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' ' Vekiller heyeti toplantısı 
RUS '1 1939 

~omanya Hariciye ~ 
20 Nisanda gelecek 

Ankara, S (Hususi) - Roman

ya Hariciye nazırı Gafcnku 20 Ni

sanda Ankaraya gcJccektir. Pro

gram yakında hazırlanacaktır. 

Ankara, 5 (Hususi) - Vekil -

ler heyeti bugün öğleden sonra 
Cumhurreisimizin başkanlığında 

Meclis binasında toplanm~tır. 

Toplantı saat yirmiye kadar sür 

mü~tür. 
PERŞE~lBE 6 NISAN' 1930 ' {( l.'lfJ: 22 .V. SAl.'l: 7627 ' 

tnAnE EYi: Ankara Cad. lSTANBUJ.• Telgraf: VAKiT• Posta kutusu: 41i•Tele!on: 21413(Ya:ı)-24370(/dauJ 

-----------------------------------------------italya-lspanya 
Cebelüttarık veRife karşı 
hareket mi hazırlıyorlar? 
Almanyaya karşı bir çember hareketi mihvere 
çevrilmiş telakki olunarak müsaade edilmiyecek 

Avrupanın sulhu 
için yeni bir 

Milletler Cemiyeti 
Yazan: Sadri Ertem 

İngiltere Dnşvckill Çeıııbcr
Jnyn son hAdiselcrden bahse
derken Al·rupada sulhun ~nrnıı· 
ti altına alnuna ı Iüzumundnn 
\ 'O buııun tatbiki için A\·rupn 
nılkyasmda. ıılın~ak bir .sulh 
ııiza.mının znrurcUni ileri sür
uü. 

Çcmberlayn muTakkat ,.c 

momi garantiler rnc!l!clesinl ar· 
tık tnydalr bulmadığım nçıkça 
iznh ediyor. 

tngillz Başvekiline göre Al
mnnyn. geçen scno \·crdlb'i söz
lere sn.<lık lmlmnmıştır. Bunun 
için herhangi menli bir sulh 
gnrnnti l tnnrnızun vulmbul
mnma ı için de{,"11, yer dcl,tiştlr
mcsi 1çin bir sebep tc.~kil etmek
tedir. 

Riitün A vrupnya şamil olmak 
fizcro Tiicuda gctlrJlecck bir 
sulh organı Baş,·ckllo ıgörc yc
gdne muhafaza ,·ıısıtası olncnk
tır. 

A ,·nm kamnrasmda bu mese
le ctrnlmdn ısö;ı; söyllyeıı dcTlct 
ndnmlnrı gerçi Sftrlh bir .fikir i
leri sürmeyorlarsa da tamnmen 
ınilpbem bir hudut içlndo do 
ka.lmnmnkt.adırlar. 

Bir bakıma ~öro istenen şey, 
yeniden A'\TUpOOR bir mllletler 
cemlreti Tücuda getirmek, bu 
cemiyetin llzn.ları ara ·ında Al
mn.nyn. To ltnlynyı da gl.irmck
tlr. 

nu şekil en ideal sulh gn.rıın· 
ti ldlr. Ye nitekim harp .sonrası 
<IC\TCSlnln "kollcktlf emniyet" 
fikri bunun nrzu halinde ifadesi 
lı]J. l•'nknt dc,lctJer arasında 
sulh mikyası blriblrlndcn çok 
farklı olduI,'U için tezadlar kol
lckut emniyet mcselosinl sıfıra. 
~n<llnli. Bugün gene aynı mesele 
ılo knrşıknrşıyayız. 

l\J .. 
uştcrck mana.da kullanılı-

yormuş hissini veren ''sulh•• ke
limcslnden nnJaşıla.n manalar 
hlrl.blrlnc tok: :ı.ıddır. Çüıikü, 
rnsızmin, vo llitlerln anladığı 
, .o hnrbe tercih edHen ulh ile 
f 11gllterenln, Frnn anın, küçü.k 
de,·Ictlcrln.' rovizyonl tlerln kıy
met ,·erdıklerl, ınuhatazasını 
iı;todiklerl sulh başka, başka 

şcyle"lir. 
l\lilletlcr CemJyetlnln hare

ketsiz bir Jınlc ı;clmesirulo en 
biiyiik nıücs ir bu haldir. 
Habeş harbi esnasında Snk

sironlnrm 1ntblkl i7i derdi nıii
';'nlıhns bir hnlo koydu. 

Ycııiclen bir milletler ccnıiye. 
ti kurmnk için be~eri ,.e rniiş
t rC'k bir ı nkmı t n n n urlnrııı 
her devlet tarafııulan ciddi \'C 

snıııinıi olnrnk knhııl cdihni:;- ol
mnsı lflzınulır. 

lttifnklnr i temi giiniin ren 
lite ine dnhn. uygun gijriinıııck· 
LediS. 

Nftc-kim n\·nın kınm\l'nsıııdn 

Ceeblültarık'ın tayyareden alınmış bir resmi ••• 
(Ya.rısı 8 ncide) 

Löbrön yeniden 
Cumhurreisi seçildi 
Paris, 5 (A.A.) - Milli assam- --~------r~----~-- - ........ -

ble reisi Jeanneney saat 17.20 ye 
doğru Cumhurreisliği seçiminin 
resmi neticesini tebliğ etmiştir: 

Verilen reylerin yekfınu: 910, 
Muteber olmıyan reylerin adc. 

dl: 6, 
Muteber olan reylerin adedi: 

904, 
Mutlak ekseriyet: 453, 
Alber Löbrön: 506. 

Bedoucc (sosyalist: 151, 
Cachin (komünist): 74, 
Godart (radikal sosyalist): 57, 
Rcrrfot: 53, 
Bouisson: 15, 
Pietri: ıo. 
Köy: 3. 
Dağınık reylerin adedi: 53, bu

nun 19 u general Peain'e veril -
miştir. 

Assamble reisi, B. Löbrön'ün 
Cumhurreisliğinc seçildiğini ilan 
etmiştir. 

Yeniılr.n Crımlııırrcisi srrllen 
!.übron 

Bunun üzerine sağ cenah ve 
merkez partileri marseyyez mar. 
şını söylemeye başlamışlar, müf
rit sol cenah sıralarında ise ''is. 
tifa, istifa,, sesleri yükselmiştir. 

rı I<'rn.n!'l:a. vo Rusyn ilo teşriki\ • 
mcsalclcn bnlısctmcı..-tc<liı'lcr. 1 rana gıdecek 

İngiltere ile So,·yct Uusyn n-

rasında i<leoloj~i ihtilfıfl~~ hu- heyetimiz 
lıınmnsınu. rngmen muştcrek 

ıncnfnntlcri miiclntnndl\ birleşe- 10 nisanda hareket 
cckleıini ileri sürmii<;:lcı·dir. Jt-
fnklnr sistemi belki do knr:;;ıhl~· ediyor 
h bir ınih nzenc \ 'Ücud.n. getire-
rek hnrı• yerine ~ulh hfıkinı o- ,, (Yazısı 3 ilncüdc) 
hır. 

1ttlfnklnr sistemi millctlcr Nafıa Müsteşarlığı 
ccıniyctl tezine nnznrnn <lnha 
insnııi ıfoğilılir. }'nknt hftdis<•lc- Ankara, 5 (Hususi) - .Nafia 
ı·c, in~an pslkolojilt>ı·inc dnhn Vekaleti teftiş heyeti reisi mü • 
ıııiilllyim gelmcktmlir. hendis Knzım Aydar Vekalet müs 

lttHnklnr o:i temi lıakiknttc te.şarhğına tnyin edilmiştir. 
süz alan ';'öhı·etll dc\lct ~ulnıııln- sıılhn değil, hıuhc gitlcn yolclur. 

lngiliz - Leh görüşmeleri 
memnuniyeti mucip şekilde devam ediyor 

İngiliz Krah dün Bek'i kabul etti 
Alman ordusu Baş Kumandanı ile ltalya Genel Kurmay 
Başkanı da bugün lnsburk da müzakerelere başlıyacaklar 

I.ondra, 5 (A.A.) - Bugün lngil· 
tere Krnlı \'iııdsor sarayında Polon- r· · ı R d 
y~ ı.ınriciye .!\:ızırı llck'l kaimi et- 1 r an 1 e oma ara s 1 n a 
mıştır. 

llck, y:ırın snbah Portlısmouth'a 
gidcr~k lngiliz donnnm:ı.sının ınane\·
ralıırındn .tı:ızır bulun:ıc:ıklır. 

Londrıı, 5 (A • .-\.) - İngiliz • Lclı 
göruşıııclcri saat 17 de tckrnr b:ışl:ı· 
nuştır. li. llek, \'indsordan döndilk· 
ten sonrn il. Çemberlnyn'i tekrar gor
müştur. 

Akşam Polon:ra bü) ük elçiliğinde 

lıir dıne verilmiş, dinedc lngiliz ıın
zırlıırı da dn\'etli bulunmuşlardır. 

:IJ. Uek, ynruı sabah saat 8.30 da 
Portsmoullı'a gidecek vo nncıık ııı.

şnm saat 19 da dönecektir. Mülen
kıbeıı bir tebllğ ncşredilecektır. 

Hcsıul ıunhrillcr, göruşmeler lınk· 
kında sıkı bir J,;ctunılyct mulın!ıızn 

cımeklcdirlcr. 

l'nris, 5 (A.A.) - Polonya harici
ye nazırı Dek'in J.ondra ziynrcli mu
nasebeli) le orada )aınlnınkta olnn 
müzakerelerin memnuniyet' ericı bir 
tarzda devam elliğini tebarüz cl
tirmcklc beraber, g:ızelcler, Alınan_ 
ya) a karşı sullıcu devlelleriıı ıııuş
terck bir cephe tesis elınc:.i yolunda
ki gıı) retlerin u~rııdığı zorlukl:ırı da 
kıı~ dedi)·orlnr. 

Du sütlüklcr bir taraftan Polon:;a 
ile Sovyctlcr birliği arasındaki diğer 
taraftan da Hom:ınya ile Mııcnristnn 
ar ındııki mQnasebellcrden doiım k· 
lıtdır. 

Sol ccn:ıh matbuatı lınrlciyc nazırı 
l3onnet'yi 1nsiltercnin ga) retleri kar-

. (Devamı 8 ncidc) 

İngilterede 
Mühimmat nezareti 

kurulacak 
Londrıı, 5 (A.A.) - Bir çok 

gazeteler, bu sabahki nUshnla -
rmda, hUkumetin bir mühimmat 
nezareti tesisini şiddetle iste -
mektedir. 

Daily Telegraph dlyor ki: 
Teritoryal ordunun iki misline 

çıkarılacağı hakkındaki haber -
lerle, bütün dünya, lngilterenin 
fiiliyata geçmeği kararlaştırdı. 

ğını öğrenmiş bulunuyor. Ayrı 
bir mühimmat nezareti tesis edil 
mesi, bu keyfiyeti bir kat daha 
tak,·iye edecektir. 

News Ohronicle diyor ki: 
lngilterenin vaziyeti ciddiye al 

dığını bUtiln dünyaya isbat et • 
mek lazımdır. 1935 te Cenevre. 
de Sir Samuel Hoare'un söyle -
diği zecri tedbirler nutkundan do 
ğan hicap, bir kere daha teker. 
rür etmemelidir. İngiltere, böy. 
le bir hicaba, bir kere daha ta. 
bammül edemez. O halde enerjik 
harekette devam lflzımdır. Bu 
takdirde ise ayn bir mühimmat 
nezaretinin tesisi, muhakkak su
rette yapılması icap eden tedbir. 
ler arasındadır. 

müzakereler oluyor 

Arnavutluğun istikl31ine 
halel gelmiyecekmiş 

Roma, 5 (A.A.) - Resmi mah 
fillerle Roma matbuatı Arnavut
luk meselesine dair bir şey söy. 
lememekte iseler de Baride çıkan 

1 Gazctta del ::Mezrogiorno, tedafüi 
İtalyan - Arnavut ittifakının 

takviyesi için Roma ile Tiran n. 
rasmda müzakereler cereyan et.. 
tiğini füraf etmektedir. 

Bu gazete, bu müzakerelerin 
Arnavutluk kralının talebi üze4 

(Devamı 8 incide) 

Sovyet - Japon 
kıtaları çarpışfllar 

Oç Japon askeri öldü 

loprulurı bir ocril resminde (l'a.::ısı 8 incide) 

Çinliler üç şehri geri aldılar, iki 
Japon harp gemisini batırdılar 
Hongkong, 5 (A.A.) - Mn

caodan çok emin bir membadan 
bildirildiğine göre, Kuvantung 
eyaletindeki Çin kuvvetleri Knıı 
ton civnrın<la Uç mUhiıu şehri 

seri nlmı.,lar ve Mncao'nun şi· 
nıalin<le kftin Yangmun'a karşı 
Japonların \ıir ihraç hareketini 
tnrdetmişlerdi r. 

Şungking, 5 (.\.A.) - Dir Çin 

tayyare filosu Şnnglıayın şimn
lindc Klagsu'nun şimali şarki n· 
çıklarında 11 Japon harp gemi
sine hUcum ederek bu gemile
rin ikisini batırmış ye diğer bir 
kaçını da yaralamıştır. 

Diğer taraftan Dondln gölUn
clo Çinliler Uç Japon motörUne 
hticum Cdl'Tck batırmışlardır. 

Mcfuşnıı'cln lchnşşUt etmiş o-

lan Çin kuvnyl kUlliyesi dUş 
mana fasılasız mukabil taarruz· 
da bulunmnktnd1r. Düşman, 
garp istilrnmetiııdc :Nugudaln 
ve Zinatn istikametinde çekil
mektedir. Muharebelerin şid
deti gittikçe artıyor. 

Çinliler CiukO\ un cenubunda 
Hnnkov ci\'nrında iki hllylik kö
yU ele geçlrmişlerdlr. 
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Orta tedrisat 
ı-.eısı noktor ~·~·t~ kadrosu 
rı Kırdar, ınotör- • 
ili kara nnkll vn- açılacak yenı mekteplert: 
sıtaları cemiyeti göre teabit ediliyor 
reisi Hakkı ile u- :'.laarlf VekUetl orta tedrisat 
mumt k!tlp lhsa- kadrosunda açık bulunan öğret 
nı ev,·elki gtın kn· menliklerl Ye yeniden açılacak 
hul ederek şoför· orta olcul öğretınenliklerlnl tes 
!erin dileklerini bit~ başlamıştır. 

dinlcrulşlir. DUn bir muharriri- Ttesblt edilecek vaziyete gö
mize cemiyet reisi Hakkı bu zl- re alınacak öğretmen sayısı ka· 
yaret hakkında şunları söyle- rnrlaştırılmış bulunacaktır. 
mlı,tlr: Yardımcı öğretmen kadroları 

"-Sayın Valf Ye Belediye Re· da ayl'ıca gözöntınde tutularak 
laimlz Dr. L<itrl Kırdar bizi bU· kadroda ba:ı:ı değişmeler yapıla
yllk bir nezaketle kabul ederek 
dileklerimizi hUsnU niyetle din· 
ledl. Kendilerine arzettfğlmlz 

caktır. 

lıpekterlere bir tamim 
Muhtelif tahsil ınllessPsele 

meseleler şunlardır: rinde okutulan olrnl kitapları 

ı - Senelerden beri mUtead- nın seçlmtnde bazı ispekterlerin 
dit mtıracaatlarımıza rağmen, 

hiç bir neticeye varmıyan pllku. 
reıml. 

Halen alınmakta olan plUka 

namı çok ağırdır. Birçok şo
förler bunu ödeyemiyorlar Hap 
ae &lrlyorlar. Aynı zamanda be· 
lediye ~e varidatından bir kıs· 
mını kaybediyor. Pllka resmini 
kablli tahsil ve tediye haline 

öğretmenlere tesir ettirerek şu 
veya. bu mtielllflıı eseri okun 
maıunı tavsiye ettiğ-1 yapılaıı 

şfkllyetlerdeu anlaşılmıştır. ls
pekterler bundan sonr:ı kitap 
seçiminde öğretmeni serbest bı
rakacaklardır. 

Öğretmen vekiı.let tararnıılan 
okullarda okutulması kabul e. 
dilen kitaplardnn dilediğini se· 

getirmek için benzine bir mlk- çerek talebesine okutabilecek 
tar zam yapılması dtişUnUlmUş, Ur. 

tetkikat sonunda mUsbet bir ne- Fizik doçenti alınıyor 
ticeye varılmıştır. Vali Lflttl İstanbul Unh ersitesinde fizik 
Kırdar plAka resıulııin bu şe- doçentlerinln sayısı bugUnkU lh· 
kilde hall1 için kanunt rormalt· tıyaca klı.!I gelmediği göri\lerck 
teler:i intaç edeceklerlııl vaad arttırılmasına karar verllmfş

buyurdu. Ur. Bu ayın yedisinde bir lmti 
2 - 18 aydanbcrl 15 otobUs· han açılacaktır. tıntıhana ikl 

cllntln ruhsatnameleri verilme- fizik doçenti girecektir. 
mektedlr. Bunların iadesi i~iıı 

yaptığımız ricaları da ft ııcenap- PO 1 f S te 
lık l'(Ssterip bu işle ıueşgul ol· 
mıra relsmuavlnl I.ıfıtflyl me-
mur ettiler. Ruhsatnameler ya· 
kında geri verllecektlr. 

Kurnaz hırsız 
Şlşllde HaH\skft.rgazi caılde-

3 - Son zamanlara kadar kar sinde Ankara lıakkallyeslsahlbl 
nesiz otomobil kullananlardan Todorl iki glln en·eı zabıtaya 
5 lira para cezası alınıyordu. müracaat etmiş, bir gece en·eı 
Son defa bu ceza JUiktarı 25 ll· dllkkAnmın çekmecesinden 39 
raya çrkarıldı. Bıı cezanın afır lfrasmın çalındığını haber ver
olduğunu söyledik. Bunu da na- 1 tl B u i lk' m ş r. unun zer ne "'·ve ı 
zarı 1Ubare alıp tashih cihetine t d" tt K k gece saa ur e egor namı 

gldffeceğinl söylediler. diğeri Ahmet isminde bir sabı· 
-i - Seyri sefer pl&.kası çı- kalı akşamdan müşteri sıto.Uy

karwak için yapılmakta olan le girip saklandığı sandıktan 
formalitenin uzun sUrdUğUnU çıkıi11ş, çekmeceyi kurcalarken, 
bildirdik. Bu huala altıncı şu- 1 t tlb t 1 1 b t eve ce er a a mış o an za ı a 
benin me,gul olmasını ve işin memurları tarafından yakalan 
kolaylaştırılacağını b1ldir-011er. 

mıştır. 
6 - Son olarak kendllerinden 

eskt.I gibi otomobillerin klAk· l§yÜzünden 
ıon çalmasına mUaaade edllme- Tahtakalade çembercillk ya. 
ıini 1ıtedtk. ÇUnkU korna kon- pan Mehmet ile Ali iş yUzUnden 
duktan sonra otomobil kazaları ku·ga etmişlerdir. Ali keserle 
yUıde aekıen çolalmıştır. ÇUn- Mebmedl başından yaralamış -
kU bir •ofOr bir ellyleıdirekalyo- tır. Yaralı hastahaneye kaldırıl· 

nu idare ederken dlfer eliyle de mıştır. 

korna c;almaktadır. Kl&kaonun yardan dütÜP öldü 
ıurtılttı Ue mücadele tallmatua-
mealne uygun olarak sabah ıe· Çatalcanın Dursunlu köyUn· 
klzden akşam sekize kadar ça- den çoban Ömer sığır otlatırken 
Jınmuına muaaade istedik. Bu- bir yardan dUşmu,, ölmUştUr. 
nu tetkik edecetlni vaad buyur- Cesedi OlUm sebebinin tesbitl I· 
dular. çln morga getlrllml~tlr. 

Yol paralannın 
tahakkuku 

T-ol paralarınrn tahakkuk 
cetvellerinin tanzimine başlan
m (ftrr. Bir ay zarfında netice
nin muhakkak surette alınması 
için mahalle mUmesslllerlle be
lediye tahakkuk şubelerine sıkı 
emirler verilmiştir. 

Karaya oturan motor 
Mustafa kaptanın ldarealnde

kl çimento yUklU HUdaverdl mo 
törU Yedlkule önlerinde, hamu· 
lesinin fazlalıfmdan karaya O· 

turmu,, yUkU boşaltıldıktan ıon 
ra yUzdUrUlmUttUr. 

Dövüttüler 
Tahtakalede IIUseyinln kah 

vesinde oturan ekmekçi Jltıse· 

yln, Ahmet, Emin, lbrahlm, A-

----------:~-----. 11 kın·ga etmişlerdir. Buıılardan 
• Perşemb. ~ Cuma lbrahim ile Ali başlarından ya-> ! ralanmışlardır. 
:..:: 6 NiSAN !! 1 NiSAN Bir ceset bulundu 
C 16 Sefer il li Sdrr DUn sabah Stltltlcede Pay ma· 
.... HiO Kasım N 151 Kı~ım halli önUnde denizde bir cese· 

Vakıtler iv ası j Euoı \'ası. IEz~nı I din yUzdUğU görUlmUş, sahile 
----:--_ - çıkarılmıştır. üzerinde çıkan 

588 ıu7 ~3' t0ü4 ıhUvlyet varaaksından İnebolulu 
1216 5 89 12 ıs 5 87 Osman Ahmet olduğu anlaşıl · 
16 l'ı6 915 ı~ M 9 18 mış, tahkikat yapılınca yirmi 

Ak••tn 18811 12001 1840 1200 
20

12 134 20 ıtt 1 81 gUn evvel elektrik fabrikası ö· 
Ut 9 ıs a 50 9 ;o nünde kazaen denize dUşUp bo-

• _______ ..__...__. _ _. fulan lftl oldutu teablt edllmlf-

tlr~ 

M alıkemelerde: 

Ecnebi ve ekalliyef 'Yeni vekaletlere 
•• v f I . bağlanacak 

Hasan deposu 
yangını 

Evrak ikinci sorgu 
hakimliğine verildi 

ogre men erı müesseseler 
Jlasan cc.za deposu yangı 

etrafında, mUddelumumr mu 
vini Rıfat tarafından idare e 

Maktu ücrete bağlanmalan 
düşünülüyor 

Ecnebi YC ekalliyet okulla- Yeni şekle göre, öğretmenler 
rrnda ders veren öğretmenlcl'iıı ders saatlerine göre maktu bir 
kadro dolayısiyle ders saatleri- Ucret alacaklardır. Bir öğret -
nın her yıl azalması, yahut bir men diğer yıllarda başka bir o· 
yere nakilleri dolnyrslyle husu kula nakledildiği vakit de bu 
e geleeek ders eksiklikleri, öğ Jcreti eksilmiyecektir. 
retmenleriıı bütçelerinde deği;;· .Maktu Ucretin ne şekilde tat
melere ve istikrarsızlığa sebe bik edileceği bazı formtıllerle 

biyel verdiği vckAlel tara!mdnu tesblt edilecektir. 
~ apılan tetkiklerden anlaşıl Öğretmenler aynı zamanda 
maktadır. Uç yılda bir defa da kıdem zam· 

Öğretmenlerin muayyen bir nıı göreceklerdir. 
saatle ders yapmaları ve Ucret lstanbul ,·l!Ayell ~ahillndekl 
!erinin ele muıılazaın ve eksil· ecnebi ve ekalllyet okullarında 
mlyccek bir şekil alabilmesi I· öğretmenlerin maaşlarının ye -
çin veladet tarafından bazı mu küou 207 bin lira tutmakta • 
him kararlar verilmesi ihtimal tlır. 

lalıilinde görlllmektedir. 

Kadın çorapları 
Çürüklüğün önüne 

bazı tedbirler 
geçmek için 
alınıyor 

1 pekli kadın çoraplarını sağ· 
lam bir şekilde imal edebilmek 
için bir mUddettenberi şehri

mizdeki çoraı> fabrikaları Uze-

rinde tetkikler yapan Alman 
mUtehasqıs Karı Abe mesaisi-

ni bitirmiş; Ankarnya dönmüş• 
tUr. MUtehassı~ hazırladığı ra-

poru lktuıat Veklletine nrecek, 

makta, fakat sonradan işi gey
şeterek aynı marka ~orapların 
gittikçe çUrUk yapılmasına se-

bep olmaktadır. Böylelikle ni
ha~et piyasada fena bir şöhret 

kazanan bu marka bir gUn· or
tadan kaldırılmakta ve yerine 
hemen yeni bir marka ihdas e· 
dilmektedlr. 

1.>una göre yenl bir talimatna- Böylece her zaman çorap 
me hazırlanarak fabrikaların mark&ları deil,mekte. fakat 
yaptıkları iş kontrol altına alı- kaliteler aynı şekli muhafaza 
nacaktır. etmektedir. 

Fakat ipek !:Orapların sağ - Jşte bu mahzurlu cihetin ö· 
ıamlaşnıası fı;in fabrikatörlerin ntine geçilmesi için bundan son

de bu işte hllsnll niyet gösterı ra fabrikaların lktısat YekAie-
meleri lUzumlu görlllmektedlr. 
ÇUnkU yapılan tetkiklerde 12 
çorap fabrikası bulunmasına 

rağmen 100 den fazla marka ol
duğu anlaşılmıştır. 

Bir marka altında çorap yap· 
mıı&a başlıyan fabrika ilk önce 
gayet sa&lam çoraplar çıkar-

Bir sandal akın
tıya kapıldı 

içerisinde bulunan ganç
ler hakkında takibat 

yapılıyor 
En-elki akşam Uzer! Samat

ra açıklarında sandalları ile a· 
kınlıya kapılan ikl genç etrar
tan görenler tarafından tesadU· 

tinden müsaade almadan marka 
değiştirmeleri veyahut yeni bir 
mal'ka ihdas etmeleri kabil ol
mıyacaktır. Bu tedbirin çorap· 
Iarın sağlamla~masmda bUyUk 
bir tesir yapacağı kunctle limit 
edllmektedlr. 

Seli.nik Üniversitesi 
talebesi ıehrimizde 

SelAni)c Unh·ersltesi talebele-
rinden otuz kişilik bir katile 
dUn şehrimize gelmişlerdir. Dost 
misafir talebeler, İstanbul er
kek lisesine yerleştirilmişler

dir. 
Şehrimizde bulunan Yugos -

lavya talebeleri de dtln lstan -
bulun müzelerini ve tarihi Ahi -
lelerini gezmişler, öğleden son

fe:ı kurtarılmışlardır. 
ra Boğaziçinde bir seyahat yap· 

'Bir kız, diğeri erkek olan 
gençler Yenikapıdan bir sandal mışlardır. 
tutarak denize açılmışlar, fakat 
daldıkları bir sıra, sahilden 
çok fazla uzaklaştıklarını ve su· 
larla sUrUklenmeğe başladıkla 
rmı gl\rmUşlerdlr. 

