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F rnnsa Reisicumhurlugu 
Paris, 4 (A.A.) - Ayandan 'Te eski 

n:ızırlardan Justin Godart, reisfcum

hurluk namzelliAini ipka etmeğe ka
rar vermiştir. 

J.ebnın'ün reylere ilk müracaaıto 
intihap ellilmesi ihtimalinin kuvvelli 

oldu~u siyası mahfellerde söylenmek· 
tedlr. 

HERVEROE 3 URUS 

°ÇARŞA~ffiA lS 1'1RAN. 1989 {{ YIL: 221 • SAYI: 7620-
fDATIE F:Vf : Ankara Cıul. lSTANiltJI.• Telgraf: VAKiT- Po~t:ı kıılmw 45•.,..eıeron· 21•13(}' ) .,. 3•0 / • • . .. a:ı -.1. ı ( dartJ 

( ' Büyük Mendirea 
taş ti 

\yılın, 4 (A.A.) - Birkaç 1111 e\· 
'eline kodar sürekli bir sureııe de· 

Hım eden ilklı:ılıar l ağmurlarınd.ırı 

Bu~ ük Menderes taşmış ve o\-nyı k:i 

nıilen sulıır knpl:ımıştır. 

U:ıl:ıt ovasında bulunnn bazı kü~ leı 
nrnsınd:ı miinak:ıle dunnuştur. 

Yeni iki vekô.letin 
Teşkilat kanunları haz ı rl an m ı ya başladı 

'Münakale ve ticaret vekaletleri Hazirandan itibaren 
müstakil bir bütçe ile çalışmıya başlıyacaklardır 

Irak Kralı Gazi 
Bir otomobil kazasında vefat etti 
Dört yaşındaki oğlu (İkinci Faysal) 

unvanile Kral ilan edildi 
Ankara, (Telefonla) - İkinci Uetik Saydam 

kabinesiyle kunılmuş olan Muhabere Te Münıı• 

kale VckAleti l'e Ticaret Yekllletlnln tcşlcllAt ka· 
runlan hazırlanmıya başlaııılnııştır, Projelerin 
öniiıniizdckl günlerde Millet l\Icclislno gönderil· 
nıesl muhtemeldir. 

Yeni kurulan iki ,·ekiUct bugün "afııı \'c İk
tısat YekAletlerJne bağlı olan umum müdürlük· 
lerden teşekkiil edeceğine göre biit~c meselesi 
yalnız vekil tahsisatı, müsteşarlık ,.e hususi ka
lem mii<lürlüğii gibi bıızı makamlar ic;in mcnuu
l>ahistir. Ilu itibarla iki yekAlctJn asıl büt~elcri 

:'\fart başında Millet meclisine ,·erllnıiş olan 030 

mnU yılı hiitçesi biitc;e C'nciimeninde tetkik cdl· 
lirken lıiikfınıet tarafından bir proje halinde ,·o
rllecek cs:ıslarn. göre ayrılacaktır. 

Yeni kurulan \'ckı'\lctler JlazJran başından 

itibaren müstakil bir bütc;c ilo Jdnro cdllnıeğc 

b:ışlanacaktır. 

Nafıa \"ekAletlne tayin edilen General Ali 
J1'uad bugiin öğleden enci Nafııı \·ckft.lcti bina
sında YekiUet makam odası olarak ayl'ılıın odn<lR 
Muhabere ,.e Münakalat Yekill Ali Çcfinknya ta· 

Reisicumhurumuz inönü taziyet telgrafı çekti 

Milll Şef yemin ederken rafından Yekillct erkAniyle tanışt.ırılmıştır, 
Yeni \·ekli bundan sonra tcb- Ticaret \ rckAletlno tayin odada \•ekfılct mcmurlariylc 

riklerl kabul etmiş ve öğleden olunan Cezmi Erçin de bu tanışmış ,.o tcbri.klel'l kabul 
sonra da VekAlet :lşlerl1le me,- sab-11 İktıaat Vekaletine gel- etmiştir. 
gul olmuştur. tahsis roilen 

Avrupa harbi 
başlarsaf 

Yazan: Sadri Ertem 
Seneler var ki, Londl'a cİJplo

nıast isagoc.islnl muttarit bir a
henlde anlatıyor. 

BerJJn emrivakilerini 8Il'ulJ'" 
le sayıyor, Roma harbin telse
tes1ııı vo bu f cısetenln fazileti· 

lli söylilyor. 
Antenler, telgraf telleri ve 

g~ete sayfalarında devam e
<llp giden sözün me1dan harbi 
titgtdo daha tllli sabalara inti· 
lcaı edJyor. Kısacası Jdlrsülerde 
~h1aıı mücadele fildr ve na
~l'fre hududundan kararıAh
lata intikal ediyor. 

lllrlcaç sene evvel bir A vropa 
lıarb1 başladığı zaman )dmiJi 

lcı.ın.ınıe harp edeceiWı ,hangi 
~6l'letın hangi :ideoloji ıafınd& 
hlllnııacağmı kestınnek ~Jı:: 
~Ülnkün değildi. Bu müpbelll 
lalde Avnıpa solhunun ıon ü-

1llldJ Clzlenmekte !dl. 
Fakat bugün bu müphem 0.

tn.lt de Jel'i.ni keskin bir vuzuha 
terketnıe~ cepheler ıarabatle 
llıeJ'dana çıJanakf.adır· 

BerUn • lıoma ınlbverl karşı· 
IJtııda <lenıokrat büyük devlet-
lerı d ha e Sovyeı Rusyayı ilk pIAn a 

rek:ete amade görmektedir. 

lll l\iiçük devletlerin erıeç de
Okı-atıar kampında 7er ala

Caklal'ı kunetıo tahmin edile
lıiUr. 

l{iiçiik devletlerin bir bita· 
rarıar bloku vücuda ~eilrerek: 
Jicı büyük manzumenin çarpıf· 
ına •na nıanl olmaları da naza· 
ı· ·ı ularak düşünülebilir. Fakat 
ııa:zariye bakımından çok güzel, 
d"" -urıya sulbunu konuna bakı 
111111cJan çok insani gibi gözüken 
Lu tertip pratik bir manayı jfa
d L'Ücl>lli r mi? )hından şiiphc 
cttıbrtmızı söylcmlye Jüzuın yok· 
tur. Al·nıpa içerisinde :ın.ilno· 
1 in bir Napolyon rolü oynamak 
ht•ı.e.ııhıe göre Yaterlo.'lnnu da 
(lı.işünınek iktiza eder. 

l Devamı 3 üncüde). 

'.Alttncs Millet Meclislnin ilk celsesinden 'bir görünilf 

Kazım Karabekirin 
beyanatı meselesi 
Don Parti Grubunda görüşüldü 
General, ortada bir suitefehhüm 
olduğunu söyliyerek Atatürk'e 

karşı merbutiyetini anlattı 
Ankara. 4 (Hususi) - Tan :guetesin~e Gen~al . Klzım 
bekirin ~ıkan mUIAkatı memleket ef.kirrumumıyesınde ve 
~ ünivel"lite genliği i.i7.erinde heyecan ve asabiyet uyan. 
bılhassa Bu hadise bugün öğleden sonra toplanan Parti gnı. 
dırıniftI. vzuuba}ısolmuştur. Bu mUnasebetle bir .çok hatipler 

P~~; teessürlerini ifade ~tm~erdir ... Hatipl~rden ~nra 
soz k" ··z almış, bu işte bır suıtefehhum oldugunu soyle. 
K:arabe ır 80 i h.. t b t' ti ld w . r· k karşı samim urme ve mer u ıye o ugunu, 
rn:ş, Ata ~ ~1 bunu daima .muhafaza. edeceğini ifade etmekı 
batır~sm~e:S. vermiştir. En son Başvekilin izahatından son-
suretıyle cl~s grupunda nihayet bulmuştur. 
ra hadise me ı 

Belediye varidat teklif b~~-s~~ göre 

rahsiı-Şübeleri elim 
ve mefluç bir haldedir 
Belediye muha~~be memurları kurs

lardan geçırılecek, muvaffak 
olamıyanlar çıkarılacak (Yazm 5 ;ncide) 

M crh11m Kral Gazi Yeııi Kral !Mtıd "Jl'ilfftJal 

ltalga 4rnavatluğu 
işgale lıazırlanıgor 

. 20,000 asker Brendizide tahşit edilmiş 
ltalya, bununla Yugoslavyanın İngiliz plantna 
__ girmesine mani olmak istiyormuş ı 

Musulda 
lngiliz konsolosu 

öldürüldü 
Örfi idare ilan edildi 
Bağdat, 4 (A.A.) - Musuldan 

gelen haberlere göre, kralın ve. 
fatı haberi duyulur duyulmaz ln.. 
giliz konsolosu öldürülmüş ve 
konsolosluk binasına ateş veril. 
miştir. Galeyan içinde kesif bir 
halk kütlesi İngilizler aleyhinde 
nümayişlerde bulunmuştur. 

Londra, 4 (A.A.) - Musulda 
örfi idare ilin olunmuştur. 

Press Association aldığı bir 
habere göre İngiltere konsolosu
nun katli hadilıelesile alfikadar 
olmak ürere dört kişi tevkif edil. 
miştir. Irak Başvekili bu hadi. 
seden dolayı !ngiltcrcye teessür. 
lerini bildirmiştir. 

Polonya da 
İngiltereye ga
ranti veriyor 

Londra, 4 (A.A.) - B. Bek, 
yanında Polonyanın Londra elçisi 
B. Raczynski olduğu halde, aaat 

' (Devamı 6 ncıda) 

Londra, 4 (A.A.) - Reuter'in 
diplomatik muhabiri, İtalyanın Ar 
navutluğu işgal etmek niyeti hak 
krndaki şayiaların, resmi mahfille
rin tekziplerine rağmen teeyyüt 

eder vaziyette olduğunu bildirmeli 
te.dir. 

Sanıldığına gCiN, İtalyan asker
leri, hemen derhal Amavutlufa 

(Devamı 6 cıda) 

-------... --. .._··-.... ··-······-·····---.... -··-------------·,-·-----·-· 
Susunuz, General, susunuz! 

At:ıliirk'ün m:ıdıli :ılcrnılcn sı) rılıp çekildiği gün Türk milletinin 
kopardığı yas çığlıkl:ırı iki h:ıklknti birden l.ı:ığırdıl:ır: 

Ölen lıir diklntijr değildi, Turkler l..ıir <lıkl:ılore tübi olmuş lle
ğillerdi. Bir millet bir dıktator için nglanı:ızdı. 

<.:um huri) el kökle5lığindcn şuphe edılemi) ecck rejimdir· 
Atntürk onun muh:ıfızlıırını seçmekle de müstesna dehasını gös: 
terıııişlir. 

K.'.izıın K:ır:ıhckir'in lıir g.ızelcci3 e 'erdilli son mulakat ile genç
likle u3:ıııdıruı~ı iııfiolde bc.)ıırlere ıki h:ıkıkat ç:ıkı.)or: 

<.:uııılıuri) eti At:ıliıı kundcıı cııınnct nl:ın gençler, cumhuriyeti 

1 
kur:ınııı h:ılırnsııı:ı gostcrılcn s:ı3gısızlığı cumhurı) el lcapl:ırındnıı 
sa;> :ıc:ık lıir gc\"şeklığc duşmez. 

Tıırk ınilletı kendısıııe hızmet edenin elıelll iışığıdır. Nankör· 
lüktcıı nefret eder. Mıllct l.ıu hizmclin kcın:ılıni Alnlıırkte bulmuş; lıu 
:ışkının ı:ılıtını on:ı a)ırıııı,ıır • .Millcle hizmet de ş:ıhsl endişelerin 

lhHiııe ~·ıkm:ıkl.ı ınuıııkiııı ol:ıhılır. Turkıın du~gusu ne k:ıd:ır selim, 1 
1.!rkliıı şuuru ne k:ıdnr ıı:ıfiz, 'J llrkiiıı ulll\ \"lieen:ıbı ne kndnr yüksek 
ise Ttirl.ıın tm ılıi ıh• o kad.ır ıııildrlklir, U)anıklır; kndirşiıınstır. 
'l'urilıi aldalııu~n ç:ılışıııak boş bir emektir: B:ıkıııız, Alııtürk ölı.lü; ı 

J f,ık:ıt lıiıtiııı lıir millet l:ırihi hakkıııııı b:ışınd:ı nobetçilik ediyor. 
i Tnrilıc vesika vermek g.ı) reli ne düşenler bu göğüs k:ılı:ırtnn lıitaraf- ı 
! lı~ ı Iı.ıkıp kcndılerırıi cenıiyetın n il ':ırlığırıa terkctmelidirlr. 
: lstnnlıul ınclıusurıuıı dııııku Jl:ıber'e SÜ) !ediği son sözler, sus· ı 

I
• mık t:ır:ıfl:ırı olın:ıdığıııı bildiriyor. Bizce bu mc\Zııd:ı susunuz, Ge

ııer.ıl, susunuz; \csikıılnrıııızı t:ırihe tenli elmek için Atatürkün adı 
u~tiinde bir nıiın:ıkn~ı ille.) d.ıııı ıır:ınıı) a lüzum l oklur. AskerlijJinizi 
sı) ı'ii lıaynta tercih etmek sizin için mu,·:ıffnk bir m:ızi h:ızırl:ım:ıclı. I 
Cıeı;nıiş lıizınetleriııize u~gun bir istıkbal ol :ı oha, .:ene onun ebedi 
şeflıği altında ı:ıktığınız mebusluk kürsüsünde, şahsi davadan b:ışk:ı 
şel Jer süylemeklecl ir. • • 

• • • 
1 Re/il.· A hmt!l Sel'rnoil'in 1ı11 mr~rlru alt lılr ya::uı ikinci ıaufa· 

1 ı mı:dııdır. 1 ··········-····---·········-··-··----"------------.. 



2 - VAKiT 5 NiSAN 1939 ' 

Mahliemelerde: 

Hudut harici edilen 
iki yabancı Halkı irşat için 

Tekrar memleketimize Üniversiteden istifade 
geldikleri için adliyeye edilmesi dütünülüyor 

verildi Maarif Vekfileti talebenin u-
Blrer suç işlediklerinden hu- mumi 1.iiltürUnü yükseltmek için 

dut hıırfcl edilmelerine karar tedbirler aldığı gibi, Üniversite. 
verilen, eski Avusturya şimdi nin de bu işte vıızife almasına ka_ 
Alman tebeası Venek Gez,ıı ne rar vermiştir. 
İspanyol tebensı Hayim oğlu 1- Üniversite profesör ve doçent 
zak, bir hafta evvel Edirne ci- leri muhtelif zamanlarda halka 
varrnda Bulgar hududuna hıra- konferanslar vererek Universite 
kılmışlardır. Fakat her ikisi de bil&'isini anlaşılır bir lisanla an • 
dUn tekrar lstanbulda görUle· latacaklardır. 
rek yakalanmışlar, adliyeye tes· Bu iş çok milhim addedildiği 
llm edflmlşlerdlr. için profesör ve doçentlerin ça. 

Birinci sulh ceza mahkeme- lışma vaziyetleri tesbit edilmek -
sinde sorguya çektıen suçlular- tedi_r. Profesörler çıkarılacak vul 
dan Venek Geza 3 gUn mutema- garızasyon mecmualarına yazı 
diyen Bulgarlstanrn içerisine yazdıktan başka gerek konferans 
doğru yUrUdUğünU, bir gUn Bal· salonlarında ve gerekse radyoda 
kanda Uç Bulgar askerine rast· da konferanslar vereceklerdir. 
lryarak kendisini dOvdUklerını - - ""~ -
ve paraıan ııe ko1saat1nı alarak Bir batmda Uç çocuk 
tekra.r Türk hudutları içine at· Haliç Fenerln<le belediye tah· 
tıklarını söylemiş, sucsuz bu- sil şubesi memurlarından Mu· 
lunduğunu iddia etmiştir. ammerln bir batında Uç oğlu 

Yahudi Hayim oflu lzak da dünyaya gelmiştir. Çocuklarm 
birkaç gün Balkanlarda karlar ndı Önder, Tuncer, Ender'dlr. 
altında yattıtını, nihayet yaka· Ucu de sıhbattedlr. 
landığını ve yeni elbiselerinin -o-

ahnarak sırtına eskı bır eıbıse Asım Süreyya sular 
geçtrillp TUrk hududuna sokul-
~uğuno söylemiştir. idaresine geçti 

Atatürl{ münaka
şanın üstündedir! 
ı "Devletimizin banisi, 1nilletimi.:iıı fedakar, sadık hadimi 

insanlık idealinin dşık ve 7niimtaz sirrv.'8t, eş.<ti: kahraman Ata. 
tür]...,, ün fani vUcudli bütUn ömrünü biz.metine vakfettiği sev. 
gili milletinin ihtiram koları üstUnde istirahat yerine tevdi edil. 
dikten sonra yurdu baştanbaşa saran ve bUtUn Türk milletine 
derin bir hU..zün ve ıztırap veren bu büyük acının azametine uy. 
gun sıcaklıkta bliyUk ve heybetli bir ses umumi matemin üs
tünde samim! bir teselli nağmesi halinde dalgalandı: lsmet 
InönUnUn sesi. 

lsmet !nönil mi1Iete beyanamesinde Atatilrk için şöyle di
yordu: 

"Ha1dkatte yattığı yer 7'ürk 1Hilletinin oııım için a:ık ve if. 
tilıarla dolu olan kahraman 1;e vefalı göğsü.dür.,, 

Ismet lnönUniln beyannamesi şu söz.terle bitiyordu: 
"Bütiln l5mrürtü. hfr:metine verdiğin Türk milleti ile bera.. 

ber senin huzurunda tazim ile eğiliyoruz. B'iUün Jıayat111da ru. 
hunclaki ateşten bi:e canlılık vcı·din. Emin ol, aziz hahran .sön
mez meşale olarak ruhlarımızı daima ate~li ve uyanık tuta.. 
caktır.,, 

BUyUk millet adamı lsmet İnönü içinden yeti§tiği ve kur. 
tulup yükselmesi için yıllarca emek verdiği tQpluluğun maddi 
ve manevi varlığındaki kıymetleri elbette yakından tanıyordu. 
ve elbette doğru söylüyordu: 

"Atatürkiln hakikatte yattığı yer Tiirlc milletinin onuıı 
için aşk ve iftiharla dclu olan kahraman 'VC vefalı göğsüdür.,, 

· Yeni Vekaletler Kardeş İrak'ı 
Hangi müesseseler hangi B .. .. k 

vekalete raptedilecek uyu Kayıb 
Yeni vekfiletler ihdası dolayı. 

siyle şehrimizedeki bazı mUesse. (Yazan: HİJOIET MU11an) 
selerin idarl vaziyetleri üzerinde 
de değ~~ikli~ler olacaktır. Bu a. G EXÇ Irak, genç hilkümd•· 
rada ryrkofıs ve Ticaret odası rırıı elJnı bir surette kaf 
yeni Tıcaret Vekaletine bağlan. betti. Bu yiizden knr(lcş ve müt 
maktadır. tefJk lrnklılnl'ın uğradığı t.c 

Denizbankm da Nakliyat Ve- süre l>lzlm cok yakından fşttrıa 
kaletine bağla.nacağı anlaşılıyor. kimiz tabiidir. Zll'a kanı ı;ıca 
Diğer taraftan Denizbank husu. IrnkhJnr senelerce beraber Y"' 
si bir milessese halinden çıkarı. şadığııuız insnnlardır; knr<lcş· 
lacak ve resm! bir umum müdilr. ler1mlz yerindcdJr. 

lük halinde idare edilecektir. Bu Bundnn başka SAdanbnt ıın.Jt• 
hususta kati bir karar verilme. tmı teşkil eden milletler mıı.n· 

mekle beraber etütlere başlanıl- zumesinl bir aile sayacak olur' 
mıştır. 11ak, bu yüksek Te kalabalık aı· 

Deniz Ticaret müdürlüğünUn 

ve Yüksek Deniz Ticaret mekte. 

le içinden mümtaz bir !ert knf 
boldu deınekUr. Matemi nn ıl u 
mwni olmaz? 

binin Nakliyat Vekaletine raptı 
kuvvetle muhtemeldir. Daha birkaç gün enel MUll 

-o- Şefimiz İsmet İnönü tlo teati et· 

Süt meselesi tıkleri tebrik ve tesıt teıgrarıa· 
. rı merhumun do{.'UJD. yıldönü· 

Beledıyc istişare heyeti dün .. il 1 1 lkJ mu ''es es y o nıcmlekcdı• 
toplanmış, sut meselesini tctkl· J t d 1 k . sam m ost u hislerine bir kc' 
ke deyam etmıştır. Bir ara da 
sUtçUler de cl\nlenllmiştlr. rde dtlahka tercliman olmuştu. Bil 

os u , o zJyaın tcsellUerlndCJ' 
--o--

iki konferans 
HAklm Reşit Venek dezanın Belediye iktisat mUdUrU A· 

lstanbulda muayyen 1kametgl· sım Süreyya sular idaresi idare 
hı bulunduğundan onu serbest meclisi azalrğrııa tayin edilmiş
bıraktı, Hayim oğl lzakı da tev· tir. lktısat mUdUrlUğUne henuz 
kff etti. kimse tayin olunmamıştır. Ev· 

Bu güzel bUyUk ve belagatli sözlerin üstUndcn he. 
ntız altı ay geçti geçmedi, Tilrk milleti, !nönilnün söylediği gL 
bi bUyUk kurtarıcısı AtatUrke karşı duyduğu aşk, iftihar ve • 
vefakArlığı ta ruhunun içinden, ta kalbinden, samimiyetinin en f Beuoğl11 lla/J.:eııillden: 

1 
biri olmak gerekir. Zira !ani 
vücutlar Tabiatın kanunu hU1'· 
mllnce bu dünyaya göxlerlnl kıı· 
padıklan halde ideallerlndeJd 

Bir dolandırıcı 4 suçtan velce ismi gec;en Bay SatteUn 
muhakeme ediliyor getirileceği söylenmektedir. 

