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A.) - B. Ruzvelt, Ankarada im. 
za edilmiş olan Türkiye ile Ame
rika arasındaki mütekabiliyet e. 
sasına müstenit ticaret itilifna. 
mesini merlyete koyan bir beyan 
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ondradaki görüşrne·ıer bitti 
• e 1 g·ıtere il 

anlaşma imza edild. 
iki memleketten biri tecavüze uğrarsa 
diğeri ona derhal yardıma koşacak 

Romanya lngiltereye Karadenizde bir deniz 
üssü vermeğe hazu olduğunu bildirdi 

Milli Birlik ve 
dünya 

Yazan: Sadri Ertem 
l'ürldye sulh me nleketidir; 

e sulhu sonuna kadar mu.ha-
aıa etmek istiyonız. Fakat bu 
Ulh sözü beeapsuı 'bir davaya 
tJnat etmez. Sulh, sulh için 
e{,11, sulh bir milletin lnJdptı 

~ e hürriyeti için garanti oldu -
l.'1l müddetçe bizim için kıJ

ctlldir. 
Ayni milquı harp için de 

tatbik edeblllrfz. Ttlrldyenln 
sulhçu davasını Tilr.ld;yenln is, 

ınanasile bir tutarak Olla ide· 
nJ Ja)'Jlletl YeriJ'OftlS. Ji'aka& et
J•afımızda Ye diba;racla a,.ıe u
tllscler ccreran ediyor kf, bu 
hAdlseler bizi her türlü lhtıaı. 
ıı irademizle karşılamaya Ye 
her türlü tedbiri kendi arzu
llıtıza n Türk görOştbıe söre 
atinıa11 Jcbar etmektedir. Bü
Yiiıt harbe bu nıemleketln sü
l'ilJcıentş dramını beplıniz Jıa. 
ttı-ıarız. Aciz bir hükiimet. 1a
bancı1arın emrivakilerile mu
kadderatını, tarlb.lni gözü Jta
l>ah bir halde bir çıkıJl&Za sok· 
llıaktan o kadar zayıf, o kadar 
ınııu btr atyaaet sahibi oıınak· 
=~Uzaktı ki; fillen harbe gir· 
b ri Z&ınan hiç bir şeyden ha • 
~ )'oktu. Xendinl miilıarcbe

ıun ortasında btı14 
Geçirilen bu tec~beniJı deh

şcunı nıazldo kalmış ve uılllet· 
-:G atlatılmış bir kAbus dire 7&d 
cdcbfliriz. 

l>c, lct clhazıınız hAdlselerl 
obJektJr bir şekilde görmekte 
'o lca b P eden diplomas1 müna· 
S(' Ctlertnl maharetle tanzim 
ctoıckt eclir. lş politika meıe • 
lclc.rındc milletle hiildim.et ara-
sıııda \'azılı, samimi bir işblr
)j,1. 'ardır. Ancak hükflDıetln 
tuttur,ru bu salim 701 7alııız dl· 
rayeı \C maharetle bir intiha
)'a \·aramaz • 
nır taraftan Arnavutlupn 

işgalinden, bir yandan lrakta 
kralın bir kazaya kurban git -
tiğirııtlen bah&edlllyor. Bu Ud 
hildiscnin muhtemel akisleri 

bizi milletçe aıkıdan sıkıya alA
kadar odecek maJı17ettedlr· 

~'\rnavutluğun işgali Balkan· 
larda yeniden bir hareket, ye
niden bir faaliyet sahasının a
çılması demektir. YugoslaV)'• 
ile l:unanlstan arasına bir ka
nın gibi giren yeni kudret Bal· 
kanlarla aJAkah herkesi dil· 
şündürecek mah17ettedir. 

Diler taraftan Jraktakl 
Qdan teessür duyduk:. Fakat 
bunun bir siyasi suikast oıına· 

(Devamı 6 ncıda) . 
~-----

Londra, 6 - B. Beek, bu sa. 
bah ikamet programı mucibince 
Portamouth'a giderek Arc Royal 
tayyare gemi.sile Glaagov kruva
zörünü ziyaret etmip. B. Beck 
öğle yemeğini anavatan filosu .. 
nun amiral kumandanının n:üaafi 
ri olarak yemiştir. 

B. Beclc. öğleden soma Mil)§ 
denizde yapılacak manevralar. 
da hazır bulunacaktır. 

HER s&iADA ME&\İ 
BtRLtGt 

Londra, 6 (A.A. )- Londrada 
Polonya hariciye nazm B. Beck 

(LMvcım• 6 't&Clda) 

bir meslek muhasebesi 
General Kbım K&r&lJckfr (Tan) guetulnde nqredllen mUll.kab 

ile AtatOrk'tın manevi phllyeUne kartı hUrmetslZWr. ueri söatermı, 
midir? lk1 st1D evvel Ankarad&. Jrırka lleclla prupwıda cen7&11 edm 
mtısakerelerden llOIU'& arttk muelenln bu clheU kapanmlfbr. 'Buna mu. 
Jrabl1 bAdlMDln yeni bir aa.tbuı açılmak üzeredir. Zir& hab .. &lc1Jtmma 
cısre GeDval KAzım Karabeklr o(Tan) gazeteli taratmdan bu hadi.lede 
AdebL kendlllDln tahrik ed1lmlf oldutwıu .ısytemekte Smı,. (Tan) saate. 
ıdDJn s&ıderdi#t .IU&l ll•tealnde öyle bahbılere temu ed1lmlf ki, General 
bu ıru&llerin bir kınrıma cevap vermek blle meıruliyeU mucip blr h&d18e 
tefkll edeceflıll du,ttnmU, ve bundan dolayı cevap vermekten çekbunif. 
Bunuııla beraber (Taiı.) cazetut General K&zıın Karabeklrin muı&kat 

gekllJldekl lfaduln1 Def1'9derken bu e6zlerln kendi fikirleri lle UYl'UJl oL 
madJlm& dair en ktıçllk bir kayıt lllve etmete lllzum cGrmedlti halde 
'Onlverslte cençlltl taratnadaD yapılan te .. bb118ten ve nqrlyabn Anka. 
ra muhitinde yaptıtı aklllert anladıktan .onra bu defa General Kl.zmı 
Kar&beklr aleyhinde yazılar yamıata bql•m•ıtır. 

Dofı:uaUDU .ıJyllyelim. llHleld hayaiyet b&knnmdan biz bu tarzda 
ııarekeU tenkide deter bir hal cörtıyonız. Bir kere General Kbmı Ka. 
rabe)drin tel&kld eltili gibi (Tail) pzeteat taratmdan bir muharriri va. 
sıtufyle gönderilen ırual 118telinde haldkaten cevap verllmulnde blle 
mesuUyeU mucip ıeyler var mı idi 1 Ve bu ınıaller neler idi? BuDlan bil. 

oruz. Fakat flkrlmlzce her kim hakkmda oıuraa oLlwı, hattl. neıro. 
ınlY ulU tarzda sualler tertip ederek muı&kat Lltemek bir TUrk cazete. 
ıund nıeıleği uo telif edllemlyecek bir hareket oldutu kanaaUndeylz. 
atniD ta memuru tasavvur ediniz. Kendi köp.dııde oturan bir adamm 
Bir zabı lrl or da kanunun .uç, ahlAkm kabahat aayacafl bir lfl lfle. 
zihnine g Y blr suçlu yakaladım diye yakumdan tutup mUddelumwniye, 
Uyor. soıır~..nyor BU vaziyet ne kadar mUdataa edlleblllne o da ancak 
]ılkJ.JD8 götY<~ • 

• __ ..... edfleblllr· 
bu _.... ıazım garabeklrle mUll.kat mreUnde çıkaıı bu makalelerin 

General tııcren lftırak etmiyor 1dl)'M bunlarm nepi.ne vuıta ol. 
mllııderecatııı& eııdfal tçln bir tek mazeret bulunabllirdL Bu mazeret de 
makta ancak k ıuzım K&f&beklrln arzu ve urar etmemdir. Hakikatin 
blzZ&t General azete kendfat aöylUyor. 
l>Gyle otmadJIDU 1 

1 
_ _.ftde prlp olan clhet bundan ibaret de kalma. 

