'in istimlakine karar ver. hafiyeci Romanidis, tuhafiyeci Adaya Elmalı suyu rın taşıdıgı yolcu mıktan 7 mı!. ı . a a dill:ri öirenmeyi ~ 

ne kOyünde 939 yılında beş der -1 mi~ür. Konan kıymetin yüzde yir Stefan. kumaş.;ı Todori, mani • verilecek yon 300000 i bulmuştur. •aız, n d 
'™"'li ilk okulun yeri b'r heyet mi fazlası bankaya yatırılacak ve faturacı Arlin, şapkacı Mariko, . Y~lnız ücretlerde hemen yarı. taıtıracatı cibi, ;ekt:r.:~r. ~:, tarafından tesbit edilmit ... ir. Bu istimlak muamelesi vapılacak • El · y · · adde Büyükadaya su taşıyacak su ya yakın tenzilat yapıldığından larja veaair~e u• ı. ım 0 

""i .J şapkacı em, enıcamı c - tankının yanaıımıu11 için iskele t meyi de teshıl edecektır. okul için köy bütçesine 3000 lira tır. sinde aapkacı Vitali, Tahmiste varidat artmamış ır. 
" yapılmak ü?.ere münasip bir yer 1 • 92,. sı'nde dört konmuştur. --o- bakkal Hasan, Tophane caddesin- Tüne ıse ~ sene 

aranıyordu. İskelenin maden ta. · d b" 926 sene · d n 
Çatalcanın Kabakça k_öyü ilk Mı'll"ı •enfonı" mu·· •abaka•ı K" k s ıt h bin, 925 senesın e ın, • Bir müddet once a ı ıeçe .... 

_ .. 

0 

., de bakkal ıgor . u an amam. raflarında yapılmasına karar ve- 7 · d d J 
okulunun inşaatının tamamlan - c. H. Partı"sı· besteka·rlar ara- · t A s ıt nha. sinde dokuz bin, 92 11enesın e e titü Yakut, Buriyat • Moıo o 

da marufa uracı Y. an, ~ 8 rilmiştir. Bundan ba!\ka Adaya d ti ması İ"in 1200, Ala ton kö,·ünün sında mı·111• bı"r senfonı" mu"sabaka- 11." l Ga beş bin lira kar, fakat on an son. Tatar (Kazan) cumhuriyetle 
• ' manıdo kumaşçı •uın an_cıyan, . terkos değil, Elmalı suyu veri - .ı 

okulu için 800 lira fazla tnhsisat sı armıştı. Partiye gönderilen e. latasarayd:ı. tuhafiyecı Nesım, 1 lecektir. ra daima zarar etmiştir. çin alfabe ve imli meseleleri 
verilmiatir. Geçen yıl ba!\lıyan bu serlerı'n tetkı"kı" çin Ankarada bir d k Ef G la --o-- bit ve halletmiştir. Bu cumh 

" Karakb) e şap acı es, a - R k .. b .. 1· 
binalar yakında bitecekt'r. komisyon kunılmuştur. Bu komis tasoroyda tuhafiyeci Vasi!. Ne - e tor ugun ge ıyor Etler üzerinden narh yetlorde yaııyan kavimlerin. 

Beykoz kazasına bağlı Ömer • yondo aza sıfatile bulunmak il7.e. catibey caddesinde bakkal Yor. Maa_riC _Vek!ıleti tarafında~. ü- kaldınlacak ri için Rua allabe•i harRerı• 
lide, üç dersaneli, Koçullu ve Sı. re Konservatuvar muallimlerin - gi. Baltkpazar caddesinde bakkal nivcrsıte ışlerı etrafınd~ goruş. - baıka 3 den 6 ya kadar yeni 
rapınar köylerinde birer, Kılıçlı. den Ferdi Fon Statser ile Adnan Jak ve Nesim, Tepebaşında göm l mek ü?.ere Ankaraya çagırılan U. Belediye yakında karaman ve temmim iıaretler ilive edilnıil 
da Uç dersaneli i_lk okulların i?- Saygın Ankaraya gitmişlerdir. !ekçi Anastas. Bahkpazarında niversite rektörü Bay Cemil ~il- dağlıç etleri üzerindeki narkı da Bu ipretler bir parça tekilleri 
şaatı devam edıyor. Sarıyerm --o-- yağcı Yorgi, Sultanhamarnda ku. 1 sel bugün ş.ehrirnize dön~c~ktır.. kaldıracaktır. Kasaplar tarafın - iittirilmiı Ruı harfieriıdirler. 
Rumeli fenerinde üç dersa~eli o- General r.-Ialis maşcı Brod, Eminönünde Arpa _, Bay Cemıl, Ankarada unıversı. dan yapılan müracaat \berine seli, (0) harfile bir arada o 
kul için halk tarafından ı_niiraca. bel di ·ede cılar· caddesinde Rus Deposu, ls. tenin önümüzdeki ders yılı ba. - keyfiyet tetkik edilmiş, buna lü. aında ufki çizıili bir (0) ili~ 
at yapılmıştır. Yakında bır heyet e ) tiklal caddesinde hazır ayakka • şındaki vaziyeti etrafında Veka. zum göriilmüştür. Zaten kıvırcık dilmittir ki her üç dilde bu ı 

'derek mektep yerini tesbit e. İstanbul kumandanı general bıcı Kaptan b·ıraderler. Karaköy. Jetle bazı temaslarda bulunmuş • ve kuzudaki narklar hayli mUd.
1 

·nce •eklini ifade etmektedir. gı . Halis Bıyıktay dtin belediyeye ~ 
decektır. 1 k ı· . . t t . t"r de Atlas kundura mağazası. tur. det evvel kaldırılmıştı. Uzun müzakerele~:!en ı g;<e~e:r~e:_~v~a:ı:y~ı~z~y~ır~e:.::_:e:m.:,:ış:.::.:,:ı~.--~_:__ _______ :------~·::----------~-~------::------:-;-;:-;::m.~:;-;:;:~-~ T 

_ .. 1 Rua alfabesi eaaaında yeni • 
107 kişi cezalandırıldı 
Beyoğlunda bir hafta zaıfında 

107 kjşi cezalandırılmı tır. Bun
lardan J 7 otomobil caddeyı i -
gal, 12 kişi işporta ıle cadde~ i iı:::. 

gaJ, beş kişi temizliğe ademi r· a. 
yet,. yedi seyyar satıcı fazla ba
ğırmaktan ceza görmü l rdır. 

Lohusalarl Yerde Yatırmaktan kurtaramazmıyız? HAD SELER alfabesi Ruaya MUttehid Cu. 

VE riyeti Maarif halk komiaerlii1 
İstanbul vilayeti namına bir has 

tahane inşasına karar verildi. İda. 
re"hu usiye butçesine bu maksa.dı 
temin için 400.000 liradan fazla 
tah L.at konuldu. Bütçe Dahıliye 

•----~----~----, Vekaletınce tetkik e:l'lip yiı .sek 

Vakıtler 

•Dn•• 
t:ı••• 
ikindi 

Ak.ani 
v .... ·-·-

Cuma ıasdikt:n çıkınca in aata bilfiil 
a lanacak .... 

j Hastahane, lstanbul.u? .en belli 
ba 1ı meselelerinden bırıdır. Mev. 
cut hastahan .. lere yedi yiızbin nü
foslu b"r şehrin sakinlerine kafi 
g lmezken Anadoludan ve Trak
ya.:lan da ı tanbula hasta akını, 
hastahanelerimizde bir tek yatağı 
bo bıra1-m makt~Jır. 

Bilha.,sa Haseki hastahanesin
idd lloğum iç·n ayrılmıt 40 ya. 
tağın bir saat bile boıu kalmadıfı, 
h •• 

yer yataklar konup lohuaaların muş bir kadın hemen yer.yatağı- FiKiRLER rafından tasdik edilmiıtir. 11 
yat rıldıgı, dünun olduğu gibi bu. na indirilir, karyolaya yenı lohusa teplerde ve orta mekteplerin 
gu.nün de bir vakıası.dır. Yere lo- çıkarılı·r·. . . dört sınıfında bu senenin 1 E1 

d dır· l~ · 1 t' "l n husa bir kadın ile yeni dogmuş Bugun Hasekıde yer yatagm a . . . . . !ünden itibaren .atın et ırı e 
.1 10 15 1 hu a Bılhasııa vah ve beledıye reısı. d . R lfabesı"ne geç bir çocuk yatırılabilir mi? Bu. yarvuları ı e yatan • o k be en yenı us a 
d D h lk' .. n mizin bir doktor olması, bu no ta. • . 

1 1
. Tatariatan ' na tıbben hiç bir zaman cevaz ve- kadın var ır. a a evve 1 gu • . . fed ~- yı temın ey eme ı 

rilemez. 
T•akat öyle zarur(:tler olur ki, 

hbbın sözü geçmez. Sabaha karşı 
bir otomobil veya hasta arabası 

ıle hastahanenin kapısında sancı. 
lar içinde yere indirilen bir hamı. 
le kadmı o halinde geri çevirmek, 
onu ölüme mahkum etmek demek
tir. Memleketin tek bir nüfusa ne 
kadar ihtiyacı oldugunu takdir 
eden nöbetçi doktorlar çırpınan 
kadını da biran evvel ıztıraptan 

kurtarmak icin kapıyı açtırır, içeri 

!erde, aylaroa yerde yatanlar 20 - Ya büyük hır dıkkat at ecegı · · "f Rualuk komisC 
ümit ve itimadını vermektedir. ~~rıyetkı l~faadr~l . t"r 30 u bulmuştu. h . gıne te ı e ı mıt ı • 

Zeynep Kamılde ve Haydarpa- Yeni yapılacak hasta anenın '1 
tamamının doğuma tahsisini iate. Yeni ders kitapları ve usul 

fa hastahanesinde doğuma ayn- mek belki do&ru olurdu Fakat lime dair edebiyat yeni alfabe lan yirmi beşer yatağı Hasekideki 6 h rı 
dl.ger hastaları da mehmaemken neşredilecektir. Tatar cum u kırka ilave etlerseniz yedi yüz bin 1 c! 
kapidan revirmemek için öteki ti öfretme.nlerin.i mektep er c nüfuslu doğuma tahsis ettigi ya. :s h ı mı 
hastahanelerde oldug-u gibi muh. ni alfabe ıle talıme azır a tak miktarı yüzü bulmaz. Şura ı la L 

telı·r hastalıklara kısımlar ayırmak çin ayrıca kuralar açı caAtır: muhakak ki Hasekiye gelip .de E tı 
· mecburiyeti vardır. Ancak docum Şimdi Dil ve Yan na yer yatagı bile kalmadığı içın ge. K 

1 için olsun 50 - 60 yatak ayırmak Kabardı •. Çerkes . ve. . ara ri çevrilen kaı:lınlar o muştur. d 11 çf 
Bu hadiseyi cözönilne koymak tatanbullular için büyük bir biz. Balkar (Türk) ı etı ı n 

m•t olacaktır. ıUabe ve imll)"ı tesbit et zannederim ki, yeni bir hastaha- ... 



• ilk defa olarak JRomanya - İngiltere y . alınan 
ııl. ~"!_ille çıka!! !!!:.~is~ Manş denizi planör Görüş birliği teyıd edildil ketn ı b ı"nal a rı 

1 
• "! ·~d· Lond.ra, 26 (A.A.) - Hariciye me ep ,. essamların eser erı 110 geçh 1 nezareti tarafndan neşredilen bir v·ı· h • ·a b"' . t br ğı:l R h . . ı ayet usı.ısı ı are utcesın-

l Bundnıı tam otuz sene cn·el Gı; fı ke omaLnyad arıcıre na~ı:ı 
1 
den alınan para ile yaptırıla~ ilko. _.,:, d • 11 • d a en onun on ra zıyarctının k . . 

ıiı.. mu•• st eh ce m mı· 1 r lfü Fransız tnyyarcc oı m en b '·ı H l'f k ·ı 1 ul bınalarmm kısa bır zaman son aşve.:ı ve a ı a s ı e noktai •"4 ~ ~ 
B!crlot iptidai tuy~ ııreslle ?ılaıış . . . . ra bozulma •a başal:lıgı ve mua. 

zar teatısıne vcsıle teşkıl ettigi gö b 
denizini geçmeı;e ııı u' affa}{ ol. rüşm::lcrdc en kati bir açıklık' ve 1 ~en.ede bi~al~~'.n çürük malzeme 

stanbula getirHen tcb~olar muştu. samimiligin hakim olduğu ve bu. ı ıle ınş:ı edıldıgı yazılmıştı. 
Bir tC'sadUf bu sene! de' rl~e günkü mcs:l::ler hakkın 'a iki h~. •· Vilayet, maarif müdürlüğü yo. 

b •• t tk'k d'I k niıı hiç de bcklnıllml~eıı bir • ı· t ugu n e 1 e 1 ece kumet arasında mevcut görüş bir- ıyle bina vaziyetleri etrafındaki 
Şekilde hntırlanmasıııa ,·esile ol . . t t, ... 1 • d k d" •_·.t Iı_ğıni tey~e hizmet eyl::digi bıldi- ı e mıc.erıne evam etme te ır. 

ıırıtanbulda Dağcılık kliıbünde \Üsküdar adliyesini ya- muştur. rıl:nekteJır. Arastırmalar neticesinde hazır 
sergi aran "M'" t k"l Ressam k hk"' ld M<>!;hur ve eski Fransız tay. 8 • · l ı ı • 1 1 k d · . 
BirW· :ı usa 

1 
I . - an ma um o u ": . . 1 k ti UJOar IS 8!< 0il la.< 111 a :>larak satın al nan bınaların da 

. . gı., sanatldirları zmıt 2 k d evvel bir gece ya. yarecıslne l\aı şı lıl\ o ma ze-ı .. • - d ~ . d f 1 f 
ısının· d . .. . i "t sene a ar bi 1 11 . lleşrıyal 1 ~obunun egerın ~n az a ve a-

avetı uzerıne, zmı e U k'"d adlivc binasını } ak. re bu kere ele genç r ng ız, 1 hiş fiyatlarla alın:iığı görülmüş-
erek okuma salonunda bir ser- rısık, t s u al r Nur.ettinin agırceza tam otuz sene sonra Manş deni Sof ya, 26 (A.A.) - l!avas - r· 
a"' .... ·şta d ma an sus; u • 1 1 . 1 . ur. 

:ı: .. u r ı h k zini ı>lanor ile geçti. Bu ıare. gazete erın Bu gar ısteklcri hak. B . 
1 1 

k . b 
1 52 · mahkemesinde görülen m~ a e. ' . . una mısa o ara ıstan u 

akat h 1 · h kk d , · ket tun arecilil{ tarihinde ınU- kındakı haberlerın neşri yasağı . . ·ık 
1 1 

,_. .. .1 kt alk tarafından eser erın mesi dün bitirilmi~. a ·ın a;n . • ~ ıncı ı o nı ı.;ınası gostcrı me e. 
areti . hi•n bir tal'ihtır. kaldırılmıştır. Gaz~teler bu meı:e- 1. v·ı· b h hk'k t esnasında, bazı kımseler karar bildirilmiştir. • . ır. ı ayet u ususta ta ı a ı. 
ı es 1 .. N L d 1 le etrafm1al:ı yabancı matbuat d . 

1 
. , h 

1 
k 

ı er eri müstehcen bulmuşlar Mahkemenin kararına gore, u Helrnru yapan, oıı rn ye • . ,ı erın c~tırere.{ azır o ara sa. 
z,..· b' b d • makalelcrıni nec::re.:ebilcceklerdir. • ·•ılt müddeiumumiliğine şika retinin :Uskii:Jar adliye ınasını I~ı>ııle uçuş klti li nzasın nn ~ ır ;ı tın alınan binaların evrakı tekrar 
et01işlerdir. Bunun üzerine doland rıcılık suçunJan yediği 3 mi sel\iz ya~larında G. H. Step- Bugün l.ıütün gazeteler, son iki ;özden geçirmeğe başlamıştır. 
ınUı.11 · d k 1 k d ilk 1 ı harpte kaybedil-.n toprakların Bul 

d 
..ı eıumumiliği eserleri teş. aylık hapis cezasın an urtu ma henson isimli bir e an 1C ır. 

1 e k garistana avdetini derpiş eden ya. --o--
k. n aklırmış ve bir ehlivukuf idn dosyayı yaktığının, gerek ya- EHeia Duıı.,tale ile l'olkes. 

ıJ d :ı ı hancı matbuat tefsiratına sütunlar N. k 1 e erek müstehcen olup ol- kalan:hğı zamanki itirafı, gere.: ton arasında uçnı .ıl~ ni) ctile ha- ışanta~ı ortao u U 
dıkı dohısu yazılar tahsis etmişlerdir. 1 ·arı hakkında fikirlerini sor öinlenen şahitlerin ifadeleri ile sa vnlanmış olan Stcıılrnnson hava Bir müddctt:?nberi Nişantaşı 
::~·.Bu ehlivukuf eserlerin 6 bit görülmüş ve 5 sene 11 ay 6 nııı çok güzel olduguııu gurUn. 35,QOQ tonluk yeni bir :>rta okulu binasında yapılan de. 

ını IllUStehcen bulmuştur. gün hapse ve 41 lira para cezası· ce dayanamamış 'e yoluna de- lngiliz ZlrhhSI ğişmelcr \'e pavyon ilave İŞİ ta. 

li'akat İzmit müdeiumumiliği na mahkum edilmiştir. ,·aııı ederek bllfıihtl~ ar l''rnıısa Londra, 23 (A.A.) _ 3 Mayıs- mnmlanmıştır. Yeni okul 100,000 

loJarı bir defa da istanbulda Para koparmak tehdidi- ya kadar gelmi~tir- ta denize indirilecek olan "Prince lira snrfile modern bir hale gc 
ehlivukuf heyete tetkiki müna I l n dava Stcphaııson bu seyahati hnk. of Vales" zırhlısı, "Nelson'' \'C ı tirilm"ştir. 
gördüğünden tabloları ıdün e açı a .. hk kmda ı;unları 5(_,\"lcmcktcdlr: ''Ro lncy"c nazaran mahsus de - Bin'lnm etrafı da vakmda mun 

talirnatıa lstanbula gön.dermiş. Asliye dördüncu ceza ma ~me _ '"Danstalle • uzcriıı<lc 1800 recc<lc süratli olacaktır. "King' tnzam bir duvarla Çevrilecek ve 
sinde Oro.:;dibak magaz.asın an T ı gcorge 5''in eşi olan ''Princc of önünde park yapılacaktır. 

...... tehdı"t, suretı"yle para 'koparmak mC'treyc yUkseldlm ve a} m s 
"''iid · Valcs" 35000 tonluktur. Zırhlı eıumumilik tabloları tali- d'l uzcrlnden Londranın 300 mct-tta su .. undan muhakeme e ı en, mua. 14 pusluk 10 top, 4 bir çeyrek 

. n evvel aldığından evvela :ı .ı re kadar şnrkıııa uçtum. Follrns 
d · meleci Ömer Kuleli .ıuruşması so- pusluk 16 topu küçük çapta daha 
ısınin tetkik edeceğini sana- nunda beraet kazanmış. müddei. ton üzerine geldiğim zaman birçok toplarla techiz edilecek -

-o--

"<araya oturan vapurla r 
hnkkır ~--.ki tahkikat Guıel Sanatlar Akademisin- ·ıki 1.ıin metrC'ye çıktım .. İıjte bu 

b umumilik de bunu tcmyız ettıre- lir. 
fik~~ı ~~natkarları celbetm~~ rek bozdurmuştu. Fakat mahke- zaman yolumu uzntmağn karar Tayyare de taşıyacak ve mü-) İstanbul liman reisi Hayret 

1 

27 NlSAN 1838 

Döviz muamelelr 
rinde değişiklik 

Türk parasının kıymetini ko
ruma kanununun 43 üncü madde
si mucil.ıince döviz muameleleri 
~imdiye kadar pasaportların üze. 
rine yazılıyordu. Halbuki bu usu. 
lün yapılan tetkiklerde birçok 
:niişk::lata ve kırtasiyeciliğe sebep 
olduğu görülmÜ§, bunun üzerine 
'Jiımrük ve İnhisarlar Vekaleti 

:löviz muameleleri için ayrı bir ki 
ğıt hazırlamı§tır. 

Bundan sonra yolcuların yanın. 
daki dövizler ve eşyalar bu kağıt
lara yazılacaktır. 

--0-

400 seyyah geliyor 
1 Mayısta Alman bandıralı Mil 

Voke transatl~ntiği ile limanımıza, 

100 Alman ve Italyan seyyahı ee 
lecektir. 

Danzig ve Memelde 
tevkifat mı ? 

Bcrlin, 26 (A.A.) - Dantziger 
Vorpostcn, gazetesinin bildirdi 
ğinc göre Danzig ve l\lemelde 
500 kişi tevkif edilmi~ fakat huni 
tarın büyük bir kısmı sonradan 
serbest bırakılmıştır. Tevkif edi 
!enlerden bir ku!mı casusluk yapı 
makla maznun Yahudi ve Ljtvan 

valılardır . 

Erzincanda çocuk 
haftas ı 

erını sormuştur. Fakat ı me eski kararın.da ısrar etmiş bu vC'rdim. rettebııtı 15.000 kişiden ibaret o- .in, Denizbank ispektcrlerindc 
~~nra talimat gelmiştir. Bun. sefer de kararı temyiz umumi he. Yolun Uçte birini lrntettiğim lacaktır. 1 ::'\asuhi ve deniz ticaret mektebi Erzincan, 26 (A.A.) - Çocuk 

,:i ır sulh hakiminin niyabeti al sıralarda, motörsUz bir tayyare Sıvas-sehı.tle-rı· ıçın profesörlerin_ den Şevketten mü - haftası münasebetiyle Erzincan 
a bir ehlivukuf tcc:kili ve tab. yeti bozmuştu. ı - , k k s d k d sporcuları 20 kilometre dahilinde 

:r Dördüncü asliye ceza mahkeme irin hann u<,:mal{ vasıtası o nıı - re { ·ep omısyon a ı za e ''e 
rın o suretle tetkiki istendig~in · bi d b'rc sınema 'l'r k 1 k otu 45 kicilik atlı bir 0 ezinti yapmıt-

sı. du'"n bozma karar.na uyarak ö. ha, a ccreyaıılnrının r en ı a vnpur arının araya • :r ııı. 
' m\i.ddeiumumilik tetkikten · ı Memleketimizin özlü bir irfan ru!::ları hakkındaki tetkiklerini !ardır. Dün yapılan piyade alayı g mer Kuleliyi yeniden muhakeme l·esilclliYfoi görcltim. PIAnör l er. 
eçmiş ve naib olarak birinci ~ 0 ocağı bulunan lisemiz yerinde ve bitirmiş, raporunu hazırlamağa futbolcuları ile Erzincan spor ma 

h c h ctmeg~ e başlamıc:tır. hal ylizlcrce metre aşağı dtiş • .11• b" bb"' . . . 1 . e. za akimi B. Rc!ll"ıdı" tayin :r ' • , t'l 1 mı ı ır tcşc use gırmıştlr. s- b 1 l 3 O ı"le pı'yadc alayı ta'lumı 
ı•tır. :r .. K ı ı· skı'sı' gı"bi kendi t'I ş"ğıda clenizin "il ı içe ya { a" amı~ ır. çını -

'1 Omer u e ı e • t • a. " ' ." ".. .. . . tanbulda ve Edirnekapr mezarlı. k 
Ehlivukuf h . k"l sinin sa:lece müesesenin vergi ka ıa~tığmı korku ıle gorıluın, nı. v d 

20 
s· 

1 
h"t . . Komisyonda iki kazazede ap kazanmıştır . 

. 1 eyetı buı;ün teş ı •" r li gın a yatan ıvas ı şe ı ıcın lanlarda bir kapahat olmadığını . 1 ı. erek tablolar tctkı"k edı'lecck- ~akççılığını ihbar etmek niyetin- tıli kayboldcğumu tnli< ıı· ec - yapılaca'lc anıt menfaatine Tan .Gi. Kayseri - Erceyıı sporcu arı 
<l ve Sa<.lıkzadenin fırtınadan, Trak · · h · i.ıe :ı.ııg ..ı.. nı,ı~·~· ii;·~· ".:.'~' ,;,·r~r-"h;;r.r~a::.~;;t;in;.;;i;_-;~a-v""acı_1r;;•ri·d;,ıui;inFı-iı. rn~-.fıırntnr'"Yt"1TltreTI-'rtlr--i~rv=::ı=n.d:......:~~7:'--~~~~"'."'"°4~rmırnıımmm-wranınn~'i"iım:IY ..6...Mayısta bir ma, ıçın ıe rım 

· . er taranan pnmn-n!'nınt ..,,~ .. TA -'·f ıım l oynatmıştır. Dağıtılan biletleri davet edUmiJtir. Bu münasebetle 
cı ne!triy t .. . k d" . 'le Muhakeme maznunun mü .... a- .. ba.r cıktı ve clahn. mUsnlt b r duğunu tcsbit etmiştir. b h 

1 • :r a uzerıne en ısı ı . . - herkes memnuniyetle almıştır. bUyük bir spor ayramı _azır an . 
• tuşen muhabı"rı"mı"ze İzmit müd asını yapması için başka bır gune ha' n ile ylikselcllın; J oluma de --o--

Bu yüksek hamiyetleriiıı:len do-
ıırnuınisi şunları söylemiştı"r: bırakılmıştır. vam ederek Ji'ransncla toprağa 

layı başta lise direktörü Faik Du. 
- ~vvela, şunu söylemek iste- Edirneye tenzilatla git- indim.,, anaz olmak üzere memleket adına 

mıştır. 