ı:rl<ek derhal kUreklere asıl
mışsa da kuvvetli sulara karşı 

bir ŞP.Y yapamamış, Ye kürekler· 
den Liri de denize dUşmUştUr. 

~c~ yapacuklnrını şaşıran genç
lerin feryatlarını tesadüfen el· 
vardan geçen liman moförU duy 
muş, yan:arına giderek, Mar 
cınn açıklarında. 'kendilerini 
~ ı: r•aN..Uıştı r. 

Gençlere sandalı veren kayık
ı:ı ile ihtiyatsızlık gösteren iki 
genç bakında SaD}atya merkezi 
tahkikat yapmaktadır. 

--o-
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Kolonya imal edenler 
bugün toplanıyor 

Kolonya sanaylcllerl bugUn 
millt sanayi birliğinde bir top· 
Jantı yapacaklar, son zamanlar· 
da piyasadaki şişe buhranı ve 
tıyatların fazlalığı Uzerlnde ko
nuşacaklardır. 

Kolonyacılar doğrudan doğ -
ruya gerflk A vrupadan, gerekse 
Paşabah~<' fabrikasından şişe a
lamadıklarını llerl sürmekte ve 
aradaki mutanssıtlar yUzUn -
den fiyatların sebepsiz yere art
tığını 1ddta etmektedirler. 

Y umurla piyasası 
Yumurta ihracatımız bu yıl 

cok artmıştır. tile Uç aydaki ih· 
Adadaki depo racat gecen yılın ıı: altı nyına 

BUyUkadadaki su deposu ta- tekabül etmektedir. Anadolu
rulr edileceği gibi maden taraf- dan da fazla yumurta gelmefe 
lannda da yeni bir .depo inşa o· başlamıştır. 

lunacaktır. Bu deponun yeri 1- İhracatın fazlalı~r yUzUnden 
çtn yakında latlmllk yapılacak- yumurta fiyatları oldukça yUk· 
ti~ ~kU~ 

Yeni teşkil edilen vekAletlere len tahkikat nihayet dUn bl 
lıağln11ııcak müesseseler hak - rllerek dosya ikinci sorgu b 
kın b alAkadarlara marn mat kimliğine te,·df edilmiştir. 
ge 1 ı:ıcktedir. İhracatı teşklH\t- Yapılan tahkikat sonun 
landırnıa, ölçUler, TUrkorıs, top· mağazaya kundak sokarak bi 
rak mahsulleri ofisi, iç ticaret lerce lira zarara sebep olan l 
umum mUdUrdUğUnUn ticaret yaşındaki kundakçı Aliyi, JJ 
\"ekaletine; sanayi \'e nıaadin u- san ecza deposu sahibi Hasan 
mum mUdtirlUkleri ilo iş daire· teşvik ettiği zannı kuvYcUI g 
si, konjektür senislnin de ik- rUlmektedir. 
tısat vekAletüıe bağlı olacakla- Alinin kundak sokmakt&S.

1 
rı anlaşılmaktadır. depo sahibi Hasan ve ev,·eld te'-

Bundan başka tramvay, tU- klf edilip sonra tahliye C'dil 
nel ve elektrik şirketlerinin va- Mustafanın Aliyi teşvik su~ll\ 
ziyeti hakkında da henüz kat'i rından ikinci sorgu hAkimll&i 
bir karar yoktur; usulen tram- ce ifadelerine mUracaat edil 
vr1.y ve tt\nelin mUn;kalAt ve· cektlr. 

kAietine, elektriğin de nafıaya Erenköy cinayetinde 
bağlı olması lAzımdır. karar verildi 

l<'akat tramvay ve tUnel ida
ErenköyUnde knrısı Fatın 

relerinin elektrikten ayrıldık- öldU k .... 1 ren ve arısının dostu ... 
tan sonra zarar edeceği Beri su- 1 ğl H d d . c p o u asanı a kolun 
rtllmektedır. Yakında bu husus· 1 k t"l H 

ı 

larda da kat'J karar verllecek· ğyara ıyadn a 1 h kasanın dUD
1 ır ceza ıı. mu a emesi bitir a 

tir. miştir. 
Diğer taraftan şimdiye kadar 

bir banka halinde ve yarı res- Maktul Fatma Uç çocuğu 
masına rağmen Necip oğlu JJ 

mt birer rnUessese olarak ldare 
edilen SUmnbank, Etibank, De
nizbankın birer umum mUdUr-

san 1le sevişmiş ve kocasını 
zUstU bırakarak dostuna k• 
mıştır. Hasan karısına mUtea 

lUk haline sokulacağı ve resmt dit d f 1 1 1 
f • 1 e a ar e\·e ge mes cın 

teşekkUller şeklinde idare edi- 1 d b 1 • k t k dı a .. ca ar a u unmuş, La a a 
leceği soylenmektedir. Bu tak- reddetmi tir. Nlha et bir ı 
dirde bUtun bu daire memurları ld k ş d ~ H il 
hUklımetln resmi barem kanu· .gbo ab arı~ını oks u aksandl 

era er guren oca, en 
nuna tA.bl olacaklardır. ' kaybederek bakkal Ahmedl 
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dUkkAnma dalmış, pastırma b 

Bir deniz kazası çağını kaparak karısını öldtıt\ıa, 
muş, dostunu da yaralamıştır. u 

Hasan enel1 2 2 sene ha k 
mahkQm edilmiş, fakat karı 
nın Uç çocuğunu hır.akarak k 

EHelki akşam saat 16 da Ye- ması ve dostu ile beraber yotd 
~ikulede bir deniz kazası olmuş- kendisine hakarette bulunm 

ur. ağır tahrik olarak kabul edil 

Hüda verdi .Y edikule 
civarında kayaya çarpb 

Jstanbul limanına batlı Meh- ğlnden cezası 7 sene 4 ay 7 ı 
met Ali kaptanın idaresindeki ne indfrllmlştlr. 
3 tonluk Hlldaverdl motörU el- • 
mento yUkIU olarak Yedikule a- Bir katil üç seneye 
çıklarındnn geçerken kaptan ö- mahkUm oldu 
nUnt1eki sığılığı gc}rememfş, mo- Fatihte Sallhln ahırlarnı4 
tör, birdenbire btıyUk bir kaya- Yusuf adında bir gençle ber• 
nın Uzerine çıkıp oturmuştur. her yatan ve çocuk uyurken 

Etraftan görenler bAdlseyi Ji. ketindeki parasını çalmak iste 
nıana haber vermişler, imdada ken başına koşum tahtası l 
gönderilen liman motörU kaza- vurarak öldUren katil AbdUl 
zede tekneyi birkaç saat uğraş· bit dUn ağır ceza mahkemesi 
tıklan sonra kurtararak llmana de 3 sene 4 ay müddetle a 
getirmiştir. hapis cezasına mahkQm edl 

HUdaverdi motörU kazada mlştlr. 
yaralandığından tamire alın- Saat çalan yankesici 
mıştır. Beşiktaş tramvayında Ham 

-<>-- adında birisinin saatini ça 

Eminönü Meydanının sabıkalı yankesicilerden Al 
Tanzimi dördUncU asllye ceza mahkem 

sinde 1 sene 2 ay hapis cez 
Eminönü meydanının muYak- na mahk<im olmuştur. 

kat şekilde tanzimine devam o- Ruhsatnameaiz üç 
lunuyor. E\·velce kaldırılmış o-
lan saat daha geriye yeniden dl- yakalandı 
kilmektedir. Macar tebaalı Yanoş, 

camiln park cihetindeki sa _ ve Jozef ruhsatnameleri ollO 
çak tamiratı bitmiş, meydana dığı halde dUn gece Balıkpal 
bakan saçakların tamirine bal!-. rında bir arsada dUkk!n inşa 

derlerken yakalanmışlar, ad lanmıştır. 
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Temizlik bütçesine ili.ve 
yapılıyor 

yeye teslim edllmt,ıerdlr. 
DUkk!nı sabaha kadar biti 

mek niyetinde olan suçlular 1' 
rincl sulh ceza mahkemesi 

Belediye bUtçesinin masraf rafından 10 ar lira para ce 
kısmının hazırlıkları devam e • Bdemeğe ve bir daha çalışmalO 
diyor. Bu sene temlzllk işlerine ğa mahkClm edllmlşlerdir. 
yUz bin lira fazla tahsisat veri
lecektir. Bu suretle temizlik 
tahsisatı yarım mJlyon liray 
bulacaktır. 

lt ihtilafı nizamnam 
Patronlar ve işçiler arasıncl 

ki iş ihtllAflarını halletmek 
zere hazırlanan nizamname 

Terfi etmek İsteyen tatbtkine başlanmak fçin ız 
kaptan ve makinistler namenin tebliği beklcnmeld 
Kaptan, makinist Ye çarkçı- dir. 

larclan terfi etmek isteyenlerin !zabname :lle bflhassa iş ye 
imtihanlarına yUksck deniz tl- lerinde seçilecek mUmessnıe 
caret mektebinde başlanmıştır. intlbabı bakında lA.zımgeleıı 
Elllye yakın denizci imtihana betler tesblt edllmiştfr. Haıl 
girmiştir. tmtıhanlar cumartesi na kadar bUtUn iş yerlerıoıf 
gUnU tam~mlanacaktır. Kaza - mUmessillcr seçilmiş olacak 
nanlar sınıflarında birer derece haziran başında nizamname ı-
terfi edeceklerdir, blk mnkilne konulacaktır~ 
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Al~anyanın orta Avrupaya haki- /Masl.~k yolunda 
miyetinden sonra dun gece Son . Haberler 

omanya Hitlere ne ifade eder? 
Tuna yolile Karadenize inme planı 
Alman diktatörü Hitler biri Romanyada mevcut bağların 
l senedenberi orta Avrupada miktarı (::30000) hektardır. 

arpsiz fUtUhat yapıyor. Bu a. Senelik on milyon hektolitre 

ntn OTOMOntı, KAZASI OLDU 

Dün gece saat onu yedi geçe 
Maslak yolunda bir otomobil ka
zası olmuştur. 1599 numaralı o. 
tomobil, su terazisi mıntakasın. 
da arka Iastiği patlayarak dev ~ 
rilmiş, içindeki erkek Uç yolcu 
ile şoför yaralanmıştır. 

ada evvel& Avusturyayı, sonra şarap elde olunmaktadrr. Şoför Şerifin yarası ağır oldu. 
imanlar ile meskun bulunan Otlaklarının çok olması Ro. ğu için Şişli Çocuk hastanesine 
Utenyayı da ırk prensiplerine manyada fazla hayvan beslen- kaldırılmıştır. 

ayanarak ilhaketti.. Bir ay mesine vesile olmuştur. Roman- --o-
vvelde Çekoslovakyayı bir ham yada kUçtik başlı hayvanlar 
de değiştirdi; Çekler ile mes- (13,000,000) dır.. Bundan Tepebaşında Tiyatro 
un bulunan kısımları Alman- mada ( 2,200,000 ) beygir, binası yapılacak 
aya ilhak etti.. dörtyUz bin bUyUk başlr hayvan Tepebaşrnda modern bir tı-

Almanya orta Avrupada yap. (ökUz, inek, manda gibi) ve yatro binası yapılması etrafın-
ğı bu ğeniş fUtUhat ile her a- (3,000,000) domuz vardrr. da tetkikler yapılmaktadır. Ti-
ımda bir çok şeyler kazandı, dır. yatı:o binasının evvelce Taksim· 
tisadt vaziyetini kuvvetlendir GörUIUyorki Romanya hay- de inşası dUşUnlilm UştU. Tepe-

i, Ve bilhassa askeri ihtiyaçla. van cihetinden de çok zengin- başı daha nı us alt görUlmcktc-
ınr karşılayacak zengin maden dlr.. dir. 
re ve dünyanın en bUyUk silah Kerestecilik de Romanyanın 

e demir eşya fabrikalarına ka- başlıca zenginliklerinden birlııl 
ştu.. teşkil eder .. Kereste sanayii Ro. 
1936 Mart ayından evvel ya- manyada çok ileri gitmiştir .. 
IAlm~nyahenUzhareketegeç. (1919) dan (1925)e kadar Ro
emiş iken bir çok iktisadi manyanın ihrac etmiş olduğu 

rluk_ıar içerisinde idl.. kereste miktarı 24 milyon ton
Her şerden evvel memleket, dur. Bu ihracat Romanyaya eL 
lkını doyuracak vaziyette de- ıı milyar ley kazandırmıştır. 
ldi.. Hububat cihetinden çok Romanyanın bir çok zengin
kir idi.. DUyUk fabrikaların- liklerinden en mühimi muhal<

& işlemek için ham ma.dde bul. kak ki petroldur .. Dugtin de Al. 
ak gUçlUğU mevcut idi.. Bu- manyayı cezbeden yalnız hubu

Un ise Almanya gerek ham bat değil, bilhassa petroldur. 
addcye ,g-crekse bUyUk fahri- Romanya btitUn tabii kay

alara kavuşmuştur.. Fakat naklarını çalıştırmakta ve mem 
alkın yiyecek ihtiyacını karşı. leketin iktisadi hayatı hergUn 
yamaını~tır .. 
Hitler orta Avrupa fUtUhatı~ 

a. başlayınca gözlerini şarka 
oğru s;evirmiş, hayalfnde Tu
a yoliyle Karadentze inmeğl; 
atta yakın şarka uzanmağı ha. 
rlamıştır •• 
Filhakika. Hitıerin parmağı 
avi Tuna Uzerinde oldukça 
Uhtm ilerlemeler göstermiş, 

kat bu gayrette Alman dikta
rUnU tatmin etmemleUr .• 
Çek arazisi işgal olunduktan 
nra Hitlerln gözleri doğruca 
manyaya çevrilmiştir. 
Slovakyadan sonra Almanlar 
acarlarında ufak yardımlyle 
omanyanın mukadderatını de
ştlrmeğl dUşUnUyorlar: 

Almanya orta Avrupada. bu_ 
madığını, Romanya.da arayor. 
kikaten Romanya Almanya.

biraz daha yükselmektedir. 
İktisadi varlıkları cihetinden 

Romanyayı Birleşik Amerika 
devletleri ile mukayese etmek 
doğru olur. 

Bllhassa petrol, kömUr, me
tan gazı ve çağlayanları itibari
le Romanya diğer Avrupa mem_ 
Ieketleri ile kıyas kabul etme
yecek vaziyettedir. 

Aynı zamanda: altın, gUirftiş, 
demirli vedemlrsiz madenler, 
manganez, boksit, krom, bakır, 
cıva, kurşun, kalay .gibi maden
lerde Romanyada k!fi miktar. 
da vardır. 

Fakat bUtUn bu madenlerin 
kralı petroldur. 

Litvanya çarpışmalar
dan uznk ka1acakmı§ 
Kuanas, 5 (A.A.) - Bugün 

parlamentoda okunan hükWn.e • 
tin beyannamesinde ezcümle şöy. 
le denilmektedir: 

"Litvanya büyük devlet ara • 
sında yapılacak her türlü çar • 
pışmalardan uzak kalacaktır. Me 
mel'in Almanyaya terki dolayı • 
siyle çıkan yeni meseleler ancak 
millet kati surette müttehit ol. 
duğu takdirde halledilebilir. Lit.. 
vanya, kuvvetleri icap ettiği tak • 
dirde memleketi müdafaa etmeğe 
hazırdır. Hükumet bütün memle. 
ketlerle iyi münasebetler -idame 
etmeğe çalışacaktır.,, 

--o-

Hines tahliye edildi 
Nevyork, 5 (A.A.) - Nevyork 

devletinin yüksek mahkemesi 
hakimlerinden Peter Schmuck, 
23 mar~ta 8 senr. hapse mahkfım 
e.men Jiırımy Hines'in bu kararı 
iEtinaf ef.mesi tir.erine neticeye 
intizaren 30.000 dolarlık kefalet. 
le muvaklıaten tahliye edilmesi. 
ne karar vermiştir. Hines eski 
gangsterlerden Dutch Cchutz ta
rafından tertip edilen gayrika. 
nuni bir piyangoya iştirak etti. 
ği için mahkfiın edilmişti. Hin.es, 
ayda 30.000 lira mukabilinde 
Schultz'i polise ka1'3ı himaye et. 
mekte idi. 

Maçekin beyanatı 
Hırvatlar hürriyet ve 

müsavat istiyorlar 
Zağrep, 5 (A.A.) - Vladmir 

Maçek, Havas ajansı muhabirL 
ne beyanatta bulunarak Başve. 
kil B. Zvetkoviç ile yapmış oldu. 
ğu görüşmelerin müsait bir hava 
içinde başlamış· olduğunu ve bu 
görüşmelere paskalya tatilinden 
sonra devam edileceğini söyle . 
miştir. 

Mumaileyh, ilaveten demiştir 
ki: 

Bu görüşmelerin ne suretle hL 
tama ereceğini bilmem, fakat iyi 
başlamıştır. ve ümitvarım. Her. 
halde Hırvatlar, hürriyet ve mü. 
savat istemektedirler ve bu nok. 
tada asla feragatte bulunmıya. 

caklardır. Görüşmelerden sonra 
sözünü söyliyecek olan naibi hil. 
kiimetin adalet zihniyetine iti. 
madım vardır. 

Maçek, demiştir ki: Başvekil 
varılacak netayicin kendisine 
bağlı olmadığını ne benim ne de 
kendisinin Sırp milletinin hakiki 
mümessilleri ile yani muhalifler 
de dahil olduğu halde bütün ha. 
kiki mümessillerle mesai birliğin 
den vaz g~emiyeceğimizi anla
mıştır. 
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lki tayyare çarpıştı 
Braintree • Amerika - 5, (A. 

A.) - İki deniz tayyaresi, bin 
metre yükseklikte çarpışarak ye. 
re düşmüştür. Bu tayyarelerin 
içinde bulunan dört kişi. ölmüş • 
tür. Her iki tayyare de tonajı ve 
silahları gizli tutulan "Wasp,, 
tayyare gemisinin denize indir . 
me merasimine ~tirak eden altı 
tayyarelik bir grupa mensuptu. 

Kazazede tayyarelerden biri 
bir evin üstüne düşmüş ve ev yan 
mıştır. Diğeri bir çiftlik civarın. 
da yere düşmüştür. 

Kudüste bir tecavüz 
Kudüs, 5 (A.A.) - Müzenin 

İngiliz direktörü Clüfe, evinin 
civarında bir kurşunla ağır su. 
rette yaralanmıştır. 

Askeri vali derhal Arapları 

sokaklarda dolaşmaktan menet. 
m~ ve eski mahallelerdeki Arap 
dilkkfuılarmı bir kaçı müstesna 
olmak üzere kimilen kapat. en bUyUk ihtiyacı olan hu

batı ve petrolu temin edebL 
ek yeglne memlekettir. Hem 
şekilde Almanya Karadenize 

Gerek sulh zamanında grek
se harp halinde her memleketin 
en mUhim ihtiyaçlarından biri 
olan petrol Romanyanın başlıca 
zenginliğini teşkil eder. 

19 3 6 senesi zarfında Roman
ya.da istihsal olunan petrol mlk. 
tarı (8,700,000) tondur. Yeni 
sondajlar neticesinde bulunan 
kaynaklarda bu rakama dahil 
değildir. 

Yugoslavya ile imzala
nan afyon anlaşması 
Belgrat, 5 (A.A.) - Türkiye 

ile Yugoslavya arasında aktedL 
len yeni afyon itilafı milnasebe. 
tiyle ticaret ve sanayi nazırı B. 
Tomitch, beyanatta bulunarak 
bu itilfifm iki memleket arasın. 
da bu sahada mesai birliği te. 
min edeceğine ehemmiyetle işa. 
ret etmiştir. 

'mıştır. 

inmiş olacaktır. 

Romanya iktisadı bakımdan 
k bUyUk zenginliklere malik-

Umumı harbi müteakip Trl
on ve Nöyi muahedeleri ile 
dudu tesbit olunan Roman.. 
nın mesahası (295000) kilo
tre murabbaıdır. 

Burada oturan ve rahatça 
ayan halkın miktarı yirmi 
lyona yakındır. Romanya 
mi •ekiz Avrupa devleti ara
da onuncu mevkidedir .• 

Zengin bir memleket olan 
manya da. kJiometre murab. 

1 başına 66 kişi düşer .. NUfu
n un % 75 1 Romen, % 10 u 
acar, % 5 1 Alınan, diğer kıs
ı Sırp, TUrk veya Bulgardır. 
Romanyada Alınanyanın gö_ 
n U kamaştıran zenginlikler 
nlardır: 

Romanya her şeyden evvel 
ziraat memleketidir. 

Son senelere kadar Romanya 
nyada en çok Arpa ihraç e

bir memleketti .. Romanya
Mısır ihracatıda Arjantin. 
sonra dünyada ikinci ola
gelmektedir. 
oınanya işlenmiş bir memle

tlr. Arazisinin %32 si hubu. 
ekilidir.% 13 U sınai nebat-

, % U U otıaktır, % 211 de 
anlar ile kaplıdır. 
eten, kenevir, pancar ve tU
aoya fasulyesi, pamuk ve 

nç başlıca sınayi mezı·uatını 
{il eder. 

BUtUn bu saydıklarımız Al-
manyanın niçin Romnnyaya 
dönmUş olduğunu izaha klfi. 

dir .. 

yeni Bulgar Konsolosu 
geldi 

Yeni Bulgar general konsolo
su B. Biserof, dün Atinadan şeh. 
rimize gelmiş ve Galata rıhtımın. 
da sefaret ve konsolosluk erka. 
nile Bulgar kolon.isi tarafmdan 
karşılanmıştır. 

Nazır, 1934 itili.fmm tatbiki 
hususunun maruz kalmış olduğu 
müşkülatı hatırlatmış ve yeni i. 
tilafm Tilrk ve Yugoslav menfa. 
ııtıeri arasında iki memleketin 
daha feyizli olmasına medar o. 
lacak muvazeneyi tesis edeceğini 
söylemiştir. 

fngilterenin Berlin sefiri 
vazifesine gidiyor 

Londra, 5 (A.A.) - Öğrenil • 
diğine göre İngilterenin Berlin 
sefiri Neville Henderson, bir kaç 
gilne kadar vazifesi başına dö. 
necektir. 
Halihazırdaki müşktil ahval 

içinde sefirin Berlinde bulunma. 
smm elzem addedildiği siyasi 
mahfillerde söylenmektedir. 
Bu mahfillerde beyan edildiğine 

göre sefirin Berline avdeti kafi 
derecede ~ık bir şekilde tarü 
edilmiş olan İngiliz siyasetinde 
değişiklik olacağına dair ştiphe 
uyandıracak mahiyette değildir. 

Evvelki gün7•ü to;·1v.•ıtıda1t ilci görilnüş 

Ankara, 5 (Hususi) - Altıncı lantıda Başvekil, Hariciye 've 
Büyük Millet Meclisinin açılışı Dahiliye Vekilleri de bulunmuş. 
münasebetiyle Ankarada bulunan lar, gazetecilerin sordukları da. 
İstanbul gazete sahip ~oıi'üciür. bili ve harici meseleler ~akkı~
lerile Ankaradaki gazeteciler dün I daki suallere cevap verm~lerdı. 
bir toplantı yapmışlardı. Bu top- Dahiliye Vekili bu"!i.in Karpic; lo. 

kantasmda gazeteciler şerefine 

bir öğle yemeği veİ'ıniştir. Ye
mekte Parti idare heyeti azaları, 
Başvekalet ve Dahiliye müste • 
şarları, Emniyet umum müdürü 
de bulunmuştur. 

Demiryolları · lrana gidece 
kadrosu genişliyor h~yetimiz 

Bu sene 1426 kişi daha 
ilave edilecek 

Ankara, 5 (Hususi) - Devlet 
demiryolları umum müdürlüğü _ 

nün 1939 bütçesi geçen seneye 
nazaran 3.340.600 lira bir fazla • 
lık arzetmektedir. Demiryolları. 
mızda 1937 senesinin ilk altı ayı. 
na nazaran 1938 senesinin ilk a.. 
yında % 15 nisbetinde bir artış 
vardır. Demiryollar idaresi hat_ 
larımızın günbegün ziyadeleşti -
ğini göz önünde bulundurarak 
teşkilatını tevsie karar vermiş • 

tir. Halen 16.600 kişi olan kad • 
roya 1426 kişi daha ilave etmek 
suretile 18.026 kişiyi bulacak • 
tır. İdare tamir işlerinden baş • 
ka fevkalade inşaat ve tesisat i
çin geçen sene olduğu gibi bu se. 
ne de sekiz milyon liralık taah_ 
hüt ve sarfiyat icrası için Kamu. 
taydan salahiyet isteyecektir. 

-0-

Demiryolu inşaatı 
Ankara, 5 (Husust) - Erzu • 

rum, Diyarbakır, Cizre hatları • 
nın inşasına devam olunmakta • 

dır. 212 kilometre olan Erzincan 
- Erzurum hattı önümüzdeki 
sonbaharda açılabilecektir. Di • 
yarbakır - Cizre hattında da alt 
mış yetmiş kilometrelik bir kıs
mı bu sene işletmeye açılacaktır. 
Bu suretle sonbaharda demiryol. 
larımızın uzunluğu 6718 kilomet. 
reden 7000 kilometreyi bulacak
tır. 

--o-

Başvekilin teşekkürleri 

Ankara, 5 (A.A.) - Başvekil 
doktor Refik Saydam yeniden 
Başvenıan, int:Ihif,la.rı dolayı • 
siyle yurdun her tarafmdu al • 
makta bulundukları tebrik tel • 
graf ve mektuplarına ayrı ~yrı 
cevap vermek imkansızlığı dola. 
yısiyle hakkında gösterilmekte 
olan hislere karşı teşekkürlerini 
iblağa Anadolu Ajansını tavsit 
buyurmuşlardır. 

Ankara, 5 (Hususi) - İran v 
liah1:1inin düğününde Tilrkiye na 
mına hazır bulunacak olan heye 
bu ayın onunda Ankara.dan hare 
ket edecektir. 

Hariciye Vekilinin rfyasetind 
General Kazım Orbay, Riyaseti 
cumhur yaveri Celal, Hariciye Ve 
kaleti umumi katip muavini Neb 
Batı bulunacaktır. 

Heyete muhafız alayından 200 
kişilik ?ıir kıta, Riyaseticumhur 
bandosu, bir tayyare filosu refa
kat edecektir. Bağdat yoliyle gide 
cek olan heyet ayın on sekizinde 
Ankaraya dönecektir. 

lsviçrede me~~url 
askerlik 

Yaş haddi 48 den 60 a 
çıkarıldı 

Bern, 5 (A.A.) - Federal mec 
lis, harp zuhurunda ordunun tak~ 
viye edilebilmesi için mecburi as. 
kcrlik yaş haddinin 48 den 60 a 
çıkarılmasına karar vermiştir. 