-..ıvat mese .,..... 
Bu ncır•.r- teal 'Onlveralte gençlltlnlD tqebbn.IQ üzerine muı&.. 

Dllfbr· (Tan) &':~cO ve diSrdllııcO kısmını neşretmekten nzıeçtikten 
Jt&U&l'Dl UdDcl. K&zıD1 Kar&beklr aleyhine yazılar yumap bqlL 
90DI'& bu det• d& 

JlUllır! K&zJD1 Kar&beklrln kaf&llDDl içinde gQya birtakım 
(Tan) a ıöre tıldrler, dl1fllııceler V&rml§ da o, bu fikirlere ve dO. 

çirkin ve uyguııauz k etmezmlf. Hakikat böyle IH kafatumm içinde 

111ııceıere ulA lf tir& rl vvell gazete .Utunlarma nakledip, eonra &ley. 
ol&D uySUJllUZ tıldrle :Ute ıUtunlanD& hiç nakletmemek daha dotnı 
hinde bulunm&ktanA 1 

oımu: mı idi T ki General ıazım K&rabeklr bugUJP BUytlk Kil. 
(Tan) gazeteli blllr cumhuriyet Halk Partlalne girm1fUr. Girmekle 

Jet Kecll8l &zail olarak amına bayırlı bir harekette bulundutu da 
memleketin mWl vahdeti nal ıazmı Kar&beklr ile ParUnln dlfer &zuı 
ıOpheslzdlr. şu h&lde cener cfbl 1ıs.ıermek ve 'b&hUllU.8 bu zatın Ebedi 
arumda t1kreD .aynlık varın: merbuUyeU Kecl18 surupund&kl IUrafı t1e 
Şef Atatttrke karii bQrmet b un ak.lln• imlf ıtbt cöatermete çall§mak 
aablt oldutu halde hakikat un heJD kencDmııe, hem memlekeUne hayırlı 
(Tan) m nqrlyat metıellniD telif edilemez ve her halde mllll nlldeta 
otmuı lbım selen ıcapl&rl ne 
hizmet 1&yılamu:. neUce kendlalne lııh18ar etee 'bile 

Bir cuetenln hataamd&Jl ~ otmalıdır: kal~ ki, emaal bunun 
bund .Uylememt"k mellektqlık bf'stne bunun ı~ın tozum giSrdUk. 
aksinedir de... Bu me.wlek muhue 

ara d d f .. ı • 

Bir ltalyan krovazörü ile iki 
k~çük ~arp gemisi Draçta 

lngiltere ltalyaya ihtarda bulundu 
INSBURK' TA 

İTALYA 
Almanya 

Askeri birliği 
görüşülüyor 

Roma, 6 (A.A.) - İtalyan 

mahaflJl, general Keltel ile ge· 
nerul Parlanlnln halihazırda 

tnsbrUck askeri esasa mUste -
nlt ltalyan - 'Alman mesai blr
llğlnl takviye etmek ve harp 
halinde mUttehlt Alman • ltal 
yan kuvvetlerinin müşterek bir 
askeri kumandanlıfını tesis ey 
lenıek meselelerini mUzakere 
t:tmekte olduklarını beyan et
mektedirler. 

Ayni mahafil, iki general ara 
sındaki görüşmelerin Almanya 
ve İtalyanın çember içine alın
masını istihdaf eden İngiliz 

- l<.,ransız askerI görüşmelerine 
ve lnglllz siyasetine bir muka· 
bele olduğunu HA.ve eylemekte
dlrler. 

Roma, 6 (A.A.) - Alman a
(l'a:ıaı 6 ncıda) 

'Yarınki ilavemiz' 
176 numaralı ilivemiz yarın 

renkli ve §Ik bir kapak içinde 
çıkıyor. Bu sayımur.Ja İsmail 
Hakkı Baltacıoilunun sanata 
dair bir etu::lü ile Sadri Ertem • 
Hakkı Süha ve Hikmet Müni-
rin edebi birer makaleleri ve 
sinema ile karikatürden bafka 
meraklı muhtelif mağazin ya
zıları vardır. Aynca: 

220 kiloluk bir kadın 
koca, arıyor 

Vazan: 
YEKTA RA01P 

Jta.lya.n ıknıua= örlerinden Mri 
Londra, 6 (A.A.) - B. Çem- ittifak muahedenamesinin takviye 

bcrlayn, İtalyan krtaatının tahaı- edilmesi teklifinde buluıımuf o)::lu
tildü ve Bari ve Drac'a nakli ve iu cebabını venniıtir. Bu husus 
Arnavutluk ile Italya atasında ce- hakkında Roma ile Tiran arasınd• 
rcyan etmekte olduğu söylenen müzakereler cereyan etmifitir, fa· 
müzakerat hakkında B. Hender- kat bu müzakereler eana.mda bir
ıon tarafından sorulan bir suale takım müıkül1t çıkmıştır. Bu müt 
cevaben ıöyle domittir: kWlt,m mahiyeti hakkırc!;ı sarih 

"Bu ayın 4 ünde tngilterenin maltlmat yoktur. Italya hariciye 
~oma sefiri, B. Hendenonun tel- nuınna göre, İtalyan m~nafii teh 
nih ctmit olduğu ~ayiılara İtalya tikeye dütJDUştür. Biraz evvel bu 
~ici" ~ na.san dltbtlni Mbah Drac'a bir 1talyaıl kruvulS· 
:elbetmlftlr. ıtalya haridye nan- ri1 ile daha kUçük iki !talyar. harp 
ı:ı, 1 Martta Anumıtluk kralmm remlalnln relmit oldufu&u ötren· 
ftalya ile Arnavutluk ara11ndaki (~mı 6 ncıda) 

lstanbul belediyesindeki tahkikat 
üç sene sürecek 

Maaş faslının kanuni haddini 
aşhğı tespit edilmiş çok 

(YazıM ~üncüde) 

Beden terbiyesi genel direk
törünün tetkikleri 

Evvelki gün gebrlmize gelen Beden Terbiyem genel dfrektö. 
rü ile vali ve belediye reisi Lutfi Kırdar dün Dolmabahçede ya. 
pılacak stadyom yeri ile Kaaımp&.§ada Aşıklar mezarlığındaki 
spor sahasını gezmi.flerdir. Bugün stadyom meselesi etrafmda 
bir toplantı yapılacaktır. 

lzmirde bir maliye memuru 
mektep hademesini vurdu 

Akli muvazenesi bozuk olan 
memur güçhalle yakalandı 

(YCINI 3 itl0fid6) 
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Si7GSi icmal ._.. ................ . 

ITALYA 
Arvutluğu niçin 
işgal edebilir? 

Profesör Piffard 
Oniveraite konferana 

salonunda 4 konferans 
Arnavutluiun İtalya tarafından k 

• l d'l -· hab · t k · dil verece ııga e ı ecerı en e zıp e • Cene -t' • ··~= f ·· 
eli B·ı·ki h lı:lı: k 'ht' l' vre unıvenl- pro eaor. me . 1 a ı ta a u u ı ıma ı· 1 . d 'D- p· d ~- if V . erın en aa.y ıttar -..ar e. 

Sinan ihtifali Hukuk 
yayma 

ilmini 
kurumu 

Müşterisini döve 
kasap 

Çırağı ile beraber hi 
aya mahkUın edildi 

Abdülhamit adında ihtiyar, 
tahkh birlai, dün sabah KuçU 
zar.da kasak M ustafanın dükk 

O ç sual üzerinden bir na ıitmit. 2 kilo kuzu eti iste 
müaabaka açb tir. 

Hukuk ilmini yayma kuru- Kasap eti keserken, arasına 
nı arttıran telıraflar devam eldı- ı.ıı.1 ti taraf-.ıı""- ... _,_ •-

• • 1 b' • al hı:, - e ıUl.l&U .ıwı&&l'I. ve .... 
yor. Onun ıçın bay e ır ıtg •· t bulda konf • k tıze. 

