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Alman orduları kuman-
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SAYFA CUMA 28 n • SATI: '1649 

Roma, 27 (A.A.) - Alman or
duları kumnndam general Brau. 
chitsch, !talyan yüksek kumanda 
heyeti ile müzakerelerde bulun. 
mak Uzere cumartesi günü Ro -
maya gelecektir. 

fDARE EVI: Ankara Cad. ISTANDUL• Telgraf: VA KIT• Posta kutusu: C8.-z'elefon: 2l41S(J'a.rı)·2C370(/darel' 

Avanı · karı1arası mecburi as
kerıiai 376 reyle kabul etti 

Kan un bir kaç gün içinde Muhittin Üstündağın muhakemesi 
..._.,,,, -- -.... ~ ~ ~.__-- - ,_, ~ ~ ~--- --

meriyet mevkiine girecek 
Berlin bu tedbirlerin totaliter devletleri 
ihat~ için yapıldığını iddia ediyor 

Otobüs, asri mezarlık muhakemelerine devam 

1 

1 

edildi. Sürpagop muhakemesine başlandı 
Sabık Vali istanbulda dinlenen şahitlerden hiç 

birini kanuni şahit olarak tanımadığını söyledi 
(Yazısı 7 ncide) 

Paris sefirimiz 
Fransa Cumhurreisi 

· şerefine bir ziyafet verdi 
Paris, 27 (A.A..) - Türkiye 

bUyük elçisi Suat Davaz bu gece 
Reisicumhur ve Bayan Lebnın 
§erefine Türkiye elçilik binasın-

Sovyet hariciye komiser muavini 

Dün sabah gelen 8. Potemkin 
akşam Ankaraya gidiyor 

/ngiZiz sahil topçuları bir mancv rcula ·rf azısı c ıncıaa) da çok parlak bir ziyafet ver • 
_________ :....._ ____________ -:----------- rniştir. 

lstanbul ile Ankara arasında Markoviçin y!.1~~: ~is~:~~;~!~ 
k• . b• h t b t ve Bayan Bone, nazırlardan bir i ıncı ır a eyana 1 çoğu ve bayanları, elçiler, ftyan 

:Yazan: ASIM US 
' 

• lıbnbul ile Ankara araırndaki "ağır nakliyatın icraıma da müsait 
ıe §•lllendifer nakliyatı her sone ar• Qlacaktır. Sabahleyin saat dokuz. 
ı1 n~n · .. ~ ae,.ft --..-->'°"• 4'a lataınWd.,.. lııU°llıel ~~-

il' halele ki mevcut hat ~ cu •flecfen 1IOIH'll ...,.t 'içte -
nakliye vaııtAlan artik &'erek ıür. nya varacak, icabederıe akf&ID 
at, gerek kesafet itibariyle mem. treni ile yine htanbula dönerek 
leket ilıtiyacmı tatmin edemiyor. erteıi gün itinin batında buluna. 
Onun i~n Ankara ile htanbul ara:. bilecektir. 

ıtnda Etimeıut - Kmlcaha- Fakat lstanbul ile A.ılkara ara. 
f ınam - Gerede - Bolu - Düz- ıında Kızılcahamam Gerede Bo. 

ce Ad 1 • , , , 
~- ~ .-. zmat t~ geç. lu, Düzce; Adapazanndan geçmek 

~ uzere ıkmcı bır hattm ınıaıı üzere yapdacak hatbn fayc!alan 
•çın bu ıene etüdlere bqlanacak.. yalnız bu aaydığmuz iyiliklere 
~ır ve nihayet bet ıene zarfında münhasır kalmryacaktır• Yeni hat 

1 •tleıneğe açılacağı tahmin edilen Bolu ormanlarmm arı:sınclan ve 
bu ikinci hattın yapdma11 nakliyat tütün, hububat ziraati itibariyle 
00ktasmdan memleket hayatında çok feyizli yerlerden geçeceği için 
haılihaıına bir inkılap teıkil ede. •ym zamanda ikbaadi kıymeti de 
cekur. yüksek olacaktır. Sonra yine bu 

Hakikat halde bugÜn Ankara hat dünyanın en p.zel turiıtik bir 
ile latanbul araımcıaki demiryolu mevkii olmaia namzet bulunan 
çok zıkzaklı, çok dönemeçli, aynı Abad gölünün civanndan da ge
zaına.nda çok meyilli olduiundan çeı:t'ktir. Etrafı çam ormanlan ile 
trenlere saatte elli kilometreden çevrilmit olan ve 1400 nlkımm •. 

• la:da sürat verilemiyor. Bundan da bulunan Abad gölü bugün ci. 
, haıka hattm bu tarz.da )'91P1~1 vanndan ıirnendifer geçmediği 

ve mebusan meclisinin tanınmış 
Derlin, 27 {A.A.) - B. Mar. simaları. akademi ataları, Pari. 

koviç, Alman matbuatı mumcs- sin sivil ve askeri erkanı, Reisi. 
sillerine aşağıdaki beyanatta cumhurluğun ve hariciye neza • 
b ı1unm1ı_ştur ~,:-· •• m ....... k l p 

~m 3 ..__ -memur an ve a. 
Alman Hariciye Nazırı B. Rf. rfa ~inin mtlıatas p.Jıaiyet 

(Dooamı 6 uıetda) leri hazır bulunmu~ur. 

lngiliz filosu Yunan J'otomlin ualimiz1c müscı/a1ıa ediyor 
(YaZ'l.M ~ ~) 

limanlarında demirledi Oslodaki güreşlerde 
Alman harp gemileri de Cebeluttarık ç ol;;;--;,;·"""M~laf a 

karşısında yer aldı t l l. ld •t 
lspanyol sula- aş a ga ıp ge l er 

rına geren Kenanla Ankaralı Ahmet 
Alr:na~ harp f asfiyeye ug" rad 

gemılerı Manşı 1 
Oslo, 27 (Hususi) -!kinci dev na sayı ile sonuncu de~ye ge • 

geçerken re gUreşlerinde 56 kiloda Kenan, çiyorlar. 
61 kiloda Ahmet tu§la. yenildi • Bunlar sayı ile dahi g& • 

1 ler. 66 kiloda Yaşar, 72 kiloda !ip gelseler, alacakları puvanla:: 
c.eıftl, 79 kiloda Mersinli Ahmet sayıları beee baliğ olarak tasfi • 
sa.yı ile mağlup oldular. yeye uğrayacaklardır. Muhakkak 

• 0hnaaı ağır nakliyata la mü1a1t halde bile tabii giizelliği, içinddü 
değildir. Bu vaziyete &'Öre Anka· nilofer çiçekleri ve al~bahklan ile 
t'I\ - ht.ımbul hattı çifter hatta birçok ziyaretçiler celbedecek bir 
S•vrilıni1 olsa bile yine aynı mah- ca%ibededir. 
:turtan !bertaraf etmiek mümkün yeni hatbn Bolu onnanlan "" 
olnnncaktır. • .• • içinden geçerek lzmite gelmeıi 
.. Halbuki yukandakı • . ~zerPh .ayeıinde ıbugün hamurluk ağaç.. 
llZerinden geçmek prtiyle yapı~a. lan yabancı memleketlerden a-e
c::alr: ikinci bir bat bupn uz:unluıu tirmeğe mecbur olan lzmit kağıt 
59() kilometre olan htanbuJ--:4n.. f ııhrikaıı yaptığı kiğıtlann ilk 
kar. :ıne.afesini en aıaiı 75 kilo. maddesini artık memleketimi%den 
llletre kısaltacaktır; bundan batka kobyca tedarik edebilecektir. 

87 kiloda Mustafa ile ağırda tuş yapmaları 18.zmıdır. Uç fen& 
Çoban tugla. galip geldiler. 1ki puva.nla sonuncu devreye giren 
devrelik güreş neticelerine göre Celal ile Çoban derece almak 19-4 
Kenanla. Ankaralı Ahmet altışar refini henüz kaybetmediler. 

bu iki · iL- •• inden trenler ••· ı· ncı nal uzer . •. Daha sonra yeni hattı mese a 
~lte elli değil, yüz kilcımetre aurat n ayrılacak bir ıube ile 
ıle gidebilecektir. Bu ıuretle ıim. Geredede bav Jmak imkanı 
di · 'k' tte alı: FiJyos hattına ga 

ancalc: on hır, on ı 1 iM 
1 

ha d lacaktır· ibu d• hattın te. 
~a._hilen latanbul - Anka_"'~-~· .

1 ;cceği a;n bir fayda olacak.. 
ugu altı t kadar ıneceabr. mın e 

O 
aaa e .. 

1 
.. 

ah. •onr, bU ikinci hat her tur u tır. 

---- . .. ., 
t' 
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Amerika 
50 milyon dolarlık 
Tayyare ısmarladı 
Vaşington, 27 (A.A.) - Har. 

biye nezareti, 50 milyon, dolarlık 
askeri tayyareler sipariş etmiş • 
tir. Harbiye nazır muavini, B. 

, Ruzvelt tarafından idareye aske. 
ri tayyareler adedini 6.000 e çı
karmak salahiyetini bah3eden 
havai silahlanma. kanunu imza 
edilir edilmez bu siparişlere ait 
kontura tları aktct-Api§tir ~ 

( -
Birkaç gün sürece~ 

büyük hikaye 

KRiZ 
- YAZAN:----

1 SAIT FA~Q 
Dngiin iiçilncü saytamwla 

takip oolnlz 

fena puvanla tasfiyeye uğradı • Büyük Mustafa için hAJA btrtnıı 
lar. Yaşarla Mersinli Ahmet 3 fe- cilik almak f;iartı mevcuttur~ 

Müstehcen resim davası 
Toplanan ehlihibre bunların birer 
sanat eseri olduğunda ittifak efti 
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işaratler : --Br,ediye kuruluyor 
JS~anbul belediyesinin talii ar. 

:t.me•u•bfrink1,.ı ..... ı •• ı.d •. ğ~~;~1ı~a~dii;;~a; Gardenbar yıkılıyor Dükkan ve mağaza Çocuklarımız için 
t1~~~~ş~~-:~~r':~e~~:~e:tr~~,:~ verildi Yakında gelecek olan Prosf bah- labeliil~rı Neşriyat 
iİtanbul beledi)·csi..,in yalnız vari- Amut V a.zıyette 
datmı arttıracak bir ır.enba değil, Kurtuluş karakolu polislerin - çenin vaziyetini tespit edecek BuBleulendı'ayneldaarı'mıAKeancıu.?m,renıll_ ıydu'~k~ (YAZAN: HiKMET MONlR) 
belediyecilik ruhunu, psikolojisini 

1 
den Etem Koltukluoğlu, bir tü., _ y akında Ankaıa.du topln. 

kuracak bir fo.:lliyet başlangıcıdır. ı tüncüden. r~şvet alırken ~a~alan Tepe~aşmd~k.i Gardenbar bina tesi günü şehrimize gelecektir. ka.n ve mağazaların cephelerine nacak olan "Xe~ıil at 
htanbulun kalkınmasını değil, m1ş, pohslıkten tardedıldıkten sı buguııden ıtıbaren yıkılmaya ~liitehassıs ilk günlerde Tepeba. amut vaziyetinde bulunan tabe. 

d.. d'l b ı k B t t b h · 1,oııgı·csi", "Ç0<.·uk e<lcbilatı,, 
sadece medeni b:r §ehir gibi ısla. sonra un adliyeye teslim e ı - aş anaca tır. inayı utan za şı a çesinin müstakbel vazıye - laların kaldırılmasına karar ver. 

l h ml.r..:tı·r b dak' " 1 t s·satını tı·nı· tesbı"t edecektı'r. ile <le mc~gul ola<'aktır. Ye hiç hı için nasıl mali menba ara mu • :.' • ura ı e;;ıya arını ve e ı miştir. 
P 1• Et T? t l t t"t" l Dı'g-er taraftan aehı'rdekı' a - ~iipphesiz ki,. -~.ongı-e>'İ hazırla. taç olduiunu izaha hacet yoktur. o ıs em .1'\lr u U!;l a u un. son günlerde 1'1aksime nak et. Perapalas otelinin hizasından .,, - _ 

İstanbul belediyesi imparıı.torlu cülük yapan Hasan Şahine, haf- mişti. On gündenberi de Garden. Asri sinemaya kadar olan bahçe fişlerin de çok iptidai ve nazara ;runlann seçtıgı en hı:.yırlı mc\·. 
~ . h·ı·1· ' ta kamıntın" nıuhalif hareıcetı'n b' duvarı kaldırılacn.k. yolun ı·slı' - h l . k'ld 1 J kl :>:ulardım biri de butlnr. gun tam ın ı a ı zamanınua, ve "' • · bar' kapalı bulunuyordu. Bu ına oş ge mıyen §e ı c yapı <ıI • a . 
yabancı nüfuzunun hüküm sünne_ deu ~olayı zabıt tutmuş ve son. ıle Şehir tiyatrosnun arkasına kameti buna göre tanzim edile - rı görülmüştür. Hizde ··~·ol·uk edebi~ atı,, en 
ğo başladığı devirlerde kurulmuş ra gıderek: . . düşen yazlık sahne de yıkılacak- cektir. Puris ve Lonclra belediyelerin. ziyade millile~mej!;e muhtft!; o. 
olduğu için sad<?ce bir ntıhlan . - Bam1 . on lıra :·er.ırsen, zaptı tır. Bundan başka Asri sinema Şehir tiyatrosu binasının da den afiş talimatnameleri islen - lan biı· sahn<lır. Zil'a en haıo.!'\tl"' 
ibaret kalnuş bir yandan hülu'.i- ımha e:ierım,.' clcmışlır. binası ile Şehir tiyatro.su araıııın- yıkılması etrafında Prostla görü- mişlir. Bunlar gelip tetkik olun- okuma sahamızdır. Düyiikler 

·metin, bir yandan yabancı ıeıma- Ifasnn Şahın korknsundan tek. daki bahçe de bu sene kirava ve. şlildükten sonra bir karar veri _ duktan sonra afiş işleri de ıslah için kalem yiirüt('n mubnrriı·I<·. 
yesinin hüküm "e nÜfu:lu altında iiii kub_uı edere~. ~oli: memuru. rilmemiştir. . lecektir. ~dilecektir. ı·imiz. neılense küçiik knrilcı· i. 
marazi lbir h.~I alrru~Lır. na 10 !ıra vermıştır. Jiakat Ete_ Şehir mütehassısı Prost pazar. --o-- ı:in yazma~a pek itibtıı· ctııw. 

Hükumet hUı.nbul belediyesini min rüşvet aldığı haber alınarak _______ ..____________________ L• f • 
1
.k nli-:-lı•ı·, kim bilir. beil:i ele "Ço. 

ve umumiyetle belediyeler hak_ bir cürmü me)hut tertip edilmiş Mu .. 8 t eh c 8 n resı·m davası ın1an mu ettış , - cul.: muhaniı"İ,. ohıınktan nta_ 
kında kanunların tayin ettiği hü. ve par~ ile bel'aber yakalanmış - d ııı)-oı-lu.r. 
kümler dairesinde mütalea ebnek tır. Etem !'lorguya çekilince: leri ih as ediliysr Hn.lbuki doğl·u<lım doğrn~a 
İıtemeaine rağmen be!cdiyeler!mi. madu:en1~;~~ k~~~:~e:·çi>.~!i Toplanan ehlihibre bunların birer (;ocııklnr itin )RZııınk gihi çok 
zin Avrupa belediyeleri gibi eski Yeni Teşkilat Deniz güç bfr iı;; iiz.cı·itHlP edebi ';>ilh. 
bir maziye sahip olmamaları dai- "git Lütün.cii Haı-an Şahinden pa_ f • ld v d "tf "f k tf" Ticaret l\1üdürlüğüne ret t<'miıı ctnıck 1.aJ,il olmakla 