Sıhhi veya başka sebeplerle 
şimdiye kadar askeri hizmetten 
istisna edilen yaşları 20 ile 32 a.. 
rasındaki erkekler hususi bir tıb. 
bi muayeneye tabi tutulacaklar • 
dır. 

Sil3.h altına alınanların yerle • 
rini işgal etmek üzere ge~ ıkız. 
!arla kadınlar gönüllü ylazılma.. 
ğa davet edilmişlerdir. 

Neşredilen bir beyannamede 
şöyle denilmektedir: 

"Harp patlıyacak olursa, en 
mukaddes hazinem.iz olan hürri. 
yet ve istiklalimizi ancak erkek. 
!erin ve kadınlarımızın fedakar
lrk zihniyeti kurtarabilir.,, 

--o-

Denize indirilen 
tayyare gemisi 

Londra, 5 (A.A.) - ''İllus. 
trions,, tayyare gemisi bu sabah 
deniw indirilmiştir. 23.000 ton 
hacminde olan bu gemi 70 tayya. 
re taşıyacaktır. 

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

Son hadisenin sevinilecektarafı 
Gü7el kokular var~ır, ki belirmeleri için, alete yaklapna

ları lazım gelir. Kuvvetli türlerin 'büyük acılardan ldoi'utlan 
gibi. -Memlekette yaııyan "Atatürk,, duyguaunun ne yükaek 
bir vaı-lık olduğu, ıbugün bir kere daha en derin beyecaın}ann 
ıabitliğiyle ortaya çdctı. 

Onun kutsa: adı etrafmda, küçük ve uzak lbir ima aözü do
la~mca bütun memleket, bir tek adam sibi ayağa kalkb. Bu kal
kıı, hem tekrar aelr.mlamak, hem ona aıli ve dokunulmıyacağı
nı anlatmak içindir. 

Gazetelerde Kaznn Karabekire karıı incinmiı yazılar çıkı
yor. Bu yeraiz ve haksız düıüncelere yer verenlere, çatanlar olu 
yor. 

1\irk tarihinın, r.udcun birer ilini eser gibi mütaluaı her 
zaman kabildir. Bülün vekayün bir nutka aığnuyacağım herkea 
bilir. Fakat onun aayıf alannda yer alan her ıeyin vesikalı bi
rer gerçek oldugıınde • herkea birleıir. Son hadise, o yaman 

zekinın görüıünde-ki kııvveti, bir kere daha ortaya koymuı al
mıyor mu? 

Eksikliklcrdoo §İkiyet edenler, kendileri birer eserle orta
ya çıkmalıdırlar; ortalıiı kantbrarak değil 

Layık olduğu bir takdir kaidesi üstüne konulmamıı bir bak 
vana, onu aklın, vicdanm ve ına.ntıkın elinden almak, ancak bu 
~lru-la mümkün olur. 

Doğrusunu isteramiz, ~. bu hadisenin ortaya çılanaıına 
mnuyor, seviniyorum. 

Çünkü o~un aayesinde Atatürk sevgisi, büyük bir heyecan 
bayrağı gibi gönüller üatünde dalgalandı. Doat, düıman onun 
aramızda nasıl mukaddeJ bir ateı halinde ya§Bdıiını örd" 

' 'At tü'. k .. ı· de g u. " r ,, un e ın tutluğıı değer teraziainin .,. __ _ __ ,_,._ d ·ı ___, ._.._.. ve 
UtaA;UJ 

1 
cnı e_n varlıkların üstünden ne engin bir geniılikle aı-

mıı buaundugunu anlattı. O, sağken sevgimiz his halind · •· 
Şo d. h bA • o e ıc.ı. 

un ı ru ~n~ .akılıği huzurunc!a bu aevgi, ıuurla parlıyor. 
Son hadııscnın ben<:e yüreklere au serpen bö l -:: __ , 

k A l b. ye~ ve ço mana ı ır yanı da var. 

HAK.Ki SOHA GEZGtN 
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Basın Kurumunda 
yapılacak toplantı 

\\ ı. VAKiT-
Baıın Kurumu Ral'kanlığmdan: 

MaarU YckAletinin Anknrnda top. 
l:ınmnk üzere lıuhındut'U neşri~ at 
konıırası, Kurumumuzun bütün iı~ e
leriııi birer )'Önden ilgilendiren Jıir 

muhlycıteclir. 

Kongr:ının ru:1.11nllll'5inılc bul:ıs:ıt:ın 

şu m:ıddcler Yardır. 

H:ıngi cı;crlcr lercume olunmalı 

ve yazma b:ısına eserlerden hangi_ 
!eri yeniden fı;ısılınnlıdır. Orta tah
silliler, ı;ocukl:ır, lınlk icin ne gibi 
ncşri)at programı hazırl:ınmalıdır. 

Telif ve tercümeyi teşvik iı;in ne yap 
malıdır. Hususi neşriyata de\·let n:ı-
ıl l &rdım elınclidir. Okumayı teşvik 

için ne )'npmalıdır. Bu kongrede b:ış
ka neler konuşulmalı, karara ba~lan
m:ılıdır. 

Kongrenin programına d:ıhil ol:ın 

\'C)'a olması liızımgelen meseleler 
ht1kkıııda ne gibi düşiınceleri varsa 
ıcsbit etmek üzere kurumun nsll, mii· 
zahir biılün üyelerini önümiiz.ueki 
cumartesi günü kurum merkezinde 
bir toplantıya çağırıyoruz. Bu top· 
lanhya, kurumun üyesi olınıyıın, fa. 
knt neşriyat ha) ati:> le nlaknlı bulu
nan bütün vııtandaşlıır iştirak edebi
lirler. 

Müzakere saat tam 14 de a\·ılacak· 
tır. Arkad:ışl:ırımızın gelmelerini ri· 
ca ederiz. 

Halkevinde temsil 
Eminönü llalkt.vindt.n: 

8 Nıaan per~cmbc. 7 Nisan cuma 
ve 8 Nisan cumartesi günleri saat 
(20.30) d:ı E,·imizln Cn{ltıloi;lunduki 

merkez sıılonunda lemsil şubemiz n· 
matörlerl taru!ındun (\'ıızire) :ıdlı pi. 
yes temsil edilecektir. 

Bu üç günün da,·eUyeJcrini Ev Bü
rosundan alınması rica olunur. 

Yeni neşriyat : 

Çingeneler 
Osm:rn Cemal G:ıygılı'nın ~n süzel 

eserlerinden olan bu roman, menu
uadıkl yenilik n ba~kalık itibariyle 
yalnız bizde dclıil Garp dillerinde 
bile bir benzeri yazılmamış yepyeni, 
fnkali'ıde nefis bir eserdir. llilinmi· 
yen, görülınlyen iilemler, bir çok
larımıza meclıul kalmış mıınznral:ır, 
Çingene aşkının akla, hayale gelml
yen hususiyetleri Osm:ın Cemal'in 
kendine m:ıhsus usH\biyle :> :ızılmış· 
tır hayretler içinde knlmnk isteyenler 
bu romani mutlaka okumalıdır. Eti· 
mnn Kitabevi tnrafın<l:ın b:ısılmış o· 
lup fiyatı 75 kuruştur. 

HARPUTLU. ŞERİfİN_At:')ERİKA_H~TIRALAR ı 
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karşısına ilk turda 'Mahmudun 
dilşmcsine itiraz ediyor ve müs~ 
bakalara girmekten vaz geçiyor4 
du. Bu şekilde Kwlcıklı ilk gü. 
nü rakipsiz kalmıştı. Bu, tabii: 
organizatörler için haklı bir en. 
dişe doğuruyordu. 

Son dakikada düşülen bu kri. 
tik vaziyet binlerce ahaliye nasıl 
izah edilecekti? Yapılan o kadar 
reklam ilk akşamda böyle mü
hinı bir falsoyla fiyaskoya uğrar 
sa ihiç te iyi olınıyacaktr. 

Buna organizatörler ancak şu 
çareyi buldular. 

Frank Goç ringe giyinik ola
rak çıktı. Ve hiç sıkılmadan a. 
lenen seyircilere bozuk bir ingi _ 
lizce ile şunları bağıra bağıra 

söylemekten çekinmedi: 
''Güreş bir spordur. Halbuki 

Türklerin insan kudretinin fev. 
kine çıkan. tahammül edilmez 
acı kuvvetlcrile ve bin bir çeşit 
kendilerine mahsus oyunlariyle 
milcadele imkansızdır. Ben spor 
hudutlarını aşan bir ooğu.smaya 

a 
hemşerisi Mister Şerif Haken - Iştc bu sırada harikulade bir 
şmite yirmi beş bin dolar verme. şey oldu. Granitten bir köprü ha
)i alenen taahhUt etmektedir.!,, lindeki aslan Mehmedln göğsU ü. 

Spiker bağıra. bağıra tok bir zerine bütün vilcudü ağırlığiyle 
sesle bildirdiği bu haber karşısın- yüklenirken kolln.rnu yanlışlıkla 
da herkes galeyana gelmişti. Mehmedin koltuklan arasına kap 
Mahmut ta gUlUımseyor ve beşiış tırmış olan Petcrsen neye uğra. 
bir çehre ile geçmiş minderin or. dığını hesaplıyacak va.kit bula _ 
tasma oturmuş cevap bekliyordu. madan ve köprilye gelmeden 
Hakcnşmitin, naçar Petersenle sırtüstü yuvarlanıvermişti. 
güre3mesini bu aralık karar al. Mehmet, o tehlikeli pozisyon. 
tına almış olnn organizatörler de dan, o yorucu köprüye gelip uğ
şaşırmışlar ne yapacaklarını kes. raşmakta iken Danimarkalmrn 
tiremiyorlardı. hatasından kavradığı kollarını 

Şerifin güzel jesti ve tcşvikiy. kıskaç gibi yakalamış ve ensesi 
• le büsbütün cesaretlenen Mahmut tizcrindc o koca ağırlıkla sol ya. 

! jt kımıldamak bilmiyordu. Hakem nma öyle bir dönüş dünmüştU ki 
' ~ . -·heyeti nihayet polisle Kızılcıklı- bu sefer mağlubiyet anlarını Pe. 
!Jcvisle ya!>lıg.~ ı•c l;i dal-:ikada yı minderden kaldırtabilmişti. tersen yaşamakta idi. 

kazmıdıgı gure§tc Mahmut Şerifin müdahalesi ve yüksek ses Saniyeler ilerledikçe sırt.mm 
Rus iddia ve arzusunda belki hak le protestosu üzerine Hakenşmit mindere gittikçe yaklastığıru ve 

ringe çıkarak mağlUbiyeti itiraf mağlllbiyetin muhakkak olduğu. 
Jı olabilirdi. Zira Paris güreşle • 

ve kabul edip defoldu. nu :ıı:e~tfrcn Petersen şöhret ve rinden bir kuyruk acısı, alma -
cak bir .intikamı vardı. Kara Ah. Nihayet o akşam ortada kala namına yakışmıyasak bir hare • 

kala Kurtdereli ile Pctersen kal. ketle Kurtderelinin yakaladığı 

1 

medin cihan şampiyonluğunu 
mışlardı. Geçen tatsız vaziyet - orta parmağını tersine çevlrip 

kazandığı yılda bu Hak~it te lerden sonra bu güreş te alaka • çatır çatır kırıverdi. 
o milsabakalarm en genç en ya. sından epey kaybetmiş, seyirci. 
kışiklı ve parlak istikbale nam. lerde memnuniyetsizlikler görü • Alçakça bir düzene giren Meb. 
zet bir yıldIZJ idi. Fakat Peter- met, neye uğradığını §aşırmış, 
se d h "lk t rd l lüyordu. sıcak can acısı duyuyordu. 

girecek olursam bir dakikadan . ~be~ a 1 .u 
1 
a 0H ~an ~ Ne yazık ki ~ok yüksek ve us-

fazla mukavemet edemem. Onun nıs wl ~ n tmac~mı ~~r· a en.~ıtı ta. bir pehlivan· olan :Kurtdereli -: ·:uu Allıı.lı müstahakını 
irin mazur görünüz! Türklerle gU mag up e ış ve 1.46) ıycye ugra . d b. k ku b gid rek versın .... ,, 
:ı t So bö 1 b. sta d e ır azaya r an e 
reşmckten haklı olarak çekini - ıraş ı.. ı;::a. Tü 'J~e 

1 
ır ~ ~ 0 gece Tilrklin hakiki kudretini Diyerek sallanan parmağını a.. 

yorum!., mm yı~e ır r o an aw • bir kere daha isbat imkanından vucu içinde tutarak doğruldu. 
met karşısında hallaç pamuguna . . 

Halk bu saçmaları diıilemek is- d'. . ü . . ... h Tü k mahrum kalmıştı. Bılmcm fazla soluktan bılmem 
temiyor, boyunıı.: J ondmes.ı ılr.cnnhc gozud Dem • r - d . k hiddete kapılarak rmgte çömel. 

er en y mış em e anmıar. Alkışlar arasın a rınge çı an . bekl kte lan p te · 
"'Yuha!.. Yuha! ... ., diye bağrı. kalıya kar§ı di§ bilemeye başla- Kurtdereli Mehmet Pehlivanla mış em~ 0 e ~~?1 

sryordu. Islık seslerinden koca .,...,,.,+, ş· d" Tü' • 1 .. t t d"' ı D . k lı suratına dogru hakaletle tükilrü-- .~ ... , ım ı rx e gureş u a. unya §amp yonu a.nmıar a reli 
salon yıkılacak gibi oluyordu. k 1 ·ı ~· · b'l. rd p te t• bak k hızl ve • ca o ursa yenı ecegını ı ıyo u. e rscn m ı.sa aya ço ı T dörd.. il d kik d "d' am on unc a a a ı ı. Müsabakaların başlaması için O zaman Petcrsenle de tutuşma- ba.şlamı~lardı. 
yeniden kur'a usulilne müracaat !arma imkan kn.lmıyordu. Bu dü.. Daha ilk dakikalarda.ki seri Doktorun mUdavatı ile ve ken. 
edildiği zaman bir hAdise daha şilncelerle o da. itirazlara ve tür. kolpolardan Mehmedln oldukça di ısrariyle tekrar alkışlar arn.. 
çıktı. Halkta takdim için soyu • lil nyak diremelere başvuru. kuvvetli olduğu, Pcterseniıı. ise smd:ı. ringte gözllken aslan. Tilrk 
nuk .olarak ringtc bulunan dör:t yordu. civa gibi oyundan oyuna geçişle. daha faıl~ .acıya. tah~ill ede. 
pehhvan: Kızılcıklr, Kurtderelı, Ringe en yakın koltuklardan ri na.zarı dikkati cclbcdiyordu. miycrek ıkinci de\Terun ilk da
Petersen ve Hakenşmit araların. birinde oturan ve o zamana ka - Bu halde en çok atak Danimar- kikasmda güreşi bıralanaya mec 
da alent olarak kur'a çekilip ha. dar hiç sesini çıkarmamış olan kalı tarafından yapılıyordu. nk bur olarak D&.nimarkalı ~ampi • 
sımlar tayin edilince tuhaf bir Şerü artık bu son numaraya da anlar müdafaada }[alan Kurtde. yon şerefsiz ve kahbece bir galL 
tesa.dilf bu sefer de Ma.hmuda dayanamarş yerinde fırlıyarak reli usta\}ıasmınm kaf~mda ve biyet ka.zanmrş oldu. 
Hakenşmit ve Kurtdereliye Pe. ringin üstünde duran Kızılcıklı. ensesinde i§lcmck istiyor, Pcter- (Dooamı -var) -

ABONE TARiFESi 

Aylık 

3 8) lık 

o ıı:rlık 
ı yıllık 

llemltktl lltmleht 
trtnclt dışındcı 

95 155 Kr. 
:wo .. 25 • 
.Ci5 820 " 
900 1GOO ,. 

TıırHeden Halkan ntrli#I 
lcln oyda oıuz kuru, duşülilr. 
Post:ı blrliiline girmeyen yerlere 
ayda yetmiş beşer kuruş um· 
medilir. 

Abone kaydım bildiren mek· 
tup '\"e telgr:ıf Ocrctln I, abone 
parasının ııosta Teya banka ile 
yollama Oerelinl idare kendi il· 
zerine alır. 
Türkiuenln hu poıta merkezinde 

l' AK/Ta aban• uaıılır. 
Adres de#iştlrme Ocretl 

25 Luru~tur. 

İLAN UCRETLERt 

Ticaret illnlarının aııntlm -
satın sondan itibaren ilan ısa>~ 

lalarında 40; fç sayfal:ırda 50 
kuruş: dördüncü sny(ada l; 
ikinci Te üçüncüde 2; birincide 
4; başlık yanı kesmece 5 lir•· 
dır. 

Büyük, çok devamlı, kll~eJI, 
renkli ilAo \·erenlere ayrı ayrı 

indirmeler yapılır. Resmi ilAnla· 
rın santim • satın 30 kuru~tur. 

TiCARi MAHİYETTE OLl\llYAr-: 
KÜÇÜK iLANI.AR 

Bir defa 30, iki derası 50, De 
defası 65, dört defuı 75 'e on 
defası 100 kuruştur. üc aylık 
ilan Terenlerin bir defası bcda· 
vadır. Dört satın geçen il4nland 
fazla satırları beş kuruştan he· 
sap edilir. 

Hi:nıel kuponu oelirtnltrt 
küçük ildn larif~sl un:dı 15 
indirilir. 
VAkıt hem doğrudan do#ru· 
ya kendi idare yerinde, hem An· 
knra caddesinde Vakıt \'urdu 
altında KEMALEDDl:'I: lRE~ 
lliin Bilrosu eli)·le illn kAbUI 
eder. (Biironun ttle(onu: 20JJj 1 

ı-----"·-"·--------------~.-
lAlemdar sinemas 
f tKJ FiLM 
•ı 1 - Racanın hazinesi 

2 - Damgalı kadın. 
ı __ ....... ._.. ........................ , 

-tersen düşmiiştü. Heykel gibi bir nm menaccri Riuıli Harunu azı. sen ise her fırsatta bele Ye kol. 
vi1 ı:uda sahip Rus atleti de tıpkı cık yanma çağırtarak kulağına lara saldırıyordu. Bir aralık Pe. 
G<>ç gibi Mahmudumuzdan yılgın hiddetli hiddetli bir §eyler söyle. tersen güzel bir kilit taktı. Meh
gözükUyor, bUyilk şöhretini daha di. Harun bu lMiardan memnun met bundan kurtulayım derken 
ilk müsabakada tehlikeye düşür. kalmış olacak ki yüzü gülerek kolunu fazla açık bırakmıştı. Pe. 
mekten çekiniyordu. Bu nahoş ringin ortasına geldi ve elinde tersen derhal bu fırsattan istifa
vaziyet yılan hikayesi g1bi uza_ megafon bulunan spikerle ingiliz- de için Mehmcdi göğU.sledi. Kurt. 
drkça seyircileri haklı bir asabi. ce şunları halka bildirdi: derelinin vaziyeti o kadar ümit. 
yet kaplıyordu. Bir iki defa kız. ''Türk Mahmut hasmına maç sizleşmişti ki herkes Tilrkün mağ 
dırıp kapışmaları Jçin Mahmut teklü ediyor. Galip gelmediği llıbiyetine intizar etmekte ldi. U 

1 
ringe gelerek Rus pehlivanma ç~. veya müsabaka bir saatten fazla kin koca Tilrk yUksek bir gay _ 
tacak oldu. Adam oralı olmuyor neticesiz deva. mettiği takdlrde retle ve cidden şayanı takdir bir 

___________ _. ve ilk maçını Klzılcıkhyla değil, seyirciler arasında bulunan muh. kuvvetle köprü kurmaya muvaf. 
Petersenle y::pmak istiyordu. terem fabrikatör ''e Mahmudun fak oldu. 

YENi ÇIKTI 

Fikir ve sanat 
meseleleri 
VA~AN: 

SADRI ERTEM 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Homauzma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derha! keı 
.. ser. icabında günde 3 kase alınabilir. lf 

* == 
1 

Karamazof 
. . " - . 1 

Kardeş!er 
Yazan: Dostoyavski 

B.ı akşam ben de, kendi aşağılık kalbim 
)iÜzünden ayru ıeyi yaptım. Mitya, ni
çin beni öpmüyorsun? Sade beni ldinle
mek, bana bakmak neye yarar? Öp be· 
ni, kuvvetli kuvvetli öp 1 İşte böyle öp l 
lnaan sevince, yarım sevmemeli! Bun-
dan sonra artık ben senin esirin, kölem 
kurbanın olacağun. Sevdiğinin esiri ol
mak ne tatlı ıey 1 Öp beni 1 Canımı acı
ta acıta öp 1 Kolların arasında kemikle
rim çatırdasın 1 Bana ne istersen yap 1 
Oh! Benim canım yanmalıdır! .. Dur! ... 
Dur!.. Belrle biraz ... Böyle değil. .. Son
ra, dur azıcık .. Sonraya kalsın ..• - an· 
s r.ın Dimitriyi itti - git artık .. içme"k, 
aarhoı olmak istiyorum.. Zilzurna ola· 
rak danıedeceğirn.. 

Gruıinika, Mityarun kolları arasın· 

dan sıyrılarak salona doğru yürüdü, de
likanlı da aendeliycrek onun arkasından 
ıf ttl. Zihninden: 

- Ne olursa olsun .. Şu birkaç daki· 
kalık zamana bütün l:fünyayı değişmem 1 

Sözleri geçiyordu. Gruşinika, bir bar 
dak ıampanyayı bir hamlede içti. İçinin 

saadeti, bir gülüş olarak dudaklarından 
taşt. Yanakları tutuıtu ve gözleri bu
landı. İhtiraslı ba1uşları yumu13mıştı. 
Kalganov bile onun bu güzelliği kar§ı
sında dayananuyarak sokuldu. 

Genç ka.dın ona : 
- Uyurken ıeni öptüğümü hissettin 

mi? .. Diye fısıldadı. - Sonra Mityaya 
dönerek - Sen neye içmiyorsun? Ben 
içtim ... Sen de iç 1 

- Ben, zaten seninle sarhoıum .. Şa
rapla da olayım canım! 

Delikanlı, bir kadeh doldurup içti ve 
~aıılac:ak ;eydir, ki o zamana kadar 1a· 
raba dayanan benliği bu tek ka~ehle 
birdenbire mest oldu. Bu dakikadan 
sonra, etrafında her şey dönmeğe başla 
mıştı. Herkesle konuşuyor, gülüyor, fa
kat artık kendini bilmiyordu. 

Yalnız, vakıt vakit içinde bir ate§in 
parladığını duyuyordu. Ruhunda yakı
cı bakışların alevi vardı. Bu hisle Gru
ıintkaya sokuluyor, onu dinliyor, vect
içinde seyrediyorldıı. Genç kadın da, 
dehıetli konuşkan olmuştu. Giilüyor, 

-==-z 
söylüyor, bazan oyuncu kızlarından bi
rini çekerek öpüyordu. Bir yandan da 
az;cık dokunulsa, ağlamağa da hazırdı. 
Maksimovdan pek hoılanmzştı. Ona 
"Küçük ihtiyar!,, diyordu. Senem bu· 
nak da ikiıde bir ona yaklaşıyor, elini 
öpüyordu. Bu keyifle bir kere daha dan 
sa kalktı. 

- Mitya, §U zavallıya bir şey ver 1 
Fakir ve kimsesizdir ... Ah şu fakirler
le. herkesin aşağılık gördüğü adamlar!. 
Aklıma ne koydum, biliyor musun Mit
ya ? .. Manastıra girmek istiyorum .. Şa
ka değil ama ... Orada Aliyoşanın bana 
bugün söylediklerini bütün ömrümce 
hatırlıyacağım... Hadi şimdi artık dan· 
setdelim... Balo gecesinin sabahında, 

manastır kapıs·nı çalacağız... Şu ıon 

dakikaalrda çılgınlıklar yapsam da, Al
lah affeder. Eğer, ben Alalh olsaydım, 
her ıeyi hoı görecek ve: 

- Benim sevgili günahkarlarım, he
pinizi affediyorum l 

Derdim. Siz de aziz yoldaşlar, benim 
bu gevezellğimi hoş görünüz ... Ben vah 
şi bir hayvandan başka bir şey !değilim. 
Fakat dua etmek hakkı, bana da veril
mi§tir. Çilnkil ben de bir soğan sadaka 
etmişimdir. Benim gibi bir Qdi mahlCık 
da Allahile ba§başa kalabilir. Mitya, on· 
ların dansetmelerine mani olma 1 Her
kes eder. Anlıyor musun? Herkes!.. Ha 
yat ne gUzel şey 1 ••• İnsan ne kadar fena 
yaradılı~lı olursa olsun yaşamalıdır ... 

Herkeıin iyi ve fena tarafları var. Söy
leyin bana bakayım, ben niçin bu ak
ıam bu kadar iyiyim? .. 

Sarhoıluk, sinirlerini sardıkça, Gru· 
şirıika böyle tuhaf tuhaf ıöyleniyordu. 
Nihayet sen:icliye sendeliyc ortaya doğ 
ru yürüdü ve oynamak istediğini aöy
ledi. 

- Mitya, istesem de bana artık ıa· 
rap verme 1 tçki bana dokunuyor ve et~ 
rafımda her ıey dönüyor .. Soba bile ..• 
Ama oynıyacağım. Bakın ne güzel dan
sederim ben .... 
Oyna~ğa karar vermiıti. Eline sal· 

lamak için ince bir mendil aldı. Kızlar, 
çalgıcılar, ilk işarette millt Ruı hava
larından birini çalmağa hazır, ldcrin bir 
sükut içinde bekleşiyorlardı. 

Makıimov, Gruşinikanın dansedece
ğini öğrenince, sevinçle haykırdı ve 
genç kadının önünde ııçramağa baıla
dı. Genç kadın, onu mendilinin geni§ 
bir savrulu§iyle uzaklaıtırarak: 

- Sus! Dedi; herkes gelsin, beni sey 
retsin. Mitya, ıu kilitli herifleri de ça
ğır. Onlar da gelip ldansımı seyretsin
ler. 

Mitya, kilitli kapıya balyoz gibi bir 
yumruk indirerek: 

- Çıkın be uğuuuzlar ! ... Gru§inika, 
danscdecek. sizi çağırıyor. 