DUıı asliye birine! ceza malı· ---o--
kemeılnde tUrlU entrikalar icat Cezalandırılanlar 
ederek blrcok kimseyi dolandı- Son blrknc gUn zarfında so· 
ran Ermenlden .dönme Fuad a- kaklara tUkUren 28 kişi ne 47 
dında birinin muhakemesi ya- esnat cezalandı111mıştır. 
pılmıştır. Dolandırıcının mar!·• -o--

derJnlikJerinden gelen bir protesto sesiyle göstermekten geri 
kalmadı. BUyUk ölUnUn ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık tu
tan aziz hatırasına ka~ı yilkselmeye yeltenen ilk bedbaht say_ 
gunzlık bUtUn Üniversite gençliğinin ve btitün Türk milletinin 
tek bir kalp ve tek bir vUcut halindeki müşterek ve umumi in. 
fialile kar§ılandı. Bu hadise, !nönünün AtatUrkün ölUmU ar. 
kasından söylemle olduğU gUzel sözlerdeki yUksek hakikati bir 
kere daha kuvvetlendiren necip bir tezahUrdUr. 

Atatürk, milletimizi tarihin en rnU.~kül şart.Jarı içinden 
altp dilnya knrşısmda haysiyet ve mevki sahibi bir hale ge. 
tiren ve !met fnönUnUn aziz \'e ihtimamkar ellerine ~refli bir· 
bayrak gibi tevdi eden muazzez bir varlıktır; AtatUrk bize mil-

Sadıkzade vapurundan lt benliğimizi ve izzeti nefsimizi tanıtıp kaz.andırmı ır; Ata. 
türk milli .semboldür, milna.kaşanrn ilstündedir. 

!etlerl şunlardır: 
1 - Vaslllkf aörnda bir kadı· 

G+939 Perşembe güııil saat 18.30 ebediyetle yaşarlar. Iro.knı genÇ 
da E\'inıi:ıin Tcpebıışındnkl merkez vo re~rn hükümdarı komşulari· 
1.ıinnsındn Pror. Bay Fntin Gökm\!n 1 .. b'"t" d" 'n _,.._ c 
tıırnfındnn "Unutulmuş ilim adıım· e ve u un unya e ııuıu ,. 

lnrı" mevzuuncla mühim bir konfe- yardım prensipleri dahilinde ya· 
nınıı \'erilecektir. Herkes gclclıillr. şaınak \'6 bu sayede inldşa· . "' . 
Şişli lla/keul111Jw: 

hm nrtırınnk i<leallnl bizlm kn· 
dnr sa.mlntiyctıe giittüğünü gös· 
t.ercn bir insandı. 

7 ~is:ın cuma nkşıımı saat 21 de Komşu ,.e knı .leş mJllctl etim 
Halkcvirnizıle Profesör Dr. l\Iuı.nffcr knyıhımlan dolayı taziyet eder 
Esnt Gilçhan lnrafından: ihtiyarlık 
ve ihtiyarlama mcnulu bir konfe- ken bu noktayı gözöniinde tu· 
rans ve arkasın don bir konser ,·eri- tarak miltee•slrken meyus oı
lecektir. Herkes gelebilir. nuunnk imkfınmı bulııbillyoru1 .. 