rayı al ~el,. dedi. Ona 0<>'elirmek Sana esen 0 UQUn a 1 1 a e 1 nn hükumet nüfuzunun bu mües- ~ Bagvlı Olacak heı·aber, hem bürükJer hem cfr 
üzere altlım. Ben emir dinleyen ıeselcrc1e kayıtsız ve şartsız lıü. ''!\lüstakil ressamlar birliği., Halil Dikmen, Akademi profesör_ kii~iiklcr için (,'alı~nıak ll.:ı 
~~~. m,eınurdan ba~ka bir şey de- nm lzmit halkevi okuma salonun. lerinden heykeltraş Hadi Bora, Evvelki akşam Ankaraya git. ıniimkiin ... küm slirmesine vesile olmuştur. 

imparatorluk kültürü içince ya. 
tarken belediye kurmuş olrr.anın 
t;:anevi cephesi böylece belediye. 
leri bir halk ocağı olmaktan ala
koymuştur. Meırutiyet devrine 
kadar vaziyet böyledir. 

gı ını.,, demiştir. Bunun üzerine d:ı açtıkları resim sergisindeki Akademi fotoğraf atelycsi profe- meleri mukarrer olan yeni deniz t. ~ 1 · 
komiser Adil de sorgu\.'a c:ekilmis yolları umum mu"'du··ru" lbrahı'm Bunun uiı· ürnc~ nı lanrnmı~ 

- · tablolardan 6 tanesinin müsteh. • sörü ressam Zeki Faik İzer, pro. t 
fakat tahkikat sonunda suçsuz Kemal ı'le muavı·nı· Yusuf Ziya tınlh rouumcılarıru,zdıu1 skcn. 

cen ve adaba mugayir oldukları fesör Mustafa Şekip Tunç, pro. fıl* ,. · görüldüğünden serbest bırakıl . K f v d b dcı· l •'. ..;{'ı·t<:lli pe;;. " goı;terı. 
mıcı.tır yolunda yapılan şikayet üzerine, fesör Hilmi Ziya Ülgen, terbiye. ala at oglu son dakika a u se- yor. tskfl-~'lcr Sertelli , büyüb.kr 

'./ · İzmit müddeiumumisinin bun~arı ci İsmail Hakkı Baltacıoğlu. yahatten vazgeçmişlerdir. Müna. . _ .. 
:Matrut polis Etem dün birin. kale ve Muhabere Vekaleti u - tçın haza la<lıgı urnn tnrılu (>. 

teşhirden menettiğini ve evvelki Ehli hibrenin tetkiki esnasın. 
ci sulh ceza hakimi Reşidin hu - mum müdür ve muavinine !san. scl'lel'i ;t,nzcteler<le •<>frika NI•• 

g-ün bura müddeiumumiliğine bir da İstanbul müddeiumumisi Hik-
zurunda sorguya çekilmiş. ilk L bulda kalarak yeni teşkilat hazır. <lur~nn, lıiı y:mclırn ·la hilhaE-ım Me,rutiyet devrinde belediyele 

rin manası inslU'l kvnsında bariz 
bir şek.ilde inki?fa mazhar olmuş 
ise de belediyelerin muasırlarımı
zm belediyeleri ile mukayese edi
lebilmesine inWi.n vermemiştir. 

Bunun ıeı'bebi ne belediye 
reiılerinin c~irayetsizliği, ne de 
belediye kanunlarının eksikli. 
ğidir. Aııl n o k s • n 1 ı k 
beledi.yeterin işi tanzim edecek 
mali menbadan mahrum bulunma
ııdır. 

.. ııu hibreyc tetkik ettirilmek Ü- met Onat ve adliye başmüfettişi 
fadesinde ısrar elmi~ir. Hakim "':d.ı·e go"nderdı'gVı·nı· vazınıştık. lıklarile mes.buul olmalarını bildir- <;ocııklnr i<:iıı on iki !aı·ihi ro. 

• -'"' J Rahmi de hazır bulunmu~lartlır. Reşıt, Etem hakkında tevkif ka. mi<=tir. Bunun Ü7..erine İbrahim man yazrl'l'5 ve buııun )edi'>i, 

Belediyelerimİ:l ıonrlldan ihdu 
edilmiı olmalarından dolayıdır ki, 
ellerinde ananevi mahiyeti olan 
gelir menbaları yoktur. 

İstanbul ise mali ve iktısadi ha. 
kımdan emperyalizminin darbesi. 
ni c'aha yllkından hissetmiştir. Hü 
kumetin yabancılara verdiği imti. 
yazların birçoğu !ehrin beledi hiz
metlerine aitti. lstanbul şehrinin 
belediye hayati menbalan bakı
mından tetkik edilince inıan yeis. 
ten yeise dü~r. 

Bazı belediye verrileri ile ceza. 
hra inhisar eden varidat menbaı 
bir ~ehrin normal hizmetlerini ifa. 
ya kafi gelme7~ 

Belediyeye ait olması lazunre
len menbalar ise birer, birer ya
bancı setmayeye imtiyaz suretile 
verilmi, olduğu için şehir halkı 
beledi cihetlerden yabancı şenna. 
yeye bir miktar haraç vererek is. 
lifade edebilirdi. D!lha birkaç ıe. 
ne evveline gelinceye kadar kendi 
yurdunda, kendi hizır..etlerin~en 
istifade için yabancılara haraç ve
renler arumda htanbul belediye
si de mevcuttu. 

Cumhuriyet hükumetinin siyasi 
ve el:onomik mücadelesi sıla, sıkı. 
ya milleti kurtarm:ı.k davasını ta. 
hılkkuk etlİrm.İ!t.ir. 

Bu kurtulu! serisi içinde Istan
bul belediyesinin de bir yan kolo
ni beeldiyeliğinden tam bir bele
diye vasfına doiru inkişaf ettiğini 

rarı vermiştir. 

-<>--

Barbaros Türbesi 

Etrafındaki İstimlak 
Beşiktaşta Barbaros HayrettL 

nin türbesi etrafındaki binala • 
rın istimlakine yakında başlana . 
caktır. Bu binalar kaldırıldıktan 
sonra Beşiktaş kaymakamlığının 
bulunduğu bina da ortaya çık • 
maktadır. Kaymakamlık binası. 
nın belediyece kaldırılması ka _ 
rarlaşmıştır. Kaymakamlık daire 
!eri Dolmabahçe sarayının Beşik 
taşa yakın olan cihetinde muha
fız kıtaalmın bulunduğu binaya 
nakline meclis divanında karar 
verilmiştir. Sarayın bu cihetin_ 
tleki bir kısmında da yeni bir or_ 
ta meklep tesis olunacaktır. 

--o--
Kağıdhanedeki Su 

Fabrikası 
Belediye sular idaresi tarafın

dan Kahtanede yeniden inşa e _ 
dilmekte olan su fabrikasının ya. 
pısı yakında bitecektir. Fabrika_ 
işlemeye başladıktan sonra şehre 
günde verilen su miktarı on bin 
ton kadar fazlalaşacaktır. 

-o--

Hileli Süt Satan 
Sütçü 

Sirkecide sütçülük yapan DL 
mitri. sulu süt satmış, yakalana. 
rak birinci sulh ceza mahkeme. 
sine verilmişti. 

Dimitrinin dün muhakemesi 
bitirilmi~. 1 ay hapis yatmasına 
bir ay meslekten men'ine ve 2 li. 
ra da para ceza~ı ödemesine ka_ 
rar verilmiştir. 

-o--

Bekçiyi Dövenler 

Mahkum Oldu 
görüyoruz. Feriköyünde bekc;i Hüseyini 

Cumhuriyet hükumeti htanbuJ bir g~ce yarısı sarhoş halde gez. 
,ehrinde yftbancı sermayenin hil..<. diklerinden dolayı karakola gö. 
mü altında bulunan tünel, tram_ türmek isteyince döven, Kara 
vay, elektrik gibi isleri evvela mil. 1\Iehmet ve arkadaşı Niyazi dün 
lileıtirdi. Bu suretle iktruıdi istik- birinci aslive mahkemesinde bL 
lal icl'lvasma el uzattı. Şimdi ce rer ay 2 şe~ gün hapis cezasına 
bunlann bir kumun htanbul be- mahkum edilmişlerdir. Her iki 
tediyesine teıicediyor. mütecaviz hemen tevkif edilmiş. 

htanbul belediyesi hu yeni le. Ierdir. 
.Uat ile hakiki manasiyle beledi. 
ye olmaya başlıyacaktır. jfaaliyet tuzı Milli Şef lnönünün 

lıtıuııhula ıösteı ilen bu alaka ive Başvekil Refik Saydamın yeni 
ya'lnr.zca bir ıempatiden ibaret de. devleti anlayıştaki samimiyetleri. 
lildir. Buna •iw yalnız bir ıem- nin dereceıini itaret ettrıeKtedir. 
llllfi mlnaımda idrak ederıek ha-ı Bu sebeptendir ki, letanbul<1.a 
ta etmlt oluruz. Bu yeni idevlet belediye kuruluyor, diyoruz. 
k:rmanrn ıuurlu tatbikatıdır. Bu I SADRI ERTEM 

Tablolar memleketin tanınmış Tetkikat bir saat kadar sürmüş, :.' Kemal dün de L>enizbanka gel. "J(R.uHtt ki.ta he' i., ıarnfınc'taıı 
orofesör ve ressamlarından mü. tablolar ayrı ayrı gösterilerek miş ve Yusuf Zi"·a Kalafatog~lu ne~redilnıiş huhımnnktnclır .. 
te~ekkil gilzide bir ehli hibre ta. ehli hibrenin fikri sorulmuştur. J 

rafından dün saat 6 da adliyede Tablolar ve ehlihibrenin rapo _ ile beraber teşkilat hazırlıklarile ~le·: •au 1 nrihten ı-:.lmmı-:o ı;rı_ 
ikiııci tetkik bürosunda tetkike. ru bu sabah tzmite gönderile . ve bütçelerin tesbitile 'meşgul oL cul:: rom~uu!... l~u hiz.de, ~·"ni 
dilmişlir. Sultanahmet birinci cektir. muştur. Ankaradan gelen haber. :ıçılımş "ıir janr ohımld:ı. h<'r;•. 

s·1lh ceza hakimi Reşidin niya _ öğrendiğimize göre, ehli hibre lere gö:e, teşkilat kanun proje - beı., istiklwli en parlak biı• te. 

bf.·tindeki ehli hibre şu zevattan bütün tablolar için, bunların ta. !eri nafia encümenindedir. lif sahnr,uhr. 
te~ekkül etmişti: mamile birer sanat eseri olduk. 1\Ieclisin ilk toplantısında mü.- Ank;uwıa t.oplnnm-ak nc~rl. 

Glizel Sanatlar Akademisi re. !arı ve katiyen müstehcen sayı- zakere edilecektir. Bunun önü • '-'at kongrc ... bıdcn s<ını·a elbette 
müzdeki hafta ~arşamba günü " . ~ .... 

ısim profesörü Feyhaman Duran, lamıyacakları hakkında müttefi. ki tat·ıbl~ w;;ı·l\s<tıı lıutun mı •• 
yapılacak meclis toplantısında o. . . · ' . _ 

resim ve heykel müzesi müdürü kan karar vermiştir. v hıırr1rler 'ııı• ara:nı ;ctirılcrck 
lacagı anlaşılmaktadır. 

T aşkend torpidosu\ T opkapıda 
Limanımıza Geldi Bir Kız Tramvay altında 

Sovyet Rusya hesabına !talya

da inşa edilen :3500 tonluk "Taş. 
kent,, torpito muhribi Rusya iL 

manlarına gitmek üzere dün 1 -
talyadan limanımıza gelmiştir. 

Dünyanın en süratli gemilerin _ 
den olan muhrip 46 mil yapmak

tadır. Henüz Ruslara teslim edil
mediğinden içinde !talyan bahri. 

yelileri ve direklerinde de İtal • 
yan bayrağı vardır. 

*** 
* Taşkent torpito mnhribi 3500 

ton hacmindedir. İtalyanın LL 

verno şehrinde Orlando Odero -

Can Verdi 
Dtin öğleden sonra Topkapı.. 

Ja bir çocuğun ölüm ile netice le. 
nen bir kaza olmuı;;tur: 

Topkaprda Millet earldesindf' 
l57 sayılı dUkkAıtda tiillitH·UIUk 

yapan Dimoyn. misafir gelen 
~fari ka bir m ü<.ldc totu rup ko. 
nuşlu kta ıı sonra evi ne dönmek 
iizere yola çıkmıştır. Marilrn 
1 ram vaya binmek ic:in durak 
yerine gelmiş, bu sırn.da yanın
da bulunan bir buçuk ynı;ındaki 
'uzı lstero annesinden cvYel 

binmek üzere tramvaya koş • 
muştur. Bu sırada vatman Fa_ 

Termi tersanelerinde Sovyet hü. ik'in idaresindeki 30 numaralı 
kfımeti için inı~a edilmiştir. tramvay arabası ınanena yap

makta idl. tstera tramvayın al -
Biribirine tamamile zıt iki si. trnda kalmış, ezilerek ölmiiı:;tur. 

yasi akide taşıyan Sovyet Rusya Vatman Faile yakalanmış, kızın 
ile İtalya arasındaki bu gayrimu. 
tat siparişin sebebi şöyle izah e. 

dılmektedir; Roma - Berlin 
:nihveri tamamen tesi! edilme -

den evvel bir Rus denizci heye_ 
ti tlalyayı ziyaret etmişti. He _ 

':!esedi çıkarılmıştır. 

--o-
Cesetin hüviyeti 

anlaşıldı 
EYYeiki gün küprüııUıı Haliç 

yet azaları bu esnada "Kondot. 
tieri,, sınıfına mensup seri ltal. 

tarafında lıir gencin cesedi bu
yan kruzavözlerini görüp beğen- 1 unmuş, moı·ga kaldırılmıştı. 
mi~ ve müteakiben Sovyet bükü. 

meli tarafından "Taşkent,, için 
sip:ıriş verilmiştir. Şu şartla ki, 

rsm.:ırladıkları "Tu.şkent .. kru . 
vazörii de, gördükleri !talyan 

Zabıta tara tından yapılan talı-
lcikat ııetlcesinde bunun A\tsa
rayd<t SülliklU ~acldesiude Ila. 
c1 Ahmed soka~ında oturan ve 
.Mahmııtlpaşada Handan hanın-

1--.rm.·azörlerinin ayni evsafını ha. da düğme falırikasnıda amele 
iz ol;:ıcaktı. llJ yaşıncln Sabahaddin olduğu 

Kruvazör in~a edilip bittikten 
sonra iki !ta1yan bayrağım ML 
mil ülarak denize indirilmişti. 

B~nwı üzerine iki memleket a
ı asında müpasebatın da gergin -
!eşmesi dikkate alınarak, bu ge. 
minin Sovyetlere asla teslim e • 
dilmiyereği rivayeti <;ıkmıştı ki, 
hic; bir asıl ve esasa dayanmadı. 
iı şimdi ~örülmektedir, 

nnlaşılmıştır. Morgda cPs~d Uzc 
rinde yapılan otop~ide Sabahat. 
tinln denizden lıoğulma surctile 
öldüğii tesbit edilmiştir. Vllcu _ 
ı:u nda hır.ak yara~ına. benziyen 
izlerin cesed denizde taşlara 

çarpmaktan ileri geldiği anlaşıl 
mıştır. Yakanın bir <'inayet ol
mayıp 1rnza suretinde olduğuda 
anlıı.şılmışt1r. 

D
. v t ft D . t· t istisarolcl" rn11ı lnc11.!.: H' bu yol. 
ıger ara an, enız ıcare · ., . · , . • k . , 

"d" 1 .. v.. k'l"t d . U daki "°"' . .dyatn hr ıs • antet 'c mu ur ugu teş ı a ın a yem m - . 
fettişlikler ihdas edilmektedir. hız <la yeı·ıl,·cc"ktir. 
Bu müfettişler muayyen zaman.. Bugiinl.ü ~o~:uk lolcnıimiz ki. 

larda Türkiye sahilleriooeki li. to.b için en berclrn1li pJynsadır. 
manları teftiş edeceklerdir. Bu pi;r..,~·a•fa "Hu·s):ı - Polis., o. 

runnııa ~-er kaım:unalldır. --o-
Giilhane Müsamereleri 
Gülhane tatbikat Mp. ve klini. 

ğinin senelik müsamerelerinden 
sekizincisi bugün saat 17,30 da 
Gülhane konferans salonunda ya 
pılacaktır. 

-<>--

Hatay Devlet Reisi 
Ankarada bulunan Hatay dev

let reisi Tayfur Sökmen dün sa
bahki ekspresle şehrimize gel -
miştir. 

Tayfur Sökmenin şehrimizi zi. 
yareti hususi olup çocuğunun sıh 
hati ile alakadardır. 

-o-

Sümer ve Eti Bank 
Sermayelerinin yarısı veya ya. 

rısmdan fazlası devlete ait mües. 
seseler için çıkarılan yeni müra. 
kabe kanunu dolayısile bu hazi
ran başında bazı değişiklikler o. 
lacağı haber verilmektedir. Bu 
arada Sümer ve Eti Bank teşki. 
]atları lağvedilecek ve bu iki mu. 
essese birer resmi umum müdür
lük halinde idare olunacaktır. 
Bunlara bağlı fabrika ve diğer 
müesseseler de bu umum müdUr 
lükler idaresinde birer müdürlük 
haline sokulacaktır. 

-o--

Şirket Vapurları 
Beyaza Br1yayor 

Bir Alman Sanayi 
Heyeti Geldi 

Almanyadan şehrimize Uç ki. 
şiden mürekkep bir sanayi heye
ti gelmiş. dünden itibaren tica
ret odasile temaslara başlamış. 
tır. Heyet Almanyada Lanital de. 
nilen suni yünlü kumaşları imal 
eden fabrikaların mümessillerin 
den mürekkeptir. Yanlarında bu. 
lunan ve bilhassa kadınlara mah
sus olan yUnlü kumaş nümunele
rini dün ticaret odasına arı.etmiş. 
ler ve bunların Türkiyede satılıp 
satılamıyacağmı sormuşlardır. 
Oda kendilerine tüccarlarla. te • 
mas etmelerini tavsiye etmiştir. 

VEFAT 
Miralay mütekait Erkinıbarp 

Şükrü .Ali Bey haremi ve Avni 
Pata kerİme•İ Fitnat Hannn bu 
gece fevat etmiıtir. 

Cenazeıi yann Vali K.onaiı cad 
deıi Birlik apartımanından öğle. 
yin kaldırılarak Te,vikiye camiin.. 
de namazı kılındıktan aon.ra Şiıli 
Asri mezarlığına defnedilecektir. 

:E Cuma Cumarte -> 
~ 2N NiSAN 29 NlSAN 

el: 7 Rcbiül'cv. 8 Rebiiıl'ev. 

~ 172 Kasım 173 Kasım Şirketi Hayriye idaresi şimdi. 
ye kadar siyah renkte olan va -ı 
purlarm fena bir manzara arzeL Vakıtler \ Vas.ı. ,Ezaol ıvısa. Eıo:nı 
tiklerini görerek 12 vapurunu ta. •----- - ·- - -
mamen beyaz renge boyamağa • 0 n•• 5 02 10 tO ~ oı 9 58 
karar vermiş, bu kararı yaz mev 0 ••• 1212 5 ıo 1211 8 09 
simine kadar tatbik etmek için ikindi 18 02 9 00 HH'2 ~ !'i!'I 

Ak••"' 1902 1200 19().'i 1200 
faaliyete başlamıştır. Diğer ta - vat•• 2<> ''' 1 42 20 4!'i ı fl 
raftan Denizbank ta. ayni mak • im ••k s 09 s 07 3 Oi 8 0-4 

satla vapurlarını beyaza boya -
makta.dır. •-------------• 
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Günün meseleleri: 
ı Günlerin peşinden: ' 
Evkaf kUtUphaneleri 

işçi çocukları yuvası .. E.:!'!ı.1::..T::....-: 
Cibali toton fabrikasında çahşan amelelerin mütabhide 1Dra1-.. Kira o1an1s 

Sovyet Hariciye Komiser Muavini 

Dün sahalı gelen Potemkin 
akşam Ankaraga gidigor 

1 1 d buradan alınacak para topu topu cocukları bütün mUasseselere numune o ma ı ır yirmi bet 1irac1ır. Evkaf bu kac1v. 
Blrkac ıun evvel MoıkovL,4a 167Jlyecetlnl zan etmlyo· J temkin sabah 9,12 de muvaıa

dan hareketle BUkret ve Sofya. rum. lat edecek olan Toros ekıpreelle 
ya uframıt olan Sov7et Harı. - Belki Türk matbuatı tein fehrlmlze gelecek, lıtaayon 
clye Komleer Muavini Potem • bir lıtlına yaparlar. Siz bir ke. da Hariciye VekAletl er-

llereatecilerden Eyübe cider. ıuıi fabrika ve müe11eıeler var. cak ltir menfaat ~in bundaki ki· 
Jr~ bazı yerlerde ıoförlere otomo- dır. Burada çabtanlann çocukları, taplann k•ldınlmaıını İatİJOr. Ki
b~ •eya otobilaU yavaı sürmeleri. hala ıokak lı:öıelerinde, pis mahal taplar kalc:mılnca müteahhit oa. 
Ilı ihtar ed~n levhalar var. Bunla. lelerin kırık çeımeleri ara11nda, lamı yerine laf dolduracalrtır. 
l'tıt aebebivücutları malum. Bu çöplüklerinde yüzleri &özleri kir Yinni bet liralık bir menfaat için 
)'')Jaır:ıa birçok minimini yavrular içinde dolaııp duruyorlar. Ve on. umumi bir kiitüpban-U. içindeki 
:;erJelder ara11nda canvermiıler. lar, yarının ıuum bir unıuru ol. lritaplan boplbp :yerine laf dol. 

• maya huırlanıyorlar. durtmsja çalqmak aldan alac:aiı 

kin, beraberinde Sovyet R~ı- re sorunuz!. kAnr ile E:o,·yet sefareti erkinı 
yanın Sofya maelahatıuzarı NI. - Hay bay sorayım. tarafından karşılanacaktır. 
kola To~llof ve huıuıl kalem li•ııuat kalem mUdUrU bir Potemkln Ankarapalua mi. 
müdUrU oldufu halde dUn sa • :uUdd• t aonra komtaer muavl- Hflr edilecek, a1n• ıtln Harlcl
bahkt ekspresle şehrimize ıeı • olnln yanından ıerl dönüp DL ye Vekili tarafından lrabul olu
mittir. zlk bi: tavırla itizar ederek ı•- uarak mUzakerelere başlana -

loför: bir it deiildir; hahuıuı Oniveni. 
Terbiyeli kıt, bilJiıi fena, ııh. te iclareıi bu parayı kendi bütçe. 

- Ne yapalım, diyor, insan 
~camber delil ki .. Piç kurulan 
hiç umulmayan bir köteden fırla
hp önümüze çıkıyor. 

bati bozuk ve hiç 1Upbeaiz ahllk- sinden vennei• razı oluna. .. EMf 