Diye bağırdı. Polonyalılardan biri, 
homurdandı: 

- Lajdak! 

l Eli± 7 

- Sefil Gensin kerata l 
Kalganov da sarhoı edaaiyle seslt 

di: 
- Polonyayı tahkir etmek şartilet 
- Delikanlı ... Ben Polonyayı dej 

bu kerataları tahkir ediyorum. Bu e\it> 
sider bir memleketi temıil edemesl 
ki. •• Anladın mı güzel çocuk! Hadi b01 

bon ye ve sesini kes. 
Gruşinika: 

- Ne adam Yarabbi! Ne adam! 1' 
otur benimle banısa ! 

Diyerek dansetmek üzere iterıecl 
Saz başladı. Mendil havada uçtu, b~ 
kaç dönlişten sonra durtlu. Bitkin P"' 

tavırla: 

- Yapamıyacağım!... Halim yokl 
Dedi, affedin beni! ... 

Sazı sel!mladı. Sağa sola reverııtf' 
lar yaptı. 

Birçok sesler birden: 

- Güzel madam çok içmiı? .• 
Dediler. Maksimov, kızlara yararuıı,, 

için: 
- Sıfırı tüketmiı ol 
Diye söylendi. 

- Mitya, al beni! ... Götllr bent! .. 
Delikanlı, onu kucağına aldı ve od' 

ya götürerek yatağa koydu. Katgı!IP4 
da kapıyı kapaflP kilitledi. Mitya ldtr 
daklannt, genç kadının •ğzma yapı' 
trrdı. 

(Devamı var) 



.... . 

-----~...---
Şehir röporfajl~!:!_ 

Bir sivri akıflının maceraları: 3 - Yı'.!(!T 6 NiSAN 1939 

evhJa~ ve tahelô.
lar arasında bir 

dolaşma 
- ------------

Yazan: Muzaffer Acar .. 
1 birdir "maha!llve!Adetletanbu!1893" Alman - Romen anlaşmasına gore , 

~u ratanbul mUbarek ~e·ıırJUk falan diye de yazacaklar. . 1 R a a v o ve 
:::~~~;:;,;::::::~an::~:.~l~~: m:;~a::~::;r :::::~. ~~~:~ınomanyada serbest m ntakalar . i atro f 
•·esi yok, gezecek ,eri ~oalbukl, değil .. Bilhassa soyadı mecburi· ı Ankara Radyosu 
Ye şöylcnlr dururuz. ·apıp yetinden sonra dükkAn tabelfl· t 1 1 TOnKIYR RADYODIF07.YON 
1stanbulda değil masra!re~ eğ· Jarı daha entercsnn bir şekle e s 1 s o u n u y o r I'OS1'ALARI 
barlara, gazinolara gid dolaş· girmiştir. HaJkfmız ne güzel, Türklyt! lladuosıı - Anl:ara lladuos" 
lenmck, şöyle sokak.lardatı.fidlr .• daha doğrusu ne muvaffak so· Fransızca Journal gazetesin_ Galatz'da yerleşmek isterse milm DAl.GA UZUNl.UGU: 

nınk bile eğlenme) c ~en kal ,·adlnrı aımışlnr. Bazı esnafın den: Yeni bir nevi harp başladı kündür. Hatta, bir zamanlar JG3!1 "'· 183 J\cs./l20 J\w. T.A.Q. 

:\fu zık ( ":ırışık prosram - l'I.). ı i.30 
Konuşm:ı Clnkılı1p tarihi derskrı -
H:ılke\'İndı·ıı nakJerı). 18.30 Program, 
ıs.3:; J\liizik (Neşeli mfıı.ik - Pi.). 1!l 
Konıışmn. 10.l:> Tıirk müziği (1-o ıl 
heyeti). :ıÇl:ınl:ır: llnkkı Dermıın, l·ş· 
rcr J\adri, ll:ı~aıı Giır, l!ıımdi Tokn)', 
B:ısri Crıcr. Oku~ ıııı: Cclôl Tohe~. 
20 Ajrı ns, meteoroloji hııhcrlcrı, zı· 
r:ıcat bor.s:ısı. (riyal). 20.15 Turk mü· 
ıl~i: Çal:ınl.ır: \•ecıhl', Eşref l\ndrı, 
J\enıal ii\"yazi Ee) hıın, Ce' det Ç ğla. 
Okuyanlar: i\"eeıııi Hıza Alııskıın \'C 

Badire Ne) elik. ı - Nıha"eut peşre-

d Iaşuk ' l9,7t ın. 15195 Kcs./20 Kw. T.A.P . .Ancak sokakları 
0 

n ta· ~cs!eğine, ve bazılarının da ta- diycziliriz. Milletler biribirlerile me~lrnr bir otomobil fabrikasına 31,70 nı. 
9

rn
5 
Kc~.120 l\w. dırımları değil, dUkkAnlarr sey- bintlne göre soyadları var.. fabrikalariyle, altın stoklarile, ayni şekilde imtiyaz verilmesi TCllKlYE Sı\ATJLE 

beltı.larını ve lovhaların~clirdc l3alıkpazarında dolaşırken; madenlerile, petrol kuyulariyle, mevzuubahsolmuştu. Memleketi- 12.30 Program. 12.35 Türk nıüzi-
retmek Jdzımdır.. Du kta zdan bir pastırmacı dUkktı.nının ta be· buğday vagonlarile harp ediyor. mizde kimse imtiyazı kendi inhi. iii ·Pi. 13 Memleket saat aynrı, nJens 
bir k kimselerin ar anı " ü takıldı- lar sarı altına nlmı., deg-ildir.,, ,.c meteoroloji haberleri. 13.15 • 14 

co i caddeleri· lfısrna ı;vz m ' • ~ Müzik CK:ırışık program. Pi.). 18.30 
"oval" diyeceği g!b • k rıara "Pastırmacı Boı:os Boyacıoğlu,. Bu muharebede, Romanynnın Bununla beraber, mesele de. ""''"''"· 

13
.
35 

Mil>ik IRom'"" ••" ınizde eksik oJmıyan cu "1 ao· Soyadı tam mesleğine uygun. tabii zenginliklerini kendisine a. ğ;!lJDiş olmuyor: Alınan fen a • '"'•lm "' Mire • Pl.J. 
19 

Ko"••· 
düşmek. yeni tnn:l~ı::1ıi;~e~lere lsme göre her halde babadan larak Almanya yeni ~ir zafer ka- damları Karpatlarla Karadeniz ııı:ı (Ziraat s:ıali). 19.15 Tiirk muzi 
kak ağızlarına g t hllke· boyacı olacaklar •• Tabii pastır- zandı. arasına yerleşecekler. Besarab- #i Fasıl heyeti): Çolanlar: Hakkı Der 
takılarak tekerlenmek e acıya bundan mUnaslp bir ı· Biz Romanyayı severiz ve bu ya ve Moldavrya'da.ki Alman zi. nı:ın, Eşrer Kadri, Hns:ın Gür, Basri 
len de hatıra gelebilir.. d mf de olamaz .. Muhakak Kay· memlekete ka11:1 içimi?.de ne bir raatçileri, Transilvanyadaki Al. Orıer, Hamdi Tok:ıy. Okuyanl:ır: Talı 

1 Beyoğlun a s m . I T sin .Knrakus. S:ıriyc Tokay. 20 AJ:ıns. Bllhassn evve ce l ku- rJildlrler .. Allah isimlerini mu- kın o abı ır, ne de nefret. Fakat man ormancıları, Valaşya petrol nıeteoroloji haberleri, ziraat bors:ısı 
«;ezip dUkkll.n isimlerin ° t sc . ketsin müteessir olabiliriz. Bu teessür kuyularındaki Alman mühendis. (fıyatJ. 20.15 Türk müzl~i: Cnlanlıır: kendini unu a· barc .• d b" d · l k rd z· 1 • K d "zd k" A nıak va böylece EJı. hcrl<esin mesleğine gö- e ıraz a pışman ı va rr. ı. erı, ara enı e ı iman bahri- Zülılii Bnrdakoğlu, Cevdet Çn/Ua, Eş. i dl

,.·arda bazan ber Fr ·ı 1n ·1ı · · lil · d k Al r K ı i L· ı N' i h O rak yabancı b r ~ ' • , adı vermek lA.zım olsıı 0 ra, ansa ı e gı ere vazıyetı ye erı eme , manyanm sr. re :ıc r, nema ı.rıız Scy un. . 
Parlste bazan Moskovada "e~ln re soy ba ne olur diye dU· daha ev\'el göz önilnde bulundur. cak denizlere, Şarka ve Hindista. kuyanl:ır: Sadi Hoşses, lif elek Tokgöz 

' hl ıerinde im ş zaman nen 1 lard Al 1 d -
1 

d b . 1 - Tutyos - Suziniik peşrc,·i. 2 -diğer Avrupa şe r düm Bu takdirde yağl'ılara muş 0 sa ı, anyamn yer eş. na ogru asır ar an erı gUttUğil Zeki Arif - SuziııCık şarkı. Şe··dlm Ü kündü · şün .. ' ti.. 1 . l . l ed l d" ı· d d kt" • 
gibi dolaşmak m m · ı t ) kömUrcUlere (ıs· gı yer erı on nr ışga er er 1• eme ın evamı eme ır. sc,·cli. 3 - Necmi - Suzlnllk şarkı • 

Fakat untversltc gençliğin n (karış ırMır h• tpaşa esnafına Fransa ile Romanya arasında ye. Köstencede gamalı haç hayra. S:ına candan sözlerim ,.ar. 4 - Y. 
d sonra latır), n mu . . . d" 1 Alın - d l 1 d -Beyoğlu seferlerin enbir nfha· (bülbül), Dftpazarmdaki telltı.l· nı ımza ~ ılen an aşma, • an- gm a ga anması ogrudan doğ- Asım - Suılnı1k şarkı - Ayrı düştüm 

ı:ok şUkUr bu hallere 1 Ik ) gibi isimler yanın bugday ve petrol bahsınde ruya İngiltereyi tehdit eder. Na. -.c,·siliınılen. 5 - Holk lürküsu - ln· 
B ğlu cnddes lara (Yo eser t - 1 1 k edT zi nüfuzu Karedeniz üzerine ine. dhm· dn~d:ın O\'a)a. 6 - Kemal l\ı. Yet verJJmlş; eyo vermek doğru olur. Soyadları yap ıgı ~n ~~aya ıyas 1 ır. yazi Se~ hun l\cıııençc tak imi·. 7 -

de lstanballaşmıştır.. A kö 1 ğe değil bazan da sc pek e emmıyetsiz kalır. cek olursa Süveyşin ne kıymeti .Fniz - !)etnrnlınn şarkı • Badci vuslat 
l"akat bıına rağmen hfı.l · yalnız mc~ e dlr ' Romanyanm resmi tezi şu: kalır? Hindistandaki İngiliz im. icilsin. 8 _ Senıscıtin Ziya. Ey gon. 1 ış yabancı meşrebe ı;vrc • Alın .1 t - to ı - k · şedo bucakta ka ımunmaktadır. Knraköyden Tophaneye ka· ~ya ı e yap ıgı anlaşma rw:- para r ugunun ·ıymeti neye ea açıl. 9 - Şetnrabaıı şarkı - Hayli 

isimlere tesadüf o bl ·nu ile dUkkA.n maldır. Bu anlaşma memleketın iner? demdir. 10 - Tamlıuri Cemil - Scta· 
BI düğmeci dUkkAnına Buton- dar u!ak r ge~ k b h istikl!line riayet etmektedir ve Bugün ~çin bunlar hakkında rnban - Snz semaisi. :!1 Memleket ııo-

r 11 esi Fransada gU- tabeIA.lalarını o ·uma • u u- memlekete fayd r ktir hüküm vermek çok u1.ak ve çok at nynrı. 21 Konuşma (Mizah sa:ıti). 
dor ismi ver m d bilir fa- t kat'! bir fikir verebilir: a ge ırecc • 21.15 Esham, tahvilat, kambiyo - nu-

a ifade e e • sus a Yalnız, anla§manm karışık bir büyük görmek olur. Fakat eski 
zel bir manld bu kelimenin Gelin, tnbelAları birlikte okuya- h i . d . e<i'l . 

1 
kııt borsası (fiyatı. 21.25 Neşeli p!Ak 

kat lstanbu a D un yerine lım lşte bir kunduracı (Ahmet ava. çın e ımza .. ı mı§ oması. dünya büyük büyük parçalar ha- lor - n. 21.30 Müzik (Şan resitali: 
sı •oktur.. un • ·· dır kı onun pek ıyı karşılanma. !inde yıkılmaktadır. Evvelfı, A • .Soprano Azize Duru tarııbndaıı) ı -

rnana t~rkcemiz kuJlanılarak Başısert) • biraz ileride diğGr bir rnnsma sebep olmuştur. vusturya, sonra Sildetler, daha Schubcrt - .Xinnf. 2 - Schubert -

vi. 2 - l mail Hakkı - i\"ıh:ı,·cnt yu
rük semııi - Fer) adı le l nd eylcrken. 
3 - Hneı Arif be) in · Nıh&\'CDl ş:ır
kı • Şor:ıp ic gülfeminde. 4 - Rah
mi beyin • Nihavent şarkı • Süzüp 
süzüp de ey melek. 5 - Fahire ı-·er
san - Tak.sim. 6 - Nih:ıvcnt şarkı • 
Sö) le nedir haisj ahın. 7 - jNbnvent 
şarkı - JJ:ıkrna:ror çeşmi siyah. S -
Refik Fers:ın - Hüseyni şarkı - Bir 
bakıcı blrJcşerck. 9 - S:ıdetıin Kay· 
nak - Muhayyer şarkı - Dalan gün 
k:ına benziyor. 10 - Halk 'l'ürküsil • 
Ay doğdu batmadımı. 21 .Memleket 
.saat ayarı. 21 Konuşma (Jl:ırtalık 
,spor servisi). 2 l.15 Esh:ını, tah\'ilıİI, 
.:ıınbiyo - nukut borsası ((ıyat). 21. 
25 Ncışeli plQkJ:ır - !I. 21.30 Muzık 
(Senfonik pltıkl:ır). 22.30 Muzik (Mc· 
lodılcr • Pi.). 23 Muzik (Ceıband -
Pi.). 23.4 5 • 24 Son ajans lıoberlcrJ 'o 
yarınki program. 

HALK OPERETİ 
nu akşam 9 dıı 
Zozo D:ılmns 

E:>."AfLEJl 
Opereti 

gUzela. "Altın dUğmo" ismi kunduracı (HüşeyJn AZJ\l) • kar· Bil.kreş §UDU da 1Jive ediyor: sonra. Bohemya ve Moravyar son. Gül ile cocuk. 3 - Smetanıı • S:ıtıl· 
clUkk na. f., Esasen dUkkft.· şı tarafta bir sakatçı (Ali Ke- Bu §C'k.ilde a.nJaşma Iel diğer mem ra d.a Romanyanın petrol ve huğ. mış nişanlı kız - opcrasındn Marya· 

l"er!le~;;:'1 ~ .. İ.ır TU rktO r .. Her ser) , Top ban e durağı;~. ~~ kı~ !eketlere de bağlanabilir ve AJ. dayları. Bu suretle, gamalı haç, ::;,:,;;;:.=; : 
1
;;:;, ·~~'~;:~.~.~·;~ J nın sa" A ıtın d Oğme" ismi daha başkn bl r eskici (Nur '' er • manya Roman yada ne inhisar al- bir demir hancer gibi, A vrupanm Pucdn 1 • "ı.o Bebeme .. opcrasınd•n: • 

halde 1 ve tercih edilir bir i- ve daha bunun gibi bircokklsl: mıştır, ne de imtiyaz. etine saplanıyor. Mimi'nfn arya:ısı. G - Massenet • 
anlaşı ırBu ufak bir misal.. Yal· ıer .. lnsan bu tnbelAlaları 0~ ~ Bu, resmen ileri sürülen tez. Hakikatte, Alman _ Rumen Mıwi gözlerini a~! .• (Melodi). 21.50 

TURAN ra·ATROSl' 
Bu akşom 

Ertuğrul Sadi Tek 'c 
lsmaU Dümbüllu 'c 

erk:ıdaşlan 
Okuyucu Burhnn saz heyeU 

slmdlr.: ğl nda değil, bUtUn ls korka okuyor .• Hepsi asar, e Fakat millet, Almn.nyanm Rumen anlaşmasının tatbikatı pek ko1ay )lüıik Bir solist· Pi.). 22 .Müzik 0\ü· 
ııız Be) o u d t ki d kI "nl"kl . lr h f çük orkestra • Şer: Necip Aşkın): tanbulun kenar köşesinde bun- ser cinsin en.. h~pr:.ıt arrn ~ - zen~l ı erı ;- olmıyacaktır. Dem mu a ız ta. ı - Azzoni - ~'cJodi. 2 - Holzner. 
lara benzer yabancı kelimeler Bazı vatandaşlar da ber ne- h ndi lm~ ~ ıgmıt ·1' • mantilm • raftarları bile, Almanyanın Ru • Saksıınya kôyh.ı dansları. 3 - Sclı· 

t b ırııar var. ıarak hay,·an 1- en sen, zıraa çı erı ve ccar. men petrolü, hububatı. mangane_ ın;dı • İnciler. ,.als. 
4 

_ Gebhardt 

SIP SEVDİ (Büyük ,·od"il) 
(Se) Alim Re\'üsü - Miçe Pcn('cf 

Varyetesi 

He l~vhalar. ç a e kapıdan g-eçi- dense soyad\: tmlşler .. Balık- Iarı arkasında diğer kuvvetlerin zi, kromu ve bakırı üzerine el- - Horrıans - Yiyolonsel Ye orkeslrıı 
Bır gUn. :r:1 

}'eyzldti lisesi simlerini tere ı:rdnn birkaç ta- gizlendiğini hissediyor. . koymasını iyi karşılamıyorlar. için. 5 - Bcctho\'en - Skoçy:ı hava. 
yordum .• 1 an nındald bir pazarında bun Dogos Tilki, Bükreşfn siyasl lstiklalıne lıa- ÇUn.kü Almanlann eli Roman- lan. 6 - G:ınglberger. Aşk çonl:ırı. lfttı tamamen Uığvolunmuştur. binasının henıen ya d garip nesine rastladım.. lel geldiğini henüz dlişilncmeyiz. yanm cebinde çok derinleri ka. S:ırkı. 7 - Gounod - A,·e l\lnrln. 8 - TUrk • Fransız mahkemesinde f 

camekAntn a K gibi . • Recklem·ald • Grizngdc - Potpuri. 23 mevcut henUz knrar verilmemiş 

Muhtelit mahkemeler 
teşkilatı lağvedildi 

l\lubtcllt mahkemeler tcşki· 

kah'\'cn n ko yası: ômer oç ·• ? .,_.oksa Fakat dünyanın bugilnkü vazıye. rışt.Jrmakadır. Verilecek daha ne 
bir iU\n gördüm .. lşte P !sim kıtlığından mı· " d" tı• 1·çinde, oaikar tehdit görmemiz Müzik (Cnzband - Pi.). 23.45 • 2.ı Son Çukurova davasına aft evraklar-

ı n di'-'e mi ne ır, ""'!i • • kaldı? B~a memleketlerle ayni ajans lı:ıberleri \'e yarınki program. 
AN FAMlI.1 enteresan o su " 1 1 • lazımdır, çünkil bugün ıktıaadı şekilde anlaşmalar yapılabileceği CUMA_ 

11411939 
in karara bağlanmış evraklar 

G len miiı.tcrllerlmizc birçok kimseler ele garipi lshmtl· unsurla siyasi unsur blribirine söyleniyor. Hnlbuki bn§ka nnl~. 12.30 Program. 12.35 Türk müzi. YC Rumen • TUrk mahkemesi· 
.e ' 1 Altmışlık b r - b 1 ktadı ı.· nı 13 l\ ı nln evrakı Ankara·va "'Önderll· TonzIHlt ynpılır.. ıer almış ar. ·adı sıkı sıkıya bağlı u unma r. malara mevzu teşkil edecek pek «>1 • ·- • lem eket s:ı:ıt ay:ırı, nJnns " a 

bilhassa (AN yar dUkkltncı gördüm, so~ Bükreş hükfunet erkanından az §ey kalmıştır. ve meteoroloji halıerleri. 13.15 - 14 mlştir. 

F :,;ı~; ~:~:::ind~n :u~k~~ ~;~~~;~~~ ~~::~ için kocn· :~ =:.::::;. m=~ı~=~·~;t m!:eng:ı~::;~m;.::.,",:;:y~~:::.~ _V_A_K 1 T- S_P..._,O_R --M---u-.-. -S--8-__ A_K ___ A __ s_ı __ _ 
şey anlıyamadım a~~ ı~ece" mn· Şöyle etrafınıza bakın daha ederek ''Şanghaya döndük!,, de. da kendi lehine hallediyor. Alı -
sahibi tUrkcemtzde a ( fa· ..,arip isimlere rastııyncaksı- ~ıcıti Bu serbest mıntakalara 

ı frnnsızcıı en ne o' .... s • • l k nan mallara mukabil Almanya na.sına sc en 11 mak z Alman gemileri yana.şabıe ce ve Romanuaya ta·vuare, top v·e mil. k umeslnl mi ku an nı · "Yusuf · ri il J JJ 

mll1e) e - le ise zavaııı, Jşte birlikte snyalım.: ,, oralarda sınai veya tıca m esse himmat verecek. Bu da meselenin istemiş .. Eger böy d fransızca- Uslanmaz" .. "Hallın Alımallah seler kurulacak. . diğer vahim bir noktasıdır. Çün_ 
hem tUrkçeyi, hem o "lb him Pnnsman".. "Edip Rumen Başvekili M. Kalınesku kU bu suretle Rumen Erkfınıhar
,., .giJIUDC bir hnle sokm~~ .. u • Yn~:ver".. . ile bir milllkat yapmak şerefine biyesi bir Alman havası içinde 

Maamafih lstanbul:: ıe ~il. Bir seb7.ec! •OrdUnı, kendi•• nail olduğum zaman bu "Sorbest kalacaktır k;, 1914 te de ayni va. 
ıunc tabeltılar yalnız Y t ismi de "Bayram Pras· mıntaka meselesini öğrenmek 

1 dUşülen hata e- Arnavu , ş· " k ziyet vardı. 
glafzllk neUc~s Balıkpa.znrın· man"' .• lslm de, meslek ~e, me istedim. Serbes: mınta aya as. Bilhassa şunu nazarı itibara 
serleri değlld r.. fı kU· de hepsi dcngido.ng ne.. keri bir otomobıl yolu Yeya sev. almak 18.zımdır: Romanyanm 
dan geçerken bir dUkk nın i . rcp 'k"'-•den geçiyordum. u • külceyşi bir mevki dahil olabilir 

lA nrn Uzer nı Kara v~ 1 zenginlikleri ile Almanya gıda «;Uk kırmızı tabe sı u ör· "'k bir sucu dUkktınında şu ev- mi? "ht" tc . t . 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR ·' 
beyaz Jnce yazılar ile dol 6' f.,. ö dUm. "Fırında sıcak M. Kalinesku kati bir lisanla: ı ıyacını mın e mış, petrol 

dUkktı.nıarrn ta. bayı g r · . . . . K meselesini prtndan kaldırmış, a. duuı. :Matnm, · t kc- örek bulunur". - Şımdıkı halde, dedı, ara- lilminyum meselesini son derece beın.1ıııarı umumiyetle dör d b d anlamadım, acaba bu denime Köstenceye doğru vcyn 
ılmentn içlndedtr .. Fakat bun a Ben e '"·oksa vecize mi.. Tuna üzerinde serbest mıntaka • basitleştirmiş oluyor. Harp olup 

Yıldızını 
• 

seçıyoruzı d Jşte kldın mı J ta abluka tatbik edilirse tesiri tam on dokuz kelime var 
1
•• re da,b"rek yok .• Fırında lar ihdası mevzuubahistir. llave 

DUkkfln v K- da • . k" b .. t, 
1 

çok daha az olacaktır. kopyası: , , , k- k börek bulunacnbını etmek ısterım ı, aS"'a. meme. Bunun-içindir ki mev:zuu bahis Ych·ıırt oğlu :Hncı Artın '.I n\ u 1 sıca bilir ketler de bizimle mlizakereye gi_ 
S kis oğlu Arakc herkes ·• 11 mc· . . d" . 

1 
k"ld 

1 
anlaşmaya bir askeri zafer ola _ 

yan ,.
0 ortağı er dUldcfıncılar dn ş re r~ıp ken ılerıne ayn şe ı c s. rak bakılabilir. 

Dıçnkçıynn • b , BazıG enlerde bir dUkkt\ndR tifadeler temin edebilirler. Bununla beraber, Romanyanın Pastırmıı, peynir, kuıu nm)a • raklı.. ec ··erllmez" sözünün "Mesel~, İngiltere de Tunnda, 
vesaire "veresiye • ü tum .. Bu mukavemet göstermesi He bir 

benzer bir lir yapıldığını görm ş çok şeyler kurtanlmıştır. Meee-Beyoğlundn buna ş f d bir çaycı ufak bir kıta çln denizde katre misali.. Bir la, ley ile mark arasındaki ra. 
tabeHI. daha görınUştum: •mo)(,... dıe a 1a nı methetmiş: saat dolaşmakla bunları gör· yı·"· Mark İ"İn 40,50 ley kabul e. y iJ Jlayr.. ~ i e ma I ~ ~ 

Rnrrunanh llS 1 'l'iltfincil, Jler çny satan mek kabil. Demek bfr gUn do. dilmiştir ki bu da bu paraların 
ln \'C DimltrJ Gülbal ' ouınhtı- "'"" ,•apamaz 

1 ~ !aşılsa daha nelere tesadüf olu- hakiki kıymetleridir. Tfrklye ~J " 

llnmga pulu ,.e 1 
bilet· çayı çaycıdan al.. nacak.. Romanyanda 14 fırkanın eefer. 

ı·lyetı T:ürk Ha,·a Kurunın Şiirin altında da blr ok ile Nasıl İstanbul eğlenceli şehir her hale konulmasma gelince, bu-
lcrt anbş yeri.· 1 lşJerl- dUkktı.n '\"O dUkkAnın ismi gös- değil mi!.. Yeter ki nfzı acık nun da belki manası "Buraya ka. 

MUbarekJer isimlerin ' le il iş dolaşmasını bilmeli.. dar! Daha öteye gidemezsin.iz!,, ki kUnye • ter m ·· 
nl Yazmıyorlnr, san i e· Bu yazdıklarım, l>oca şehir i· Muzaffer ACAR demektir. - Didicr Pcndain rlni bildiriyorlar.. Nerede s · 

BIRINCıYE 

Bir Bisiklet · 
Güreşçi Yahya 

ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka: beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 
yunbağt; 4 k.iıiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bü-
~~kko!onya; 15 okuyucumuza birer şişe küc;Uk kolonyao 25 ki. 
ııye bırer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

Müsabakaya ışlirAk Koponu: -33-
---~.---me-.~~~~~~-) 



" Zili • .,....., -·-· 

Maarif Cemiyeti lisesi takım• 

Ankara mektupları 
--·-····-·-··············--··-·--·····-·····-........ 