Pazartesi günü yapılacak 
tören proğramı tespit edildi 

mu prensiplerini flll haline se· raz da bat kısmından koymut. A 

diıesi vukubulursa bunun ne cibi anda et dil era1_..
118 •~tanenı:ul Uni. öntımliadeki puar ,unu lıli. ' l!ıtifaklen evvel saat 13,30 da 

mar Sinanm ölUmüniln 356 ncı civar orta okullar, liseler, yük • 
yıldönUmUdUr. Bu münuebetle sek Mühendis mektebi, Güzel Sa. 
bUytlk WUnUlı meaan 'bafıncla ~ir natlar Akademisi ve teknik oku
tOtea yaptla~aiı aitı.i, vakıflar Iundan plecelt taleM Ut ulr is. 
fen heyeti tarafından da Sinanuı teyenlere, Evkaf mimarlarından 
bu aene tamir edilen eeerlerine Mwıta.fa Rona Silleymaniye cami. 
aft bir albüm nqredilecektir. ınde yüce mlınann hayat ve ear. 

tlrmek lcln bir kitap yazma dWbamit: 

. d • bil •. d . f re v e m , .. ır . .u 
netıceler ogura ecegı un ya e · ·ı . f -~rUn • · k 

mUsabakası açmıştır. - Bat koymayın da bet ku 
Müsabakaya esaı olmak Uze- fazla vereyim, demittir. 

re Uç sual tertip edilmı,ur: Kasap Muıtafı kabul ttmlt, ı l versı eıu pro eı:.u verecegı on 
'kirıumumiyeslni al&kalandıran b r f la ·-·1 -· ,.., .. 

eranır rın me·nr.1ı1&a .. _. ve ...... 
meseledir. lerinl ı.l»lt .cm)ftir. 

Hakikat halde Arnavutluk bu- Bu vutyete göre konferanslar 
gün İtalya ile müttefik olan bir saat 18,15 te Univeraite konte. 
memlekettir, Bir halde ki her ta· rans -.tonunda verilecektir. İlk 
rafta küçük Arnavutluk krallıiı konf erana 10 nisan pazartesi ,U. 
İtalyanm himayesinde olan bir nU (Avrupa ırkları ve meneeleri) 
Balkan parçası olarak telikki edi· üzerinedir. Bundan aonra ııraai
lir. Hal böyle iken İtalya Balkan· le 12 niıan çarpmba günü; "Göl 
lrm bu parçası üzerine niçin ayrı- havuslannda Y&IJY&D ilk lnaan -
ca itcal kuvvetleri cöndermek is- larm medeniyeti, Merkezi Avru. 
tiyor? patla. cili.lı tq devri", 13 nisan 

İtalya karııauicla Ama.utlutun petrembe gUnO: "Fizik antropo. 
cocrafi vaziyeti cö.zönilne ıetiri- l~ji, ilk insanlar~ ioleri, pedago. 
lirse derhal ıu hilkUm verilir lı:i, Jl ve ıpor,,; H nısan cuma ,unu 
Avlonya sahillerinin i11ali Adriya de ''Asyada yqıyan beterden ev
tik denizini tam bir İtalyan ıölil velki bir mahl(ik,, mevzulan tet. 
haline getirir; bu deniz ondan ıon· kik edilecektir. 
ra mOnhasıran İtalyanın deniz --o--
kuvvetleri için bir Uı olur. Yuıos- lnbiaarlar vekili 
lavyanm Adriyatik denizindeki Gümrllk ve inhisarlar Vekili Ali 
harp ıemileri ldeta burada bap- Rana Tarhan dün Ankaradn teh· 
~I blr vuiyet alır. Daha rimize ıetıniı. ldotru İnhisarlar 
aonra AJmanyanm Triyeıte lima- umum müdUrlUtUne ıiderek alı

nma bir &Un inmesi ihtimaline kar pma kadar metcul olmuıtur. 
fi ttalyanın Adriyatik denizindeki Vekil yeni umum mildilr Adnan 
mevkii tahkim edilmit olur. Halet Taıpmarla ve diğer müdür

lerle ıöriltmüt. kendilerine bazı 
Fakat ttalyanm Arnavutluk ••· d. k ·n · t• Al' R T . . . ıre tı er vermıı ır. ı ana ar 

biJlerini iuaJ etmesınde bucilnlı:U ha _,_ t k A k d:ı. . n .. pm e rar n araya wn-
Orta Avrupa hidııeleri ba1nmın· .. il 
dan daha a:·'him minalar vardır. muıt r. 

ttalya ile Almanya arasında mev- Kuma• --lan biri 
cut mihver anlaımasma g!Sre Ar- -s '!ıfA& 
navutlulc topraklarına çıbcak o- yakalandı 
Jan İtalyan kuvvetleri Alman or- Gaıbçeıme men-
dularının prka dotru ıeni~lcme ıucat santral fab· 
hareketi için Balkanlarda yardım· rikasmdan b i r 
cı vazifeıini üzerine alftU! olabl- mlfddettenberi ça· 
lir. Zira Alman ordularıtlm mne- lın• ...,.aflamı 
il Romanya istikametinde bir ta- nuıl sır olduktan 
amu hareketine ıeçmit ol.dutu anlaıılamama'kta 
farzedilirıe Arnavutlufa çıkan t- Te fabrika da hır-
talyan kuvvetleri Yuıoslavyayı 11zı bir ip ucu el-
bitaraf vaziyette kalmata mecbur de dcltmediiinden 
eder ve pyet Almanya yukarıdan aabıtaya haber. ve· 
Yucoslavyayı bir cün tehdit et· .. . .rememekte id~. 
mek istene cenupta mevki ainut Fakat dun ıkincl tube Emnıyet 
olan ttalyan kuvvetleri bu memle· memurlan tüpbeU lı:umaı satan 
Jretin mUdıfaasını arkıJ:lan zaafa birini suç üzerinde yalı:alamıı ve 
ufratır. tahkikat sonunda Gazlıçeıme men 

Hüllsa Arnavutluğa çıkacak sucat fabrikasında çalıpn elektrik 
İtalya Balkan Antantı için de her memuru Yoq~i olduiu anlatılarak 
vakit gözöntıne atnw:ak bir hidi· adliyeye tnlim edilmittir. 
1eclir. Bu hldiseyi ondan sonra --o-

çok mühim hidiseler takip edebi· Gümrük muhafaza ku-
lir da 1 "' da • ' man n 18Jn yem 

inhisarlar ikramiye tetkilat 
vereli Alakadarlar ve bilbaua cilmrük 

muhafaza umum kumandanlıiı U· 

Dipr taraftan evvelki aene - leri hakkında ıuhat verecek ve 
den Jtibaren yapıl muma karar oradan toplu olarak lbtlf al yeri. 
verilen Sinan eitesi huırhkları. ne gelinecektir. 
na devam olunmaktadır. Sinanm Yıldönil.mil pazara urtladığı 
en fazla e1erleri bulunan SWey. için kWtUr direktörlUğU bir gUn 
maniye civan bir Sinan mahal. evvel ille okullarda talebeye Mi
leai haline ıetirilecektir. mar Sinan ve eserleri hakkında 

önümllzdeki puar gUnil yapı. mainmat vereceklerdir. 
lacak olan ihtifale aaat 14,30 da Gece saat 20.30 da EminönU 
bqlanacak ve ihtifal programı halkevinin Cafaloğlundaki alo. 
ıu aırayı takip edecektir: nunda da mimar Kemal Altan 

a) htiklll Maqı, taratından (Mimar Sinan ve e. 
b) YUaek Khenclia mektebin- 1erleri) hakkında bir konferam 

den aon smıf talebeeinden Fakih verilecektir. 
Öllen tarafmdan eöylev. Belediye, C. H. Parliai, latan. 

c) Unlvenite Zdebiyat FakW- bul halkevlerl adına EminönU 
te1i tarih bölilmUnden Ekrem Uç. balkevi, vakıf itleri direktörlUğU, 
yifit tarafından MSylev, Unlvenite, Gilzel Sanatlar Aka. 