sız olarak yetiıeceklerdir. le aöyliyelim ki havıılaya 11fnu-

Dost memleket koml&er mu. ıetecllerin arzu etttft mUlAka· caktı-. Potemklnln eehrlmlzde 
avını istasyonda lstanbul vali tın Ar karadan dönUete yapılL kaç ıun kalacafı kat'! ıurette 
ve belediye relıl Lütfi Kırdar, >llmı.. '!i ihtimalini blldlrmletlr. beJ'l detlldlr. ikamet mUddetl 
emniyet direktörü Sadri Aka, Buııarlstandanberl Hariciye mU"!akerelerin cereyan f ekl ine 
Sovyet bae konıoJoau Georıl _ Komfeer muavinine refakat e- hatlıdır. liiç bir ıoför batını ateıe yak. 

~ iıtemediline ıöre kazaları 
tlbette iıtemiyerek yapıyor. Fa
qt ne çıkar .• öte yanda bir ma. 
"- çiineniyor, bir aile tellfiıi 
'lılbııkün olmıyan feessürlere bo
hıuy'>r, 

auıün kazaların yüzde yetmi~ 
~nmiıtir. Bunu tfmin eden de, 
"llltaar tıdareıidir. 

O halde, huıuat müe11eseler de 
inhisar idaresininki kadar olmau 
da ona yakın çocuk yuvalan kura 
mazlar mı? .. 

Cibali fabrikasındaki yuvayı 

gördü'kten sonra bütün iıçi çocuk 

lan için aynı ıekilde yuvalar tc. 
menni etmek ve bunların kurul. 

ma11ru iıtemek her Türk için bir 
vicdan borcu, her müessese için 
de miııt bir vazifedir. 

N. A. 

yan bu h&cliae bir hakikattir. 

yevıld, atate Naval ve Sovyet den Sofra maıJabatıuzarı NI. BUkreı, 27 (A.A.) - Öfre
konsoloshanesl erkA.nı tarafın - kola Torosllof da komiser muL nlldlfıne ıöre, B. Potenıkln An 
dan karşılanmıttır. vlnlle birlikte Ankaraya gltmlı· karl\.ian av•1eUnde BUkreee uğ. 

Bir polis müfrezesi Sovyet tir. rayacak ve o ıırada Avrupa pa. 
komiser muavinini aellmlamıf.. Sovyet bUyUk elçlıl Terentl. yıtahtıanndakl turnesinden av-
tır. Y•f Ankarada bulunmaktadır. ' det etmle bulunacak olan B . GL 

Sovyet Hariciye l~omlser mu. Dun Sovyet Hariciye Komiser fencJ')·a ı:ıisaflr olacaktır. 
avını kendisi için hazırlanmıı o- muavininin ikameti dolayıslyle Sofya, 27 (A.A.) - B. Po
ıomobllle Perapıtlas oteline çık. Perapalu oteline TUrk ve Sov- temkl'\e'nln Ankaradan avde -
mıttır. ret bayrakları cetJJmlftl. ttnde yeniıt~n Sofyaya ufrıyaca 

Bir mllddet sonra vUAyete ıl· Ankara, 27 (Husuıl) - Po. tı beyan c,cillmektedlr. lnltiurın Cibali fabrika11nda 
"1ıtan binlerce amelesinin mini. 
lltbıi çocukları, artık batıboı ve 
"baııtan akpma kadar ıokaklar. 
«. dolapnıyorlar. Her biri, aile 
>'ıı.aıannda kavutınalarına imkin 
~~yan bir istirahate kavuımuı 
"11lunuyorlar. 

Evkaf ic!areıi için vakim men. 
faatini aramM ıüzeL Fakat evlca.. 
fm vazifelerinden biri ele kütüp. 
haneler aibi umumi menfaate ait 
itlere hizmet etmek cleiil midir? 
Medreseler ilsa _edildikten aonra 
bunlar hep maarife deneclildifini 
biliyoruz. Kütipbaneler eaki med 
reaelerin çerçeveai içinde olan mü 
"ıaeaelerden detil midir? Medre
seler evkaftan ımuife devredil
dikten ıonra bwılann valcıflannı 
da maarife devretmek ic:aıbetma 

Kayıp Çocuk Bulundu mi? Medreaeler siJ>i eıki lrültür 
derek vaH Lttfl Kırdara ladel 
ziyarette buJunmuıtur. 

Samatyada oturan emekli müe11eselerinden olan kütiipha. 
binbaşı Alinin 15 yaşındaki Nec nelere ait varic!ab da Jİlae lııu malc.. 
det bir haftadanberl kayıptı. aad9 aarfetmek Jizım p)mes mi? 
Zabıta tarafından yapılan arat- HASAN KUMÇAYI 
tırmalar neticesinde Necdet 

Oile ycmelinl Perapalaa ote. 
llnde yiyen PottımJdn, mttteL 
klben İltlkltl caddesindeki ton 
IOloaluta, oradan BU1ttkdere· 
deki Sovret ıetaret blnaıına gl. 
derek her lki yerde de k11& bir 
:ı:aman kalmıetır. 

Geçen ciln inhiunn CibalidelO 
Sotuk yınruını ziyaret ettim. Be. 
: >1lzlerce itçi çocutunun barın-
. iz mUeaeaeyi battan bap ıez· 

clirdiJer. Tertemiz yuvada, çocu. 
hıı 11hhatine verilen ehemmiyet, c-.. ... 
-..qen takdirle karplanacak de. 
~l'dedir. Buraya ild yatından iti-

ten ilÇi çocuklan alınıyor. Ye. 
"'ekleri, slyimtıri temin ediliyQr. 

r ana mektebi dialplinl ile fa. 
~t tam bir çocuk ruhunu inki§af 
~ıurecek ffMlit~ eden pro 
tflın ile uy1tu, lltlrihat, eflence, 
"' den zamanlan ayrılmış. 

Bu auretle itÇi çocukları glir. 
bfiz oluyor, Küçük yqtan hayatı· 
!lı intiuma uydurma itiyadını ka. 
~ryo~Jır, terbiyevi, öğ
t~tici oyunlarla zihnini lnlripf et. 
tiriyor. 

Burada yuvanm uzun tafıilatı
llı \'erecek ldefilita. Orada her şey 
tlitünUlmilı, teaadtHen fakir bir 
~ ve babanın çocukları olma ta. 
"llaizlitine uğrayan yavrular, ya.. 
tının it adamı namzetlifine ftlDit 
hıııunuyorlır. Futa olarak da se. 
Çillıini teminden Aci.• aileler• çok 
b&tiik bir lı:ülfeten kurtuluyor. 

lrıhiur idaresinin b~ bayırlı tc. 
hbbUıünün yurd ölçUıündeki fay 
'- elbette çok büyük olacaktır. 
\-tlnız bu meıut itÇi çocıikları, bü 
t'• 
~ TUrk ifÇi çocukları demek dc-
tiıdir. Yüslerce amelesi otan hu. 

Mersinde yakalanmış, 1stanbu. 
la gelmek Uzere trene blndlril • 
mlştlr. 

Şehir Meclisinde 
Şehir mecllıl dun vali ve be

lediye reel LUtfl Kırdarın reis. 
liğinde toplanmış, 939 malt yılı 
vllA.yet maeraf bUtcesl okunup 
kabul edilmiş, bazı tekllfier en· 
-:Umenlere havale olunm\lştur. 

lKefll& Dil &Gd U8111RR1s· 
tır. Ôn beş gUn uzatılmaıı mub 
temeldir. 

PaşaJ.ıahçe fabrikası 
Müdürliiiü 

Bap.bahçe cam ve fite fabri -
kası müdürü Adnan vazif ealnden 
istifa etmiı ve yerine İstanbul 
Toprak mahıulleri mUdUrU Vahit 
tayin edilmiştir. 

Alman Sefiri Ankarada 
Ankara, 27 CA.A.) - Alınan. 

yanın Ankara bUyilk elçlai Fon 
Papen 'bu aabah, tehrfmlze pi • 
miı ve istuyonda bJriclye pro • 
tokol muavini ve harici19 husu
si kalem mldOrU ile Alman el • 
çilik Heri gelenleri tarafmda:D 
karşılanmıştır. Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu namma Fon Pa. 
penin kerimesine bir buket tak. 
dim edilmiştir. 

KRDZ 
Yazan: SAIT F AIK 
1-

Mütelrait Minb1 Rıza Be,in ıiir ve uzun ~, sert çeh
"'-i. •İr)oui .ui,.tleri bir banket ve bir tek .Nrle ~ ~ 
'hı, balatı bütün .-halle balkı tarafınlan aevilmitti. Daana elinde 
._tbah bmpaını, bir ıün bile, terbiyesiz çoculdann çıpı.k bsldır
~- dolnanlunnadan korkutan o idi. Kahveci çmıldanndan '-tla· 
hp, halele manavhia ~lmit hotnt delikanlılar; ıimdiki su sö. 
t~ taadetleriai bu altımthk dim•"ik ihtiyara borçlu idiler. Bir. 
'Ole çocukJan mektelte ıöaclerme,. ...... 1'1111 Rıza Bey kandır
~tır. Velhasıl bu iki mUale Lense- bir ıiirü irilihlerle büfin ım· 
-..q•li Rma Beye ~lanmıttL 

Rıza Bey, .. Dewpçmez,. aobimda her .. İçİa Wr ..... ıöl. 
~··i halinde mahalle kabveıine sider slirdi. Mahalle kabveıuule 
~ .ıcıJ erdiril.miyea her ıiyaıi hadile Mldnn~ derW kaU ~ 
'b:.t o ••~ l»İI' daha bu mesele kimse tarafından miiınM•p ediL 
' Rıza 8., bS:rle clenütti, cleair; w.uı edilir, ıuulurdu. 

.. .PM7. laarW Wdaada Raa .. , ltir micldet mitenclclit kaldı. 
O hdıp Wi: lldDci ..ma tnnw•J ............ aJaaHıine ~ ~ 
~~i .. ,..... lebıı .... p Wawlerini dol ..... ~t .... 
L::"'P. ""*~• kadar diilriUa çarp eanafı siW •Java, 
'9t;~ icWe mutuanifeai aiJi mürteci delildi. Yuaa .. ,.. 

...... Wt.ftl!We , ....... 11L1n91raplan ..... takip.-, 
...... J: ., ...... Jiıl'MJ ... XlllMs 

20.000 Koral ı 
asker 

Çinlilere fltibak Ettiler 
Hongkong, 'ZT (A.A.) - Çin 

kuvvetleri Kuangtunf'da yaptık. 
ları mukabil taarruzlar neticesin. 
de, bet bin metre murabbaı top
rağı Japonlardan istirdat etmi1-
lerdir. 

~.......,.. . .,.... 
yapılmakta olan muharebeler tid 
detini artırmaktadır. Çin kıtaatı, 
Tongven phrini za.ptetmiılerdir. 

• • • 

Potemkln saat bqte otele 
dönmtlf ve ıazetec1lerln kendi· 
sinden mllllkat talebine kartı. 
bu mfllA.katı Ankaradan d6nü. 
şUnde vermesi mnbtemel oldu. 
gunu bildlrmlttlr. 
Ai~şam Uzerl eksprese bağla.· 

n .&'l buıusl vagonla Ankaraya 
git~lştlr. 

Sovyet Hariciye KomiJer mu. 
aYlefal• A11hft41& bit ... it-... 
lacatı bllfnlyoraa da bu müd _. 

detin, yapılacak cörttımelere 

göre belli olabileceği, belki dL 
ha kııa veya uzun sUrecetl &öy 

Şunging, 27 (A.A.) _ Japon. lenmektedlr. Potemkln ıonra 
tarın son zamanlarda gönderdik. tekrar buradan geçerek Sofya· 
leri yirmi bin Koreli asker kar. ya gidecektir. Oradan BUkre, 
deş bir memlekete karıı harp et- yollle memleketine dönecek ve 
mek istemediklerinden kıBIDen bu arada Londradan dönen Ru. 
kaçml§lar kısmen de Çin ordusu. men Hariciye Nazırı Gafenko 
na teslim olmU§lardır. ile görtııecektlr. 

Şunking, 27 (A.A.) _Çin_ Sovyet Harlcl7e Komlterl bu 
Japon harbinin bapııdanberi Çin. aeyabatlnln tlmdlye kadar ce
liler Pinghan demiryolundan lld reran etmlt olan kısmına dair 
yb kilmetre uswıluiunda ray hiç bir 7erde beyanatta balan -
a6kmtltler ve bu raylarla cenu. mamıttır. , 
bu prblde yeat bir demiryolu DUn tatanbul sueteellerlnla 
kunnutJardır. tendlail• sDrGtmek un etti -

Hongkons. 27 (A.A.) _Hal. ti sırada Komiser muaYIDJııla. 
nan adaamdald, çın kuvveUeri taleml mallau• mactartı ban 
tayyarelerle cephane aldıktarm • Çernlkof toJle diyordu: 
dan 1imal istikametinde Japon - Utradıflmtı ınerkesJeriD 
ordusuna taarruz etmefe bqla • bu; birinde matbuata bir fe:Y 
mışlardır. ıG;ylemle oımadıtı için burada 

fikirlerini - bndiainin olmadılmt na .. etmeJi • ...... ,.... -
anlatırdı. 

KüllGlcte ,..._ Wr l"IP U...., lııa .. truf ihti,.,_, ........ 
nada narsil• tolnanalal'M ._....._ .....,_. ainirleairdi. Bir 
iki defa ona hit.ıa.ea delil; Wsat ona lrutea, ahirli ....... el)-. 
lemitJerdi. Fakat ilati)mo ...._ inwl, ...n-. da,... .,._...._ 
Adnada lmmaaı yibl Wraa daha lawnnt, m-,ta. "Yaptıian da 
doiru detil ki. .. ,. .,. elit- •fitti. ilö)-lw, Wrbıılmn ,........_ 
lar ._...ama lıpanya mıııleeini de Wr putmia fikrine ~ tle
iil. senç, ihtiyar yeni ülema11 dinliyerek U.tmitti. öinadiiine 
söre bu iki kavpda haasiai 1ram ................. Una müddet lı. 
panya memleketinin 1ine rahat ~P ............... batu11eL 
)erle oyna:yamryacafı n dellsanhlamun elleriade lmd ..... .ın öküz 
konlayarnı)'9Cafl sGn siW &fikir olmQfta. 

ununla ıu netice,. Y&m1S ki: demitti, dün1U. ralaat .. 
huzur lrallmuttır. Bu Piti ai,aai itl.-i ıu mablılle .... ......._ di.. 
ıünmemiz bile hatadır. Vanm ne halleri ...... pıialer. Dildsati. 
mize layık cleiilclir onlar.,, 

Ondan aonra )'İne memlekete avdet eclilmit. Her sWıl ..-. 
telerin bir sütunu üstünde suya .-... ~ IUtildi cim. 
lelerle, c'.qil mi efenclimlerle buan fazla nikWn, t.u.u a ......_ 
muhale-- :yiriitülmüttü.. 

Si,aai 4edikocluJann ~ ilet kelime ile bilNa •• iaalundaa Ma

ra .-halle içinin futlbolculanna, iptis ...,......_, --- ipliiki 
aatmalara, hatalara w 1naalan ,.Uclea tlöailmlittL 

• • • 

Görüp Düşündükçe 
'-' - ---~ . ,,. -
Modern bir santor ! 
~: Harp haliacle deiiJU; ... lııir ......... ol. 

daiamuza da aö,fi,....,.a., "-'it. Ba hilanü. diiaW swte. 
._. oka1anca, söaimıüa öafiade :ran11 harp 8letiM ı.m,-. 

""'' ...... periaiıü ........ acaip lııir ...... moılern Wr -
canlandı. 

Cihan haritaundan kopanhq puplarla w;,.te m ımlahlk 
ya.,.J.Wlir mi? Bumı, poeta pallannda ,a.ı taWolar ,..... .. 
u.nadclrlar dütünı6n. Macide " tekil halQıde bu :modem aantor, 
sövde bailanmmt olaa Wle, haJa) nuamı ona çaktaa lıu aııfatı 

verdi ıitti.-

~ d~ - ..... W ..- cl ı ı ı'le,Wt 
--... .... W ••laf••• a ...... ı .. hrık,...... 
t.a'-amaa. Eier maluat .. olaa idi, daha ... ~al ... de pek. 
lll ~ HaJll', pinnna 1ııa en Jath diplonatı, lııa
nu ıöylften, ancak hnlcİrattea im alımk p,.aini pdiJıor. 

Bqin, dü7W6 yiiıliai --- MI s-.k .. .. delil 
mi? .. Şa iki,. Wliwa ..._him P.aal.-ı Wr - •srJnn 

ı lcidir. Biri, su 1mtbü, tala, ...... • .. ,.. a -., •• 
Güpm p11...,_. Eldnler, ....,..., hh'- w fOC"k'- lali· 
ne ._.... Nduıt•· Elin• ._. Wr 1a11c w diliMe llir .... 
........ ftl': 

- Buq IPa fllapJOIWDf 
Dl~. Otıelsiler • ~ patl.ms tlf.W., lrmdaa •ır

nlmas ........., aialan ...... cin topı... ..................... ..............., ..... ......................... ......,. .................. 
............. ttlllrJn.... ... • ...... 

o..oaa.t1nna • ....... ık•• lılrl olaa Ç·a 1 ırlın,., • 
..,...,, ki rı• n .an. .... Waı ı-M ...... eötllbw. ~ 
... , ............ ..-Prl ............ & ....... ... 
...._ torpibiır. ....._ km lan:aa; Miat ...... )ICıls w ...,. ....._ 

"'-· ... -lerini~ .............. ~ ·--NiaJD sl.i ala7or. AW. Milli tarife ....... ....._ .... 
lra tMI mi mı. ederdilc?-

iPni ---Wr acaip .................................... --
ru)'Ol'da. Ba hutaldr; lıir teJ' ,...._....._ .............. il ı .a lıir. 
•••• N ...... olmak .... Meaell bircleallire ........ olmııılr, ... ........... ~ ............. . 

LiaJi l»itinnelc hiJ'ik Wr ~di. Fakat Oaiwwaite,i ltitiı: , ... ._ 
M plgıcakı aalıi .. olec-ktı? Ne - alta Wtia3....aL 'Dm 
Yİnni ,....... icli. On ... IClllnl ip. ............. 

Bir teJ' yapa .. 1ımlc haıblhiı laafifletmedl. O -. ltir 41o.t 
llalUiJmek "bluma rön Wr .................. teJi .... 
letmeir; her ........ Jİ IOllW bıhr ....... 0. Witbiaek la...U. 
Bu da seçer: Balduiu ulradatJula yapdan riinehphnn laİçWr 
... 11etice1enme4iiiai söriil'. Dfitüa4üiü ~ 1aic Wrialn ha
kibtte halWilmiı Wr teldi olwıtwim. -- ........... dütün • 
mekten ve min•kap etmekt.. ..... maiJetleri olıwlıinu ••· 
nrdı. O ~ her iki tanıfta ela Wch cilaeder> Wal'da. Ba Mll'etle 
Neemi ne .__ .... aai, 118 ..__ ao1 Wr fikir ecli ...... i. 

O ........ Wr '"Sili an& Ba ..,ıı arbdqlui,ı. ...... .. 
...... ... ....,. çalqbfı :rol .... yalms .... ...,.. ... 

Bir iki ... •Jbamrluia ........ Wr iki ili ........ .._. ... 
....... laaldanda Wr fikir ............ sor, W.t Wa~ H.-...U 
.. .pu ...... k ... 

- ......... .,.., ......... tmii11ı .. ..-.. .... .... 
..... -- Wr .. ~ ....... o ... .-catt v ............ . 
.. .., '-:r& 

o.. Şetıa•••11 ............... .,__,. ... h ..... . 

..._._ ...... ltlıo be brat +Yom•...,_.. Halt ' * iple 
telD&,..._ Pmt .._ ıda ............ lflltMiıa Dd iv .,.._ 
plsbiı ohlrdu. O wn o lııalla ip. N ... "-' .,..._il.)-. 
.... .... J*llwW; ............................. -

Pl••aı•J 
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Agah Srrn LeYent 
Meslek Hayabmn 25 nci 

Yılı Kutlulandı 

\\ 
•VAKiT • 

ABONE T ARlFESl 

Memleket Memleket 
içinde dı1ında 

AyJık 95 155 K.r. 
3 ayhk 21i0 425 • 
6 aylık 475 820 " 

lstiklA.1 lL 
sesi direktö
rü Bay Agft.h 
.Jırrr Leven_ 
tlin meslek 
ha.yatma gi
rişinin 25 in
ci yıldönümli 

'n iinasebeti -
ıe dün ak_ 
~am lstiklA.l 
lisesi salo -
nunda oku

~RPUTLU .. ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
YAZAN: 

Muvakkar Ekrem TAiu ~ 
t yılhk 900 1600 .. 

l'arireden Ualkan Birliği 

tein ayda otuz kuruş düşülür· 

Posta birliğine girmeyen yerlere 
ayda yetmiş beşer kuruş ıaro· 

medilir. 

lun mezunları tarafından bir 
jUblle yapılmıştır. Jübilede şeh 
rimlzln bircok tanınmış ıırofe_ 
sör ve öğretmenleri hazır bu _ 
lunmuşlardır. 

Evvela. lstiklU marşı okun. 
muş daha sonra Nusret Safa 
Coşkun, Halid Bayer, KA.zım, 

tstiklAI lisesi ve İstanbul loses! 
talebeleri namına birer talebe 

söylev vermiş ve Eminönü Halk 
evi gösterit kolu tarafından 

::\Iolyer'in Zor nik!h piyesi tem
sil edilmiştir. Bay AgA.h Sırrı 

Levend jübile I ~kındaki ihti
saslarını kendisiyle görüşen 

bir arkadaşımıza şöyle anlaL 
mıştır: 

"- 25 sene devam eden mu_ 
tevazı bir meslek hayatından 

sonrn eski talebemin tertib et. 
miş olduğu bu geceden dolayı 

sevinmekliğim cok tabitdir. 25 
sene mlitemadiyc:ı sevilmeğl 

bir vazife olarak kabul etmiş 
olan benim ıglbl bir kültür a-

melesi için bugUn sadece eski 
ta!~!Jcmfn ve arkadaşlarımrn ih 

tic;;ı,31 '1.rmr dinlemek bir saadet 
olacaktır. 

DUşUnUyorum da bu y!rml 

beş sene içinde ben ne yap. 

trm? Ancak, bildiğimi öğretme. 

f!e v~ gençleri yetiştirmeğe ça_ 
lıştım. O kadar ... Biraz da yaz

dım ve okudum. Bu, anc~k be. 
nim gibi mütevazı bir muallL 

mi tatmin edecek basit bir şey 
olsa gerektir. Fakat talebem 

ve kıymetli arkadaşlarım hak -
kımda böyle bir toplantı tertib 

etmekle belki de bir 10.tUf gös
termiş olaca klardrr . ., 

VEFAT 

Orirefmenler Yardım Cemlyetln
ıl1!11: Ilııkırköy ortaokul Türkçe öğ
retmeni Mustafa Işık.;al'ı maalesef 
nramııdan ebediyen kaybettik. Ke
derli ailesine ve sayın arkadaşlara 

laziycllcrimizi sunarız. 