Atletizm teşvik müsabakaları 

Mektepliler arasında 
futbol maçları 
Kırkoşusu 

'%1 

Beden Terbiyesi Emtfüliü taKımi 

Galatasarayın Ankaradaki 
iki maçıd 2 kaybetmesinin sebebi nedir? 

diğini gören binlerce seyirci ara- ı amafih, Galatasaray takımının ya
sın:faki Galatasaraylıların, takım- vaş yavaş bu vaziyetlerden kurt~
larının iyi bir netice alacağına mu larak formunu bulacağı ve bundaa 
hakkak nazariyle baktıkları bir sı- sonraki maçlarında .daha iyi neti
rada oyunun aksi bir cereyan al- celer alacağı da umumi bir kanaat 
ması ve daima fırsatçı olan Demir- halini almıştır. 

sporluların gol yapması bu ümit- Atletizm Teşvik 
leri de boşa çıkarmıştı. Müsabakaları 

Bu maçlardan gelenlere Galata- Mevsimin atletizm çalı§maları, 

saraylıların burada bıraktıkları in teşvik mahiyetinde olmak üzere 
tiba şu merkezdedir. Cumartesi ve pazar günleri 19 Ma 

Sanat mektebi e7dpl 

Takım, umumiyet itibarile, mil- yıs Stadyomunda yapı!an müsaba-
11 kümeden çekilme kararını haklı kalarla başlamıştır. Muhtelif klüp 
bulduracak derecede zayıflamı~ lerden birçok atletin iştirak ettiği 
bulunmaktadır. Bunu da ka:droya bu manialar muntazam bir pro
alınan yeni elemanlar göstermek- gram altınlda yapılmıştır. 
tedir. Yeni oyuncular diğerleriyle İlk olmasına ve staddaki pistin 
henüz anlaıamamıı, takımın hatla de henüz manialar için iyi bir şe-Ankara (Hususi) - Bu hafta, 

Ankaralılar, Ankaragücü - Galata
ıaray - Demirspor milli kiline kar
tılaımalarından başka mektepliler 
arasındaki futbol maçları, kır ko
tuıu ve atletizm teşvik müsabaka
ları ile çok canlı bir 6por haf tası 
başardılar. Bu sırada havaların lda 
çok müsait gitmesinden istifade 
eden binlerce Ankaralı 19 Mayıs 
Stadyomunu doldurarak gençleri
mizin iki güne 6ığan açık hava
daki bu özlü çalışmalarını büyiik 
ve çok yakın bir alaka ile takip 
ettiler. İki gün üstüste yapılan ve 
Ankara spor severlerine hakiki 
bir ıpor heyecanı veren gençleri
mizin bu haftanın bütün faaaliyet
lerini sırasile aşağıya yazıyorum: 

Milli küme maçları ve 
Galatasarayın mağlubi

yet sebepleri 
Bu seneki milli küme karşılaş

malarında Ankarayı ilk ziyaret e
den İstanbul takımı Galatasaray 
oldu. Sporcular arasında olduğu 

kaidar spor meraklıları muhitinde 
de geni§ mikyasta dedikodulara 
yol açah ve türlü türlü tefsirlere 
ıebebiyet veren san - kırmızıbla

nn milli kümeden çekilme mese
lesinin sonradan iyi bir şekilde 
halledilmiş olması buradaki maç
lara büyük bir ehemmiyet vermek
le beraber hayli merak da uyandır· 
DUftr. 

!stanliul takımının, şehrimizde 
yaptığı iki müsabakayı da tafsila
tını evvelce bildirdiğimiz şekilde 

farklı neticelerle kaybetmesinde
ki amiller: 

Cumartesi günkü karşılaşmada 
fevkallde bir oyun çıkaran Anka
ra ikincisi Ankaragücü karşısında 
tutunamıyan sarı - kırmızılıların 

ı - 4 itik farklı mağlubiyetlerinde-

ki başlıca sebep takımın antreman 
sız oluşu, kadroya alman yeni o
yuncularla diğerleri arasında bir 
anlaşma bulunmaması ve ileri hat 
larla geri hatlar arasınldaki insica
mın bozuk olması idi. For hattını 
teşkil eden elemanların içinde şü
tör oyuncular bulunmasına raf
men bir buçuk IUtlilr~n nnr 
sında İstanbul takımının gol çıka
ramaması ela Galatasaray orve
tinin Ankaragücü müdafaasının 
sayğı ve bilerek oynadığı oyun 
karşısında gelişigüzel oynaması 

ve çıkan fırsatlardan istifade et
memesinden ileri gelmiştir. 

ı ·- . -

Galatasaray - Demirspor karşı
laşmasına gelince: 

İstanbul takımı bu son karşılaş
masında ilk günün aksine olarak 
seyirciler üzerinde çok daha iyi 
bir intiba bırakmıştır. Burtda, ev
velki mağlübiyeti hazmedemiyen 
takımın bir evvelki güne nazaran 
daha enerjik oynaması ve takımda 
pek bariz bir şekilde göze çarpan 
incisamsızlığı kapatmak için bil· 
tün kuvvetiyle çalışmış olmasının 
tesiri var.dır. 

Bitaraf bir görüşle Galatasara
yın bu maçta ilk güne nazaran da
ha güzel bir oyun çıkardığım da 
kayıt ve ilave edebiliriz. Fakat bu· 
na rağmen 2 - O lık mağlUbiyet · 

doğuran amillerin de forvetin ilk 
llcdcıı Teruiye3i EnstiWsünden Melahat Tnzlar arasındaki J,oşu

günden daha seri, ıdaha muazzam 
da birinci gelirketı 

ve daha üstün oynamasına ve bir-
çok defalar gollük pozisyonlara rı arasındaki eski anlaımadan eser 
girmiş olmasına rağmen gol yapa· kalmamış ve kendine has sistemi 
mamak talihsizliğine oğramış olma de kaybetmiştir. Forvetin görerek 
sı idi. ve bilerek oynamaması, haf hattı-

Sarı kırmızılıların ilk devre baş nın hücum hattını Jayıkı veçhile 
~ngıcın.daki canlı oyunlarını ve takip edememesi, müdafaanın da 
her geçen saniye biraz daha oyu- topu kaleden uzaklaıtırmak gaye
na bakim olmaları karşısmc!a An- sinden baıka bir ıey ifade etmi
kara şampiyonunun tedrici bir şe- yeceği güzel oyı.mu umumiyetle 
kilde mağlUbiyete doğru sürüklen • netice üzerinde rol oynamıştır. Ma 

kilde hazırlanamıyarak yumuşak 

bir halde bulunmasına rağmen iyi 
neticelerle kapanan müsabakalar
.da birkaç Ankara rekoru da kırıl
mıştır. Küçükler ve büyükler ara
sında yapılan müsabakaların tek
nik neticeleri şöyledir: 

100 METRE BOYOKLER: 
1 - Nuri B. T. E. 12. 1/ 20 
2 - Nuri D. S, 

Mülkiye birinci 

3 - Memiş H. O. 
800 METRE BOYOKLER: 
i - Galip D. 3. 2. 5. 2/ 10 
2 - Akkaş A. Z. 
3 -Adnan D S. 
4.\."100 BAYRAK: 
1 - Beden Terbiye Enstitüsü 

takımı 49. 2-10 
2 - Deminpor takımı 

3 - Harp Akademisi takımı 
DiSK: 
1 - Yusuf H. O. 40.33 Yeni 

Ankara rekoru 
2 - Mehmet H. O. 
3 - Nurettin H. O. 
GOLLE: 
1 - Yusuf H. O. 11. 11 metre 
2 - Ziya H. O. 
3 - Mehmet H. O. 
80 METRE KOÇOKLER: 
1 - Mehmet D. S. 10. 2-10. 
2 - Ferit 

' 
3 - Süha 
1000 METRE KOÇOKLER: 
1 - İsmail 3. 6. 3-10. 
2 - Remzi 
3 - Ali::lülkadir. 
Yüksek Atlama Küçükler: 
1 - Mazhar 1.45 
2 - Raşit 

3 - Celci.1 
Tek Adnn Küçükler: 
1 - Ahmet 4.80 
2 - Mazhar 
3 - Raşit 

300 METRE BOYOKLER: 
1 - Galip D. S. 39. 1-10 
2 - Nuri D. S. 
3 - Akkaş A. G. 
60 METRE KIZLAR: 
1 - Melahat B. T. E. 8. 9-10 
2 - Fehamet B. T. E. 
2000 ı\'IETRE BOYOKLER: 
1 - Mustafa D. S. 6.8.5-10 ye

ni Ankara rekoru 
2 - Edip A. G. 
3 - Halil D. S. 

futbol ckipi 

110 METRE KOÇOKLER: 
1 - Hayri 18. 8-10 
2 - Refilc 
3 - Reşit 

110 METRE BOYOKLERı 
1 - Ziya H. O. 18 9-10 
2 - Selal H. o. 
3 - Etem H. O. 
TEK ADIM: 
1 - Galip H. O. 60) 
2 - Hayri H. O. 
3 - Muhsin H. O. 
YOKSEK ATLAMA: 
1 - Jerfi G. S. 170 
2 - Galip H. O. 

Mektepliler arasın.da 
futbol 

Şehrimizdeki mektepliler ara
sında tertip edilen lik maçlarına 
bütün orta, lise ve yüksek mektep 
takımları iştirak etmektedir. Ge
çen hafta başlıyan lise ve orta mek 
tep maçlarına Gazi Lisesi, Maarif 
cemiyeti lisesi, Sanat mektebi, 
Erkek lisesi, inşaat usta mektebi, 
bu haftadan itibaren başlıyan yük 
sek mektepliler likine de Mülkiye, 
Yüksek Ziraat enstitüsü, Konser
vatuvar, Hukuk fakültesi, Gazi 
Terbiye enstitüsü ve Tarih, Dil, 
Cografya fakültesi takımlan dahil 
olmuştur. 

Mülkiye 1 - Beden Terbi
yesi Enstitüsü 1 

Cumartesi günü Galatasaray -
Ankaragücü milli küme maçından 
evvel başlıyan Yüksek mektepli
ler lik maçlarının ilk karşılaşması
nı Mülkiye ve Gazi Beden terbi
yesi enstitüsü takımları oynamış
larl::Jır. Vaktin erken olmasına rağ
men oldukça kalabalık bir seyirci 
kütlesi önünde yapılan bu maçta 
iki taraf da birbirine karşı bariz 
bir hakimiyet tesis edememiş ve 

(Devamı 10 uncuda) 



- V AKl'P ' ' NiSAN 1939 

1 Ekonomi 1 --Merakh tarih sayfaları -··-------·· . --·····-·········.. . .... 
Adaların iç güzü Türk kömürlerinin 

Bir vakitler menfilerin yatağı olan randımanını 

Adala~~~~~ü~~?~ •. a~~b~~~a~~~!.~~d~lrldlr. ar~'!:ak H o 1 iv ut d Ü ğ Ü n 
Sızlıyor bağrımız üstündeki dağ Burası da imparatoriçelerin Doçent Dr. Ahmet h • 1 

menfası idi. "Aya Yorgl" ve Can İbrahim ş e r 1 o u yo r 
Diyenlerin yüzleri gülecek. "Aya Nlkola" manastırları, s~· 

Kimblllr 1939 yılı yazında Ada- yısız genç kadınların can verdı- lk' d' tatil ı d Al 
B Uk d a ı sene ır, ay arın a, • 

lar ne maceralara sahne ola- ği bir mahpestl. Uy a ay manyaya giderek Türk kömürle Ö U Ü d k• Ü ı 
cak. ilk nefyedllen kadrn lren'dir. ri ti7.erinde tetkikler yapmakıa:: n m z e 1 g n er-

Adalar başlıbaşına bir tarih- Annesinin gene ve güzel kı~r, yım. Kömürü iki bakımdan mü- de bı·rçok arıı·sıı 
tir. Her yaprağı harikulA.de bir kendisini Beşinci Kostantinın talea edebiliriz: er· 
macera anlatan bir tarih. oğlu Leona sevdirerek saraya 1 - Pratik bakımdan. ı ki 

girmiş, tarihin mllthlş entrika- 2 - tımi bakımdan. ev enece er Bu yazıda kısaca Adaların ta-
rihini anlatmaya calışacağım: larını çevirmişti. PRATİK BAKIMDAN: 

Annabbella Tiron Povel ile 
evlenecek. Fakat bu, bir çokla
rı gibi, Hollvut dedikodusu d~ 
ğtl, resmt bir haberdir. İki a~ 

Köprüden ayrıldıktan sonra, 
ilk karşılaştığımız, yamaçları 

camlarla örtUIU Kınahadadır. 

Tarihin en kanlı hA.dlselerine 
sahne olan Kınalıya İmparator 
Nisefor (802 - 811) General 
Brodanın gözlerini oydurarak 
hapsetmişti. 

İmparator Mlşel Rangabe ile 
lkl oğlu Teoffl ve Nisetas Erme
ni imparator Llon tarafından 
buradaki bir manastıra kapa
tılmıştı. 

Bir &11n Bizans sokakları kay
naşıyordu. thtllA.l kopmuştu. 

Akşam Uzer! her şey sttkdna ka· 
\'uştufu vakit bir kayık Kınalı
Ya doğru llerllyordu. İçinde İm
Paratqr Leonun karısı ile dört 
çocuğu vardı. Bir aralık kayık
çı imparatoriçeye döndü ve yer· 
.de kıvnlmış meşin bir torbayı 
göstererek: 

- Bu torba, dedi, size hediye 
edllmiştlr. Emrederseniz aca
rıın .. 

Ve kayıkçı, imparatoriçenin 
cevabını beklemeden meıln. tor
bayı açmıştı. 

Hediyenin ne oldufunu mu 
merak ediyorsunuz? .• tmpara
tol" M!Jet' ıtltQ'aya ~ tıtt öllu· 
nu adaya netyeden lmparator 
Leonun kanlı bqı •• 

919 .. 944 yıllan arasında ım-
paratorluk yapan Romen Le
kayen kendi otulları tarafından 
hal'edllerek Kınalıadaya sürUl
m tışttı. 1071 de Alp Arslan Ro
men DlyoJenı mağ'U~p etmişti. 
Mlşel, zavallı Dlyojenl gözleri· 
nl oydurarak buraya nefyettl. 

Kocası öldükten sonra gözde- Kömür, muhtelif sanayi saha. 
lerlne en büyük mevkileri ver- larında kullanılır: 

dl. Bu haris kadının elinde bü- Gaz için kullanılır. IKok için 
yUyen oğlu Kostantinos, bir gUn kullanılır. Mayi haline getirmek 
annesinin tahkimine isyan ede- ameliyesine tabi tutularak sunt tfst gecen pazar günü nlşanlan .. 
rek tahtı ele geçirdi. Fakat İ- petrol yapılır. mrşlardır. Haziranda da evlene .. 
ren, tekrar oğlunu yere serecek Memleketimizde gaz, kok fab. ceklerdlr. 
derecede metindi. Muvaffak da rikaları vardır. Bunlar, kömürü Tiron Povel nişanlısına, he .. 
oldu ve 0 vakit sevglll oğlunun kimyevi tahlil neticesine göre diye olarak, Gres Mur'un eski 
gözlerini oydurarak nefyettir- kullanmaktadırlar. Halbuki, bu evini almıştır. Düğünlerini de 
dl. usul kafi olmadığından Umumi burada yapmak nlyetlndedir-

T u Efrozlnl'yl Büyükada Harptenberi kömürün bünyesini ler. 
orutn kapattı tetkik usulll daha fazla kıymet Annabella nişanlandığı gün, 

manas ırına · kazanmıştır. Bütün kömür mm. kendisiyle görüşenlere: 
Tarihin ne bUyUk dersleri var takalarmda bu usulün tatbiki için - Hayatımda bu kadar me-

dır. Beş sene sonra saltanatı ter- ilmi enstitüler kurulmuştur. sut olduğumu hatırlamıyorum, 
ketmek mecburiyetinde kalan Usulün esası: K6mürUn bünye. deml~tir. Bugün bana Holl~ut 
tren aynı ,_danın manastırına sinin Petrografik noktai nazar .. dünyanın en güzel yeri geliyor~ 
gönderiliyordu. Lren buradan dan tetkikidir. Bu bakımdan kö- Fakat Tiron'la beraber olduk
Mldllll adasına yollandı. Ora- mür, bir kaç kısma ayrılır. Ay. tan sonra bence dünyanın her 
da öldU. Cesedinin tekrar ada- nlan kısımlar, kimyevi tahlilde yeri güzeldir. 
ya getirilerek gömüldüğünü to- biribirlerine benzer neticeler ver. Annabellanın bu, ikinci evle
runu mahbesinde haber almış- diği halde, petrografi usulünde nlşidlr. Bundan evvel Jan MUra. 
tı. hassalarmm ayn ayn oldukları ile evli idi ve geçenlerde ayrıl· 
İmparator Kostantin sevdiği kolayca tesbit edilmektedir. dı. Bununla beraber, gene onun'" 

bir kıza malik olmak için karı- Geçen gün, Hava gazı fabri • ıa bir arkadaş .gibi konuşmakta. ' 
ıını en emin bir yer olan Büyük- kası direktörü ile Türk k<Smürle- ve mektuplaşmaktadır. Jan MU
ada manastırına uzaklaştırmış- ri ti7.erinde konuşuyordum.. De- ra Tiron Povelin de cok lyl ar· 

u. eli ki: kadaşıdır ve eski karısını onun 
- Kimyevi tahlil neticesine gö ld ğ Uzun yıllar adada kalan Ef- . . k k . lhı 

1 
k.. almasından memnun o u unu 

rojinl'nin JtikO.yesi çok lıa~indir. re.~yıl 0
• ':J!t'eekrmesı .m geKen ...,.~- ıöylediğlnl rt.ftJet ediyorlar .•• 

mur er, ıyı o v yor. enaı. 
On~ olr a.YJl..-AnlB.rAtPI' ~Jftl gö- sine kimye' Wtr.nfbın ha. Holl:!J!!SllM 
rUp sevmiş, almak istemişti. reket ed l't}JC ~ p~ cek daha r. C &n Yal'. u. lti.40 

Fakat evll ldl. Aşk, koca lmpa- Jmımıar!un telkiJiı :ne ~ rad& Karol l.iô~t41• ~rli 
ratorun içini sarınıştı. Etrozl- muayyen bir nlsbetl elde edilmek Gabi, Roliert Taylo.rla Barbara 
nisiz yapamayacağını anladı. Ka suretile ~ok iyi kok elde edilebL Stonvik evleniyorlar. Meşhur J mon Slmon Fransada Kan şeh· 
rısı Tekloyu boşayarak onunla leceğini söyledim. · sinema müdüril Aleksandr Xor- rinde bir otele iniyor. Çantala
evlendl. Zindandan saraya yUk- Amerika ve Avrnpada söyledi· da lle Meri Oberon da h-.zlran~ rını otelin yazıhanesine bırakı
selen EfroJiniye talih bu deb- ğim usul dahilinde iyi kok elde da evlenmek Uzere Avrupay yor. Ertesi sabah oda&ına aldır-
debeyl çok gürdü. Kocası öldU- edilmektedir. Bime de 'bu usul gellyorlar... dığı zaman çantalardan birinin 
ğü vakit oğlu tarafından Ef- tatbik eidldiğl takdirde çok iyi Simon Simonun lçlndekl mllcevher kutusunun 
roJlnl tekrar BUyUkada manas- neticeler alınacağı şUplıesizdir. Yüzüiünü Çalmıılar açılmış ve yüzüğünün kaybol-

Anna Bella 

bur rejisör Rlşar Potfyerln lda• 
resi altında çevrilecektir. Fil " 
mln ismi birçok mllnakaşalar • 
dan sonra "Dünya yıkılıyor,. 
olarak seçilmlştlr. Filmin dıt 
manzaralarının alınmasına on 
beş nisanda başlanacaktır. 

Bir insan için en büyük iş

kence, gözleri oyularak bu gtl· 

zel adalara nefyedllmektlr. Su· 
ların tatlı nafmelerlnl, çamla
rın serin nefesini duyarak ~ör-

tırına gönderllmlştl ve Efrozinl 1LMI BAKIMDAN TE'r.KIK: Hollvutta birçok artistlerin muş olduğunu görüyor. 
Glllnceye kadar da orada kaldı. Kömür, ilınl bakımdan bir dün.o yeni bir Anın Ltıpen tarafın- Küçük Sinema Haberleri 

Bizans sarayının en ahlA.ksız ya teokll edecek kadar mUhimclir. dan aoyuldufunu yazmıştık. Si- ' ÖIUmü haber veren makine 

• Annabella "Madam seyahat 
ediyor'' isminde yeni bir film 
çevirecektir. Annabella bu fllm· 
de Alp dağları üzerinde bir ote
lin sahibi, ahçısı ve oda hizmet· 
çlsl olan kadın rolllnU oynıya· 
caktır. Yıldızın bu filmde erkek 

memek .•• 

*** 
Burgaz, asırlarca tskenderln 

meşhur generali Antlgano'nun 
adını taşıdı. General Demetrl· 
Yos Pollyorset mlllttan önce 
298 yılında Marmaraya gelerek 
Trakyalı Slzlma!t ve Makedon
yalı Ksandra ile harp etmiş ve 
galip gelerek adını adaya mlraı 
bırakmıştı. 

arkadaşı Rober Yungdur. 

imparatoriçesi Zol de uzun se- Yeni U8Ulleı' vaartasile, ilk :n,&· uıon Slmonda Avrupada oldutu isimli roman bütün dünyaca 
nelerini Büyükada manastırın- zarda mtltecania göıi1ııeıı kömür. halde böyle bir felA.kete uğra· çok beğenildiği için bir Fransız 
da geçirmişti. Sayısız gözdele- Un arasında bundan 300 milyon maktan kurtulamamıştır. stüdyosu bu güzel eseri filme 
ri oğrunda her tUrlU rezaleti lr- sene evvel yaıamıı ııebatlarm Artistin 40 bin ııra kıymetin- almağa karar vermiştir. Ölümü 
tlkAp eden Zol altmış yaşına bakiyesi o zamanki teklllerile oL deki bir ytızUltı çalınmıştır. Si- haber veren makine fllml meş
g~dl~ vaklt bile~~yorvese~h~~i~ydanaç~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
gisi tçin çırpınıyordu. dır. Bu nebat bakiyelerin,i.n illik. __ ...., _______ _ 

Makedonyalı Bazllln adanın 
tepesinde yaptırdığı klllaenln 
lzl hAlA vardır. 

Meşhur Patrik Meletyos, gün
lerce kamçılaıidıktan sonra tam 
yedi yıl iki haydudun muhafa
zasında burada hapsedilmişti. 

*** 

roskopik kısmım ilk defa ~ ı Tavşan adası, Bizans zama- surette tetkik ederek ve yeni 18-
nında Anteronltos adını taşırdı. klll . dana .. wı..--t. bir ala 

1 
İ . , t r erımey ~ .... -

Burada Patrik vınos un yap ı · teme bağlamak usuliinü beıı bul. 
dığ'ı bir klllse vardı. Romen muşum.dur. Bulduğum usul dahL 
Sekapenln oğlu Kostantln 945 tinde, bilhassa Almanyada, tet· 
yılında buraya nefyedllmlştl. kikat ilerlemektedir. 1 
Patrik Teodor 1183 yılında bu- Bu usul ile k5mUr damarlan • • 
rada oturmaya mecbur olmuş- nm muhtelif tabakalanm tayin 
tu. etmek imkan dahntne girmietir. 

Buraya Tavşan adası denme- Tilrk kömürlerinin damarlan ay. 
l l sebebi 1850 yılında neslin n ayn tesbit edildiği takdirde 

~s~a:ı için t~vşan yetlşUrllmesl onlardan azamı istifade yolu açıl. 
dl uuş olacaktır, 

r. h dut- Cumhuriyet htlktUnetinin mite. 
Sivri ada, uzun yıllar ay ra.ı "i tetkikatma verdiği ehem -

ların yataklıiın: yapmıştı. 1910 . OJ t iki.rdır 
Marmara denizinin balcısı yılında tstanbuldan suruıen kö- mıf:~S.:ul ilni~ersitesi Fen fa • 

diye anılan Heklmll'nln. Bizans peklerin menfa:ı olmuştu. kültesi meclisi, memleketin sı • 
tarihindeki adı Halkl'dlr. Daha 'Menfller dlyan adalar, ylr- nat inkişafım nazarı dikkate a. 
eskiden Demonisos denirdi. Hal- mıncl asırda birer aşk yuvalan Jarak, bir miteraloji kürstlstı Ilı.. 
k. d burada bakır çıkma-

ı a ınıd, 1 yı Pelin vermlşU. oldu. AHMET dasmı dilşUıımektedir. 
ından o a h r manastırı NtYAZt İleride, maden.terimiz ve bu a· 
A.daların en meş u 1 ------------ rada kömUrlerimiz hakkında da 
urada. bulunuyordud s~:~a~: ------------.tdaha esaslı ve daha derin bilgi • 
a bunalanlar, bura a tırla- YEN 1 Ç 1KT1 tere yWqıeleceğimiz muhakkak • 
ı dlnlendlrlrlerdl. ){anas 

J Pradromos F•k• İ tır=·:,_ _________ _ 
ın en bUyüğU an '•a- 1 ır ve sana 111111 .. llllllııll'lllılll_lll __ ı.ııııl ___ __ dl. 1672 de yanmış, yalnız JJI. 