na 36 sene evvel ölmüş bulunan kurtulan mallar Refik Ahmet SEVENGIL 

~~~~;~·~~~~~~~J:yl~~~;~:: ~~;.~:! ~;;~:~~dr~::::k~:~: ~M· .a .. a .. r.·ı·f···v··e· .k .... a" ,··e·t,.._ı· n.d .. e .... y. ·e·n··,:·t·a··y··:,n· .,.e .. r. ( K 1 sa haberler ) 
1J9ı·mmnaayst18,· kaehl b~ıs2e1 rıehrkı' 

s eve g rme 8 e nce şan- larını alan Konya vapuru dUıı • Evvelki günden itlb:ırenbaşlıyıın 
]aşılmıştır. . şehrimize gelmiştir. o .. h 1 . d · ı • k v k,.. 1 ti t lnnbul - Ankara, Adnmı • b.mlr deg" İŞtİrİIİyor 

2 - Jozefin adında bir kadın M 11 b lt 1 kt d r Ç mUn a yer Şlm 1 1 e a e e a im k i t 
1 

Fuad kar- a ar oşa ı ma n ır. • a· tan-ore seferleri ny nihayetine kadar Maarı'f Vek11 letı' 19 mayı• ıgsg 
rsa a 11 s em ş, kat bunlar mahkeme kararlyle yalnız posta ,.e gazete nakledecek, ~ " 

şısrna cıkarak kendisine şehirde sııhfplerlne verilecek, tııhklka- ·dar ed · ıec k )layıstn yolcu taşmnıın l.ınşhyncaktır. tarihinde yapılacak jimnastik 
birçok boş arsalar göstererek t ti • k A h f 1 e 1 e Her sabah sant :ıek.:de Yeıllk!Syden t:enlikleri için kız ve erkeklere 

. . ın ne ce~ ne ·auar mu a aza · pazarlık etrnış ve 100 lıra kaparo altında bulundurulacaktır. Maarif Vekaleti erkfuıı arasın~ itibaren yurdun on ~ vilayetin. kolkacnk olan ıoyyare onda Ankara· göre iki jimnastik hareketlerı 
almış, ortadan kııybolmuştur. ~ da vukua gelen ayrılmalar dola. de eğitmen kursu açmıştır. ya vnrncnktır. proırramı hazırlamıştır. Bu prog. 

~ - Mühendis Arıt adında bi- dı:ı~~~av:;~;:~::::~~::; ~;,: yısiyle açık buluna?\ yerlere ba. Kurs açılan vilayetler §UD _ ın:d~!~~~~~ ~:;~~~1;;,e~~~ı ~!~~~ı~r~!: ra~larda kız. ve erkek tale~nin 
rlsıne, Mabeylnc1 Fnlk beyin ar- d t d 

1 1 
tl C d t b U zı tayinler yapılması beklenmek- !ardır: nl bir hnstah:ıne dnhn nçmn"n knrnr kol ayak ve vilcut hareketler.ı ay· 

e e ge m ş r. ev e ug n ° · kt eli Vekfı.l t saları diyerek blrcok arazı g6s- d 
1 

ti t UdU lUğU tedir. Maarif VekAleti bu miln _ Adana, !sparta, Erzincan, Es. \"ermiştir. Bu lı:ıstnhnne, yn milstn- n R}TI gösterılme e r. e 
en z care m r ne ye · kl · termiş ve bunların kelepir ol· ti t hk 

1 
k h k hallerin bir kısmını ıileride asıl- ki§ehir., (2), lımir, Kastamonu, kil ol:ıcuk, y:ıhut Ccrnhpıışn hasta- 5e1.llklerde talebenin gıyece erı 

duğunu, kaçırmamasını s6ylt· care ma emes ne a.ıa n • lan tayin edilmek Uzere vekale. Kars, Kayseri, KD'klareli, Koca. hanesine ilıh'e şeklinde yapılacnklır. elbise şekillerini de jimna.stiic 
yerek bundan da 300 lira almış, lcrndakl raporunu Yerecektir. ten Jdare ebneğe karar vermiştir. eli, Malatya, Manisa, Samsun ve • Ilelsrntta Türk - Yugosl:ıv afyon ı;enlikleri talimatnamesinin on 

k t 
-o-- Saylavlığa &e"ilen mUsteaar Trabzon. Bu kurslarda yetiı:ı.tirı' • anl:ışmasını imzal:ıy:ın mur:ılıh~s 1.ıc- dördüncü maddesini tadil etmele 

ııı;mış ır. R ,.. .. l . ıs 'ıl :.- yetimiz, perşcın!Jc sabahı şclırımııc• ti 1 d -·şti . . y i 
4: - lcra vnsıtasiyle her ay eamı muessese erın Rıdvan Nafizin yerine veldlleten lecek eğitmenin sayısı. 2000 dir. dönmüş olacaktır. sure Y e egı rmıştır. en 

para alan Vıı.sU adında birisinin buğday ihtiyacı Talim Terbiye reisi İhsan, talim • Milstalısllin elinılcki af)"onuıı maddeyi yazıyoruz: 
Teklletnameslnt alarak, icrada Ordu, mektep Ye diğer bUlUıı terbiye reisliğine vekAleten, he. Neşriyat kongresi için ''Toprak mahsulleri ofisi" tarafındı,ın "Şnliklere i§tirak edecek ta]e. 
bulunan 615 lirasını tahsil et- resmt mUesscseler!n buğday 1h- yeti teftieiye reisi Cevat, Orta. toplantı milbnyaa edileceğine dnir cıkan lın- belerin elbiseleri 8Öyle olacak " 

ti 1 b d n Onra 1 tedrl·sat mu"dUrlUğil' ne \'ek111eten berin aslı olmndı{lı anlaşılmıştır. A- t E k kl i .. k 1su beyaJ 
mlş. kendisine On Par" dahi ver· ;a" arını un a ı va nız ıı..ı A k d to 1 k 1 1 · 1 lb' ır r e er "Jn o z 

'4 " ~ n ara a p anaca o an ne§ lılkad:ıl' mnknmlnr, lıöyle ıır eı ır : . ıs • 
memlştir. toprak mahsulleri ofisinden te· orta tedrisat şube mUdUrlerinden riyat kongresine gidecek kimse. ulınm:ıdığını bildirmektedir. aUet fanıl~ı, beyaz kısa panto " 

Dolandırıcı Fuad dUnkU mu- min etmeleri hakkındaki karar- Hayri tayin edilmişlerdir. leri seçmek Uzere önUmilzdeki • .Mlllcller Cemiyell uyu~turucu lon. kızlar için; beyaz bltlı., si "' 
hakemeslnde suçlarının hepsini name dUn aHl.kadarlara tebliğ Bundan başka açık bulunan pazartesi .günü Maarü müdürlü. nı:ıddeleı· şubesinin Ankarnda te· yhh kUlot, ~iyalı fanila, beyaz kı· 
lnkAr etmiş, davacılardan htc edilmiştir. Yekller Heyetinin mUfettişliklere de tanınmış lise ğünde iki toplantı yapılacaktır. masl:ml:ı bulunan müdüriyle mua\'1- ta çorap. 

blrln. tanımadığını S
>tyll"·erek, bu kararına göre yukarıkt mU· mUdUrlerlnden bazı tayinler ya • T 1 1 b ah ni, şclıriınizl' dönmü~ ,.e ellinden iti- Be'-·az bl\iz önü a"ık Ü" düğ 
u J op antı ardan iri sab saat haren ı eşil köy "tohum ıslahat lstns- . J ' :ıc. ' ıt • 

tahliye talebinde bulunmuştur. esseseler mUteah1tlerden yeyn pılaca'b.-tır. dokuz buçukta matbaacılarla, on yomı" ndakl yeni Tilrk tipi afyon melı, kısa kollu, de:vırme yakalJı 
İddiasını serdeden mUddeiu- tUccarlardan mııl alamıyacak· Köy eğitmenleri kursu buçukta. mecmuacılarla olacak ve tohumları üzerinde tetkike bnşlnnıış- .rpor erkek gömleği gibi olacak--
mumt Orhan. Könl de Fuadın tardır. Maarif Vek~leti köy eğitmeni kongreye iştirak edecekelr seçi . tır. Durncl:ın l\lısıra ı,:ideceklerdlr. tır. Siyah külot önden, arka.da.ıt 
suçlarını sabit görerek cezalan· yetiştirmek Uzere bir nisandan lecektir. • MıınriC Yekuletlnin Almnnyndn geniş, pilikaşeli yedi santimetre 
dmlmasını lstemlşUr. Mahkeme kalanarak adliyeye verilmiştir. ıniıııar :ırkeoloğhık tahsili h·ln nı:t~ğ~ eninde kemer dört santimetre e. 

Biri l Ih bk y si ad 1 " f" t 1 b 1 imtih:ını, güzel sanatl:ır nkndemısı . d k ' d ıl k suçıanun tahliye taıebını red- ne su ceza ma emesin· UQO avy an ge en m!Sa ır a e e er mimarı su1ıcsinin bu seneki mezun- nın e as ı, yan an aç 
1
P apa • 

detmlş, karar vermek Uzore du- de muhakeme edilen Yorglnin ınrınılnn. Sniın Clgcn knzıııınııştır; nacaktır. Askılar yandan arka " 
ruşmayı başka bir gUne talik et· sucu sabit görUltnUş, 1 ay mUd· t ' 1 

• ~~: ..;:;-- · -1 yakında yeni tahsiline lrnşlıyncaktır. dan dikili önden düğmeli olacak, 
miştir. detıe hapis yatmnsına, ı ay dUk· , • lnslllere için piyasamızdan 12i dilğmeler kemerin iç tarafına di. 

M ll klnınrn kapatılmasına ve ı Ura 11 > t b:ılrn tiftik s:ıtın nlıııınıştır. Bıı tif· kilecek, külotlar ne çok ibol, ne 
ace anos davası da para cezıısı ödemesine karar 1 likler Anknrnnın işlenmiş iyi malları cok dar olacak, bacaklar lastikli 

F k 1 1 ld 
• -. nr:ı.sındnllır Kllo~m 118 kuruştan ''c- ~ l kt 

ran ocu ara a t o uı;u 1d- verllmiştlr. ,.. 1 • . • • yapı aca ır. 
d. dil l 1 '' 11 1 rılınıstır. K d k k ··- h- nlerl ın c en spnnyo lu.ace anos D • d" b l k • Dcnlzb:ınk torarınd~n bütfın hat· n m ve er e - ogrewue n 

.h k 1 enıze u~en a ı çı k f 1 be kı vapuru mu a emesine bakan 1- Kartal Mnltepeslnde balık\; . 1 ır iı,:in hazırl:ınınış olnn ilkbnlıar ıya eti ta e • yafetlnln aynı-
klncl ticaret mahkemesi dUn de Kabil iki gUn e\'Yel bir arlrndn· ~ 1 tarife<ıi ayın on lıe~inclcn ililınreıı dır .. Yalruz erkek öğretmenler u. 
duruşmaya de ;am etmiş, ehli\'U• şı fle beraber bnlığa cıkmış a'' . ıtbike başlonncaktır. zun beyaz pantolon, kadm ~ğTet.. 
kuf secllen Suad Karaosman, lnnırken sandal" b"~lı dlır..er,ka· "'Gnmrük b:ışmüdürlü~ii nıeınıır 1 menler uzun siyah çorap glyecelC 

h '4 .. & a şeflerinden ::\lalımut Ayclnş 40, nmb:ır l d' G" i lzc.m l ll 
Na it vo IZyayı dinlemiştir. Bun yığın ipi koparak uı~klaştığmı memurlıırındnn ı:min Oıuysal 35 li· er ır. ıy m ma es yer ma" 
lar vapurun kıymeti etrafında- görmUştUr. Kabll kayığı tut· rnlık memur şefliklerine ıa.rln ve ter- lı olacaktır. 
ki mUtalealarını söylemişler· mak Jçin uzanmış, fakat mUva- Ci etmişlerdir. --o-

Galataaaraylılann 
aile ziyafeti 

dlr. zeneslni kaybederek denize dUş 
Karıtık yağ satan muştur. 

mahkUm oldu Uzun uzun aranmasına rağ -
Bnlıkpazarında yağcılık ya-,mcn buluna. roıyıın Kabilin ccsc· 

pan Yor,gt Kazoğlu mnhlM yağı dini, dUn dalctlfar sahile atmış, 
"Sayağ" diye satarken ya- cıkarılarak gt5mUlmUştur. 

Yugoslavya Mimarf Akademi. 
si talebelerinden elli kişilik bir 
grup dUn saat 18,30 da ~ehri. 
mize gelmişlerdir. 

Misafir talebeleri Üniversite -
!er mimar ve yüksek mühendis 
okulu talebeleri karşılamışlar -
dır. T.alebcler, kız lisesine yerle.~. 

tirilmi§lerdir. Dün ilk olarak öğ. 
leden evvel Taksim abidesine çe
lenk koymuşlar, öğleden sonra Galatasaraylıların senelik aile 
da yüksek mühendis okulunu ve yemeği önümüzdeki 8 nisan 939 
Dolmabahçe resim müwsini gez. cumartesi akşamı Tokathyan sa· 
miı,,lerdir. lonlarmda verilecektir. 
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Irak K r a t ı bir ot om o b i 1 
kazasında vefat etti 

Avrupa harbi 1 
başlarsa! 
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Bafdat, 4 (A.A.) -Irak Kra
lı Gazi, dUn gece yarısı bir oto
mobil kaazsı noticcslnde vefat 
<'tmlştir. 

:J 
1\Jfh\'<~r muharebe)·i siir'ntle 

bitirmek, nlhni znreı·i dcl'h:ıl 

radyo ür'ntiyle elc1c etmek !;iar
tfylo hesapları altüst cdebfHr. 
Pnknt znnınnanızdakf hnl'p şnrt 
lnrı, teknik rnııllyct tnı"ı;lal'l dn 
gözijniindo tutulmak ı;;nı•tfylc 

harbin siil''ntle biteceğini snn· 
mnk ıniimkün değildir, 

l{aym11<amlar 
arasında tayinler 
Ankara, 4 (Hususi) - Acıpa

yam kaymakamlığına Ankara 

maiyet memurlarmtlan Cemil 

Çalın Yenice kaymakamlığına, 

Bursa maiyet memurlarından Ka 
zım Gürel Serik kaymakamlığına 

İstanbul maiyet memurlarından 
Hakkı Uygur Mesudiye kayma • 

kamlığına, Manis~ maiyet me • 

murlarından Dündar Eğe Kara • 

Bağdat, 4 (A.A.) - :Majeste 
Kral Gazıının '\"efatı ile netice
lenen tok müessif kaza hakkın· 
da aşağıdaki mUtcmmlm malü
tnat vcrllmektedJr: 

l~ıı modern sililhla yııııılnn 

cephe tnnrruz1nrı, lspanyıı mu 
iınl'clıclcri ıncydandndıl', lspan 
l n hnrbl ii<; seneden fnzla )o;fir-

Kral Gazi, otomoblUni bizzat 
kendisi kullanarak, saraya d!}n~ 
mekte idi. nu anA kadar aydın
lanııamıyan bir sebepten dola
yı, otomobil bir telgraf direğine 
ı:arpmıştır. Kafntasından yara
lanan Kral, blrkac dakika son
ra vefat etmiştir. 

,rn. 
• Çin mııhnrchclcrl hftlU <1.C'\ nm 

ediyor. 
:Knt'i netJcelcıi temin edecek 

zntcrler nznynıı bir zrunnna tn- su, kaymakamlığına, Dörtyol 
Hk cdildlkı,:o hnrbln uznınnsı kaymakamı Adil Ciğercioğlu Su

Kralın cenaze merasiminin 
icrası tarihi yarın tesblt oluna
caktır. 

Irak scfaretiniıı bayrağı · 
yarıya inef rildiği sırada 

ihtimali km·,·ctlendlk~e·hitnrııf 

ln.r kampım teşkil etme l muh 
temel olnn kü~ük de,·letlerln de 

şehri kaymakamlığına, Amasya 

maiyet memurlarından Kemal E. 

ren Hayrabolu kaymakamlığına 
ANKARADA TEESSÜR 

.Anka.ra, 4 (A.A.) - Dost \'e 
kardeş Irak'm gene ve necip 
Kralı Majeste Birinci Gazi'nin 
\'efatJ haberi, Ankaranın bUtun 
mabfellcrlndcn ve bUtUn TUrk 
mflletinin kalbinde çok derin 
teessür uyandırmış ve TUrklye
de hakiki bir m:ıtem havası ya· 

• ratmıştır. 
Kalpten gelen bir arzu ne ev· 

\'ola. inanılmak istenmiyen bu 
elemli haberin teeyyUt etmesi 
Uzerine, bUtUn dairelerde bay
raklar matem alAmetl olarak 
derhal yarıya indlrflmfştlr. Rei
sicumhur lsmet lnönU, Naip E· 
mir Abdllflah'a ıcten taziyeleri· 
nl bildiren bir telgrnt ~ekmiş· 
lerdtr. Başvekil Doktor Refik 
saydam ve Hariciye Vekili ŞUk
rU Sarncoğlu da dost ve kardeş 
!rakın başvekil ve hariciye ve
ziri Nuri Said Paşaya Tllrklye 
bU\\Cıncıtlnin ve TUrk mllletlnfn 
tocssUr ,.9 taziyelerini bildiren 
birer telgraf yollamışlardır. 

• • • 
Komşu ve milttefik Irakın ha

zin bir otomobil kazasına uğrayan 
genç hükümdan G~ztüle~el'in 
müessif vefatı dolayı11le dün ıeh-
. • deki Irak konsolosluğunda nmu: . 

bayrak yarıya çekilmiıtir. 
Kar.deş :ınemleketin ~erin mat~
. . u·-ı- etmek uzere ıehn-

mıne ış nt.A • n a 
. d 'ki reami daırderde ya Y 

ınız e d" 
kadar bayrak çektnitler 1

' 

IRAK KONSOLOSLOôUNA 
GELEN MALOMAT 

Elim kaza hidisesinin ~~ıl ce: 
d · ı:.ehrımızdeki 

teyan etiğine aır ::ı 
- a gelen maIrak başkonsoloslugun 

luınat 1öyledir: . 
Majeste Gaziülevvel evvelkı ge-

. 1 da urayın-ce saat on bır su arm 
dan otomobili ile çıkarak ya~m 
5ilat ötcl.ic Harisiye köşküne gıt:. 

b la ıUrdUğu 
lrıcktey~en yolda, ız . 

r eli ğıne Otomobilin bir telgra re 
sarpması neticesinde vefat eyle-
tni§tir. 

Öğrendiğimize göre ınerhu~ 
~raı, otomobille dolaşmaktan pe 
ıcvk alırdı. Bilhassa son aüratle 
g~tınck itiyadındaydı. Bu it~yadı~ 
bır gün do~ ura bileceği tehlıkelerı 

·· g • · ]cen-gozc alan vezirler beycttnın 
disine birkaç -defa ihta~a bulun· 
d~kları da söylenmektedir. Oto· 
nııb't' 1 1 bizzat sürerdi. 

. YENtKRAL • 
h"·Şırn.di Irak tahtına, ]canunuesası 
U'knıünce, "İkinci Feysal,. narn:ı 

ılc v ı· k veli-e ıahd geçmiştir. Anca . 
ahd dört yaşında olduğundan bır 
vasj tayin edilmiştir. Vasi, kral~ 
aıncaıaıdesi sabık Hicaz Kralı Ali
~in oglu Emir Abdül'ilah'dır. Mu 
vakkaten tayin edilmiş bulunuyor. 
P · a cat parlamentonun toplanmasın 
dan sonra da kendisinin vesayet 
nıevkiinde kalacağı tahmin edil
mektedir. Zira, merhum kralın, 
zarnanı hayatında tanzim ettiği bir 
vasiyetnamede böyle bir işaret bu· 
lundu~ d . . ,,_,e· gu a ıstıhbaratımıı eunu 
sinJendir. 

GAZtULEVVELtN 
TERCUME1HALt 

Merhum Irak Kralı Gaziülevvel 
191? senesinde Mekkei Mükerre
ıncde doğmu§tu. Tahsilini bir ınüd 

det hususi olarak yaptıktan sonra, dcmokratln.r cephesine sür'ntle İstanbul maiyet memurlarınd~ 
İngiltereye gitmi~ ve Harrou üni- iltihnkmı znrurileştJrlr. Hayri Diççioğlu Beytüşşebap kay 
vcrsitesindcn mezun olmu§tur. Hnrbln U7.amn ı, ncUcc)i hnm k 1 -ma aın ıgma, Garzan kaymaka • 

Müteakiben Avruparun muhte- ınadclcyc, gıda maddesine, mali 
lif yerlerini dolaşarak Bağdada kudrete n nrzuyn sahip olan· ~1 

Suyhi Batur Arapkir kayma. 
dönmüş ve Bağdatta erkanıharbi- lnr lehine çc,lrcbllir. amhgına, mahalli idareler şube 
ye mektebine devamla 1932 sene- l\lih\'Cr de\ Jctlerlnln hnl'bi müdür muavini Emin Köksal Gar 
sinde oradan mülazım rütbesile sür"ntlo bftimıc arzulan d.ıı. hu zan kaymakamlığına, Havza kay
çıkmıştır. ~ nydığmıız .,cylerclon ilk iiı,:Uniin makamı Servet Ege Daday kay. 
Erk8nıharp mektebinden mezu- me\'Cut olmnsmdım ileri gelmek mnkamlığına, Kastamonu maiyet 

niyetini müteakip, babası birinci tcclir. memurlarından 7,ekf Ocaklı Ha. 
Feysalın yaveri sıfatile ordu hiz- llnm nınddesiz, gıda mndcle- fik kaymakamhğma, Daday kay. 
metine girmiştir. siz, pnrnsız uzun sürecek bh· makamı Recep Aydın Havza kay-

1933 te babası birinci Feysal harbe giı'ilcmez. Girildiği tnk- J makamlığına, Yusufeli kaymaka. 
·- A 1 dlrdo 1014 dekinden daha snğ~ mı Sadi Süer"İnar kavmak.,.....,Iı • İngiltere ve dıger vrupa mem e- :. " <Wu 

lam olnnınz. - H d" k ketlerine seyahati münasebetile • .. gına, a ım aymakamlığına Ha 
merhumu kendisine vekil olarak 'nzlycti bu şekilde mutalcn zim Soygun, memurlar sicil ve 
bırakmıştı. Bu vesileyle ilk olarak edince mihverin ' 'nziyetlnl de hu muamelat umum mUdürlüğü mu 

ı·dare mesuliyetini o :zamandan ü- c ·nsn. göre yeniılen gfrten gc· 1• 
ame ut memurluğuna Küçük Yoz 

zerine almı§ bulunuyordu. çirmek iktiza edecektir. 
nununla demek istemiyonız 

Merhum Gaziülevvelin o zaman- ki; Berlln. noma milı,·crlnc sa
ki niyabeti esnasında Asuri isya
nı çdrnuı ve merhum hükümdar 
enerjik bir idareyle memle'ket ni
zamını temine muvaffak olmu§tu. 

Babası Birinci Feysalın vefatı 

üzerine 1933 senesi Eylfılüniln 8 
inde Bafdatt:ı taç giyerek frak 
tahtına asaleten çıktı. 

dık olnn şefler, biribil'leriııhı 

clnYnlnrmı hnkh görnıiyorlıır. 

Biribil'lol'inin aı·zulurıııı )' Criıı

do bulmnyorlnr. Billlkls ideolo· 
ji knrnbcti onları l>lriblrlcrlno 

tahminlerden çok fazla \ 'C ma· 
ııeli bir surctto 1·akl:lştırınnk· 

ta.dır. 

gat nahiye müdilrü Turgut Gü -
neri naklen tayin edildiler. 

oln.n hlr dc,·lcttlr. Ayıu zaman· 
da bu dc,·Ict Ak<lcnlze u:r.nnınış 
IJir ynı·rmııdaclır. Cç tnrntından 

denWero h!ikim olun kudret
lcı•lo CC\'rilmiı;;tir. Deniz lruv
,·etlerhıJ hat'n J.u n·ctıerlnln iır 
gal edecebrfnf farzctsek bile tay
yare ile ne J,ıam madde, ne gıda 
maddesi tednrik etmeye lnıkAn 
yoktur, Sillih mc.~clesi me,·zuu
lıahls olına.ılan nçık iş kcndlli· 
ğlndcn mcyclıuın çıkar. 

Harpten en·elki ittifakı nıü
scııcs .kadrosunda yer alan 1tal· 
ya bu tabii sebepler netlceshıdc 

mokratlığı, güler yüzüllilüğü ve Alnınnyanın gireceği \'e ku· hiiJ·iik harpte müfteflklerlnc 
hayırseverliği ile derin muhabbet şısın<la İngiltere fle l•"'raltsayı harp fJAn et ti. Tahfatin ileri sür
celbetmi§ti. Her gün ıabali vakti miit.tcltlt hulncnğı bir lıarı>te 1- liiğü sebepler her mantığın, 
sarayından otomobille çıkarak talyanın rolii ne olabilir? hattA her mert~e sfizün fc,·kin-

Aynı ıenesin \'lnunuevvelinin 
2 5 inci gUnU amt u Hicaz Kralı 
Alinin km Emire Aliye ile evlen
idi. 1935 senesi Mayısmın ikisin
de bugUn !kinci Feysal adı ile tah 
ta çıkan oğlu dünyaya geldi. 

Merhum kral halk arasında de-

Fakat ınillctlcrfn mokıı<l<lera. 
tı hissi bir takım tcrnayüllcı·c, 
yahut felsefi sempatilere güre 
de~rfl, bir tnkıın zaruri sebeple
re nazıırruı hıkişnf etler. Iln \'R· 

ziyct-0 göre Hcrl in - Uorna nıih
l'erini yeniden tnhlH etmek gc· 
rektir. 

Dicleyi geçip Ofisine giderken ken ltalya hnın mnddesl \'O gıdH dedir. 
disini görmeğe alıtmı§ Bağdatlıla- maddesi, mali kmlrcU hep bir 1mın.nlar sadece siiylcrlcr. Fa-
rın bütün İrak milleti ile beraber sc,·h•cde olan ,.e bu '"Ü7..deıı ,... " " knt hl\<liselcr olurlar! 
bugün pek mahzun olduklannı siir:ıtlc hnrbl hltlrmeye mecbur SAJ>Rt ERTE1'f 
tahmin edebiliriz. -------------

Merhum kral mesaisinden saat 
~rırrida saraya döner; öğleden 

:onra spor ve askerlikle i§tigal 

ederdi. 

B basından intikal eden bir ta
a r d • biatle jimnastiğe fazla mey ı. vb~r ı. 
. • •t golf oynadığı gı ı ata 

Tenıı, cırı , . 
. d' Fakat bunların hepsı de-

bıner ı. h ü til 
. d ve belki da a s n o-

recesın e -
}arak otomobil kullanmagı sever-

.. JümU tadacak olmak-
di Her can o .. 

. aber hayata pek gen~ goz-
la ber h '"kümdarlarını 
!erini kapayan u . 

k r1dec ınilletı tazıyet 
kaybeden a ır 

tderiz. dair ikinci aayıfa-
(Bu movzua . d'-

'"tununda bır ıger ya
ııuı a)bnct au 
zınm vardır.) 

- at 4 (A.A.) - ·veliaht 
Bağd 'rsal jkinci Faysal adı 

prens ~ain edilmiştir. Prens Ab-
ile kral ıl . nasbolunmuştur. 