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İşte bu apaş bayların madama. 
lanna gelince onlar da malın gö. 
zil haspalardı. 

Dost baştan düşman ayaktan 
konuşur derler. Biz neme lazım 
ayaktan başlayalım. 

Hepsinde rugan iskarpinler .. 
Topuklu eyfel biçimi.. avuç aya.. 
sr ölçmeye kısa gelen siyah, ya
hut vapur dumanı renginde ipek
li çoraplar, baldırlara artık yam
ru yumru da olsa hakikaten iç 
gıcıklayan bir cazibe vermiş .. Ne 
yalan söylemeli? .. Etekler o ka.. 
dar dar ve kısa ki rolleri ''setri 
avret,, kanunundan öteye gitmez. 
üstelik bir de yandan yırtmaç. 
ları var .. Çoğu blfız - etek .. Ba • 
cakla beraber; kol, göğüs, ense 
dekolte mi dekolte .. 

Velhasıl profesyonel aşiftelik 
daha kıyafetlerinden başlıyor. 
Btmlar da erkekleri gibi boyun. 
larında kırmızı mendilli.. Ağız • 
larmda, göğüslerinde veya baş • 
larında karanfil veya gül eksik 
değil. Saçlar laübali bir kuvaför 
görmüş, darmadağın .. Alagarson 
çeşitler de yeni yeni görülmede. 
Dudak rujları ol mertebede ya. 
yık ve enli sürülmüş ki tencere 
ağızlar bir kulaktan öbür kulağa 
kadar uzamış. Sür.nenin çoklu -
ğundan gözler de kömür mahal 
lesindekilere dönmüş. Sol yanak
larında bıçak hatırası taşımayan 

lan pek az. 
Arap çalgıcıları susmuş. Yer

lerini akordiyon, kitar, mandolin 
çalan bir gı:up almıştı. Bu ikinci 
fasıl daha "Kulörlokal,, !.. 

Bizimkiler sahneye yakın bir 
masanın etrafında oturuyorlardı. 

Garsonun en pahalı şampanya 
listesini geri çevirip fila Bordo 
şarabı ısmarladılar. 

Rus topal çiçekçi, sigara satan 
Meksikalı çıplak kız, Fran.sız mil 
li biletlerini okutmaya bakan göğ 
sü altmış altı tane nişanla dolu 
bir Rus mültecisi daha .. General 
ıKurbatief.. Çantalarında satılık 

ruble, kokain, çıplak resim, na. 
zar boncukları filan gezdiren bir 
çok Rus ''haraşo., larr .. 
Yağlı! müşterileri kafese koy. 

mak bahanesile pervarı.e kesilmiş 
ler, biraz da yüz bulunca kafa 
tutuyorlardı. 

Hilkaten ağırbaşlı olan Şerif 
bu müstekreh muhitten pek ça
buk soğumuştu. 

.... . 

Diğer Amerikalı gençlerin bir 
hayli sululukları Üzerlerinde idi. 
Topal çiçekçinin macerasını öğ. 
renmek istiyorlar, Meksikalı kız.. 
dan sigara alırken sarkıntılık e
diyorlar, piyango bileti satan Rus 
generaline nişanları hangi muha. 
rebede kazandığını soruyorlar, 
"haraşo,, !ardan bir dolara onbin 
ruble alıp çalgıcılara bahşiş diye 
gönderiyorlar, müstehcen fotoğ. 
rafları elden ele dolaştırıp teşhir 
ediyorlardı. 

Saatlerce çarlistonun en çap. 
raşık numaralarına ayak uydur w 

maktan yorulmayan Amerikalı 

Görls ve braderler müziğin de. 
ğişen hava ve çeşidine kulak bile 
asmıyarak ''demirbaş,, ahalinin 
oynadıkları apaş dan.slarma da 
burunlarını sokmak istediler. 

Külhan yaradılışta olmakla be
raber mesleki izzetinefisleri! tam 
tertip olan "apaş., lar, bu müna. 

sebetsiz curcunadan kendi pay
larına hakaret manası çıkarıyor 
ve amerikalı züppelere fena hal
de içerliyorlardı. 

Şerif bir hadisenin, neredeyse 

Futbol, Güres, Yüzme • 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BıRINCıYE 

Bir Bisiklet 

patlak vereceğini iyi kestirmiş, 
gitmek için ayak diriyordu. 

"Çaaaa tttuur ! ... ,, 
Amerikalı erkkelerden biri a. 

paşlardan birinin çenesine Demp 
seyvari ektiği bir kroşenin patla. 
ması salonu altüst etmeye kafi 
geldi. 

Çoktan nakavut olup yerde yıl. 
dızları saymakta olan arkadaşla... 
rınm af isini korumak için ne ka
dar bıçkın varsa ellerini arka cep 
lerine atmışlar, Amerikalı sey. 
yah ! kafilesinin üzerine hücum 
etmişlerdi. 

Amerikalı başı bozuklara has 
olan yumrukçuluk sanatı epey 
kfu' etse bile vaziyetin vahame. 
tini takdir eden Şerif tabancasını 
çekerek kadınları olsun muhafa.. 
za için tedbir almaya mecbur ol
du. 

Parisli ve yeni dünyalı hatun
lar, avazları çıktığı kadar yay • 
gara koparıp gCıya imdat arıyor. 
lardr. Müthiş bir yumruk ve ha. 
camat (bizim argo dilimizde u~ 
fak çapta bıçaklamak demektir.) 
düellosundan sonra polis imdada 

ı. 

t ı 

Futbolcıı .'~iilcyman 

Ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka~ beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 
yun bağı: 4 kişiye birer çift ipekli çorap: 1 O kişiye birer adeti 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bü· 

yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
şiye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he.. 
diyeler. 

1 Müsabakaya ıştira.k Koponu : -5 ~ -1 
--. ......_ ____________ ... ____ ~------- ._..__........ 

bu teklifinizin cidıd.i olduğunu zannet. 
mi yorum. 

yetişti. Yiğitliğin dokuz şartı o -
lan kaçmayı iyi bilen apaşların 
çoğu selameti firarda bulup sır. 
ra kadem basmışlardı. Kalan bir 
iki kabadayı, kızlar ve bizimki . 
ler polis tahkikatından sonra sa. 
lıverildiler. Mücrimin bilançosu: 
İki nakavut, Uç nak davun ve e
linden yaralanan Hart ile gözü 
morara 'l Gilbert .. 

Hadisenin esbabma gelince. E
fendim, bizim Amerikalı baylar 
apaşları takliden o biçim dansa 
kalkmıı,ılardı. Herifçi oğulları, 
kendi oyunları adabınca damları 
olan mezbureleri yerden yere ça. 
lıp çarpmıyorlar mı?. Sonra bi. 
ribirlerile değiş, tokuş ta var .. 

Eh! .. bizimkiler de erkek değil 
mi?. Ayni numaraları karılara 
tatbike yeltenmişler .. Yalnız A. 
merikalı delikanlılar ne kadar ol
sa sporcu geçiniyorlar .. Biraz şid 
detli mi kakıştırmışlar, sertçe 
muamele etmişler? Her ne ise, 
hesapça az buçuk kıskançlık dal· 
gası da karışmış olmalı.. Herif. 
!erden biri bizim Gilbert'e çata. 
cak olmuş .. Vay efendim!.. sen 
misin buna cesaret eden? .. İçle
rinde en kuvvetli olan ve yaman 
bir delikanlı futbolcu Corciyen I 
yaradana sığınıp ta çenesinin or
talık yeri budur diye "pendi fran 
gi,, yi aşketmez mi?. (Bu tabir 
de bizim argocadır.) 

İşte bu hkaye de böyle bir ma. 
cera ile sona ermiş bulunuyor. 

(Devamı var) 

Konferans ve Temsil 
Stşll llalkevinden: 29 Nis:ın cu

martesi akşamı saat 21 de Hnlkevi 
nı izde profesör Dol~t~r· lbrnti'im Za
ti.AO~aU tnrofındıın (Momlekethnizde 
çocuk cürilmforinin menşei) hakkın
da bir konfcr:ıns Ye gösterit şubemi7. 
IJrafından da bir temsil verileceklir. 
Herkes gelebilir. 

Rüyalar Hakkında 

Konferans 
Beşiktaş llalkevinden: Doçent Veh 

bi Era]p tarıırından 29 Nisan 1939 
cumartesi gUnii akşamı evimizde 
(Rüyalar) hakkında bir konrcrans 
verilecektir. 

Konferansı ulusal bir temsil ta
kip edecektir. 

V/AKUTa 
a lbc ne 
o nu lf\) yz 

Abone kaydını bildiren mek· 
tup ve telgraf ücretini, abone 
parasının posta veya banka j)e 

yollama ücretini idare kendi o· 
zerine alır. 

Türkiuenin her posta merke:lndt 

VAKiT' a abone yazılır. 
Adres değiştirme ücreti 

25 l..uruştur. 

lLAN ÜCRETLERi 

Ticaret UAnlarının santim , 
satırı sondan itibaren ilan say· 
falarında 40; iç sayraıarda 50 
kuruş; dördüncü sayrada 1, 
ikinci ve üçüncüde 2; birincide 
4; başlık yanı kesmece 5 lira· 
dır. 

Büyük, çok devamlı, klişeli, 
renkli ilan verenlere ayrı ayrı 

indirmeler yapılır. Resmi ilanl:ı· 
rın santim • satırı 30 kuruştur. 

TİCARİ MAHİYETTE OLl\HYA!İ 
KÜÇÜK İLANLAR 

Bir defa 30, iki defast 50, QÇ 

defası 65, dört defası 75 ve oıt 

defası 100 kuruştur. Üç aylı~ 
ilan verenlerin bir defası bed:ı· 
vadır. Dört satırı geçen iJdnlıırııt 
fazla satırları beş kuruştıın be· 
sap edilir. 

Hizmet kupona getirenler' 
küçük ilıi:n lari{es( uüzde 2~ 
indirilir. 
Vakıt hem doğrudan doğru

ya kendi ıdare yerinde, hem An 
kara caddesinde Vakıt Yurd 
altında KEMALEDDİN 1RE1' 
llan Bürosu eliyle llan knbtJ 
eder. (Büronun telefonu: 20335 

Alemdar sinema j 
tKt FiLM 

Süveyş Fedaileri 
(Türkçe) 

Kır Çiceği ( Şirley) 

Yeni neşriyat: 

Oluş 

Ankarada neşredilen bu edeb 
ve fikir mecmuasının 23 I'\isıın ııır 

li 17 nci sayısı çıkın ıştır. ki 
Ahıned Kudsi, Tahsin Bnngool 
Ahmed Hamdi, Cemil Boran, Ce 
Kudret ve Rifat İlgazın kıymetli 
zıları vardır. Bütün okuyucularııt 
tavsiye ederiz. 

Karamazof Kardeşle;- Müddeiumumi bu hırçınlıktan şaşıra
rak: 

- Niçin, bu kadar kızacak ne var 
sanki benim sözlerimde?.. Ciddi söy. 
lüyorum.. neye inanmıyorsunuz? 

hareket, dünyada adı konulamıyacak 

kadar iğrenç bir alçaklık olurdu... Bu 
parayı bana, intikam almak için, tahkir 
etmek için verecekti. Çünkü onun da 
cehennemlik bir yüreği vardır ... Böyle 
bir ihtiyaç için:de şüphesiz parayı ala
cak ve kaçacaktım, ondan sonra bütün 
ömrüm zehir olacaktı ... Aman Allahrm !. 
Bu kadar sert konuştuğum, avazım çık. 
tığı kadar bağırdığım için beni affedi
niz efendiler, kendimi tutamıyorum ... 
Şu "Liyagadi,, sarhoşunu ormandaki 
kulübede ayıltmağa çalışırken, bu de
ıdiğiniz plan, benim de zihnimden geç. 
mişti... Dün de bütün gün kafamda bu 
nu taşıdım durdum.. Ta hadiseye ka. 
dar .... 

nişanlınız Katerin İvanovnaya başvıJ! 
rak para istemeği düşündüğünüzü l<ll 
deıdeceğiz. ifadenizin bu kısmı adli 
için çok ehemmiyetlidir. Hem bizitı1 
çin, hem bilhassa sizin için ... 

Yazan: Dostoyevski 
-~-

ÇeYi~o: lbklu Süha Geqia - 164 -
- Ne gülünç sual... Niçin olacak, 

yahu bu sabah gün doğarken kendimi 
öldürecektim diyorum size ... Kendi ken 
dime ''temiz veya kirli ölmekte ne fark 
var? .. ., diye düşünmüştüm. Meğer öy .. 
le değilmiş ... Buraya böyle kanlı bir ka 
rarla gelmiştim. Meyustuın. Beni haya
ta bağlıyacak en küçük bir ümit ışığı 
bile yoktu. Fakat ansızın hayatımda bü 
yük bir değişme oldu. Bilmem inanacak 
mxsınrz efendiler, bu gece beni en çok 
muztarip eden şey Grigoriyi öldürdü
ğüm zannı, zinl:fan, kelepçe, siirgün fa. 
lan değildi. Hayır bunların hiç biri içL 
mi titretemiyordu. Ne zamanki GruşL 
nikanın beni sevdiğini, benimle beraber 
gelmeğe, bu uğurda varını yoğunu fe· 
d~a hazır olduğunu öğrendim, işte o 
vakit temiz bir adam olmamanın keskin 
bıçağı içime saplandı ... Efendiler, size 
ifa::le vermeğe başlarken de demiştim. 
Bu gece yirmi yıllık tecrübe sahibi ol
dum. Çok şeyler öğrendim. Anladım, ki 
namuı. yalnıı: yaşamak için lbrm otan 
bir varlık değildir. Ölmek için, ölebil. 

mek için ölümü göze almak için de bir 
adamda bu şerefli varlığın vücudü şart-
tır. · 

Mityanm, heyecandan benzi atmıştı. 
Müdeiumum.1, takdir dolu gözlerle 

ona bakarak: 
- Sizi anlamağa başlıyorum Dimitri 

ı.:aramazof, dedi; fakat bütün bunlar 
asabi hallerdir... Sizin sinirleriniz bo. 
zulmuş. Mesela, madem ki ölmeğe ka
rar vermiştiniz, niçin bu son dakikada 
iyi bir harekette bulunmak fırsatım ka
çırdınız? Neden nişanlınıza gidip para. 
sının yarısını iade etmediniz? .. Böyle 
yapsa i·::Jiniz, vicdanınızdaki yükü de 
hafifletmiş olurdunuz. Sonra, elinizde
ki rehinleri Samsunov, falan, filan gibi 
adamlara sunarak para almağa çalışa. 
cağınıza, yine Katerin lvanovnaya baş
vurarak para alır, borcunuzu ödeyebi
lirdiniz. 

Mitya, kıpkırmızı kesildi. Tiksinmil 
bir sesle: 

- Beni bu derecede a~ağ lık bir rnah 
llık yerine mi koyuyorsunuz... dedi; 

- Canım neler söylüyorsunuz? .. Böy 
le bir hareketten dünyada daha berbad 
ne olabilir? ... Bu sözleriniz!~ beni fena 
hal:ie incitiyorsunuz efendiler... Ama 
madem, ki meseleyi bir kere deştiniz, 
ben de size içimi açayım bari de görün, 
bakın bir insan düşünce, nerelere kadar 
alçalabilirmiş ... Düşünün, ki ben de, şu 
sizin demin teklif etiğiniz alçaklığı zih
nimden geçirecek hale gelmiştim. Evet 
gidip ondan para istiyecek ve sonra ıda 

ondan aldığım para ile, onun rakibesini 
kaçıracaktım. Zavalh kıZ'n o kadar nef
ret ettiği bir kadınla kaçacaktxm .. Görü 
yorsunuz ya müddeiumumi efendi... böy 
le bir şeyi canavarlar bile yapmaz. Ve 
böy!e bir teklifte bulunduğunuz için siz 
delisiniz!.. 

Müdeiumum.1 gülümsedi : 

- Deli değilim, dedi; yalnız araya 
böyle bir kadın kıskançlığının girebile
ceğini düşünemedim. Evet, mesele böy 
le olunca, işin rengi biraz değişir. 

Mitya. yumruğiyle masaya vurarak, 
kendinden geçmiş bir halde uludu : 

- Ne diyorsunuz, ne .diyorsunuz ... 
Biraz mı değişir işin rengi? .. Böyle bir 

Nikola: 
- Hangi hadiseye kadar? 
Diye sor.du. Fakat Mitya, bunu işite. 

cek halde !değildi. 

- Size müthiş bir itirafta bulundum, 
efendiler... Onun korkunç derinliğini 

anlamağa çahşınız ... Bu itirafın içinde 
büyük bir taraf var ... Eğer anlamaz da 
benden nefret ederseniz, sizin ayarınız
da a.damlara bunları söylediğim için u
tancımdan öleceğim... Kendimi öldüre. 
ceğim ... Halinizden hissediyorum ki, an 
lamadımz. içinizi tiksinme kaplıyor ... 
Nasıl? Nasıl? .. Bunu da mı zapta geçi
riyorsunuz? .. 

Nikola, bu heyecana şaşarak: 
- Elbette, dedi; son dakikaya kadar, 

- Efendiler... Efendiler bunu ol~ 
yapmıyacak kadar insaf ve fazilet sa.t 
bi olunuz ... Size kalbimi çırılçıplak g~ 
terdim. Siz tutup içini de eşelemeğe ~ 
kışıyorsunuz. Ayıp! ... Ayıp 1 •• Bu Y" 
trğmız. 

Mitya bunları söyliyerek yüzünü f 

}eriyle kapadı. 
Müdeiumumi: 
- Bu kadar telaş etmeyiniz, Dirııi 

Fiyodoroviç, ıdedi. Sorgunun bir J.<O 

yasmı size de verecekler. Hoş gört11' 
diklerinizi çizebilir, imzalamazsıf. 
Şimdi size tekrar üçüncü defa ola' 
soruyorum, şu paranın dikili oJaf 
üstünüzde taşrdığrmzı hiç kimse bil~ 
yor mıydı? .• 

- Hiç kimse!.. Hiç kimse!... Kaç t 
re söyledim, hala nu anlamadınız? ı~ 
meyin bana!... 

- öyle olsun ... Biz, şahitleri ldil11 
ken, siz düşününüz ... Belki hatrratr. 
şeyler söylemek istersiniz. Çünkü tı 
rada başta siz olmak üzere on kişi-Ôt 
fazla adam, burada geçen defa üg 
ruble harcadığınızı, bugün de getir~ 
Trifona yine o kadarlık bir ser\'' 
revk sürmeire koştuğunuzu söylii' 
sunuz. ( ArJcası t' 1 
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Edirnedeki alaylara sancak verildi 
'Bir sivri a'liıllının maceraları: 

Bu münasebetle bir geçit resmi 
ve parlak merasim yapıldı 

J __ R_A_o_v_o_v_E_T_iV_A_T_R_o_-"'l 
Nevyork Sergisinde 
Fransız Pavyonunu 

Açacak 
Frans ız gazeli seçildi Ankara Radyosu 

Cuma 28-4-939 
lıllil~~~~~-·~~irıo.ii~~~ .... ~--. 

Sancak merasimin den bir intiba.. 12.30 Program. 12.35 Türk müzi· 
IJi - pi. 13 Memleket saat ayarı, ajans 

Edirne (Hususi muhabirimiz
den) - Bugün Edirnddeki alay
lara sancak verme merasimi yapıl 
dı. Törenin yapıldığı meydan ıeh 
re oldukça uzak bir mesafede bu
lunmasına rağmen bilyük mektep 
lerden ilk mekteplere varıncaya 
kadar bütün talebe ve binlerce 
halk daha saat aekizı.:le yollara 
dökülmüş bulunuyordu. 

Tam saat onda Orgeneral Fah
rettin Altay, Trakya umunu mü. 
fettişi Klzım Dirik, Kolordu ku
tnandanı Salih Omurtak, Tümge. 
ncraı Hayrullah ile başmüşavir 
Sabri Öney, Edirne valisi Niyazi 
Mergen halkın alkışları arasında 
tören mahalline geldiler ve Orge
neral Fahrettin, Umumi müfettiş 
ve Tümgenerallerle birlikte saha
yı dolaşarak askeri teftiş ettiler. 

Bun:ian sonra Orgeneral Ata. 
türkün yarattığı Cumhuriyetin 
kahraman ordusunu saygı ile se
larnlaıruş ve ~ok veciz bir nutukla 
Milli Şef ve Başkumandan ismet 
İnönü adına sancakları alay ku. 
rnan.aanlarına törenle vermiştir. 

Bu sıraıda halkın sevinç ve he. 
:Yecanı görülecek şeydi. Kuman
<lanlar sancakları Orgeneralden 
alıp mutat merasimle alaylarına 
taksim ederken halkın ııUrekli al

kışları ortalığı sarsıyordu. 
Bunu alayların geçidi takip et

ti ve halk muzika, trampet ve kah 
raman Mehmetçiğin metin a.3ımla 
rının gönüllere neşe, iman ve gü. 
Ven veren sesleri arasında şehre 
döndüler. 

Or ve Kor Generaller Kazım 
Dirikle birlikte öğleden sonra ba
zı ziyaret ve teftişlerde bulunmuş 
Ve akşam üzeri halkevine giderek 
Yeni yapılan tenis kordunu gezmiş 
ve bu sırada halkevi salonunda ya
Pılrnakta olan serbest güreş antre. 
rnanlarında hazır bulunmuşlardır. 

MUZAFFER 

Kırkpınar Güreşleri 
E:iirne (Hususi) - Kırkpınar 

Panayırı münaseb:tiyle her sene 
Olduğu gibi bu sene de Edirnenin 
Sarayiçi mesire yerinde 5, 6, ve 7 
Mayıs günlerinde yapılacak bü
Ytik güreşler için hazırlıklar iler. 
lcrnektedir. 

. Çocuk esirgeme kurumun~n fa
kır Çocuklar menfaatine tertıp et
ti.ği bu güreşler için memlek.etiıni. 
tın her tarafında ve Bulgarıstan
dan tanınmıı büyük pehlivanl_ar 
~~~et edilmiş ve umumi müfettış
lı~ın teşebbüsü üzerine Beden Ter 
bıyesi Umum müdürlüğü l - 15 