1 
ıı 

i Komnen tarafından Y;P~:~~ m ese 1e1 eri 
ı ış olan Meryem k1lises 
uımuştu. Nlkozlbos Panapota VAZAN • 
dında biri kiliseyi yeniden 7ap· • 

& SADRI ERTEM 
••• 

DUyUkada, adı g1b1 macerw 

Bir ilkbahar 
MODELi 

Şapka ile elbisenin bir ahenk 
teşkil etmesini temin için yapıl .. 
mış olan bu modelde, ppkan 
üzerindeki tül boyna kadar in· 
mekte ve eşarp gibi boyna prıl • 
maktadır. İlkbahar serin gtınle· 
rinde giyilecek olan bu ppka, 
1Uphesiz yazın biraz sıkıcı ola • 
caktır. 



ltalya - ispanya Nöyraht ----------------------------------------.... ----~---
Lord Stanhöp'un 

Heyecan uyandıran sözleri 

ı .. --Heyecanh Zabıta Romanı -----~ 
Londra, 1 (A.A.) - İyi mal~

mat almakta olan ılyast nıaha· 
fil, İtalya De lıpanyanın Cebe· 

Bobemya himaye reiai 
oldu KURUKAFALARIN ESRARI 

Ulttarık ile Rlff'e karşı mUşte- Prar. 5 (A.A.) - Bobemya ve 
1 

rek bir hareket icra etmeleri Moravya Alman himaye idaresi lnpiıceden Çemen : H. MONlR 
Başvekil Çemberlayn Avam Kamarasında 

izahat verdi 
tmkl.nınm bu aababkl kabine reisi Baron von N8yrabt, bu,un1•-------
lçttmaın4a mllzakere edilmlt ol· aut 10 da husul! trenle buraya - 9-
dutunu beyaa etmelttedlrler. relmiı ve iıtuyonda General Blaı Müfettit Teriman olduiu yer· 

. Londra, s. (A.A.) - Ciuetele· t ~dra .. 5 (A.A.) - Lord Staıı İtalyan kıtaatının ıon zaman- kovitz ve Gauleiter Henlein tara· den çıktı. Karanbk içinde kendi 
nn 1'Uyilk bır kıamı Royal Oak hope un dilnkU beyanatı hakkın. larda lıpanyada karaya çıkarıl fından karplanımJtrr. lstatyon dı· kendine rUJümalyordu. Bir taraf
harp cemiıinde tenip edilen bir da Avam kamarasmda izahat ve. maıı meaeleelyle Bursoadan ge- pnda himaye idaresi retini bekit· tan da çeneleri aakız çifnemekle 
.ziyafet eanuında amirallik birinci ren Ba.tvekil Çemberlayn, bu be- ıeu. ve İlp&D)'a ile kommlntern mekte olan bir iki bin kitilik hallr mqplctu. 
Lordu Lord Stanhop tarafmdan yana.tın hangi ahval ve teralt aleyhindeki mlaaka imzalarını kcndilini allafl•m'ttrr. MUfettit Teriman, Leroy'un 
yapılan beyanatı heyecanlı bir fC· içinde yapıld.Jiı hakkmıla Lard ltoymut clnletler aruında aıke· Alman orduıu bapumandanı .,Eski bir dilfman,, dan bahıeldm 
kilde netrttmekttdirler. Sta.nhope tarafından kendiı~ rl bir ittifak aktlne imale et· Cieneral Von Braciç, Praf ptoau· bilrlynine aall inanmanuıtı. Bu 

Lord Stanhop, ''Dün akıam pek izahat \•erildifini, beyanatın bır met JçlA General Frankonuo na ıeldikten 10nra ceneralJerle ıö ıecelri hldiseler bu baıit hikiye
milhlm hava müdafaa tedbirleri kuta m&tuf olmıyarak yapılm11 tu7lk e4llmtt ol4utuna dair o· rüımelerde bulunmuı Ye bilihara den çok daha futa bir fCYdi: çok 
almacıtnu,, bildinniftir. oldupnu ve sueteıerde bUyUk lan haberlerde muıakere mev- Doktor Bacha"yı .ziyaret etmittir. daha derin ve kantık esaılara da-

Beyanatın heyecanlı mahiyeti bafhkl•r altnada intltan için e. ıuu teıtıı etmlfür. Baron Von Nöynht'ın buraya yanıyordu. Meseli, maunm Uze-
amiralbk makamının ''Milli men-~~ ::.doiru olma· Slyaıl mahafll, ı~ıtereye ıı· ıelmcai mUnaıebetiyJe biltiln ıehir rinde ıördUfii o carip kurubfa· 
faat,. namına birinci Lord tarafm· -.- · ııat olunan Alman1a1r çember bayraklarla donanmııtır. nın mlna11 neyldi? 
din yapdaD beyanatın nefl'edllme• •'lflr hslclek bu M4ı.e donan. lçtııe almak taaanurlarına mu- .. , Bu kriata! kunıkafanm herhal-
metlnl lttemeelle de tebarih et• manm. lıer dı Ura ber ttlr11l lhtl· kabele olmak uzere İtalya ve Noyraht m nutku de bir mlna11 vardı. Bilhasaa onu 
mektedlr. Ba meaeleııin ıiyal! •· mallere kaJ'IJ koymaya amade Almanyanın Fransayı çember Prat, 5 (A.A.) - Almanyanın eline alıp da muayene ettiii .za. 
ki81er uyanclrracaft .zannedilmek· bulundulıınu ıhterlr demiftir. lçlne almak taaavvuruııda bu· Bohemya ye Moravya umumi va- man Ltroy'un yibOnün reıııi de-
tedlr. Bunun Userine ltçl ••dlD B. ıunmalarından endişe etmekte- liıi Von Nöyraht burün Prar p· iiımiıti. Bu neden ileri ıelmifti ! 

Jluhale{etln ikinci reisi Gren· Gre~wood. B. Stanhope')'l bu dlrler. tosunda resmen umumi valilik va- Leroy'un Qynadıfı oyun ne ola!? 
wood, bıa mueleden Anm Kama· vulyet dahilinde bUırl)'e 1ıcırdlu. İngiliz mahaflll, CebelUtta· •ifeaini üzerine almıttır. Mlliettiı Teriman zeki bir a· 
rumcSa bahlttmelc arzuıunu izhar la vuifNlnl derulateye cleYam nk'a tar,ı bir hareket tcraaı th- Bu milnuebetle töyledifi nu- damdı. Bilhaha Leroy'a ıalebe 
etmlftir. lçhı ehil teltkkl edip ecme4flinl tlmallnl B. Muıollnl'nlu. "İtalya, tukta Von Nöyraht demiıtir ki : çalmak onun herhanJi bir kaça· 

Jlatbuat bu hldileleri muhtelif Bqvekilden 11C1111D1Jltur. 'Blfve - Ak4Hlzde mabpuı kalmak fıte· Burün tarihin mühim bir hldi- mak yapmaıına meydan verme· 
tekilde tefalr etmekte ise de Ti· kU, Lord Stanhope•mı kab!Uyeti. mlyor" ıureUndekl eararenılı ıeai vukubuluyor. O hldise ki bun mek için iki mtıli rayrct ıarfede· 
mff IJe Dally Teleırapll bu meae- nin fllphe kabul etml~ oe - ıOılerl uıertne nazarı dikkate dan bin sene evet kral Veıuel ta· cektl. 
leden bahsetmemektedlrler. Y&bmı vermlttlr. almı,lardır. hakkuk ettinnele sahtmıt ye bill· Bu mabatla qaiıya inerken, 

Newa Chronicle pseteaine ııs- Lord Stanhope de lodrlar ka. Roma 6 (A.A.) - Stefanl a· hare Hablburılar da batarmala üniformalı arkadqlannı cbpn 
re Çemberlayn, Lorcl Stanhop ta- marumda, Bqvekil tarafmdua Janaı bu~Uıı Olleden ıoııra neı· muvaffak olamamıtlardır. Fakat canldermiı: fakat kendisi içe~de 
rafmdan t8ylenen nutkun metni &Yam Jwnarumda yapJlan beya.. rettlll bir komanterde Alman- Hitler bunu iki milletin netine ola kalmıttı. Ve kapıyı o kadar pd· 
halı:'kmda teenUr ldıar etmlıtlr. natı J&PIDll ve d11JıJdl beyanatı• yaya kar•• yapılacak btr çem· ra'k tahakkuk ettmaıttir. detle kapamıttı ki, Jittlii hakkın· 
Bu psete, Lor4 Stanhop'wı mt'Y• nm bllytlk bir kanfıkltla Mbep berin ltalyada Roma _ Berlln Bu h&dile iki milletin nefine ol daki kanaatin lratllqecepne emln
ldlnl muhafaıa edip etmlyecefi olmamnd•n dolayı teeldrlerinl mihverinin çevrilmesi ıuretlnde dulu kadar Avrupa ve hattl bUtiln di. Sonra uaul uıul yukan çıkarak 
lre,Syetlnl auale ıayan ıısrmekte· blldirm)ftlr. tellkkt e4llecellnl ve bu mUıve· dllnya ıulhunun da nefinedir. Ge· buraya taklammıtı. 
dir. rln hiç bir veçblle kend!ılnln rek benim vulfem, ıerek arkadq Niyeti Leroy'un ne yaptı.tını 

çember altına alınmasına mtıaa· lanmın vazifesi Bohımya ve Mo· ıösetlemektl. Bllhaaa o kriıtal 

in gl il Z 1 ~eh a4e etmlyecellnl ıarahaten be· ravyaya büyük Almanyamn çerçe kurukafanm mAnumı anlamllr 11-
• • JaD etmektedir. Ytli içinde saadet ve refahı temin tiyordu. Mllmldlnte 1:eroy'un lla-

Mllano, 5 (A.A.) - "Reslme etmektir. Çek mlllednin benim ye rekatını yakından taki~ edecekti. 

U ti 1 i Faıclıta" lnılltere "' FranH· kendisinin kaqıhkh -naifelerimizi Bu arada nan.an ~ acS_am uk g r Q m e er nın glrl9Uklerl çember ılyaaetl· idrak edecelbü ye haliaane bir tq landıltnı da ötrcnmnı hiç ümit 
Y nt mevzuubahlı ederek diyor rikimeaat ile alır vutfemi kolay· etmeclili bir ıilqniz olmuıtu. Bu 

( BQflt1rt1/ı l Widı) 
Jlllllda muhterlı duranmakla tablle 
ecU:rorlar. 

Loadl"a, $ (A.A.) - l1auıml1etle 
1,.1 IDll6mat alaa Jorkshlre Post p. 
nbıC lnailterenln Poloa,.ya nrdi• 
lf .,..Uııha a1ıunı Rom&Qa11 
nrmnfnl pek muhtemel s6rmiyor n 
Romuya ile yapılacak mOzakeretc
ria Polonya müu.kerelerhıden ta· 
mamfyle ayrı olarak cert) an edece
llnl yuı7or. 

lNGILIZ GAZE1 ELERlNtN 
MOTALEAl.ARI 

Loadra, 5 (A.A.) - Gazeteler, Po· 
lon1a ile lnııJtere arasıudaki milıa
kerelere uıuu makalelet ve wiltalea· 
lar tahsb etmektedırler. 

Gaıeteler lnaUtere taralıudan ıııer 
kezi n şarki Avrupada ıırıJllmlJ o 
lan yeni taabhllUer bakkıuda ınubte 
ur fıkftler dermeyaıı etıııektedir· 
ler. 

Bundan baJka Avrupaııııı ceuulıu 
prklslnde bir emniyet aısterui vilcu
da ıetlrllmesl meselesındeki terakkı· 
yatın bu sabada Polonya ile tahak
kuk ettlrllouı olan teraWler dere
ceıinde olmadılı ıannedflmekledlr. 

Daily Telqraph ıaseteaine aua 
ran B. Bekin Macaristanın nıfretf 
hakkında bt)anatta bulunarak bu 
memleketin henlil Almanya ile elblr
llli etmek mecburiyetinde olmadılı· 
nı sö)lcmı, o1ıttılu rlnJet ed imek· 
tedir. 

lnews Chronlcle'in Berlinden fs. 
tlhbarına ıöre B. HJUer ile eksperle
ri, lnıillerenla Almanya etrafında 
•iicudı ıetinnek lstedlli çemberi kır
mak için bOtun pltnlan hazırlamış· 
hr. llanchosıcr Guardian ıazell'!Iİ, 

B. ÇemberJayn'in anın kamara!lında 
ki beyanatının Hillerin aklını ba,ıııa 
ıetirmemi' oldulunun ve mumaile) · 
bin mll!ltakbl'1 sh aııeli lı kkında ın
cak tahminler yapılabılecej "nin ln 
ıiltcrede anıa,ılmıf oldulunu > :ı 
maktadır. 

Londra, 5 (A.A.) - 8. Bek'in B. 
Cemberla) n ve Lord Halifax'la bu· 
ıilnkü ıöru mcsi bir saat 55 daklkı 
ıilrmü,ıur. 

Prc!IS Association D. ~mberla) -
nln )arın uam kamarasında son ıo· 

ril,m ler hakkında bl''\ anıalla bııhı· 
nacaJını 11nnetınektedır. 

ITAL'\: :\ •• AUHN ASKERi 
GöRCŞYELERl 

D. X. B. 

··-• l1 · bl ti ki. laıtırıcafmı bUtOn kalbimle te· adım kimdi acaba? Leroy'un dı· mellUlll&IUJI muc:ıp r ne ce,.e ••r· . . - d 
dıtuu •e tlmdJ ıerlre ehemmiyet· Bu ltl memleket Almanyanın menni ederim. Almanlar ile Çekle tarı çıkmadan evvel, al&lllOr en 
ılı blrka~ •oktanın aydınlanması kal yaptJlt uılqma tekllfleriııl mu- rin tefrikimnalii karpbkh itimi· içeriye doiru balmp konqtuiu 
d laildlrbJlc, eac14tt clefalar re4cletmttlercllr. ela lltlnat edecektir. adaift ~ 

" • Ayairnm ucuna 'basarak karan-~ luı aktanı a Şlmdl de Çemb~r.lQJı mer,..e Müteakiben Bohemya ve Kor&T • • 
da B. CemhrJarn'lı mua bir mili· zt Anupa ıtyaıetlnlıı en buh· ya devlet reisi Hac:lıa von Nly· lıkta llerliyen ~Ufettif. Teriman 
kat diba Japmıttır. ranlı bir aafhallnda uluorta ite raht' • t tmi V Nö nihayet aaantarun çeli~ kafesten 

r zıyare e 1 ve on y· ka im buld Cebinden elektrik 
karışıyor. tnıtltere umumi harp raht da derhal bu ziyareti iade ey- 11!~ •e :·fır bir otomatik ta-

Rualarla Japonlar ten evvı1 ba,ıa4ıt• çember eae- ıemiıtir. banca ............ 
rlne deTam etmek lıte4lltnc1e ~-

yine çarpıttılar fttphe yoktur. Fakat samanlar • • tçerilini 'dikkatle dinledi. Kimdi 

Tokyo, ı (A.A.) - Domeı a dettpıtttlr. Buıun Hltlerln ya- Şllıde Yara~?i? ~çer~e l&~IDJf olan ~e 
Janaının Harblııdeıı Olrendlll• nın.4a can çekl•mekte olan Ha· Jrendısıne Smıt., adiyle hitap edi· 
ne söre ıon sUnlerde kuvntll bıburılar imparatorlulu <lefll. Almanya elçiliğine bom- len adam kimdi? Bu adam buraya 
So\yet mUfrezelerl Mançukovu- lıfusollnl'nln kudretli fabılyetl ba ile tecavüz edileli laklan.dılma cC>re her halde polll 

ten kaçıyordu. Adaletten kaçan 
nun harp hudutlarını Lfucla el· bu;un1~yor. 

1 
d iş tt!ll koa- Berlin, 5 (A.A.) _ Alman bir adam ha? .. Leroy'un ~a bu a· 

nrında birkaç defa secerek llJ teren D derpl ~ kartı m&tbuatı Santiaco • Şilide Al • damı ukladığı anlaphyordu. 
Mançukov hudut po•talarına a- llıyoıı totaliter ev • ere b(l••m• eı.:;m.ı.ı ...... kartı yapı • 

l l k l lttlfaka dofru man .., .... ~~ • Karanlıkta mUtemadıyen ulcu 
te9 etmf9lerdlr. baklk b r aa er lan auikUtla m4111Ul olmakta - ·ı · .. f tti T • "Smlt 

ldere benzl1or. Jtalyan ve çı nıyen mu e ı erıman, , 
YUz kadar Sovyet aıkerlnden !lmau kuvvetleri bunu parça· dır. . . in kim olabileceği hakkında .zihni-

mUrekkep bir müfreze topçu - 1 t..lardır Almanlarla ttal· Berlmer B6rben Zeıtung d1 • nin kurcalamadılı bir tarafını bı· 
ıyacaa • yor ki· 

nun himayesinde dUn aynı bu • • 1 n menfaatleri birdir. · rakmıyordu. 
dut karakoluna taarruz etmı, - }a; atı nın tnsııtz natmele Bomba ile ya.pılan .bu ıuiku. Derken hatınna bir fikir ceJdi. 
tir. Birkaç aaat ıUreıı mUaade -

1 
okonylamamaınnı temenni e- tın faillerini polıa henüz bimlulam~- Diln akpm emniyeti umumiyeye 

1 r ne apı mıt*a da bu aulkaıtm k erın b" . . . A 

meden ıonra Sovyet mUfrezea el rl ÇU kU ınıllterenlıı mUda· ıld ~ maltund ı1dmlen fıran ıa'lan bu olmaıın. 
sert atılmıttır. he.~. t nbertaraf e4Uecekl bir tqvlklyl~,~!_. 151 ka Uur. İlminin Solo Smit oldutu haber 

k 5 (AA) H ı ki a-7 1 Bunlar, ....__....,aya 11ı m ca. il · • T s lb' c:ımıa bi 
To 

10
• · · - •,; oı· telıllke anıncla'tl ma4dt Tardı· dele etmek için her vaııtaya mü. v.e~ ·"::ı'~d' r~vor edi~ a d v 

den oırontıdlllne ıısre, 
1
ancu· mın ne olduluu.tt c1aha uautula· racaat eden Yahudi • demokrat .1 nnı ö ür ~iü z

1
anne 1

1
.or

4 
u. e 

kuonun sarp hududunda apoa ~ Malar ""'°k yakin btr f b-'ild' Bunl bu adam, bır yo cunun em en zor 
.. bl mı1aeaa. • ._. ranmaaon ma M. ır. ar "Jel • • la k '-ve Sovyet kıtalan araetnua r ld ö dük 1 d ,.___bal ik iti ka la motoıı etını a ra A&çnuı ve 

çarpışma ol~uştur. Bu çarpıt· maz e ' r ' ~a an .;n -;u• 1 
IU :ut ara zca ıimdi halifirardaydı. Burada aak-

mada Uç Japon askeri OlmUtttır. R ~ gı en ~r çar::u unuşu· lanan adam, aakın o olmasın! 
Sovyetler tarafından da oıu nr· Tiran - om a h "''"9·~ıvuruı byor ar.d l"lld' ago • ı Müfettiı Terimın'ın kanı bey-

iMI aeı unun e ı ır. . .....ı. B ,, u i · :.r 
dır. 1 Deutach Ali emeine Zeitung nıne ııçr.-..... u as~nsur .n çmue 

go .. ru .. c.me eri ö 1 di g uklanan adamın bır katil olma11 
S' 1 Y e yor: idi i 

Göbela Kabirede Bqtarafl l incide Bir müddettir Şili ile Alman - pek ~uht~eb' ·• Eğder ~!eHıe, 
d ki m··n···betl r şm Leroy un ııı ıtnnı emead. tt 

..ı... lll tm kt ya arasın a u ...... e 1 k d' • . 
Kahire, 5 (A.A.) - Tayyare rine batlad.,..ı ve e e eve .11 ı· d çıkmıyan bir takım 1eyden evve en ıame, cınayet ta· 

ile R~oa'tan celen OoebbeJı, He· ltaıya hUktmıetinln Arnavutlu: :~:r::r e~ara!mdan ihlil olun • lrip etmek için polilc:e raıterilen 
Jipoliı'de karaya inmiıtir. Mumai· fun latıkWlni veya tamamiyetı- maktadır Bu unsurları Birleıik itimat kalkacaktı. Artık huıull po 
leyh Mıır.da 24 uat kalacaktır. nl lhW etmek tuavvurunda bu: Amerika .devletlerindeki Alman liı hıfiyeliii yapamıyacaktı. Çiln· 
--- - -------- lundufuna dair verilen baberlerı aleyhtarı mahafil Şlliye getir • kil bir dniyi, bir katili himaye et· 
Giresunda Bayanların tekzip eylemektedir. mektedir. Totaliter memleketler mek s~retiyle aalihiyeti ıuilatimal 

1 t Bununla beraber pek yakında aleyhindeki mücadele blltUn LA- ettifi için elinden ruhaatnameli 
top an ini ltalyan krtalannm Arnavutlu.k tin Amerikaaında devam etme!t. alınacaktı. 

Giresun, 5 (A.A.) _ Ankara- ıahillerlne ihraç edileceğl~e :aır ted"r. Teriman karanlıkta tabancasını 
da teıekkül eden yardım sevenler burada pyialar dol&flJlag& e • Berltner Lokal Anr.eiger eli • daha 11kı tutmafa batladı. Asan· 
cemiyetinin ıaycai dahilinde çalıı va.m etmektedir. yor ki: sördelci adam ufak bir hareket ıöe 
mak il.zere bu akpm Giresun ba· Kral Zop'nun bir oğlu Hukuku düvel kaideleri mucı: teroi:i .takdi~e. ınUfettlf hazır bir 
yanlan da Çocuk Elirceme 'kuru-ı d.. ld• lbince ecnebi diplomatik mtlmeı _ bir vazıyette oT-caktı. 
munda bilyi.ık bir toplantı yapmıı· unyaya P 1 

siller tayin edilmiş bulundukltn Teriman '" Ç.~rmalnızın ol-
l:ırdır. Koncre balan, cemiyeti, Tiran, 5 (A A.) - Bir nliahd yerlerde huaual bir himaye gö - duğu yerde mun mUddet bekledL 
yilksek himayeleri altına alan Ba- d nyaya celmittlr. Bu meaut ha- rürler. Bu memleketlerdeki mu. Nihayet ilk hareket görüldü. Asan 
yan ismet lnönüne ve Ankara mer diae 101 pare top atılmak ıuretile hataza tedbirleri kili olmahdır. ıörUn gömlllU olduiu çukurdan 
kez'ne tazim telKraflan çekilmnl- ilin edilmittir. !Almanya. Almanlara kan,ı ya • birtakım oiultular ititildi. Asan
ni karar altını aldıt.tan aonra yar-1 HUk6met merkftin n abkıkla- prlıın rrıuhtelif ~uiku~ had.ise'e: 1 atir yu1carı ıdof~ ~eliyordu. _?'eri-
1 .., k .. Junu ıeçml lerdrr. ~ardım nnı d""Jduran halk, hUkUm arlarla r"nd• isbat etm11tlr kı harı~tekı man kenara çekildı. Azıcık çomel· 
:Col:.ı derhal faaliyete ceçmittir. kral ailui .i hararetle alkıılamak- tabaalanna kartı pkavet hare .ildi. Sol elindeki elektrik llmbaımı Londnı, 1 (A.,.) Pre 5 A SQ<" il· 1 il d d h d V 5 li 
Yol a~an ve tu"' rlü tilrlu·· yuf tadır. ıketleriııe as mUsaade e cmez. a azır tutuyor u. e .... e n-l on, lnı'Iiz • Leh g rn, clcrın n :w 

de otomatik tabanca vardı. Ditle
rini arkmıı, &özlerini daraltmıto 
heyecan içinde bekliyordu. 

Ofultu &ittikçe yukarı dogrtl 
ken':lini daha çok hi11ettirmetı 
batladı. Nihayet bir tıkırtı ifitddi 
ve ol\ıJtu kesildi. Aaansör kapıIWl 
afzına relmiı; durmuıtu. 

Fakat iıte burada, müfettit Te-
riman ; ke diıi gibi zeki bir adam· 
dan hiç beklenmiyecek bir hare-
kette bulundu. Elindeki elektrik 
llmbasının dilfmesine hemen ba· 
11Vermi1ti. Efer böyle yapmayıp 
da Smit'in dıpn çıkmaıını bekle
se ve o zaman limbayı yaksay'dı 
tabancasının tehdidi önünde Smiti 
yalcalıyacap muhakkaktı. 

Fakat Terlman aabıraızlık ede· 
rek llmbu nı yakar yakmaz, Smit, 
uanlCSriln dilfmeaine batığı gibi. 
kendlıi de ç&melip herhangi bit 
taarruzdan lrorunmak imkanını 
buldu. Terimanın birdenbire patla 
yan tabanca11, aaanl8rUn içerisin· 
deki aynayı kmlı ve uanıör yu• 
kan çıktı. 

Mlliettiı Teriman hiddetle söy .. 
lenerek al&llliSrll terketti. Ve ıllr4 

atle merdivenleri tmnanaralr illt· 
kata plcmala bqladı. Elinde tut· 
tutu elektrik limbamdan çıkan 
siya ılltunu, küçük bir projektar 
cı'bl merdivenleri yalıyordu. 

Mülettiı Teriman bu te1Af1a on 
bet yirmi baaamak kadar merdiTen 
çıktılı llJ'ada uanaöriln otuıtmu 
nu yent.len itlttL Aaane&- bu .... 
fer apiJya dofru iniyordu. 

MUfettit Teriman fena halde kö 
pürmüttU. Şimdi &f&İI dotnı ko4 

ıuyordu. 

Fakat en appdan aaamar kapı 
aının prrak diye açıldıtmı iptti. 

Sonra da. eokak bpmnm ka~ 
&Jchfmr du,ıc!u. 

• • • • • • • 
RoderDr Leroy Şepen! Ç&r!lll!l• 

daki yudıanelinden çı'ktıktan IOll 

ra dofruca Haf Mun aoblntdakl 
mne cftd ve karnuım bqma lt4 
lenleri 8frendl. Japon hinnetçl 
Kalimo biran içinde her fe.ri an-

latmlftr. 
1.eroy: 
- Pekill, cfedL Demek ki aen 

bıçap fttlattm Ye Dr. Mort ~eneıt 
herifin biletinden vurdun. Sonra 
ne oldu? 

Japon hizmetçi 11nttı. Bu ıuret 
le ıım11kı ve bembeyaz elitleri pa
nl parıl göze çarpıyordu. 

Sözüne devam etti: 
- Ben bıçafı atınca, Mort ku

rulcafayı bualctı. Bıçak bileğinden 

dU1tU. Ben derhal f ırlıyarak onu 
yakalamığa aavqtım. Hani ıu Ju
Jutsu denen Japon rilre1i vardır 
ya.. O biçim tutacaktım. Fakat 
Mort, masanm 'berinden cetveli 
al-.lr. Ağır, abanoz cet.eti ... ve it• 
te cörUyonunuz, ıol kqımm Uze 
rine indirdi. Birin için ıaşırdım. 
Adamakıllı boppnuyacak hale 
girmi1tim. Fakat yine aaldırdim. 
Dr. Mort beni itti. Yunrlandım. 
Fakat yerde btçağı rBrmilttUm. 
Bıçaiın .. pma yap'ftlm. Onu öl
dürecektim. O kadar kendimıden 
geçmittim. Mort da bunu hillet
mit olacak ki ceaareti lanlarak hız 
la kaprya dotru kottu ve bir ııa

niye içinde gözden kayboldu. Moı't 
btçak oyunundan bi~ hotlanmı

yor. 
'Lcroy, upftn'll aadakat ve ma· 

haretinden memnun görilnüyordu. 
Onu omuzundan okşayarak: 

- Seni un ıeytan seni, dedi. 
Sonra ne oldu? 