dullah ta naıp · ·11· r i :ıneselesı :mı 1 

Niyabet :ınec :an kail olarark hal 
:meclis tarafın hükUmdarhk 

d.1. e'-·e kadar d 
le ı ınc " . . hilkflınet icra e e. 
salahiyetlerını 

cektir. .-:ı., lilk :milli :matem 
Hükmet 40 5~~ "Iümil yal. 

. · J{ralın o 
ilan etmıştır :.. biitün .Arap mem 

Altıncı Büyük Millet Meclisi-
nin açıhşından intibalar 

nız Irakta degıl . bir tesailr u • 
Jeketıerinde derin taraftan tazl
yandınnıetn'· He~ ektedir. Km- Mecli.! Reis: Abdülhalik ncıı rin, Ba~ıcT.··t"l Refik Saydam, Par. 
yet telgrafları ge ~ i çarşamba 

1 
ti Gcııel 8C1.."Tctcri Fikri Tüze, Anl:ara nıcbııslarmdan Bol/...~ ye. 

ım cenaze :ınerasllll min ediyorZar. 
giinü yapdacaktll'• 

Jurnal döMoskova diyor ki 
~~"" 

Çemberlayn'nin nutku şü~be 
ve endişe uyandırıyor 

Karar.sız te:f'.:>irlar sul:ı3. zarar varmakten 
başka bir~eye yaramaz 

l\Iosko,·a, 4 (A.A.) - Jurnal dö 
~losku başmakalesinde ı..l iyur ki: 
Avrupanın Lütün kikük \C ortıı 

dcvleUeri 'e Fr:ınsa ile Jngıllcrcrı ı ıı 
de hayati nıerıfn:ıUeri doğrucl:ın doğ. 
ruya tebdil altındadır. ~u ı.ual \'arıı 
olmaktadır: l'ılutaarrıza ınuk:ı\'enıeı 
veya ıııul.:aveıııet tcşclılıilslcri lıır tek 
ınıııtokudu \C hir tek istikaıııette in
kjşnr cdt!rse J.:ari midir? 

Çemberlayn'ııı lıeyan:ıtı her lıal<ll 
1ns.iliı siyasetinde bir dcAişiklik gös· 
terıyor ,.e müsLct bir alAka uyandı· 
racak mahiyellcdir. Ancak, lııgillerc 
hUküınclinın sun tcşeblıüslel'i en iyı 
l~r~ du mütalea edılse bile lııgilıı 
sıyaselındeki bu değişiklik hcnuz nok 

tir. En rnlilıiııılerl fodııl olmak üzere 
d iğer birçok AHupıı de,lctlerınin 
.111111 h:ıreketlerınıle de buna benzcı· 

miişıılıedeler yıı pmak ınümkündur. 

işi bunun içindir ki SO\') el crknrı
umumlyesi garp devletlerinin bazı si· 
vasi kra:ılları karşı sında lcnkltçi o
l:ırnk kalmnktadır. fırne bunıtn için· 
dir ki, Çcmlıerlııyn'in beyıınatı - ki 
başk:ı ıaın:ın mcmnuııiyclle karşıla· 
na bilirdi - şüpheler ,.e hnt~d endişe· 
ler uyandırmnktodır. Kısmi ve karar· 
~ız tcdblrkr sulha zarar yermt>kteıı 
h:ışka bir şcrc yııramnz. Kollektlf em• 
niyeti tnkvlye için umumi tedbirler 
l{ızımdır. 

~~nk;: ~~~~:~:z olduğunu görmeme)~ Romen dostlarımız 
Filhakika, lıüliln A\'rupa)B hattA 

Anupa haricindeki harp ocıık.luıııa 
tııınil tedbirler lazımdır. Yani Jrnlielı;
tir emniyeti korumak gerektir. 'l'cca· 
\•üze uğrn)acak şu \"eyrı bu memle
kete lıir taraflı olarak y:ırdııııdu \'e
ya )ardım \'aadinde bulunmak kıifi 

ıJeaıldir. Büyük, kfıçük butiin sıılhcu 
devletlerin eınniyelinı kuH etlcndire
cek ko!Jekti! bir anlrışm:ıyıı işlirak el· 
ınek elzemdir. 

Bunu mvzuubahls ederken ynlnıx 
l.orıdra ve Parisln tereddütlerini de· 
ğil, taarruza doğrudan doğruya ma· 
ruz buluııcııı bazı devlcllerin de lı :ı tıı 

hareketini knsdediyoruz. 
G:ızete, bu husust:ı misal olcırak Po

lonlynyı zikrederek, şimdiki hariciye 
nazırı Bekin milletler cemiyetine ,.c 
kollektir emniyete daima mu:ırız ol:ı
geldiğini, Polonyanın şeref garanti 
paktını akim bıraktırdığı zaman lıu 

memleketin haricl sb nsclinc iene 
Bekin idare ettiğini ,.e nihayet l'o· 
lonyamn faşist Almanya ile tc~riki 

mcs:ıisini kuvvetlendirerek Cckoslo· 
l'ııkyanııı parcalanmasına iştirak ey
lemiş oldulunu hatırlatıyor ve diyor 
ki: 

"Polonya siyasetlnl deJişUnneyi 
acaba haklk:ıten .kurar vermiş midir? 
Yoksa fslikb:ılde de tcraıi siyasetine 
ve mutııarrız Alm:ınya tarafına şark
makta devam mı edecektir. Mutaar
rıu karşı müşterek beyanname pro
jesinin uAradığı akıbet Polonyonın 

kolleklit emniyet yoluna girmiş oldu
ıtundon şüphe ettirecek bir keyfiyet· 

Türk kültürüne rağbeti 
artırmak istiyor 

Bükreş Unh•ersitesinin bir Tür 
kiyat kilrsilsü ihdas etmesi dol~ 
yısiylc "Univcrsul" Romen ga.z.e. 
tesi neşrettiği bir makalede bu 
kürsilniln Jhdasmda gecikildiğini 
yazmakta.dır. Garete ezcUmle göy 
le diyor: "Diğer Balkan meınle • 
kctlerinde olduğu gıöi Türk kül
türU, Romen milli, içtimai haya. 
tına da nüfuz etmiştir. Bu sebep. 
le milli hayatımıza bağlılığı o • 
lan Türk dilinin Romen üniver. 
sitesinde öğretilmeslle Türk mil
li hazine evrakında ve milli kil. 
tüphanclcrinde Romen milli tarL 
hi hakkmda tetkikat yapılması 

da kolaylaşacaktır ... 

Romanya Hariciye Nazı
rının ziyaret tarihi 

Bilk:reşten gelen haberlere gö. 
re Romanya hariciye nazırı Ga... 
fenko'nun Ankarayı ziyareti. ni. 
san ayının ikinci yansında '-aki 
olacaktır. 

Romen nazırının bu ziyareti, 
son Balkan Antantı toplantumı. 
da Hariciye Vekilimiz Saraçof
lunun yaptığı davete icabet ma. 
hiyetindedir. 

92r~p Düşündükçe -- ,_, ~ ,_,, ~-~~ 

Görünür kazalar! 
Dilimizde "kaza,, diye hir aöz vardnt. Görünmez, Mzilmn; 

t~dbir hiıarlariyle karıılanmaz, öniinden kaçılmaz bir varlık ha· 
hı Je t.aavvur edilir. Vicdanımızı azaptan yakamm 1rammua . , 
pençeıınden kurtannak içinı hatalarının karıı11nda da ona uim
dıinnız olur. 

· - Eh! Ne yapalım kazaya uğradık iıte! 
Deriz, / 

Hakilodte tedbirin dıpnda kalmıı mücerred bir kaza Yar 

mıdır? Buna benim aklnn ermiyor. Fal<nt hallan dilinde bu aöz 
var, içinde de bu inanıı yapmaktadır. 

Yani, demek istiyorum, ki ıimdi, ben, inkara kalksam da, 
o, yok edilmiı olmıyacak. 

Sebeplerle neticelerin aroundaki derin bağı bı1enler, hazır
lanıılardan selt:cefin renk ve teklini anlarlar. Hamurla kale :va· 
pılanuyacağı ıibi, çelikle de yutık doldurulamaz. Her §eyİn an. 
dine göre bir oluı tarzı vardır. 

Profesyonel bir hırsızı, cetirip sandrl<cmini yapananız, mÜ• 
eueaenin iflasına artık "kaza,, deyemezıiniz. Çünkü bu netice, 
baılarken iıledifiniz hataınm yavrusudur. 

lıte bunun içindir, ki eskiler, kazayı görünür ve görünmez 
cliye ikiye ayınrlarch. Görünür kaza, etrafı emniyet çemberile 
ku,ahlmamıı, teclbirle deıteklenmem.iı bozUkluldardan idoğar, 
sayılır, cörünme:ııde insan güc:ünün dıtmda kalan bir lkudret 
tevehhüm edilir. 

Fakat bili, yer yer görünür kazalara gebe ıeylerle karfıla
flYOl"UZ. Meaeli, Mmrçarııaımn Çiçekpazan t11rafmdaki kapı· 
unda )'Jllardanberi bir iıkele kurulu dunır. Bu iskelenin kalasla
ll vaktiyle beyazdı. Şimdi ıimsiyab olmuılar. Yağmur ve zaman 
elbette onlan abanozlaıtrnmdı, çürüttü. Bu karalık, bir tehlike 
allmetidir. Her öaünden, albndan geçerken, burada bir gün bü
yüle bir feli1cet olacaiı aklımdan ıeçer, ürperirim. 

Bu iakele buraya niçin kurulmuttur? Yıllarca neden bu hal
de bıralalmııtır? Bilen yok. Ora,. sözlerimizin dönmeli için, 
o kaalılann inaan kanma bula,muı, eııkaz altından parça parça 
yurtt.ı cenazelerinin çıkacağı felaket gününü mü Wdiy.oru?. 
Buradan bu itlerle alikadar hiç kimse geçmiyor ma ,.,lua?. 

HAKKI SOHA GEZGiN 
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Tarihten bir yaprak: 
-- ~--ı:w:ı: aacs " 

Yer varsa 
Bazı devletler müstemleke ıe\•

dasına düıtüler.. istiyorlar. Ya 
verin, ya alacağız diyorlar. Bunun 
iç.in de kötü kişi olmayı göze alı
yor, sulh içinde yaşamıya can atan 
ların yüreklerini sık sık hoplatı
yorlar. 

Muuolini tıon nutkunda gene 
birçok isimler saydı. Tabii yer sa
hipleri de cevap verdiler. 

Müstemleke isteme~ bana eski 
bir fıkrayı hatırlattı: 

Aziz Özer admda Nasrettin Ho
ca kadar latifeci bir zat günün bi
rinde ölmüş. Ahlb:ıpları veya akra
balan hayabnda kimsenin kalbini 
kınnamıı, fazla olarak herlcese 
neşe saçmış Azize, son vazifeyi 
yaparken bir de çelenk yapbnna
ya karar \-ermişler. Aziz Özer fs
tanbul dışında bir yerde imiş. Çe
lenk ltıtanbulda.. ... ısmarlanmış. Fo
ti adındaki çelenkçiye çelengin üs 
tüne "Aziz Özer,, yazısının da iliş 
tirilmesini bildirmişler. Bir mü:l
det sonra isme bir cümle daha ila
ıre edilmesini lüzumlu bulmuşlar 
ve Foti Efendiye şöyle bir telefon 
çekmişler: "Aziz Öttr" c ''Yer 
varsa mekMım cennet olsun!,, 
cüm1esini ilS.ve et. 

Demi~ler. 
Foti Efendi de k.ağıttıı yer bul

muş ve arzuyu yerine gctimüş. 
"Aziz Özer yer varsa mekanın 

cennet olsun." N. A. 

,~ :~~~::~·I: :~~;::::~~:n ı: 
mükemmel bir eser olan !i 

A i: 

~LALEI! 
il Sineması .. 
ffYarHl faaliyete başlıyor}i 
~I Ak§am tam saat 9 dali 

iı TiNO ROSSi'nin 

~ P ARİS !i 
:: li 

IIŞIKLARI~ 
... -······················-·----· ...... -.... ........................ ---.... -----···----· 
r~ı TURAn~ ~ı,~~~ROSU 
~ Ertuğrul S:ıdi Tek n 
'.; ıırk:ıdaşl:ırı 

(IJirinci defa) 
L W.\M O KAMEI.h (4 P.) 

;C'Sc> AtilA Rc\'Osü - Miçe Pençd 
Yar~elesi 

H \LK OPEnETt 
Ihı akşam 9 dn 

ZOZO DAL'MAS'l.A 
(EnallC'r) 

Lehistan Harbiye Nazırının 
. -

mühim bir makalesi __________________________ ___...__,_, ,_ ,,_,swwws._. 

---= -
"Lehistan tek başına da kalsa,, 
«Kanının son damlasına kadar kendini müdafaa edecektir» 

Lehistan Büyük Almanya ile 
Sovyet Rusyası arasındadır. Bu 
demektir ki askeri bakımdan dai
ma nazik ve müşkül bir vaziyette 
kalmıştır ve bugün de öyledir. 

Fakat bu vaziyet bir mtil:ldetten 
beri daha vahimleşmiş bulunuyor. 
Zira Çekoslovakyanın ilhakı ile 
Almanya Orta ve Şarki A vrupada 
münakaşa edilemiyecek bir sevkül 
ceyş üstünlüğü kazanmıştır. Çe
koslovakyayı elde etmesi Alman
yanın vaziyetini gerek askeri ba
kımdan, gerek malzeme bakımın
dan kuvvetlendirmiştir. 

Alınanyanm hududu da 500 ki
lometrelik bir kestirme yol kazan 
mış bulunuyor. 

Almanya, Slovakyayı elinde tu
tarak Macaristan üzerine tesir ic
ra edebileceğini düşünüyor. Ma
caristan da kenl:lisini bu tesire ka· 
pdacak vaziyette görebilir. 

Bu suretle Almanya Romanya
yı gittikçe daha fazla tehdit etmek 
te.dir. Romanyanın ziraat zer.gin
liklcri ve petrolu Almanyaya arzu 
vermekten geri kalmıyor. Son ti
caret anlaşması Romanya Alman
yaya petrol vermeyi kabul etmiş 
ve bu suretle - müşkülatı tama
mile halletmekle beraber - için
de bulunduğu vaziyeti biraz dü
zeltmiştir. 

Fakat, bunun üzerine Lehista
nm da askeri vaziyeti doğrudan 

doğruya çok vahimleşmiş bulunu
yor. Slovakya 24 Mart anlaşması
nı kabul ederek istiklalini fiilen 
'kaybetmiştir ve bir müddet sonra 
Almanyanın kuvvetli bir silah !de
posu haline gelecektir. Slovakya
nın I .. ehistan hududu her halde tak 
viye edilecek ve burası Almanya
ya bir kapı teşkil edeceği gibi, Al
man ordusunun şarka ve cenubu 
şarkiye doğru ilerleyişinde yan
dan takviye vazifesi görecektir. 

Berlin Memel'i alarak ve Litvan 
ya üzerine tazyik icra ederek Le
histana şimalden de çevirmek isti
yor. Bu suretle Almanyanın Lehis 
tan üzerindeki kıskacı gittikçe da
ralmakta:lır. 

Bu, Lehistanı ümitsizliğe diişür 
mekle beraber, endişeye sevke
den bir nokta.dır. 

- VA~A~: ------mllİllJ! 

1 
Eski Leh Başvekili ve lehistan Harbiye Nazırı 1 

GENERAL SIKORSKI 

······························································••••..-.-a••··-·-·· .. ··· .... 
Bugün A vrupada bütün hadiselerin merkezini Lehistan teş

kil ediyor. Almanyanm tarka doğru ilerleyiş gayesine Lehistan 
nasıl mukabele edecek? Lehist~nın siyasi vaziyetinden ba!ka as
keri vaziyeti nedir? 

Lehistanın eski Başvekili ve Lehistan Harbiye Nazırı Ge
neral Sikorski bir makalesinde bunu geni~ bir ~ilde tahlil edi
yor. 

aynı değildir. Romanya meselesin
de de v~iyet böyledir. 

Sinyör Mussolinin Almanyanın 
ne Varşovaya ilerlemesinden, ne 

de Romanyayı hakimiyeti altına 
almasından bir şey kazanacak de-

ğildir. Hatta İtalyanın ondan son
ra Alman tehdidine daha fazla 

!doğrudan doğruya maruz bir va
ziyete gireceği söylenebilir. 

O halde Kont Ciano İngiliz mü 
messilinin tekliflerine kulak ver-··-----·-····· ............ ····-·················-··-·················· ................ . miştir. İtalyanın Lehistan ve Ro

şına bile kalsa, muhakkak çarpışa- manya ile münascbatı iyi olmakSon iki sene zarfında Almanya 
200 kilometre arazi, 20 milyon nü
fus kazanarak gerek askeri, gerek 
coğrafl vaziyetini kuvvetlendirmiş 
bulunuyor. Bunun için, Almanya
nın artık kısa bir harp fikrinin 
hülya olduğunu anlal:lığı ve dün
yayı fethetmek için uzun bir har
be hazırlandığı düşünülebilir. 

caktır. Ne olursa olsun Lehistan 

Bu harbin ilk safhası Alman kı
talarırun Praga girmeleri ile kaza 
n lmış sayılabilir. Ogün Herr Hit
ler "Milli Devlet., umdesini bıra
karak ''Mukaddes İmparatorluk,, 

kelimesini parola olarak almıştır. 

Bu, her halde Sinyör Mussoliniyi 
düşünceye sevketmiştir. 

* * * 
Alman yanın Orta ve Şarki Av-

rupaya doğru ilerlemesine mani 
olmak üzere alınacak her türlü 
tedbiri Almanya kendisi için birı 
çevirme hareketi sayacaktır, bu 
matfım. Fakat ne ehemmiyeti var? 

Elverir ki, büyük devletler mü
essir bir milletlerarası iş birliğine 
karar vererek, lazım olan emniyet 
ve müdafaa tedbirlerini alsınlar. 

Daha !doğrusu, yalnız bir müda
faa tertibatı değil, aym zamanda 
bir sulh vaadi olması için, Orta ve 
Şarki Avrupadaki büyük devletle
rin birliği, buna değer verecek o
lan maddi, iktısad1 ve mali şartla
n da tesbit etmeleri lazımdır. 

Lehistana gelince, memleketi
miz vazifesinden ayrılmıyacaktır. 
Her millet gibi Leh milletinin de 
kusurları vardır. Fakat büyük bir 
meziyete sahip bulunuyorlar: O 
ifa ateşli ve şuurlu vatanperverli
ğidir. 

askeri ananesine sadık kalacaktır. 
Memleketimiz kendi istiklalini 

müdafaa ederken, lüzum gördüğü 
anda, sulh ve hürriyeti korumak 
için çarpışanların yanı başında da 
yer alacaktcr. 

*** 
Rusya. bir harp çıkarsa kendi 

hesabına Japonya ile uğraşacak
tır (burada benim ve arkadaşları
mın şahsi fikrini ifade ediyorum), 
fakat birçok iptidai ma!:ldeler ve 
silah vererek bu devletlere yar
dımda bulunabilir ve hüsnüniyet 
taşıyan bir bitarafhkla, iaşe ve mü 
himmat temin edebilir. 

Sovyet ordusunun en iyi silahı 
o1an Rus hava kuvvetlerinin yar
dımı ihtimaline gelince; bu, tetkik 
edilmesi lazım gelen bir meseledir. 
Rus tayyarelerinin yardımr, Rus· 
yanın komşusu olan devletlerin 
ondan görebilecekleri en büyük 
yardım olacaktır. 

Almanya ile müşterek hudıi:iu 
olmıyan Rusyadan garp devletleri 
nin istiyebilecekleri şey bundan 
ibarettir. 

Lehistana Rusyanın yardım ede 

bilmesi için vaziyetin artık ümit
siz bir çehre göstermesi liizımdır. 

İtalyanın vaziyeti 
Fransızca Jntran. gazetesinden: 
İngiliz hükumeti İtalya ile siya

si temaslara geçti. Romadaki iş 
güderi Kont Cinano ile görüştü . 
Mister Çemberlayn'in beyanatı bu 
müzakerelerde şüphesiz mevzuu 
bahsedilmiştir. Fakat ne konuşul
duğunu kimse iyice bilmiyor. 

tan ziyade dostanedir. Bu iki mem 
leketin Berlin boyunduruğu altı
na girmesine seyirci kalabilir mi? 
Hiç zannetmeyiz. 

Her halde Sinyör Mussolinin ne 
düşündüğünü öğreniriT.. Führerle 

olan beraberliğini tekrar ilan etti. 
Fakat bu beraberlik hakikatte mev 
cut değildir. Şu muhakkak ki, Le
histan meselesinde Roma - Berlin 
mihveri devletlerinin menfaatleri 
birbirine muhaliftir ve dünyanın 
en güzel nutukları bile bunu deği§ 
tiremez. 

İtalyan or1.:luları Alman ordula
rı ile beraber Lehistana, Roman
yaya, sonra da Yugoslavyaya hü
cum eder mi? 

Sinyör Mussolini ne kadar hid
detlenirse hiddetlensin, tehlikenin 
Fransadan veya İngilizlerden gel
miyeceğini kendisi her halde çok 
iyi bilir. Onun için, bugünkü en
dişeli meselelere Mister Çember
layn'la beraber hal çaresi aramak 
ister. Bir taraftan Almanyaya. 
Fransa ve İngiltere arasın.da bir 
köprü kurmaya çalışır. . 

Bu, kolay bir şey değill:lir. Bu-
nu tekrar edelim. Fakat sulh im
kanları arasında bu da var, ki pek 
de uzak bir ihtimal değil. 

GALLUS. 
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ABONE TARlFESl 

Altmlekt:t Memleket 
tcindc dııında 

Aylık 95 155 Kr. 
3 aylıl 2GO 425 • 6 aylık 475 820 •• 1 yıllık 900 1600 .. 

Tarifeden Bıılknn Dirliği 

için ayda otuz · kuruş düşülür. 

Posta birliğine girmeyen yerlere 
ayda yetmiş beşer kuruş zam
medilir. 

Abone kaydını bildiren mek
tup ve telgraf ücretini, nlıone 

parasının posla veya banka ile 
yollama Ocretlnl ld:ıre kendi fi· 
zerine alır. 
Türkfucnin her posta merke:tnde 

VAK/Ta abone ua.:ılır. 
Adres değiştirme ücreU 

25 J..uruştur. 

lLAN ÜCRETLERi 
Ticaret llAnlarının santim -

satırı sondan itibaren ilan say· 
falarındo 40; iç sayfalarda 50 
kuruş; dördüncil sayfnda l; 
ikinci ve üçüncüde 2; birincide 
4; başlık yanı kesmece 5 lira
dır. 

Büyük, çok devamlı, klişeli, 

renkli ilan verenlere ayrı a} rı 
indirmeler yapılır. Resml i111nl:ı- ı 
rın santim - s:ıtırı 30 kuruştur. 

TiCARİ lllAHlYEITE OLl\llYAN 
KÜÇÜK }LANI.AR 

Bir defa 30, iki defası 50, üç 
defost 65, dört defa~ı 75 ve on 
defası 100 kuruştur. Cc aylık 
ilAn verenlerin bir defası beda
\'ndır. Dört satırı geçen iHinların 
fazla s:ıtırları beş kuruştan he· 
sap edilir. 

/li:met kııponu getirenlere 
kilcilk ilıin tarifesi yil.::dc 25 
indirilir. 
\'akıt hem doğrud:ın rloğru

ra kendi idare yerinde, hem An
kara caddesinde Vnkıt Yurdu 
altında KEMALEDDİN !REN 
11An Bürosu eliyle llnn kabul 
cucr. (IJilronun telefonu: 20335 ) 

lii;mdar si~;~-;-~·;ı 
! tKt FtLM 1 
! 1 - Racanın hazinesi 1 
1 2 - Damgalı kadın. 1 
i ................................................. ı 

-
Malzeme itibariyle, Almanlar 

Bohemyayı ilhak ederek 40 fırka
n n silahını, bin hücum otomobili 
ile bin tayyare kazanmcşlardır. 

Çeklerin bir taraftan ağır sana
yii, demir, kurşun, gümüş sanayii, 
diğer taraftan Çek ziraati Alman
ya için de yedek malzeme teşkil 
edecektir. 

Bugün Lehistanın her tarafında 
görülen isten gelen tezahürler bu
nun delilidir. Lehliler memleketle
rini kanlarının son damlasına ka
dar müdafaa edeceklerdir. 

Bir milletin değerinin baş şartı, 
şimdiye kadar, mücadele arzusu 
taşımasıdır. Kuvvetli ve emniyetli 
bir evlaJ:lı olan Leh milleti, tek ba-

Bazılarının ileri sürdüğü farazi
yeye göre İngiliz Başvekili Sinyör 
Mussolinin Berline tavassut etme 
sini istemiş. 

Mihverin kuvveti ne olursa ol
sun, şu muhakkak ki İtalyanın 

menfaatleri ile Alman menfaatleri 
Lehistan meselesi~:le . birbirinin 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Komauzma 

rerken, otelci ile karşılaştı. Trifon, so
murtkan ve düşünceli idi. 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derha! ke

.. ser. İcabında günde 3 kase alınabilir. .. .. 

Karamazof . ' Kardeşler - Ne o Trifonl Beni mi arıyorsun? 
Otelci sıkılmış gibiydi. 
- Hayır 1.. Niçin sizi arayayım? .. 

o derece yumuşa'k ve cana yakındı ki... 
Bana ne güzel bir sesle, ne sıcak ~rkı
lar okurdu... Yahut belki o zamanki 
sersem benliğim onu böyle görüyordu ... 
Şimdiki adam, hiç o benim sevdiğime 

benzemiyor ... Bu, büsbütün başka bir 
herif... Yüzü o kadar değişmiş, öyle 
bozulmuş, ki başka yerde görse)IJim 
tanımazdım. Yolda gelirken kendi ken
dime birteviye : 

lamaktan şişmiş yüzünde tatlı bir giılü