Mayıs arasında Türkiyenin hiçbir 
Yerinde güreş müsaba'kal~rı. ya~ıl 
~amasını alakadarlara bıldırmış
tır. 

'i apılmakta olan hazırlıklardan 
bu seneki Kırkpınar güreşlerinin 
her Yıldan daha büyük ve parla~ 
~~acağı anlaşılmaktadır. öğrendı. 
C•mc g·· b 180 bapltıya ıs<>. k" ore aşa ' r 

uçük ortaya 100, desteye 50 ıra 
Para rnükafatı ve iyi derece ala
talt olanlara lda Cumhuriyet Halk 
l>artisi Umumi merkezi tarafın. 
~an gönderilen 12 kıymetli saat 

Celiye edilecektir. 

lan sıfat istanyonlarına gönderil. 
miş ve memurlarla Ziraat Vekale
ti tarafından gönderilen 8 fen me
muru vazifeleri başına gitmişler. 

dir. 

,.e meteoroloji haberleri. 13.15 - U 
:\lüzik (Karışık program • pi.). 17.30 

f nkıliip tarihi dersleri - Halkevinden 
naklen. 18.30 Program. 18.35 Müzik 
(:-\eşeli pUıklar). 19 Konuşma (Ço· 

P cuk esirgeme kurumu - Çocuk şarkı· 
İzmirde Verem avyonu tarı) Müsiki munlllm mektebi koro 

İhale Edildi heyeti tarafından. 19.15 Türk müziği 
tZMlR, ( Hususi ) - Te- (Fasıl heyeti). aÇl:ınlnr: Hakkı Der-

. h h nıan, Eşref Kadri, Hasan Gür, Ham· 
pecikte Emrazı Sanye asta ane· di Tokay, Basri Üfler. Okuyan: Tah-
sinde geçen sene inşasına başla- sin Karakuş. 20 Memleket saat ayarı, 
nan (50) yataklı verem pavyonu. ajans ve meteoroloji haberleri. 20.15 
nun inşaatının ikmali 15.000 lira. Türk müziği (I\lô.~ik eserler progra
ya ihale edilmiştir. Vilayet daimi mı) . Çalanlar: Vecihe, Cevdet CnA· 
encümeninin verdiği karara göre la, Refik Fersan, Ruşen Kam. Okuyan 

:\luallim Nuri Halil Poyraz. 20.45 
pavyonun dahili ve harici sıva ve Türk müziği. Okuyan: Semahat Oz-
ahşap döşeme işleri süratle yaptı. den~es: 1 - Sel:'ıhattin Pınarın. Hüz· 
nlacak ve Cumhuriyet bayramın- zam şarkı - ümidini kirpiklerine. 
da verem pavyonu açılacaktır. 2 - lsmail Hakkının - Hüzzam şar-

Sıhhat ve içtimai muavenet ve-; kı - Beklerim her gün. 3 - Hacı Aril 
kaleti tarafından da gene bu has. j tıeyin • Hüzzam şarkı - Meftun olalı . 
tahane dahilinde 100 yataklı bir ı .ı - Leminin - Hüzzam şarkı. Aman 

· ak n.d b 1 l saki. 21 Konıı~ma (Ilartalık spor ser· 
pavyonun ınşasına y ı a aşa., visi). 21.15 Esham, tnhviliıt, kombi· 
nacaktır. 