Bir Rumen mektep gemi-
si geliyor kı Cu h · t .,.,ı··.ı · · 1. StC'phanson, ha\·alnndılctan 

. . , m urıye ıv u.ıeıumumı. me.f{ ı·stı·yen sahte po ıs liselilere teşekkürü bir borç bili. 
ı 18ıninin delal t tt"~. anadan Uç saat sonra Bolonya civarın. . 5-7 mayıs arasında limanı -
ltı.l e e ıgı m İsmail Hakkı a1ında birisi, ka. rız. mıza bir Rumen mektep gemisi İzmir, 26 (A.4 .) - Dikili -

lzmirde yol inşaatı 

aşılacağı üzere cumhuriyet palı çarşıdaki elbisecilerden birin. da Vastda yere inmiştir. Ac• bı·r o··ıu··m Altınova yolunun lzmir vil~yeU 
ıınıa 1 ı ı n ıo ıva gelecek, bir müddet kaldıktan 

.. ,.,.. rının okuyucusu, hissiya.tı den bir polis elbisesi 'ıciralamış, Rtcphaııson cer ın ° 1 
• - Sarkışlamn gen,. ve çalıc:kan • içindeki on sekiz buruk kilomet 

..... ıye ve h . . makesı ln b"ır otele inmiş ve kendisin. " :ı :r sonra Akdeniz limanlarına gıde. :s 
ususıyenın ' sırtına geçirerek Edirn"ye gitmiş hi.ıkumct doktoru Reşat Samlav cektir. Bir harp gemisi olan se • relik kısmının şose inşaatı bugün ıakkip ve müdafiidir. .1 • k den hiçbir haberleri olmaynn 

lın· tir. İsmail Hakkı orn.;.Ja im aç vazife dolayısiyle köylerde dola. fincdc :mo kadar bahriye talebe. tamamlanmıştır ve münakaleyc 
8 ıt lialkcvi okuma salonun- gün kaldıktan sonra tekrar trene lclllı> nrlrndnşlnrmn lelC'foıı o- şırken hastalanarak tedavi edil. si bulunmaktadır. açılmıştır. 
crbest ressamlar tarafından binerek buraya hareket etmİ§tir. derek bir kazaya ıluçnr cılııııı- mek üzere şehrimiz nümune has. -=========================== •sarrı 1' • ı ı l'\ııd .-...emal Zenenin idaresı a - Fakat Büyi.lkçekmccedc jandar dığını, bilakis Frnnsnya geçın ş tahanesin: getirtilmiş, bu şifa yur 
a halka teşhir edilen ve satı- malar bu sahte polisten şüphelen. oldu•'l-unu bildirmiştir. dunda kıymetli doktorlarımız ta-

Çıkarılan sergideki resimler hal mişler, kendisini takibe başlamış- Y . k "' l t i . t k . rafından titiz ve itinalı te~avi ya-
~ ar Ve haya !duygularını inciten tardır. Bunu hisseden İsmail Hak enı v,.e a ... e. erın eş ı- pı)mış ise de yakalandıgı hastalık 
lk a~;P. sayılan kadın ve erkek çıp kı hemen helaya girmiş ve apolet- lat layıhaları tan kurtuJamıyarak genç yaşta 

.. sıınıcr bulunduğu anlaşılma !erini çıkararak atmıştır. Ankara, 26 (Hususi) - Başve. hayata gözlerini kapamıştır. 
Uzerin · · · · el ı • i a b" D · ı· IO e mcmurıyetımızce ışe Dışarı çıkınca ya ta.anan s~ • kalet müste§arı Veh ı emıre ın ölümü memlekette derin ve bü • 

.. f~ularak salahiyettar hakim ta- .1 Hakkı buraya getirilmiş, birın- reisligin..-le muhabere ve münaka. yük bir teessür uyand rmıştır. De. 
fl\dan tayin edilen vukuf he- ~i sulh ceza mahkemesine veril. le müsteşarı Naki Kosten, Nafia ğcrli ve kadirşinas meslektaşları 
ıne rnezkür sergideki çıplak ka miştir. lsmail Hakkı mahkeme;.e: müsteşarı Hüsnü Kortel iktısat tarafından büyük bir cenaze törc-
Ve erkek resimleri yine hakim _ Ben fakir bir adamım. E ır- müstesarı Nihat, ticaret müstcşa. ni yapılmış ve göz yaşları arasın. 

.?urunda muayene ett:rilmekle "dcccktim Fazla param ol- rı Halit Nazmi ve Maliye müsteşa da topraga bırakdmışur. Defin neye gı · . . . k 
Vulcuf heyetinin vermiş olduk dıg~ı icin polis elbıscsı gıyere rı Cemal Yeşil bugün öğleden son çok hazin olmuştur. 

ı ma - k · d" ı k · raporda üç tablo değil, 6 tab- tenzilattan istifade etme ıste ım, ra Başvekalette top anara yem 
lln ....... k b ı e kurulan ve1diletlcre ait teşkilat ka Hı.tler Morkovı"çle ... ustehcen olduğu a u · demiştir. . 
erek tanzim edilen müşterek Hakim, İsmail Hakkıyı ıkamet. nun Iayihalannı tetkike başlamış-
Po: ınernuriyetimize iade edilip gahına rapten resbe:;t bırak~ış, !ardır. QÖrÜŞfÜ 
kıkat d" "'ddeı"umumilige gon-

ı a devam edilmekte ır. evrakını mu f J 
sta b Madritte za er a ayı Huştuwıı ı ırıcıdı 

ti n uı, Bursa gibi büyük şe- dermiştir. 
erd · l 1 n Verilen haberlere göre ispanya. Öğleden evvel Yugoslavya hn-•bı e müstehcen görülmıyen Yenı" panta on a geze 
ola ~k d I nın zafer şenlikleri 14 ve 15 Ma- riciyc nazırı meçhul askerin me. . rın teşhir edildigi ala a ar •abıka ı 

r n s·· ·· b 0 k ı yıs tarihlerinde yapılacaktır. zarımı. bir celenk koymuştur. •' ozune münhasır olmakla e C l adın:ia bir sabı a ı 
•..>er t b ema · ı · 14 May_ıs tarihinde her mınta- Berlin, 26 (A.A.) - Almanya ' . eşhir edilmiş olsa bile u d zerken üzerınde a 
i{IPten muafiyet bahşedcmez. dün yol a ge .. ' !isler şüp kada merasim hususi bir program ve Yugoslavya hariciye nazırları 
Utı:iurnuzun her tarafını gören- yeni plntalonu gdo.r~n. pyo akalamış. ile başlıyacak ve tam gece yarısı arasında dün yapılan görüşme • 

. ler ken ısını .. . :l b"" "'k d a·ı t bl ğd .. 

Görüp Düşündükçe 
-. ~ ,_, ~ - _.....__., 

En kazançlı iş! 
Geçenlerde 'Vaıut'", tabelalııra için bir yazı yazmıı, ltir fi. 

kir ileı; sürmüştü "Kaldırıhın ; fakat !Öyle ve böylesini ko,-a.o 
caltsınız, emri vcrilmef;n,, c1iyordu. 

Bi.-de tabelR taı·ihin; bilmiyenler, bunun ne demek oldufunu 
pek kestiremezler. Amıt, gazetenin hatırlatıtı yerindedir 'M dQi · 
rudu:. Biri gelir: 

- Kald ırın bunları! Şöyle, fÖyle olacak! 
D:r . 

Tn'Jclacı l:ıra gün dcığar, piyanko vurur. Hem çolc kazanır. 
lnr, ht':n de canları istedikleri kadar eziyet ederler. 

Emirde zam.an \'e §ekil kaydı bulunmuaa, he~ea vaktına, 
kesesine, zevkine göre bir hesap ve sıra ıözetir, tabela buhmıu 
çıkmaz. 

lstanbulda en knzıınçl ı İ§ nedir? diye .oraalar, ben: 
-- Tabelacılık! 

Derim. Fakat eğer aynı 
vereceğim cevap galiba: 

- Haritacılık ! 

suali bütün dünya için ıonrlaraa 

Pekala bilirler ki memelketin helenmış • hakim tepeler uzcrın e uyu a. en sonra ne!'lre ı en e ı e şoy 

r tarafındaki teliikki, görü!';, his !ardır. . antalo- teşler yakılacektır. le denilmektedir: Doğrusu de. şu, ki tim di her fi.İn c!eiiıen hudutlar, doPl1, 
at bi uhit iı;mail Hakkı~ın yenıa: lıir .. ak 15 Mayıs tarihi milli IJayram "Hariciye nezaretinde snnt kaybolan, kırpılan, sıı;kalac.-ın ve o.i.nuonlayan ülkelerle, cihan 

Olal'nk. 

'ane r değildir. Seviye, m ··re• nu aranınca cebmJe kaç S ;lu günü olacaktır. General :Franko 18.30 da ynpılan uzun bir görür;ı. "' ,. r · -
. • telakki ve hissiyata go d b lunmuştur. U:- • d . haritnsı, alall< bullaktır. D ün sarıya boya nan bir toprak parçası. 

gışir h 1 d müs mak taşı a n d nda biri- oaün resmen madride gırecek ve me en sonra Fon Rıbbentrop ile na, bakıyors11n"z , kı" huou'"n dudu ye .. ilı" bı"r asbr çekilmı"ttir. Ye. h · ~azı memleket e~ e • ı Recep a ı b . . · ·· M k · ·k· 1 k ... " :r 
• ten göriılen herhangi bir keli- bu panta onu k .d"s"ne verdi. Saint - François kılısesındc bu mu ar ovıç, ı ı mem e et arasında ıilin de üsti:ne kartallar tüylerini dökmüıler .... 
•e dı'g .. t h sinin çaldığını ve en ı '. labı"lc- nasebetle muazzam merasim yapı mua11akta kalan bütün meseleler h • 

er b" J l tte mus e · d a aıt o Yeryüzünün bütün rr.atbaalan itlerini bırakıp yalnız anla 
tn ır mem e 'e ğini, çakmağı~ . a on lacaktır. hakkında aralarında tam bir gö. 

Ve ınüstekreh olarak karşılan .. 1 ştır .. b' 1. W• ~ banalar~ yine bu zeh.eleli değiımeyi kairda ıeçinnek imü nnu 
z B ceğini soy emı · hk sine ruş ır ıgı oldugunu müşahede _, 
· u hususta bircok misaller . • · Ih ceza ma eme t . 1 d" bulamıyac:lklar, Şur;ıda, burada hazan silah tüccarhjmın cıol-

tdır. • ~ırın~ :al mahkemede de böy Mustafa dün 500 lira kefaletle tah c ;1~ l~r ;5· (AA) . ıun kauncı ile göz kamathrJıiınndan bahsedilir. H erkesin dit-
'l'ahkikat ve muhakeme sonucu· vcrılcn ~ e duruşması şahitle. tiye c...-lilmiştir. "hber ınt 'b.. · · - Almnn ıs- !erine kıtd:ır demire gömüldüğü bu korkunç demlerde, belki böy. 
n n d le söylemış v . . bıra- • • d·ıd· t ara urosuna beyanatta bu. 1 e olacağı hakkında §imdi en rin celbi için başka hır gune Bı~ Bulgar te~kıf c ı ı lunan i\larkoviç. demiştir ki: e <'iyenler de haklıdırlar. 
O .. !'Y denilemez.,, 1 tır Nıkola adında hır Bulgar ko. "Almnnvaı "le y 1 Fakat göst erişııiz, sinsi kazanç asıl haritacıhk~dır, Hnıyo.. 

gr C kı mış · • .. . . • ' J ugos avya ara. N 
ri enı:iigimize göre, lzmit. ur:ı Bir tahlıye_ munıstlık propagandası ya~mak 1 smda iyi komşuluk ve müteka • nım. tı derece bir te:z.ııttır. ç.irmız, haritaeıhiı dünyanın en 

d Yet rnüdeiumumiligi hadıseyı • . tine para geçırmek _su: 1suçundan yalcalanmış, adhyeyc bil hürmet ve menfaati .. · kazançlı iti haline korken coğrafyayı en biçare, en öğrenilmez 
Ufun.:ı "Jd ma Zımme · ·1· 2 ıncı l" · · · N" a·· d"" 1 ere mus. l b' · ı · d · • d" d" B ·• k w fy · ı ·1m· •• " an başka bir şekı e, . ten el çektırı ıp 

1
tes ım edılmıştır. ıkola or un. teuit tam t'mni'-"'t mu··n b ti . ır ı ım f!receşıne ın ır ı. uırun artı col""' a ı e ı ı cer ır 

ua ga C rundan ış . :ı·ı .. 1 J'" asc e erı .1 •• 
riy steren lkdam, Tan, um· :or u hakimliğince tev~ıf ' .. 1 -~~: I cu sorgu hfikimligince sorgusun. müsait bir şekilde inkişaf et • ve ı mı sımya ara sırda kim fark ıöl"Clbilir? 

et gazeteleri aleyhine dava ~ t blig~at dairesı muduru dan sonra tevkif edilmiştir. lmektedir HAKKI SOHA GEZGl N 
llı .. tır. p.dh ye e , -----·---------------------: 
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sobacı Salih 
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"1esken masunıyetini ih 1 
•ilden altı aya rno.hklım 1 

. 
Sobacı Sami adında bir genç 

ABONE J'AHIFESl 

v 
LiGiM /J Aylık 

il r.mld:tı j/ emlttf 
kinde dı~ıtı~ 
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4;5 820 • 

geçen pazar 6~nü Mecidiyekö
ytindeki gazinolarda~ birinde sar
hoş olmuş, dönüşte evine gider
ken Meşrutiyet caddesin.de Hati. 
ce adın;:la lıir kadına tesadüf et. 

HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı l 
3 I} lık 

6 a)lık 
l yıllık 

l'ıırıfeıl!'n 

~ıoo ıGUO " 
Balkan Bırlıl 

için l)da ultıı kuru:t duşil 

Posta lıırlıl!ıne gırtncyen yeri 
ayıla J clmı~ beşer kuruş ı• 
nıeılılır. 

- 48-

miştir. Salih Haticeye laf atmış. Bu vaziyet bir kere daba şunu 
fakat kadın aksi cevap verince isbat eder ki sporda insan ne ka. 
kendisine bir tokat vurmuştur. dar yüksclirEe yükselsin giinün 
Hatice Salihin halinden çok kor- birinde yılclızı nihayet sönüp unu 
karak kendisini rastgele bir apar- tulmaya mahkumdur. Ve sporda. 
umandan içeriye atmış ve kapıyı ki mevkiini hazırladığı gençlik 
kapamıştır. gilnlerinde hcrha11gi başka bir 

Sarhoşlukla ne yaptığını bilmi- kUltlir. ticaret veya iklısat dü. 
yen Salih, bu ka.darla kalmamış. şllnr.esini ihmal eder de muvak
birkaç adım daha gittikten sonra kat şöhretinin ımrurilc sermest 
bir evden içeriye dalmıştır. Bu olup havyarda kalırsa akıbeti her 
evl:ie oturan Şaciye adında bir ka halele fecie yakın bir durum a. 
dm, iki tarafa yalpa vurarak üze_ lır. 

rine doğru gelen Salibi görünce Uruguaym Fransadaki muzaf-
bir odaya kaçmış ve Salih bunda fer on biri şunlardı: 
da muvaffak olamayınca, üst kata Mazali - Nnssnzi - Foğlino 
çıkmıştır. - Andrade - Zlbekki - Cuceta 

Ust kattaki odada ise Kadriye - Ordinnran - Skarone - PeL 
adında bir artist kadın oturmak. ronc - :Knstro - I!omano. 
taıdır. Fakat Kadriye geceleri ça- Pariste oynadıkları beş maç 
hştığı için o sırada yatağında kar zarfında en iyi tesir bırak:ı.nlnr 

deşi Cemil yatıyordu. Sarhoş Sa- snğ bek, sağ haf, sanlı· haf, sağ. 
lih kapıyı açarak içeriye dalmış iç. snntr for olmuşlardır. Bütün 
ve yatağa ealdırmı§tır. Fakat ya. takım vazifesini yapmakla bera
taktakinin erkek olduğunu anla. bcr en zayıf görünenler; sol bek, 
yınca kaçmağa davranmış. Cemi. sol haf \'C soliç idi. 
lin feryadı üzerine yakalanmıştır. Takım, mayısta başlıya.n olinı. 

Bundan sonra cürmümeşhut ka piyat turnuvasından bir iki ay 
nununa göre muhakamesi yapıl- ı önce İspanyaya gelip, tıpkı bizim 
mak üzere ikinci asliye cc:za mah- Amstcrdnm olimpiyatları arife • 
kemesine verilen sobacı Salibin sindeki Prag seyahati nazariye
dün muhakemesi bitirilmiş ve mes Since, yedi sekiz sıkı antrenman 
kcn masuniyetini ihlal etmek ve maçları yapıp kendilerini A vru. 
dövmek ve sarhoşluk,, suçların- panın hem iklimine hem oyun 
dan 6 ay 26 gün hapis cezasına tarzına nlıştırmışlardr. 
mahkQm edilmiştir. ::\11lli kıyaf ctleri şöyle idi: A-

çık mavi gömlekler, koyu laci _ 
İstanbul ı vert dar ve uzunca pantolonlar ... 

T'ıcaret ve Zahire Borsası &lh.•.rinde ~c?1er var. Açık mavi 
d vrım ııe çur.ıplar;__.nl 

25 - 4 • 939 çokla:rında, bilhassa solaçık Ro-
1·'1YA1.'I~ı\ ıt manada bUtün maç imlidadınca 

C1NS1 Aşnhrı Yuknrı 

il r. pn. );;r, JIU, 

Buğday ~ unıuşnk G-

Çnnlıır 4- 4 i,5 
~lı-;ır sarı 4 28 
Ylılıtr 4 ]j 4 ')" 

~a 

Af~on knhrt 382 :w 
:ı:n ul~ c çalı 13 20 14 10 

rn~uh (' il rak 12 20 --
Nohut 7 1\ i 10 
le fındık !11 20 
riftik oğlak 1:\:i -
'I'iflik m:ıl ııo -

GEU~N 

Bu!ıılay :.OG Tuıı 

Kepek 4i tt 

}l, J)C\ rıir 13 
" 

.1ısır 28 
" 

GfDEX 
Yulaf 5i,:i Totı 

l\u >"ntl l:i .. 
Tifllk 30 

ı::;; 

bere Bask ... Bu mcvztı u"zcrinde 
sözlerimize nihnyet vermeden 
bir de şunu ilave edelim .. 3024 o. 
limpiyatları futbol yıldızlarından 
muhnyyel hir muhtelit yapılacak 
olsai'dı şöyle olnbiUrdi: 

Zamora (İspanya) - ~assazi 
(Uruguay) - Vallana (İspan • 
ya) -Andrade (Uruguay) - Ka 
da (Çek) - Kolonnti (Çek) -
Konti (İtalyan) - Skarone (U
rııguay) - Petrone (Uruguay) 
- Ort ( facar) - Abeglen (İs
viçre). 

Gilbert'in takım arkadaşların
dan ikisi atletlerden uzun atla. 
mncı Mek Gral sırıkcı Peterson 
yiizticü kadınlardan üçü ve Şerif. 
lcr, Paristc beden terbiyesi mo. 
nilörlliğü eden, bir Amerikalmm 

.. 

kılavuzluğuna a.kıl ve nyak uydu
rarak sözde bir "Paris alemi., 
yapmak hulyasına kapıldılar. 

Amerikalı kisve ve şiveli dört 
genç ve güzel kadın, yedi tane 
de sıhhatli ve neşeli ''divanei 
rüzgar,,! bir gece Monmartr'da 
bir birahanede önce kafaları ci
lalayıp sonra Rue des Italiennes. 
eten atladıklnrı büyük bir t.akııi 
il~ batakhaneler batakhanesi 
·'Balık sırtı,. nam. - sözüm Q. 

n1 - bara! düştüler . 
Kapının dışında kendilerini ilk 

kı.rşıhyan iki metre boyunda, iz. 
bnnclut gibi iri kıyım bir Sene. 
galli habeş oldu. Diş macunu rek
lamlarında acemi bir ressamın 
mübalağalı fırçasından Gikmış o. 

tuz ikilik diş örneği, herifin sem 
p.ttik veçhinde ayrı bir zerafet ! 
yaratıyordu. 

Ban-Gu.Ban - Arap kapıcının 
adı -, mesleki tecriibesinin ver
diği bir pişkinlikle tekkeye ena
yi düştüğünü ı;abuk kavramı~. a. 
cayip lisan ve mimiklerle beyanı 
hoşamedi eyliyordu. 

Parisli hernşeri, monitör Hart 
önde daldılar içeri. 

Çok düşük nevi tUtünlcrin ya. 
bnncr ve masum boğazları hemen 
gıcıklayan, daha içmeden uzun 
müddet öksiirten dumanları, or
talıkta, akşam si::oine bürünmüş 
bir Vestminster hayalini taşatı -
yordu. Pek geniş olmıyan salon 
muhitinde bir çok kapalı kapılı ---------------------

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BıRINCıYE 

Bir Bisiklet Fntbolı• u Fuat. 
ıırtıy~: - zk-'Ve Kıymnıı bfr saat; Uçuncüye: - bir çift 

iskarpin: dör~UncUye: - l3ir şapka; beıinciye: - Bir &enelik 
Resimli Hafta abo:ıcsi; altıncıdan onuncuya kad•r: Birer bo· 
yunbağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 1 O Jciıiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeJ okuyucumuza birer şişe hii· 

yUkkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçUk kolonyao 25 kı . 

şlye birer tuvalet sabunu: ayrıca 150 kieiye muhtelif cins be.. 
diyeler. 

1 Müsabakaya ıştirAk Koponu : -5 3 -1 
---------------------------- ______ ___, ___ _ 

esrarengiz höcreler. kutlıcuklar ı 
çepçevre sıralanmıştı. Rengarenk 
ampullerden sızan bol ve çeşitli' 
ışık. bu köşlere kadar kasten u. 
zatılmamış, esrarlı odalar, sinir. 
!eri donduran bir zulmete büriin. 
müştü. 

O zaman, bilhassa Paris moda-ı 
sında en önemli sefahat zenginli. 
ğınden madut, tamamile habeş • 
lc>rden kurulmuş bir caz takımı. 
en v.ah~i nağmelerle sanata mü

te\'ali suikastlarında devam c -
dnken, ikinci me\'ki Kurtuluş -
Beyazıt arabasındaki izdihama 
taş çıkartacak bir kaynaşma ile 
~fıya dans: ediliyordu. 

On ikili nrap Abdullahın lanse 
ettiğine hiç eüphe olmıyan önden 
cepli, mayo darlığındaki kapka.. 
ra şayak pantolonların ekseriya 
paGaları haddehane modasmca 
ynrım at'şm bollukta idi. Siyah 
fnnilA gömleklerin yakalarında 
düz kırmızı veya yine siyah renk 
boyunbağt kiminde vardı, kimin.. 
de yoktu. 

Utkin hepsinin başları, öğle 

namazına durmua Yenicami ce
nıaatinin başları gibi silme kas. 
ketli idi. Ceketlerin boyu uzun 

Abone kıl\dını bıldiren rrıl 
1up \'e tclsraf Orrelini, ııb 
parasının posta \'e)'li bank• 
yollnnııı Ckrctıni ldaııt! kendi 
zerirıc ıılır. 

Tür1.·iuerıin hu ııosta mcrıu:I 

\'Al\lrn obontt ua:ııır. 
Adres dc~iştirme Cicretl 

25 ı.nruştur. 

il.AN OCHETl.F.HI 

Ticıırct ilanlarının snn'ııııı 
s:ııın sorıd:an illbarcn illin ~ 
fıılorında 40; ır sa) raıardıı 
kunı'; dôrdilncil sııyfıırlıı 
ikinci ve üçüncüde 2; blrinCif' 
.c; b:ışlık yanı 1-tsmece 5 ~ 
dır. eti 

Büyük, çok devamlı, kil. 
rcnklı llGn verenlere ayrı ıa 
indirmeler 3'Rrıılır. Rcsrul n•ııl' 
tan snntlın • satın 30 kunı~ıııt 
TlCAH1 MAllf\'ETTE 01.~ıt\'.' 

KOÇCK fLA:"l.ı\H 

Uır defa 30, iki ddnsı 50, ~ 
ıldası 65, ılört deruı i5 v• 
defası 100 kuruştur. Oc "'ıtt 
ılün nrenlerin lılr defası bt fi 
\&dır. Dört aıırı set"tn ilftnl• ~ 
rııı.la .sıılır1:ırı ~f kuruştan 

sep edilir. 
Hi:nıeı kuponu oellrtrıl' 

kBçük fldn tarl/tsl 11ıizdt 

nıaka" vurulmue yelek öl~üsUnde Vaklt lıeın dcı~rudan doAro-
hli. Arka yırtıklarından, bllha.s - yıı ~endi idare l erınrte, her:' ft 

fndiriUr. 

sa kılıf şeklinde dar ve tt%unca ikıırR cadıfe~indc Vııkıt \il 41 

yaptırılmış ~i.fte ceplerde çifte tltıo<la KliMA~'.Cl>l>l~ lflV 
kemik kabzeler gözden kaçmıyor fJAn Bürosu eli_,:le lllin 1:•35 

eJt-r. (811ronun telefotıu: ~0$ 
du. "Apaş,. tabir edilen bu günı. ·~~i.i~~~~~~~=:, bun çifte bıçakla dövüşttikleri I 
pe.k meşhurdur. Yalnrz efeleri de 
kabadayıları da kendi tıntlannd3 
11ılr+.w.J.,nd~,r s ı.,._. ..... ~ .... ____ , 
milel lktrcıar ölçüleri m~huldUr. 

Alen1rl~r çınem' 
l.Kl FiLM 

Sı~am gelmişken söyliyelim; ri- Süvey~ Feda ileri 
va yet ederler ki: Sultan Aıiz za. (Türkçe) 
ınanmda topçu mühendisliği tah. ) 

!ili için Pa.rlse gönderilmiş "Bey ••K-ır•Cmic •. e•il•'•. •f•S•i•r•le•Y~ 
kozlu Musa Bey., isminde biri -
hayli efelcrdenmiş. Bir gece böy- /Je~il.la~ .ıskulil: Şııbc.~indrıı 
le bir yerde k~rahet vaktini gc - 3:H dul!ııııılıı ve lıu doğumıııl~ 

ıııııımıek) c tnhi dığer cloihınılıl 
C:irirken her De Sebeptense Çin • lıizmele lnlıi \(' O~krri p)ı)İ)Clll~ 
gar ~ıkmı5. Galiba, yakıı;ık1ıca o. olmn)·an hırıııı '\'c E?a) rl tsıarıı~ 
lan bi1.im Beykozluyu yosmalar- 1/)!ın •~ın9 gi.iııiindc tınzıl'hk 
uan birinin mantonitaSt kıskan - lıırınıl:ı lıuluıım· k nrhilc S('\i: 

mış oltı.cak .. Derken efendim. bı. focrkll'rdir. Bu kıs:ı hizmetli r 

2'11ClmlmBugün SAKAR~ A Sinemasında••-• çaklar çekilmiş, !ıfüıhlarJlatlamış ~l~~.~~~~~11~~9 ı:ilnii ~ulıc~c Jıclr11' 
ve sonunda ''Beykozlu Musa., nın ___________ ..../, 

Mevsimin en büyük Aşk Filmi H<>llywood'un bütün yılôz.lan 
GOETHE'nin en hiui eseri Ş A H A N E 

V E R T E R'in AŞKI Ç 1 L G 1 N L 1 K L A R 
PIERRE • RtCHARD Tamamen renkli,, en çılgın; 
WILLM ve ANNlE en fazla danılr ve tarkıl.ı 

V E R N A Y tarafından Revü Filminde 
Sun.re 8.30 da: Birind Film ŞAHANE ÇILGINLIKLAR 

m•ae••- ikinci Film: VERTER - -----· 

:::rıuştasını yiyen çökmüş yere.. tim. Kendisi derdi ki: "Be11 

Yiyen çökmüş yere .. Zabıta gel • Musa Beyi ~ok geç tanıdım·~ 
diğ1 zaman. yirmi kadar çifte hı. mi§inde vardı. Sa.na şu kadal' 
çnkh Parisli ~reler kan re\·an i- leyim ki Koca. Yufusta pa 
çinde yatıyor .. :\tusıı. da çoktan 52. Bunda o yaşta bile 59 gt', 
t:tzlamı c:ekmiş .. Bu hikayeyi rnh. di. Ve bu ölçü muhakknk Jd 
metli amcam. Sıhhi müze müdU. rılmıyacak bir rekordur.,. ) 

j rii doktor Hikmetten dinlemiş - ( Dcvaım tıeıf 
çqJI 

- Evet, müthiş ve uğursuz bir fark 
görüyorum bunda ben ... Çünkü dünya-

<iınız? Bunu bize izah ediniz Dimitri 
Fiyodoroviç 1 

akrlhkca ve hesaplı bir şey! 

Dedi. 

aramazof Karde ler da birçoğumuz şerefsizce hareket e-tle
biliriz. Ama düpedüz hırsızlık bamba~. 

kn bir şeydir. Bunu yııpabilmek için, 
adamın rezil bir mahlük olması liıım. 

Mityo alnına vurarak. 