şün ay'dınlığı yanmıştı. O herif içeri 

girince, gönlüm bulandı. Kalbimde bir 
ses : "Küçük budala 1 Bak işte sevdiğin 

Yazan: Dostoyevski 
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durdu. Makroiye gelirken, vicdanında 
çalmanın, kan dökmenin azabı Yardı. 
Fakat o zaman yine bu ana nisbetle da
ha iyice bir halde idi. Çünkü Gruşinika 
da bir baŞkasiyle yola çıkmış, onu ha. 
yata bağlıyacak hiç bir şey kalmamıştı. 
Artık ldaha kolaylıkla karar verebilirdi. 
Zaten intihardan başka da çıkar yol gö· 
remiyor.du. Fakat aksiliğe bakın, ki ha~ 
yatına bir kabus gibi çöken rakip, bu 
netameli ''meşum,, adam, işte arkasın
da tek iz bırakmadan kaybolmuştu. He. 
rif, kendini kilitlemiş, heybetinden sıy
rılarak maskara bir sima bağlamıştı. 

Gruşinika, nasıl bir alçağı sevdiğini gö
rerek utanç içindeydi. Bu dakikada her 
şey ona yaşamağı emrediyordu. Zavallı 
ldelikanlı: 

- Yarabbi! Duvar dibindeki çimen
ler üstün.de yatan ihtiyarı kurtararak 
lleni katil etme. Çektiğim biiyük ve de· 
rfn 4zap yeter bana Ailahım f Sen, be. 
nim gibi günahkarlara şifa vermek için 
mucizeler yaratmıştın... Eğer vurdu
ğum ihtiyar ölmezse, ben, döktüğüm ka 

nı, gözyaşlarımla yıkayarak ona kendi. 
mi affettireceğim. Çaldığım parayı ye
rin dibinden çıkararak ödeyerek namu. 
sumu kurtarırım. Bütün bunlardan yal
nız vicdanımda pişmanlık acısını bütün 
ömrümce taşıyacağım. Bu. beni bir baş 
ka suçtan koruyacak .. Fakat beyhude 
bütün bu ümitler ... Uğursuzluk ve fe
laket etrafımı sarmış .. Her yer karan
lık .. 

Diye yalvarıp yakarıyoı:ltlu. 

Ama, yine bu karanlıklar içinde bir 
ümit ışığı görünüyordu. Gönlünün sul
tanına koştu. Bu gi.dişte ebedi bağlam. 
şı andıran bir hal vardı. Onun aşkı bir 
dakikada Mityaya bütün bir ömrün a
zap ve işkencesine tahammül kabiliye. 
tini verecekti. Ondan başka bir şey gör 
memek, ondan başka kimseyi dinleme
mek, başka şey düşünmemek yalnız bir 
gece için, hatta bir sı:at. bir dakika için 
bile olsa bütün dünyaya ve biltün bir 
8mre bedeldi. 

Böyle düşüncelerle yüklü, salona gi. 

Şey ... Ama nerede idiniz? 
- Neye burun ediyorsun? .. Canını 

sıkan bir şey mi var?.. İstersen ha eli 
sen git yat.. Bekleme ... Saat kaç? 

- Üçü geçiyor galiba ... 
- Biterelim eğlenceyi öyle ise... Bi-

tirelim. 
- Hayır, hayır. Canınız istediği ka

dar zevke.din ... Keyfinize bakın. 
Mitya bu cevap üzerine dans salonu-

na koşarken, içinden : 
- Nesi var bu adamın aceba ? .• 
Diye düşünüyordu. 

Groşinika, orada değildi. Mavi oda
daki kanapede Kalganov uyukhyordu. 
Mitya, perdelerin arkasın.dan baktı. 

Genç kadın eşyaları üstüne oturarak 
başını yatağa dayamış, hınçkırıklarını 

sezdirmemeğe çalışarak hüngür hün
gür ağlıyor.du. Dimitriye yaklaşmasını 

işaret etti ve elini elleri arasına aldı : 
işaret etti ve elini elleri arasına aldı : 

- Mitya, Mitya ... Ben onu sevmiş

tim ... Beş sene boyuna sevdiğim, bu a
dam mı idi, yoksa içimdeki kinmi pek 
bilmiyorum ... Evet, onu, onu seviyo
rum ... Aksini söylediğim vakit yalan 
ıöyliyordum. Heniiz on yedi yaşıdJa 

i.dim Mitya .. O, o kadar tatlı, öyle şen 

- Ona nasıl koşacağım ?. İlk sözle
rimiz ne olacak ? Nasıl bakışacağız ? 

Suallerini soruyordum. içim içime 
sığmıyordu. Onu görüuce, bir kova kir
li suyuı baştan aşağı giymiş gibi oldum. 
Şaşkın lıir mahalle mektebi hocasına 

dönmüştü. Bu hal bana da sirayet ede
rek aptallaştım. İlkin sandım, ki şu u
zun arkadaş onun açılmasına engel olu 
yor. Onlara bakarken, keııt:li kendime: 

- Niçin söyliyecek bir şey bulamı
yorum 

Diyordum. Biliyor musun ki onu bu 
hale koyan, böyle hayvanlaştıran karı
sıdır. Hani şu uğrunda beni sokağa 

attığı kadın ... Baştan başa değiştirmiş. 
Ah Mitya utanıyorum ... Çok utanıyo

rum ... Şu beş senelik zamana lanet ol
sun. 

Groşinika, Dimitrinin elini bırakma
dan yeniden ağlamağa başlamıştı. 

- Gitme Mitya. gitme ! Söyle bana 
kimi seviyorum 1 .. Burada birini sevdi
ğimi biliyorum ... Bu biri kimdir?. Ağ-

mahluk 1,, diye bağırdı. Sen gelince ru
humun gecesinde sabah oldu. Her şey 
parladı. Kendi kendime : 

- Kimden korkuyor aceba ? 

Diye sordum. Çünkü halirlJe korku 
vardı. Konuşamıyordun. Sonra 

Dedim. Aklıma Aliyoşaya pencere
den seslendiğim,, Dimitriye söyle, 'ki 

Gruşinika onu bir saat sevmişti. Şimdi 
de bir başkas·nı sevmeğe gidiyor!,, cüm 

lesi gelmişti. Fenya sersemi mutlaka 
sana bunu anlatmıştır... Senden sonra 

bir başkasını sevebileceğimi nasıl ağzı
ma aldım?.. Bilmiyorum. Beni affet 

Mitya, bağışla suçumu .... Beni halfi se
viyor musun? .. Ha, seviyor musun? .. 

Genç kadın ayağa kalkmış, elerini sa

adetten tutulan delikanlının omuzlarına 
koymuştu. Gözlerini, gülüşünü vecd i
çinde seyre:iiyordu. Birdenbire onu kol 
farı arasına aldı. 

- Seni harap ettiğim, ıztırapların en 
acısını verdiğim halde beni affediyor
sun ha?.. Hepinize işkence etmemin 
sebebi, hep ken<li fenalığımdır. Bizim 
evde kırdığın kadehi hatırlıyor mu"un? 

(Devamı rnr) 
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·Bir sivri akıllının maceraları: 

Belediye varidat teklif bütçesine göre 
-···················----····-·-... --·-···-······....__ 

Tahsil şubeleri elim 
ve mefluç bir haldedir 
Belediye muhasebe memurları kurs· 

lardan geçirilecek, muvaffak 
olamıyanlar çıkarılacak 

Belediye dalmt encümeni Ya· 
1i vo Belediye Reisi Dr. L\ltfi 
pırdarın başkanlığında dün sa

bahtan akşama kadar süren bir 
içtima yapmış, belediye bütçesi· 
llln masraf kısmı üzerinde çalış· 

bakayası hakkında esaslı bir 
takibat yapmamışlardır. lcra 1-
ı;;indc de muntazam bir usul ta
kip cdllmemiş, bedeli icar haciz 
defterleri tutulmamış, kira be· 
delleri haczedilmesine rağmen 
kiralarını vergi borcuna mahsu
ben şubelere tevdi etnıiyen ki· 
racılar hakkında lıir muamelo 
yapılmamıştır. 

Vagdman davasın- 1 j Radyo ve Tiyatro J 

da son safha Ankara Radyosu 23.'5 • 2' Sou *"' "'"'''"' vn , • • 

Beraet eden Koleti kocasını affetti 1'0nKtYF. RADYODfFüZYo~ ;~~,~ı~~~;~a~. G/ 4/ 1939 
POSTAr.ARI 12.30 Program. 12.35 Türk müzl-ıştır. 

Vlldyctln hazırlanan 939 büt
ccsipde hesap işlerini aldkadar 
den kısmın teklifinde bu teş

kilatın mesaisi hakkında mU· 
im esaslar vardır. Belediye 
uhasebo teşkilfltı yeni baştan 

rganlze edflecektir. Tekli( bUt
Cesinde deniyor ki: 

Katil Vaydmau !Jii>!!"'*'IFll;P"='~--.-r-.-------·--
ile nrkadaşla -

Tii.rkiye Raı/yosıı - Aııkara Radyosu 12.30 Program. 12.3'1 Türk müzl· 
DALGA UZU:-\LUGU: 8i - PJ. 13 i\lcmleket snnt ayarı, nJ:ıns 

rmdan ~lilyon l . f'!li .. .,.. 

dama, suc or -

taklarından Jnn 
Elan hapse malı· 
kum edilmiş, Ko 
let Triko ismin· 
deki kadın da 
beraet etmiştir • 

Vnydman, hak· 
kında verilen 1- _ 

1639 ın. 183 Kcs./120 Kw. T.A.Q. ı·e meteoroloji lınlıcl'leri. 13.15 • 14 
l!J,24 ın . 15195 Kcs./20 Kw. T.A.P. ~lilzik (Karışık program - PJ.). 18.30 
31,ıO rn. 9465 J\cs./20 Kw. Program. 13.35 Müzik (Homans, halk 

TCnKlYE SAATlYLE 
ÇAnŞAl\IBA - 5/4/1939 

ı . 13.30 Program. 12.35 Türk rnlizi· 
ğı. Çal:ınlar: Vecihe, Ce\'det Çağla 
Refik Fersnn. Okuyan: Radife Ne;.~ 
dik: 1 - R:ıst Peşrevi. 2 - Refik 
Fersan -Ha.st -::ırkı "'akd ·ı v - ı ı cı ı:ını 

ateşin. 3 - Udi İbrahim • Rast şar-

şa rkıl:ırı ve saire - PJ.). 19 Konuş
ma (Ziraat saati). 19.15 Türk müzi· 
ğl Fasıl Jıeyeti): ÇalanJ:ııı: Hakkı Ver 
nı:ın, EşrcC .K:ıdri, Hasan Gur, Basri 
OrJer, Hamdi Tokay. Okuynnl:ır: Talı 
siıı Karakuş, Safıyc 'l'okay. 20 Ajans, 
meteoroloji hnberlcri, zirn:ıt borsası 
(fıyatJ. :W.15 Türk muziği: Çalanlar: 

"Şube teşkllfttı olan mahal· 
lerde mükellefler bina, buhran 
\·e arazi, tanzifat Ye . ten 1tirlye 
\'ergi ve resimlerini şubelere 
Cetırmek mecburiyetindedirler. 

Mmtakasında 8054 lıinası bu· 
lunan ve kısmı azamı akar ma· 
biyetlnda olup bedeli icarları 
haczcdilmek suretiyle bina, buh 
ran .Ye tanzifat ve tenvlrlye ver· 
gi ve resimler! maliye ve sabıka
sından binlerce lirayı tahsil et
mesi icap eden bir şube de 8 ay 
zarfında ancak 2u9 binanın be· 
deli icarı haczedllmiştlr. lcra 
memurları usulsuz ve ı>rogram· 

dam kararını, 

başını önüne e
ğerek dinlemiş, 

Bernet eden Jfolct :ı rkndn~larilo 
kı • Sevmediklerimle gönQJ nvulnın 
4 .-. !.eminin • Rııst şarkı - Sazın gi: 
bı sıneın dahi. 5 - Ce,·del nğla - T:ık 
sim. ~ - llırahlııı efendi. Mahur şnı
kı - .Snlıah olsun. 7 - Mnhıır saz se
'.ıınisi. 13 ~femleket saat ııyıırı, a· 
J::tııs, meteoroloji haberleri. 13.45 • 
14 lıHizik (Hiynscticumlııır lınndosu. 
Şef: JJısnn Küncer) : 1 - O. Ouillon 
• Marş. 2 - Jolıann Strauss - \'iya. 
na kanı l vnls). 3 - Ouber - Tacın cl
ııın~ları operasının uvertürü. 4 - S. 
Joncs - Geisha operetinden potııuri. 
18.30 rogr:ım. 18.3;; .Müzik (Balo mü
ziği - Pi.). 19 Konuşma. 19.15 Türk 
nıLiziıJi Fasıl lıcycli): Ccliıl Tokses 
\ ' C arkadaşları. 20 Ajans, melcorolo· 
Jİ lınlıerlcri, ziraat borsası (fiynl) .. 
20.15 Türk müziği: olanlar: Yecilıe, 
Fnlılre Fersan, Hefik Fersan. Oku· 
yanlnr: .l\lustara Ç:ığlnr ve Sem:ılıal 
Özden ses. ı - llüzznııı peşrevi. 2 -
Eıeııı efcıu.li • Hüzzam ş::ırkı - Eşkı 
~cşnıinı lı:ısrclinle. 3 - Udi llusanın 
- Müstc:ır şarkı - Gilli yar elden. 4 -
~evki beyin - Hüzzam şarkı - Küş:ıde 
laliim. 5 - Vecihe - Konun taksimi. 
G - Hiizz:ım !ürkü • Sanada y:ıptı
r:ıyıru Xnciyem. 7 - Udi Ahmcdin • 
\eeıııkfırdi şarkı - Bir \'efnsız yııre .. 

8 - illustnfa Ç:ı,·uşun - fükri:ı: şarkı • 
Elmas senin yüzünü gören. 9 - Şev
ki beyin • llicaz şarkı - Kış gclclı 
Cirıık. 10 - Snz semaisi. 21 Memleket 
saat a;)arı. 21 Konuşnın. 21.25 ı:shnııı, 
taln-il:iı, kambiyo • nukut bor.sası (fi· 
yal) . 21.25 Neşeli pli'ıklar - Hr. 21.30 
l'eııısil (Dengi dengine - J\oıııedi) 
Yoznn: J\emal Tözeıı. 22 .l\lıizik (Kü
ciik orkestrn: Şef: Xcciıı Aşkın): l -
Wıııtcr Noack • Homanlik uvertür. 

Zuhlü llardakoğlu, Cevdet Çağla, Eş
ref Kadri, Kemal Niyazi Seyhun. O· 
ku) nnl:ır: Sadi Hoşses, l\lelck Tokgö:ı: 
l - Tnt) os - .Suziııük peşre,·I. 2 -
Zeki Arif • Suzinak ş,:ırkı - Sc,·diın 
SC\ eli. 3 - Necmi - .Suzinfık şarkı -
.Snııa cnııdnıı sözlerim var. 4 - Y. 
Asım - Suzinlik şarkı - Ayrı düştüm 
se,·siliınden. 5 - llıılk türktısü • ln· 
diım· dağdan ova)n. G - Kemal Ni
l ıızl Se;, bun Kemence taksimi-. 7 -
Fııiz - Setaraban şarkı • Uadei vuslat 
içilsin. 8 - Şemseli in Ziya - Ey gon
ca acıl. 9 - Şetnraban şarkı • Hnyll 
demdir. 10 - Tamburi Ccmıl - Şeta· 
r:ılıan - Sıız sem:ıisi. 21 Memleket sa
at ayarı. 21 Konuşma (Mizah saati) . 
21.15 Esham, tahvilat, kambiyo - nu
kut borsası (Ciyal). 21.25 Neşeli pl{ık 
lnr - ll. 21.30 Müzik (Şan resitali: 
.Soprano Azize Duru tarafından) 1 -
.Schubert - Ninni. 2 - Schulıcrt -
Cül ile çocuk. 3 - .Sıııct:ıııa • Satıl
mış nişanlı kız - opernsıııda Marya· 
nın ary:ısı. 4 - Massenct - M:ınon 
operasının: 1 inci perde ar)nsı. 5 -
J>uccini - "Ln Boheme" operasından: 
i'ılimi'nin ar.rnı:ısı. (i - blnssenet .. 
1\Ja\i gözlerini ne ı .. (Melodi). 21.50 
llüzik llir solist - J>J.). 22 Müzik (Kü· 
çük orkestra - Şer: Necip Aşkın).: 
l - Azzoni - 1\lelodi. 2 - Holzner -
S:ıksunya köylü dansları. 3 - Sch
mid t - lnciler - vals. 4 - Gcbhardt 
- Romans - \'i) olonsel ve orkestra 
için. 5 - Becılıo\'Cn - Skocya hıl\'a· 
tarı. G - Gnngllıerser - Aşk canları -
Şarkı. 7 - Gounod - Ave Marin. 8 -
Hcckteııvald - Grizngde - Potpuri. 23 
.\lüzik (Cıızhnncl - J>J.). 23.45 - 24 Son 
ajans halıerlcd \'e yarınki program. 

Ubclerin adedi geçen senelerde 
nzaıtılarak çok geniş sahalı 

ııube teşeklcUllerl meydana ge· 
lince uzak mahallerde oturan 

Milyon: 
sız çalıştırı l mış, icra memurla· - Ben masumum, gUnahıııı 

rma lıe rayı infaz verilen evrak yok, diye itiraz etmiştir. 
bir daha aranmamış. ve esasen 
vukufları az olan icra memur Vaydınan, cn·eııı. idam kara· 

Mısır radyosunda 
Ukellefler hem ihtiyar edecek· 

lerı vesaiti nakliye tıcretinden 
Ve hem de vakit zlynmdan dola· 

ı kapılarına icra memuru mU
racaat edinceye kadar Yergi 
horcıarını ödememekte ve böy
le on binlerce mükellefe icra 
tatbiki de çok uzun zamana mü
tevakkıf bulunduğu cihetle tah-
llflt nlsbeti mntlüı> dereceye çı· 
karılamamaktndır. 

Yeni şubeler teşklll ile bu 
'llahzurlar izale edilebilirse de 
939 malt yılı bUtçesine fazla bar 
1mamak gayesi düşünülerek te· 
is ve teşkilleri zaruri olan bu 
~ubeleri 940 senesi bütçesinde 
nazarı dikkate almak üzere bun 
dan bu sene mecpuren sarfınn
za-r edflmlştir. Ancak şubeler 
takviye olunmuş ve mıntakaları 
genış olan mahallerde bina, 
buhran, tanzifat Ye tenviriye 
"e numarntnj vergi ve r esimle· 
tfnın de tahslldarlar vasıtaslyle 
tahsiline zaruret hasıl olmuş
tur." 

lıundan sonra mahalle mu . 
Inessuıerl tarafından yol vergi · 
inin nisan sonuna. kadar ta • 

hakkuk ettirilmesi lAzımgeldiğl 
halde bu işlerin muntazaman 
~·apılmadığı, yerginin ilk taksi
tJnın haziran olduğ uhalde def· 
terlerin kısmı azamının tem· 
lnuz, ağustos nylnrmda. ikmal 
edilebildiği, bu yUzden yol ver· 
gısı senelik tnhsilft.tının ancak 
~·Uzde 60 mm toplanabildiği zlk· 
l'edUmektedir. 

Bina Yergisi tahakkukatının 
da scnelerdenberi yapılmadığı 
''e bu YUzden birçok binaların 
·ergi mevzuundan hariç kaldığı 
görUlmUştUr. 

Taksim, Cihangir, Aksaray, 
Lflleli, Moda, Erenköy, Bostan· 
cı, Ayaspaşa, INşantaşı, Maçka, 
Suadiye gibi semtlerde bUyUk, 
lcUçUk binalar muhtelit vergiler 
cleu hariç kalmıştır. 

'l'ahslla.t işleri hakkında da 
Ş(j Yle deniyor: 

"Tahsil şubelerimiz bugUn e· 
ııas vnzifelerl olan tahslln.tı t e· 
~in gayesine ulaşmaktan çok u
ll~k: elim ve mefiCıç bir lıalcledi r. 
t ır kısım şubeler bina, bu~ra~. 

ları da gelişigUzel faaliyette bu· rıııı teınyiz etmek istememiş. 
1 d 

Fakat nihayet, avukntınrının 
!unmuş ar ır. 

d b
. k israrı üzerine kararı temyize 

Başmemurlar an ır ·ısını . t· . vcrmış ır. 
maiyetıerine nafız olamamışlar 

1 
Serbest bırakılan Triko der· 

lvl bir taksimi vezait yapanın-
. i 1 . i t . deme hal babası ve kocaslyle beraber 
mışlar Ye ş erın anzıın e · 
mişlcr, diğer bir kısım memur· Paristeki. bir pastahaneye git· 
:ıar da vazifelerinin omuzlarma mlş ve bır seneden fazla suren 
tevdi ettiği mesuliyetl ldrAk e· mahpusluk hayatından sonra 
demiyerek usulsuz ve program- hürriyet havasını doya doya te· 
sız gellşlgtizcl hareket etmişler· nefflis etmiştir 

Firavunların davulları 
çalınacak 

Evvelcede yazdığımız gibi FL 

ra\•un Şlşak'ın altın tabutunun 

bulunması Mısır hUkUmdarln-

rmm ihsaneslnl Ye saltanatı 

tekrar hatıralara getirdi. 

Fransız alimlerinden M. Mon_ 

tet'nin meydana çıkardığı bu 

dir. Kocası Kolet Trikoyu kucak· Şişak mezarı, Tutank Aınon'ın 
Tahakkuk ve lahsiltı.tı yolu· lıyarak öpmUş ve: meşhur mezarmdan sonra, i-

na koymak icin kurslar acuııya - Ben zaten senden hic şUp- kinci derecede mllhim sayılmak 
karar verilmişti r. Kursla r da mu he etmiyordum, demiştir. tadır. 
vnfCnk olan memurlar işbaşına 
getirlleccktir. 939 malt yılında 
beş kurs ac;ılacalc ve buraya yü

zer lirn maaşlı dört mualllm tn· 
yin olunacaktır." 

.Adamın, knylıolmuş snndı~ ı 

karısını tekrar bulması Uzerlnc, 
onun kendisine ihanet edip baş· 
kası ile kaçıp gitmesini bfle nf· 
fettiğl anlaşılıyor. 

Bu davullar . .Mısırlı l arın gUn. 
!erinde J..""'lra\'Ull gelirken çalrn. 

dığı şekilde çalınacak ve bunu 

bütün dünya işltebllecektir . .A. 

Fransız Cumhurreisi hakkında 
merlkalılarrn müraceatı üzeri
ne bu !lkri .Mısır m llzesldo lrn
bul etmiştir. Davulların sesi 
Kahire r adyosu ilo ncşrcdile. 

cektlr. 
Bir gazete meraklı bir 

istatistik neşretti Bu binlerce sene evvelki s~s-
, leri işitmek ger ek tarihler, ge

rek musiki sevenler için bUyUl• 
bir hadise olacaktır. si Yo re 
notları llzerine çalınabilecek 
olan bu davulların sesi bakalım 
uzaktan hoş gecek mi? 

2 - Azzonı • .S:ılıalı şarkısı. 3 - J. 
.Strnuss • Çardaş. 4 - Fr:ınz Alıt . 
Ornı:uıl:ırdn, ve ninni. 5 - Sclıııcider 
- Tirol d:ığlııruıın halk şarkı ve dans 
lıırrnclon ııolpuri. ti - l\l:ıinzcr • .Sc· 
rcnat 7 - Hcnntzky • l.lebeL:lcr peri 
:;i - Filminden - neşeli~ im şarkısı. 
8 - 1.eopold • lspany::ı melodileri • 
J>otııuri. 23 Müzik (Cazband - Pi.). 

--=-- =-= - -. ~ .-. =-= -

VAKiT SPOR MOSAB~Kfsı 

---~ 
- T. rrcisi hıgillcrcyc yaptığı ziyarette 'kralla beraber 

Fransa Oum.nu 
k d r Fraıısada [ Lebrun yedi senelik cuınhurre

Birkac glln ha a serilecek! .. lsliği hayatında tam (200.000) ı 
· Reislcum ur ,. 

yenı lsicumhurlu· kere resmi imza etmiş, 1.300 
Birçok kimseler re t · t k 3 r: O i 

tl'ğinl koymuşlardır. resm zıyare e cı ·mış, u resnı 
ğa nanıze 1 

" ö tt h b l 7 000 k U c umhurreisi MusY küşa a azır u unmuş, . 
BugUn b n ev,·elll. nanızetli· ziynrct kabul etmiş, yaptığı se-
Al ber Le ru k t ı d • bi il 
ğlni koymak istememiş, fa at yahat er e cem an r m yon 

mukavcme kilometre yol katetmiş, 2.200 
devamlı israrlara 

çocuğun vaftiz babası olmuş· 
edememiştir. 

MösyB Albcr Lebrun yedi st~- tur .. 
Uddetıe Fransada riyase ı- Bu rakamları veren Fransız 

I 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BIRINCıYE 

Bir Bisiklet 

• 

Fuf1>0lczı F'c::yi (neşil:faş) 
• ~inci~~ : :- ~.ık ve kıymetli bir saat: üçüncuye: - bir çift 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

l'rooramdaki va/.:illcr 1'ür/.:iuc saa
ti u:eri11c ııe ô[jlcdcn sonraki saat 
olarak verilmiştir: 

8.30 
!l. 

9.30 

9.30 

OPEJlAI.AH \'.E .SENFONi 
h0l\.SEHLER1 

Buclapeşte: "Clıristu.>" (Liszl) 
Uul..reş: :\ısss ~olennis (lleet· 
lıoven). 

hlol..lıolııı: "Parsifal" 2 ııci 

perde t \' asncr) . 
'l'urino sr.: ''Licgfried", 
ncı') . 

ı0.30 Jleıı: Sclııılıcrt. 

.o.~;; \.ır~o,.ı: · ·l\lesılı" (Jlnndel). 
UDA ~ll:sudst \'E l{UXSEHLEH 

5.30 Hadıo Purıs: ~arkı, pi) :ıno. 
ı.JU Heromimsıcr: .Schubert. 

ti.15 ilerim (uz. d .): .Spolır progr. 
ıı. El fel: J:lurıı, şarkı. 

.u. \ ur:;;ova: Clıopııı. 
ı0.30 ~ıutgart: \ ı) oloncello, pi) nno 
.u.JO Uukrcş: Harp, \iyolonccllo, 

:;;..ırkı. 

il.l;ı l\oloıı~n: Kuartet. 
.1.30 Jloıııa gr.: \ ı;, olonı:cllo. 

JIAFlF .\lU.StK! \'1~ OPJ::Htı LEH 
~ı. ı U 11.ıd ıo l'ııris: Orkesırn. 
7.4:i gl fel: Jlutıf ıııusıkı. 
:i. )lııııılı: llulk ıırograıuı. 
8. \ ttı ŞO\ .ı: ll:ıtıf ıııusikı. 
!J.10 llerlın: Operet lllll'>tk.si. 
!J.JU Brc.,J.ıv: urkestra 'e .Solısller. 
!l.lU l.cıpzıg: \ .ır~ete ıııuı.ıkı:.ı. 
U. lU Fr:ınkfurı: JJulk J>rogrıııııı. 
11.JU Hnmburg: \':ır~eıe kono;crı. 

anzifat Yo tem·iriye vcrı;ı ' c 
resiınierine ait bakayanın de
·ı rıcrinl henüz ikmal edeme· 
llllşlerdir. Tahsilflt nisbetıcrfne 
lUUcssır olacağı dUşUnceslyle 
lllaliyedcn deyrolunan bina ve 
buhran Yergllerlnln bakaya ta· 
lı.akkuk miktarım yeymfye def· 