Büriicükte Talebe 
Kampı Açılıyor 

Adana, (Hususi) - Kültür di. 
rektörlüğünün teşebbüsiyle bu se
ne Bürücek'te talebe ve öğretmen 
kampı açılacaktır. 

Amerikalıların kamp olarak k&ı 
landJtl binalar doktor Bay1.1RcımEi 
tarafından kamp işlerinde kulla
nılmak üzere Kızılay gençlik der. 
neğine teberrü edilmiş ve dernek 
başkanlığı binaları kültür direk
törlüğünün emrine vermiştir. 
Kampın açılması için hazırlık. 

yo - nukut ve ziraat borsası (fiyat). 
21.:?5 ~eşeli plüklar • n. 21.30 Müzik 
(Hiyaseti cumhur filarmonik orkest 
rası) Şef: Prnetoriu:ıı. 1 - Pierrt' 
:\laurice - Islanda balıkçısı • Pecheur 
d'lslande (Piyerlotinin romanı uze
rine senfonik par\·a). 2 - Pııul Du· 
kas • Çırak sihirbaz · l.'appreııti sor· 
cier senfonik Sclıerzo (Gocthe'nin 
bir "L~lad" ındım ruüleh). 3 - Chıır. 
~ntlft' - l lalya intibaları • l mpres· 
sions d'ltolie: Orkestra süiti. a) Sere 
nade. b) Çeşmede. c) Küçük katır· 

!arla gezinti. ç) Doğ tepelerinde. d) 
~apoli. 22.30 Müzik (Opera or)·aıa. 

rı - pi.). 23 Müzik (Cazlınnd • pi.) 
23.45 - 2-& Son ojnııs hnlıerleri ,.e ya 
rınki program. 

tara başlanmıştır. Öğrendiğimize Cumartesi 294 939 göre fakir ve zayıf t alebeler para-
sız alınacaktır. 13.30 Program. 13.35 J\Hizlk (f:.ğ 

lcnccli müzik - pi.}. 14 ~lcmleket sa 
Kampa ücretle talebe kayde. at ayarı, ajans ve meteoroloji haber-

dileceğinden Kültür Direktörlü- leri. JUO Türk nıüzil:ıi. Çnlanlar: Ye
ğiine şimdiden müracaatlar başla- cihe, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. O· 
mıştır. kuyan: Mefaret S:ığnak. 1 - Kürdili 

------·~-------------------

Ne var, 
,, • • > zıms s 

Ne yok? 
• &L 2 

Raketle posta sevkiyatı 
BUtlln dünyaca tanınmış o

lan mühendis Suker yeni bir L 
cadın projesini ilAn etmektedir. 
Teknik Aleminde yeni değişik
likler husule getirecek olan bu 
yeni ıcad Atlas denizi llzerlnden 
aşacak olan raketıerdlr. Raket. 
lrle posta sevklyatı yapı lacak_ 
tır. Meksika ile Rio Grande 
arasında bu raket saatta 3000 

kilometre mesafe katedeblle -
cektlr. Raket, 90 santim u -
Junluğunda bir otomatik baYn 
torpidosunu andırmaktadı:. Ra 
kete yerleştirilecek motörlin 

ti 100 0 beygirlik olacak -kuvve 
R ket mahalli maksuduna 

tır. a ' 
vardığı zaman otomatik bir şe-
kilde bUyUk bir paraşüt raket-

lacak ye postaları ka -
ten ayrı 
raya indirecektir. Du raket prO-j: plAnını Lindberg görmüş ve 

hayretini izhar etmiştir. 
-0-

Japonyada Öpüşmek 
Yasak! 

Japonrada öpUşmek a.deti 
yoktur. Dışardan gelen bUtun 
filmler sansyre tAb~ tutulurken >....,,. 

hicazkAr peşrevi. 2 - SelAhattln Pı· 
narın - Kürdili hicaıkAr şarkısı - Aş
kınla yanan gönlüme. 3 - Artaklnin 
Kürdili hicazkar şarkısı - Artık nı: 
:;iyııh gözlerinin. 4 - Ruşen Kam -
Kemence taksimi. 5 - Rakımın - Kür 
dili hicazkAr şarkısı • Demedim ona 
hiç kimsin ve nesin. 6 - Osman Ni· 
hadın - Kürdili hicazkAr şarkısı -
Kaç yıl yilreğim sızladı. 7 - Kürdili 
bicazkAr saz semaisi. 15.30 Milzlk 
(Karışık program - pi.) . l 7.30 Prog· 
ram. l 7.35 Müzik (Dans saati • pi.). 
17.55 Konuşma (Çocuk esirgeme ku· 
nımu - Haftanın kapanışı). 18.15 
Türk müziği (Halk musikisi - Aşık 
Veysel ve İbrahim). Takdim eden: 
Sadi Yaver Ataman. 18.30 Türk mü· 
ziği (Karışık program). Çalanlar: 

1 l.SO Bircok Alman istasyonları: 

12 Dudapeşte: Çigan orkestrası 
1 Stuttgart: Halk programı. 
DA~ s~rustKlSt: 

11.15 Nopoli gr., 11,45 Paris PTT., 

12.10 Londra (R.), 12,15 Torino gr., 
r.ondra (N). 

VARYETE Ye KABARELER: 
9.30 Eiffel: Radyo Fantezisi. 

10.15 I.ondra (R.): .. Gnıme vakti., 
l 1.10 Brüksel l: Kab:ıre. 
PiYES, KONFt:RANS ,.e 
KOXUŞMALAR: 

4 J.ondra (N.) İngiliz - Ameri-
kan soır müs:ıbakolnrı. 

6.30 J.ille: İngilizce konuşma 
8.15 Romn 1 : İngilizce h:ıvadis. 

9.15 Kolonya, Hamburg: ,, ,. 
10.25 Londra (N.) Bütçe hakkında 

konferans. 
10.40 Torino op.: Dir perdelik bir 

piyes. 

Ertuğrul Sadi Tek 
Şehzndebn,ı (TU

' l Nevyork ser-
gisinde Fran. 
sız pavyonu -

• nu açacak o. 
lan Fransa gU 
zelJ nihayet 
seçildi.. 

1 Mndmezel 
Ginette Cat-

~ rlens bUtUn 
1 

rakJblerlnl ye 
nerek bfrlncl _ 
llği kazandı .• 
Fransız gUzell 
Parlslldlr, ylr 
ml bir yaşın· 

da. ve siyah 
saçJıdır •. 

Mllsabakayı kazanmasından 

fevkaH\de heyecan duyan güzel 

şunları söylemektedir: 

Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan 
Gür, Hamdi Tokay, Basri Üfler. O
kuyanlar: Tahsin Karakuş, CelAl Tok 
ses, Safiye Tokay. 19 Konuşma (Dış 
politika Mdiseleri), 19.15 Türk mü
ziği. Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Okuyan· 
lar: Necmi Rıza Ahıskan, Hadife :\ey 
dik. 1 - Mahur peşrevi. 2 - Abdı 
efendinin - Rast şarkm - Senin aş
kınla çnk oldum. 3 - Yesari Asımın 

RAN) tiyatrosunda - Fransa gUzell olarak seçi. 
lıu gece SEVDALI- leceğlmi hiç Umlt etmiyordum .• 
\'iM A DOSTLAR 

hüzzam şarkısı • Yine kalbim tnşaı Bu sUrpriz neşemi bir kat daha Miçe ve Atilla Sere ,-aryete grupları 
atılar. 4 - Reşat Erer • Keman tak· , arttırdı. 
simi. 5 - Ilefik Fersan - Mahur şar· 

kısı - Dün yine günümüz geçti. 6 - Şilede 23 Nisan Balosu 
Mahur ş:ırkı - Saba tartı vefadan pe 
yom yokmu. 7 - Mahur saz semnisı. Şile, (Hususi) - 23 Nisan !:0-
8 - Şemsettin Ziyanın • Uşşak şar· cuk bayramı burada şimdiye 

kı • Ol şuhi sefa perveri. 9 - Sem- kadar görülmemiş bir tezahU -
sellin Ziyanın • Uşşak şarkı· Şu sal· ratla kutlanmıştır. İki gece ve· 
kını söğüdün. 10 - Türkü - Ne zaman rilen müsamere ve çocuk balosu 
görs~m onu. 20 Mem_I.ekel saat .aya- halka iyi bir bayram yaşatmış 
rı, aıan, ve rneleoroloıı haberlerı. 20. 
J5 Temıll lKorJıma söameıı: 4>u p-.. oldu. Çocu~ balosu ta ~öylerden 
faklarda). Yazan: Ekrem Heşlt. 2J.tS gelen köylU çocuklarının da lş
füharn, tahvilat, knmgiyo - nukut ''e llraklle çok eğlenceli geçti. Ay. 
ziraat borsası (fiyat). 21.25 Neşeli rıca yapılan ıgUrbUz cocuk mU
pliıkl:ır - R. 21.30 Müzik (Sonele • sabakasına gerek Şileden ve ge_ 
Mesut Cemil· Cemal Reşit). 22 Hor- rekse köylerden iştirak edenler 
talık posta kutusu. 22.30 Müzik O\ü· olmuştur: Müsamere ve balo • 
çük orkestra - Şer: ~ecip Aşkın) 1 - lar c. H. P . Halkevl toplantı sa. 
J.hr - Mülya f{ecesi-Yals. 2 - Brahms 
~facar dansı No. 1-2. 3 _ Könischo· lonunda Ye bUyUk bir kalabalık 

Beyaz elbiseler giyen Fransız 
gUzell şimdi Pariste bir krallce 
rağbetini görmektedir •• 

Fransız gUzell yapacağı seya
hat hakkında şunları söyllyor: 

- Haziran ayında, Nevyorka 
giderek Fransız pavyonunun 

açılma merasiminde bulunaca. 
fım .. 

- Peki nutuk s6yliyecek mi-
siniz? 

Bu suale güzel 
cevabı veriyor: 

gUlerek şu 

- Yok, hayır.. Yalnız lngi. 
llzce şarkılar söyliyeceğlm, ve 
bu şarkıları çok iyi secerek 
Fransız kızlarının ze\'klnl Ame. 
rikan kızlarına göstereceğim .• Cer - Tirol Enlermezo. 4 - Willy Ric· huzurile yapılmıştır. 

harts - ilkbaharda bir çift Aşık - Ou- _____ .:_.-:._ __ _:_ _______ _:~------------------

verture. 23 l\lüzlk (Cazb:ınd - Pi.). p 1 t ti t' "''nı' kı'm yaktı 
23.45 - 2.t Son ajans haberleri ,.e Yll· arıs ransa an ıgı 
rınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmit Parçalar 

Gece bekçisi maznun olarak 
tevkif edildi 

Program Türkiye saati , .e öğleden 
sonraki saat üzerine verllmişlir. Gece·ıier<!'? yanarak bat.an 
OPERALAR ,.e SENFOONl Parla trasatla ·ıtiği hakkındaki 
K01'SERI.ER1: tahkikat ilerlemiş ve gece bek. 
7.30 Dudapeşte: "Nngyidc Cinge- cfsl Cesar ırraı' k suçlu olarak 

neleri (Rekai). te\•kff edilmiştir • 
8 Stıı llgrat: "Yerküre,. (Wag. Yangının cıkmış olduğu sa_ 

9.15 
ner) atta C gü\·ertesı ve civarmrn 
Frankrurt: Şumann prosra· gece bekçiliğini yapan Cesar ile 
mı . 

9.15 Strasburg: OpernJan nakil 
9.30 Deronünster: "llk lnsanlar., 

(Rudi Stephnn} 
9.30 Paris (PTT) .Men delssoh n 

Ye~. 

10 Homa ,grubu: "Fedora,, (Gior-
dano) La Sknla operasından. 

10.15 Vnrşo\'a: Filharmonlk orkes-
trn. 

t0.30 Hamburg: llandel, Moznrt. 
ODA MUS1KlS1 ve 
ıW:'\SERLim: 

7.20 Breslav: Harp, flüt 
8 EiCCel: Piyano, Keman 

8.30 htokholm: Ces kuarteti. 
9.15 llerlin (Uzun d.): Küintet • 

10 Eirfcl: Nonk kuinteli, şnrkı-
Jnr, piyano. 

yine gece hPkçiFl Thomns'ın 

şahld sıratile yapılan lstlcvab_ 
ları sırasında iradeleri alınır. 
ken mübayenet görUlmUş ve is
tintak hft.klmi bu iki şahidden 
birinin yalan söylemekte oldu_ 
ğunu ve suclu olablleceğini tah
min etmiştir. 

Dunun Uzerine yeniden lstic. 
vab ,.c muvacehe edilen şahit. 
terden gece bekçisi Ccsarın ya· 
lan söylediği ~fü'UlmUş ve tah
kikata bu yoldan de,·anı edil -
mlştir. 

Malum olduğu Uzere yangın 
saat 22 ile 22,25 arasında çık. 

Tev'J."if cclileıı gece be7•fisi 
tcdiğiııl, sonra yangın gecesi 
Cesnr'm ateşin çıktığı fırın kıs_ 
mmıla mllteaddicl defalar görUI
dUğllııU, nihayet ~ece nöbctiııl 

11.30 Toriııa grubu: \.'iyoloncello 
HAFi F .MUSIKl ,.e 
OPEHETI.ER: 
5.25 Paris PTT: Orkestra • 

mıştır. Maznun Cesar en·eltl bu tutmadığını ve' usu len yarım sa_ 
santiar arasında vazifesi ba - attn bir C gilvertesi Ye clvarı
şında bulunduğunu iddia etmiş, nı doloşmndığını meydana koy. 
sonra da saat 22,10 da gU\'erte
yi aydınlatan projektl:SrUn kab. 
losu koptuğu için bir clektrlkc;:I 
aramak Uzere vazifesini terk 
ettiğini bildirmiştir • 

8 \'nrşo\'a: \'aryete l.onseri. 
9.15 l'ılünih: Opera musikisi • 
9.15 \'i)·ana: Varyete konseri • 

10 Sollens: Rameau, Mozart ves. 
10.15 Berlin (Uzun d.) Opera par

e oları. 

muştur. 

Aynı günlerde Sarayiçinde mal 
ve hayvan alım satımı da yapıla
caktır. 

1 ~rakya vilayetleri aygır depo
'.lrıylc Ziraat Vekaletinin tnanlı 

i öpUştUğU parçalar 
artistler n 
kesllib atılmaktadır. 1938 se-

l 
de sansyrUn çıkarıp attığı 

Nevyorkta her HM Mr yUz. 10.15 

me kraliçesi s : lir. Bu sene ıo.ss 
h.u .. uolm: Fio musikisi. 
BeromOnster: Viyana hava
ları. 

Halbuki diğer taraftan tah
k ikat maznunun bir gUn evvel 
herhangi b ir kabloyu kesecek 
bir pens aradığını \'e gcmlnln 
yağcısı Marten'den, bir pens is. 