- Ah. affeJin efendiler. sahi bu nok 
tayı size önceden anlatmamakla hata 
ettim ... Çünkü bu nokta m~selenin dü. 
ğüm yeridir. ite oradan ba lamış olsa 
idim, aramızda anlaşmamazlık kalmıya
caktı. Biliyorsunuz, ki ralımctli babam 
Gruşinikaya haber yollamak, para tek
Jif etmek, hülasa oou ayartmak: husu
sunda hiç bir fırsatı kaçırmıyordu. Ta
bii ben de müthiş surette kıskanıyor. 
dum. Sanıyordum, ki ~enç kadın onun
la benim aramda kararsızlık içindedir. 
Han&imizi aeçece~ini henüz kestiremi
yor. Hiç aliımdan çıkmıyan düşünce 

ıu idi: Ya Gruıinika &elir de bana: 

- Arıdaki farkı nasıl anlamıyo< 

n•·~ bilmem. Bu ikinci harekette t 

bir hırsızlık seciyesi var. Bin beş f' 
rubleyi üstümde taşıdığım müddet\ 

her gün kendi kendime: "Sen bir ~ 
sızsın! Hırsızsın sen Dimitri ! .. dil 

dum. Bu hakaretler, beni çileden çı) 
rnıştı, Son ay içindeki huysuzluğurı' 

yüzdm:'li. O zavallı yüzbaşıyı mertı 
nede dövüşüm, babama el "kaldı!lf 

Yazan: Dostoyevski 
.. t • 

Çeviren: l:f akk ı Süba Gezıio 163 
- Şerefsizce elde edilen bu paranın 

böruti·mesinde utnrulacak ne gibi bir se
b;p var?, doğrusu anlayamıyorum ... 
işin mühim tarafı parayı almaktı. Al. 
dıktnn sonra şu veya bu tarzda kullan
maı\m, bblünmenin ne ehemmiyeti ola. 
bi1:r ? .. Size desem ki, bu parayı böyle 
n.i.in ikiye ayırdınu;? Nasıl bir maksat 
gü\ın:.ıştünüz? tı:ah edebilir misiniz? 

--Ef ndiler, efendiler! .. Ne hazin bir 
rır.f:ışınamazhk var arnmu:da 1 ... Bu pa
rayı ikiye ayırmak alçaklıktr. Çünkü bu 
;ıyı:ış bir hesap işidir. Böyle mcseleler
c1c ise he :ıp idiliktir. 1Bu adilik de tam 
bir ay sürdü. 

.- Anlaşılır şey değil!.. 

- Anı mayışını .. a şaşıyorum, ben 
sizin .. Durun bari kendi anlayışımı an. 
latmaya çalı ayım .. 
E~r namusuma emnnet edilen ptıra. 

J'L aldıktan sonra, hepsini harcayıp er
tesi gün Katerinaya: ''Bir kepazelik 
ettim, Katya; bana verdiğin parayı $ar
fcttlıt\ affet beni!,, dese i•3im, vaziye
t1m ~mdilti kadar agrr otm1yacakt1. 

Ben, böyle mi yaptım? .. Hayır, tuttu. 
ğum yol bin kere daha rezilanedir. Bi. 
rincisi, tam mfmasiyle bir hırsızlık sa
yılamazdı. Ortada nihayet bir gasp 
k lırdr .. Halbuki ben, paranın ancak 
yarısını harcamıştım. Eğer ertesi gün 
nişanlı'Tla başvurarak: 

- Katyn, paranın yarısını, zayıf bir 
dakikamda harcadım. 1 te öteki yarısı, 
al. 

J)c~ey 3im, halim başka türlü olacak
tı. Edepsiz deyiniz. nh laksız deyiniz, 
hakkı:u.e; var. Fakat hırsız diyemezsi
niz bann. Çünkü bir hırsız hiçbir za_ 
man çal.dığt paranm yarısını getirip ver 
mez. Böyle h reket eden bir adam kar 

t ında, Katya, "çalışır, çabalar harca. 
dığını öder! .. diye ldüşünebfürdi. 

Müddeiumumi, söz buraya gelince 
soğuk bir gülümseyişle: 

- Tutalım, ki bu iki tarz arasında 
bir ayrılık bulunsun. Fakat bu. hiçbir 
zaman sizi ürkütecek kadar müthiş bir 
fark sayılamaz. 

Dedi. 

gelir. Hem bende bu rezalet bütün bir 
ay sürdü. 

- Anla3ılır ~ey değil bütün bunlar!. 

- Sizi böyle anlamaz görmek, beni 
şaşırbyor efendiler. Duygularımı daha 

açık söylemeğc çalışacağım ... Halimde 
belki biraz ilham var. Şöyle l:iüşününliz: 

Ben, şerefime emanet edilmiş üç bin 
rubleye haksız yere temellü'k ediyorum. 

llu para ile keyif :;ürüyor, hepsini har. 
cıyorum. Ertesi aabah, ~idip sahibine : 
"Affet beni Katya, paranı harcadım!., 
diyorum. Bunun kötü bir şey olduğu 
muhakkak. İnsan, bayağılaşmadan bu
nu ynpamaz. iradesiz:, aciz ve şerefsiz 
olmak gerek. Fakat şurası da muhak
kak ki. bu düpedüz hırsızlık ijeğildir. 
Bu noktayı her halde anlıyorsunuz ... 
Böyle yapsaydım, bana ait olmıyan bir 
parayı çalmıyacak, sadece gasbctmi~ 
olacaktım. 

- Her ne hal ise, artık bu seyyal ve 
garip teferruatı bırakın da euııa gelin. 
Anlamak istediğimiz nokta şu: Niçin, 
ne maksatla parayı ikiye bölüp bir kıs
mını harcadıktan sonra ötekini sakla. 

"Hadi al beni, götür. Seni seviyorum. 
Dünyanın öbür ucuna ka.dar ı:iı:ierim!,, 
derse ne yapardım. Cebimde yirmi ko
pekle nereye. nasıl gidebilirdik? Düşü
nün. ki ogünlerde ben, bu mukaddes 
kadının ruhunu tanımıyordum. Bu ih. 
timallerle aklım çıkıyordu. Para lazım
cı. 1ite u, bin rublenin yansını ayıra
rak torbaya koyu~um bu yüzdendi. Şim 
di işin fenalığını, gelişigüzel bir temcl
lükten ne kadar daha a~ağılık bir şey 
olduğunu -anladınız mı? 

Hikimler gülüşmiye ba~adılar; Ni. 
kola: 

- Bence, bu tarzda hareke 1ı yalniıı 

falan hep bu iç kanamasının izleri 1 

Bu sırrı, kardeşim Aliyoşaya bile ·İ 
madım. Bazan düşünGr kendi kend1 

"Dimitri, he:ıüz belki de tam mart• 

hırsız olmaı:lın sen. Yarın para bıl 
bunu tamamlar V'C Katyaya gö 

teslim eder ve: 

- Katya, ben fena. ahlaksız bir 1 

mım ama, hırsız değilim. Al işte Pş 

Diyebilirsin. 

Sötleriyle avunurdum. Nas11. ~ 
çektiğim azabı ve iki türlü dü~ürıiit 
rnsmdaki farkı seziyor musunus 

Nikola: 

- Pekala, dedi. Şim1tli de nedef\ 
rayı harcamağa dün akşam karar 

difinizi söyleyiniz. 
(Dot•anıı var) 
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Tenzi atlı matinede iki saat 
Sinemaya gelenler içeriye giriş
bayılanlar ve ağllyanlar - evinde 

baklası yanan bayan 
'faı~an~ 

Bir sivri akıllının maceraları: 
v 

Yekta Ragıp Önen 1 
~__..-za 

g
• kapısının dört bir tarafı ren - çıkarılıyor. Tabii taıılnr üzerine O V T 1• ı 
arenk ar· . b" O ,. l§lerle çevrclenmış ır seriliyor. 
kınenıaya doğru halk a • Atlı asas cinsinden bir hatu -
kın ediyor; başına yerleştirdiği nun himayesine sığırup gişeye 

"H itleri öldü ren 
adam,, 

Bu kitabın muharriri 
tehdit olundu ~~n k~n~tıarını andıran§8pkası, yaklaşıyor ve on beşi verdikten Ankara Radyosu l'Mandc (P""

1011
"'" mmono "" 7.30 V.c•omün•tc.: , not hakk""'' 

d .dısının de inanmadıgı- vılan sonra insan seline tabi olarak p be 27 4 
1 

ınc s~n'onık pnr\·ııı. 2 
- J>ouı Du koıııışma erı . " erşem - -939 ı.ııs - <,:ırok ~lhırbaz - 1.'ııpprcnli ~or 

Sinden t boynundakı" ı· . e gı"rı'yorum Ncreue gı'ttı· "' 8.18 Hcma 1: ıııdlizcc Jı,ı,· rlı!i ~U .. . çan ası, çerıy . • " - 1:!.:iO Pru.;ruın. J:! 3:-, Turk ını.izı. ( ıcr senfonık Schcr1.0 ((Jocthc'nin <· ;ı,;;u ıle bir kraliçe haşmetile ğimin pek farkında değilim. Yal. ği . ı•t. 13 '1om'ekcı ""' '""'" "'"' "" "l"lad" mdon mülch). 3 _ Choc- o.ıs "'"""''· "''"'""'"' in"'''" "llltıerl ôldUrcn adam .. isim ianı 1~cn bayan, başındaki şan. nız ayaklanmın yerden yüksel • " mdcmloi' ı .olwloc>. ı a. ı; . u 1 "·"" '" • ltn)) i nh ha lan • ı nmr<o ha"""' il bir k ita P Y• zm,. ol n n M ö > b 
to ı ıpek eşarpı ve demode mnn. diğini. mcrdlmcıılcri tırmandığı. '1u>ik (Kanı»'"""'""'· pt.J. 17.30' " 0

"' d'lıolio: Orkc.trn •lhtl. ol soro 
10

• ll• '"' "'"""' "G.mrnl S<hk- Jor) Putnnma getonlcrdc kın·· 
.,:• içinde kendisini hiç tc kim. mı anlıyorum. Sağımda solumda 1° k>l'1ı> ıan M dmlm • "" lk" ""'" '""' · h 

1 C<ım•dc. 'l "ü<iik kot" • 'hi" "" \ · un la de 11 k deş! k cd il nı iş bl r ~- en aşagı· görmiycn hanım, merdh•enlcrden düşenler oluyor. n"""'· ıs.:ıo 1''0 •'""·'· IS.3• >Ju"' lnrl.> ""intl. çJ f)o' leı>dorindc. dl Hl,,' l.~nd" t:< J ,,..ı,;ı,,ı I Sine W•ıbı l<en•llslno posta ile ·ol· 
"'l'u (lhrim"ecıu J>IJ, ı ~ k un"'"'" ( (,u • 'npol" 22.JO Md>i k IOpem , "'in J • >rm '""'"" h kk m dn kon ı ~ l0ıı nunun yardımı ile adım a • Balkona çıkınca gözleri henliz cuk """""' , """'"' • '"""". "·' " • pi. I. 21 "'"' k ( c ""' nd • 01 1 r" '"" 1 an m ıs "" ıı• \'O edil en noıtn 
te haminne, mektep kaçkını karanlığa iyice alışmamış olan· r u>k m """, 11 ·.,"1 '""" l. ç. l.•n 23.4 5 • 2l Son "" n• hn l><rlcri , c , , ı:. ı O Pcrom>in .,, " ;,,;ı;,., kon"' ' un lnr bildi rll m iştir: 
Oij ~ç kızlar, erkekler, işsiz güç • !ardan yerlere kapnklannnlar, şu. lnr: llokı" IJ ., "''"· bre! Kndr>, 11, 'mkı prosrom. m·ı "Bu kitabın neşrinden 'az-tıı 'l.ker, seyyar satıcılar, dükkanı. nun bunun kucağına yerleşenler s.ııı uur, BN ı ı flcr, Hamdı Toko). Yabancı Rndyolard l l.4o rnıl.r<'ş: in,; lure hıl\ ad iç gf'çmt>ZSf'nlz bir tabanca kur-

ap 11 1 d v k l d f O' ll' ı 1 • 1 1 ·ı 1 1 an l 1.·ırı Uudapcı.tc: ırınilizrc ho,·nıtıs IJı" aınış mahalle bakka arı. bu un ugu çı an ses er en arke· • • '"" ·' ' "'"' " Snl>ıı S ·ı · p I • unu sizin nklbctlnizl tayin c-
' • ro"r:ıındakı \nk il T .. J • Şuhz.0delı."c;,1 Tl"ll \~.· C'CC C r. ııklltekaı·tıer, ucuzcular, kalaba - dı'lı"yor·. tol..ı). ~' · 1 nıı-.·ı ı.:ı t ,).ırı .ıJ:ını. p eçı ~ış arça ar d ı ti 

y c u> ıcroloı> '"""' lcr> 20. I • 1 uc k . . • '. - ' 
1 

" "' ''" "" • " " lıı etlerden muhtelif §ekil ve - A ... hanım, önüne baksana! "'"""'· Çal'"'"' ,,., '''" Hcf>k .-., •il '""'"" '" n •leden •onrnkı '"'' 1 ı.,aıı'<mmdn hu •• " \hnnn,n 1ıntiin <lünynyn mc)' r-etJ~tlerJe istifade ediciler ha bire Ayağımı ezdin. sıın 
1

• 
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•
1
• •• L ' 

1 
..... olarak 'crilmişlir. (iş içinıtc i~) hin ıık c1nn olm' oı·. HciJ .,, tınza: ]JOs 

"' 

1

,, , ı. .ı ı c .·cı~ıııı. nl"lllJ ,,ı):'IZ . 1 · " 
.ror: - Hanım ben varım burada. Sc' lılııı Ok . •ı S OJ'LB \LAR \'E SENFO~I vCJd\ ıl 3 perde • • • il). '1. ,, :.ızc) ~en cnıır . . . · · 

$:' 'I'enziliitlı matine \•ar. !ıısan var. Oturuyorum ayol. ı - ""'ı"' '"'""· 2 - ıı,1,,,,, '"': • • hO~ShRl.Elll "'"·' Sor< ve ""' myclo srunlnrı 
.\ngt'loslıı l>lr nnzl.. 

Bir \ıçuş eı::nnsındn kayhol
duf;u hatırda. olan mC1şhur A

JW AKŞ.\'\!, 1'nılıküv Siir<'\')O si- mrrlkalı tayyareci Amelin Ear 
ncımı~ı K. K. Hıılkcvi Sos)ııl "l:ırılım hartın kocası Jorj Pulnam. hu 

s 1 çal ş yor 

en kınernasma göre beş kuru§tan Kucaktan kucağa gide gideni. ~rıı - \lustcır ~:ırl.ı - (iti ey s:ıkı ş:ı 9
•
1
" LeııızıR: hontııtıı (w:ıtdeın:ır 

Oıı abadayısı on beş kuruşa ... hayet yer bulanlar olu)'or. ifa • ı·oh• ""'ı'""'" > '"'' Anfi>ı. So. ':n" """"""nl 
!.L beş kuruş bu' .. Kı"m bulmaz! w • •• l l kt f" L(alı ş:ırkı - \;.:l.ıtlrııı uınıtlcrıııı hıc 9.30 Kolonya: Bcctho,<'n ııro~nı. ~fy ranlıga gozu a ışan ar ayn a ıl- rıın olılır hep. 4 _ !.\lolımut Cdıileııırı ını: "f.vın ııç1lı5 ıncrosımi .. 
tllı ar satıcı bunu çoktan çıkar- mi seyre başlıyorlar: pa~:ınııı. lf.ızz:ıııı ~:ııkı _ l>e~ıldı uo\ 'c t!l uncu senfonı) 
birŞlır. Mütekait bir parti 66 ve - Oğlum .. şöyle yan dur ba _ le. 5 _ Hdık Fcrı.ıııı _ 1 uııbur lPk 9.30 llomlnır~: "Soro Çııı .. ıi P.1 -

'' hça Y için bunun daha fazlası· kayım. Görem lyoruz. """· li - Sunlu l h '"" u • K u nhh h>. "." ~ "" C""""'~'k il 
ç. eınen her gün ödemektedir. - Hanım teyze. Şapkanı çı • mk>" '" '" • • ıın h<0mulc Un !bul ol· ı o. 

1 
ormo "'"""' '"J "°"ıorc .. 

911lıl.'" ndın:ı. 1 H \l.K ?PEHETI, 7.ırılclill'r Operet nkildo daha blrtok mektuplar 

3 Jl('l'dc ı, llOt<•lli"Orkeslrası ıılmıstır. 

~a· ~Uklar sabahleyin tram\•ay, karsana hiç göremiyoruz.. s.ırıı. İ - Lcııııııın - Klın.lılı hıt· ııkiıı (\"crıli) Flor:ınsııd:ıl,i \'rrdı gJt ı ... 
1 1 1 

tı) ııtro,unıl.ın ırnt.il 
.~..... ve defter parası diye baba. Film daha sabahleyin başla • şnr ' 1 

- .,:ız. .ııu 1 111
•

11111
• 

8 
- Osınıırı 1 ?_,.; ... •ndan 1 • "ılıadııı - l\urrlılı lııı :ızkıir ş:ırkı . \'arşo,·ıı: Leh ınusıkisi 

~k ana arından bu parayı mış. :F'asılasız ha bire devamda ..• Akşam guncşı. 9 _ r.urdılı hıc zk{ıı 1. Stuııagrt: • l.ucin rli Lonıın<'ı 
?!in ~n kıvırmışlardır. Mahalle • Bir yalelliyi diğer bir yalelli ta- ı;:ız scııı ı:.ı. ıu _ O)tırı lıarnl.ırı. 21 moor .. {l)oni1.ctıı) 
tiinıu yşe hnnımı, Fatma hanımı kip ediyor. Sağdaki püskülü ba. ""'""' 00 , ~o ·u, °'" •""''' kurumu 1 OIH '" · s 1" IS 1 \ r. "<>:<SEIU.I:n 
rıu k mutfak masrafından bu. şının her hareketinde bir saat • 'c:;clı plôklır - it :lı.3CJ Miızık t~ıırı 6 5 Hadıo P:ıris: Koninin ıır)n~ı 
on bPek ala ayırabilir. On kuruş, rakkası gibi sallanan gözlüklü kul \"C zır:ıJl horsll'il (fı)atı. 21.2:, (Bııdıl Ollonc"dcıı Ol"l

3 

(il, il 

polis Pariste bulunan Novyork 
te~kilah komiseri izahat veriyor 

eş kur b •)1 ı· ı ı ı ı ı· k clrll Jın·.ır.ıtion (H:ındcl) im j 
bıldikte uş u şekilde buluna- jönprömiye arkasını kıza dön _ - · " ;.s ı ııı, ıı ıra dl, nıııhı~o - mı n s ·ı ı ıı ı 'I ~- 1 ı ıırompt.ı (<,)uhcrl) \es. 
dan k" O?U'n tenzilatlı sinema- müş. kız da ellerini başını duva- rcşı :.ı ı - arı on ... 111 ' cııı tc11 üfııı ırn geri k l H 1 ·ı ıhın). 21.:15 ~h:nk tllır solo - Pi.) i.30 König lıt·r~: Org, koro. 
!leli ''ley}" . a ır. e e bı mem. ra dayamış, teşaür (!)ediyorlar. ·>·ı ~llı~ık ('L' 1 k ,. 1 ...: r .. 7.:uı l':ıri-; (PfT), sır.ızlıurg: Du-

Paı isi ziyaret 
cıden !\eYyork po 
lls tcşkilfltı hu-

Uk du·· d,, ıle gözünden hi" göz_ -- . ,. "ı \ l: t> r .. , • ., r:.ı - ..,t• . •'l'· Yen ~rneyen "' Müşaercnin tam en iyi yerinde cip .\şkın): ı _ l'r ~lıııı' _ M.ırar d:ııı ıırc Corıı> 
. ın llşır se • 11Sıı1ı {"" ,ro1''l • CHl•ul n .. ıı ... i ... a.lc .ı; n1t "\\'eti~ l •• -1 ıı ) ' M !l.30 ~ııpcıh gr.: Soprono Dcll;ı Tor ~r dağ t ' vua. . .ııı;ı n. goz n- .s ı sc ıyor. n c ı ırn nr,.. Jr ,. '· • ..=- .• 11' "' • < - ,~ .... r _ • nl'--("----:---:-------~ .............. _..,.....J._..ı:~-~wJ~iliLJ:-

1 an filmi de oynarsa.. dnn kadın sesleri dahn yüksek tlı!lnrtı doflnı - 1 ıOlcU 4 llll'iJJ;CI !'.tıh<.>rl, Slnıu~s. f)\ Ol' J 
1
1., \ ,, 

Ilı Bu filmi daha. dün !fakat ha- tonda cevaplıyor: Hır cnıerırıcr.o. :> - 'ohr - Ul\~~ı.ı ":ıır<'clcn p.ır~nl r 
~1~ görmüş .. Ballandıra ballan • - Hanım, çocuğunu sustur. ".'1C1

" '· G - ·:~ıorul.< - "''''" '"'· 
9.:ıo ı.ondn ın l Kuo• tcİ 

a anlat k k B . A 1 kl lı :'\o. J. 7 - hclı:ııko,~h - '.\lıllct !Un Londra (~.) Cn)ni konserin 
)a~ mış.. onu omşuyu a. urası sınema.. yo çocu • a ge_ ıcr süıt' .,3 M k ((" h • ' tekrarı) ı.>...ga kaldırmış .. Şimdi hepsi linir mi?.. .,.1 .- ~:.-s: · tılı 1·'17. :ınıl - Pl.l 10 \ :ırşO\ ı: Krınnn koıısrri: J>or 

lok H' P.ıg:ıniniılen pıır~ııl r ... U}> -· •1 ;, - .... • on .aıan s ı:. ıcrlerı , c l 11• • 

l 1. Bııı.l. pc~h·: Tri) o 111~ :ınod:ı 

hak -
kında malumat 
'ermiştir. 

llal<'n G:> ya-~· grup geliyorlar işte.. Zavallı yavrucağın karanlıkta rınki ıırogr,ım. 
lıttı ınemanın knpısı tıklım tık _ bir kaç defa bumuna girip çıkan Cuma 28-4-939 
ıı~ ·• Saatlerce beklemekten u • memenin ucu nihayet yerini bu· "'<tl\rıı 1 d k ·ı· F"l 12.30 Program. 12 :ı:; Turk mii . 11 
,..

1
_ ışiar yerlere taşlar üzerine uyor ases esı ıyor. ı m artık ~· 1 13 '.\l 1 · zı · 

(ne ·thon·ııılen pnr~·.ıl.ır) 
\' r, ... ,,ı: il. l"ıı:ıı·ll'Iİ <llıı\llnı ı;ıı11ln olan :Mls-
J>u t-:uiııtcli \moz.ırt) ter Sykes, f<'V-

'O"'U "zl'k · . d d d gı ·fi· • • cm cket sıınl O)lll'I aJ:ın' ı. Vermişler. Hem dinleniyor - sessı ı ıçın e evam e ecck gi_ \ <" ıııeıcoroloJ'ı ı ı . ı .. · . ·~ . "rh b" ····uk .. 1 ıoıcrııı.ı.ı.t.>-11 
. ern cıgara fosurdatıyorlar.. ı gorun r en on sıra ardan: \fiizik (l\orı~ık ııroınııın - pi.). 17.311 

b· ~it gru t 
1 

'clerinden - Şırak diye bir tokat sesi Jııkıliıp ı.1rihi dt·r .. ıcrı _ Jlull.c\'iııdcıı 
1
ti anı P op anmış. ı, ı aksediyor. Ne atan ve ne de to. ııııklcıı. 18.30 l'rogrııırı. l8.3j ;\lııı.ıı. 
_ atıyor: .. .. 

1 

katı yiyenden ses çıkmıyor. <~cscl'. pliıkl:ır). l!I l\onuşrııo (Ço 

12. Beri in (ııııın d.) orı: J,ıl'l"il.'ı' I kaili.de geniş mn 

11.\Fll-' :\ll"Sl!\I 'E Ol'LllLl'J.I H Himat sahibi lılr 
:!.IU Hnılio Pııris: orkı.:slrn 1 

polistir. 
G.Jtı !\liiııih: halk ıırugrnnıı Frnnsayı UçUn-
R. J.illc: orkc-;tr:ı C'll d<.>fa zlyar<.>t 
8.15 Hu·lın (uııın ı1) lınrir rıııısikı fiıı~ li:anım teyze, goruleccK 1 Yalnız kısa. bir znmnn sonra cuk e~ırgeırıc kurıımıı - Çocuk .şnrkı 

ııetb doğrusu .. Bu y~a geldim si. bir erkek hayaleti perde üzerine lıırı) .l\liisikı ınıııılliın _ı~t:~ıc·Lıı koru 
l.> acıa böyle ag-ıadığımı bilmem. d' • d ~ ki he~ clı lnrnfınıl.ın. l!l.l;ı J urk ıniızıF: 
<\lıs . . akse ıp )ana ogru uza aşıyor. CFosıl he)cti). ıı<;t.ınl:ır: Hııkkı Deı 

:uu Beroıniırı,ft·r: roıl)o orkes - f'ttlğinl söyllyen 
tra•ı Mister S~kcs, A-

li 10 Fr. nkrurl: lııılk pıogınrııı nıcriknn polisl-

Bugıiıı Framıcuia bulunan t cş7:ı?t1t kıl. 
miscri laitıbcsUc 

~fe.ıı e~ıyor, erkek onu sevmıyo~. Kadın hıçkırıklarına yerlere m=!."· Esrcr Korırı_. ı-ıo~:ırı (ıııı-. u.ını 
Yor dım aralarında neler geçmı- düşen fıstık kabuklarının çıkar • d_ı f?k:ı). B ısri ( ncr. Okm .ııı: Tııh-

b· lleJer .. Nihayet bir gün kız.. dıkları ses karışıyor. Derinden, ''." hnraku~. :!O '.\lcmll'kel ~n.ıl ıı) ıı ı 
ınıeyieilerden biri atılıyor: aşağıya inen merdivenin altından ?/ın; 'c_ nıclC'o~otoJı luılır.rl<'rı. 20.ı: - /\. . d r ur nıuzı~ı ( Kll\sık CSC'l ler progı (l 

llel'lıa nlatma kardeş .. Sonra sı. doğru sesler ege 1ıyo~: . mı ı. Çnl.ınlnr: \ l'l'ıhc, Cı.:\llt·t <,:ıııt 
nın tadı kalmaz. - Açsana yahu··· Ne olur bız l:ı, Hdık Fcrsıın, Hıışeıı l"ırrı. Okll\ .111 

un; Peki öyle ise filmin mevzu. de çıkalım .. Ayakta da görmeye Mııulliııı -'ııri Jl:ılil Po) rı z. 2Ü.4. 

l'if an anıatmıyayım da .. kızı ta. 1 razıyım.. Tiirk ınııziğı. ı~ı.m ~ıı: Sı·ııııılı:ıt Oz· 
edeyJrn 1 ? J> dede iki sevgilinin kucak - dense,: l - .Scluhıııtın J>ııı:ırırı. lhız 

our mu. er k (' ı· · k' 'k - ları bir sırada soldaki kol- t:ını şıır ·ı - nııt ıııı ırııı lcr.m 
• · • !aşlık . d 

1 
:.! - (,rııaıl ll:ıkl.ıııııı - Jlüızııııı ~.ıı 

ol'l Dinlemek istemiyorsunuz tuklardan bir kadın sınema a o - l.ı - Brl.lcrım lll'r gtin. 3 - ltııeı \rı 
t... e tni, Be t' anlat _ duğunu unutmuş olacak, haykı • lıl') in - llııu.ırıı ş:ırkı - ~ldıun ol.ılı 
·"'ak · n vazgeç ım .. tan rıyor: 4 1.l'ınınııı - lluu:ırıı ş.ırkı - Aııı.ırı 

lıekı .. . nl _ A aözil kör olasıca Liıtfiye s.ıkı. :n t-:onıısnı ı Clforınlık wor er 
Olu.Yor ernekten usanıp gıde_ eı: d seniz t> Kom~mlnr .. Bakla cayır I vbı ). :!J.1:; ı~slıtını, tali\ ıt ıt, kaınbı 
~Cliy • Fakat yerlerine yenılerı e ·· d l\lo.ltızm üzerir..c )O - nııkuı \(' zir.ı.ıt lıor~ıı~r (fı):ıt) 
~Utı 0 :· Biribirine sıkışmış insan 

1 
çayır yan ı .. B~kltala tuz alma _ j21.~:i Nc~di rıll'ıklıır - il. 21.30 ~luzi~ 

l>ı esı arada bir kaynaşıyor ka- ı ko)-muştum.. bura •a el- (Hl\ a~l'lı el'nılıı(r rılıırmorıık oı kl'sl 
b· llraland h kk k Herkes ya çıktım· Unuttum, ~ g r:ısı> Scf: Pr.wıoriu~. 1 - Pıcrrı 

!l 1;; Slr. zlııırı:: h:ıP. rnıı:ı;ıkı'>ı nin ÇO){ yllksok 
l 1.15 1 ıokhol•ıı: 'loımrt '>l.'nronl~i, 1 ,·cc musıklsi oldu unu ı;öyknı<'klen d ı: kin 

11.30 Bır ·o,; \tııı. ıı İ<;ln~' oııl ırı: ı nıemiştlr. 
h:ırif rı r\·:ıl.ır "' h lk hı rn. Am<.>rlkan polis tcşldlfltının 
ı.ırı ııiı;ln mUk<:>mmel olduğunu dn 

12 Hı )Jııd P<'!'ilc: 1.Jı:mrı orke~ır ~• izah Pdcn Mister Sykcs, bilhas-
J> \:'\S 'll'Sll\ISI sa bllt'i;e l'ihctinc temas etmiş, 

!l.1~ \"i~:ın:ı, 11.31) Nnpoli ı.:r .. l\o \"<'demiştir ki: 
Jon\'n; 11.3:l J.ondrıı (~ ). 
12.10 Loııılrn ()l.); 12.l:ı Ilı• 

ııı:ı ı.:rııpu. 