ç) lıllmarlar ve MWıendialerle demisi, Yük1ek MUhendis mek
teknlk okulu mezwılan namma ~i. teknik okulu, mimarlar bir. 
belediye imar ıubeıi mtıhendi9i liği, mUhendialer blrlifi, teknik 
Salim tarafmdan IÖylev, okulu mezunlan cemiyeti ile sair 

d) bttklAI Karıı ile ihtifale arzu edenler birer çelenk koya. 
IOll verllecektfr. caldardır. 

T rkçe terimler 
Ayni manaya sel ta

birlerin kalclınlmau 
iıtenİ)'or 

LIM n orta okul kltaplann 
dakl iSi" tUrkçe terimler hakkın
da Maarif Veklletl taratmdan 
öf ... Ul•e H"1&Jl IQqala• 

rın dTapları vetalete sOnterll
mltUr. 

Ba ıorsulara sOre, Diretmen 
terimlerin muanen bir e1ua 
raptedllmeabll 'Ye a1al maaara 
selen malatelif tabirlerin kal· 
dınlmailmı lltemltıerdlr. 

Otretmenfertn dilekleri te
rim lşlertle me91ul olmak U· 
zere ayrılan komisyona \'cril
mlştlr. 

Komisyon, OnUmUzdekl ıene 
den itibaren basılacak kitap· 
lara bu delişmelerl llAır e ede
cek ve ayrıca da terim broşUr
ıerl vUcuda getirecektir. 

Harbiye helaıı bitirildi 

Beş çocuklu 
dilenci kadın 

Muhakemeaini müteakip 
serbest bırakıldı 

Fatma adlı ihtiyar bir kadın 
Sultanahmet ciwrta11( ailenıl'Ren 
1•tanQN. Wı;.wd l'llb .ceu ~ 
kemesine veritmlıtfr. 

Fatma muhakemesi sırasındr 
5 çocufu oldufunu, ıeçinmek i
çin hiç bir reliri bulunm~fını, 

c;oculı:lan yüzünden de çalı~~dı
ltib .., .... ,* ·-

- Aç kalmamak için de dilen
mekten ba1ka çare bulamadım, de· 
mittir. 

5 çocuk sahibi olan bir kadının 
çalıımaia cayri salih bulunmuı
na binaen hilcim Refit Fatma ka
dını serbest bırakmııtır. 

Fatma kadm mahkemeye, kuca
fmda biri 1, ldiieri 2,S yaıındak 
çocukları ile beraber getirilmitti 
Karardan sonra Fatma: 

- Şunları evlatlık alacak bir 
kimıe bulsam, dilenmiyeceiim, fa 
kat bulamıyorum, ne olur bir ta· 
nesini aiz ahnu !., diyordu. 

Almanyaya ısmarlanan 
vinçler 

ı - TeşkllAtı eeaslye kanu· kat parayı ahrkın, kilo batına 
numuzun 68 inci maddeslle i · kuruı hesap ed~rek 10 kurut al 
kinci maddesindeki devletçilik mak istemittir. Bu yüzden kasa 
~renılplerinln münasebetleri ve la rnUtttrl ar11mda 'U~la Cı 
elif ıuretlerl. ve arıya ~rlk Hıtır da kahştr 

2 - HUkmt şahısların ınesu- ihtiyar Abdulhamidi etraftan y 
li) eti ır e mevzu um uza göre bu tiıiJinceye kadar bir hayli .dövm 
meselenin vaziyeti. terdir. 

3 - Ecnebilerin nazari ba- kasapla çırafı cilrmilmethut u 
ıumdan vaziyetlerinin ne sibl çilncil ıulh ceza mahkemesine se\f 
esaslara lıtlnat ettiği • kedilmifler, muhakemeleri sonun 

Müsabakaya g recekler nlha· da suçlan sabit ıörülerck 1 er a 
.) et 939 yılının 31 kA.nunuevve- mllddetle hapis cezasına mahkft 
lfne kadar eserlerini yazarak edilmitlerdir. Suçlular karardan 
cemiyete göndereceklerdir. «>nra hemen tevkif olunmuılar 

Birinciye 50 lira mttkAfat ve dır. 
ikinciden beşinciye kadar da Saat çalan dilsiz 
hukuk ilmi yayma kurumu ta· Ankara caddesinde oturan Su• 
rafından iyi eser takdirnamesi 
,·erllecektlr. 

zan aldında bir kadmm eıyalarını 
evinden taprken, bir kol saatin 
aııran dilsiz Kemalin, dün de b' 

Adalara tatlı ıu rinci ıulh ceza mah'kemeıinde dil· 
Deniz Bank lle belediye Bil· sizce bilen bir tercüman vaartasile 

yUkadaya tatlı ıu vermek 10 - mubakemnine devam edilmit. du· 
tunda anlatmıf}ardır. Banka rupnaaı bitirilerek 2 ay hapsine 
her gUn iki tankla 600 ton ID karar Yerilmittir-
tqıyacak ·ye Bll:rlllıadannı ma· Çalmımt kol saatini aalı:layan 
den tarafında yapılacak depola diler dilsiz Mustafa beraet etmit" 
ra botaltacaktır. tir. 

suyun tonu IO kuruta 'Yerl- • Haliç npurlarmdan birinin 
ıecektlr. kaptanı RUatemin kaptan kötkiln• 

-o-- de bulunan paltoaunu çalan v• 
B 1 d• bü' tçeıi Beyoğlunda dolatır'ken yakalan 

e e ıye t bi • ı 1h mahk 
ş bi meclisi bugUn ikinci ıtepan, nnc su cen e· 

topl:n;ısını yapacaktır. Btltte· meıi tarafmdan 8 ~y.llapis cezası 
ln ~«ridatotltlUllli.,._...ake. na mahkGm edilmıftir. 

reılne baflaııac.&kt'E 
m~er taraftan tehir tiyatro- Yeni orman umum 

su, konservatuvar blltcelert ile müdürü 
mezbaha n dlltkUnlerevl bUt - Orman umum müdUdUi\lll• 
c,:elerl de bug\lnlerde meclise lleyeti retm B. Fahri BUk ta... 
verllecekilr yin edilJDlt ve dUn vamt.ıne baf 

Maarif vekaleti seferber tamJlbr. --o--

lik teşkilab genitletiliyor Ticaret vekaleti huauıi 
Maarif Veklleti Mferberlik kalem müdürlüiü 

mUdürlUjiln~ bugUnkU kadnıeU Yeni tetkil edilen Ticaret ve· 
vekalet gençlık teekHltmm ge • kileti hUBuat kalem mncınrt.Uğil .. 
nitliği niabetinde itlerin pek te. ne 'l'Ul'kofla raportarleırinden Dr. 
ferrüatlı oımaamdan ve uker • Fazıl S Asal tayin edilmı.tir. 
tık dersleri.le kamplarmm bu dal- · 
rece tanzim ve idare edihneain -
den dolayı ihtiyaca kAfi gelme • Yabancı memleketlerde 
mektedir. Bunu göz önüne alan inhisar maddeleri 
Maarif Vekaleti seferberlik mll • aabtımız 
dUrlüğil kadrosunu genlıletmeye . 

tnlüsarlar umum mWilrlUiü yuıturucu m .. :lde kaçakçılıiı ile 
bUtiin memur ve müstahdemlere esaılı ıekilde meHul olmak iizere 
din yarmıpr maaı ikramiye ver- yeni bir teılı:ilit meydana ıetir
mfttir. Her tene haziranda veri- meli kararlqtmmtJardır. Bu teı
len iknmiyelerin bu yıl erken Ye- kiflt yalnız kaçakçılık itleri ile ut
rilmal bllttln mlatabdem Ye me- rqacak ve kaçakçıları sıkı blr ıu-
murlan memnun etmlttir• rette takip edecektir. 

GiruuD alba madeni 
Yetil Olresun pntell Qlresu

Ba 1metle ~ıhlm hüne 
ıtçUtceli Gmit edilmektedir. 

nun Kula'kkaya Ymas Kemal na· Beledi,.._ azledilen iki 
hlye merkul De Şlblnlranhllar -.nur 
araınc1*' qribelde bulunan kHn4 JdS Ullerin blr BakırkOJ w.dlye tahakkuk 

Taksimdeki aırt hellnın fn • 
şaa ı bitmiştir. Yakında acıta

caktır. Harbiyede meydanda 
bulunan apUsane de fena man
zara söıterdlflnden yıktırılmış 
tır. Yakında burada da blr be
l& yapılmuına ba,ıanacaktır. 