- Ne olacak. Bittabi herifi ta· 
kip etmedim. Çünkü 'Madamı bu· 
rada böyle bayım bir halde yal
nız bırakamazd.niı. Az 8nce size 
da"r telefonda verilen haber de be
ni aynca ku 'kulandır+:Sıfl lcin po
lise müracaat etmeği muvafık bul 
dum. Ve onları ıizin yazıhıneni e 
gdnderdim. 

- Bravo ... Çok iyi barek"'t et
miııin. Fakat kuru'kafa ne oldu? 

( Devcımı var) 
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Adıyamanda ağaç bayramı 
Son yağmurlar .kazada tahribat yaptı 

Adıyaman (Iln 
·sust) - ~ıenı

leketimlzin her 
tarafında lıu 

--

! lzmirde bir oton1obil 
kazası oldu 

Bir sarhoş ağır yarala~dı 
İzmir, (Hususi) - Evvelki gün 

Gazi bulvarında itfaiye önünde 
:ıir otomobil kazası olmuştur. Por 
ta müdürlüğünün 119 numara!: 
kamyonu, Ankara treniyle gP.lcn 
postayı Basmahaneden aldıktar. 

sonra merkeze getirirken, Gaz' 
bulvarındaki çeşme önünde saı;a, 
30la giden bir ~ahısla karşılaşmış
tır. 

Bilahare, 9 EylCıl baharat depo-

mevsimlerde yıı 
ı:ıpılmakta olan 
ağaç bayramla~ 

rr, kazamızrn 

da bUtun nahi
ye ve köylerın: 
de canlı tezahti. 
ratla kutlan
mış mUhlm mik 
tarda. ağaç di
kilmiştir 

• sunda çalışan İsmail oğlu Mehmet 
olduğu anlaşılan bu şahıs, fazlaca 
·arhoş olduğu için makineden kaç 
mak istemiş, fakat bun1dan şaşıran 

Kaza merkezinde yapılan 

mcraı:ıimde, spor sahasına, Ha.l. 
kevl meydanrna, şube önUne 
yUzlercc a~aç ve orman sevgisi 
üzerinde öğUtler ve ziraat M. 
Teknisyeni Nazım Ayata tara-

fından da halka yine bu mevzu 
Uzerlnde sıhhi, Jktısadf, zirai 
ve milli bilyllk faydalar doğu
ran ağaç ve orman mefhumu 
aşrlanmxştJr. 

Gaziantepdeki 
cinayet 

Bir erkek sekiz senedir beraber 
yaşadığı kadını tabanca ile öldürdü 
Gaziantep, (Hususi) - 27 Mart 

Pazartesi günü saat 13 sıralaml'Ja 
panr yerinde hallan gözü önünde 
Mehmet isminde bir adam se!<iı 

senedir beraber yaşadığı Saliha 
adlı bir kadını tabanca ile öldür
mfüJ ve cürmümeşhut mahkemesi
ne verilerek 20 saat içinde mah
kum olmuştur. 

Vaka şu.dur: 
Mehmet otuz beş yaşlarındadır. 

Kebdz köylüdür. Kozanlı mahalle 
sidde oturuyor ve Akyol semtinin 
davar çobanlığını yapıyor. 

Sekiz senedenberi Keşan kaza
sından.Saliha adlı kırk yaşlarında 

bir kadınla gayri meşru bir suret
te kan koca gibi yaşamaktadır. 

Bundan bir kaç ay evvel araların
da çıkan geçimsizlik yüzünden 
ayrılıyorlar ve Mehmet başka bir 
kadınla evleniyor. Yalnız kalan 

Saliha kendisine bir koca bulu~·or, 
onunla evlenmek için eşya almak 
üzere 27 Mart pazartesi öğleden 
sonra pazar yerine gidiyor. 

Bu srra·da Mehmetle karşılaşı

yor. Mehmet Salihaya tekrar be
raber yaşamalanru teklif ediyor. 
Kadın reddedince kızarak taban
casile Salihaya ateş ediyor. Çıkan 
kurşunlardan ikisi isapet ediyor. 

Kadın yere yuvarlanıyor. Katil 
yerde yatan kadının kalbine de bir 
el ate1 ederek öldürüyor. 

Bununla lda bıncınr alamamış o
lacak ki, bir de t>lüsüne ateş edi
yor. 

Halilin şehrimize geMiğini evvel
ce yazmıştım. 

Mühendis Eşrefin riyasetinde 
Mühendis Halil, Sıhhat Vekaleti 
adına Sıhhiye müdürü Dr Musta
fa Onur, belediye namına su işle
ri müdürü mühendis Beşir Bay
ramdan teşekkül eden komisyon 
milteahit Juberin .de huzurile te
sisatı tetkik etmiş ve esas mu~a
veleye uygun gördüğünden muvak 
kat kabul muamelesinin yapılma
sına dair raporunu vermiştir, 

Bir müvezzi tren altında 
kaldı 

İzmir, (Hususi) - Pazar gü 
nü Selçuk istasyonunda bir tren 
kazası olmuş ve bir gazete müvez 
zii tren altında kalarak ayağı ke
silmiştir. Hadise haklanda mahal-
1inden aldtğtm malllmat şöyle'dir: 

Evvelki gün Denizliye gitmek 
üzere saat onu on geçe Alsancak
tan hareket eden 1315 numaralı 
muhtelit katar Selçuktan hareketi 
sırasında, gazete müvezzii Rama
zan oğlu Süleyman Tezgezer tre
ne atlamak istemiştir. 

Bu sırada makine hızlandığı i
çin zavallı gazete müvezzii tutuna 
mıyarak düşmüş ve trenin vagon
ları ile yardımcı makinesi sağ aya 
ğının üzerinden geçmek suretiyle 
diz kapağından kesi1miştir. 

Sol ayağının da parmakları ezi.l 
mi§tir. Yaralı ayru trenle derhal 
Aydrna nakledilerek Aydrn mem· 
lekct haııtahanesine yatrrılmı~tır. 
Kı&§adası müddeiumumiliği tahki
kata el koymuştur. 

şof.ör bu kazaya mani olamamış
tır. 

Şoför fren yapmı~sa da Mehmet 
başından ağır bir yara almış ve 
memleket hastahanesinde tedavi 
altına alınrruştır. 

Yaralının hayatı tehlikededir. 
Hadisede suyitaksiri görülmiyen 
şoför Kemal Targa serbest bıra
kzlmıştır. 

---o-

Yağmur ve dolu 
Bu ay zarfında kazamız mm .. 

tıkasına pek çok yağmur yağ

mış ve Samsat ·nahiyesinin Tu
zi k ve Birgeni köylerinde mü.. 
him miktarda koyun, keçi, sı

ğır ve inekleri sel göturmtiştlir. 

Yine bu yağmurlar ve düşen 
dolu tcmamen açmış bulu
nan bazı meyva ::ığaçlnrmın çi
çeklerinde ziyan yapmıştır. 

bir kadın ölü bulundu 
Kazamız(n Kuyucuk nahiyesi 

nin Tayba köyünden Hanım is
minde genç bir krz bir mUddet 
evvel hentiz e>lendiği kocasını 
terkederek, başka. bir gençle 
sevişmiş ve kaçmıştır. · 

lşe vaziyet eden adliye, hem 
kaçıran genci, hem de Hanımı 
mahkum etmiştir. aFkat, hapis 
mUddetlni dolduran Hanını, bir 
ınUddet ortadan kaybolmuştur. 
Mliraceat üzerine yapılan araş
tırmada, Hanım yol Uzezrindeki 
bir derede ölü olarak bulunmuş. 
tur. !şo adliye vaziyet etmiştir. 
Katil aranmaktadır. 

-o-

Halkevi çalışmafarı 
Halkavi gençleri, hergün ye

ni bir hızla evimizin halka te
m::ı.men 'faydalı olabilmesi için 
her sahadan canla başla. çalış. 
maktadır. Bu arada, 23 Nisan 
içinde <;ole geniş proğ'l'amlı bir 

mlisamere hazırlamaktadırlar. 

Genç öğretmenlerimizin bu 

sahadaki evimize olan yardım
ları cidden taktlire layıktır. 

Halkcvlnin yeni binasının in
şaat işleriyle, mefruşat vesair 
hususatrnı tamamlamak Uzcre 
llçebayımız H. lçöz yakmda Vi~ 
lılyete gidecektir. 

Bu vaziyeti gören halk katilin 
üzerine hiicum ediyorlar. O ıma
da yetiıen polis memurlarile !.ıir

likte katili yakalıyorlar. Adliye 
işe derhal vaziyet ediyor. Ve o gün 

ilk tahkikat safhasx bitirilerek ka
til 28 Mart sabahı ağırceza mah
kemesine sevkolunuyor. Ağırc~~a 
mahkemesi bir celsede muhakeme
yi bitirerek katili 18 sene hapse 
mahkum ediyor. 

Memlekette Umran 

Gaziantep adliyesinin cinai bir 
cürmü meşhu.dun hükme bağlan
ma~ında gösterdiği bu sürat ve 
katiyet emsallerine ibreti müessire 
teşkil edecek bir vaziyette'::lir. 

-o-

Gaziantebe akıtılacak su 
Gaziantep, (Hususi) - Şehir 

suyunun muvakkat kabul muame
]eııinl yapmak üzere Ankara bele
diyeler imar komisyonu fen he
yeti şefi mühendis Eşrefle Nafıa 
Vekaletinden mümessil mühendis 

···-

Yavaılar lc3yünde kaymak& mın hlmmetfyJe hayırlı imar adım
ları atılmıfbr. Reıiımde yeni iftta edilen ıköy konağı görülmektedir. 

l Baren1 üzerinde 
yapılan SPOR 

yeni t~tkikler 
(Baş tarafı fj ncıda) 

Hükumetin, yeni barem kanu. · ılk devre 1 - 1 beraberlikle bitmiş 
nu projesi üzerinde bazı tetkik tir. İkinci .devrede gol yapamıyan 
v~ ila~eler ~apmak üzere proje. iki takım devre sonuna kadar de-
yı gerı aldıgını haber vermiştik. vaml b' .. d 1 d . 
Proje, hakimler ve muallimler ı ır ~uc~ e e en sonra yı-
l d h ·ı b 

1 
ne aynı netıce ıte 1 - 1 lberaberlik

er a ı • s~ ay ar ve askeri me- le sahal:ian a rlmı lardır. 
murlar harıç olarak hazırlan. yr ş 
maktadır. Subaylar ve askeri mo Maarif Lisesi 3 .. San'at 
murlar için ayn hükümleri ihtL mektebi 1 
va etmek üzere yeni bir proje Lise ve orta mektep karşılaşma 
hazırlanmaktadır. !arma da 19 Mayıs stadyomunur: 

Esas olarak kabul edilen on antrenman sahasında devam edi
bcş dereceden her birine tayin c. len ve Maarif lisesi ile Bölge Sa
dilebilmek için muayyen tahsil nat mektebi takımları karşdaşmış
ve kıdem ı:artları aranmakla be. lardrr. Kuvvetli esen rüzgara rağ
raber bazı istisnalar da derpiş men üstün bir oyun çıkaran Maa
edilmektedir. Devlet memurlu • rif lisesi takrmı bu maçta iki birin
ğuna ilk defa girenlerden umu. , ci, üçüncü de son devrede olmak 
mi müf cttişlik, Cumhurriyaseti üzere 3 gol yapmış ve maç oyu
dairesi memurlukları, hususi ka- nun son devresinin penaltlariyle 
lem müdürlükleri, mütercimlik • gol yapan Sanat mektebi takımı
ler, elçilikler, valilikler ve hukuk mn ı . 3 mağlubiyeti ile bitmiş
müşavirlikleri.ae tayin olu.nacak. tir. 

l~r, projenin hususi bir madde .. Ziraat Enstitüsü 2 - Kon
smde yazılı kayıtlara tabi tutuL 
maksızm kadrodaki derece maaşı servatuvar O 
ile bu memuriyetlere tayin edile. Pazar günkü karşılaşmaların il-
bileeeklerdir. ki Yüksek Ziraat Enstitüsü ve 

Yeni projenin bu gibi bir kaç Konservatuvar takrmları yapmr!}
memuriyete has olan istisnası lardır. Şimdiye kadar ilk defa o
drşmda kal~ bütün memurluk . larak sahaya çıkan Konservatuvar 
!ar için tayin ve terfie ait hüküm takınır, birkaç senedenberi kuvvet 
ler tek prensip ve esasa bağlan- ti bir futbol taktmına malik bulu
maktadır. Yeni esasa göre yuka. nan Yüksek ,;iraate fazla dayana
nki dereceye terfi için en az 4 mamış ve maç hakim ve güzel bir 
sene bir derecede bulunmak ve oyun oymyan Ziraatçilcrin 2 .. O 
bu kadar müddet o derece maaşL gali'biyetleriyle nihayet bulmuş

nı fiilen alınış olmak şarttır. Yük tur. 
sek mektepten mezun olanlar için Gazi Lisesi 6 - inşaat O 
bu müddetin üç sene olarak tes. Yüksek Ziraat ve Konservatu· 
biti muvafık görülmüştür. Bu var maçından sonra oynayan Gazi 
müddeti ikmal etmeden üstün Lisesi .. İnşaat Usta Mektebi ara
derecede bir memuriyete tayini sındaki maç baştan sona kaldar Li-
icap edenler, mUddetleri bitince. · sehlerin hakimiyeti altmda geçmiş 
ye kadar eski dereec maaşlarım ve 6 .. o gibi mühim bir sayı farkı 
alacaklardır. ile tnşaatm mağlubiyeti ile netice-

Yeni projede, üzerinde esaslı lenmiştir. 
tetkkiler yapıldıktan sonra üc • ı 1 · d h ·k· · d Ank . ç erın e er ı ısı e ara 
retlı memurlar için konulması uht ı·tı· d alını 1 N .. .. .. m e ı n e yer ş o an us-
muvafık gorülen hukUm §Udur; t L • ·b· el 1 bul Ü . . re ve emı gı ı eman ar u-

cretlı vazifelere ilk alın~cak G · L" • t k b 
memurlar, tahsil derecelerine ve nan azı. ıs:sı. a rmı u maçta 

d
. y Ifl .. . b. muvaffakıyetli bır oyun oynamış
ıger vas arma. gore, gıre ile. t 
kI 

. 
1 

ır. 
ce erı maaş ı memurluk dere. • ...... 
cesinin ancak bir üst derecesine Gençlerbırlıgı 4 ·Galata. 
ait maaş iutarile tayin oluna. saray O 
bilecekler ve bunların terfileri Bölge Futbol Ajanlığr milli kü-
de maaşlı memurların terfileri _ me talimatnamesi mucibince, mil
nin hükümlerine tabi olaeaktrr. li küme haricin.de kalan Ankara 

Proje üzerinde tetkiklere de - klüpleri arasında bir futbol tumu
va.m edilmektedir. 

Kros kontri 

vası tertip etmi§tir. Talimatname 
mucibince milli kümo maçlarrnrn 
oynandığı giln ve sahalarda yapıl 

Kardif, (A.A.) _Milletler ara- mak üzere tertip edilen bu turnu
sında her yıl yapılmakta olan kros vaya Harbiye idmanyurdu, Gala
kontri yarışı bu yıl Kardif · tasaray, Gençler Birliği ve Gilneş 

cıvarm kı . . . 

Beşiktaş -F. Bahçe 
Bu haftaki maçın hakeıri 

Şazitdir 

MilJi küme maçlarından Fenci 
bahçe - Beşikta:? karşılaşması 11 
Pazar günü saat on buçukta şe 
ref 6tadmda yapılacak ve bu mu 
him maç federasyon tarafında1 

güzide hakemlerimizden Şazi teı 
canın i:Iaresine brrakdmıştrr. 

Bu haftaki maçlar 
Reden Tubiııc.~i l!lanbul Bölgt~ 

Futbol Afanlıjjınılan: 

9/1/1939 Paz:ır günü l'apılacak 
ın:ıçlar. 

FENERBAllÇE STADI: 

Denıirspor - Kadı.kö:rspor ı;aat t1· 
h:ıkcm Rıfkn Aksay. Yan hakerulC 
!}:ıhnp Sişınıınoğln Ye Talip Gürı.a0 

Ycfa - Hfüıl Şilt! m:ıcı saat 13, haktı' 
HcCik Osman Top. Yan hakemleri 5" 
hap Şişmanoğlıı Ye Rıfkı Aksay. 

SEilEF STADI: 
Anadoluhisarı - Dcyleı·beyi, saat ıı. 
hnkcın Sami Acıköney. Yan haJ>tı11 
leri Fikret Kayral Ye FahreUin ~o 
mer. Topkapı, Arna\•ulköy - Kasıııl' 
paşa, G:ılataspor ruuhtclifleri, sa" 
14,45, hakem Eşref Mutlu. Yan Jıl 
kemleri Halit Galip Ezgü ve FeridıJl' 
Kılıç. ı~enerbahçe - llcşikt:ış, ss• 
16,30, hakem Şazi Tezc:.ın. Yan Jı 
kemleri ,\lımcl Adem Gö~diin ve}. 
nan Akın. 

Beden Terbiyesi l&laııbul Bölgt 
Mleli:m ı\ja11lzğ11ıdaıı: 

1 - 9/41193!> Pauır günü saat 1 
ela Jl:ı.rd:ırpaşa lisesi :.-.ahamıd::ı ~r 
pılacuk olan atletizm rnüsabakal• 
programı aşağıd:ı sösterilmiştir: 

A) Birinci kategori: Gillle, diS 
cirit, uzun allama, üç adım. 

B) Üçilncü kategori: Gülle, diS 
cirıt, uzun nllama, üç adım. 

C) Dördüncü kategori: Gülle, dl 
üç adım. 

2 - Aşa~ıda bimleri yazılı ha.teı# 
lerin o gün ve saatle müsabaka > 
rinde hazır bulunma1ıırı rlca o 
nur; 

Ali Rıza Sozeralp, \'nsfl, Dalo~I 
Agopyan, Te,·fik, Sudi. 

Beden Terbiyesi l.stanbul Bö/gt 
nisiklel Ajan 'ı<iından: 

1 - Seri bisiklet yarışlarının >' 
dincisi 9-4-1939 Pazar günü sa.bali 
yapılacaktır. 

2 - Yarışa tam 9 da h:ışlanacnktı 
3 - Y:ırış yolu: Topkapı st:ıdını 

önünden b:ışlamnk n aynı ~;erde bı 
tlrmek üzere Silivriye .kadar ,;idi 
seli, 125 kilometredir. 

4 - Koşucuların yarı' saatifl 
eHel h:ızırlaomış oldukları hı 
~·ıırış yerinde bulunmaları ve isirı> 
rini hakem heyetine yazdırmaları• 
zumu tebliğ olunur. da gayet arızalı bir arazi üzerin'de ta mlan ı§tırak etmektedır. Bu 

yapılmıştır. 14 kilometreden iba- hafta yapılacak bu turnuvanın ilk -----------
ret olan bu yarışı 47 da. 27 sani- karıjiılaşması Gençler Birliği ve An 
yede İngiliz Jak Holden kazan- kara Galatasaray takımları arasm- Yüzme 
mıştxr. . da yapılmıştır. 

Holden'in dördüncil galibiyeti- Eksik bir .kad.ro ile maça çık-
dir. Faslı 15 saniye Amruh da 20 mak mecburıyetınde kalan Galata 
saniye farkla koşu;u bitinni~tir. ~ar.a!.lıl:r _G~nçler Birliğinin tesis 

Koşucuların, başta gidenler me ettıg~ Mkımıy~tten 'l:ur~laıı;ırya~ 
Yanında iyi not almaları ldola · _ rak ilk devreyı 4 - O maglO.bıyet

yısı 1 b. . . 1 d. lk' i d 
le, umumi tasnifte 36 puvanl e ıtırmış er ır. ınc evrede 
Fransa birinciliği İngiltere 95 p: oyun ilk devredeki gibi yine Genç 
vanla ikinciliği v: Belçika 115 u- ler Birliğinin baskısı altında ecre 
vanla üçüncülüğü almıştır. p yan etmiş, fakat forveti teşkil e-

den genç oyuncuların lüzumsuz 

VAKiT K't • çalım ve aceleleri yüzünden gol-

. 1 apevı ~~a~:ç:~ş4v~ ob~kn::i::erı! ~i~: 
Dün ve yarın tercüme miştir. 

külliyatı Kır koşusu 
No. 41.50 5 ci seri K.r Maarif Vekaleti Beden Terbi-
41 Dö Profundi.s 5~ yeti müdürlüğünün haztrladığı ta-

42 Günlin hukuki ve içtimai 
meseleleri 

43 Eflatun 
44 Gizli harpler 
45 Disraeelinin ha yatı 
46 Metafizik nedir? 
47 Yeni adam 
48 İrsiyetin tesirleri 
49 Politlka felsefesi 
50 Estetik 

limatname dairesinde mektepliler 
r arasında tertip edilen kır koşusu 

3~ !arı müsabakalarına bu lhafta pro-
7 
5 

gramdaki 1800 metrelik ko~u ile 

100 1 devam edilmiştir. 

2
_ Koşuya inşaat usta mektebi, 

7~ 1 Gazi 1isesi, Erkek ve Ticaret lise-
75 !erin.den 7 5 ten fazla mü.sa'bık i§-
751 tirak etmiştir. Muntazam bir pro-
25 gram altında yapılan ve alaka ile 

takip edilen bu yarışrn neticesi de 
~ §Udur: 

Bu serinin fiatı 610 kuruştur. 1 - İnşaat Usta Mektebi 4 da-
Hepsini alanlara yüzde 20 iskon- kika 56 saniye. 
to yapılır. Kalan 4 .88 kurşun 2 - Erkek lisesi. 
1.88 kuruşu peşin alınarak müte. 3 - Gazi lisesi, 
hakisi ayda birer lira öderımelt ı 4 - Ticaret Jisesr. 
üzere üc; taksite bağlanır. J A. 

Berlin, (A.A.) - Kopcnhag eı 
Berlin yüzücüleri arasında ba' 
sonunda yapılan yüzme karJı1'f 
malarında Berlin 62 puvana kari 
7 5 ıpuvanla müsabakalan kaı~ 
mıştır. 

Neticeler ıunlardır: 
Erkekler arasında 100 . ._tr 

serbest: 
1 - Petcrsen (Kopenhaıı> 

dakika, 16 saniye. 

1500 Metre serbest: 

1 - Arendt (Berlin) 20 da· 
saniye. 

100 Metre SırtüstÜt 
1 - Kunzel 1 tdakika. 15.1 ' 
400 Metre Bayrak yanfı: 
1 - Bertin 5 dakika 10.7 s•· 
2 - Kopenhag 5 da. 30.3 ti 
Artiıtik Atlama: 
ı - Haster (B.) 163.65 pu'fY 

la. 
KADINLAR ARASINDA: 

100 Metre Serbeıt: 
1 - Hvegeg {Kopcnhag) l ıJ 

6.5 sa. 
200 Metre Kurbalaına: 
1 - BUS!e (Berlin) 3 da. 

saniye. 
4X100 Metre Bayrak: 
1 - Kopenhag 4 da. 36.3 sa. 
2 - Berlln 4 da. 43.9 sa. 
Artistik Atlama: ~ 
1 - Heinze (Berlin) 97 .86 P 
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13 ke.lenı 534.42 40.08 Açık eksiltme 14 
Yangın söndürme 
levazımı 
Ya.ngm aleti ve 

e~ı 

Yangm tulumbası 
.. hortumu _. 

J{amyon 

,, 

Satış kamyonn 

2 ,. 1096.70 

595.-
118.87 

4800.-

5 " 
75 metre 

4000.-

3100.-

82.25 

44.62 
8.91 

360.-

300.-

233.-

,, •• 
,, .. 

Pazarlık 

Açık eksiltme • 

,, ,, 

,, •• 

14.30 

14.45 
15 
15.30 

15.45 

16.30 

2 adet 3 
tonluk 

ı adet 5,5 • 
6 tonluk 
l adet 2 
tonluk 

1 adet ı tonluk 3000.- 225.- Açık eksiltme 16,45 
Kamyonet 

. 'blnce yukarıda clruı ve miktarı yazılı 7 kn.lem malzeme hizalarında 
1 _ Şartna.melen mucı 

ll ı satın aıınıı.caktır. 
gösterilen usu ere bcd Ueri muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalannda gösteril _ 

il _ Muhammen e • 

miştir. 
4 939 

cuma günü Kabataşta Levazım şubesindeki alım komisyonunda yapıla. 
ırr _ Eksiltme 21- · 

caktır. 1 her gün sözü geçen şubeden alı na bileceği gibi kapalı satıc kam. 
IV _ Şa.rtnıune ve liste er 'lı/ 

yonu planı da görülebilir. . in alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin kataloğ. 
v - YaV§ar\ :ruzıas~ ~ili ta.ksimatrnı gösterir bir plan He benzin sarfiyatını gösterir fen. 

lariyle ka.röserl şcl<lı .~eUnd:n 5 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz fen şubesine vermeleri lhımd1r 
nJ tekliflerini ib~le ~ eJtsiJtnıe için tnyin edilen gün ve saatlerdo % 7,5 güevn,me paralariyle mez 

VI - lstekiilerın • (2172) 
k\ir komisyona geluıelerı. • • • 

Cin.Si 

Bulaşık yıks.ma ma

Mikta.rl Muhammen B. 
Lira Kuruş 

1 adet 1200.-

% 7,5 te. 
Lira Kuruş 

90.-

358.12 
42.90 

Şekli 

Açık 

" 
" 

Eksiltme 
Saati 
14 

14,30 
15,30 

khıa.sı . aızenıesi 21 kalem 4 775.
Su t~ısa~ Dl 31. 770 adet 572.
Pirinç Etıket 

w • • ·ı §artnamcsi mucibince ve şeraiti sabıka dairesinde (1) adet bulaşık yıkama 
I - J)egıştirı den cins ve miktarı yazılı (2) kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle 

ak" esile yukarı a 

:ıcsn~eye ltohnm~::· bedelleri muvakkat teminatları ve eksiltme snatleri hizalarında gösteril. 
JI _ Mu aıuu• , 

miş~ _ Eksiltme 18-4-939 sah günU Kabataşta Levazım ve Mübays.at şubesindeki alım ko. 

misyonunda yapılacaktır .. IV _ Şartname ve Iısteler her giln sözil ge~en şubeden alma bileceği gibi etiket nUmuneleri 

do görülebilir. · ı d k • "k ·ı b" ı·k V _ !steklilerin eksiltme fçln tayin edilen gün ve saat er c anunı vesaı ı e ır ı te mez-

kur komisyona gelmeleri ilan olunur. (2166) * * * 

Cinsi Miktarı Muhammen B. Muvakkat T. Eksiltme 

Ci.f Türk Li. TUrk lirası Şekli tarihi Saati 

Adi tapa. 10.000 
5.00D 

25 
400.000 

paket 755 56.'63 Açık 24/ 4/ 39 14 

Takım yağlr tapa. 
Madent av kovanı 
Dolma tilfek kapslilil 
5,05 Kovan kapsülil 
Kapalı kapsül 
Dinamit ,, No. 6 

,, '" ,, 8 
Elektrik ,, ,, 8 
Ta vikli elek. 
trik kaps. No. 8 
Rövelvcr fişcngi 
(muhtelif cins) 
ve miktarlı 

., 
,, 

Kutu 

20.000 " 
20.000 ,, 

500.000 adet 

1.000.000 " 
1.500.000 ,, 

10.000 " 

290.000 " 

1572 
83 

25.876 
6.313 
9.351 
3.650 
8.550 

56.300 

950 

G.571 

117.90 .. 
6.23 " 1940.70 kapalı 

473.48 " 716.33 " 
273.75 Açık 

641.25 kapalı 

4222.50 " 
71.25 açık 

492.83 " 

" " 
H,15 

.. " 
14,30 

" 
,, 15 

,, 
" 

15,30 

.. " 
16 

25/ 4/ 39 14 
,. " 

14,30 

" " 
15 

,, 
" 15,30 

,, 
" 

16 

1 
_ Şartname. müfredat listesi ve numuneleri mucibince yukarıda yazılı av malzemesi ve 

dd · filaki'-'e eksiltmeye konmuştur. 
mcva 1 ın J 

1 
• . uha mmcn bedelleri teminat akçaln rı, ihale şekli tarih ve saati hiza. 