\'' 1'\ J:T.F VE 1\ \B.\Hl· ı.ı:n 
l!.4:"ı P.ırı<> ! P"! f) : '.ıı) ır 

fi l:"ı Lılll": l~ke~·trr \es. 
'l :ıo Soııcn'>: vnn ele 

111 'Hl l '>tokhol n: ı... lııır<' 
l'l. Po~lc P:ıri-;ien: knlı:ıı<' 

Pi\ ı ı.:. ırn~ı--ı:n \~S vı: 

l\O:'\l'Ş'\IAJ.AR 

:ı. Tiaılio Pnris: "Corrıcillr., 

- No,Torkun asayişini temi 
ne çalışan (25000) memura 
wnccle 100 milyon dolar maas 
'erilmekt<'dir. On mil~on ıılift; 
su olan bir şehrin asa)i'.;llnl tc>-

j min C'tmPk oldulrça zor bir mc
SC'lı-dir .. Bir polis memuru 'azi
f<'ye girince evvetı'ı. s<.>nedc ( 3 > 

bin dolar maaş alır .. (Bu mlk
dar bizim paramızla 37:>0 llrn ır an e 1 mu a a ·k· . . dı"m Ben simdi ne yapacagım? ;\lnıırice - hl:ıııdn hıılıktısı - l'l.'clıeııı 

h. vv ı · b'l e ıçın o · - ~ "'llJ~ a· e gıre ı m - ı Zavallı kadıncnğlz sogul<. sı - --~~--~----------------~ 

tan .. " ırsek vuruyor, yalnncık - ı ~ terler dökerek, ayrı ayrı du
ş0Yle Arnan bayılacağım. Durun 1 ca b ztları birleşmiş olan a. 

"di ran ve a Coc k Yor. • kl basarak karanlıkla mer-
u lar· ) a ara .d. 

- /\. . d"v ne doğru fırlayıp gı ıyor. 
ileci·· nne ezileceğim .. Anne. an. 

1 ~ • uzatmıyahm. Filmi göz. 
~at ~rn feryadını basıyor. Fa • l\e ıse - . de bitirdik. Işıklar 
t:tı~ı.~ adının etrafı görclü~. ço- yaşldarı5 ıc;~na rdan tek tük kalkan 

O
'> ... ıun f . t.~ yok' van ı. ıra k'k tı.un eryndını işıt ıgı · • ld Aradan bir kaç da ·ı a 

dera· . . . kı Iar o u. k 
- l'ağı ı ıçerı gırm~.: .. me geçmeden merdivenden yu arıy: 

l'ir1! di . ı boya var. urun - akın bı:.şladı. Herkes yer kapma • 
rın 

8 
~c yalan kıvıran çocukla- . . ileri atılıyor. Şaşkın tavuk 

esleri .. k . ıçın Ön yu sclıyor. .b. etrafına bakıyor ... 
?lın a~ doğru hamle eden kütle - gı ~akat inkisarı hayal .. Koltuk -

- :sından: v l arasındaki boşluklara, du. 
i:a f Yol yol verin! KadıncagI- 1 arın d" ]erine sıralanıyorlar ve 
bafö~nahk geldi. Su! .. su! .. diye v~~ e~pseslo konuşuyorlar: 
lcaı:ı ~~ş':11lar oluyor. Biraz sonra yu 

5 
K' se kalkmıyor ki, efen -

b· ~r ı"· 1 ış - ım . ır le -.ınde kollarında bayı m . bulalım. On bcşı veren 
b lldın d v ık dım, yer d J ll.C'ai{ saçı başı darma agın. (Dava mı 10 ııncu a 

aralarından dışarı çekıp 

eler. Yani bir Amerikan ııoli -
sinin aylığı bizim paramızla 

3l 2,;.ı lirn demekt!r.) Memurla
rımız muayyen bir zaman çalış 
tıktan sonra terfi ederek sene 
dl' HiOOO) dolar alırlar. 

Zabıtn. rımirlerinln sencllk 
kaznnçları on boş bin dolar 
dır. (Bizim paramızın 18750 lf
rn.) 

Hôyleı kazanan pollslerimi • 
zin mükemmel olacaklnrı da 
muhnkl.nkt1r. Teşkillitımızda 

nyrıCil (3i\00) tane kadın polis 
te varJır. Bunların esas yaziCc
krl kUç1ik ilfınları dikkatle ta 

(Dcvamr 8 incide) 
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Neşriyat kongresi münasebetile 
...... .._._.. ........... waww----...--••"* an = www 

Menıleket kongre-
den neler bekliyor 

Neşriyat kongrHİ bir, iki gün ııonra toplanacaktır. Maarif Ve
l<aletinin bu bran, Turk milletine esaalr hizmetler yapmak 11.teşin· 
den do~t yeı-inde bir karardır. Neşriyat rne'elesi, hulaaa olarak, 
b..~ noktadan tetkik edile\ıi1ir: 

t - Çocuk için nqriyat, 2 - Halk için ne~riyat, 3 - Mektep. 
iM için ne~nyat, 4 - lhtinsa ait n~şnyat, 5 - T eşkililt ve propa· 
gııında. 

l - Çocuk için ne,riyat. 
:\ Bu hususa tercümeden ziyade ehemmiyet vermek doğru olur. 

Halk arasında ıoöylenen hikaye ve hikayelerden bir krsnn 
toplanmıthr. Bu toplama işine, sistematik bir fdcilde >duam 
olunmalıdır. Toplanan hikaye, ma&l\I ve.aire tetkik edildik.. 
ten. icap eden tadilat yapıldıktan sonra neş~dilme1idir. 

ıs - G11rp memleketlerindeki çocuk edebiyatından da istifade edil
melidir. Bu edebiyattan: Ce11arel, tetebbüı, vefakarlık, nef
se itİml'lt, hislerini doğuracak olanlan milli dekor içinde ço
cuklanmı:;r.a ''ermeliyiz. J lk ve orta mekteplerde bilgiden zi. 
yade karakter te~kili mühimdir. 

C - ÇOCUK IÇlN N EŞRlY AT: Tama.men devlet işi mi olmalı? 
yoksa hususi teşebbüslere mi bırakılmalı? üçüncü bir tdc da 
bu İli hem devlet, hem de huıuıi teşebbüsler mi yapmahd1r? 
Bu işi ileride hmAmen devlete maletmek çok doğnı olur. Fıı
lu,t, §İmdilik bu sıJıada hususi teşebbüslerden de istifade e· 
dilmelidir. Anelıık müteşebbisleri bazı esaslara riayete mec· 
bur tutmalıdır. Bu sahadaki uygun faaliyetlerinden dolayı 
müteşebbislerf' herhangi bir şeklide mür,.caat edilmesi ileri. 
Y• ıürülebilir. 

2 HAIJK iÇiN NEŞRiYAT: Bu husus için halkı iki. kısma 
~yYrabilinz: 

\ - Münevver diyem1}e<:eğİmİ7. halk ki, köylü n ;,~iden ibft
l"f!t büyük bir ekseriyettir. Ru kmm için netriyat: Sıhhat, 

•l)Ot", ~\'2Ul't.n; 7İrai bilgiler, Türk tarih ve coğralyasr, 

meslek teşekküllerinin vazife Vf' faydafarr \•eıaire üzerind,. 
yapılmalıdır. 

Bu muele diiei" vekaletleri de alakadar ettiğinden, neınya
trn münhasıran Mı1u\rif Vekİ\leti tarafındl\n y:aprlrnuı ıçın 
şekiller aranmalıdrr. 

B - MONEVVER HALK iÇJN NEŞRIY AT: Bu kuım ıçın 
yüluek mektep!er ve Universite netriyah çok faydalıdır. 

Profesör1f'r, muallimle!.• doçentler tuafından yazıhn kitap. 
hu·dan fulaca tabettirerek mümkün olduğu kadar geni, bir 
mikyasta tevziat yapılma&ıll.!l çalıtılmahdır. 

3 - MEKTEPLER tÇIN NEŞRiYAT: üniversiteninki de 
dahil ~duğu halde bütün mektep kitapları Maarif Vekaleti tetki
J;-tr lanf1ndan tabedilmelidir. Kitaplann mümkün mertebe ucu7..a. 
"}~ttlması memleketin irfanına büyüle: bir hizmet olur. 

Orta mektep ve lise kit11.plan da fazla ~ 

Şehir röportajları .......................... ~ 
Müstahdemin idarehane

sinde bir saat 
Yazan: Muzaffer Acar 

H('r şehirlinin bir evi, her e. 1 rif edin yandaki odada konuşŞ' 
vin de müşterek bir derdi var- ,l lım. 
dır: Hizmetçi.. Girdik .. Daha fakir bir od8 

Uzun seneler mizah mevzuu o. Tahta sandalyalara iliştik .. J{S 
lan hizmetçi eve gtrincc muaz.. ' dm söz.lerine yardım etmesi j~ 
zam bir dert olduğu gibi. eve gi. ellerile hareketler yaparak: 
rinceye kadar da zümrüt anka - Anlıyorum pasam .. ne de 
!mşudur.. mek istediğinizi anlıyorum .. Si 

Bilhassa iyi bir himıetı;i bul· vereceğim kızların genç oıınal&-
mak çok mühim meseledir. rı lazım değil mi .. 

Hizmetçinin evin işine yardım_ - Evet, dedim, hem de yUıl 
dan 7jyade, evin sükfınetini ihlal rine bakılır gibi olmalı .. 
edeceğini bildiğimiz halde yine - Ne, şimdi anladım .. ~tıl' 
de günlerce koşar, her çareye pasam biraz pahalı olacak.. 
başvurur: hizmetçi ararrz.. - Mesela, ne kadar .. 

Hizmetçi bulmak için bir çok Durdu biraz düşündü: 
usuller vardır. Bunları hepimiz - Saat kaçta yatıp, kaçta k 
biliriz. Bu şekilde mahalleli ve kacak ? .. 
ahbaplar vasıt~sile bulunan hiz.. Bu sualden bir şey anlamamı, 
metçiler için peşin masraf yap. tık .. Yahut ta anlamamış gör~ 
mak lazım değildir .. Bir de müs· mek lazımdt .. Kadın tereddüdU 
tahdemin idarehaneleri yoluyla mü anladı, izah etti: 

Resim ve sanat bahisleri 
bulunan hizmetçiler vardır .. Bun - Yani kaçta yat.arsınız pi; 
Iar tamamen başka bir şekilde sam. tabii kız sizden evvel yaU 
elde edilir ve masrafları da da. cak değil ya .. Sonra meselam sı 
ha ziyadedir .. İşte şimdi si:r.e be. ze kitap okur, yahut dizlerinit> 
nim başıma geldiği gibi her ts. ovalar .. 
tanbullunun başına gelebilecek Konuşmayı istediğim şekle li°' 
olan vakalardan küçük bir tane. kabilmiştim: 

Ingilterede Edebi 
hareketleri •• ronesa.ns sini anlatacağım : - Canım, dedim, tabii geç j'f>' 

Hizmetçi isminin şöhretine tar. Sabahleyin erken kalkmııe 
kapılarak lstanbulun köşesine tazım değil. Canı ne zaman ister 
bucağına serpilmiş bir kaç müs. sc o zaman kalksın. ı r V AZt\N: 

1 Reşat Ekrem 1 
tahdemin idarehanesi dolaştım. - Anlastık pasanı .• Anlastı1'· 
Yanıma bir arkadaş ta alarak Size iki iyi hizmetçi vereceğirı1• 
kapı kapı gezip hem ona hem de (Arkadaşı işaret ederek) bey d 
kendime hizmetçi aradım .• Biri- memnun kalacak. siz de .. 

ingilterede edebi Rönessans 
hayli geç başlamıştı . Sekizinci 

1 Hanri devrine takaddüm etmiş o· 
! lan edip nesli, Rönessansın mübe~ 
şirlerinden tere1cküp ediyordu. 

Utopic nammıdaki eseriyle zama. 
nının amansız bir münekkidi Tho. 

ne uğradık .. Kapıyı açtık, içeri - Peki neredeler? .. 
Uc Lokserin kaçırılması adı altın- daldık, küçük bir oda, daha doğ. -Onlar pasam, günde bir def~ 
da iki şiir me::muası yazmıştı. rusu portatif bir yazıhane .. Bir uğrarlar .. Şimdi yoklar. AksaJ11· 

Eserlerinin sahnede kazandığı eski masa, 2 külüstür koltuk, leyin beşte burada olurlar .. O ııı· 
muvaffakiyet Shakespeare'c olduk dört beş kırık iskemle .• İşte mef- man buyursanız.. . 
ça mühim bir servet temin etmiş, ruşat bu kadar .• Bu fakir yazı. Ben arkadaşla: ''Acaba geJeb~ 
şöhretinin en parlak devresinde hanenin yegane lüks, göze çar - lir miyiz?. İşimiz olmaz mı?,, d1

• 

birden bire sahneyi ve Londrayı pan eşyası ihtimamla bir kenara ye konuşurken Madam odadll11 

terkederek doğduğu kasabaya gel yerleştirilmiş telefon.. fırladı gitti, sonra elinde iki ~prır 

j..tiladi!ıine imkan verilmelidir. ~-~--~--~~_,...-::-'......._"""t".-;;; ::ii~~t:f~;d~;1;~;;;;;Jav~,;r~-;et. b;,.k;a~ell~rl~i u~tura~k bi. - lşt~ .. EI;;'i'iie ~farika .• de· 
mişti. zi karşıladı.. Bir kenardaı uzun di.. 

4 - iHTiSAS fÇf N NEŞRIY AT: Modern ıosyetenin ihti~aı 
lCZTİyetleri ile ileriye atıldığı, buluştan buluta U~ftığı göriilmekte. 
diT'. Bu yeni 'buluşlu eJ<l bilgilerimizi '-.zan tadil etmekte, hazan 
büsbütün yıkmaktadır. llıtiaas yolundaki ilerlemeleri iki kanal İçin· 
de tetkik edebiliriz: 
J - Devlet bütçesile idare edilen enıtitüler, üniversiteler, yüksek 

teknik okullar v~saire. 
2 - HUSUSi tLtM MOESSESELERI: Bizde heniiz bu gibi mü 

e11eAeler yoktur denilebilir. Teessüs edebilmelerini temin için 
f!saslar bu1unmalıdrr. 
Devlet bütçeıile idare edilen müe11e1eler profesör ve doçent· 
lerini ilimc:le bir yenilik teşkil edecek bulutlara teşvik etmeli 
ye bu imkanı hazırlamalıdır. 
-Orijinal ~vaylr.r, teknik buluşlar mükafatlandınlmalıdır. 

Memleketin muhtAç olduğu ihtisas sahalann& "it eserler dev. 
lef tarafından ta'bettirilerek yayılmalıdır. 

S - TEŞKiLAT VE PROPAGANDA: Bu kıamı da ikiye ayı
r:1biliriz: 
ı Re-snıi te~kilat ve propaganda. 
2 - Hususi te&kilat ve propeıanda. 

RESMi TEŞKtLAT VE PROPAGANDA: Maarif Vekilliği 

nP"'1YAl direktörlüğÜnÜ formalitelerden, Brolc.rotik havadan kur_ 
hnınah~ll'. Devlet Matbaaamı daha mükemmel. d .. ha teknik bir ha· 

ı .. getirmelidir. 
Yayım için mühim vilayet merkezlerinde sabt fubeleri açılma

lıdır. Mektepler, radyo idaresi ve Halkevlerile, Maarif Vekilliği ne•
riyat direktörlüğü arasmd.ı. sıkı bir irtibat teaiı edilerek kıymetli 
kitaplar memlekete bildirilmeli ve umumi kütüphanelere, kıraet sa· 
lon•anna Vf!rilmelidir. 

Huıuıi teıkilat ve propaganda: Mürettiplik, musahhihlik ca. 
,ip bir meslek haline gelmelidir. Akıj takdirde mütehaHu İtçİ ye
tipıleSİne imk~n yoktur. Riyaziye, kiıny.a kitaplannı ta'bettirebilDK"k 

icin bu kısım iıçiye ihtiyaç varclrr. 
• Kitapçdal": kataloğlarla mevcut kitapları halka bildirmelidir. 

HULA.SA: Neşriyat kona-resinden memleket için hayırlı neti. 
(•40fer çrb,.ağmdan eminiz. ihsan ALT AY 

- Çiftler ~k wygwıt. görii.ntl yor .. 
- TtJblılr ~ Bin. ıHJJtHV' ttu:r.rırdır, kadın. do $e"Y'JJ<W 

tıytllfro nrli•H .. 

Mübeşşirlerden sonra Sekizinci 
Hanrinin muasırı olarak başhyan 
ilk Röncssans hareketleri, eski 
zamanların edebi sistemleri yeri. 
ne ltalyan ve Fransız sanatların. 
elan mülhem oldu; mesela İtalya
dan serbest nazım ile sone tarzını 

aldı. İkinci bir hareketle, Pleiade. 
ler taklit edildi. Nihayet, on al. 
trncr asrın ikinci yarısında, İngi
liz edebiyatr bir tek ismin altınıda 
tqplanclı · 
, -
-Wımam Shakespeare ( ı 564 • 
1616), eserlerini yazmış olduğu 

on dört sene (1597 • 1611) gibi 
kısa bir zaman içinde İngiliz mu
harrir ve aktörlerinin en meşhuJ 
ru olmuştu. Bununla beraber, ha. 
yatı daima karanlık, meçhul kal
mıştı. 

Warwick kontlugu dahilindeki 
Stratfort'da doğmuştu. lptidai bir 
tahsil gördüğü tahmin olunuyor. 
1586 ıda Londraya gitmiş ve ora. 
da 25 sene kalmıştır. Evvela bir 
müddet tiyatro kapılarında at 
uşakl gı etmiş, sonra on sekiz yıl 
aktör olar~k sahneye çıkmıştı. 

Başkalarının piyeslerini başka şe. 
killere koymuş, diğer facia muhar 
rirleriylc müşterek eserler yaz
mtş, ancak 1597 den sonra kendi 
eserlerini yazmaya başlamıştı. Ti.. 
yatrodan maada gençliğinde bir_ 
takrrn soneler, Venüs ve Adonis 

ni 11P n ı l:··d ··r ı·ar? 
- A miJ.11 w·(İc c fi ;ı, a rH''l k ii.ç 

.-:.n.kik nıız kalm ı.ı;. 
- Te~PkJ. t t' i')f/eriı1t. Trr·ru !i· 

decck değihm .• Sa,at~mi a.11ar l'i. 
mr"I.- ,,..,,, •'11"mfl~f't•ttı. 

h b . k ·· ·nde de iri Resimleri tetkike koyuldul' Eserinin zenginliği ve güzelliği ta ta ır anapc uzerı • 
uf kl lı gü 1 çirkin Hiç te fena degwildiler .. BiJa.J<İ~ ile muharririnin rivayetlere isti- li a l, yaş genç ze • 

b. k k d 1 ış Bun güzeldiler .. Madam muttasıl ınet· nat eden meçhul hayatı, bu büyük ır ço a m sıra anın ·• • . 
ların hizmetçi, bizi karşılıyanın hediyordu.. . 

muharriri tetkik eden birçok alim ld ~ l - Çok ı'yı' kızlardır .• lkı"sı·ıııJ\ da idarehane sahibi o ugu ana.. leri bau ileri fikirler serdctmcğc d r 
ld "M h b safa geldiniz de bir çok bonservisleri var r ' sev ketmişti; aktör Şekspirin, is- şı I.. er a a, • 

buvurunu .. pasam faslından son 13onra gu·· ıerek ilave etti: mini bildirmek istememiıı. olan mu J IJ •' • 

-s d. 1 tt k ~r tah - Ama bonservisler bu resitıl asırlarından mesela Bacon gibi ra der ımizi an a ı ..• us -
alim ve mütefekkirlerin eserlerine demin idarehanesinden ipekli 
sadece ismini koyan bir adam ol. ipekli kumaş istiyecek değildik 
d ~ ed"ld" B f . 1 . ya .. Tabi hizmetçi istedik .. 

ugu zann ı ı. u arazıye crın İk. 1 k ded" B" 
. . . . . . . b ık· - ı tane o aca .. ım. ı. 

hıç bırısı ısbat edılemedı, ve e ı . b b" . k d Ark daş 
.. . . V T' ,. d rı ana ırı ar a aşa.. a 

boylc bır ısbat on ızem ın e- ' kt t t d oturur . . . . Beşı aş a apar ıman a. , 
dığı gıbı, lüzum da yoktu. Şcks. .h . b" . d r Ama . ı tıyar ır annesı var I . 
pire ait olduğu muhakkak olan pı. h t 1 kl d ·na· y klerı· lo . . ~ \ as a ı ı eg ır. eme · 
yesler, otuz sekıı tanedır. Evvela k d 1. y 1 arkadaş anta an ge ır.. a nız 
tarihi dramlar, aşk komedyaları, 

1 
kl d . · · ·· ecek kadının . . .. .. mera ı ır, ışını gor 

hafıf fantezıler yazmıştı. Buyuk l biraz da gösterişli olmasını ister. 
şaheserlerini, ~aya tının ikinci dev 1 Bana gelince: aradığım kadın 
resinde on yedınci asrın ilk on se- j 1 rta hizmetine bakacak .. . .. d . . . B.. .. 1 yanız o 
r.esındc vucu a getırmıştı. utun M 1• bir misafirim gelince be. 

1 . .. b" "k f ı ese a 
e~~r erı uç uyu sınr ta top ana- ni mahcup etmemelı .. lyi muame. 
bılır. le etmesini bilmeli .. Sonra benim 

ı - Tarihi dramlardır ki on ta. işlerimle çamaşırlarımın, göm -
ne kadar olan bu piyeslerin en !eklerimin ütüsüyle de meşgul ol. 
meşhurlarr Oçünc:ü Ri,ar, Dör- malı .. Velhasıl evde daha ziyade 
düncü Hanri'dir. benim iş1me bakacak candan bir 

2 - Facialar, trajediler ki bun. insan olmalı .. 
\ar da on tanedir. Üçünün mevzuu Bu kısa nutkumu büyük bir 
Roma tarihine ait Qlup Plutarque. dikkatle dinleyen tecrübeli ihti
in ''Meşhur adamların hayatr., yar, her hareketimden bir mana. 
ndan alınmıştr: .. Doktor Yolan", çıkartmağa çalışıyordu .. Oda ka. 
''Jul Sezar., "Antuvan ve Kleo. !abalık olduğu için rahat konu • 
patra... Diğer yedisi orta zaman şamadığımı zannetti: 

(Devamı 1 incide) - Buyurun .. dedi.. Şöyle teŞ-

terin yanında biç kalır .. 
Artık orada fazla. durmaktı' 

mana yoktu. Akşamleyin sa.il~ 
beşte muhakkak geleceğinıi~1 

söyliyerek ayrıldık .. Madam ihtı· 
yaten arkadaşın telefon numa ' 
rasmr da aldr .. Kapıdan çıkarkefl 
Madam: 

- Akşama buyurun da fiyat
ta nasılsa uyuşuruz. Hele bir J<e• 
re kızımızı görün .. diyordu.. .., 

O akşam bütün arzumuza rag· 
men gidip kızları göremedik; tıı· 
bii bir daha da uğramadık .. 

Benim işim bitmişti .. Görece' 
ğimi görmüş duyacağımı du):• 
muştum .. Yalnız beraber gittiğ1' 
miz arkadaş her rastladığımda: 

- Yahu benim başıma bir be• 
la sardm ki deme gitsin .. Madıırıl 
her gün telefon ediyor, kızl:Jt' 
hazır gelmiyecek misiniz?. diye 
soruyor .. Benim bulunmadığını 
zamanlarda da arkadaşlara söY' 
lüyormuş.. Herkes bana tuhnt 
tuhaf bakıyor .. 

Diye bana kafa tutuyor .. 
Mıtzaf!er Acar 

Poli.~ - Süyl.011in lm oıki < lbi. 
. deri niçin ı;:a.1dm1.;,~, 

lbrsız - Alı memur 'Je.tu.U . 

- .\f iithi:J.. 1-·el.ôkct •. Güı•ey ff 1{!"'flf çekm.i.y. fikrini i/Pği§t :ı • 
diğitıf gelemi!~ğini söylüyor .. 

D'ltıctli: - Vmit edcri;ıı l;i bu benim yemeğe lw.lmama 11~~·1: Ona brm de şa~.yorum .. Ne ~'G1'4-
y•1rı !f"1'İ 7lıt"~tmf...-ffm. drğf1d•r. 
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~a~ıtı1arın erkek çağırınca her 
a::i_feyc koşma.ya amade ihtiyat 
bir ordt' olduğunu söyleyen. 