Maarif müateprlıiı 
Maarif Vek&letl erk&nı ara· 

ıında son yapılan deiltmeler
den sonra a~ık bulunan umumi 
mUfettl•llklere yeniden bazı 
tayinler yapılacaktır. Yeni ta· 
ylnler tanınmıı lise ötretmın 

ve mUdllrlerl arasında olacak -
tır. 

İstanbul limanı tein Deniz 
Bank tarafından Almanyaya ıs 
marlanan ıon stıtem vlncler 
bu;Unlerde gelecektir. Bu vinç 
ler rıhtımlara konduktan son· 
ra tahmll ve tahliye tşlerl çok 
muntazam bir •ekle ctrmlş ola
caktır. Vinçlerin bir kısmı Ga 
lata, bir kısmı da Sirkeci rıh
tımına, konulacaktır. 

karar vermift1r. Hamlanan ka. tnhisarlar umum mUdilrluttl 
nun projesindeki kadroda 80 11- ttıttln ve difer inhlar maddele. 
ra asit maqlJ bir mUdUr, 4!5 lira rinin dq memleketlerdeki .url:l· 
maa§lı bir müdür muavini, 2:5 ll- mUnU artırmak için bu yıl pmı 
ra maaşlı bir memur, 17,5 lira mikyasta propaganda yapmağa 
maaşlı bir dalya memuru bulun. karar vermiştir. idare bilba.ua 
maktadır. İngiltere ve domlnyonlarmda pro 

paganda yapacaktır. 

Sevgilisinin yüzünü 
jiletle keıti 

Evvelki akpm Ramide bir ya. 

D. D. Y. Avrupaya 
talebe pnderecek 

ralama vakuı olmuttur: Devlet DemlryoUan umum mil 
Ramide Yenimahallede 5 nu. dilrlUlll demiryollarmm muhtelif 

maralı evde oturan 17 yqmda bn.nflan Ur.erinde ta.hail ve staj 
Sacide ilımlnde bir kız HUllamet. görmek Uzere bu mene Avnıpaya 
tin admda bir gençle konuemak· talebe göndermeye karar ver .. 
tadır. Sacide l\eırkes tarafmclan mittir. 

H•lr mn e Y kadı ve tahıll ,ubffblcle blr mtıddet 
altın daman me,ıa&na çı r tını tenberl yapılmakta olan tahki· 
llaber ?eriyor. M~~ n~un:- kat sona ermiştir. Tahakkuk 
ri belecliyede te~ .. r e 1 me e başmemuru Salih ve tahakkuk 
lmif. memuru Osman hlllfı hakikat 

beyanname tanzim ettlklerln
--------ıı---- den ,·azifelerlne nihayet nrll • 
~ Cuma umarte. mlştlr. Haklarında kanuni ta. 

> :..= 
•7-N_S_A_N-;.ııı-9-NlS-A-N-ı ı klbat yapılacaktır. 

Diler taraftan vek&leten ta· 
)'in edllen maarif müsteşarı B. 
thıanın yerine asaleten Galata. 
ıaray llseıl mUdttrU Bay Beh· 
ı;etln getlrlleceil sOylenmekte -
dlr. 

-o-

Dün bir ev yıkıldı c .... 17 Sefer 18 Sclrr 
151 it•• 10 hım Buiday piyaauı Edirnekapıda Kari1e mahal· 

Toprak mahsulleri ofisinin lesinde Çakı sokakta 11 nu-
vakıtler ! Vasa. ı Ezant VasL Ezant maralı eıkl bir ev dUD p9ızın J piyasada ucuz fiyatlı buldayı 

utmaaa batlamuı tı1erlne tUc yıkılmıştır. 
116 11 M ıua ıo 12 \ a d t 

1218 517 12 ıs ı M carlar da fiyatları lndlrmete lclnde kimse oturma 1 ın· 
11&5 918 ırı 56 911 mecbur olmutlar, batıl oflıten dan nufuaoa blr sa:rlat olma-
11 to 1200 1uo 1200 de be' para ucuza but4ay 1at· mıştır. Bundan baeka Arnavut 

Yat•• tO ıs 184 ~tıs 115 mala baelamışlardır. Bu vazı - köyde DereboJunda emvali met 
~~ı..:'"'::•:•:k:.:_..ı...:•:~::.ı~t~1~0.ı...:a~.s:::.ı_'_01__JU.-.a...;11.a:.-ıu.a.4&_.a..ıaa.--1aoz:m..ıı.U.znıltAl1&...&J.L~ 

Vlncler, 250 bin liraya ısmaı 
lanmıttır. 

--0-

Rıhtunda yeni teıiaat 
Deniz Bank Galata rıhtımın 

da gemilere bol su verebilmek 
için yeni teıisat yapmıştır. Bll· 
haHa A vrupadan getirilen ve 
yerine konan Permatlt denilen 
Alet vaııtaalle gemilere tasfiye 
edllmlt temiz su vermek mum--kOn olacaktır. 

ft!annara·Ereiliainde 
bir kaza 

Marmara Brelllelnden ıelen 
bir habere söre, Kocaman isim 
1l bllyUk bir motörUn karaya o
turarak dellndlll blldlrflmlştlr. 

bilinen mUnuebetlerlnln mqru -:....---------

Kubliy ihtifali bir vaziyete getirilmesini latemiı 
ite de Hlisamettln bun& yanq. 
mamıttır. KubilAy ihtifali 18 nisan ~-

Müteaddit teklifleri nazan iti. nU yapılacak, Menemene hmır .. 
bara alımnaymca Sacide Hüsa • den heyeUer gidecektir. 

Hariciyede tayin 
mettinden yUz çevirmif, görilfme 
meye bqlaımfbr. Sacideyi çok 
seven HUaamettin kmn peoinl bt
rakmam11, evvelki akpm yokla Ankara, 6 (Husual) - Bey • 
raatplmif, tekrar ıörilfmelerlnl rut bqkomoloeluiu kançltarlığt .. 
iltemiftir. Sacide muvafakat et· na Hayrettin Yalm, Parla bat .. 
meyince Httumettln elinde tut • komolomluiu bnçUarblm& lıle
tufu jiletle kızın yUsl1nll boydan llh !llenbel tayin edllmiftir. ve. 
boya keamiftir. Sacide yetıeenler kllet emrinde birinci derecede 
tarafından otomobile konup Ha- memurlardan bqko1U10los Fin s 

· · ete alm .. 
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Şehir tipleri: 
Bir Alman Razeteaine 

göre 

lngiliz filosu sefer· 
Balıkesirden husu- her haldeymiş F · K k 

SlA gelen gail I ı.:;r:..~:::~b;:::.·:~r izmirde bir maliye memuru ~~:~in:~r~u 
6 :~~!:k~:~;~t:~ mUtalealar yU- mektep hademesini vurdu Asilerin reisliğini eline Yazan.. Osman Cemal ı 