Şlmdild halde bUtUn delll _ 
Jcr gece bekçisi Cesnr'ın yangın 
çıkarmış olduğunu göstcrmek
teclir. Cesar kasden yangın cı _ 
kartmak sucundan maznuncn 
tevkif olunmuştur .• 

Tahkikata devam edilmek _ 
tcd!r. 1stlntnk lıftkiml mnhnllln 
de bir keşif yapacaktır. ~Yg 1 d r deposundan muvakkaten a · 

ırılan av2ırlar 43 merkezide ası-

nes n <>l".O 000 met 
bu çeşit parçalar M" . -
reyi bulmuştur, 

yapılan intihnbda lıu luz ka. 

zanmıştır1 

Harir parçalar ve daııs lıa\'n· 
Jarı 





7 - YAICIT • lftSAK ._ 

Muhiddin OstündaQrn muhakemesi 1 
"ı.tan&ıt 1 

Ticaret va Zahire Borsası 
27.4.939 

kara, ,..7 (A.A.) _ :ms- alınmış olan 160 bin llralık taz.. nabe suretile ifadeleri alman 60 FIYATL.lR 
6 

t t dik- kadar phidin varakaları o~ • CINSt AN Yüan 
aıt ~• beledt1e relıl Muhit.. mlratın kaldırılma:ını 1 

k:bul du. lki eaa.t süren bu ifadelere b. pa. la'. pa. 
'OıtUndat ile arkadaşlaruım lerlni, kendlılnln unu kartı Muhittin, VstUndağ kendi- Buuld•Y )'Umup1' 6 15 
Uı rolıuzlulu ve Asri mf .. etmeyince VekAlete şikAyet et.. sine Adeta tiklyette bulundukla. Mabl6t - - 40 - ., '" .., --= ---

hk hakkındaki muhakeme· tiklerini anlattı: nnı, otobüs kullanmayı kendile- Butdıv Nrl '3t 6 - Fut b 1 v 1 bol 
arasında 

ne buıun devam edildi ve - Ben, dedi, mafevkimden rine verilmit bir imtiyaz adderek Arpa )'em.lik C ti - o - o ey 
aıop mezarlıtı muhakeme.. aldıtım emri yerine getirdim, mUtalea ileri atirdilklerlni ,eaueıı :~~!17az : I~ 1/2 -

de başlanıldı .BvvelA oto .. ıue bunun nerestndedlr, bıı rttrıntülerin 937 haziranmdıa Tiftik otlak ıu - Mar.lara bu haha dev'.--m edı'lı'yor davasına bak;ldı Maznun .. Kendisine ıu sual ıorul!~: L ve temmuzundan sonra başladi.. " mal ıtt - ,y rı; 9 

an ""'ıtUndal ""k
0

rem Seven - Sizin cemaatla sulh a e .ıhw. .. sö li k dedi ki Yajak Trakya 16 ı- '•·-'-• olmJian ıpor bö1 ...... i ""--'-.ıty ,,__. - Kanclilll U. 
v ' .ııw -• ıe-•yor bunun da .da· •- Y yere : ~ .. _. 8"111AU ""9D4 

hazır bulunu7orıardı. Uliıılz DVY ™ ' eli or - Bu tarihten aonra mevcut Gtll :>11n0 • - genel 9Üret8i'lifinden: 39 ~ llll uat ıs, hakem Hayri Ra. 
VVell belediye otobUs ta • hlllyeden tasdiki l&zım g 1 • otobttılere bir tek bile illve edil. Peynir beyaı taM U 1 23 36 881 c;amartest cld.ıapdaeak fııt llP Yalım, 

ta dık edUdl ml 1 •--- .. ~.. kim Sansar derill teae - 4t80 - ...... , .,....sa•n.· ..... __ .__. ,, ___ , - •-tt,nil li__. tnaınesinln hazırlanıp umu muş, a ktllnln hakem· memi§tir. -n .uv ae-,e Kundua • llOI - - .-. -~ MWDGUI a.- uıu ._. 
heyette mız~•l'Mi tarihin.. - DalllUye Ve kil ruhsat vermiyorduk ki bunlara OllLBK __. STADJMDA: _.t ıa. bıkem Ferhat Aearkaa,; 
'O•tUndatın ,lyrupacla bul11- ili mıYzuubabı oldu,::: ::ır vermiı olalım. Bu itleri yapar - 8 ld 

1 
~ 130 Ton lüa foktan: Tacıettla (İttin Çamlıca lilUi _ Şifll Terak. 

buıuamadıtma clalr ,. .. , .. ftıkrU Kaya bize yer4 hatt~ ken vicdanımızın sesini dinledik A:P• • 15 .. bul eıintk u..t doktoru), ki llaesl hakem; Hayri Rapp 
teıkere okundu ve bu muza- de sulh olunuz dly°: u, dolafı ve kimsenin zarara uğramaması. Mısır 771 • hlia komlaerf: ZIJ& Koptu, Yalım. 
e •ırasında tJıtUndağın se.. bu işin uza~::~::ir de ıh.. na çalqtık. Bu muamelelerde bat- Kutyenıl 15 • Vefa-.. PertnnlJ&l llaeleri 1a. 29-4-889 cumartesi gUnU ya 
atte oldutu anlatıldı. • 31-'l-936 tar un uzerlne bu· lJca rol oymyan muavin arkada· Un 60 • ~ H.30; hatem Refik Osman pılacak voleybol ~an {grkek 
Undan sonra şahldlerden tar aımı9tım, bun 1 "- ua fllll beraet etmiıtir. Benim bu it- Fasulye 19 " Top. ler) (Kabatq 11..t aabalumcla) 

h k uşavirlerlmlz e aon v .. lerle ne ali.kam var. Günahım iç fındık 3
7 

" t.w.bul lllul - Yloe Wkil U. Saha doktoru: Osman Mita~ 
irde olanların Uadelerl e- ku m muvafakatlnl ne? Pamuk 11' ".. ..ı -~ 11,lO, hakem Abmet Saha komllM'i: Hamdi Saver. 
ıetınedtll için, latanbulda tum ve onların h eket ettim. Sabur Samiııin belediye ile o. Yapak Adem Gökdtlm. n...,, .... ,..ı.. ıı··-ı· - ~ ..... 

&a b ı ın da bulu. aldıktan sonra ar GiDEN .... _,........_ ._.. .-.a-• 
U ~n aıı a~n d tı için Muhittin tJstUndat 150 bin il- lan malUnı temasmm Kurtulut - Mısır 261 Toa Raydarpqa U..i - Rayrl,e llae8l aha 1, aaat 14, hakem~ 

a elerl a ınma 
1 

tazminat iflnln mecllae Beyazıt hattmm talebile batla - Kıl ti • Uaeei 1&at 18.SO. hakem l'etlcluıı bat Acarkan. 
l~ın da ifadelerine l~tl:~ ~~:~derecede vuzuhla anlatıl • dJğnu bu vaziyet dolayısile kim. Tiftik H " Kılıç. HaJdarpqa lf1ıe1l - Jeık U • 
• Uzere muhakemen n oldutu noktuına da ce.. senin bilerek veya bilmiyerek Kepek aol • VoleJ'!hol 1111 alıa ~ aaat H, hakem le. 
~ •onra1a tallklne karar ':,~m:!rerek evrakın tetktklnde mağdur oldufunu hatırlamadığı. fcu~yem~ ~ " 29 i 939 cumartesi günll ya Um Duru. 

· v vtııtn hukuk leleri mtıdUrU· nı izah eden Vstflnclaf bu bahtı 
8
ç d ınctı 3 " pılacak voleybol maçlan (Kız.. Birincl futbol maçmm Y&Jl lal. 

ri Mezarlık Davuı aıua J~tanbulun en meıhur Uzerinde tözlerinl ıu tek ctlmle- _•_em ________ ._, - lar) <fataubul kız lisesi aahum· kemlerilll tet&nbul - YUce illkl. 
Undan sonra Asrı mez•rlık nun vel nuı bulundutuııu ıöf de topladı: 11 in da). ikinci maçm Hayri-,e-Ha;vdar .. 
ının muhakemesine de • avukat arı rada şu lıimleri - Bunların hiç birini kanun! Saha doktoru: Celll Emler pata, UçilncU ınaı;m Vefa - Pef4 

edildi. MUddeiumumt lddi- ledl ve bu a phit olarak tammı)'Ol'Ull1 ve b. ÔJanbQI lthallt GGınrQlnde (CUmhuri,et m llllll ~) ~ lile1trl p~. 
•lııl okudu ve maznunlar verdi: Faik Dereli, aYukat bul etmiyorum. dedi. Ve bunlar 8t,4M ••J'lh ıc-ıt-Oat hatao ta• Saha koınlleri: .HJdi.vet Ata • 11.!--• ltadmda dulıuif3ıe her 

'- d ki i Avukat ribJi beyannaıne ile muımelesfnl il' ~"' aında geçen celse e ayn d VefiJ' Avukat Mehmet üzerinde her birine ayn ayn va. rapwaıı oldutumus ef)'Uın rilaumu.. kul, yer ı~ (10) kunıttur. 
&anaı tekrarlıya1'ak Tttrk ce- ~me avuk~t .Baat, avukat ki olan itirularmı illve etti. ili karfılıt olarak mentr ,Omrlle 
anuı:ıunua UO ncı madde.. şevket, avukat Aziz... Bundan 80DJ'a muavin Bkreaı tndJ etmtt olclutumUJ 1700 Jkalık 

il llt fıknaı JDUClbince c,za Fehmi, kaınının lkl tara- Sevencan .a. aldı. lahltlerdea temtut aıütabana ut U7e deftet 
b etti. Jııuııunlar avukatı Rlyaaet ~a bulunduğu ve Refetin ifadesine ip.ret ederek ve C/ 309 sıra numaralı 10-12-938 
an Omer, attedUen suçun fın .da şart arı flı ,artlar bu adamm bir istida ile valiye ı.arihll ayniyat ilmiibaberi kaybedil· 
l11Unln ;..rıh edllaıedill· uzlaşmanın Ud tara ldlil mUrJcaat ettiğini ve nihayet mi tolup yenisini çıkaraactımııdan 

lbuld 1 ııun cUrUmle tızerinde oıaıası ıt.zım ge Mustafa Mecdi adlı bir mebusla kaybın hilkmO olmadıtı llln olunur. 
•uç u d d ğrudan doğruya mUte- . . .... . Gıimrilk komlı110neııııı 111ı 

asını •artlı olarak f fade et. hal e 0 lçtn oldu- kendısıne geldigını ve bunun tıze. Necmi Neli: 
hı uızumlu oldutunu 14- vellilerin p.rtlann~ ~ sualine rine muamelesinin yaplldılmı, 28989 
Dlakamının ıerdettlli mu. tu gibi kabul olun u 41 . Refetin Şifli - Fatih hattmı ia.. ------------
aJarda maıaunlan auoıu ltıtttndal şu ceYabı v•~lltUrmlş_ tediğini. daha ıonra San Halit 

ren hlr aektaya raıtıama- - Onlar ,artlarını il u adlı bir zatın da ayni hattı iste. 
nı 533 numaralı resml ga.. tl, bizim meclis te tamamdı: ~t- diğini, Halide bu hattm daha ev. 
de umumt menfaatlere mil· vafık r;ördU, ben de tas vel başkasına. verileceğinin teb • 
ltk olup mahıuı kanunun um. uı edildiğnii, Refetin tekrar mu. 
UınJerfn&:söre ve iki tara • B'C:lndan 11em& .wiıaJlı~ı 

ı lan 

rız"J8•MJI 
oımactı t h• 1 ıı her da da•a olanına 16ndii'Uen clıwtl)'e 
iyesinln bir kararr olarak ı ca Ermeni mUteveL de onar araba ltletmesine mUsa.. ye ıelen meşrubatta lkamılllhının 

G. Saray - Fener 
Pazartesi gOnU Taksim stadında 

Hususi bir musabaka yapacaklar 
Ez&ll rakip Galata.saray ve l'e. Puar sQnktı mU..bakanm en 

nerhahçe klUpleri ı mayıı tatU enterean cibeU 1abık Galatua. 
gtlnl1ne rutlayan 6nUmlla!ett raylı RebllniD yeni klilbll l'ener· 
pazartesi Taksim stadmda huau.. bahçede etki arla.dqlarma kar. 
si blr müsabaka yapmağa karar ıı oynaması, diğer tarattu da 
vermlılerdlr. Gtıneıten Galatuaraya ~Sa... 

llhattin, Yusuf, Faruk gibi mU .. 
Lik mı~anndan 

talmlalarlle bu clefati ~ ta. 
rafta.rlarma yine heyecanlı dakl. 
kalar yqatacaktır. 

edllmlş olması dolayıslyle . ~lae aç;:ıDahiliye Vekili Şük- ade ettiğini, kendisinin bUtUn a- meçhul oldulu anlatddıtından 
a makamının talebinin blc; .. b\erın sab azdıkları ve bir Türk li.kasmm bu arabalarda noksan 3t/5/H9 uat 10 da mahkemeye ıel
hUkm" tazammun etmlyece· riJ Kayaya yıf til aıeselede ha. Jördllfil ufak telek bazı eeyleri medlli takdirde ııyabında hlikllm 

u va1.andalı s a e kt pları Veki· tamamlamadan izin verdiği ve verileceline dair itbu davetiye ill- Vefa klübU.. latanbul Mıntakaaı 
ileri ıUr4'1. kemlik istlyen ~~ ':n.btyetinbı bAdisenln bundan ibaret olduğu. nen teblil olunur. <K. t. 74) 1 • he • 

Vukat ,idd,ia makamınnı mu lbı ~e m4:881dlreilmıu&& sinin bakımı. 1lU söyledi. Ve btıtUn phitlerin Buaiin lzmire Gidiyor. slışara yali 
aıı kabul edilecek olursa, kendlsine bil e gönder ff&4elerinlıı tftvir ve rlfadan. bq lılanbııl lldncl ltlb JlemattWrua- lltll! ldlme mGu.bakalarmdan. 
iller Heyettnln kendi bele. da, Muhitıtn Oet\lnda~ta v;. ~a bir ffJY olmadıfmda mrar et. dan: Taksimde Seviıaç aokalında ilk depllBanıan maçlarım yapa. Birkaç Güne Kadar 
•ini kuandırmak için kar- diği şifre okundu. Bu larak eski tl ve "bu adamlar y&ı blr makL Saranıo •Pal'tnıanuım otamaak,ta "8 eü olan tebfimlmn Vefa JdtlbU Toplantıl~ 
rafı izrar etmtyeceğini söy. ki ola.D suale cevapk o hi,. bir ~i· da llet oluyorlar veyahut deli· Paur Acentecilill1* bulunroa~ta olan bu Abahki vapuia !&mire lıare. Baıla--calc 
ve mUvekkUlnln beraetlni tıtaııbul valisi evra a led,,i M 11 • dirler,, dedi. OJenlo 1'osahtin iflAsı 21-8-tlt k ed ,_ 

im~ aly ,u- tuihlnde açibp turlyenln ad{ .. ldJ. et ecektir. Bed Terbi • mU4tlı ı. yeee!lı 0 
a ,;..tıli.n Rlyuet makamı fcfdl« maka. de yapılmasına karar •erihaif oldu- lclarecUer daJılJ olmak Uzere en )'811 umum 

Undan aonn ıöz alan 'Us.. tevellilere bel bin ıt;:!ıık 7erin mma bazı şahitlerin lzinir, Zon. lµndan: yirmi bet 8PON11 ile seyahate çı.. ltlltl, htanbul mmtabm t9tlp.M 
af, bu l9te al!Irascının sa. 1287,5 ~~tre uı::kuma .o b{n guldak,ta bulunduğunu ve latan. ı - MOfiiste alacalı olanların "* kail 191ll be)'Ulılara munffakJ. ~!.9~ -:.~ ~= =· 
nrakı m ~ ınma Jaavaıe. mııtevel'ıae,~. lmuı ıneaeleai lnılda bulunan balıtannm da istıhkak lddlesında bulunanların •· yetıer temenni ederle. '~-

11
._ •;_, __ ~-- vall w:;;;: 

ibaret oldu&uou, diğer ıiraycL r,atı..-ı 0 
• in de mec.. ikametglhlarmm delfpnelf su- ıacaklarını Ye fstthkQJarını Ullıdın ~n1a NA -ruuıWIQll& 

nun İhsan Namık ta enen. için so-ru!an ıuale~!ul§ timdi iyi retile dinlenemedlfi1'1 aayliye • bir ay içinde lftls dairesine .. ıerek Ankara • lsta n bu 1 taka relıl L6tfl Kırdania lıqJmal 
-Je oldua- • rd llayıd eltinnelert ve delUltrial it- ı~ altmda -Wlcaktır. ı.tlpn hı meaullyetinl mucip hiç- Uı kanı•' veren 'Oı. rek mütaleasmı 80 u. ned ve defter hillheları ,.. Alre> ••• ,,_,.. • 

hldlae olmadrtını ve mah. batırlaırıadığı cevab°:1unıinattl.Jl iddia makamı da evrakların a'll nh musaddak suretlerini tnd:I lalcrim MüaabakaJ heyetine ua olarak vali tarafni. 
enın ... dil kararına intizar tUndağ, ıN> biıı lira mri ile vu tetkiki ve difer phltlerin ifa, eyleıneleri, Ankara ve t•-·-buı karin L dan; eimdUd mmtaka reia veklıt 

• VekAletinin e k ..f in ...-o ea mc Fethi u ..... _.. GaJatuarav klL 
klerinl ıöyledller. Bu muha· Dahiliye k ti olduiU delerinin almm~ı ve evra ç 2 - Hllifına hareket ceaa:rl mea- lert arumda federasyon tare.fin- btl n .._,...i-ı-.&&t a u a ... -: .Jd-
enın. devamı da öğleden ıoı:ı ~tiğini. bu .emir a a Veki· de mUtalea beyan edecefi ceva • ull:retı miialelıi mohuk .flıtR monı~ daa tertip edllen temailt mtıaa. DlutU .. ~ ı;JIW4l6 ve T. 

için keyfiyetı daha sonr\I hiaaet.. bmı verdi. sin boıçlularınııı ayni mtddet fçtn· bakıvı ya ........... _ .. _,_
2

_ -t-t- cUlar4an 2'a.tp servet ~m-ı • 
a bırakıldı. lete bildirmek ıtızwr;ıun Hikimlet heyeti 15 dakika mu- de kendilerini ve borçlırmı bildir - cneri'dtuı ;ınkiı::;.; tlr. 
Sürpagop Davası medfğini söyledi. trfik mezarlık zakereden sonra celee tekrar a. .meJ•rJ. raya mUt.eveecihen hareket et A)'ıll' heyete belediye 11amm& 

tlP.deıı ıonra ayni mahke .. Mahkemenin me ellilerine. ÇJldı. Bulunamıyan phitlerin i. s - Müniain mallarını ber ne •ı· nılllerdir. • Sellmt hllt, Ulıe •ualllıalerl D&. 
e SUrpagop dlvaıına baş .. lar yerine ait ve mUtev. tale ka. fadeleriniD almmaıma evrakla. falla olursa olaun ellerlade bulusadu- da l bul 1fllll a- u 

dt t yu ıp ranların o ınallır Ozerlııdekl hakları Onu erkek Q.çl1 kJ& olmak "-. ~ iti.il ..,...iL 11 