Va. Nf't 

k ~UgUnkU cemiyete göre Türk 
·adını nasıl olmalıdır anketi

ln fze devam ediyoruz. Eminönü 
'laikevı baskanr AgAh ~ırrı Le-
\ . 
ent .şu cevabı vermiştir: 

dl le~ Kadının cemiyetteki mev
ııni Ye rolünü hayat tayin et

.tniştır. Bir ~htlyacı karşıladığı 
'.\" eft · erde kadının da erkekle bera 
her talışması kadar tabii bir 

,.. Şey olamaz. Şu kadar kl kadın, 
l"alnız çalışmış olmak Jcin ve 

biıı Yenı cemiyetin bir ihtiyacına ce 
.ıL \·a 
"' . P vermiş olmak için hayata 

•ttıımış olmalıdır. 
Ben kadınların l.ıa:u sah~ar

cla bilhassa sanat ve fen waha
~ına:ı. erkekler kad:-r muvaf
fa){ olabileceklerine kanlim. Ka 
1lınıarımız arasında hu sahada 
ıuYUk muvaffakıyet gösteren· 
:er ınevcuttur. Dunlarm mesai-
erınden müstağni kalmak, ce

llliyet için bir mahrumiyettir. 
.\.n~ak buıı. 1 dışında kadın 
:~aatsini asıl vazifesi olan evi-

ıı \·o ailesine tahsis etmelidir. 
tsasen modern kadın, ceml-

r ı et içinde bir sus olarak ka an 
\u hiçbir fonksiyonu olmıyan 

• ltı.tıstehıık bir roabli'ık değil, 
l~eııtı hayatta erkeği tamamla
~aralt erkeğin hayatta muvaf
fak olması için ona. kuvvet olan 
hır eşidir. ôylo kadınlar var
~lır ki cemiyet içinde bir vazl-

• f e ile nıükelle! olduklarının 
a.:rıtında değildirler. . 
Onıar hayatı yalnız 1Iylp ıc-

- ı~ekten, muayyen saatlerde ca
~ l\ :\"e ziyarete ,gitmekten, ter • 
~IYe. kunduracıya uğramaktan 
ı' ı mo l::tret addederler. ŞUphes z 

• ılern kadın bu değildir. 
- !{adın evine, ailesiııe , erke
gfne \'e çocuğuna karşı ın\lke~: 
let . Ak !.~· ~ı Olduğu vazifeyi ıdr e 
lliabette cemiyetteki mevkUni 

• ~ Ukseltıniş olur. Ve bu hiçbir 
ı:anı ' pması an ·ziyaretlerini de ya 
lla tmin ' llıedeni ihtiyaçlarını t:ı t•t 

t'O.esıne mani .değildir. 
'-'aıa. Nurettin anketimize Ak

"arn gazetesindeki ".Akşamdan 
'"lccıa ""ap verü · ·ı rna., sütun·,.1da. c~ 

ı. Aynen iktibas ediyoruz: 
\• ''llayan Neriman Jlfkmet, 
k aıtıt gazetesi namına bir a~
et l'aı>ıyor Bana da şu sua 

"ordu: • 

- n . te göre, 
111 UgUnkü cemıye 

'1dern kadın nasıl oırnalı'! •· 
1 lruınk:un mertebe "espri yaP 
naıc ımiyet 

ı ·· hn kaçmarak sam 
e ce,.al> Tereceğ'lm: ı ~ 

• • • 
hcı 1 "Kadın •"u cereyan yar: Bir .. {il,: 0turıun ! .. diyor. ôbttrU 

ı·u1ı l\ dışınfakl , azifeleri de-
te etıf ın,, • 
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A.nna Be'l14 ve ko ccuı Tiron Pooer 

Anna Bella ile Tyron 
Pover evlendi 

Yıldız Grac 
evde 

Mur' dan aldıkları 
oturacaklar 

franktır. 
BuaWı ~ w. yıJdrdar 

,rumda en çok töJıret sahibi olan 
Vivian Romans'in sahneye atıl. 
ması hoı bir macera mahsulüdür. 

Vivian Romana Pariali olmacho 
ğı halde Paris güzeli seçilmit idL 
Bu husus bir mahzur teıkil etmi.ı 
yecektf, ancak Vivian'nm iki ya• 
§lllda bir çocuiu olduğu öğreni. 
lince. Pariı gilı:eli namını kaybet • 
ti. Fakat bu macera kendisinin ta• 
ıunmaarna yardım etti. Çabucak 
meghur o)du. 

Jan Gaben ise duvarcı çıralı i
di. Sonra demirci çıraklığı yaptı; 
nihayet makinist yamakhima ıeç 
ti. En sonunda tiyatroya intisap 
etti ve sonra da film çnirmele 

"Seyahat gazetesi,, batmubarl timdiki kocası Tyron Pover ile bqladı. O zaman henüz otu bq 
ririnin kızı olan Smanne Şarpan- Süveyt Fedaileri 'kurdelesini yap- yapnda idi. 
tie çılgın bir .gençlik geçiıWkten rmıtır. Fransız film imilelri bu Ud mq 
sonra nihayet sinema yıldızı oldu Sevimli Fransıı: yıldın AnnL hur artistin isimlerini daima ken
ve geçen gün sevdiği erkekle ev. bellanıJı kocası Tyron Pover yir- di afiglerinde görmek istemekte.. 
lendi.. mi dört :yapnd8dır, yalnızca ana.. idirler. Ancak her iki Jlldu koa. 

Bu haber ~iç bir teY ifade et- aı babası değil, büyük annesiyle tratlarına daima hususi prtlar 
r · ·or değil mi? ••• Halbuki Fran.. büyük babası da aktör ve aktris. koymaktadır. 
sızların meşhur yıldızı Annebella, tir. Jan Gaben her filminde muhak
seviştiği bir numaralı Don Juan, Çok çapkın bir genç olarak ta- kak bir cinayet işlemek istemek. 
Tyron Pover ile evlendi, dediği. nılan Tyron Pover iki sene .zarfın. teclir. Hususi hayatında çok sa1dn 
miz zaman herkes alaka ı&öıteri- da çevirmit olduğu birkaç film ve bif adam olan Jaıı Gaben filmle· 
yor. birçok maceralar ile şöhret bul- riftde hagin insan rolleri yapmak. 

Sinema aleminden gelen haber. muştur. tan, adam boğmaktan büyük bir 
lere göre Annabella ile Tyron Po- Bir çok 'kereler Tyron Pover'in zevk duymakta ve içinde kendisi 
ver geçenle~e Holivut'a çok ya. Alis Fay Janet Gaynor ve Sonya tarafınlclan iılenecek bir cinayet 
kın olan Belair'de yirmi 'kadar ah Heni ile niıanlanacağı riyavetle. bulunmıyan senaryolan çevirme. 
babı arasında evlenme merasimini ri çıkmıştı. mektcdir. 

kutlulalllIJlardır. Şimdi bütün rakiplerini alt e. Vivian Romans çevirdiği bütOn 
tik defa olarak Napoleon ese. den güzel Fransız yıldızı Anna- filmlerde sevdiği Jorj Flamant'nm 

rinde rol alan Suzanne, bundan bellanın nihayet bu çapkın deli. da bulunmaaını ister. 
sonra muhtelif artistler ile birçok kanlıyı pençesine aldığı görülü- "Dişi Köpek., filmi çevrilirken 
filmler çevirmiı ve nihayet 1934 yor. Jani Marez'in bir otomobil kazası 
senesinde Jan Murat ile evlen- Birkaç güne kadar yeni evlile. neticesinde ölmesiyle yalnız ka-
mişti.. rin Amerika.da birleşen bütün çift lan Flamant bir gün hiç tanınma. 

Bu tarihten ıonra bir müddet ler gibi balayı seyahati için Ko- mış olan Vivian'a rastlamıı idi. 
daha Fransalda kalıp "Harp,, fil. lorddoya gidecekleri bildirilmek- Vivian, arkadaşı Flamant'nın tav4 
mini çevirmiş olan Annabella ni- tedir. siyelerini tutarak bir gün me§hur 
hayet Holivut'a geçerek Şarl Bo. Seyahatleri bittiği zaman yeni olmugtur. Kadirşinas bir kadın o. 
zerile birlikte Karavan filmini oy. evliler Beverley Hils'e dönerek lan Vivian Romans bütün filmle. 
namııtt. Grace Moore'den &atın aldıkları rinde Flamant'a lda bir rol veril-

Amerikada çevirdiği birçok film evde yerleıeceJıclerclir. mck prtiyle kontrat yapmakta. 
ter ile de şöhret kazanan sevimli evleninceye kadar Franıız Su. dır. Vivian Romansi'n bütün filın 
Fransız artisti nihayet ''Harp dö- zanne Şayantie olan Anne Bella 1 !erinde Flamant muhakkkak yer 
nil§U,, isimli kurdele ile birinci 11. evlendikten sonra artık Madam alır. 
nıf yıldı:s oldufunu l•bat etmiı ve Tyron Ponr iıminf almıt ve Bir-ı Her Dd Franab Jıldın 1'a bp
y~niden birçok .filmler ldaha çevir.! leıik Amerika Cumhuriyeti vatan riıleri tatmin edilmedikçe Senar. 
elikten sonra nihayet son olarak. lda,, olmuttur. yoları kabul etmemektedir. 
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Ingilterede mecburi ~;:s~n~kaa~~~~ ···9-~~vekiıe vaıinin Yeni deniz teşkilatı 
ı çektiği telgref as <eslik kabul edildi et · 1 J o)ehid!ecll•i"'" enelk' Liman Umum Müdürlüğüne 

Lor.:lra, 26 ( A.A.) - 1 yi ma. Bi,.7,, t ben Uahl zamanında mcc.
1 Ank~a. 26 ~l~u~~i) a r Döct. ı !ı~ ~ ~ ~ ,/','.!": ;~ '~',~;·~ ~:•; ;;,~:~~ 1 Ü Ç Va Z i f e \t e r İ 1 d İ 

• d • .1 b ...c h' t 1.. yol kaymakamlığına Kuıtalan kayl ye llenlrııu JıukumPl<'c ta- D . b k .. d .... ". . . l .. 
. uınat alun mebuslar an ö~renı - un ızme usu une bu teşrii dev. · 1 • • enız an umum mu uru .ı u-ı dan mürekkeptır. Bu grup arl•• 

makamı Şevket Ek K t l karrilr Pltiril 1 li•"•ı vali tarn- = ı . . .. . ıjınc göre. knbine dün akşamki re 7.arfmda miiracaat edilmiye _ ' ·er. ur a an I . ~ . : suf Zıya Erzın dun akşam An . başında bırer f;ef bulunacaktır· 
1 • d 1c- -21 d k' c •· h kk d 1 r· kaymakamlıgına Beypazarı kay tından tf'ıışlr eıhlmlştı. Bıınuıı. k 't . t" U .. d.. .. D . 11 "d" ı··<'hi op.amısın a o- yp.şm a ·ı egı a · m :ı se e ım tarafından · . . : 

1 
araya gı mış ı. mum mu urun enız yo arı umum mu ur Ut:ı-

r;-en :terin askeri talim ve terbi - yapılan beyanatı teyil etmiş bu _ makamı Nail Ok tem, Karaman 1 lizerınc azauaıı Hefı k Alı mcq Ziraat bankası meclisi idare~i re. işletme şefliğine Denizbank ı;ef . 
. fl:)'e tabı tutulmasına 'karar ver. 

1 
lunuyorum. kaymakamiığma Nazimiye kayma 1 Sc\'engil, Başvekile bir te. i isliği vazifesinin Ankarada ken. !erinden Emrullah tavin edilmiş. zı 

mi~tir. :Bunlnr dört aylık bir ta. ı Cerci şimdi harp halinde de _ kamı Nesip Ararat, ilgin kayma-ı şckkllr telgrafı çckllnıcs!ni i disine tebliğ edileceği haber ve _ tir. 1stinye ve Kasım paşa havuz.. Ji 
d d .. t · · terri 1 k 1 • M · 1 ı H•klif eylcmi.,Lı. B<ış\·ckil Dr . • :. rı'lmektcdir. ıa-. ının bı'rleştı'rı"lerck b"ır mildUr· ı.. ım. en sonra or sene ıçın . - {ıliz, fakat memleketin mücade. ·am ıgına az gırt .;ayma :amı A. rı 

torıal ordu kadrosuna ithal edı- leye hazır olmak için bütün mem 1 ıaettin özgelen, Sütçüler kayma_ H.efik Saydama ı;:eldlcu tel ~ Diğer taraftan bir mayıstan i- JUk halinde Vekalete b"ağh kal • ın 
l .. ceklerdir lk ı grnf aynen şöyledir: ~ , tibaren lai?vedilecek olan Deniz. ması kabul edilmiştir. s· ~ · b:ı!arına müracaat ettiği, barı _ am ığ na Biğa kaymakamı Ya. ~ • 

Bu suretle kabin.c mecburi as. "F.;lektrlk, tramvay ve t" - :.· bank umum müdürlüğü yerine ku Bu te.,kilat hakkındaki kanun ıu ~ın muhafauısma olan itimadın 1 vuz Hozat kaymakamlığ.ına Ko- "' 
l:crlii;i esas itibarile kabul etmi .• baltalanmış bulunduğu ve bir lan kaymakamı Avni Arıkan ııel ldnrelerlniıı Jstanlıul be. ~ : rulacak Deniz yolları umum mü. projesi Başvekftletten çıkmış ,·c he 
olm(\Şına rağmen bu sabah da ay. harp vuku bulduı'Yn takdirde bu ledı) csıne de' ı i hal\lrnıdn i' dürlüğüne tayin edilen İbrahim, !\Ieclise sevkedilmişti~. Bugün • Pa 

• 1.. t f d .. k 1 ,,,.. Sverek kaymakamlı gına Maden 1 k · t' i ·IK 1 d" D · b k 1 · kt nı mt:vzu e ra m a muza ere e. harbe bir kaç hafta zarfında de- Cuııı ıuriyet HU ·ume ın n ver: ema un emz an a ge mış ve !erde müzakeresi yapılaca ır. /\f 
rine devam edecektir. kaymaka,mı Hamdi Kipcr, Maden • diği knrar lstanbul umumi :,1 Deniz yolları umum müdür mu. DE~. 'lZ TİCARET MÜDÜRI~Ü· ha 

ÇE!\IBERLA Y~lN !\'UT:<u 
Londra, 26 (A.A.) - Röyter: 
Mecburi askerlik kanununun 

Avam Kamarasına verilmesi mü. 
nasebetile Çt'mberlayn aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

Hükfımet, memleket müdafaa
sı için liizumlu telakki edeceği 
tedbirler hakl<ında tetkikatta bu. 
lunncağını geçenlerde b.ldirnıiş • 
ti. 
Yapılan tetkikat neticesi gös. 

termiştir ki, şimdikİ seef ı öerlik 
usulümüz modası geçmiş bir u. 
suldür. Bugünkü ~artlara kati -
yen uygun dcğildır. Zira bu usul 
bir narbin milletlere sulh halin -
den harp hahııe geçmeye- imkan 
v~recek şekilde ilan edilmeden 
yapılamıyacağı faraziyesi Ü7.eri • 
ne müessistir. Umumi şekli iti • 
barile, şimdiki seferberlik usu _ 
lümüz alakadar dairelerin harp 
tehlikesi hnlinin mevcut olduğu
nu evvelden il5.n etmelerini der_ 
piş eylemektedir. 

Bu usul ihdas edilirken hiç şüp 
hesiz harbin pek yakın olduğu 
kanaati hasıl olduğ-u zaman bu 
ilanın yap;labileceği düşünül • 
müşti.i. . 

Şimdi. halen bir harp pek ya_ 
kın gözükmediği halde de umu
mi \"aziyet o kadar emniyetı::iz ve 
kararsız olabilir ki. halk~ telaşa 
düşürmemek kin ortalığı velve -
leye vermede:ı jhtiyat tedbirleri 
ahrı""'.,SI rrrzuya şayan olur. Bu. 
na binaen hllkumet kendisine 
memleketin ihtiyat kuvvetlerini 
silah altına c;ağırmak imkanını 
verecek olan bu kanun lfıyiha~ını 
mecUse tevdi kararını vermiştir. 

:Muv:.1kkat mahiyetle olan mev 
zuubahis knnun ile d:-lha sonra 
bahsedecek olduğum diğer bir 
kanun layihasının hiiklimete Jü. 
zumuna müstacelen harekete geç 
mek imkanını verecek ,·eçhile ge. 
cikmeksizin kabul edileceğini ü. 
mit ediyorum. 

Hükfımet bu kanunu tevdi c
derkeh, son aylar zarfında mec. 
lisinizin müttehit tasvibile bazı 

Avrupa de\·letlerine karşı alın . 
ınış olan taahhütleri ve bu taah. 
hütlerin tatbiki vasıtalarını ô::ı 

r.azarı dikkate almıştır. 

~il bir kaç saat zarfında girme- ı ı· 
1<aymakamlıgına Silivri kaymaka- ıııcclisinde hli_,·uk sc,•inc; ,c:.·

1
avinlii!ine tayin edilen Deniz - ,....Ü TEŞKİLATI .... c ye mecbur kalacağımızı bütün . . . ~ u ... 

d.. b'ld'"' · mı Vakkas Fcrıcl Savas, Nazımıye teznhUrntla karı;;ılanımşt11. :. ı bank müdürlerin'.ien Yusuf Zi - Dig"er taraftan deniz ticaret oı unyanın ı ıgını su zamanda, 
anladığımız manada barış halin •. kaymaka:"lı~ın~ Karaman ~ayma Bir yaııcl a ıı . l•elc ı iyPııı izi ıı j ll Y~ ~al~a~?ğlu ile ~ızun miiddet müdürlilğünün yeni alacağı şe • 
Jp olduı:umuzu hiç bir kim~e id. kamı Celaletın Ünsal, Mazgrıt kay imar harelwtlel'i ilzl'rinrle : goruşmuştur. İbrahım l{cmal ve kil kati olarak kararlaşmıştır· 
l'a edemez. lmakamlığına Köyccgiz kaymaka. milli şefimizin !!ÖSterdiicl<'ri i Yusuf Ziya Kalafatoğlu da dün Müdürlüğün teşkilatı gcnişlctil • 

Bu me::ıe hnkkın-~ak.i .kara:ı _ mı Halil Hilmi Tu~ccr, Pötürge j bUylıJ{ nlı\ka ,·e Cumhuriyeti akşam Ankaraya gitmişlerdir. mekte ve bilhassa memurların eS· 
mızı degı tumeklıgımızı diger,kaymakamlıgına Dıyarbakır ma- llUkümC'tiıılıı w · yardımla.! Denizbank yerine kurulacak o. kiden az olan ma~larma zamlar 
bir sebebi de k~n~nur~ b~rışm iyet memuru Basri Özpınar, Biga ı·ı. diğC'r yandan lırlC'di) emi. i1 lan yeni teşkilatların 1 mayıs pn- yapılmaktadır • llıiı~ 
muhafazasında muessır bır rol kaymakamlıgına Çankırı maiyet ze C''iaslı. fc>vi:t.11 lıir varidat ~ z~rtesi gününden itibaren işe baş Deniz ticaret müdürlUğü fel1• Ve~ 
oynamaya azmC'tmiş olduğumu • memuru Pcthi Tansuk Göksun .• ırnı lıaı tt'~ kil eden bu ırnrnr i ı laması kati olarak tekarrür et - muamelat, idare ve istatistik ol' 
zu göstermekteki kıymetidir • ' . mu rnc <'hP<;lnclP lstnnbul hnl . if miştir. mak üzere dört şeflikten ıtıürelt· 

• · kaymakamlı gına İspana maıyct 'j y · t k·ı· tt D · 11 k l kt du 
A ·-· kının içten t'len minnet ve: enı eş ı a an enız yo arı ep o aca. ır. .. 
rzetlıgım kanun lfıyihası mu. !memuru Haluk Yergök, Yusufe- : umum "tl"' l"~i ı t b l E k' ı· ı '"d"rtl "c 

'b' .. b"l ıs •• ·u"krırnlaı·ını ı;~lıı:111ııa arz .: . . mu ur Uo.'"' s an .u ve .. s. ı .ıman ar umum mu u ., ~. nı ınce. uzun f>Ure l ecek bir SI. li kaymakamtıg·ına Trabzon mai- t l 1 h 1 )v ;ıı, 
'bl{ı - 1 t 1 1 t.• i i zmır ımanmda ış eyen sa ı va. Mufıt ?\ecdetten boşalan Den 

kmtı devresı icin kara ordusu - yet memuru Mahmut Şahin, Köy. ~-~ 1

1
. 

1
1
g
1
a lls ~nU nı 

1 
11

1rn.:ıı 1 purları ile limanlarımız arasında Ticaret müdürlüğüne veni biris: l 
uun ba?.ı sınıflarını ve hava mü ccgı'z ka k l • K kl ı· .-.er ıs nıg n,.; <'<' ı;es ııue • f d b" "k l . . . .. .. .:... b'Jh"• ..... u · · · yma am ıg na ır · are ı se er e en uyu • vapur :ırımı _ getırılecektır. Mudurlugun ı ... Hı 
dufaa sistemimizi t.tkviye mak - maiyet memııru Fethi Burak, Ka. lı""ni nırnıur etmiştir. zın işlerine bakacaktır. sa fen heyeti kadrosu genişletil· ~c 
sndile. ~e miitemmim bir kadro - rııpınar kaymakamlıgma Hafik Bıı yllks<'k itimat Jrnrşısıu ı Limanlar umum müdürlüğü ise mekte ve ticaret filomuzun sı}{I 3 
nun sıl.alı altına ahnması itap e- kaymakamı Recep Aydın, Daren. ıla ona. Hı.yıl• olarak çalışma_ tiç gruptan tef;ekkül etmektedir. ve seri bir surette muayer.esi te- it! 

decektır. de kaymakamlığına Zile kaymaka mn bizler i<'in " 11 esaslı bir Birinci grup: Kıla\•uzluk, romor- min edilmektedir. Deniz ticaret ile 
Attlce, hükumetin bu suretle mı Kerim Tumay, Zile kaymakam gaye teşkil cdrceğlni derin körcülük. fenerler; ikinci grup: müdürlüğ·ü teşkilat projesi ma ·lanı 

e 1 t • b' 1 • s··t ") k k N · minnet YC ştiluaıılnrıınln nr_ • 1 · · l t 1 · .. ·· h ı. vve ce yap ıgı ve ır ay evvel ıgına u çu er ayma amı amı I ... ıman ış e mc erı: uçuncü grup yıs başına kadar yetişmezse s· rap1 
tekrarlndığı bir taahhüdü nak - Onsal, Pulumer kaymakamlığına zcclerlın.,, • ta: Tahlisi ve ve gemi kurtarma - 7Jran başında tatbik edilecekti!'· 

~;~~::.~!:;;,k ~%:~~~!·: ~~~~:u k:~:~;:::.:~~~i~ s;;,:~ ··-·---·······-··----·-·--·-.\Amerika polisi nasıl Vak ıtı n An keti 
muhalefet sıralarından alkış tu _ müdürlüğüne Tutak kaymakamı L' ld 5 · f"" k ld ti§ 
fanı kopmuş ve hükumetin isti. Muzaffer Kuşakçı naklen tayin IVOrpO 0 in ııa 0 UI 1 (Baş tarafı 7 ncidc) tlak 
fasını isteyen sesler i~itilmiştir. edilmişledir. Livcrpool, 26 CA.A.) _Bu sa: ça ışıyor yerinde hıikim, R\"11kat. doktor• . 

-o--

İzmir fuarına hariçten 
gde:e:d..!r 

Atllee, hu kanunun mcnıle1 _ 
!\C'ti tuk\'iyrdt'll uz:ık olduğuna 
partiler nrnsıııcla lhtilllfJar çı _ 
lrnrnenğıııı ve şiddetli bir ınulıa 
ıereue kiı.r~llıuıa ·a[;ııır bililiı· _ Ankara, 26 (Hususi) - 20 A-
mfştir, .. ğustos tarihin.de aç lıp 20 Eyli'ıl 

tarihine kadar sürecek olan doku. 
Çenı berln} ıı \"e"lllğf cevapta, zuncu iz mir enternasyonal fuarı. 

\ lcdanının tanınıııf'n müsterih na yabancı üll;elcrdcn gelecek zi. 
olduğunu t:öylPnıl., 'c bu sözler }aretçilere fuarın açılına tarihin~ 
de ıııuknbil al.ıl1laı la karşılan. den on b~ş giin evvel başlamak 
ın ıştır. 11.·e kapanma tarihinden on beş 

Ç ıııbPrlayn suzkı·inC' şu suret ı..iın sonraya kadar devam etmek 
ıe de\am etmiştir: ıuterc ikamet hakkı bahşcdece'k şe 

"l!;lııde bıılunrlufıUlllllZ nız: _ kilde meccani vize verilmesi Ve
yf't \'e ~artların tedaril\ edilin killer heyetince taf.l:lik edilmiştir. 

·e lııırıu bil', bnrış, lıali .. diye ta\' 
PP lortlar kauıara.:ıınua \'enı.,,if iıııl,:\111 olın:ı)a. n•,ı aıılaşıl:ı-

k 
lıeı·ln.} ıılıı a\'nm J,nm:ı rnsrnua •·n Lıl" 

A •tı"' 
1 

d'. t 
11 

. \'apt ığı be~ aııatu lıeıız<'I' lıC'ya _ ... ecıı n ı~er ınzı sua erı_ 
ı ııatta buluıııııustıır, 

ııe C'f.'\OP veı·eıı Çcmberla~ıı. 1 • 
1111:\("lislıı rarınl\i c ( J;ıesiııcle mli 1 Sıwll iı;;çl partis'ıı<' hu kabil 
zakercye de\ .ıııı lıı.kaıııııı hula- huya ti nb,·aldt' li!zuıııu \'cc;hlle 
·ağıııı l.ılldlrıııl7tlr. •lıeıııııılyet \'E.'l'llııır-diğlııl kay -

d<'lıniş, 'e lşçil<'rin hı•r lınrcket 
!erinde ııılllctl!ı ihtiynçlarıııı 

Siutlaiı', ÇeınbP:·Iayuiıı taah -
lıUdliııU deği~tlrnıedeıı ,·eya iıı 

g<Jzuııande t utal'nk!nrını tasl'llı Lal etıncdi'n lhıc~ ııiçln muhale 
cylemlı;;tir. rette istişaı-edo hulunııındığm~ 

~ı.~cııs ıııUznkerc iı:tn lıir ta -

b. "dd t mlihendis muharrir ... Kndınlıt -. gı bah iki saatten az ır mu e /Jaştaraf ı 5 mcide ~ 1 cıı 
. ra tesnclüf ecliliyrır •. Bu hen~~·b .. 

zarfında 5 infilak kaycledilmiştır. kip dıııel:tir. Bunun ııe ifade ı· "" 
P k 1 k ı b ıııe ortasında ıııoılern kndınt ~. osta ·utu arına oıımu~ o an :ı- ttığ· . 1 A 1 t • • 

" ını .;orı.cn csınız.. n n ıt - Ç('lırcslııi çizmi:; olmak i<:ln hl\' ı' 
zı b.omb:ıları.n infil.fık C'Uiği z~n- .vıın: Meseli\ s.ö.vle bil' ilA.n \'ili"· 

d n 1 Ç h gl mçUyU kullanın o lıyız!. nellılmekte ır. ~o ıs, um urı • 1 1 _ .
1 

., 0 d f , r1 c ıı·: • ı e ~ ~·~ş nrasm a o- Jlence bu sualin cc,·abını 11 
yctçi Irlanda ordusunun faalive· to.ı·enrt, kızlar, film tirrliraıılıg~ı ır. t:ri 

kt tl . B · r· "' rnmnk i··in kadınııı "ana bl ' tinden şüphe etme e ır. u 111 ı- " " ? 
yapmak tizl're i~ lstf'diklcrl fll ilr !aklardan dördü birkaç dükku • ., yeslııe bakarnı, :Ji.,1erlmlzl tn ~ 

nın hasara uğramasına sebebiyet takdirde ( .. • ·\ adrcr.e mUr:ı- ata r.evlrnıeliyiz. KPdın, çalışı' ·~ı· ı 
. . b" eant ıHs.nler .. ., bilir \'e mecbur kaldıkça mut ık 

vermiştir. Beşinci ınfilak ır • 
nıı ilitnı gdrf'n memurları- laka çalışmalıdır Şahııt <1U~llJl"t't1 

matbaada vukua gelmiştir. Hasa- rııız d?r ınl kıynfet değiştirerek ccn!"' göre,· kadın Jıaynt ka' ~ıı· 1 ~ rat ehemmiyetsizclir. \1 

Mektupçular arasında 
tayinler 

buralara ınfırnr·nnt ederler. Bu -;ıııdn ınu~orfer cılınak ıc-ın hll• l-t 
il<iııl.ırııı nltııu~a umumiyet ı. 411'lunma lı \'C '"ll' asını ,.a, rıı 

.: • c o 
tibnrlle ı:lrkin gnyeler saklı- quııu, şahsını konımnl' sırtı ı~ 
dır. Kı:dın ııollsl('l'irıı!z bunları gf'liıı('e hayat ı;nlı:1C"slııcle sal{ı • t 

rnkıııclan lrnııtrol l'tınet;c ıııe<'· hıy<'tle yer almalıdır; yalnız ıır' 
Ankara, 26 (Hususi) - Sinop ı 

lııınlııı·. ;ıey<lcıı en·PI. :;ounıı hil·ııelldir ıı 
mektupçuluğuna eski Muş mek- ,. ı 

• lif:ıtel' ~yl<eıı .. \ nıerilrnn po- evi:ıin dUzt'nini yu)J'ıınkt:rn •~c 
tuprusu Muzaffer Muhittin Dalkı. ı ı · ı ı od" 

l: " lisiniıı llll'Cnlll kll\\'PIİ hakkın- o aıı ;\'PY ııı \'P gıy ııı ycı \1 
lıçoğlu Gazinantcp mektepçulugu .. . ıııutlok ı:;ıırett*' nı ı "lclı re fııl~~ 

\

da ımııları so,·lenıı..,tlr: · · 
na eski Bayramıç kaymakamı Şev · .