~~~ur mevkilni işgal etmlş1bl~ gazetesi Mösyö Albcr Lcbrunuıı 
Fransız gazete erı reisicumhurluğa namzetliğini 

zattır. Bazı • tlif;;iııl kt h kl ld ,.. i 
Mösyö Lebruıı'un naınzc k koymama· a a ı o ubunu -

/ ıska.rpı~ : dordunc:uye : - Bir şapka; beşinciye : - Bir senelik 

Resımlı Hafta abo:ıesi; altıncıdar. onuncuya kadar · Birer bo·~ 
yun bağı: 4 kişiye birer çift ipekli çorap; ı O kişiy~ birer adet 

Ta.~yare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bü 

10.4'1 Napolı gr.: Bando konseri. 
11 .30 Bırcok Alrıı:ın i stas) oıılıırı : 

erıertnın tahakuk tablolarına 
a:vd etnıeınişler 938 ın all se· 
ıe ı ' 

• 
8 sonunda ınururu zamana 

l:;rayacak olan 93 3 yılı v ergi 

bahseder en leri sürmektedir. 
koymamasından ldu· 

t k voru}roUŞ O f kendisinin ar 1 .; 'ddla· Diğer tara tan son gllnlerde 
ğunu ileri sUrmekte ve lnı ı en· naıneztlfğlnl lrnyınuş olan l\lös 

1 aklı glistermelc ıcın de .._.ü Lebnınun yeniden cumhur· 
yı ı 1 eııretınekte· .; 
teresan bir retve n ~ reisi seçilmesine mulıakknk na-

dirler. .. :Mösyö AJber zariylo bakılmaktadır . 
B u cetve le goro 

Y~kko!onya ; 15 okuyucumum birer şişe küçük kolonyao 25 ki. 
§~ye bırer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he.\ 
dıyeler. ( 

1
_l:;;bakaya ıştirak Kuponu :

4 

-3!~ - ı ( 
ıwwwı '-' cwww:s ıwwwı ~ - ıwwwıs-... 

Hafıf ıııuı;iki 'e dons ha\'aları. 
DANS l\lt.;SIK1Sl 

D.10 Slutıs:ırt; l l.15 .N':ıpoli gr.; 
12 Kolonya; 12.15 llorna gr. ; 12.20 
Londra (H.); 1 Londra (lt). 

\'AHYETE \'E KAHARE!.EU 
8.30 l stoklıolm: l\:ıh:ıre. 

JO. Londra ,(N.).: l skec. 
l. Poste Parisien • .Kabare. 
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lngilterede muhalifler Çember
Jayn'in siyasetini beğendiler 

Bulgaristanın Balkan Antanhna girmesile Balkan 
lardaki vaziyetin aydınlanacağı Umit adiliyor 

Italya -ArnaVutluğu 
işğale hazırlanıyor 

(_.. __ Heyecanlı Zabıta Romanı _ _ ., 

KURUKAFALARIN ESRARI 
(Bq tarafı ı n<'lde) drr. İtalyan gazetelerinin tebarüz lngilizceden Çeviren : H. MÜNİR 

gönderilmek üzeredir ve hatta ettirdiğine göre, İtalya, bunu, ltal ---------• 
Brindisi mıntakasında 20 bin ka- yanın çenber altına alınmasrru is- -9>-Loııdrıı, 4 {.\ . .'.,) - Aralarında il

mele fırkasınuaıı lireenwood, Jlbe
rallerdcn Sinclair ve Llo;, J (.;eorge 
\'e 16.uhafazaUrlar<laıı Churdıill H~ 

Eden de olınak ılıere LUtı.in fır.kala · 

tir. İngiltere halihazırda Rwnan. 
ya ve Polonyanın maksatları hak 
kında malUına t edinmektedir. 
Tahınin edildiğine göre Beck ile 
Rumanya sefiri Virgil Tiba, pek 
yakında. Varşova ve Bükreşin ce. 
vaplarını getireceklerdir. 

dar asker şimdiden tahşit edilmi§ tihdaf eden bir manevra olarak te- Müfettit Teriman ve arkadaş - Smit hakkında da malumat "'" 
bulunmaktadır. likki edecektir. Netekim, yine İta] lan bu misafirperverliğe kulak as· mek taraflrsr değibdi. O daki 

rııı nakHl kelflmJarı, dUn ın uıu kıııuıt· 
r:ısında hükCıınelin :>eni :.iyusetine 
muvafakat tlmişler, yalnız lıepsi ıle 

şimdiki İngiltere - Fnııısıı. - Poluııyu 
i tilM1nın uaha genış Lir 11ıı lıtşıau11111 

nüvesini teşkil ı:tmı:si lü:ı:uıuuıı:ı i~a
ret eylemişlerdır. llu zcntı, Lillıussıı 
.So\·yet Birl!ği ile teşriki IDL!Sııi edil
mesi lüzumunda isrıır etmişlerdir. 

İtalya, Arnavutluğu Kral Zoğo· yan gazetelrinin bu mUnasebetle madan içeri daldılar. kendine mahsus bir plan düşiiJ'C 
nun muvafakati ile işgal eıdecek ve kaydettiği gibi, Mussolini, İtalya- Leroy, müfetti§ Terimana siga· rek şu yolda cevap verdi: 
Arnavutluğu himayesi altına ala- nın Adiryatik sahillerinde üçlindl ra ikram etti. - Eski dilşmanlarımdan biri 

Salahiyettar mahfillerde söy
lendiğine göre Ingiltere ayni za. 
manda istiklallerini müdafaa et. 

caktır. bir kievletin kendisini göstermesi- Sonra tekrar sordu: intikamını almak için bu ge 
Paris, 4 (A.A.) - Havas Ajan- ne müsaade etmiyeceğini sarih su- - Hayrola!.. Bu saatte teşrifini seçmiş olacak. (Kafasını çe 

sı bildiriyor: rette bildirmiştir. ze sebep nedir? Ve yaşadığıma ni- orada bir şiş göstererek) işte. 
Parise muhtelif kaynaklardan İtalyan gazetelri, ltalyanm, Ot- çin hayret ettiniz? nim kafamda da bir eserini gö 

B. Churchill, Lilhıısstt oa~vt:kiHıı 

heranutını tııruaıniyle tawıp etmekte 
olduğunu söyll!ıni~llr. ~lunıaileylı, 
ııyniylc li. ı;eınLerJayn gllıi, Alm:uı· 

yayı çember i~Jne ıılııı:ık mesele~inln 
ıı~la mevıuulıahls olmııtlığını s6yle· 
ıııiştir. 

meğe azı:ıe:miş bulunan. b~ttin gelen haberler, İtalyanın, yakın- rant kanalının beri taraf nda İngil TeTimanın gözleri süratle etra. ceksiniz: Evvela buraya gelip 
meı:ıleket erın muvafaka:ını al. da Arnavutluğa İtalyan askeri gön terenin vaziyet almasına katiyen fı dolaştı. Kalın ve ağır çenesi, nimle konuştuktan ve tabanca 
maga çalışacaktır. Haricıye De. dermek n· ti d A 1 - h' b' .. h .. mu"temad'yen sakız c-ı·g~nemekle . . . . ıye n en rnavut ugu ıç ır zaman musama a goster- ı :$ zasile kafamı sersem ettikten 
zaretının şaI'ki Avrupa daıreeı I habe d tt·-· . . l k . - · . k d k ..:ıı me• ldu" L roya fena fen bakt . . 1 r ar e ıgını teyıt ey eme te- -nıyecegını ay etme te~ r. :ırgu · e a 1 : ra derhal evime gitmiş 
şefı Sargent1ın hafta sonu tatili d' · dd 1 · J ır. Tevere gazetesi, İngiltereyi, İ· - Bır mü et evve senın a - faaliyete geçmiş ... 
esnasında Macaristan, Yugoslav- ı h' · b' ı f · talyan kıtalarr, Valonadan ka· talya - Yugoslavya anla§masının pon ızmetçın ıze te e on etti. _ Doğrusu bu mu 
ya. ve Yunanistan elçileri ile yap. D h l · 'k o d h' raya çıkarılacaktır. imzasından beri Adiryatikte hii- er a evine gıttı • ra a ız- E t bu ı 

ll. ClıurclıiH, .H. Çcıulıerlayu'Jıı 
tığı mülakata bUyilk bir ehemmi. · · · d f dk - ve ' 

İtalya, bu hareketini, 1927 !tal- kUm ıilren ıulhü rahat bırakma- metçıyı gözünün üzerın e m ı _ Ben e.öyle bir araştırma ya 
yet atfedilmektedir. :ır 

sulh ılavasıııı müıiıtfaa ı:tıuek mt:\"· ya - Arnavutluk anlaşmaırnm Ar- ğa davet eylemektedir. k•dar bir yara ve karını kendin • pacag~ım. Yazıhanene çıkalım. 
Salahiyettar İngiliz mahfille • 

rnulıahis olıiuitu ıaınan halkın gtiıün· navutluğa kar§ı bir yabancı tehli· Tirana, 4 (A.A.) - Arnavutluk den geçmiı buldulı:. Milletti• Teriman, Leroyun 1' 
l cl .. ş u kt ko k kt ı · •u rinde Bulgaristanm Balkan An - b' · :s 1 en u 1 e en r ·mıun:ı. a 0 u - ke takdirinde bu memlekete ttal· Ajansı tebliğ ediyor: Leroy ırdenbire değiştı: zıhanesine girince, ilk gözüne çı' 
ğuııu, bütün tlünyanın bild!ğiui ilAve tantına girmesi ile Balkanlarda- Uf. 
ctmi~tır. Hunu lhılyan ve Alman ıull· ki vaziyetin aydınlanacağı ümit yanın askeri yardımda bulunacağı Bazı ecnebi gazeteleri ve radyo - Ne?? k pan şey, ldarmadağınrk kağıt 
Jelleri tle billy(Jduı-. Murııaıle)h, Lü· edilmektedir. hakkındaki mad:!esine dayanarak istasyonları Arnavutluğun himaye Teriman da biraz yumuşayara : ve açık çekmecelerile yazı ma5': 
tün fırkaları 8 . Çeruberla} ıı'a ıuıiıa· yapacaktır. idaresi altına alınmak üzere oldu- - Evet, dedi. Tamamen kendin oldu. Leroya dönerek; 

Söylendiğine göre İskandinav. 
haret ctmeğe davet eylernl ştir. Hatıp, öğrenildiğine göre, İtalyan as- ğunu bugün haber vermişlerdir. den geçmiş bir haldeydi. Fakat _ Senin 'düıtman hayli almıt 
~ l ~• l" ı k ı ya memleket~eri iptidai ma.dde • :s 

huk!iıuetın :ıau a ut: .. ıt:t ı:c.ece ıeı kerleri, 6 veyahut 7 Nisanda Arna Bu habere, asılsız nazarile bakmak merak etme. ölüm tehlikesi yok. rümü11. Çekmecelerinde karıştı! 
şcyın onUııe ge~·mesl ve So\') el Rus· ler vereceklerdir. Ingiliz - Por. . . . k . :s 

. . . t 1 .ı . tekı"z ı'ttifa'.rı da bu, . ..ııı. bir ihtt' • vut1uğa çıkacaktır. lazımdır. Çünkü, arnavutluk istik-, Her halde bırısı, uyutma ıçin ona madık şey bırakmamı". ) aııın yeıu ::.ı) ase sa ıttsınuu ıue:.ııı "' .i 1.4.1\. :s 
lıır!Igi yapmasına engel olac::ık her malle Portekiz mü:stemiekeleri - İyi haber alan mahfillerin bildir Hiline ve tamamiyetine dokunulma enjeksiyon yapını§ olacak. Japon - Evet, öyle. ~ 
~c··e ıııaııi olması lüıurııunda hrar ! zı .digwine göre, Arnavutluk hükume- sına asla müsaa1de etmiyccektir. hizmetçinin eve siyah fötr ~apkalı Müfetti• Teriman masaya d 
- J n n taa rru ara karşı mUdafaası :s 
etmiştir. ti, her tilrlü asker ihracatına mu- simokinli biriıinin geldiğinlden ziyade yakla•tı. Ve tam o ıı için takviye edilecektir. K B k k.. " 

Hatip, netice olarak, sulh zamııııın- 1n ! kavemet niyetindedir. Arada bı'r asımpa§a ve a ır oy bahıcıderek birtakım masallar ıöy Leroy yu''reg"ı'nı'n hopladıg"ını hit' 
lı . · giliz mahfillerinde, spanya . 