• Muhittin t •tUnda# Erme.. tinde bulunan aı;>u d 1 aile be- rm iddia makamma tevdiine k&• ıııah'uı kalmak suretiyle banlart a7- re oa Uo ulaiınclden teeekk.;:. tile hocuı Vahi sfnçiktlr .. Bedia 
atrikhaneılnl dava ettltinl, rar vermiı olması : ayı etil bu- rar verilerek her &ç muhakeme. nı nıütldel içinde daire emrine leT· den ı.t&nbul kafileaine l8hrimla Terbl,.t. kanunu aıuclblnce Ju. 
eveıı lerin Da!ullye Veklle· tediyenin bu kadar :vv sulh el- nin de 22 mayıs pe11embe rbtl dl e.trnelerl '" etmeaıer.e. makbul ulcrim ajanı ömer riJQet etmek kanda lalmlertDl JN4ılnn11 aL 
aıurP.eaat ettU:leriDl, Dahi .. lunmasma rağmen !e h~kmd&ki saat ona talikine karar verildi. mueretlrt bulunmadılı:ça cesa)'J mu- tedlr. · tı zattan •••da fataa'llal Jnnnan. 
Yıeuıetınln mueleyi sul - b t'ni istiJz.am ettla• 

8 
O allr.ett utrayacaklan ve rildıla bak danı wyahıat keııdlafnfn tevkil 

haııetınek emrini verdittnl ~t makamınm sualine ı. Karaköydeki Kesafeti ı.arından mahrwn kllacakluı, edecell bir at, maarif mU4tlril 
llettn bu Taziyeti kendiılo .. ~ilndai fUJlları söyledi: rduk. AA· Azaltmak için YeQi 4 - 2/rt/tSI aalı sQntl uat 11 de 939-321 iLAN ve uhhl19 mUdtl ile mıntab mtı.. 
fifre il k dl _ Biz de bunu biliyod -n.. Bir .Karar aJacaldıJann ilk lçtimaa .ıelmeled ve 

i.: 1 e ıordutunu, en lan biz eğil, ...,... ınıınıs ile qıftıterek borçlıı olanlar ve Uıkad"" Sulh. Birinci 1uıh1t 11.._ diril dl s.tlpre heyetine dahil 
~ 111

11 lbUf&HaJan blldlrdl.tl cak sulha razıti~ Onların emr\ Karaköydeki eivlli r;eclt ye. kerthırinin .,. borcunu telcefflH • - klmUllnden: Caldldarda Tembel ... Malunm&ktadlr. 
a rlJtı cevapta Vekllet hu - biliye Vekile .. r. Uzakere ve rindekl kesafeti azaltmak için den sair kimselerin toptanmata bu. cı Mehnı.et maahlleslnde eski Neı.. ~ lataııbuı Bedeıı Ter 
nıu~avırının bu işi sulh yo. Uzerine. meclısın ~ de muva.. belediye tarafından muvakkat ıunmaita haldarı olclulu illn olu.tur. çacı )'eni TllSl çıkma-.uia • Ne. da b~ ııdldthil beniz t&1fn edil· 

le halltıtnıet tıırafdarı oldu- kabulünden s0nra bız ll ıulh mahiyette bir karar verllmieUr. (li2H) aaklnlerı' H•tlce Ye Hanife. "'tmİf" oldujundan lieyetin-.ilk 
u bUcıtrdt•tnı kendisinin bu fık gördilk· ~vuk~ti e~:_,.ından Bu karara göre lDminönl1nden 'l'odorfnln ılıfnle lltr hlaedar:ı- "" 
aaı " ' rtıarm müekkil u.ı·- larla ta1iarı ve mllıtemen mala.ar- ~lctılarmda azadan birinin 

el llıl1ett dışında oıuıasını fi. m . . jüıi ve Vekt • gelip Beyolluna gidecek oto- BaJ.."lrk611 'Fttpu Jlemurlulundan: rıf bulundulunuz UskOdarda Yeal eb!k ol~ anlqılmaktadır, 
e etıneıı Userne DahUye Ve. Vekllete bildinld~lletek anlafDl& mobUlerin Karaköyde Galata KilçOkçekmecede K6fiçl Safra so • Mahallede Mirollu aokalında Uln 
~tlncıe, clalilllye, evkaf ve leti~ ~u :n- tekrarlıyarak rıhtımına saparak Deııizbank lı:alında 13 No. lu ersa otuı ltWr nıHdilWn hanenin bal,t ti11-1uı, 
'-"le lb.tırahhularından mu - emrını d ken bir maau· merkez binası önünden Omer qsıeden beri T. c. T. Şaban kw daTtı1ıaın cari m~esln4e .. n. 
'ep bl asıl suçlular urur k k b M 1 N b deflfen f~bllıatta lbıiietıOunız meç I' lı:oıntsyonun toptan· -~•-.. ~-anm adalete uy. Abid hanının ar a apısının u Seber n usta a otJu eptın ill h ...... 
•ııı bu 1ı: 1 mu ce~u.u&M k kta K.a kö ı senet ve nlla tuamlflannda ol4'11u ul uwuadula <la'feti)'e 18bnndald 
d ' 01ll yonun tetkik e- oJmadıfuu töylec1i. ıundutu so a n ra re ç. mtırülttan •nlafıl .. lf ,.. >'.lmıt tan 
ren 8011ra Vekllette-n bu işi gwı . kamı mUtalea için za,. kacaklardır. Bu karar dUııden· ve stnetsll ıasarrufata kıyuea '"°Jb mlddtU• Ulneıı tebtl~t JaPıbU•· 

Halkevi TUl'll1lftlı 

la.r •u Yolu ile halletmek ldd~atediuı~ ue --'-"'eme talik o. beri tatbik& bqlanm19tır. 'flu yıpalması hakkında vaki m~t pa ıre 1nllbabmeala ta J tlt cta-
lll t ınan ıı " 111,A&&A Ub b•- hafta ıUrecek 1_. ilnrine Mayısın tuncu ,Onll m.....-tııı ı, edea bir emir al. ıundu. - __ ...:.~- tecr e u blik d' J• llnde tetkikat yapıtacatındaa bir ttf. ın.rtnl ıtınl a1at 10 ı tllildna b· ı..-. ~ lıllUrl De J'a .. 

IVtt ':;'1~ Budan sonra Otobiİa Df.'Y~ netice a~;una;at ..,
1 
ıı~ ev;m razı olanların tahkikat &Gnilnden ev· :ı:::S':'~.1ı:~':!:u:':ıır1"':c~ ~ _...mda .._. edi. 

Bakırköy halkevl taratmdan 
teııttp eclllea futbol turnuvaları. 
na 80 • ıt»- puar lbll ... 
at 1Ub ...,., llarutalctl L 

'lttm 'Yl"~ beledlye lkilacİ eeı.. olunaca Jf, &fOe; Uft an I • vel daire)'e veya labldkat 'ltlnti ml• kak rnahktmesfftt ceJnre1\fs llıUmfl 
'ıt ıaı •a»a ... ıanm teıbit 9'Gblll 1iav.,.. tanbula ''çecek otomob1ller1n hallinde ııaıurıacak memura mira .. d.,lll7t -..,.. ~ı11t otlınA~ Bu IUPl hakemi -.e Mat,,, 

ftlerin. 'fTVelce Bunaan IOllf& balda 16 tolları dellttlrilmemltUr, ,cu• ltlsunaa WlD o~ 1.. r 
-ll'l&iil.1.alavalAPlna hl1n'&'t 
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Umum doktorların takdir ve milyonlarca vatandaşa itimat

la tavsiye ettikleri en mükemmel J:ir ku\:vet şurubudur. Dai
ma kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder. Her 
zaman gençlik, dinçlik verir. Zeka v • hafıza kudretini yük-
sel tir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, 

halsizliği, fena düşünceleri giderir. Vücut makinasına lazım o
lan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı azim, irade, neş'e 
sahibi eder. Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen muannit 
inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret 
fayddalar temin eder 

F s 
Diğer bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa 
devamlı bir surette kan, kuvvet, iş tiha yaratması ve ilk kulla
nanlarda bile mucize gibi tesirini derhal göstc:·::-:~sidir. Tifo, 
Grip, Zatürree, Sıtma ve umum kansızlıkla neticelenen tehli
keli hastalıkların nekahat devirle rinde en mükemmel bir der
man şurubudur. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haiz
dir. Her Eczanede bulunur. 

KA 
' 

KUVVET, IŞTIH URUBU 

DENIZBANK ŞEHiR HATLARI 
ilkbahar tarif esi 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı iUdnhar tarifesi 30 NL 
sandan itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asıl 
mııtır. --·--
Devlet Demiryo.iları ve Liman.tarı 
işletme Umum idaresi ilanları . · 

Afyon istasyonunda yapılacak 150 metrelik kömilr yolu ile, 
curuf kanalı inşaatı kapalı zarf usulile ve vahidi fiyat \17.erindoo 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 24960 liradır. 
2 - 1stekliler bu işe ait §artn.ame ve sair evrakı Devlet De. 

miryollarınm Ankara, Sirkeci ve Aiyon veznelerinden 125 kuruş 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 8--5--939 pazartesi günü saat 15 de D. D. Yol. 
!arı Yol dairesinde toplanacak merkez 1 inci komisyonca yapıla. 
caktir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupla. 
rı ile birlikte ~ağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 14 e 
~adar komisyon reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 
. A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 1872 liralık muvak. 

kat teminat, 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Bu gibi işleri başarmış olduğunu mübeyyin vesikalar. 

(1417) (2652) 

• • • 
Muhammen, bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı iki 

ğrup malı.eme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek Uezre 
17. 5. 1939 çarşamba günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşa. 
da gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usu. 
me satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasmda yazılı muvak
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gü. 
nü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl. 
maktadır. 

1 - Bir adet Istiro tipi freı.esi 65 C/m lik muhammen bede. 
li 825 lira ve muvakkatteminatı 61 lira 88 kuruştur. 

2 - İki yU.ı adet vagon için mafsallı manivela muhammen 
bedeli 1900 lira ve muvakkat teminatı 142 lira 50 kuruştur. (2915) 

Türk Hava Kurumu 
27 ncı Tertnp 

Büyük Piyangosu 
Birinci ketide: 11 Mayıs 939 dadır. Büyük ik

ramiye: '10 bin liradır.Bundan başka: 15 bin, 
12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20 bin ve 10 
bin) liralık iki adet mükafat vardır. 

'1'wlıl Wtiptell bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
m Sfz de piyangonun mesut ve bahtiyarlan arasına girmiş o. 
lursuau. 

--
~stawıbul Beledivesi IJanları 

Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu, Zühreviye hastanelerile Zey. 
nepkamil doğum evine lüzumu olan ve hepsine 1782 lira 19 kuruş 
bedel tahmin edilen mutfak levazımı vesaire açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlilğünde görüle
bilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 133 lira 66 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 15--5-939 
pazartesi günü saat 14,30 da daimi encümende bulun.malıdırlar. 

(B.) {2931) 

l'l-00-.00-0-ıer-ce---·-ı 
l<adının 
Nazan dikkatini 

celbeden 

KREM 
* * * 1 ince bir zevkin, titiz bir itinanın, de.rin 

bir tecrübenin mahsulüdür. 
Jandarma telefon şebekesinin ikmal ve ıslahı için lüzumu o.. ••••••••••••••--•••••••'! 

lan ve hepsine 890 lira bedel tahmin edilen 7 kalemden ibaret hat f=============---------""""::-:----~ 
muayene telefonu ve paratoner ile malzeme açık eksiltmeye ko. 
nulmuştur. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle
bilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 63 lira 75 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 3--..5-939 çar. 
şamba günü saat 14 buçukta daimi encümende bulunmalıdırlar. 

(1) (2627) 

Karaağaç müessesesi paçabane kısmında bir sene zarfında 
birikecek tırnak, boynuz. paça kılı ve işkembe kazıntıları 4500 
lira tahmin bedelile pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesika ve 337 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu. 
bile beraber ~939 salı günü saat 14,30 da daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (2788) 

* * * 
Belediye zabıta talimatnamesinin sirkelere ait 439 ve 440 rn. 

cı maddeleri umumi meclisin 18-4-939 tarihli toplantısında a. 
şağıda gösterilen şekilde tadil edilmiş olduğundan alakadarların 
malumu olmak üzere ilan olunur. 

1\Iadde 439 - Ayrıca bir vasıf ilave edilmeksizin satışa çıka
rılacak sirkeler ancak ihtimari tamam olmuş tabii üzüm sirke • 
!eridir. 1htimari tamam olmamış üzüm sirkelerinin satışına mü. 
saade edilmez ve bunlar ihtimar tamamlanıncaya kadar mühür 
altında saklanır. 

thtimari tamam olduğu halde sulandırılmış sirkeler ''sulu 
sirkelerdir,, etiketi altında bulunmak ı;ıartile satılabilir. 

Madde 440 - İhtiva ettiği asit miktarı % 4 ten aşağı olma. 
mak ve yalnız saf sirke ruhu "kesif asit, astetik, essence de Vi
naiğre,, ile yapılmış olmak şartile sun'i sirke satılması ve bu sir
kelerle turşu imali serbesttir. Ancak bu sirkelerin üı.erinde "sun'i 
sirkeler,, ve bu sirkelerle yapılmış turşuların ÜT.erinde de ''sun'i 
sirkeden yapılmıştır., yazılarım gayet açık ve göre çarpacak şe. 
ki1de ihtiva eden daimi birer etiket bulundurulması mecburidir. 

Sun'i sirke yapmak içillı sirke ruhu "asit asetik,, den başka 
uzvi ve yahut madeni herhangi bir asidin kullanılması ve gerek 
tabii ve gerek sun'i sirkelerin ne suretle olursa olsun boyanması 
ve biribirine karıştırılması yasaktır. 

Mahallesi 
Hasan Halife 

Hoca Üveyis 

Sofular 

fskenderpaşa 
~lna.nağa 

Klrmastt 

* * • 
Muhatapları adreslerinin öğrenileme. 
mesirı..e binaen doğrudan doğruya teb. 
liğ edilcmiyen tahrir neticelerini 

havi varakanın asıldığı yer. 
Mutemet sokağı 34 No. 1ı kahve-
nin kapısına 
Sarıgüzel caddesi 54/ 1 N'o. 1t kah. 

nin kapısına 
Sofular caddesinde 115 No. 1ı Halk 
fırkası kapısına 

,. .. " .. 
Çırçır caddesi 1 No. lı kahYcnin 

kapısın:ı 

Fatih caddesinde 27 No. lı mümes. 

Talik tarihi 
28/ 4/ 939 

" 

" 

•• 
" 

•• 

Demir Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Tunceli Vilayetinde Elazığ - Erzincan yolu üzerinde

ki "Mamiki,, köprüsü üst yapısının demir olarak inşaatı (37.8001 

lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarlı 
mıştır. 

2 - Eksiltme 31-5-939 tarihine müsadif çarşamba güıı 
saat (16) da Nafıa Vekaletinde Şose ve köprüler reisliği odası1l' 
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme eartnamesi ve buna müteferri diğer evr8' 
(189 > kuruş mukabilinde adı geçen reislikten alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün eV't'f 
bir istida ile Nafıa Vekatctine müracaatla bu gibi inşaatı yap" 
bileceklerin:; dair ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dördüncü maddede bahsedil~ 
vesika ile ticaret odası ves:kaf.mı ve (2835) liralık muvakkat tt 
minatıarmı havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesind 
hazırlryacakları kapalı zarflarını ikinci maddeye yazılı vakitte~ 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğiJI 
vermeleri muktazidir. (12G6) (2423) 

Hüsam bey 

Kırkçeşmc 

sil Zekerayanın dükkanının kapısına 

Ömer efendi caddesinde 10 No. lı 
bakkal Süleymanın kapısına. 

ltf aiye caddesinde mümessil Ali. ~ 
nin 6 No. lı dükkanını kapısına 

Aksaray polis karakolu kapısına. Muartpaşa 

Gureba Hüseyin 
Baba Hasan 

" " " " 
Saraçhane başında 237 No. lı Mi. 

mar Ayas camii kapısına 
Kumrulumesçitle Horoz oteli al

tındaki 36 No. h kahvenin kapısına 
Karagümrük nahiyesi salonuna 

Şeyh Resmi 

Koca dede 

Beyceyiz 
" " " 

Derviş Ali 
" " .. 

Kariye 
" " Muhtescp tskendcr 
" .. " Mimar Sinan 
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Fatih kazasının Merkez \'e Karagümrük nahiyeleri maha11A1 

ic;inden tahrir edilip sahiplerinin adreslerinin öğrenilememesiJ1 
binaen doğrudan doğruya tebliğ cdilemiycn tahrir neticelerini i~ 
tiva eden birer varakanın hizalarında vazıh mahallere asılntS 
bugün kazada ilan olunduğu. 2901 sayıİı arazi tahrir kanunuııııf 
8 inci maddesi mucibince ilan tarihinden itibaren bir ay içilla 
vaki tahrire itiraz e<lebilecekleri alakadarlara tebliğ olunur. 
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