1 
• 

11 1 2 ~ 0 11 
bir vazil·etl<' bıılıır.ma"nn, ı:nı11' 

. • .. - Anıen ı:an po s ., > ıı · · 1 ki Mırzaoglu, Sıırt mektupçulu. • kt .
11 

,,
1 

lığııı hlitlln kl'"mNll vasırııırıf! 
1\lı;:i kadardır. Ncq·or n ı \ u ıı .. • 

ğuna Muradiye kavmakamı Eşref . 1 t 1 ll t ,,.1 ı haiz olnınYan bir ).adın, yarud 1 
· tane ra< \'O <'::l sa ı o oınouı • t 

Erkut Çoruh mektupçuluğuna Si · lış•rıııı kendin<• \'f'ı<'litl ecvhtl 
' varrlır. HPr otomohilJe il<i llH' . , il 

irt mektuprusu Şevket Yıldırım, . . . 1 -:;nhıp olmak Jlya t:4tln len nı ,._ 
:< ıııur tesbıt oluııaıı ııııntnkn) ı • ·ı.tt....: 

Muş mektup'"uluauna Hakkari\ ebhecleıı ııınhruııı <,nyılmak ı lo 
:. b Laragsut eder. BunlnnJnıı nuıa. , 

1 
ll . P • 1·· e• l'r ı..:. 

mektupçusu Hüseyın apuççuog- tin ııolis teı:;Jctlt\tıırn baı'U ı :iOO ·• _ . 1 el' "ill 
1 ki . dilmi 1 ·d' ~ . l tf.ırrı sonrnı;ı alılftln. b I' ı: a. 
u na· en tayın e ş eı ır. ı taksi sofürll de ayı·ıca hılhnssr., . . · L aı 

l·ı·ı·ı tnslı•ıt ctıı1c()"11 ·•nT.ıiıı11o;;tıı· c • '• 'ı•ı lcnle kadını hır alı'- hEJıl1 t.. hl,,blr maksatla n!ıııadı'•ını \'e '" ' u b ~ • ı ı " Jttı 

-;,rması liıf'rfııe, hı •vekil huıııın 

" .., ge<'eleri, tıarlarla JllP.~gıı o UI'. 11 11 1 ı ·ıC'ıı''hı 
fakat son gi.iıılf'nlı> lı!'tdisPlel'in .onı ra, ~ '"' J • - 1 cm ., 1 1 ') G ( ' \ ) ,. i 1 1 ••,f> I'( : ııo {er, ~ ;ı •ıı: \"C e• a 

1. ı ııııııııı lıı·ıı·ı'ıııı"'t•. \CT"C'"•~·ı s·ı ------------- !\!ister ~ykes, hu i:rnlıatıııılnıı l ı•e<:inc.leıı koşan,•'' incl· n sıı-ı· -~na çok hllyliJ{ hlr ı;Un.tıe inkişaf ' 1
' ' .... ,• " " 0 ·' R s ' '" 

B•"ı me,.,,I l ti e kn "I \"ap ı ·'I t t .. ,. " 0 11P ti" .. ıı dnc"I' i-J M' A sonra. Fr ııısa \'e Fr:ınsı1. ıı oli- !aıı. kıw:ısı ha.va~ I\n\'gflı;ııırlc ,, "'"" '" c <e er · r;;o ~ - •tıne~ıntlen ilel'i gC'ltiiğini tcmiıı a 1 ye ıı,, .,,. · aı c• , ..... ' • ~ ., 
tığımız taahhütleri ve halen di- y!Pnıiştlr. tll'. Bu ıullddet ıarfıııda hUk(ı. ~ . si hnk!rnHlald r!lclrleriııi de I penc:cl<'şfrkC"ıı k1'!1'! 1ni anıtnıııF~lk 
g·er b h'"k. ti 1 t • - Ankara2v-·1-939 -,~siJ_,·IC'miı;,tir. Amerikan koııılsc - tan lınska hirs.c'· ılU~·liıım!rr".ıah azı u umc er c yap ıgmuz HUkfımet hirçolr UH'SC'lelC'ri mctvnziyeti uygıııı gt;ı·dUğli tak . ., . 'I., 

gört'ı"şmelerı· tekı·ar etn k lu" um ti d k( JAI ı t ı ı ll ııal:ırıııd:ı ''ıld11 ı~.ııl·ı, ·: l:ııı- ı·lııe husıı~i katibi :\lls )leıızl b.ı ıııııhlüklura kaılın adını ,.er\.., ıe z - t tkik 111(( huılyP1 iınle knlnıı:;ı r e tııı'z ır sa 11 ı ye ta i { c- " "' " 
suzdur Harp va1lmıvoru ha be d ı l:ı.r, iızcrıııılc ıııu.ıuır.ll· gurı•ııh·r- ı·efaknt etnıE'lctedir. l•• kteıı lrısnıı ha,_·a edE'r. ııt .. · • • m, r \'e Attle<" 'e 'fl'ec.lııııi,·oıı 1'on _ ilebllc>cekt r. " i 1 al 1 " dıı" H:ıl..ilıııl.ıı s:ı:ıı 12 de ı.:ıp:ıııış H 1 . k 1 11 vnt'l 
mnn o mnyn ç ışıyorum, ııer o;eyi nznslle- ııı ı·alt l•u sabah Is- :iJ<~..'il-~lJrn ::10 lllN ASl\Ell s:ııı~ rı):ıtl: ı rıılır. M'I t 1· . d eıı<'e, nr ·a· ın, a t', 'ucb'§ 
türlü lahakkilm te5e~büsüniln ö. J d "G ( \ • ) ı ı d 1 8 meC !Sin 8 \"e insanlık bakıııırndnn bu a" tl.11re lmkünıııı lı ıinlıilmlştir. .on rn, - • ,_., - •oy ÇEKLER ., 
nür."' geçmek hususundaki azmi. GPorgı s. knç ldı:ln•n nskerlil• · --- Ankara. 26 (A.A.) _ Büvük 'ı kıll.ilı·ıın ~ahlbi olmalıdır. aıı 41.k 
mizl bütün diln'-'O'-'a en iyı· bı'ı F'H \~~.\ yg U 1EHIKA lIA-ıJı'ıııııntl 1 oıulrJ 5!1'1 ı · •' 11 k<=anlır.ı k··clıı ın m~Ilc at 

J J L J.anııııuııuıı şllmull\ne · · · ~f illet Meclisi bugün ~Lmsettin aı ... 0 ".· .,. " 
1 

• • ,.( • 
stırctte isbat· • · · BEHlMH ı·;nır.ulı.RR ~l'''"ılr 1 ·>,i ıi 'i ı 1 a ı k 11 ıı•·l· b1 ıçm messır çarenın. 'C"irc<<'"ini sorııııı ... \<' Clınınlın • - ·' Günaltay'ın ba~kanhğında topla - \' lollnyesııı "öy e "'·s ' " .s 
sil'hlnn h d b d 1 1 "' - ,.,,, i• J.a~.:;o 1 1 k' h ri< tı 
_ d mn sa asın a a~:ır ı - Loudrn. !!G (A.A.) - Prcsı; lrıiıı: Mıl.ıııo li . lili~:, ıııarak Biiyük Millet Meclisi ilC' ,·t:ı•,ıda get rir ·ı, onıı a 
gı~uz muaz;am es~re il:h:~ ~la - .\!'1,;oelııtion. F'l'!ll!m ve Aınt>rlkaj "Yıltla tnl•ı·lh"n 310 bin .. Pe- Cı·ııcHe :.!:u:,;:, ınüıtemiliı.tındaki eşya ve Millet

1 
h.lı,lıir uııs~rla trHHI etııır~JJıı 

ra c mecburı a..slcerlık usulunu ka. hllkiıııı•·tl<'ı'iıılıı rn clıuri nsker. nıhrııı ,.C'rnılstir ı\ıll'.teı·ıl:ı111 r;.a:n~, mecl;sirıin 1939 yılı M'lrt ayı he- 1 ı.ı'iıııkiiıı olına1.. 
bdul ctmek!iğimiz olr.cağı aşikar. 1 

ilk lılzınetlıılıı l\'llJ!Jlli hnl,ltııı -ı H ·ı·ıın. :.!G ·• (ı~ r\.) flyrri llı·l'l .ıı ;,•1.sı:ı sabı hakkınkadi hesaplarının tel- ------_.....,hi 
ır ı i ı Bl'iik~cl :!l.:ı:i kiki encümeni mazbahıla.nna it- Asfalt yollar )ke · • claki lııp;ilız hUkfı:.ıN rnrnrın·ıııınhfı>llenle lıı~lltrrerl<' ıııeı·hu •I' 
Bu kanaatimizue bütiin demok.' . , . 1•1111 1 ı • . . . Alin ı 1.tı!ı:.!:ı tila peyd.::ı. etmiş bazı dairclP.rin Asfalt yolların inşasına ma) ll~t 

. . .. lıın resmen hııJını•.aı ec 1 c 'P rı mıkcrlık hızıııotı tPsisl husu - s r ~ 
rnsı devletlerı ezcumle A\•rupa. . • •J "' ı.:;ı; HJ33 yılı bütçelerinde değişiklik baıjında başlanacaktır. llk olar' ltıd 
da ki dostlarımız mü~terektir. j rl nl bildi rıyor. . 1 t su ndn Lontl ru h U J:••met i il('(' veri \l:ıdrul 1 ı.ın:ı yapılmasına aıt kanun layihasını a~fallı dö§enccek olan yollar ııııf ~I 
Kom~ısu memleketi için hn"'atı- Homadul,I Jn~llız mnsla .ıa - lPıı karar totaliter dt>vletlf>l'lnı \":ıı·50,a 2:1.111:.11 kabul eylemiştir. !ardır : Babıali - Ankara caddl' lbj 

nı ·ı . . . t'kb ı· . f dJ • gi.lları da tıurlu\'e UC'zaretıııe cllnaııılzııılnJ• kar<ıı hir muka - Butl.ııır~ıe 21 !Hli5 Bu sonuncu kanun ıa .. •ihasının . b- ı 
ve aı esınm ıs ı a mı e a e. · , Bıi\re o.!l!l:lll J si. bu yolun maarif nıüdürlüği.ı ~llıı 

derk A h ı.. • b' k' . ,lc!t·ı·ek tehli~atta ııuluıımuı;.ur. \·oııc>t tP-t'bhllsll ınahivetlııcl~ 1 hükiimlerine (Töre muhtelif dai •·B •1 · .. n. er,.angı ır ımsenın · Bclgrnıl 2 ırn~:ı o • • nünden :'\leserret oteli önilne ı- aı 
zevki lle mesgul olmasını temin ı Loııdra, 2li (~\.A.) - Prcss 1 teı: ltl\i edilmekte Hr. Yotolı.ıııı:ı 34.li:! l relerin 1938 yılı bütçelerinin ter- dar olan kısım mczayık parke C' hı 
c>den ~imdiki gönüllü usulümüz. '\s. oslatioııun o~reııdi~ine göre Fakat lııı ınahfn!Jpr lnr-lltE're sıo\::holm 3n.: .t:?:ı 1 tibl"'ri arasında 961 bin küslir lacaklır. Bıından ba~ka Kapalı{" 
de a~ikur bir zM wevcuttur. 1 tıu geı·C' )Hrı~ınu ),adar kıta or- niıı hır mlhadel 'rl' girm<'<ıf ih-1 \:o~J,O\·r. ~39025 lliralık mi.inaknle yapılmakta Vl rındnn ~uruo~mani.veye, )"cf. l) 

"0 ı Milli Miidafaa Vekaleti kara kıs- ı Umumivetle i!Pri siirüı".., fikre h"nıııa yazıl <"ı't ~ y:•!'lınc (1 tiınali '" ,ı'-11,ı•ri nıiıkc llf'fiyf'liıı --- lsti';:razbr postahane önünden Orozdlbal<' ~ırıı 
<!Ö"e. meebtıri hiZD"'Pt ı..ir h rr ·~·11•,'IC'I' ın.,ılıııı·I n 1,c>rlik lrnııul,·C'ı'u•e'"i ıt<'ti<·Plf'l' hrl\J<ırrlnlı 1mt bütc.;esine de 360 bin lirııltk sebile kadar olan kı~ım ileToı al· 
, iJ ı 1 ı:rı.::ıııı IH.- munzam tahsisat konulmakta -
ba"lar ba.,ıamnz tatbik edilebi - ıı.ınuu ihılaı; l'flf'••fl(:!;i rejim<' ta ls\lıılrn izh:ır l tnw\ t<'dirler. Al ·ı ~'' .. ; . 1-.ı zııruııı ili ıo.I';:, dır. koparan caddesi, Ku!e dibi. 'I'llbl'' 
lir \'f' c-imdiye k"d~r dn hane: 7~- hl tııtulııııyıH nkl:ı:-clır. mıın.rıınııı hklılı·' •yl!"' 1 Prl\lıtıı Tlirk ho reu r llf'Şİll Büvük ~rillet ~fccli~i mütenkib .sim - Aya!»':ıf•a ycllarmdll 
ınanınfüt böyle bir karara müra-1 LOHT!. \il l\ \~I 'd' \RI. ·nA l.•ınıyrc·ı•:ı :ıyııi 111.ı.lfe!Jcl'<k .,öy _ ı toplantıc;ını önümüzdeki Çarşam- mnyıata a!!lfalt in:aatına bnşlıı 
cantn !Uzum hisıı.edilmemiştir. Loııdra, 26 (A.A. ) - St:ınho l eıımel:tcdlr. 1 ba giinii yapacaktır. nacaktır. 



ingilterede 
Mecburi askerlik 

1908 de teşkil edilen müstemleke 
ordusu takviye ediliyor 

zı Ldondrada bütün efkarı haliha. 
r a ın . 

liz .. eşgul eden meseleler Ingı-
ltiı :stenıleke ordusudur. Çün
ll'l~k orduyu o derece yüksek bir 
ScJt cın_ıneliyet ve seviyeye yük
lu ~ ınelıdir, ki ingiliz imparator. 
be guna dolayısiyle gelecek tehlike 

rtaraf t . 1 ·ı· . Par e mış olsun. ngı ız ım-

/>ı.f ~torluğu çok geniştir. Asya, 
Tıka b . 

ııa • Ve diğer kıtalarda u ım-
lll ratorluğun müdafaa edilecek 
cıı:nf~atleri vardır. Çok dağılmış 
t~f: 1~Paratorluğun bütün müt
da; lcrıni müstemleke ordusu mü 

a ctnıekle mükelleftir. 
:Su .. 

du ıtıbarla, son aylar içinde 
nu nyay, sarsan umumi tehlike ö
ı:n··ndc İngilizlerin akla ilk gelen 

Udaf 
"'ctıc a~ _vasıtası bu ordunun kuv 

ndırılmcsi olmuştur. 
d Sulh zamanında müstemleke or 

... ~sunun mevcudu 229.000 zabit Gönii!W ya::ı7ma1• üzere /,·gillucdc orduya miira.~aal e<lcıı kadıııl.ar 
2?t askerdir. Fakat bir Martta bu 

c"cut h k"kA "k d d h z a ı ı mı tarın an a a hizmet dir. Bu idealin, manası, rım adasından uzaktaki lngiliz 
olarak 21 k' · 'd' Y · " 

' 1 - YAKlT 27 NiSAN 19.19 

Cuma günkü Rayştag toplantısında 
··········· ............ ························-· .......... ·-···-·······--------.... ...-.... 

Bitler Almanyanın tehdit altında 
bulunduğunu iddia edecek mi? 

Fransızca L'lntransigeant ga. 
zetesindc son günlerin siyasi ha. 
diselerini tetkik ve tahlil c • 
den Jean Thouvenin fikirlerini 
f}Öyle izah ediyor: 

Hitler Amerika reisicumhuru -
ım cevaben irat edeceği nutku 
hazırlamadan evvel bir kere de 
1.üçük devletlere müracaat ede • 
rek Alman tehdidi altında bulu • 
nup bulunmadıklarını sormak ih. 
tiyacmr duydu .. 

Bir çok küçük devletler böyle 
bir tehlike görmediklerini, icap 
ederse memleketi silah kuvvetile 
müdafaa edebilcccklrini bildirdi .. 
ler: 

illua. 2.000 ışı ı ı. anı militerizmi takbih ederken, Britan menfaatlerini müdafaaya hasredil 
. hdjy~:a olan. ~iktarından yüzde ya imparatorluğunun bütünlük ve mişti. 
ı 

300 
az ıdı. müdafaasını amirdir. Son zamanda bu ordunun kad. 

Bu istişareden Bitlerin çıkara
cağı menfaat a§ikardır: Bitler a. 
yın yirmi sekizinde Rayştağda 
söyliyeceği nutukta: "Ruzvellin 
mesajı yersizdir. Buna en güzel 
misal tehdit altında bulunduğu 

iddia edilen devletlerin böyle bir 
tehlike hissetmediklerini bildir • 
miş olmalarıdır .. Şu vaziyete gö. 
re Mösyö Ruzveltin hareketi sulh 
pcrvcr bir teşebbüs değildir. Bu 
hareketin gayesi masum Alman.. 
yanın vaziyetini sarsarak etrafı · 

nın çevrilmesini kolaylaştırmak • 
tır. Biz kimseyi tehdit etmiyo • 
ıuz, bilakis tehdit altında bulu • 
nuyoruz .. Şu halde bizim teminat 
almağa Ye her şeyden evvel as. 
kerl hazrrhklanmızı hızlandır -

• illa • taburdan 150 tabur tam Müstemleke ordusu 1908 sene- roları iki misline sıkanlmak isten 
t ftc ~~~ıyıe teşkilatlandırılmış ise sinde Lord Haldon tarafın.dan teş mektedir. Bütün alayların mevcu. 
• lam ıger 150 taburun noksanları kil edildi. Yalnız gönüllülerden du tamamlandıktan sonra mevcut 
. rap~rnlanmak üzere hazırlıklar mürekkep ve vatanın müdafaası 340 bin adedini bulacaktır. 

lt!arkoviç - Ciano miilal;cıtrnaan bir intıba 

rnaktad · ·1 · · T h" ml d d · ~·· ır. maksadiyle meydana getırı mıştı. ayyare ucu arını ur ur-
'en 1un~e.n konferansından itiba- ingiliz müstemleke oı1dusu 2 maya memur olan bataryalar müs mağa ihtiyacımız vardır.,, 

Demek h:ıokkını kazanmış ola • 
caktır. 

devletlerden tehdit altında bulun 
madıkları cevabını aldıktan son. 
ra bu kere de bu devletlere, -
Berlin ve Romaya göre - anti • 
totaliter bir sistem olan Fransız 
- lngiliz anlaşmasile niçin bir • 
leştiklerini soracak ve bu hare -
ketin kendileri için tehlikeli ol -
duğunu bu devletlere anlatmağa 
çalışacaktır. 

rasındaki görilşmeleri de Öğren-· 
miş olacaktır. 

la .~gılızler müstemleke ordus\,\. Hiçbir mesleği olmıyan, işsiz kim temleke ordusu kumandanlığı cm 
gon"ll'" ._ •iş . u u yazmak maksadiyle ge seler bu orduya giriyordu. rine verilmiştir. 

lıaklllıkyasta propagandalar yap- Umumi harbin başlamak üzere Her meslekten gönüllüler bu 
'tıg·:.adır. Müthiş paralar sarfeden o1cluğu ve Avrupa ufuklarındaki orduya alıhmaya başlanmıştır. 
itıcaı 1

1
z ~arbiye nezareti gönüllü bulutlar kararmaya başlayınca or Her alayın , sosyal merkez ve klü. 

• c csınde h .. f 1 ~U"aff . er gun daha az a dunun mevcudu fazlalaştırılarak bü vardır. Talimler sosyal şartlar 

Hitler nutkunda bu fikri ileri 
sürebilir. Fakat bir çok tecrübe_ 
ler do~t memleketlerin ilhak e _ 
dilmiş olduğunu gösterdiğinden, 

Alm:ın diktatörünün cuma günü 
söyliyeceği nutuk Fransa ve İn
gilterenin tamamen şuurlu ola . 
rnkoUyülC b i r azlmlc sUlhun m u
h:ıfazası için yürüdüğü yolu asla 

Paris ve Londranın Sovyet Rus 
ya ile .siyasi münasebetleri gün • 
den güne inkişaf etmektedir . Bu 
münasebetler Sovyet Rusyanm 
da Fransa ve İngiltere ile müşte. 
rek hareket edeceği neticesine 
varmaktadır. Böylece Polonya ve 
Romanyanın da doğrudan doğru. 
ya Sovyct Rusya. ile temasına 
mahal kalmamış olacaktır. 

l'r. akıyetc doğru ilerlemekte. 265.000 kişiye çıkarıldı. nazarı itibare alınarak yaptıı'ılı-
ln T 1918 senesinde umumi harp bit yor. İngiliz ordusunda arkadaşlık 

~r g.: ız askeri ricalinden birçok· mek üzere olduğu aylarda bu or. duygu ye bağları çok._kuvvetlidir. 
· <ı;. gonüUü usulünün yerine mec dunun mevcudu J.OS0.000 ki§iyi Orta seviyede bir 1ngiliz aske. 

1 askerlik usulünün ikamesini bulmuştu. Harplerde verdiği za- rine iki hafta içinde silah kullan. 
ı tarı . ı 'd' i . w tl· a ıstemcktedir. yiat 627.000 ölü ve yara ı ı ı. n- mayı ôgretiyorlar. Senede altı İn· 

değiştirmiyecektir. · 

MlHVER!:\" MA.ı."-:EVRASI • r· ılhassa Fransa kcn:Hsi ile müt giliz ordusunun en yüksek müka. giliz lirası ücret verilmektedir. 
ılt Olduğu için Avrupadaki son fat harp nişanı olan {Viktorya) Devamlı talimlerle manevralarda Mihver devletlerinin bugün çe. 

'bıı:~§ık hadiseler dolayısiylc mec. nişanından 70 tane kazanmıştı. bu ücret fazlalaştmlıyor. Müstem. virdiideri siyasi manc\•ralar tn. 
'b~1~ askerlik usulünün mutlak ka Umumi harbin bitmesinden son leke ordusunun birinci garnizon giltere ve Fransanın Avrupanın 
• unu . 