ılaki ihtiyarı a!lkcrllk ırnıetıniıı uzlatma irin halen Roma ile Tira- orta mektepleri leyip durdu. Ve sana da burada bir setti. Zira, masanın üzerinde, 
harp zuhuru t:ıkdırlndl! ıuecburi ıuli· ya İngiltere tara!mdan yapılacak ::ı d b h _. 

· .. ı~ b' ard b ı k na arasında müzakereler cereyan Ankara, 4 (Hususi) - 245 kız, kaza gelmesi ihtimalin en a set· o"nce Solo Smitin bıraktıg"ı fkflP'~ kcllcfı) ele tahvil eıiiJ.:cı:ijiııi ılı.ıı el· ma ı ır y ımm u mem e etın 
ınc~ı J.izıın ulcluı1unu sö)·Jımuştir. derpiş edilen sisteme ı;rmesi im. etme'ktedir. 295 erkek talebesi bulun::ı.n Ba- ti. Madam Lcroyun yanında şimdi kuru kafa duruyordu. 

u. Llo)'ıl licur"ı::, kollell.tif cıııni)ı:t kfmmı vere::eği ilnıit edilmekte - ASKERİ HAREKET kırköyJ>rta mektebinin ayrı bi. bir doktor bulunuyor. Hizmetçi de Teriman kuru kafayı eline ,r: 
si).ısetiııin yl!ııiılım taıı: hııyut bul· dir. HAZIRLIKLARI nada bulun.an şubesinin ve 337 er onun yanından ayrılmak iıteme - rak te;aziledi. Sonra Leroya dl!I 
ıııuş ulıuasın<lan nıütı:~cllit nwıınu- Pariı, 4 (A.A.) _ Havas bildi- kek, 519 kız talebesi bulunan Ka. di. Biz de buraya ıelldik. Uü: 
niyctıııi iılıar emiştir . .!llauwafıh mu· p l riyor: sımpaşa orta mektebinin ayrı bi. Leroy kısaca: - Sen tuhaf bir adamsın? 
maile} h, şiruıiıki alıvııl ye şerait da- 0~ 0 n V lt D"pl t'k hf'll . , nada bulunan şubesı·nı·n mtt~ta Anlıyorum dedi - Neden? 
lıilinılc l'olun}•uıın lıfr taarru:la u#- .J ı oma ı ma ı erın umumı UJ> • - • • 

r:ıınası te<l!Jirın<lc uray:ı bir taLuı "' 1'lı.fl$ra1~1• ,/ tncidı kanaati, R oma ve Tiranadan ge- kil birer orta mektep hii.line ge· - Anlıyorsun ama, anladığmı - Bununla kağıtların uçınasıd 
asker Lıik sı:vkine imki.ıı nıe\·cut ol· 11,10 .da hariciye nezaretine ge- len haberlerin, yan resmi tekzip· tirilmesi karatla~tırılmrştır. biz de anlamalıyız ... Nedir bunlar? mani oluyorsun. Bu kuru kafı1 
ıııaJığıuı Leyan eyleıniştir. !erek Lork· Halifaks tarafından ka lere rağmen İtalyanın Arnavutluk Milli Emlak Şube Leroy yine süratle düşünmeğe onların üzerine koyuyorsun ÖJ'J 

Dider l:ır:ılfan Fl':ın~aııııı öııüııılı:: b ı d K k f d T · 
" bul edilmi" ve görüşmeler .. ba•lan üzerinde bir askeri hareket hazır· Mu"du'"rlu··g'"u" aşa r. uru a a an erımanın ·? muaıı.ııu lı.tılı..amal 'anlır. :)u h:ı!u ~ ~ - .. ::r mı · 

mı•tır. ladıgwı korkusunu vermekte oldu- Ankara, 4 (Ht""US~) - Avru.. malılmatı olmasını i_stiyordu. Solo E t SoYretleriıı te,rilti ı.nesabi, esastır. :s .., ı ~ - ve • 
JJulıp, hükumetin şimdiki siyaseti- B. llclc, C:liJeden ıo~ A.,~ (u ıneı:kezindedir. pada tahsil ederek hukuk dokto. Orta tedrisat kadrosu MüfettiıTeriman aldığı cevaP 

ııin iiı; l>alıl itikada istinat etıuekte Kamarasında baıvckil B. Çember- Mussolini, 26 Mart tarihli nut· ru olan Kemal Gürsoy, Maliye geni~letiliyor !arm tabiiliğine rağmen kurtı ta 
olduijıı mütaleasını iltri :.ilrmüştür. layn"Jf ziyaret edecek: ve gece.ha· da, İtalyanrn Akdenizi ken.ôi '11' l' k be Ud" liiğiln' ~ fayı bir türlü elinden bırakanuYol 

lıııJy,uıın bitıırarııgı, !sp11nyanın mı 1 em a şu m ur e Maarif Vekaleti her gün biraz 
riciyc nezaretinde Lord Halifaks hayat sahası telB.kki ettiğini ve tayin ed"ild.i. • •• daha artan orta tedrı'sat talebe du. Nihayet bıraktı ve: uitnrı:ı rtıı;:ı \'e ı;eyriserıı in! n serbesti· 
tarafından terefine verilecek ziya- Adriyatik denizinin ise Akdenizde H k 1 t f - Galiba, dedi. Senin Ja 

si.,. 1 a ım erın er ıı kadrosu dolayısiyle bu yıl 300 şu. 
B. LJoqJ George, 1 S ıuilyoudan ıuü- fette bulunacaktır. tal yanın çok ehemmiyetli menfa. A k 4 (H i) H' l · bizi buraya getirmekle bir o , n ara, wms - a um. be açmıştı. Vekalet 1939 _ 1940 

ıe)ckkil 0Lv1 So\ yet orıiu:>unun hali Londra, 4 (A.A.) - Bek, Lord atlerinin bulunduğu bir körfezi ol ler kanunu mucibince toplanan de- yılında da 300 •ube açmaya oynadı. 
lıazınla 1914 senı:sinde ohiuAunılan Hal'f •· Cad s b d• ğ b'ldi · ti' ... "Jl v ]] h' b'] ama her t ı a .. ı, ogan ve tran~. u .ı unu ı rmış . ayırma meclisi umumi heyeti karar vermı'ştı'r. Bunun içı'n Ve. - a a ı ı mem ' 
daha kunetli oldugıı müt11lı:asını ser· b h H 30 M M · • ! ılctmi 5tir. sa a ariciye nezaretinde iki sa- artta ussolını, talyanın 1940 senesine mahsus olmak üze- kaletin 1939 kadrosuna 301 mu- ihtimal dahilindedir. Maama 

Sovyellcrin tc1riki mesailerine li.ar· at kal:iar görü,müılerdir. hiç de Akdeni:t:le mahpus kalmak re h~kimlerin terfii için mahke - aliim ve 35 memur HA.ve edilmek.. hükmünüze çok memnun oldum. 
şı l'olunyalılaı· tarafıııuıın ileri sil Beck, bundan sonra Lord Hali· nivetinde bulunmadığını ilave et- mei temyizce tetkik edilen i§le • tedir. Bu il!ve kadroya. yardımcı Teriman bu iltifata ehemmi 
rülcıı itira:.dardaıı lıalı~eden hatip, faks ile hususi surette öğle yeme· ml~ti. rinden % 5 inden fazlasının tas. muallimlerden muallimlik şartını , vermeksizin yazıhaneden dı 
Huyük llritııııyauııı lıu teşriki ıııı:sai· ğini yemittir. Diplomatik mahfillerin tebarüz dik edilmiş olmasını ve tercihaD haiz olanlar maaşlı muallim ola. çıktı. Arkadaşlarına dönerek: 
niıı surtlannı ıc~lıit ve 'aıetrııesi lfı· Polonya mahfillerinde söyltndi ettir.:Iiğfoe göre, İtalya, Kral Zo- terfı'e rak alınacaklardır. - Gidelim, dedi. zıııı ;,ııJuğu ruutıılcıısını ikri ~ürıııüş layık olabilmeleri için de 

ğine göre Bek, Lord Hali faksa Po go nezdinc!eki mü~avirleri ve ehem bu miktarın % 75 inden fazla bu- Leroy onları sokak kapıaın 
tür. 1 kl 

B. Eden, D. Lloyd George'un iddia- lonyamn nıiltere hükumetine mü miyetli mali yardımı ile Arnavut- lunması lazım geldiğini karar • :E ı ııp çıkıncaya kadar odasında be e 
J.ırını tenkit t:lmişUr. Mumaileyh, tekabil bir garanti vermeğe hazır lu!{ta fiili bir monopol tesis etmi~ laştırmıştır. - Çarıamb.I erıemb. Sokak kapısı kapandıktan son 

b • > ı---- 1---- 1 So') etle!'İn yapııcaL:ları nıcsai irlı- olduğunu bildirmi~tir. bulunmaktadır. İtalya. bugün, kral ----------- jl kendi kendine dü~ündü. Her ha 
r. · ıı · ı· · k lı ı t ·ı ıı l Ünı"versı·te mu" ' teha•sısı ::.=: fi ~SAN 6 :'\!SAN binııı l' cmrıu) e ıııı ·a u c 111 ~. 1 

• İki devlet adamı, clerpi• edilen Zogonun ba•ka tesirlere kendisini "' ı de eve gitmeli, söylenenlerin ki · ı .. .. <t ll) Sefer U 16 .Sefrr 
cak So\"yctlcl'iıı tcşl'iki ıııesaı sa ı:ısı· teahhüdün metnini, Polonya ile kaptırmasından korkarak, Ama· Maarif Vekaleti iini"ersite e. H9 Kasım !I löO Kasım 

1 
ru olup olmadığım öğrenmeliydİ' 

ııa ithal edilıııcleriniıı halihazırda debiyat fakültesi için yabancı ' .... · 
mc' 1.uub:ılıis olnıa<lı~ıııı , e şimdiki Romanya aras•ndaki münasebetle vutluktaki bu vaziyetini daha zi· 1 ~ I ı O sırada, Solo Smit hala asan 
sistemin sadece bir lngillere \'t: Fran· rin takviyesi meselesini, Yahudi yade takviye etmek istemektedir. memleketlerden iki rnütesassıs 1 Vakı tler \'asa. ı fzani Vasa. Ez;:nl sör içinde kapalı kalabilirdi. He 

sanın arzulıırına bağlı olına)ıp eli· meselesini ve fngilterenin Polon- Diğer taraftan Yugoslavya, bu- getirmeye karar vermiştir. ı•------
1
- -ı- öyle hareket et~eden daha iyi O' 

Rcr memleketlerin coğrafi ve turihl yaya ikrazatta bulunması mesele- gün, Hırvat meselesi ile meı1gul- Harı· • k•ı• • • caune• rı ilil 11 
oo l\~S 1057 lacaktı. Çünkü Teriman'in ne ya' 

ıııiil;ihar:ı:::ılarılannıülhtmolankarar- . ... k • cıye ve ı ımız·n 0 0 1• 1~17 540 1216 IP9 B' d b"tl 
sını muza ere ctmışlerıJir. Jı ::liir ve vaziyet. yabancı entrika la· . l k lnoı m r.4 ıı li l '• !i5 !l 16 pacağı kestirilemez. ır en ı 

farına lıağlı olduğunu ı.ö) leıııiştir. .,, 
Londra 4(AA) Bugu"nya rav bı'lhasıaAl .. nt''·al ı Ak• •m 1"'".8 l'-'00 t881f 1200 tekrargerı'do"nmesı

0

dekabil.di.v B. Eden, hükumetiı1ı ciyaseti. · · · - · e man " rı..: arır.;ı p f (3 b d k · "' 
nl

'n bUtun" frr~alarca tu"vı'p edı'l. pılmış olan İngiliz - Polonya mü· 1 kapı açmaktadır. İtalya Adriyatik ar 1 ru un a 1 Vat•• ~·0 10 ,, 1 3~ 2'l 12 t !H ihtimal buradan böyle sessizce çı) 
o. "' 1 - ı'zahı ı •m.••"' j ara 916 352 9 :a , mesinden ve bütün milletin hisi. zakerelerinin "memnuniyet veri- ııahillerinde bir Alman nüfuz;ın- masr yine bir plan dahilindeydi. 

d ci .. neticelere vardığı resmi maha· d~n cekinmektedir. Masanın üzerindeki küçük krit' yatma tercüman olmasından o. 1 An~mra, 4 (A.A.) - CumhutL 
layı memmuıiyetini izhar eyle • filde beyan olunmaktadır. Press j Diploma ti~< malı fillerin ilavr et· yet Halk Partisi Büyük Millet li, B C R s A tal kuru kafayı aldı. Cebine attlt 
miştir. Asıociationun yazdığına göre, tiğine göre, İtalya, Arnavı!f~ıığz Meclisi grupu bugün 4-4_939 Binanın içinde çıt yoktu. Odc:t:iad 

Londra, 4 (A.A.) _ Çember . Lord Halifaks İngilterenin son za !t:ı l ::an askerleri göndermek :;u- öğleden sonra saat 15 te Seyhan 1 I çı'ktı. Asansörün başına geldi ve a• 
layn'in nutku, İngiltere hükume. manl:ırd~ girişmis olduğu miiza- ı re tiyle. Yugoslavya üzerin-J~ bir mebusu Hilmi Uran'rn reisliğin. - Ankara 4-4-S39 - şağıya doğru haylmdı: 
tinin tecavüze karşı Napoleon'un kereler hakkında izahat vermistir. tesir icra etmek ve bu suret' .. Yu- de toplandı. lliwlurıııd:ı )ıldız işarcı. ·:lan- - Smit 
muharebelerine karşı yapılan ko. ' Polonya hariciye nazırı, !n~il- goslavyanın İngiliz emnivet nlE· Söz alan Hariciye Ve.'!dlimiz l:ır, üzeriıııle ıııu:ııııele gürrnlcr- - Bura.dayım. 
alisyonlara benzer bir koalisyon tere ve Polonya arasında kar!!ılıklı nına istirakine mani olmak ve Yu- Ş:l1trii Sarac;ojlunun B. M. Mec- dir. ll:ıkanılar ~:ıat 12 ıle k:ıp:ınış - Tehilke lralmadı. Fakat ••~ 

"d f ı h d · ~:ılış fiy;ıllıırıdır. d k S vücude getirmeğe uğra~tığı hak . mu a aa an aşması ususun a Po goslavyayı Polonya, Romıınya , iisinin tecdidi intihap fasılası es. bir saat daha vra an çı ma. e • 
kındaki noktai nazarı teyit et _ lonyanın müzakereye giri-şmek ar- Türkiye ve daha clVicr cle·.,ktler nasında ('ereyan eden dünya si. Ç E K L E R nin için daha ~yi ola-:ak. Ben dı ' 
mektedir. Şimdiki koalisyon, ala. :!usunu izhar etmiştir. arannda yaoıl:nas! d:i!ji!niilerı itti· yaseti ve Biikre~te toplanan EaL 1.oııılnı şarı çıkıyorum. Müm1cün olduğtS 
kadar bütünmilletlerin mütesanit Keza 1ngilterenin Polonyaya bir fab istir<>':i rel:lde mecbur 1 :ılmıı1 kan Antantı müzakelerile Bul • ~l.,., ''' ı.- . kadar çabuk geleceğim. Anladıil 
bir şekilde biriıtıö.rlerini müdafaa iluazcla bulunması meselesi de gö ist~mektetlir. :;ar B:ı'?Ye'.-ı:i!i ekselans Kc~eiva - l>ari~ mı? 

.. "] .. t" l\lilaııo 
etmeleri prensiı,ine istinat et . n:~u muş ur. Londra. 4 (A .A.) - 1 nn.-'r:ı -Ja '10fun Ankaraya zivarcti hakbn. Pekala! 

C:l~n l' \Te ... 
mektedir. Bu yolda atılacak ill< Dük de Kent ile zevcesinin ve l~i E :.l' ·an T'"'aHi11erin ·'.- "o:·! ~-C:i - da tafsilen verdiği izahatı veba. Am~IC'rdaın Leroy tekrar t'ffaya girdi. Yuı,.. 
adım, ağlebi ihtimal lngiliz ga. TCena Churcille ve Edenin <le bu- ğine göre, İtalya., hii~tumeti. so,., ~r aza tarafından sorulan sualle. ııcrlin şak gri şapkasını başına geçirdi.,, 
rantisinin Rumaııyaya teşmili o. iun c!uğu ziyafetten sonra Polonya ~iinlerde, Arn~vutluk üzerinde t- re ait cevapları grup tarafından Briik-;el merdivenlerden inmeğe başladı. 
lacaktır. Bu takuir<le her türlü '•ar=ciye nazırı Bek başvekil C.em- talyanrn fiili him:ıye iclare-::ni ka- :ılaka ile dinlenerek tasvip edil. Alina İnerken arkasına bakmıyordıJo 
taarruza karşı müşterek bir mü- 'Jerlayn ile bir saat 50 dakika sil- bul etmesi için taleplerde bulun- mil? \'e celseye nihayet veril- Sor~·a Ve bunda hata ediyordu. Çünlcil 
dafaa temin cdilebiimesi için te. pen bir mülakat yapmıstir. Bek ile muştur. miştir. Prag eg~ er arkasına bakacak olsaydı, •' 

~l:ıdrid ıs 
dafiü Polonya - Rumen pktı. 'h1'faks arasında müzakerelere Arnı m~hfillnrin te1nrUz ettir- Yeni Nafıa vekilinin \'arşO\':l sansörün son tarafındaki kapını 
nın tadili lfızrm ge'ccc1~tir. P o • ··arın sabah devam edilecektir. 1 di l ine röre, İtalya. Arnavutluk Buıl:ıpeşte içinde gölgeler arasına saklanrnıt 
lonyalılar hlaca.rlarla. ımıMerr. el -- - ordusu üzerinde kontrol irra et· teşekkürü Biikreş olan müfettiş Terimanı belki ö• 
bir ihtilafı d .. rpiı; etmek ir ' eme. ~ mek ve bütün P.rnavutl ı.ı '<ta sükıir Ankara. 4 (A.A.) -Nafia Ve. IM.l{raıl ! göriirdü. 

ı · d r: ı A ı 'ı'okoh.ırna · 1 ıı• me.<t2 ısc'.er 2 .ıımPn er, ı,la"aı ve nizamı muhafaza icin l'.1erha' ~ili General Ali Fuat Cebesoy, Müfettiş Teriman oraya gız e 
~ il ~ iV?' IJ :w a ~ Slokholııı 

lar Abıarı.1arın tarafına f'C f'. 1 jö · W ~ ~ U ··t .. ~i. , kıtalan göndermek niyetin Nafia vekilliğine tayini dolayı- :\fo,ko,•:. miş ağır ağır sakızını çiğniyord"· 
t akdirde Polonya - Rtımnnyaclr a t) 0 n ·9 1 de;ir. siyle hakkında gösterilen duygu istikrazlar Gözlerinı:le bir muzafferiyet ışıl' 
fttlfıttmm t:ıtbilı::i hu::ı• 00t1rı" ' "nıı O R:>ma. 4 (A.A.) - ''I~avas .. - ve tebriklere awı aYrI cevap ve. 

20
.- yanıyordu. O !I • rr=ıı n n "5IJlll · ·· ı Ergani 

C'tr:ıc-Jdcdirler. Eu t::tkdiı de f'..,·:- 'b'J u 11 ~ '*'" İtalyan gazeteleri, İngiliz garanti· remediğinden. te~ekktirleı inin ib. Si \' A'I • Erzurum 111 Bir müddet sonra Leroy binat1 

yetler Birliği sadece iptidai mad. J1t1. sinin Yugoslavyaya da teşmil edil- !ağına Anadolu Ajansını tavsit l _T_u_r_k_b_o_rc_u_ı_p_e_ş_ı_n __ -_~_._;_~_: ..• ,i terketti, 
deler ve harp malzemesi verecek. mesi ihtimali ile meşgul olmakta· etmişlerdir. 