Lokal Anzelger, dl7or ki: a ıyor 
Geçen gtın paeteler Ba1ıkpL - Dönu,te! "Bu beyanat, aulba karşı bir Akli muvazenesi bozuk olan Amman, 6 (A.A.) - Bir Arap 

zarmda (af yat) dl19 halka kL - Gelmemin! torpildi. Amirallik birinci lor- meımbamaan alınan haberlere 
l'J§lk yağ yutturan bir~ - Gelirim! dunun beyanatı, Alman1a11 aul memur güçhalle yakalandı göre ilk Filistin iht11Allne faal 
ba.haettller. Yal mereJee'nde ben, - ıSa. mti? hu lhlAl eden bir lmll gibi göa- • bir IUl'ette lıtırak et.mit ve o u. 
öyle kolay kolay mantara balan - sa&! termeCe matuf olan teeebbUa • İzmir, 6 (Huaual) - B~ kapıyı çalıp Kemali dıfan ça _ mandanberi lrak'a iltica eylemif 
takımmdan oJrn•dJlnn halde bir • • • • • • . • • • lerln bir zeylldlr, maamaflh in- Ka,._tqta Billl aokağmda zabı. fınnıtlardır. İçeriden aea çıkma. olan mefhur tabrlkltçı Fevsi Ka 
aykadar&ıcematrabUollumat Dönu,te 'b&ktnn, he~ ferm~. glllz filosu ıo gUndenbert (u· tayı ıaatlerce itgal eden bir ya. ymca ev muhasara edilmif,)>U e. vakçı, Iraklı 18 arkad&fl ile Bat 
raıb•mn hilebaz ollu hilebum de beni gözll11ordu. Dükkimn ö. fak mikyasta seferberlik) ha. ralama hldiaeei olmuttur: ve biti.tik olan binalar da tahliye datan ayrılmap muvaffak ohnut 
biri benİ ayle bir JDADdepleye dU. ntıne gel1nce yılıftı: , llndedlr... BakD'köy akıl hut&neainde te. olunmue. içeriye eözyqı döktü. tur. Fevzi, petrol boruauıuı ber. 
lilrmUttfl .kt olur Pl1 değil! Şlm. - Budırman hazır. davi görmllf olan lmıir maliye ren bomba atılmak, itfaiye tara. hava etmek suretlle Kaverayif. 
dl bura.da tıemtfol, yerini, yur. - Ver bakalmı! y ı d k• memurlarmdaıı SaknlJ Kem•Un fmdan au eıkıhnak çanleri dil· terlaya gtnmı ve lıyanm batm& 
dunu yazmıyacaiJm bu köpoğlu . ~e tam ben parumı verirken ugos avya a 1 tedaviye rağmen ara aıra buhran etınWmU,. KtlddeiumumJıliğe mU geçmek Uıere Ajhm yakmmd& 
herif yeni açm11 olduğu dilkkL bizim matrabaz oğlu matrabaz •o b• Al pçirdiği görWmektedlr. Kema. racaat edilerek l(emalin ölll ola. 'Filiatin toprağma dahil olnnıt • 
ıaıım: önUnden pgerken. bir ak. dtlkldnm bir kateainde bqka it· 't ın man Un Karata.o orta okuluna giden rak yakalanzruusma mUHade le • tur. 
tam bana t.ebeDIJI oldu, camekl. le meegul olan tıknaz kanama .. ... • • • 14 yqmda Vahit lwnlnde bir oğ- tenmlttfr. Kencli8inln, ullerin rellll llln 
nnıa - ..__."-· gUselce i8tlf .-.d•: HükUmetten utecliklen 1u --..:ıı- v~-' ı -..:ıı- Mlkldeiumumllik bu mUaaade. edllecefi rivayet olunmaktadır. .... -.- b 8a tılpmldekl Yatı 'ben, .._ redd 1 d VanAU". AaUllY .. uman_anMI . 
eltlti putmnaıan, elindeki ı - - • o an U oğlunun tramvay veya. otoblla Y1 venneylnce ıabıta memurlan 
;akla ı,marfıyarak aeeJendl: na oJduiu gibi pldır, eve gottlr Belgrat, (HU81111) - Lüblena. altında. kalarak ölecefi vehmine her teyl g6r.e olank 10kak kapı. Rumen hariciye nazın• 
• - Bunlara ım bahlJOll bayım. dimedlm ml? dan blldirildftine cöre. Yugoe • kapılmJt çocuiu mektel>e IÖD ıım kll'IDJI ve içeri girmlelerdir. nın ıeyabati 
bunları b&ltmna anma, bunlar - Got8receeem dedük L. lav devleti hudutları cl&hllinde. derme~ va.rpçımlftir. Kon~ Kemal memurlan tabanca ile Bllkreı, 6 (A.A.) _ RadQ,r a. 
butırma d.ejW! _Ne vahrt gotüreceğin~ Sen ki Slovanya mmtakumda Y&fl- komtU Kemale böyle 8Ylwna ka. kareıJamıı, fakat kalabalık ve jamı hlldlrlyor: 

Ben de bot bulunup .IONVer. onu. pWn olup de eve gotttre. yan 40,000 Alman mn zamanda pılmumm doğru oimadJimı, go. tabe.nca.lı gtirilnce korkmue, ta • Hariciye nazın B. Gatenco. Al 
dim: siye kadar, ya. mifterl ondan ia. bazı ta§kmca hareketlerde bu - cufwıu talıailden ahkoymama • bancasmı yere atmJt, tutulacağı manya hariciye DU1J'I B. Van 

- Ya ne ya! t.ene! hmmaya bqlamıetJr. Hitlervarl mm mektep hademeolnin çocuğu zaman bir aatJra aanlmJl8& da RJhbentrop'un bir davetJae 1ca • 
- Bnnıar mı! - lılitteri ondan istene, ne o. aellmlqmakt& ve beyaz çcınp getirip götUrmellnln de pek lJl elinden çabukça aımm..,... bet ederek 16 nilanda Alman,a.. 
- TabU onlar! Bunlar pastır lor anki biraz 4a mi§teriye vi- giyerek Almanyad&Jd gençlik tef kMıi1 oıabileoeflnl ICSylemifler • Kemal karakola götilrWmflt, ya. gidecek ve 18 19 nJam Ber. 

Dla defU diye .en onları e&yleml. rlnin! killtı formulyle guen bu Alman dir. orada ifadesi aımmaıc .._,,pe llnde pçlreeektir. 
Yorsun aten! - Ne guzel eöylUyon ya! O ya.. ekalliyet! ile Yugoalavya poliai Bu tawiyeler illerine. Kemal de aaçma u.pan .a.ler aöylemlt. B. Gefenco, Berlbıl alyantin. 

- Evet. onJ&rJ .ayHlyorum. On fi, ben mı,terl için almadım, gen arasında mflhlm bur hidi8eler hademenin gelip rftmeaine ruı bu arada tnsmz kraJile akraba den aonra, Myahatl.ne devam ede 
lara budmna dimeSler. eli ~ için aldmı. De haydi, olm'QIJtur. Verilen malam&ta IÖ· olmq, hademe Huan da. ite bq oldufunu ~ aQrmUeıtar. rek, henils kati olarak telblt e • 

- Ne derler ya? galdır tepBlJi, dolru eve eotnr! re Alman h~ Marlbor, JamJlbr. BugUn Buan Vahidi aı. Buda mpnh11m wrdu dilmemft bir programla Belçlb-
- Oalan. dil u.tlncle pydJr.. Kadın .,.,_ ,apllb w tberi. Ptuy ft Koçevye de birer lıallo. mak bere pliDce brpmıa Ke. Nqet lmünde bir pnç te bu. yı, Framayı ve İngiltereyi alp • 

taaca derler, dil u.tUnde p,.tır. n1 bir ..-U ktiıdl ile &terek loeluk açmak ietemill8 c1e Yu. mal cmn .. tat.DCMIDI biıden. gün ttltiln ameı.lnclm 19 )'&fiil. ret edecek ve d&ıUfte de ltaıJra. 
1ııaca! kapıya dollaldu. Sordum: pıav h~ ba talebi yersiz bire at.etııyerek Huanı Gc yerin. GWJun 10 ,..mden llrçülun11. dan geçecektir. 

-Dondurma 11tı bunlar be! bulduğu için muvafakat etm~ie den alır aurette yaralamıttlr. mıttJr. Neeet nlp.nl181mll aon 
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Eminönü Esir-
geme kurumu 

Mart ayı içinde çocukla
ra ne gibi yardımda 

bulunuldu 
Çocuk Esirgeme kurumu E..'llin

önü kazası ve nahiyeleri Mart ayı 
zarfında şu yardımlar.da bulunmu~ 

tur: 

\\ 

HARPUTLU ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
-31-

MAlimudun Petersenle bu ilk 
karşılaşması değildi. 