JI _ Her birer erının m • 

1 d gösterilmiştir. "nd k" 1 k · d ı arın a .
1 

Kaba.taşta levazım ve mtibayant şubesı e ·ı a rm omısyonun a yapı a. 
IlI _ Eksı tme 

caktrr. ..f k k psülleri şartnamesi (149) kuruş ve 8 No. lı elektcikli kapsül şartname. 
TV - Dolma tu e 8

k bilinde ve diğerlerine ait şartnameler parasız olarak her ı:Un adı gc-
k 

b<'del mu a .. 
s i (282) uruş . Ankara başmüdürlüklerinden alınahılır. 
r en şubeden ve tzmır, "h 

1 
edileceklerin kapalı fiat teklif mektuplarını her birerlerini eksiltme 

v _ Kapalı zarfla 1 t e kndtır alım komisyonu bnşkanhğınn makbuz mukabilinde verme. 
ras. tinden birer saat eV\'C ınc 
lnri ' ' 71mdır. . t akçeleri ve kanuni vesikalarile birlikte ahm komisyonuna gelmeleri 

YI - tsteklilerin tenıına 
i!;.n olunur. (2167) 

Cin~i 

* * * ınen B. 7c 7,5 teminatı Eksiltme 
:Mikdıtrı :Muha.m Tr..a J,,ira Krş. Şekli Saati 

LJra n·~· 

306 
.. 76 230 08 Açık ek. 15.30 

r r asta Ifola 18.425 J{g. 259~ 65 194 89 " " 16 
r Iobilya l 3 kalem 384 oo 28 80 •. " 16,30 

,, 10 " . d hilinde resim ve şartname. 
1 _ idarece kabul edilen tıpler ~ktları müfredat listesinde 

. s ve nlı . t k 1 k 
r-j mucibince yapılacak cın 'kdarı vazıh Nışas a o a, açı 

k da ın1 • y-ızıh 13 parça ~ya ile yu arı 
c •• siltmeye konmuştur. . vakkat teıninatıarı, eksiltme §C· 

lI _ Muhammen bedelı:. ınu. i tir. . .. 
l:iJ ve saatleri hizalarında gosterılın ş be günU hızalarm~a goste. 

III EkQiltme 20-4-939 perŞem . a~ki alım komısyonun. 
- ~ c:ubesın 

r ·ıen saattcrde Kabataştn Le\•azım :; 
. ı .. geren şubeden ah. 
u ı yapılacaktır. · gilll söZU • 

IV - Şaratnamc ve listeler her. 
d 

.. ··ıebihr. .1 gün ve saatte 
n .,b. 1e"'c~ri gibi resimler e goru . •in edı en . 

V - isteklilerin eksiltme içın ta\,_,onn geıınelerı. (2136) 
r • l kDrkomı ~ 
" 7,5 güvenme paralarıy e me: j HAFTA 

1939 RESIML Iukla çıkan bu 

136/ 2058 • 
/sl1111l111l I ii11rıi icra .Ucmrırlıı{lıırı 

el atı: 
l':ırn) a ÇC\ r ilmesinc karar 'r ı ıleıı 

m:ısn, snndnl.}n, nyn:ı ,·cs:ıircnın lıi· 

rinci nrltırm:ı5ınııı 10 l\'lsan !139 l:ı · 

rihinc lesaı.Jür eden ıı:ızartesi gunü 
c;:ı:ıl 10 tl:ırı illbıırcn Tophanede Ro 
l!azkescrı kışla nllıncla 335/34!'ı :-\o, lıı 
dükklınıla ıı:ırnyn çc,· ı ilecck ve kıy. 
mellerin in rı. 75 ini bulın:ıdı~ı tak
dirde il,lnci uçık :ırllırm:ı.sıııııı 13 
~as:ın 9:-l!l larilılrıc lcsaılüf eden ııer· 
5emhc ııiinii ııynı m:ıh:ıl \ 'c snıılle ~:ı· 

pıl:ıca~ı il:in olunur. Ol:. t. H) 

Z A \' l 

Arnç ıı kerlik şulıc inden 1338 se
nesinde :ıldıf!ıın ıcrhis tezkeremi zıı
\'İ ı•ıtiııı. Yenisini alacoğıın. lliikınü 

yoklıır. - Arac111 Aluoamlar J.liyıırı. 
den \'elibe11 oğlu 1313 doğumlu lln· 
hadır IJlrıdar. Ol:. 1. 42) -Or. Necaettın Atasagun 

li ~r .. ' . b' u··zelli'c \"'eolguPk·psiz gazetesidir 
h · n;ıs;n yem ır g • e ra ı 

.,.ftah'c mecmua Türkiyenin yegan 
1 

• sfeyİ n İZ ! 1 

Müvezzilerden ısrara 1 

Sahatılıırı 8.:m a kodar; akşarİI. 
lnrı 17 den sonrn ı.ulell Tn~yorl' 

\p, Daırc2: No. 17 de hnst,ılıırını 
kalıııl erler. f Trle/orı: 2:i{lj:l) 

11 - VAKiT 6 NISA-W '1939 

l 39/390 
llltanbul 4 

ğundan: 

ilan 

üncü lcra Mtmurlu· Yirminci asrın en 
• • Paraya çevrilmesine karar \'erilen 

hane eşyasının birinci açık nrttır· 
musı 8 Nisan !139 ttırihine tcsadür e
den cumartesi günü saat 12.30 da 
Pııngallıdıı Doysungur sokoAında 109 
•·o. lu hanede ynpılacıık \'e kıymet· 
lcrlnln yüzde :retmiş beşi bulmııdıAı 

surette ikinci açık ıırttırmnsının 12 
• 'isan 93!) tarihine te~aduf eden çor· 
şıııııbn günü aynı mıılı:ıl 'e sıınlle )a· 
pılncnğı lifin olunur. .(28819) 

büyük ser ser ısı 

DüyükçcJ..·mece nahiyesi nüfus me
murluğundan: 

B. Cl•kmc<'c nnlıi)eslnln Dizdarlye 
mııhalle ınde ol uran ve Sarıyar k:ız:ı
sının Zekeri)·a ku) il .sicil nüfusunun 
(39) nuıııorulı hanesinde mukayyet 
olan Onıer karısı Emine Düriyc'nin 
hakiki ismi Dürdane iken her nasıl

sa sehven sicilli nüfusa Emine Düri· 
)"e yozıldığındon bahs ile Çatıılcn 

hukuk lıllk lmlillınin ilüını fizerinc 

Dfirılnnc olnrnk tııslılhinc kıır:ır ve· 
rilınlş olılul!uncları l>fınlonc olıırıık 

lo hih cdllccclli illin olunur. 
(K. 1. 4S} 

tlan 
Falih Askerlik Şubesinden: 

1 - 316 • 334 (dahil) dojiumlular· 
dan ve bunlarla muameleye tlıbi yok· 
fama kaçağı b:ıkııyn ve saklılarlo hiç 
o kerlik etmemiş ol:ın (deniz) sını· 
fına mensup erat askere se\'kedile
ceklir. 

2 - Subedc iclima günü 15 Nisnn 
039 cum:ırtcsi .sııbahıdır. 

3 - Bedel vermek lı;tcycnlcrin lıc-

delli 14 Nisan 939 cuma nkşnmıno 
kndar kabul edilir. 

ıt - Gclıniycnlcr lı:ıkkındıı k:ıııuııl 
takibat yapılnc.ıAı ilan olunur. 

( Ba§tcnafı 9 uncuda) 
merikalılar da peşine taktıkları 12 
hafiye marifetile takibe başlamış· 
tardır. Fakat, Linkolin, bir türlü 
meydana çıkarılamamıştır. 

Takip edilişinin böyle en clv· 
civli bir gQnünde de Linkolin 
(Nevyork Amerikan) gazetesi ida 
resine gi.derek hatıralarını satmış· 
tır. Bildiği esrarlardan bazılarını 

gazete idarehanesinde dikte etmiş 
ve her makaleyi 500 .dolara sattık· 
tan sonra tekrar ortadan kaybol~ 
muştur. 

Gazete idarehanesi bir taraftan 
esrarı satın alırken, diğer taraftan 
polise haber vermiş, maamafih po· 
lisler gazete i.darehanesini kuşatıp 
tertibat alıncaya kadar, casus sır
ra kadem basmıştır. 

Bu suretle aylarca gizlenebUen 
ve hem Amerikan, hem de İngiliz 
polis memurları tarafından aran
dığı halde meydana çıkanlamıyan 
Linkolin, nihayet bir gUn tesadü
fen ele geçirilmiştir. 

L1NKOLtN MEVKUF 
Tevkif edilerek Londraya geti· 

rH~ikten sonra muhakemesine giz· 
li olarak bakılmıştır. Gizli muha
kemenin nasıl cereyan ettiği ve 
neler sorulduğu bugüne kadar bü· 
tün dünyanın meçhulüdür. 1919 
senesinde, evvelki hizmetlerine hir 
mükafat olmak üzere serseriyi İn· 
gilizler affederek serbest bırakmış 
tardır. Linkolin bu aftan t nra 
derhal Almanyaya gitmiştir. 

VAK 1 T 
No. 

l 
2 
3 
.. 
;ı 
ı; 

7 

8 
9 

1U 
11 

Yaz:ın ' 'e Türkçeye çevirenin adı 
Kader (Volterden) Asım Us 
Olimpiy:ıd oyunları \'ildıın A şlr 
Kılcrans Tcrr:ıs esrnrı (G:ılo pin'den) G. Y. 
Yugoslavya se~·ahat notları Asım l!s 

sn 
Sayıra Krş. 

208 15 
120 10 
30-i 20 
112 1'0 
360 20 
64 20 

Ş':ırk Ekspresinde <"ina)'et (Christle'den) \'. G. 
Elrüsk \'ıızosıı (Prospcr Meir nıc'tlcn) Ilardnr Rifat 
l lcr menılckcllc birkaç gUn ( Muhlclif mi.lcllinerden) 
:\hıncı Ekrem 352 
Son korsan (J·on l.illmerdc' den) Fethi Kordcş 3i6 

20 
20 
J(I '':ıfk:ıs lıiktiy~lcrl (Kozbck'len) 1'fynzi Ahmet 120 

Son Hlılisnlip ınulıarcbclcri ( Koltins'len) Ahmet Ekrem 276 
Futbol 1.;ııidclcri Nli7.lıcl Ablıııs 40 

P. T. T. U. Müdürlüğünden: 

20 
10 

Halk tipi telsiz alıcıları için teklif ve nilmune vermek müd. 
deti Nisanın sonuna kndar uzatıl nıtştır. (1887) 

Almanya ve Macaristanda o sı· 
rada büyük karışıklıklar cereyan 
ettiği için orada çok kalmıyan ser
seri, Hindistana gitmiştir. 

Hindistan milli cereyanının su· 
ikastçılan arasına katışım~ ve bu 
cereyan içinde büyük roller oyna· 
mıştır. 

Casus ve tahrikatçı olarak Hin· 
distanda çevirdiği .dalavereler bir· 
çok macera romanlarına mevzu ol· 
muştur. Maamafih, Hindistanda 
öldürüleceğini anlaması üzerine 
1925 yılında Çine kaçmıştır. 

Çin topraklarında asi bir gene
ralin yanına gitmiş, orada da kcn 
dini göstermiştir. Asi general L:n
kolini kendisine müşavir almışsa 
da, Londra.da olan ailcninden al 
dığr bir mektup üzerine Çini ter· 
ketmiştir. Lon:lradan gelen mek· 
tupta oğlunun bir katil meselesi 
yüzünden idama mahkum edildigi 
bildirilmiştir. 

Serseri baba, oğlunu affettirmek 
üzere hemen yola çıkmışsa da, J..on 
draya varmazdan bir gün evvel 
oğlu idam olunmuıtur. 

Bu idam iıinden dolayı Linko· 
lin İngiltereye büyük bir nefret 
beslemeğe başlamıştır. 

O zamandan bu zamana kadar 
fngiltereye ve İngiliz olan her şe· 
ye kötülük cıdeccğine yemin etmi~ 
tir. 

l.ondradan ayrıldıktan sonra 
Seylan adalarına gitmiş. budist 
papas olmuştur. Papa.s sıfatile in· 
gilizler aleyhine propaganda~· 

başlamış. fakat oradan koğulmur
tur. 

Seylandan sonra Şimali Çiı 

gitmiş ve Şao - Kung ismi altın · 

bir Çin vaızı olarak Çinliler ar.
sında yeni bir dini cereyan uyan· 
dırmıştır. 

(Hakkın BirJiği) namı altında 

çalışan bu yeni cereyan, Japonlar 
lehine ve İngilizler aleyhine pro· 
pagandalar yapmıştır. Son iki yıl· 
Jır Jııponların Çin toprnklarındaki 
muzafferiyane ilerleyişine Linkoli 
nin propagandaları da çok yardım 
etmiştir. 

Linkolin halen Çindedir. 59 ya· 
şında olan serseri henliz çalışabi
lecek kadar gen!i görilnmektc olup 
Macaristana dönmeği istemiş ve 
vatanına hizmet edeceğini bildir
miştir. 

1 
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Yal nız bir tek tüp kul
landıktan sonra ayna

ya bakınız 

RADYOLIN 
. 
ın 

.l\Iükcmmcliyctl lıakkında en 
son 'e doğru sözü size 

o söyHycccktir. 

Bembeyaz pırıl pırıl parlıyan 

dişler, tatlı bir nefes, pembe, 
sıhhatli diş etleri, temlz bir dil, 

mikropsuz bir ağız ... lşte .. 

B oıı 
in eseri 1 

.BugüJHlen itibaren snbab, 
üğte vo nko;;am her yemekten 

sonrıı. 

günde üç defa 

Kullanmıya başlayınız 1 

~stawıb~I Beledivesi ilanla;, 
- ·· 

Keşif bedeli 75912 lira 43 kuruş olan Filoryada gazino binası. 
run tevsi ve ikmali kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eklsiltme 
17 J 4/ 939 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
İsteyenler keşif evrakiyle buna müteferri evrakı 380 kuruş muka
bilinde Fen İşleri Müdürlüğünden alabilirler. İstekliler 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesikadan başka bu iş için ihaleden en az 8 gün 
evvel Fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve ticaret 
odası vesikası ile 5045 lira 62 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber teklif mektuplarnıı havi kapalı zarflarını Yll
kanda yazılı günde saat 14 de kadar daimi encümene vermeli. 
dirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (2156) 

İstanbul Emniyet Sandığından : 
Fatihte Kumrulumesçit mahallesinde Tekke sokağında 45 )Jo. 

da oturmakta iken şimdi ikametgahı meçhul olan Mustafa kızı E. 
mine Yadigara ilan yoluyla son tebliğ: 

Sandığımızdan 3-12--939 tarihinde 20354 hesap No. sile al. 
dığm\Z (300) lirayı 17-12-937 tarihine Jcadar ödemediğinizden 
faiz, komisyon ve ma.sarüile beraber borç miktarı 4.37 lira 86 ku. 
ruşa varmıştır. Bu sebeple 937 /193 numaralı dosyaya müsteniden 
ve 3202 No. lu kanuna tevfikan yapılan açrk arttırma neticesinde 
Sandığa birinci derecede ipotek Kumkap:ıda eski tülbentçi Hü
samettin yeni Kazanisadi mahallesinin eski cüceçeşme yeni hem
şeri sokağında eski 32 yeni 40/ 1 numaralı kagir bir evin tamamı 
yapılan açık arttırma neticesinde 850 lira bedelle Recebe muvak. 
katen ihale edilmiştir. 

İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde borcu vermediğiniz 
takdir de kat'i ihale kararı verilmek üzere takip dosyasmm icra 
hakimliğine tevdi edileceği son .ihbarname makaroın.a kaim ol. 
mak üzere ilan olunur. (2314) 

,_____________ -~----------------------------------------------~-------------------------

BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KÜRU) 

. -

---------------. --

, 
1 

Dün ve Yarın 
r ercüme külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KIT APEVI 

1-10 kitaplık birinci seri 
Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

K11.rU€ 
100 
100 
75 

4 Devlet ve İhtilal 75 1 

1 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı I 75 
7 !şçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta Iaşuur 60 

o • . 9 Isfahana doğru 100 

YAR,N·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR .. - . - / = o-.$§! 50 ız 

T. C. 
ZiRAAT BANKASi 

10 J . Rasin külliyatı Il 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 
4 lirası ayda birer lira öden. 
mek üzere dör t taksite bağla
nır. 

*''*'-
SAIIlBI : ı\Sl!\I US 

:\'cşriyat Müdürü: U. rt lımcl Scuwgil 

Basıldığı yer: \'AI\.l'l' ~ıatba-ası 

'1 Drklye Cumhuriy~t 
AK Tt F 

M~rkPz H•nkası 1 ı 4 ı 1939 vazivctı 

Ka.~c: 

A ltın safi kloı;ram17 16J 810 
Banknot • • • • , • 1 

Ufaklık •••••• • 
Dahildeki llıılıabirlu: 

Türk lirası • • • • • • 

/Jarirleld llulıabirler : 
Altın: safi kligram 9034 614 
Altına tahvili kabil serbest 
döYizler • • • • • • • 
Diğer dövizler ve borçlu 
ldiring bakiyeleri 

lla::ine talıuilleri: 
Deruhte edilen e>rakı nak_ 
diye lı:arşılıiıı • • • • • 

Kanunun Ci-8 maddelerine 
lc\·fikan Hazine tarafından 
Yaki tcdir:.ıt • • • • , • 

Stnedc.t cil::danı: 
Hıızine bonoları • • 1 , 

Tic:ırt senetler • • • , 

E.~lırım ve lnhvllô.I cii:dnnı: 
, Deruhte cılilen enakı ııak 

A J ti yenin lrnrşılığı e~ham ve 
\ tahvil:lt itibarı kıymetle 

B· ~crhc~t esh:ım ve t:ıhvil:ıt: 
Avanslar: 

Jfazineye kısa vadeli nanıı 
A ltı n ve döviz üzerine 
Tahviliıt üzerine • • • 1 

H isse darl&I' • • 
Muhtelif , •• 

• • • • 
• • • • 

Lira PAS t F 

21.140.801 ,00 
0 .586.073,
ı .071 .7' H>,6;; 

293 .000,65 

12.73 6.038,3:t 

10.082,80 

9 .R:->6 .303,36 

3-1:. 798.0 :;:;.2; 

203.090 ,6: 

22 .002.:'>14 ,:>f 

Sermay~ • • • • 
//ıliyal akresi: 

t • 

Adl ve fevkalade • 
Hususi • • • • 

• • • 
• • • 

Tedauiildeki Banknollnr: 
Deruh te edilen cHakı nakliye 

Kanunun 6_8 inci m:ıl1"de

le_rine tcvfiı.an hazine tara_ 
fından vaki tediyat • • • 

Deruhte edilen evrak ı nak
diye bakiyesi • • • • • 

Karşılığı tamamen altın ol:ırak 
ıl:lvetcn tcd:ı\'üle v:ızcılilen 

138.748.503,-

16.397 .:HG,- 142.351.24 7,-
, 

10R.n62.7iJ2,:>5 108.502.752,5:> 

4 1 .:l82.642,81 
7.U.22. 142,11 

2 .:;02.ooo,
HJ8.D12.12 

'i.R08.722,-

Y'ekıtn 

49.:505.084,92 

10.479.691,7'? 

4.i>00.000 ,~ 
12.461.897,47 

:~s:u;:;.ı .Hs, 1-1 

fieeslwn t mukabili ilü\'elcn 
!eda. v:ızed. • • . • 

Tiirk /ira.~ı ll rııdııalı 
Dövi:. Taalılıiidnlı: 

. . 
Allına tııll\·i l i 1.: nhi l clö\•İ7.ler 
D iğer dövizler ve alııcak lı 
klirinR b:ı Ldyeleri • • 

Muhteli f • • • • 1 , 

~-7 12 .2:J ı,t 1 
o. 000.000,-

158. 748.503,-

10. 30 7.316,-

142. 351.2t7,-

10. 000.000,-

50. 000 .000,-

·W 
3 .3 02.9f, 

20 .o-ıo.20 1,s2 

1 Temmuz 1938 tarihin-den ltiT:Jarcn: Iskonto haddi % 4 Altın üzerine· nans % 3 

J.ira 
15.000.000,-. 

8 .J 12,23!,11 

2 1 1.351.2 ! 7,-

27.732.01;),:J 1 

2 fl.O rn.rm..J ,RO 
00.714 .721 ,0~ 

385.55 -l.4 43 , 1 l 
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·Davetiye 

1Jkbahar ve yaı mevsimleri mllnruıe'5el:ile sa.lonlarr· 

mızda teşhir ettiğimiz SON MODA ve ZENG!N çeşidle. 

rimizi görmek için Galata EKSELSYOR büyük elbise 

ticaretlııınesini ,-.iyarct etmeniz menfaatiniz icabıdır: 

KADINLARA son moda. mantolar, pardesüler ve fpekll 

mu~amba.lar ERliEK Ye ÇOCUKLARA her ne'i kostilın 

, .e pardesülcr, 

Hususi clııiremizde her chıstcn en iyi yer li n İngiliz 

lmmaşlardan 

L~~IARLAMA KOSTtJ~ı ve PARDESVLER 

Teşhir ettiğimiz mallar rekabet kabul etmez. 

TAKSİTLE muamelemiz her yerden elverişlidir. 

Galafatla EKSEJ~SYOR büyük elbise 
t icarethanesi direktörlüğü 

Akhisar belediyesinden: 
I - Belediyemizde mevcut şartnamesi dahilinde 10 Nisan 

939 günü saat 15 te ihale olunmak üzere bir sondaj işi kapalı 
zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Bedeli keşfi 7500 lira olan bu işin 
taliplerin kanunun tarifi dairesinde Akhisar belediyesine mü. 
racaatları ilan olunur. ,(2133) 

Gayrimenkul sahş ilanı 
istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Bay Ömer Faruk'un 11132 hesap No. sile Sandığımwdan al. 
dığı 2500 liraya karşı birinci derec~de ipotek edip vadesinde bor. 
cunu vermediğinden hakkında yapılan takip üzerinde 3202 No. lu 
kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması 
icap eden ikraz senedind~ (Sultanahmette üçler mahallesinin ec
zane ve terzihane sokağında eski 20 deyi defa Mü.yeni 30.31.1.3012. 
30/3. 28. 28/ 1. 711 (No. lu dört kagir ev ve üç dükkan kadastro 
tesbitinde) Sultanahmette Binbirdirek mahallesinde Eczahane so • 
ıkağmda eski 20 yeni 30/ 3. 7 / 1 kapı, 230 ada ve 17 parsel No. lu 
zeminden, itibaren 3,50 metre yukarı havası 18 par.sele ait altın. 
da iki odayı havi kagir hane ve aynı mahalle ve sokakta eski 20 
yeni 28 k.ap r, 230 ada. 18 p arsel No. lu ve 17 :ııarselin havasını müş. 
teıınil hane -ye dükXan ve aynı mahalle ve sokakta eski 20 yeni 30/ 2 
kapı, 230 ada, 19 parsel No. lu ve 20 parselin havasını müştemil 
kagir bir bap hane ve aynı mahalle ve sokak-ta yeni 30. 30/ 1 ka. 
pı 230 ada 20 parsel No. lu zeminden itibaren 3,50 metre yukarısı 
19 parsele ait dükkan (halen mezkfır gayrimenkuller eski İran 
hastanesi karşısındadır. Dükkanlar eve kalbolunup halen iki ev 
halinde kullanılmaktadır. Mecmuu kagirdir). İşbu gayrimenkul
lerin tamamlan bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konuL 
muştur. Satış tapu f,icil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırma
ya girmek isteyen ( 415) lira pey akçası verecektir. Milli banka. 
larımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş 
bütün vergilerle belediye resimler i ve vakıf icares.i ve taviz be. 
deli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 

6-4.- 939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık 
hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı 
sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosya.sm~ia vardır. 

Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarı
lan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
Birinci arttırma 23-5-939 salı günü Cağaloğlunda sakin Em.. 
niyet Sandığında saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi için teklif e~lilecek bedelin tercihan alınması 
icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tama. 
men geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranm taahhü. 
dü baki kaimak şartile 9-6-39 cuma günü ayni mahalde ve a.y. 
nı saatte S<m arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimen
kul en çok arttrranm üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sL 
cillerile sabit olmıyan alilkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarım ve husuSıile faiz ve masarife dair iddialarını ilan ta. 
rihinden yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemi. 
ze bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarım bildirmemiş olan. 
larla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay
larymasından hariç kalırlar. Daha fazla malCımat almak isteyen. 
lerin 938/ 55 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri servisi. 
ne müracaat etmeleri lüzumu ilan olUDıur. 

• • • 
DiKKAT 

Emniyet Sandığr; Sandıktan alman gayrimenkulil tpotek et. 
mek isteyenlere muharnminlerimizin koymuş olduğu kıymetin 

yarısrnı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin. yarısına kadar 
borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (2308) 

. ' ~~ ' 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Altıncı keşi de: 11 Nisan 939 dadır. 
Büyük ikramiye 200,000 liradır 

Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 10 bin 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükafat vardır. 