1 

5.93 
1 

1 
l26.ü3'.!:i 

1 J.:3:;:;u 
6.6ü 

:ııu:m; 
ü""" .,-.,-. ·- '-" 
50.77 
:ı 1.345 

1.0825· 
1.56 
-

14.035 
2:1.9025 
24.96i5 

0.9050 
2.892:> 

34.62 
30.565 
23.8925 

(Devamı var) 
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Atletizm teşvik müsabakaları Milli Güreş takımımız Tekirdağlı -Manisalı 
Başpehlivan Hüseyin Paza 
günü Taksim stadında Mani 

sah Halil ile karşılaşıyor 

Ankarada yapılan senenin 
koşuları çok alakalt oldu 

ilk 
Bu hafta Oslo'ya gidiyor 

• ::.tnkara®kl atletizm teşvik mü.!aba7oa1arında 
, 300 metre kıo§118'U ba§larken 

j\ııl[ara: 3 (H~) _ ~a-ı 110 METRE (Büyükler) 

ra mmtakasmm :tertip ettiği ae. Birinci Ziya Harbiye idman 
nenin ilk atletizm mUsabakala· Yurdundan 18 saniye 9 salise, i
rma cumartesi gllnU başlandı. kinci CelU Harbiye !dman Yur. 
19 ayı.s stadında pazar gUnU de dundan 19 saniye 1 salise. Üçün.. 
devam edilen ve binlerce seyirci cU Etem Harbiye !dman Yurdun. 
tarafmdan alAka ile takf P edil • dan 19 saniye 8 salise. 
mi§ olan bu kareilafmalarm tek- D!SK ATMA: 
nfk neticeleri 11.J,n}ardır: 

300 METRE: 
Bmnci Galip Demirspordan 39 

saniye 1 satlııe. ikinci Nuri De. 
:rnlrspordan 39 saniye • salise, 
iiçüncU .Akkaa Ankaragllcilnden 
40 saniye 3 salise. 

60 ME1.('RE (Kızlar :ıçin) 

Birinci Mellhat YUksek Beden 
terbiyesinden 8 saniye 9 aallse 
(Ankara rekoru), ikinci Faha. 
met Yüksek beden terbiyesinden 
9 saniye 6 salise. 

2000 MErRE (Büyükler) 

Birinci MWJtafa Demirsporôan 
6 dakika 8 saniye C salise, (Ye· 
ni Ankara rekoru), ikin.el Edip 
AnkaragUcUnden 6 dakika 24 sa. 
niye 6 salise, üçüncü Halil De. 
rnlrspordan 6 dakika 31 saniye 

l salise. 

Birinci Yusuf Harbiye İdman 
Yurdundan 40 metre 33 santim 
(Yeni Ankara rekoru), ikinci 
Mehmet Harbiye İdman Yurdun. 
dan 33 metre 38 santim. üçUncU 
Nurettin Harbiye ldman Yurdun 
dan 28 metre 25 santim. 

TEK ADIM: 

Birinci Galip Harbiye İdman 
Yurdundan 607 santim, ikinci 
Hayri 580 santim, üçüncü 'Muh
sin Harbiye İdman Yurdundan 
557 santim. 

Y01KSEK ATLAMA: 

' Birinci Sarf i Galatasaray 170 
santim, lt<irlci Ga1f p 'Harbiye ld. 
man Yurdundan 160 santim. 

Neticeler ilkbahar müsabaları 
olarak gayet mükemmel telakki 
olunabilir. Bu neticeler gelecek 
yarl(llar için QOk Umit verici ma. 
hiyettedir. Geçen hatta. TUrkiye kır koşu. 

lannda ikinciliği kazanan Muha. Pera ve Şi,Ii ile 

Türk milli güreş takımımız bu 
ayın 7 nci günü greko - romen 
Avrupa güre~ §ainpiyonasma iş. 
tırak etmek üzere ııehrimizden 

hareket edecektir. M.Usabakalar 
ayın 25 inde Osloda yapılacaktır. 

Milli takmıımız kabil olursa Is. 
tanbuldan ayın 9 unda hareket e
decek ve müsabaka. tarihinden 
evvel Osloda bulunarak ekzer _ 
sizlcrine devam edecektir . 

Ekip federasyon başkanı B. 
Vehbi Ermenin reisliğinde antre. 
nör ve bir idareci ile 9 güreşçi • 
den mUrekkeptir. 

Milli tnkımmuz müsabakalar -
dan sonra Avrupanın bazı büyük 
şehirlerinde karşılaşmalar yapa. 
caktır. Takıma seçilenler şunlar. 
dır: 

Ağır sıklette Mehmet Çoban, 
yarı ağırda. Mustafa Çakmak, or. 
ta sıklette Ahmet Mersinli, yan 
ortada Celal Atik, hafif sıklette 
Yaşar DoE;'11, en hafüte Mustafa, 
tUy sıklette Kenan, ay a)Tica iki 
ihtiyat vardır. 

Matbuat takımı 
Ankara ya davet ediliyor 

Ankara, 3 (Hususi) - lstan. 
bulda gazetelerde çalışan, arka • 
daşların. bir araya gelmeleriyle 
lnırulan Matbuat futbol takımı • 
run Ankaraya kadar ulaşan mu"I 
vaffakıyet haberleri buradaki 
sporcu gazetecileri de faaliyete 
sevketmi§tir. 

Pazar günü stadyomda maçla. 
rı takip ederken tesadüfen bir a. 
raya gelmiş bulunan gazeteci ar. 
kada.şlar, Aııkarada da bir takım 
teşkili hususunda mutabık kal • 
mışlardır. 

Gazeteci ve sporcu Stadyom 
müdürü B. Kerim Bükel işin or
ganizasyonunu deruhte etmiştir. 

Matbuat takımı çok yakında 
ekzersizlerine başlıyacak ve mil. 
it küme maçlarının ilk Ankara 
karşılaşmasında oynamak U7.cre 
İstanbul matbuat takımını şeh. 
rimfze davet edecektir. 

fızgüçlU Ali dde hi~kye~:!ş 0~~~ karşılatmak üzere 
saydı yarı§In a a . baka.yapmak Ur.ere bu hafta şeb. 
cağı ve daha neri bir netıce alı- Bir Bu 1 g a r ta k ı m ı rimi?.e gelecektir. 
:nacağı muhakkaktı. Misafir ekip ilk müsabakasını 

ııo METRE (Gençler) Bu hafta şehrimize cumartesi günü ekalliyet klüple-

'Beynelmilel 
müsabakalar 

İsviçre 
Maçaristanı 3 - 1 yendi 
M aoaristan - l svf.çre 
Zürihte Hartturm salıasrMa. 

22.000 seyirci önUnde karşılaşan 
Macar milli fut bol takımı ile !sviç 
re milli takımı arasında yapılan 
maç İsviçrelilerin 3-1 galibiye. 
tile neticelenmi§tir. 

Birinci haftayım 1-0 mağUlp 
vaziyette bitiren Macarlar, hU. 
cum hattmın en mUkcmmel ele. 
marn olan Dr. Şaroşlnin eksikli· 
ği ytizünden tamamiyle aksamın. 
lardır. 

Bu ke.rşıla§ınada birinci haf. 
taymm bitmesine iki dakika ka
la, Aebi !sviçreliler ilk sayılarım 
yapmı§lardır. Macarlar ikinci 
haftaymın 8 inci daki}tasmda sol 
iç Deri beraberlik sayısını yap. 
'mış ve 29 uncu dakikada Aebi İs
viçrelilerin ikinci, 35 inci dakika. 
da da. sağiç üçüncü sayılarını kay 
detmiştir. 

Tanınmıa pehlivanlarımızdan 
Manisalı Halllin başpehlivan Te
kirdağlı HUseyine meydan oku • 
duğunu evvelce yazmıştık. 
Tekirdağlı taraf mda.n kabul e. 

dilen bu defi yUZUnden Hil.seyln 
- Halil karşılaşması takarrür 
etmiştir. Bu mUhlm mil.sabaka 
önUmU.zdeki pazar gilnil öğleden 

sonra Taksim stndyomunda ya 
pılacaktır. 

Bu maçtan evvel de; Lüle bur 
gazlı Ali, Hayrabolulu Poma 
Hasanla; Adapazarlı Servet, 
dırmalı Şükrü ile; Romanyalı A 
met, Tekirdağlı Bekirle, Çatal 
lı Recep tc, Malkaralı Must.af 
ile tutuşacaktır. 

Akhisar belediyesinden: 
Muhammen bedeli 5,000 lira olan Akhisar belediyesi için 

lmaca'k buz maltinası kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede yap 
lan teklifler bekdiye §Craitine uygun olmadığından 27 Nisan 9 
perşembe gUnü Eaat 15 e kadar olan bir ay müddet iç.inde çıka 
ve layiki hat f ia t teklif edecek isteklisi ne pazarlık suretiyle ihal 
olunacağı il~n olunur. (2132) 

Akhisar Belediyesinden: 
Beledlyemb Elektrik fabrikası elektrik ve idare eefllği m 

haldir. Taliplerin 20 Nisana kadar evrakile birlikte tekliflerini be 
lediyemize bildirmeleri. (2062) 

KAN, KUVVET, iŞTiHA ŞURUB 
L~-

Umum doklorlann müllefika 
takdir ve milyonlarca vatandaşa it 
matla tavsiye etlikleri en milkcmm 
bir kuvvet şurubudur. Daima kan 
tazeleylp çoğaltır. Tatlı bir lştiha le 
mln eder. Her zaman gençlik, din 
lik verir, ı:ek!i. ve hnfııa kudretin 
yükseltir. Sinirleri, adaleleri kuvnt 
lendlrcrck, uykusuzluk, halsizlik, fe 
na dOşOncelerl giderir, Yilcut maki 
nesine Jbım olan blltnn enerji T 

kabillyeU vererek daima adm, irade 
neş'e sahibi eder. Mide, barsak tem 
belliJinden ileri ııelen muannit hıln 
hazlarda, bel gevşekllll ve ademi ik 
tldarda şayanı hayret faydalar t 
mln eder. 

FOSFARSOL 'u 
Diğer bütün kuvvet ilaçlarından 

başlıca hassa 

. 8 sa gelı'yor rinden Pcrn ile, ikinci maçını da 
Birincı· Hayri ıs san1.Y~ • • 1 sa pazar gUnü sabahı yine ekalliyet 

lise, ikinci Refik 19 sanıye ? ğ Bı.ılgaristanın tanınmış futbol takımlarından Şişli ile Taksim 1 

De,·nmlı bir suretle kon, kuvvet, 
iştibo ynratmnsı ve ilk kullanan 
Jardn bile mucize gibi tesiri der
hal ı;öslcrmcsldlr. Tifo, Grip, 
Zntürrcc, Sıtma :\"C umum kan
sızlıkl:ı neticelenen teblikell has
talıkların ncknhat de\"•clerfnde lise, Uçiincil ReŞit 19 sanıye takımlarından Lcviski, iki müsa .• stadyomundn yapacaktır. 

s~ise~·----------------------------~-----;---------------------;;------~ 

-G. Sarayın Ankara maçları 
·u· k'·me depliısmaıı 

Gal.ata.saray klUbüniln 11~ 1 :u aıuJerdiği ta. 
11taçını yapmak 'lizcrc Ankaray~ ~k'rıı oynama. 
1~ını, her ilci müsabakada 90k ıa ı 
larına rağmen mağlUP oldular. t}ıacinıleri 

Yukarıdaki resinılcrimi::dc, mt "ziln 
ar"8ında §otör eıcmanlann ütdumna!fı§ı y~ ra: 
de "ki k rmı=ıZılar, Anka 

n ı defa yenilen sarı cı .. ..rUlmek. 
da1.."i iki maçlarından ilç esntantaM go Mura 
tcdir. (Solda): Galatasaray maçumnda~a) Ga: 
<ılın gayretli 'bir hilcıımıc; sağt1a (yı.~ Demir. 
a.taoo~ • · Budun '"ç 

ay merkez mtıhacımı ld görülmek-
8porfa taramın marke edilmiş lıa c ·cap et 
;;:i~ ki bu vaziyet bariz bir pcna;~~~iştir .• 

dı. Fakat hakem tarafında1~ 17
.. Ali Rı.zıanm 

(Solda nşcığtda) Ankaragtlçlu 
Adnan 1araf ından 1:esilen pir hfıcıımıı ... ' 

en mükemmel bir derınnn şurulıudur. Sıhhat Vckülctinin resmi müsn:ıdcsini h:ıizdir. 

1 iNHiSARLAR 
Cinsi Mikdan 

Teknik ~letl "' 20 kalem 
Sarı toz yaldız 300 Kgr. 
Çıralı tahta 18 M3 

,, kaals 14.426 M3 

HER gc:l.A~mm nur.mmn. 

UMUM MODORLOGONDEN 1 
Muh. Bedeli 

Lira Kr§. 
1258 10 
345-

1426 74 

% 7,5 Muvak
kat Te. 

Lira Kf§. 
94 35 
25 87 

107 

Eksiltmenin 
Şekli 

Açık eksiltme 

" .. 
" .. 

Saati 

H 
l!5 
15,30 

Uzun ve kısa konçlu 840 çift 
lastik çizme 3540 265 50 ,. ., 16 

I - Şartname ve nümuncleri mucibince yukarıda cins ve mik dan ya.zıh 4 kalem malr.eme ayn 
ayrı eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saatleri hizaalrında gösterilml.e· 
tir. ' 

m - Eksiltme 11-4-939 salı gUnil hizalarmda yazılı saatlerde Kabataşt.a Levazım ve Mu· 
bayaat Şubesindeld Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Liste ve şartnameler parasız olarak her gün sözU geçen şubeden alınabileceği gibi yal
nız nümunesi de görüleblir. 

V - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile mez. 
kilr komisyona gelmeleri. (2023) 

VENi ÇIKTI 

Fikir ve sanat 
meseleleri 

VAZAN: 
SADRI ERTEM 1 

* * * 
l - idaremizin Cibali fabrikası Garajı önUndeki rıhtım tab. 

kimatr işi şartname ve planı mucibince pazarlık usuliyle eksiltme. 
ye konmuştur. 

11 - Keşif bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı 374,80 
liradır. 

m - Pazarlık 6-IV-939 perşembe gUnü saat 14 de Kaba· 
t"~da levu.ım ve MUbayaat §Ubesl mUdUrieytindcki alım komlıı. 
yonunda yapılacaktır. 

JV - Şartname ve plAnlar her gün 25 kuruş bedel mukabi. 
lin:ie yukarıda ıözil geçen §Ubeden alınabilir. 

\' - lateklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve saatte % 
7,5 güvenme paralarlyle mezknr komisyona gelmeleri. (3002) 

u ra a u..ı.ı ı :ı uı.r. 
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IBeşikten mezara kadar sağlam 1 
ve beyaz kalan dişler 
Diş macunu kullananlar bir 
çok 18crübe 1 e r den 
sonra neden daima 

de karar 
kılıyorlar ? 

CIDİI Radyolin: 
C0 Dişlerde (Kjifeki -
Tart.De) husulüne imkan 
bırakmaz. Mevcut olanla. 
n da eritir. 

1 
CQ Dişleri mine tabakası. 
m çizip hırpalamadan te. 
mizler ve parlatır. 
CQ Ağızdaki mikroplan 

('f_ 100 katiyetle öldürür. 
CQ 1iş etelrini besler, diş eti has 
talıklanna mini olur. Ağız koku. 
sunu kescrr. 

Siz de sabah, öğle ve 
akpm günde Uç defa her yemekten sonra 

T<UllANINIZ 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Alhncı keşi de: 11 Nisan 939 dadır. 

BlyUk ikramiye 200,000 llradıı

Bundao be.ıka: 40.000, 25 bin, 16 bi.., 10 bia 
litkhk ikramiyelerle (200 bin ve 50 .bin) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

Samsun 
Samsun 
Salon 
Çeşit 

Tane Kuruf 
25 (Madeni kutu) 45 
20 30 
20 35 

100 145 

' 
- - . 

'sta~b .... ~ Beled;ves• l•a"iar• 
-

Atöl)"' ve garajlar için lilzumu olan ve hepsine 1040 lira be. 
del tahmin edilen muhtelif boyda Gürgen, ıhlamur, çam, ceviz, 
cidene ve karaağaç Uıhtaları eçık eksiltmeye konulmuştur. Liste. 
sile şartnamesi leva7.1lll rnüdlirliiğUnde görülebilir. İstekliler 2490 
sayılı kanunda yazılı vesika ve 78 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber :4 1 939 cuma günU saat 14,30 da da.imt En. 
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (2076) 

• * • 
Beher metre murabbaın:ı iki lira bedel tahmin edilen Sarı

yer yangın yerir.c!e İmam efendi sokağında 128 harita numaralı ar. 
sanın yanında 60 santim yüzlü 4,43 metre murabbaı sahalı arsa 
satılniak tizc:.e açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım 
Müdü:-lilğ~de görülebilir. lstekliler 66 kuruşluk ilk teminat mak. 
buz veya mektubile beraber 14-4-939 cuma günü saat 14 bu. 
çukt:- daimi encümende bulunmalrdırlar. (2077) 

Akhisar belediyesinden: 
(1732) lira 99 kuruş keşif bedelli Akhisar belediyesinin is 

tasyon caddesi elektrik tesisatı kapalı zarf usulile yapılan eksilt 
mesine istekli çıkmadığından 27 Nisan 939 perşembe günil saat 
15 e kadar olan bir ay müddet içinde çıkacak ve liyiki hat fiat 
teklif edecek talibine pazarlık su retile ihale olunacağı ilin olu. 
nur. (2134) 

Davut Paşa Ortaokulu Satınalma 
komisyonundan : 

7-4-939 cuma günü saat on birde Ltanbul Beyoğlu istik. 
lal caddesi 349 numarada Liseler muhasebeciliğinde toplanan o. 
kul komisyonunda 649 lira 89 kuruş keşif bedelli okulumuz bahçe 
duvarı tamiratı açık eksiltmeye konmuştur. Mukabele eksiltme ve 
bayındırlık işleri umumi ve hususi fenni şartnameleri okulda 
görülebilir. 49 liralık ilk teminatın liseler muhasebesi veznesine 
yatırılması bu işe girecekler enaz beş yüz liralık bu işe hem.er 
iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikaya istinaden 
!stanbul vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmış 
ehliyet ve 939 yılma ait ticaret odası vesikasile eksiltme gün ve 
saatinde .komisyona gelmeleri. (1902) 

Devlet Demiryoilart ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 55.000 lira olan 14 adet lokomotif ve va -
gon verenleri 22-5-939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulile Ankarada !dare binasında satın alınacaktır. 

Bu ige girmek isteyenlerin 4000 liralık muvakkat teminat ile 

r Kanıık ve naaıl yapıldıiı belli olmıyan ba 
çocuk pdalariyle yavrunuzun ııhlıatini 

tehlikeye koyarımız. 

Allahın yaratbfı gibi saf ve 
tabii hububatlan yapılmıt 

HAS N 

Hasan özlü unlarını çocuklarınıza yedi • • 
En yüksek evsafa malik olan bu özlü unu 

Dünyada me9Cut çocuk gıdalannın en 
mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdarözü Unlanm çocuklarınıza yedirini 

-ı 

i 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gi1n saat 14,30 <:':""l~,_;m_:ıı1111~~11İ!"1111!!111!1nr.------------4:I 
a bdar komieyon reisliğine vermeleri llzmıchr. 

Şartnameler 275 kuruşa An kara ve Haydarpaşa veznelerin -
de satılmaktadır. (2183) 

SAHiBi : ASIM US Neşriyat MOdOrtl: R. Ahmet Sel1en 

Basıldığı 7er: V AKIT Matbaası 

Sipahi 
Sipahi 
Yaka 
Çeşit 

Tane K 
25 (Madeni kutu) 50 
20 35 
20 30 
50 72, 