YAZAN: 
'MuYakkar Ekrem TAiu ----------

Açık te~ekkür 

Muhterem bir ailenin uful eden 

• VAKiT 
ADONE TARiFESi 

llemlt!kl!I Alt!mltk 
irinde dışıncl 

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

Tarifeden Dal kan Diri i~ 
için ayda otuz kuru$ düşüli.i 

Posta birliğine girmeyen yerle 
ayda yetmiş beşer kuruş za 
medilir. 

Divanyolu çocuk kütüphanesi 
binasında her gün elli çocuğa sı
cak yemek verilmiş, çocuk kütüp
hanesinde her gün muntazaman 
çocukların müşkülat çektikleri 
derslerden konferamılar verilmiş 

ve her hafta müsabaka yapılarak 
birinci, ikinci, üçüncü geienlere 
istelJikleri mükafatlar verilmiş ve 
bu suretle bir ayda 8 dolma kalem, 
4 sulu boya takımı, muhtelif mek
tep kitapları ve defter dağıtıhruş
tır. 

Zaten gayrimenun bir hava te. 
neffüs eden seyirci halk hoşnut
suzluğunu ıslık ve yuhalarla iz. 
har etmekte devam ediyordu. 

1908 de ve daha sonra 1911 de 
Paristeki müsabakalarda Dani • 
markalı ile iki defa güreşmiş il _ 
kinde tamamile alafranga sistem 
le tahminimce bir müsabakada 

Bu fena haber Danimarkalrya 

fena tesir etmiş olacak ki birden 

renginin sapsarı kesildiğini en 
geri koltuklarda oturanlar bile 
f k tm. t· V d"dük' 1 1 oğlunun bağlandığı hayat sigorta ar e ış ı. e u ça ar ça . . . • . . 
ma.z bitkin bir halde ·ışını bilyük lıır suhulet ve neza-

Abone kaydını bildiren me 
tup ve telgraf ücretini, aban 
parasının posta veya banka il 
yollama ücretini idare kendi · 
zerine a1ır, 

Spiker ertesi akşam için Pe. 
tersenin Kızılcıklı Mahmutla icL 
dialı bir maç yapacaklarını ha. 
ber veriyordu. 

yenik addedilmiş, ikincisinde ise (Devamı var) 
hetle iyi neticelendiren, ödeyen 

Ertesi sabah günlük gazeteler 
dünya şampiyonu ünvanmın Pe~ 
tersene değil büyük Türk pehli. 
vanı Kmlcıklı Mahmut Yusufa 
yakışacağını ve maçlarını sabır. 
sızlıkla beklediklerini yazmakta 
idi. 

bir saat 24 dakikada mağlup et-1-----------
miş ve İsviçreli Deryaz'la kavga 
ettiği için bu müsabaka neticesi 
de diskalifiye diye bir şey icat e
dilerek hükümsüz addedilmişti. 

Şişli Halkevinde 
konferans 

"tlNYON,. Şirketinin müdür ve 
erkanmm gösterdikleri insanı ko

laylığa açık teşekkürlerimi bildir
me1de şeref duyarım. 

Tiirkiuenin her po:sta mukezind 

VAKITa abone yazılır. 
Adres değiştirme ücreti 

25 ı.uruştur. 

llu alqam saat 21 de, Şişli Halk
evinde profesör doktor Muzaffer E
sat Giit·lıan lnr:ı fınclan (ihtiyarlık 

"e ihliyarlama) me,·zulu bir konfe-

Vekilleri 1LAN ÜCRETLERi 

Binaenaleyh, bu maç tam bir 
intikam hissi taşıyordu. Malı _ 
mut, elinden gelse üstelik on bin 
dolar verecek, tek Petersenle ka. 
pışıp ıvıra kıvıra ezecekti. Mah
mudun sonraları lstanbulda ve 
Eskişehirde anlattığı gibi bu mü. 
sabaka muvaffakıyet ve şeref do. 
lu koca güreş hayatının en ehem. 
miyet verdiği ve arzuladığı bir 
hadise olmuştur. 

HIFZI NA LBANDOCLU Ticaret UAnlarının santim 
satırı sondan itibaren illin sa) 
falarında .CO; iç snyfal::ırda 5 
kuruş; dördüncü sayfada ı 

ikinci ve üçüncüde 2; birincic.1 
4; başlık yanı kesmece 5 lira 
dır. 

İhtiyacı olanlara .defter, kalem, 
ve mektep kitapları verilmiştir. rans ,.e arkasından bir konser veri

lecektir. Herkes gelebilir. Kütüphaneye Mart ayı zarfında 
313 8 çocuk devam etmiş ve 5 7 5 
çocuk kitap almış, 532 çocuk geri 
getirmiştir. 

O gün öğleye doğru otelinin 
odasında istirahat etmekte olan 
Mahmudun kapısı hızlı hızlı vu
ruldu. 

Darüşşafaka mezunları
r1nın kongresi 

GÜZELLiGiNiN Büyük, çok devamlı, klişe! 

renkli iltm verenlere ayrı ay 
indirmeler yapılır. Resmi ilanla 
rın santim - satırı 30 kuruştur. 

Havaların açık olduğu günler
de çocuk parkında kendilerine eğ
lenceler tertip eldildiği gibi müte
addit sinemalara da yüzlerce ço
cuk gönderilerek eğlendirilmişler
dir. 

Buyur hitabını beklemeden i
çeri giren ziyaretçi Petersen idi. 
Selam sabaha lüzum görmeden, 
yanındaki tercüman vasıtasiyle 

Darüşşafaka mezunları kurumun· 
d:ın: 

Sırrı Yok 
TİCARİ .MAHiYETTE OLMIYA 

Kurumumuıun senelik kongre top 
lantısında ekseriyet hasıl olamadı

ğından 8. uı:·rn cum:ırtesi saat 15 de 
Eminönii halkevincle tekrar toplan ı
lacaktır. Mezun nrkad:ışlarıınızın gel 
meler.i rica olunur. 

Seb e bn Var KUCOK İLANLAR 

Kızılcıklıya şu teklifte bulundu: 
- Mahmut, bu gece güreşimiz 

var. Sana şu on bin doları veri. 
yorum. Bana muhakkak mağlup 
olman lazım! Yahut ben de bu 
akşam güreşmekten vaz geçcce _ 

• * • 
Bir akşam evvel ge~en haller 

- tuhaf değil mi? - mükemmel 
bir reklam malıiyetine geçmiş ve 
müsabakanın yapılacağı tiyatro 

Radyolin 
Blr defa 30, iki defası 50, ü 

defası 65, dört defası 75 ve o 
defası 100 kuruştur. Üç a:ylı 
ilAn verenlerin bir defası beda 
vadır. Dört satırı seten ilAnların 
fazla satırlan beş kuruştan he 
sap edilir. 

Şişli Kızılay müsameresi 
Şişli Kızılay cemiyetinin Maksim 

salonlarında tertip ettiği gece eğ
lencesi bu senenin en muvaUakıyet
li ve parlak bir rnii~ameresi olmuş, 
büyük bir hasılat bırakmıştır. 

Bütün sanalkı1rl:ır, bu eğlentiye 
derin bir memnııniyeUc iştirak et
mişler ve hiçbir ınacldl menraat dli
şünmemişlerdir. İstanbuluu Garden, 
Loııdra, Şen, Turan, Florya gibi 
müesseseleri bütün varyete numara
larını yollamak Ye Parkotel Mazarik 
orkestrasile iştirak etmek suretile 
K ızıl:ıya karşı büyük bir nezaket 
\ e red:ıkurlık göstermişlerdir. 

füiyük ve kıymetli snn:ıtk:lrımız 
Münir .Nurettin ıle nıüftchircn işti· 
rak çıtiği bu müsamerede en yeni 
prır~·aları harikulade bir muvaffakı. 
~et ,.e istekle okumuş, dakikalarca 
al .ış tufanile karşılanmıştır. 

ğim. 