Diğer taraftan Fransız ve !n. 
giliz hnrlcf siyasetlerini m illf :ve 
<'iddi esaslara göre kuvvetlendir. 
miş olması taarruz.i bir siyaset 
takip eden totaliter devletleri mu 
hakkak ki rahatsız etmektedir. 
Paı i~ ve Londranın hareketleri 

Fransa ile İngiltere Avrupa • 
nın emniyeti yolundaki idealle • 
rinin tahakkuku ıiçin hiç bir gay. 
retten geri kalmıyacaklard11 .. 
~~~~~~~~~~-----

Yugoslavya 
li ıstemektedir. ra İngilizler bu orduyu yeni şe- merkezi Londradır. Bu garnizon emniyeti yolundaki hareketlerine 

· ava 'kuvevtlcriylc kara gönül. kilde teş'kilatlandır~hlar. Tayyare askerleri 1914 senesinde Alman mani olmak gayesine matuftur. 
1 la 0tduJarı teşkil edilirken ideal hücumlarına karş ı bir gurup ayrıl askerleri ile ilk defa karşılaşmış Frnn&a şimdiki halde bu rnanev-

; ~rl sürülen düstur: · ·~illi m~tı. ikin_cı_· _g_ru_p~d_a_B_r_i_ta_n_y_a_y_a_·~v_e_o_n_1_a_n_m~a-ğ_ıa_p~e-tm~iş_ıc_r_d_i.~~~r_a_y_a_s_e_y_i_rc_i_d_ir_ .. _A~lm~a-~_~_n_k_~_·ç_U_k 

tam gayeye erişmiş ve mihver 
devletleriin Avrupa üzerindeki e. 
mellerini altüst etmiştir. 

liıtlc: bu mukabil taarruz ha -
reketinin başında ise de Bay M us 
solini de Balkan devletlcrile meş

gul olmaktadır. 

Harici aiyaaetini 
değittirmiyecek 

Belgrat. (HususO - Hariciye 
nazırı M arkoviç Belgrada dön • 
dükten sonra ga retecilere verdi. 
ği beyanatla, iki yıl evvel Bel -
gratta yapılan ltalya - Yugos. 
lnvya anlaşmasının iki devlet ha. 
rici münasebetında esas teşJdl e. 

:l:iugünkü Lehistan 
Sovyet Rusya ve Almanya arasındaki bu 30milyonluk 

memleket bir harp takdirinde ne yapabilir? 

Artık herkesçe malum olduğu 
üzı: re Duçc Romanın himayesin. 
de Macaristan, Yugoslavya ve 
Bulgaristandan müteşekkil bir 
blok teşkil etmek ve bir ihtima. 
le karşı Romanya ve Yunanista. 
nı da bu bloka dahil etmek eme. 

deceğini söylemiştir. Siyasi Yu. 
goslav mahn!ili, Venedik görüş
mesinden :mnra Yugoslav harici 
s:yasctinde hiç bir değişiklik oL 
mıyacağını ve Yugoslavyanın Bal 
kan paktından a)Tılmıyacağını, 
komünist düşmanı paktına i§ti • 
rak etmiyerek çok sıkı b itaraf _ 
hk siyasetinde devam edeceğini 
söylemektedir. 

' 
sat hep almanca olarak yapılır. 
Südetlcrde olduğu gibi, Polonya. 
daki Alman azlıklarına Alman -
tar cesaret veriyor. Onlar. yarın 
bir Alman kavgası olursa Hei • 
ch'm taraftarı olmaya hazırlanı

yorlar. Ayrıca da Danzig ve "ko. 
ridor,, meselesi var. 

Bir de karşı tarafa gelelim: Al 
manyada 1.200.000 Polonyalı var. 
Fakat bu kadar Polonyalının yüz 
kadar mektebi ya var. ya yok. 
Orta tahsil müessesesine gelin -

di. Bu kini fransız diplomasisi 
yatıştırmasını bilemedi. Halbuki 
araya daima Alman tahrikleri 
karışıyordu. 

Bugün Polonyanın emniyeti, or 
dusunun kalitesine rağmC'n, tn_ 
giltere ile Fransanın ona yapa -
cakları sıkı yardıma bağlıdır. 

Polonya için Sovyet askeri yar 
dımından bahsedildi. Eğer böyle 
bir şey olursa, Ispanya iç har • 
binde tam bir muvaffakıyetsiz _ 
!iğe düşen ideolojilerini kuweL 
lendirmek için, Moskovadakiler 
çok memnun olurdu. Fakat Le -
histan on sekizinci asırdaki par. 
çalanmasını ve akabında arazi • 
sine yapılan Rus müdahalesini u. 
nutmatlı. Polonya, her re pah:ı • 
sına olursa olsun böyle bir as . 
keri yardım ı istemez. 

!{eza Romanya da öyle görü • 
yor. Rom:ınya asıl Macaristanı 

hesaba katmalıdır. Polonyalılar, 
Macarlarla kaç kereler müşterek 
bir cephe yapmalarını istedikleri 
halde bu iş, bir muammaya dön_ 
müş bir haldedir. Berlinden, Bu
dapeşteye, Romanyada bulunan 
Macarlar işaret ediliyor galiba. 

lngiltercn.in Polonyaya deniz . 
den yapacağı bir yardım, doğru_ 
dan doğruya bir yardım değildir. 
Bizim yardımımız ise, Alman • 
yanın öbür ucunda kalacaktır. 

Devamı 10 ncudtf) 

lindedir. 
Mnrkoviç - Ciano konuşma -

sı lalya ile Yugoslavyanın mev. 
cut dostluk bağların ı kuvvetlen _ 
dirmek neticesine vardı. Unutul. 
mamalıdır ki geçen seneki kral 
Zogo - Ciano mülakalr da ayni 
r.eticeye varmrştı. 

İtalyanın Arnavutluğu işgalile 
Yugoslavya ile İtalyanlar 700 ki
lornere uzunluğunda bir hududa 
malik oldular. Yugoslavya Roma
nın bir işareti üzerine Macar ve 
Bulgarların hak iddialarına kal. 
kışncaklarını da takdir etmekte. 
dir. 

Böylece tehdit altında bulunan 
Yugoslavya mecburen Romanın 
tekliflerini kabul etmiştir. 
GAI<"'ENKO:\U:\' SEY.ıUIAT! 

Günün mühim siyasi hadisele. 
rinden biri de Rumen hariciye na
zırı Mösyö Gafenkonun Londra 
seyahatidir. ~lösyö Gafenko bu 
seyahatile F'ransa ve İtalyanın 
Homanya hakkında düşündükle -
rini kati surete öğrenmiş ola . 
caktır. 

Rum<'n hariciye nazırının mem 
lcketine döndüğü zaman kralına 
garbi Avrupa demokrasilerini~ 
lfızım olduğu takdirde bu dost 
memlekete karşı vazifelerini ya. 
pacaklarına giivcnmek icap etti. 
ğini nrzcdeceği zannolunuyor. 

1'.I. Gafenko bu seyahatile I<~ran 
sa - Londra ve Sovyel Rusya a. 

Yugoslavlara göre, Belgrat hü. 
kumeti bugünkü harici siy8.$Cti • 
ni kolaylıkla deği§tirmiyecektir; 
değiştirmek mecburjyeti karşı • 
sında kalırsa Balkan paktr dev. 
letlerile istişare edecek, ondan 
sonra karar verecektir. 

İtalya hükumeti prens Polu 
15 mayısta Romaya davet etmif. 
tir. .. 

Yugoslavya ile Macaris-
tan arasında ademi 

tecavüz paktı 
Belgrat, (Hususi) - Macar 

hariciye nazırı Grafçaki mavıs 
on beşle Bclgrada gelecektir. 1'°1a. 
yıs nihayetinde de Yugoslavya ile 
Macaristan arasında Budapc§U?
de bir ademi tecavüz' paktı imza. 
lanaeaktır. 

Bulgari&tanda belediye 
intihapları 

Sofya, (Hususi) - Filibe ve 
Pievne sancaklarında yapılan kıs 
mi belediye seçimlerini yÜ~de sek 
sen ekseriyetle hükumet n nm • 
ıetleri kaz.<ı..nmıştır. Pı.nayır mi. 
n:ı..sebetil: Filibc şehrinde yapı _ 
lncak seçım tehir edilmiştir. 
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Amatör boksörler 
arasında 

Avrupa 
Resim ve sanat 

bahisleri 

,~~~~~~~~~---

Bugünkü lehist 

Kaş sahillerinde bir gezinti Srvas haberleri 

Vali vekili 
başladı 

şampiyonluğu 
l ( Ba.'} tara/ı 9 uncıulJJ 

( Bq tarafı 6 n.cıda) Polonyanın hazar zanıaıı 
vaka nüvislerinden yahut İtalyan 30 piyade fırkası vardır. 
hik~yecilerinden iktibas edilmişti. kadar da ihtiyatlar teşkil 
Şc.kspirin en kıymetli ve en §Öh- Bundan başka hudut muhııf 
reti ölmez eıerleri bunların ara. ı rı ile mahalli milis askerl~ 
sında idi: (Hamlet), (Makbct), \'ar. Fakat denize mahrecı 

. 

Mira Kalesi 
ışe Dublinde, yapılmakta olan Av. 

rupa amatör boks şampiyonasının 
ilk karşılaımalarından alınan ne. 
ticelcr: 

Kaş. (Hususi} Akdeniz sa. 
hillerinm alçak. meyilli düz top. 
rakları üstiınde kurulan Temre 
nahiyesi, K.aş'ın en bereketli ve 
verimli bölgelerinden biridir. 

Bu nahiye, 6 koyün bir araya 
toplanmr\ olmaıından teşekkül et 
miş olup büyük bir kasaba man
zarası arzetmektedir. 

Buranın daha 7 köyü var:lır ki, 
onlar nahiye merkezinden uzak. 
larda, dağların eteklerine kurul
muşlardır. 

Yemyeşil ve dümdüz bir ova 
üzerine serpilen ve on binlerce 
verimli ağaçlann arasında, bay. 
gın bir guzellikte duran Temre 
nahiye i, cana yakın bir yurt kö. 
şesidir. 

fcmrode, yeşil, geniş Temre o
vasının iistül'l'de çeşit çeşit meyva. 
lar çıkaran ağaçların, ovanın iç 
açan dekoru içinde arzettiği man
zara, misilsiz bir tablo halinde u. 
zanmaktadır. 

Temrede, düz ovanın üıtünde, 
sabahtöln akşama kadar didinen, 
tarlalarında e'kinlerini aavuran 
köylü vatandaşları, daima çalışır. 

larken buldum. Bir yanda tarlası· 
nı surenlerin, bir yanda toprağını 
ıapalıyanların, kızmağa başlıyan 

gUneş altındaki gayretli çalışma
ları, burada, insana köy hayatının 
zevkli anlarım yaşatmaktadır. 

Jtaştan uzakla§tıkça ve Temre 
hudutları içinde motörümüz sula
rı yararak ilerledikçe, bütün bir 
deniz kıyısında, sulara boyun c. 
ğen eski medeniyet adibelerini 
içim acıyarak seyrettim. 

U5ağız is'lcelesine varıyoruz. 

Denizler.c serpilmiş, Anadolu ya. 
nmadasının koynunda, yüzlerce 
adııcıklar ... Hepsi de eski çağ eser 
lcrinden ibaret birer pheser. 

Muazzam abideler, tabii hidi
selcrin neticesi, asırların getirdik. 
teri musibetler altında eziimi~ler. 

Sivas (Husu. En Hrlfif: (Otdlo) (Kral Lir), (Romeo ve koridoru tehdit altındadır. 
kopup parçalanmışlar, her biri bi- si) _ Valimiz Aber Mauer (Alman) Kirsch·i Jülyet). Prusya hudutları çok kuvve 
rer ada olup kalmışlar Denizir. Nazmi Tokerin (İngiliz), incel (İrlanda) Ence-! 3 - Komedi~er .. Kısmı hamı duğundan ve talim ve ter 
koynunda U) uklamadalar.. Kayseri mebuslu. len'i (Belçika). Marcdeıchia (1- hal yan muharrırlerınden alınmış- askeri te~kila tı bulundu· 

Sahillerden, uzaklarda, muaz. ı ğuna seçilerek ay talya) Jaıinıki'yi (Lehiıtan) jan- tı. ~n ~ü~e~ .• v~. meşh~rla~ı "Ve.: bütün şimal hududunu teh 
zam dağların eteklerinde kale ha. rılması dolayısiy- di (Macar), Doyle'yi (Jrlanda), ~e~ik ']acın , ~n .. tkınc;: G~ce , mektedir. Fakat Polonya 
rabeleri görülüyor. ı '· ~ le Dahiliye Veka- Natson (incilit) Van Der Mauıe. Bır Yaz Gectsı Ruyası , Fır. ber bulımduracağı 60 fırkal 

Tetkiklere gore; Mira hudutla- ,,._~ letince değerli yi (Belçika), Gergo (halya) So1. tına,, i.J!. kuv\et, mükemmel bir mu 
rı içindeki kaleler, vaktinde, bir. mülkiye müfettiş.. koviak'ı (Lehistan). Şeksı•irin eserlerinde ilk göze met enerjisidir. Buna ha 
birlerine işaret verirlermiş. Bun- lerimizden Osman Tüy Sildette: çar~n huMJs1 damga ancak ihti- 20 fırka.sına ilave edeceği 
lar, en yüksek dağımız olan Ak. Nuri Tekeli viia. Czartek (Lehistan) Cortonea'i ~ ve izamet il<' tavsif edilebi- ' olmıyan bir miktar ile, Ro 
dağ kadar birbirlerini kovalarlar. yetimize vali ta. (İtalya~. len bir yaratıcı kudretidir. Her 1 ordusu~u ?a.katarak iki_or 
mış. Bunlar, eski çagların savaş yin edilerek şehrimize gelmiş ve Hafif Si1dette: feyi c5rdü ve anladı, sonra onları 1 yapacagı ıttıfak, }.~a~ans~ 
vasıtalarıdır. \•azifelerine başlamıştır. Kanapi (Eıtonya) Gornon'u enrlerinde yapttı: Şefkat, ihti. rafından gelecek butı.ın mu 

Temre nahiyesine vardığım za. (İrlanda), Kavaski (Lehistan) raa, eüzellik: aade ve ince bir aşk 'ı leyi menedebilir. 
'd' Kıymetli ve çalışkan bir idare- B Jt k ı k tl · k .. man, Mira harabeleri, uzakta ı ı. N" b (Al ile destanı izamet; huıunet ve . . a ı meme e crı,. C•• 

h b 1 1 T ci ve eleman olarak tanınan vali Peire'yi (halya) urn erg • Al h 
Bu ara e er, sarp ve ya çın em. 11 ••• (f il ) . • zarafeti ile garay adamı, burjua, ıcın manyanın ne ıs 

k l 1 
vekilimizden Sivas büyük çalı.,ma manya) Va ıe yı ng tere sa)ı , W• • R · h' b' ,. 

re tepesinin üstünde uru mus " b. • 1• . 1 d' 'bütün kabahatları ve rikkati ile gını, .eıc ın crgeç ır 
h 1. b' h k . d . 1. lar ve imar İ§leri beklemelı:tedir. hesa ıyle mag up ctmıı er ır. '-adın. kum .. meselesi çıkarmak 
aşmet ı ır u um ar gururıy e Bu müsabakaların hakem karar • 

d k•1 d Y" ı a ara H Ik · · · sunda oldug·unu biliyorlar. urma .... ır. uz erce m g • a evı seçımı larında büyük bir isabetsizlik gö- Şe'kıpinn tiyatrosunda her hal-
kal · ih t tm'ş 1919 sonlarına doğru bu eyı a a e 1 

.. Halkevimizin faliyette bulunan rülmektedir. Netckim İngiliz Vo. de hak ı bir :oöhret kazanan fclse. 
Eski savaş zamanlarında, Mira ı h k 

1 
• a kalarm tahliyesi isi ile n 

bütün kollarının idare heyeti se- odceck'e kartı evvelce sayı hesa. fi fikirler, a!ılaki U üm er var. kcn Alman zabı'tlcrinden 
kalesi, zaptı güç ka1eler4en biriy- d r: ı · h 1 

çimleri ba lamıştır. bile galip ilin edilmit olan Alman ır. Ast.ı ennın en meı ur arı mu bana: "Zavallı macera böyle di. Şinrli, ustünde çocu1tlar oyna. 
maktadır. Kültür direktörümüz yarı ağır siklet bol<sör Koppers, kadderat .Je:ıi.en enarenıiz per- ti; onu ba. ka bir ~ekil altın 

yapıliln protesto üzerine hüküm denin karşıs:nua duyulmuş 0Jan ge.çirmek liı.7.ım geliyor ... de 

Kozanda 23 
nisan bayramı 
Kozan, (Husus) - Ulu al ege 

menlik bayramı ve çocuk haftası 
başlangıcı olan bugün ilçemizin 
her tarafı bayraklarla ve yeşillik

lerle süslenmiş bulunuyor. 
Cumhuriyet meydanına çok er. 

kenden toplanan binlerce ka.clın, 

erkek merasim saatini sabırsızlık. 
la beklıyor. Saat 9,30 da ca3cleyi 
bir çi~ek bahçesi gibi süsliyen 
Cumhuriyet çocukları göriıldü. 

BUtün gözler minimini yavrula 
rın gelişlerinde'ki düzenlik ve gi
yinişlerindeki yeknesaklığı takdir 
ediyordu. 

Sürekli alkış tufanı arasında 

alana giren yavrular yerlerini alır 
ken kaymakam Avni Duru, şube 
baıkanı Şevket Ulutaş, J. kuman. 
danı Hamdi Polat ve bayrama iş
tirak e~en Partilılcr. haJ'kevliler, 

Kültür direktörümüz Cemal degi~ririlcrek mağli'ıbiyet kararı err.salıiz, derin bir heyecanın Polonyalılar, yalnız ya 
Gültekinin Antalyaya tayini dola.!'verilmıştir. mahsulüdlir. Dahi muharririn üs. için dahi olsa arazilerine SO 
yısiyle yerine Trabzon kültür di- lubuı:a gelince bilhassa eserlerine askerlerinin girmesinden 
r:ktör~ R.if~t Necdet Evcimer ta. 944 ol İm pi ya ti arı başlarken zamanının moda&ına ayni zamanda ara7.ilerinde 
vın ecJılmıştır. uygun. kaba gürültüler, hazan man askerlerini dahi görn1t 

Cenubi Amerikada mı bunaltacak kadar ince, tektllüflü tevahhuş ediyorlar. Polon 
büt:ir. halk yerlerini almış bulu. yapılacak? bir kelime çağıltısı duyulur. şimal cenahını harpte 20 

nuyordu Nevyork, (A.A.) - BirleJİk REŞAT EKRF,'\1 dahi örtebilir. 
Merasime saat 10 da istiklal Amerikanın otomobil tchri Det- Romanya. Lehistnnın yıı 

Marşiyle başlandı. Marşı mlitea. roit, 1944 olimpiyı.:ilarına uhne r ·ı 1 ı• 1 mr ile uzun bir mukavemet 
kip inkıliip baş öğretmeni Cavit olmak için geni§ bir propaganda. enzı at 1 ma ıne er terebilir. ve Almanya kolaf 
Aral bugünün manasını tebarüz ya girişmiştir. Daha 1imdidtn ttJ- la\' bu mukavemeti kıranıaı 

· b' · ı d' S" ı ( Bn.1 tımıfı 5 i>ıcicle) ettıren ır soy ev ver ı. oy ev- kil dilmiş olan bir olimpiyad ko. Üçüncü Rayh, 1914 te o 
den sonra her mektepten ikişer ü. mitesi cenubi Amerikada propa- üc,: defa görüyor filmi.. Bu ka- gibi, kendisini cember içine 
çer çocuk bugüne ait şirler oku- ganda turnesine çıkm ıtır. Söylen dan da terbiye!izlik, nezaketsiz.. caklar diye havkırmaya 
cu. digine göre, Cenubi Amcrikadaki lik tloğrusu .. Şimdi biz ayak la yacak. Jı"'akat Almanyayı 

Halkevi beş yüzü aşkın talebe. 8 devletten yedisi l 944 olimpiyad- mı duracağız?. tehdit etmiyor: bilakis bt 
!ere şeker ikram etmekle beraber larının Detroit'da yapılmaıına ra.. .... Oturanlardan ses çıkmıyor. tehdit eden kendisi. 
aynı alanda ~ır~ tale~ele.re mün. zr olmuştur. hatta kulak bile kabarttıklarını • • • 
hası_r muhtelıf ıltran11~elı koıular Çin ile Filipin'den de muva.fa. hissettirmemek için gözleri per. Pekala, bir dünya ihtili.ft 
tcrtıp ederek halkı c:dden mem- kat cevabı gelmiştir. deye dalmış. bir an evvel filmin sa, Almanya ile Rusya ara 
nun bırakmışlardır. Bundan son. ba§lamasmı bekliyorlar. Niha • ki devletler Rusyanm meIJ\l 
ra merasime nihayet verildi. Ge- lzmirde at yanşları yet film başladı. Ben de başımın lerinden geçmesini istem 
ce de bol programlı bir müsamere 1zmir, (A.A.) - Sonhabar at ucunda duran yaşlıca hanıma ye. bu dünya ha,.bine Rusya nasl 
verilecektir, yarışlarının son yanşı bugün Bu- rimi verdim. Ayak çiğnememek rışacak? 

ca yarı~ mey.danında yapılmııtır. için itina ile yürürken arkam - O ıaman bitaraf kalara1' 
llk koşu: Uç ya1ındaki yerli dan şu sözler beni te~yi ediyor- hane ve iptidai madde eata.t 

halis kan İngiliz taylarına mah- du: yahut, Polonya tayyarccilığl 
&U&tu. Mesafe 1200 metre. - Berhüdar ol evladım. AJJah , is birliği yapar. Polonya iç 

ı - Rıfat Kahya Oğlunun Yıl. senden razı olsun, el~m keder daha iyi olur. 
mazı, 

2 Fevzi Lfıtfinin Nirvanası, 
ikinci Kotu: 
4 ve daha yukarı yaştaki haliı. 

kan Arap at ve 'lnsraklarma mah. 
sustu. Meufesi: 2000 metre idi. 

ı - Fehmi Vuralın Alderviıi. 
2 - Şe!T)scttin Tanakın Bahti

• yan. 
Oçüncü Koıu: 
4 ve daha yukarı yaıtaki halİ•

kan İngiliz at ve kısraklarına m.ah 

sustu. Mesafe 2400 metre idi. 
ı - Aıım Çırpanın Dandiıi, 

2 - Burhanettin 1ıikin Kuinn 
ile Asım Çırpanın Tomrusu, '"be. 
rabcr gelmişler4ir.,. 

Dördüncü K°'u: 
tiç yaıındaki haliskın ln,ili:ı 

1 iNHiSARLAR 
Cinsi 

Asit sutrik 
.. Tartarik 

Tanen alkol 
Asit ıülfürü 
Terden füziivar 
1''osfat amonyak 
Jeli tin 

Mikdım 

950 kılo 
650 .• 
400 " 

1000 " 
100 " 
150 " 
450 Kg. 
5..10 .• 

rrörme ... ve sa!re ... 
r ekfo Ra!/lP Ünen 

Osmanlı Bakasmdan: l 
B:.lı:ır hııHmuı rııiinMt'hctil, (h. j 

ııııııılı l'laıık:ı~ınııı ı:ııtala Merkt'Zih: 1 

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

~r. Necaettin Atasag 
Sabılıtarı 8.30 a kad r: aL: 

tarı 17 dt!n ı;onrn UJl'll Tıa>' 
\ n . Oaıre 2; No. 17 de ha ıat3r 
:alıııl <"ıkr. ( Tell'forı: 2,9 

Yerıiı'ımi ve Br>oiilu şubeleri l Ma. ~~~~~~~~~~~~ 
) ıs lll39 ı>R7.llrtt•si ıııınıi k:ıpah hulu. -, • 
ııııc ıktJr. 

taylara mahsustu: 2000 metre me 
~fede yapılan bu kotuda: 

ı - Fevzi LUtfinin Yataıan', 
2 - Salih Temelin Batirayı. 
Beti"ci Kotu: 
4 yaşındaki halis kan Arap tay

lara mahıustu. Mesafesi 1200 met 
re idi. Birinci, Bimid önirlcinti.. 
nin Gazeli, ikinci Fevz;i Lutfinin 
Gaıveıi cclmitlerdir. 

(oruk Hekimi 
on. AJl:'ıll:T AKl\ort•:\t t 

Tabiın - 1 RlıınbRnc P !::ıs ?" 
l'az.ırclan mııadn hrr glill 

:ı:ııt 15 den oııra 

r1 
-ı t rı-

t2i srncslııdc lstıınlıul 22 it( 

ol.ulıınılan ul lığıın dırılvma' ı 
cıtım yrnısını :ılnr:ığırıı. hulafl 
tur. J!ıi ı:ım O:o11er, (1\. 

UMUM MODÜRLOGONDEN] 
f\tuhammtn B. % 7,!5 Temin.atı Eksıltme Eekli giin ve sııatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
1140.~ 8."i.50 Açık Ekı. 3. \' -9~~9 14.30 

643.:SO 48.23 " 
,, 

" 
14 30 

l~SO.- 103.50 .. .. 15 
420.- 31.50 Pazarlık " 

15.30 
4 l:lO.- 11.25 15.45 

" " .. 
225.- Hl.Si .. " " 16 
675.- r,().62 Açık Eks. ., 16.30 
19~.- 14.4.8 .. 4-V-939 14 Rondel kükürt 

Şarap mayası 

''5 kalem,, 
463 litre 944.- 70.80 ., " •• 14 30 

I - Yukarda cin.s Yt mikdarı yazılı cem'an 9 kalem ~arap ma yuı ve ccz:ı1ıı mubayaa olU 
caktu-. 

n - Alım ~ekilleri muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme gün ve saauer1 

zalarında gösterHrni§lir. 
Çtnrrır<ık1ı yı1anı11 zeMrl me~1ıtm1ur. Hangl cmı1ı m"Jılit1: ilzerlne lnra7,-ırsa mull<ıT.- $ıırettc <iL 

~ürür. J'a1:at tecrnbeli cwcılar omoı di§lerirnlen tıa.s-ıl 7Yn ınm~ lazım grl<liğini bilir. P..e:rinı1cr. 
den U.tt:*fııde bir ÇtttgtrakJ; '!ftfo 11111 btı !fi t'C 1nıyrıtğ l g<ırı ! 1/0T. T/ayt antn bilhassa J.-11yrıı[İtına 

dikk.tıt (!'tjleyin. Daha zi11adc bir boynuza ben:::cycn bu kııyntk, yıla>ı sürünürlı:en tıpkı bir rı119ıral: 
gibi .'f<.\'l Ct 1ıxın r. 

m - Eksiltme Kabata~ta Levazım Şubesi MUdUriyetindeki Alım Komisyonunda yapıl• 
tır. 

IV - ~artnameler her gün sözü geçen şubeden parasız. alına blJlr. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen rUn ve uatlerd~ % 7,5 güvenme paralariyle 

likte mezkCir komi•yona gelmele rl. (2587) 
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Ankarada mektep maçları 
Çok hararetli bir safhaya girdi 

Kupa maçında Harbiye Gençlerbirliğini 4-2 yendi 
Ankara, (Hususi nı~habirimi1-ı Erkek lisesi 2 - Sanat I 

den) - Bu hafta deplasman ma- İkinci oyun erkek lisesi ile Sa
çmr on~a?1ak üzere şehrimize gc. nat takımları arasında oynan _ 
len fzmırın Ateş takımının bura. mıştır. Bu sene lise ve orta mck 
Ja yaptığı maçlardan başka bir tepler şampiyonluğuna en kuv : 
çok spor hareketleri daha yapıl - vetli namzet olan liseliler oyu _ 
rnıştır. Nisanda yapılacak atış nun başlangıcından itiba.ren i i 
birincilik müsabakalarına hazır- sıkı tutarak bütün kuvvetleri~ 
lık ol~mak üzere bölge a.tıcılık. a - rahşmışlar ve devrenin 15 ve ı~ 
jan~ıgı tarafından tertı~ edılcn nci dakikalarında iki gol yapa _ 
vazıfe _atışları, mekt:plıler ara - rak devreyi 2-0 üstün vaziyet. 
sındakı voleybol musabakaları, te bitirmişlerdir. İkinci ve son 
bisiklet seri müsabakalarının so. de\ re çok tabii ve heyecanlı geç. 
nuncusu ve nihayet milli küme miştir. MağlCıp vaziyetten kur _ 
haricinde kalan klüpler arasında lulmak için bütün enerjilerini snr 
tertip edilen kupa maçları haf. fcdcrek rakiplerini sıkıştıran Sa. 
tsnın çok canlı geçen spor hare. rıat takımı oyuncuları bir gol çı
ketlerini teşkil etti. karmışlarsa da neticeyi değişti. 

Bir buçuk günlük hafta tatili- rememişl~rdir. Liseliler. de m 1 
I ni dolduran bu geniş hareketler -le\'l'edckınden başka gol yapn 
ı-:iııde en özlüsü mektep takımla. ınadıklarından oyun 2-1 erk('' 
rı a'"asmdaki futbol karşılaşma_ li~csinin galibiyeti ile nihnyc 
!arı oldu. Çok alakalı geçen ve ka. bulmuştur. 

hı.balık bir seyirci kütlesi tara 'onservatuvar 9 - Ta-
" fmdan merakla takip edilen bu rih Dil O 

maçların tafsilatını yazıyorum. 
· l" Günün son maçı için Tarih.Di' 

J{oııscı ·:atımar ta1,t?JU/llll cıtlı{jı gollcril il a:ğer bit,i 

-

. 
Erl:<.7: lfr,r\•İnfo ı·ı ,1cli 7.-rı7 .<ıiııc attığı gol .. 'Jıfaa.rif Usrsi.mn go u Terbiye Enstitüsü fı'tıkliltesi ve Konsorvatuvar ta. 

_____ __:__ ___________ -- Hukuk tımları karşılaştı. Tarih-Dil Fa. s· ·kı t Atış mu··sabakaları ,.\ d f u d b o ı Haftanın ilk karııılaşmasr Ga- kl.lltesi bu maça geçen haftalar. 1$1 e 
'"1 v r u pa a 1 zi Terbiye EnstitUsü ile Hukuk dcı.ki kadrosundan daha başka bır Ankara, (Hususi) _ Bisiklet Bölge atıcılık ajanlığının ter. 

A. ADA. ı Fakliltesi takımları arasında ol. takım ile çıkmıştı. Buna rağmeP iederasyonunun tt>rtip ettiği bL ıp ettiği atış müsabakalarına 
1 . vrupanın muhtelif memleket-! iTALY • G ,. M d du. 19 Mavıs stadında oynanan za)If bir manzara arzcdcn takım ~iklet seri yarışlarının dokuzun. Jün sabah ~arıkı§la arkasındaki 
~rınt!e Yllp 1 f tb 1 l"k "sahı:ı ı F K. Novara (ı. · h.. 

0 
e_ b H. k kl J h ·ı b b b k Ankara asken· garnı'zonunun a • kala ı an u o ı mu . - . - Ambrosi ana (2. Ç. Y. ~ maça u u u ar .er zaman. oyun ı C' era er emen a sama. cı: ve sonuncusu dün sabah muh. 

ı l"lnda bu hafta alınan netıce- na 
3 1 

• Y . . '•ınden daha zayıf bır takımla ğa başladr. Bundan is.t.ifad. c t Jen j telif klUp!erdcn dokuz müsabıkın çık atış poligonunda başlanmış 
ter. funlardır.· Roma l--0, ) Venedık (Mıla. ı'·trlar Buna mukabı'l Enst'ıtu·· K t t b l V" o"g·leden sonra geç \'akte ka -

11. onserva uvarın ecru c ı oyun. 'Fliraki ile 150 kilometre mesafe ' I~CiLTEREDE: no) 
1 2

· ; ıkımı ~utat kadrosile oynuyor. cııları biribiri arkasına qort gol ızcrınden yapıldı. Saat 7,25 te dar devam edilmiştir. Atışlara 
~ l3ırrningham (Blakpol) 2 - 1 lSVtÇREDE: du Erkek lisesi Beden Terbiyesi yaparak devreyi 4-0 galibiyetle 

1 

Akköprüde süvari karakolu önün amatör gençlerimizden başka bir 
~ton Anderers (Volerhapton) Şodöfon (F. K. J.,uzern) ı-l, m~allimi Vahdi Hatayın idare_ bitırdiler. İkinci devrede oyun 1 den başhyarak Etimesuda gidip çok tanınmış kimseler ve bu ara... 
2_~ Çarlten atletik (Evcrton) ı Lez~mopor (Grashopper~ l-l ı;:inde başlanan oyunun ilk devre- hmnmen Tarih.Dil yarı f'ahasın- -;dmek suretilc yapılan bu mtisa- da Beden Terbiyesi Umum mü
t ' Çclzea (Portsmuth) ı-o 1 

F. K. Granşen (F. K. Bal) 
3
-Z si zaman zaman müsavi cereynr. :!.1 oynadı. Tamamen vaziyete ha. baka çok iddialı ,e o pisbette de dürü Tüm general Cemil Tahir 

t:~s Unaytit (Aston Villa) 
2 

O 1 Mot:f1lt.zg:1Il (~-~ K. ,fül) 
2 1 

etmekle beraber Enstitü lnkımı. "lllLOlanJ{(ın~crrnlıı 1aon b in. heyecanlı geçti. T-eknik nctic Taner v~ refikaları. umum mü • 
' /Çcstcr iti (Grimsbi Ton I Yumelellos Z;urijı (~crvet O-S nm 3-0 galibiyeti He neticelen. c: da•.;:ud:ı ba Jıyan golleri dc-v- şliylcdir: dürlük genel sekreteri Bay Cc. 
-2 Liverpol (Sun;icrland) ı-ı F. K. Lugana (Yungboys) 

2
-

0 
di. Son devrede Hukukun daha re sonuna kadar beşi buldu. Böy 

1 
_ Orhan A.G 

4 
saat, 

29 
da. mnJ Gökdağ ve umum müdürlUk 

lançe ter Unaytid (Brentford) MACARtSTANDA: ıyı bir oyun oynayarak vaz!ycti lt•cc ilk denede'·i dört gol ile kika, 
15 

sani~e. · erkanı da davet edilmişlerdir. 3
-0 hcdlcsburg (Dcrbi Kunti) Uypeşt (Ferensvaroş 3- 3 lel::."ı' etmesı· bcklendı'. Flalbıııd d k l K ATIŞLAR: 2 nı cu o uz sayı yapmış o an om:er-

2 
X . A G 'k" b 'd 

O Preston Nortend (Hudder - Hungarya (Föbuş) G-
2

1 Hukukçular bu taraftarlarının vatuvar maçtan 9-0 galibivetle 
3 

- 0 urı ·A · ~-~ oy gerı e. J50 metre mesafeden yat.arak 11
> 3-o Stokc Siti (Arsenal) 1--0 Nemzcti (Bockay) 3- 3 ir,tizarı hilafına berbat bir oyun ayrıldı. - - sman · uneş. ordu tüfeği ıle yapılan istinatsız 
l<'RANSADA: ı Zuglo (Elektromoş) 2-

2 ovnadılar. Bundan istifade eden Hukuk _Konservatuvar 150 kilometre mesafesi olan bu atışlarda birinciliği 102 puvan. 
Ekselsior Rube _ Rasing Paris Kispeşt (Suerkctaksi) 3-2 I Enstitülüler hakimiyeti ele aldı. Dün Hukuk Fakültesi ve Kon ·arış ile bitmiş olan seri müsa - la Mehmet AH, ikinciliği 91 pu. 

1-2 F. K. St. Eti yen - Rasing Budafok (Salgotora) 3 O j ıar Ve üç gol dnhn yaparak ma. er\'atuvar kız talebeleri arasın. '1~~~1arının 
1
tasn:fi ik~~ı.sırı: ~:- \•anla. Ertuğrul, ijçüncülüğU de 

~tns 1 1 • S. K. Fives Lil - A. S. Solnak (Segcd) 2-1 çı 6-0 galibiyetle bitirdiler. c!nki maçla voleybol müsabaknln. rmu.~nk yad~ı mış ır. .k!rı~~ s ı ~ 90 puvanla Fahri kazanmışJar-_
iln 3-ı. Tarı'h Dı'l __ Gazı" Ter- d 1 kt 1,.. !'I , ınn ı. ye ı ynrışm, ı ıncı ı m dır. Bunlardan başka bu grupun 

r11ıa cvam o unn<'a ı. ...on.er. .1 .. b' . · · lmak 
.. 1 u:ı son uç varıı;m ırıncısı o atışlnrma iştirak eden ve çok 

biye Enstütüsü vatu.':.~rdtakıHmı kmtkısabnknl ~.ak gl' · surctile ikl birincilik konmuştur. mu\·affnk olan üç bayan da iyi 
. E . .. . J:Y k 1 n edıgın en u ·u çuıar ıu mcrı ... . 

1 
b' . .

1
. vı·nı· en Terbıye !Jnstıtusil ve ~u u < ~erı ynı·ıs arının ırıncı ıg dereC'e almışlardrr. 

talumlarr arasında oynanan mnç- galip _!!fın edildiler. iy; vazyette olan Nuri Kuş (An. Büyük amatörlerden sonra kü. 

l311 .sonra :arih.Di~ ~a.~üllesi ilC'I Yüzmede yeni bir rekor knragücü) 9,~ puvanla s~r~ y~r.ı~ rükler nrasmdn yapılan milsaba. 
Gazı Terbıye Enstılusu kız tn. lan birincisı olmuş. ıkinC'ıhgı kada birinciliği 68 puvanla Erda. 
kımlan nrasmdnki voleybol mil. Kopenhag, (A.A.) - Kı,opcn- 21.5 puvnnln 32 nlaydnn Aliıettin ~n Taner, ikinciliği!i de 63 pu-

l ~abakası başladr. Bu mnçtn çok hag yüzme birliqi tarafından ter- 1 ürünC'iilüğü de 43 puvnnla An.. \anla 1Ihan Conken kazanmıştır. 
-;Uzel bir oyun oynayan Enstitii. tip edilen yüzme müsabakaların- J nragücUnd<'n Nazmi kazanmı~ - Bu müsabakalardan başka, da-
'ülcr 15-5 ve 15-12 galip gel da meşhur Danimarkalı yüzüci. tır. \"C'llilcr arasında da grup ru l 
".iıler. Maç cok hcyccnnh \'C zevk Bayan Ragnhil~ Hvc~~rk •. 2d20k.~ar Son Uç yarışın puvan tarnifinc 1 -ıtrşlar yaprlmış ve muvaff:kı 1• 
ti oldu ı dalık serbest yuzmcyı ı ı a ı a .. b"l b' . .1. ~. . d 3 ti" · t' A t il 

· . b' . k . b' gorc o ge ırınrı 1gını e pu. ve ı gC'çmış ır. a ış m sabaka. 
Gazi lisesi 7 Maarif 22

·
6 sanıykcdc 1.tırere .Ye_nı B 

11 
\anla Ankaragüründen Orhan arına gelrc<'k hafta ~ine devam 

1. · O dünya r ·oru tcsıs etmıştır n . 
ısesı b f .2 k. k kazanmı tır. 14 puvanln Ankara_ dılrcek bu arada 200 metreden 

1 d k . Hveger u me a e .... e ı re on: 1 .... d N . }7' bö'l "k' . . t'" ti Mektep takım nrr arasın a ı b . f kl k ü ~uC'un en .. urı ... uş gr> ı ıncı. ı ıııa ı ntıRlo.r y:mrlacaktır. .. d tam eş sanıyc ar a ırmış r. . ., . . • . .. . 
maçlara dun 19 .Mavıs sta yo. B .. lı fi ·ık d f 1 k s•, ,,2 ıncı alaydan Alaettııı bol. -----------

~ u munasc e c 1 e a o ara . .. .. .. oı· . t il r.wnun antrenman sahalarında 
1
. . . . 1 4 100 n~ Uçuncusu olmuştur. I mpıya pU arı 

d ·ıa· İlk G . v 1 rekor ıstcsınc gırmış o an x .:ıevam e ı ı. · oyun azı e . . .. .. 
'1aarif liseleri arasında idi. Ma., yarda kdadıdn ckıb~ by.uzd~~ musakba. Olı"mpı"yat koını"tesı" 

'f 1. . t k b maça hem kalarm a a yenı ır unya re o 
.rı ısesı a ımı u . . . . 1 

ıd·-· d v h m de tam ru tesıs c.dılmıştır. • • 

Ankara Galatasaray takımı 
maçı kazandı l(ayserideki 

"'CÇ ge ıgın en e C' • • reısı t~kır.ı cıkaramadığmdan Gazi li. Kope~hagın B. K. G: ckıbı .b.t 
_. 1' ... .1 • . h"k galip gelmiş ve ya- mesafeyı 4 dakika 8 sanıyede bıtı 

1 

~ ·ye cl.avct cdı nı1ş ~esı u men • . 
lfuy.. • ıı ·ı: tcı ııjıııd.cm ı~ayscn k bu seyaha. 1 pılan seremoniden sonra iki ta - miştir. 
oıa.,;'erı Sümcrspor • 

11 ·~W' ., birinci f ııtbo1 ta ~mı 1 kını egzersiz mahiyetinde bir 0 _ 220 yarda kurbağalamada .dün Filandiyalılar tarafın:lan orga. 
. .A.nl:ara C'alattl-'>aray ' . ..... ti d .. ya rekoı unu kırmaya teşebbüs et "lize edilmiş oaln 1940 olimpiyad-

İstifa etti 

Belsinki, (A.A.) - 1940 olim
piyad oyunları organizasyonu ko. 
mitesi posta idaresi taraf.rodan 
çıkanlacak olan olimpiyad pulları 
için Finlaııdiya ressamları arasın. 
da bir müsabaka aç lmıştır. 

Teklifler ı 5 Hazirana kadar 

tı Ye .... , 11 1,ıı~t,r. . Kayscrinııı yun oynamışlardır .• ,e ce c gu. 
Qcn 11a::aı gı.oııt ·:. p ~·alvaftc sarı 7;ırmı::ı1ıl.cu , . 'vırsı zel bir oyun çıkaran Gazi lisesi miş olan Alman yüzücüsü Bn lan organizasyon 'komitesi reisi Ç
ok .. z çcn uıı M':1 Zar ve sıfua '"·' "' · · H · J.7"1 aksad n gcrrek Raug 1 b ·r · d · t•f s 1 b 7 · · · b' k Sı.tı guze !1" . 1, f •ıtbol maçı yapmt§ l' Galnta- 1--0 gibi farklı bi1' galıbıyet kn annı •O zner m 1 ı :r - e u vazı esın en ıs ı a et- por a rr crımı:m tr ısnıı 

i]tj ııer~>'Por tah."111tılc .lıır .'/,. lrtı'karıda.ki resimde = ga ıp zanmıştır. leştirmeğe muvaffak olamamıştır. miştir. /O wıcıı sa!jfarmzdadır. 
Yolle g•ılip ı:cl"•'ıılC1• • • ---------------------------------------~1.d fkipi ı1ii1·filmcktr'dtr. • • ı 

verilmiş olacaktır. 
~ .. \ . 
1. • • • -...: •• ) 

• : _ Gazi lise. si kuvvetli 7,<idrw;ic, SaMt takımrnı yenen Er'IOOk lisca onbiıi; Tarilı, Da ve Koııs~nalıwar c'Tiiplcrlı Pir rıraad 
-11 diri/. ıiaeatni ~ >ıkQ,.a »uiktepU.ler mnçmda; Mı . 
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TDrklye Cumhuri1el 
AKTlF 

Mrrk~z H•nkası 22' 4 ı 1939 vazlvetı 

Kaıtız 
4.lttn san l.:logram17 lt).~ llM 

Banknot . . . . •• 
Ufaklık • • • • • • , 

Dahildeki Muhabirler: 
Tilrk lirası 

Harictel.:i Muhabirler: 
4.ltın : sa it klıgram 915' 6H 
4.ltına tahvili kabıl st.rbe'ı 
t'lo~ izler 
OIRer do' ııl!'r n horç-lıı 

klırıng bakh rlerı 

Haııne tahvıllui. 

IJeruhte edılen evrakı nak. 
diye ka~ılılı 

Kanunun 6-8 maddt>lcrırıe 
ıc,·Cı'·an Hazine tarafındıın 
Yaki tcdhat . . . 
Tıcart senetler 

Eıham ve lnhvildl C"a:danı: 

H
eruhle eclıl~n evrakı na~ 

A l~ enin kar:,ılılı e'\hr.nı '" 
ahvılAt ıtıharf kl:rmetltt 

8- Serbest e~ham "re t:ıhvilAı 
Avan.slıır: 

Hazineye kısa \adelı ann• 
4.Jlın '"e döviz pzerine 
fahvıh\I uıcrınr 

Hissedarlar • 
Muhr~rı r • • • • • • • 

:! t. I J1 .278.-10 
1 U.910.31 7 .
J .282.938.79 

571.220.;\.'\ 

ı :.?. nı6.o38.33 

7 :\71'. t • 

16.477.206.-

Ura 

4.'>.334.M-t.U: 

2M.al4.Hıö.:\! 

142.2i ı .;1,.'\7 .-

11 .&.478.44 t .Oi 11t.17H.44 l .07 

l f . 72H.322.81 
7.944.stn.o. aırn72.•rn.H6 

7.074.000.-
21 H.267.0H 

7 .822.303.27 1 4.J::.!. ~ :\ 7 o .s. "; 
Hı~UHt0.-

1 :ı.ff00.~70.06 

Trk~n 113.4:".H.2ff7.R1 

PAStF. Ura 
13.000.000.-Strr11011e • • • 

ihtiyat okreıi: 

Adi ve (evkallde • 
Hususi 

• • • 

• • • 
• • • 

Ttdavüldekl Dnnl·notlar: 
ıJeı uhte edilen enakı naklile 

Kanunun 6.8 inci macr"<le
lerine tevfikan hazine tara. 
rından Taki tedfyat . • 

Dcıuhte ~dilen evrakı nalı-. 

tlıye bakiyesı • 
Karşılılı tamamen altın olarak 
ilheten tedavüle nzedilen 

Reukonl mukabili llhclen 
ledı. \'azed .. 
Turk Uro.u Mevduatı 
Döviz 7 nahhüdalı: 
.o\ll ına tah\"İli knlıil <lih ızltr 
Diğer <IÖ\ izler ve Altcal.lı 

klirinıı hakiyclerı • • • , 
Muhtelif • • • • • • 

2.119.234.11 
8.000.000.-

JM.748.&63.-

18.477.200.-

142.2'71.~7.-

19.000.000.-

7».000.000.-

:J.497.:wl 

30.201.2-il.4~ 

8. 712.284.11 

236.271 .S.'\7.-
21 .oıo.o.~1.16 

30.2CHJ.73H.IJ:I 
102.2ö7 .380.3D 

'ekim j t :ı. l:\H.2ff7.ff1 

l Temmuz 1933 tarihınderı itıbarea. Iskonto hıtldı "O ' Altın iir • rırı~ ' ~ 

Gayrimenkul sahş ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Ba)"al\ Faikarm 22161 hafap :\o. sile Sandığımızdan aldığı 
<300) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde bor
< unu vermediğinden 3202 No. hı kanunun 46 eı maddesinin ma. 
tufu 40 cı madesinc gorc ı;atılması icap eden Kadıköyünde Züh. 
ili paşa mahallesinin lcördere sokağında eskı 10 mü. yeni 22 nu. 
maralı ahşap bir evin tam.Lmı. b;r buçuk ay müddetle açık art. 
trrmaya konmuştur. Salış tapu sicil kaydına gCrc yapılmakla
lır. Arttırmaya girmek isteyen (144) lira pey akçMı verecek. 
'ır. Milli bankalar1mı1.dan birinin teminat mektubu da kabul 
olunur. Birikmiş bütün ·ergilerle belediye resimleri \'e \'akıf 
ıra.resi Vf" taviz bedeli ve tellahyt' rüsumu borçluya aittir. Art:.. 
tırmıt. ll:trtnamsi 2-5-939 tarihinden itibaren tetkik etmek is. 
teyenle"·e sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. 
Thpu ~ıril kaydı ve sair liizumlu izahat ta şartnamede wıı takip 
!osyrtsında \"ardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik 

<·derek satılığa çıkarılan gayrimenkul hlltkındlı. het ~yf ötien. 
mi~ ad \'e itibar olunur. Birinci arttırma 12-6-039 tarihine 
nilııadif Pazartesi günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 
10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi 
ıçin teklif edilec~k bedelin t~rcihan almmaaı ıcap eden gayri
nenkul mük,.llefiyeti ile sandık alacafını tamamen geçmiş ol. 
maı11 şarttır. Aksi takdirde sor. &rttıranın taahhUdU baki kalmak 
artıl~ 29-6-939 tarihıne müsadif Perşembe günü ayni mahal. 

de \"e ayni saatte son arttırmaeı yapılacaktır. Bu arttırmada gay. 
rımcnkul <'n çok arttıramnın üstünde bırakılacaktır. Haklan tn. 
pu sıcillerile sabit olmıyan nlfilcadarlar ve irtifak hakkı sahip
ll•rınin bu haklarını \'e ı usus.ı faiz ve masarıfc dair iddialarını 
lan tarihinden itibaren v ou gün içinde evrakı müsbitelerile 

beraber dairemize hılciırmc1eri lazımdır. Bu suretle haklarını 
bıldinnemiş olanlarla hakları tıı.pu sicillerile sabit olmıvanlar 
atış bedellerinin paylaşrnnsmd:ırı hariç kalırlar. Daha fnzİa ma. 

lumnt almak isteyenlerin 38 94, c'lt>Sya numarasile sandığımız hu. 
laık ıı,Ieri servisine müracaat c.trreleri lilmuzu ilan olunur. 

••• 
DiKKAT 

Emnıyrl Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek 
g~s· "'tmek iııııteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıy. 
nıetın nı•fmı teca\·üz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar 
burç vermek suretile kolaylık g<'ııııtermektedir. (2889) 

Akhisar Belediyesinden : 
75:.ll lıra bedeli keşifli Akhisarda yaptırılacak sondaj ame. 

lıycsi için kapalı zarf usulile ilan edildiği halde istekli çıkma
dığımlan 11 Mayıs 939 perşembe günü saat 15 e kadar bir ay 
olan mUddet içinde çıkacak ve layıki h&d fiat teklif edecek olan 
istekliye pazarlık suretile ihale olunacağı ilan olunur. (2608) 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 
&nköy Mihalıççık yolunun 13 293 - 15 803 kilometreleri 

:.rannda inşa edilecek 10644.40 1 ira keşif bedelli ~ ve sınai i _ 
ınallt in,,aatı 17-4-939 tarihinden ~39 tarihine mU88.dif 
perşembe günü saat 14,15 §C kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme vilayet daiınt encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (798,33) liradır. 

Bu işe ait keşif, proje, grafik silsilei fiat bordrosu fenni 
şartname eksiltme şartnamesi ve mukavele projesi her zaman 
~afıa. MildürlllğUnde görülebilir. İsteklilerin ihale tarihinden en 
az sekiz gtin evvel vilayete müracaatla alacakları ehliyetname 
ve senesi içinde tıcaret odasından alınmış veaikayı 2490 sayılı ka
num-n tarifi dahilinde teklif mektuplanna ekliyeceklerdir. Tek -
lif mektuplan 4-5-839 tarihinde en geç saat 13,15 şe kadar 
makbuz mukabilinde da.imi encümen reisliğine tevdi edilecektir. 

Po9ta ile gönderilecek mektuplar mühür mumu ile ve teah
hütlü olacaktır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (2549) 
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Muhfltnpları adreslerinin öğrenı. 
lcmemesine binaen doğrudan doğ_ 
ruya tebliğ cdilemiyen tahrir ne-
licnJ ·rini ha" \·arakanın asıldı. 

Mahalle~i dığı yer. Talik tarihi 

Rumelikava :1 \'apur ~i kelesindc 27--4-939 

Yenimaahlle 
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Büyük dere .. 
Kircçburnıı .. 
Tarabya ,, 
Yeni köy " 
lstin)C 
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Emirgıin " 
Rumeli hisar " .. .. 

Sarıyer kazumın yukarıda yazılı mahallatı içinden tahrir 
edilip sahiplerinin adreslerınin öğrenilememesine binaen doğru. 
darı doğruya tebliğ cdilcmiyen tahrir neticelerini ihtiva eden 
birer varakanın lıizalarında yazılı mahallere asılarak bugün 
kazada ilan olunduğu 290!. ı;ayılı arazi tahrir kanununun 8 inci 
maddesi mucibince ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vaki 
tahrire itiraz edebilecekleri alakadarlara tebliğ olunur. (İ) (2859) 

* * * 
Floryada Florya ~arşısrnda 2 numaralı dUkki.n teslim tari. 

hinden itibaren 940 ~ubat sonun akadar kiraya verilmek üzere 
320 lira kira tahmin bcdelile açık artırmaya konulmuştur. Şart
namesi Levazım müdilrlUğünde görülebilir. İstekliler 24 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12--5-939 cuma 
günü saat 14 buçukta d·dmi rnc\ımende bulunmalıdırlar. (B) (2898) 

* * * 
Zehra Hıkmete. 

Galata belediye tahsil Ş. baş memurluğu çe\Tesinde sahip 
bulunduğunuz Emekyemez mahallesinin tersane caddesinde 
276-278 sayılı 223 hesapta mukayyet emlakin. muhtelif aenele. 
re ait bina. buhran, çöp, ve fener vergi ve resimden yedi yUz li. 
ra elli kuruş borcu vardır. İstenen bu vergi 10 gUn zarfında öden. 
mediği takdirde tahsili emval kanununa tevfikan gayri menkU
lUnUzün satış muamelesine başlanacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (İ} (2004) 

P . T. T Umum Müdürlüğünden : 
ı - Ankara radyosu için biri (200) diğeri (125) lira Ucret. 

le iki spiker alınacaktır. 

2 - Taliplerin lise mezunu olması ve tellffU&larmm dUzgUn 
seslerinin mikrofona müsait bulunmau bilhaua dilimizi çok iyi 
b: 1meleri ve konuşmaları li.Zitndu. 

' - Ayni evaaft& olanlar araamd& yabe.ncl dil bilenler ve 
yüksek mektep mezunlan tercih edilecektir. 

' - Taliplerin 1 Mayıs 939 tarihine kadar istida ile P . T. T. 
UTJ1\lG'll nıUdUrtUğUne mUntc11qtl11n. <HOR) (2651) 

afıumum"", kansızlıl 

romatiznıa, sıraca 

kemil{~ sinir 
Hastalıklanna, cılız yavrular, yürümiyen, dit 
karamayan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, 
gun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN K 
VET ŞURUBU'ndan içmelidir. Kanı artbnr, 
tiha verir, şifai tesirleri çoktur. Fenni surett 
mal ediJmit, içilmesi kol ay ve lezzetli bir §U 

tur. Küçük, büyük her yaşta istimal edilebilir. 

Yeni Millet Meclisi Binası inşaatının 
nakasa ilanı. 

T. 8. M. M. inşaat Komisyonund 
l - Eksiltmeye konulan ış: Ankarada, Yenigehirde De 

mahallesinde yA.pılacak yen: Millet Meclisi binası inşaatı. 
Ke§if bt:~eli: 5.779.659 lba. 30 kuruştur. 
2 - Ekeı.trne 30 Mayıs 1939 salı günü saat ''15 on beş" 

B. M. M. inşaat komisyonu odasında kapalı zarf usulile ya 
c:ıktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna dair diğer evrak ve 
lar 50 lira bedel mukabilinde T. B. M. M. İnşaat Komisyon 
alınabilir. 

4 - El:slitmeye girmek isteyenler 2490 numaralı artt 
ve eksiltme ve ihale kanunundaki şeraitten maada, en geç m 
kasadan beş y.ün evveline kadar İnşaat komisyonuna istida 
müracaat ederek bir ehliyet \"esikMı almalan ve bu vesikayl 
teklif mektuplariyle beraber komisyona vermeleri p.rttır. Bu 
rihten sonra müracaat edenlere veaika verilemez. Ehliyet v 
sı alabilmek içi.J'I iıbda ile beraber aşağıda yazılı vesaiki kom 
na tevdi etmclP.ri lizırndır. 

Komi&vcın tarafmdan irurµtm yapılması kendilerine 
edilenler ··~. h, c, d" fıkralannda yuıll bulunan vesikaları 
hut noterl:kc;t: musaddak ıuretlerini komisyona tevdi edece 
dir. Bu evr~k intaatm bitamlle kabulll kaU muameleıinln 
muma kad.u muhafaza vt- teminat ile beraber iade edile 
dir. Bu vP.Sikalar da mukavelenin miltemmimldirler. 

A - Şirketin iamr, şirketin aahipleri, noterlikçe mu 
mali ve fe!lnt hiuedarları ve bu hial!ledarlarm bu işin hit 
kadar müşterek olacaklarına dair noterlikçe musaddak b' 
bu iş için ı.aWlust firket mukaveleleri. 

B - Miiteahhidin yaptıkları mimari kıymeti haiz olan 
rin listesini, bunlarm bedellerini ve iti verenler taraf mdan 
zim olunan VI! hUanU suretle taahhUdünU üa ettiğine ve ya 
lan binalard:ı. hiç bir arıza olmadığına dair bonservisler. 

C - Fcnn hi81edarm laakal "500 000" beş yüz bin li 
dahilinde uıim~rt kıymeti haiz bir tek binayı müteahhit veya 
ahhidin inşaat başmühendjsi nya bqmimarı olarak yap 
olduğuna J~ir vesika .. 

D - Vesaike milstenit mali vaziyetin beyanı. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 187.139 1 

78 kuruşlu!t muvakkat teminat vermeleri. 
6 - isteklilerin teklif mektuplannı 2 inci maddede y 

atten bir 82.:\t evveline kadar T. B. lıl. M. Jnşaat komisyon 
liğine num~ralı makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postad'l olacak gecıkmeler kabul edilmez. (1304) (2461) 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her ntlaha yeni bir srGzellik ve olpolukla çıkaD 
haftalık mecmua T8rlriye11in yeglne rakip•iz gaz~ 

Müvezzilerden ısrarla isteyini 