İşlerin yine bir kere daha sar
pa saracağını çabuk kavrayan 
Mahmut burada bir akıllılık gös. 
tererek: 

- Peki! öyle olsun! .. dedi. Ve
rilen paraları da alıp cebine yer. 
leştirdi. Maksadı kaşkarikoya ey. 
vallah deyip paraları iç etmek de
ğildi. Böyle bir şeyi hayatında 
bir kere olsun kabul etmemişti. 
Onun ~-•wwli''Jilı J"llltşu 
idi: Eğer Petersene red cevabı 
verece~ursa'1iasrnmı o'E~"'D.er 
gibi kaçıracak ve burada namını 
ve kabiliyetini müdafaa etmeğe 
imkan bulamamış olacaktı. 

1 . . . . ..... ............................... ........ : 
binası erkenden tamamiyle dol - : • : 

m~!~~min işaretiyle mindere ~Alemdar sınaması[ 
gelindiği zaman hasmının elini J İKİ FiLM l 
sıkmak üzere köşesine giden Kı. ! ! 
zrlcıklı Petersene ingilizce: 1 - Racanın hazinesi 1:.:: 

- "Ben vazgeçtim! .. Mü.saba_ 2 - Damgalı kadın . 
kamız ciddi ve hakikidir!..,. deyi. • • ._. .................. --................•. -.. . 
verdi. 

Hizmet kuponu Dl!Uunlu 
küçük ildıı tarifl!:sl yüzde 25 
indirilir. 
Vakıt hem doğrudan rioğru
ya kendi idare yerinde, hem An 
kara caddesinde Vnkıt Yurdu 
altında KEMALEDDlN lnEr-; 
lJAn Bürosu eliyle il!ln kabul 
eder. (Büronun telefonu: 20335) 

,:::::~ün gece == 

:LALEyu 
Bayan Gertrudt Erhard da piya

nist profesör Franz ).fülbavcrin işli
rakiJc garp musikisinin seçkin par
çalarını mU\·affakıyctle teren nüm et 
miştir. Bilhassa miniminilerden Ba
yan Neci~, Gülderen, :N'imet Ye Şu
lcnin nefis oyunları büyük takdir 
,.e :ılkışlarla karşılanmıştır. 

Maç saatine kadar vaziyeti bu 
suretle idare edecek ve tam ka. 
pışacakları zaman hakikati raki
bine bildirerek güreşe ciddi sarı. 
lacaktı. 

~~ Dişleri mikroolı:ırı'lo.n., çurnır-,;i 
İl ıerden, iltihablardan koruya-fi 

Şeref verenler; Salon 
dan Takdir, filminde 

zevkle ayrıldılar 
iiDN(fd) ~ossn 

1 Paris lşıkıları 
Mü~amcrede İstanbul Yalisi ve ls

bııbulun en maruf ve yüksek ailele
ri dahil olm:ık üzere bin kişiden 
fazla clavclli bulunmuştur. 

Bu acayip teklifi ve kararını 
menaceri Haruna ve öğle yeme. 

; rak sağlamlaştıran, hem deı· 
• minelerinin bozulmasını ve 

~ sararmasını menederek daimi 

! bir güzellik muhafaza eden asi 
İ nn en kuvvetli diş macunudur 

.. __ ..... Filminde-s=-ı 

Şişli Kızılay cemiyetinden aldığı
mız mektupta, bu ınüs:ımere:rc müf
tehiren iştirak eden değerli sanat
karlarla varyete sahiplerine, otoma 
hillerini tah~is eden ve para topla
mak hususunda calışon aziz komşu 
hıra ve vatandaşlara teşekkür edil. 

ğini birlikte yedikleri Şerife da- Umum Miioılürlüğü binasının 
hi açmamıştı. Yalnız içinden kıs temel hafriyatı yapılırken 2 bin sene evveline ait muhtelif mezar
kıs gülüyor ve: ı lar meydana çıknuşbr. Bu mezarlar iki buçuk met:re ,genişliğinde 

''Alacağın olsun ulan gavur! ve iki metre irtifaınc!adır. Duvarlannda muhtelif resimler mevcut
diyordu. Ben seni kıstırmasını bL tur. 75 santim )'iiksekliğinde ve murabba şeklinde bir de taştan ka
lirim. Sen.misin kaçan ve beni pm vardır. Mezarların içinde iki ve üç tane iskelete tesa•düf edil
tongaya bastırmak isteyen? Dur mekteciır. 

j; Her sabah. öğle ve akşam yel mek lerden sonra günde 3 defa• 

~Radyolinl VAK Uii a 
abon<e 
00Ulfl)lYJ~ sana bir oyun oynayım da ömrün hkeletleı'<le Tarih Fakültesinde tetkikat yapılmaktadır. Devir 

ıı• .. !-tedir. yettikçe aklından çıkmasın! . ., ve zamanlariyle !hangi milletlere ait olcluğu meydana çıkarılacakbr. 
~ ===s ====-- ----ç --- --4 

1 
Ka_ramazof Kardeşler 

Yazan: Dostoyevski 

ÇeTf~: U•klu Süha Geaıiu llİI 144 , •• 
- Yapma... Bırak, senin olmadan 

fApma ..• Dedim, ya ben seninim ... Onun 
da bulunduğu bir çatı altında olmaz ..• 

- Peki canım .. Belki hakkın var ..• 
Dimitri, böyle dedi ve ona sarılı kol

larım çözmeden yatağın yanma diz 
çöktil. 

- Vahşi fakat asilsin Mitya!.. Hay
vanlar gibi hareket etmiyelim... Güzel 
ve ince bir köprüden geçerek oraya va
ralım. Beni uzaklara götür Mitya ... U
zaklara ... Anlıyor musun çok uzaklara. 
Burada kalmak istemiyorum. 

- Peki, yavrum, peki ... Seninle bir 
~ene yaşamak uğrunda bütün ömrümü 
veririm ..• Fakat ah şu kanın akıbeti ne 
olduğunu bir bilsem. 

- Hangi kan? 
Mitya dişlerini gıcırdatarak: 
- Hiç, dedi; Gruşinika, sen faziletli 

bir ömür sürmemizi istiyorsun. Halbu
lrf ben, Xaterlnantn parasını yedim. Çal 
dım gibi bir şey. 

- ıı::aterin mi? Katerin, o benim gl:Sr 
düğüm krz mı? Hayır, sen onun para-

sıru almadın. Ver, geriye. Benim para
mı al, ver. öde borcunu ... Ne bağırıyor 
sun? .. Benim nem varsa, hepsi senindir. 
Paranın lafı mı olur aramızt:fa ? .. Bazan 
şaşkınlığa uğrar, saçma işler yaparız. 
Elimizi kirletiriz. Uzaklara gider, top
rakla uğraşırız. Çift sürer, ekin biçeriz. 
Çalrşmamız lazım anlıyor musun? .. Bu
nu bana Aliyoşa emretti. Ben, senin 
metresin değil, karın, esirin, kulun, kö
lek oalcağım. Senin için çalışacağım. 

Birlikte Katerina.dan aL diler, parasını 
veririz, sonra başımızı e.hr, gideriz. O
na parasını ver ve beni sev Mitya !. Hem 
onu unut artık. Eğer hala seversen bo
ğarım o kızı, gözlerini çıkarırım. 

- Seni, yalnız seni seviyorum, Sibir
yada da seni seveceğim. 

- Sibiryada nu ? .. Niçin Sibiryada?. 
Pekala öyle olsun, Sibiryaya gidelim. 
Sen nerede isen orası güzeldir. Orada 
da çalı~mz ... Boyuna kar yağar .. Ben, 
kar üstünJ:le seyahate bayılırım. Kızak
lardaki çıngırakların aesi pek hoşuma 
gider. İşitiyor musun? lşte uzaklarda 

bu çıngıraklar ötüyor ... Demek geçen 
yolcular var ... Artık işitilmez oldu. Dur 
dular mı acaba? ... 

Genç kadın gözlerini kapadr. Uyu
muş göründü. Filhakika uzaklarda bir 
yol arabasının çanları işitilmişti. Mitya, 
başını Gruşinikanrn göğsüne koydu. O 
kadar ldalgmdt ki. çmgıraplarrn birden
bire sustuğunu, sazın, şarkıların otelde
ki bütün çalgı çağanağm ansızın bir ıne 
zar sessizliğile örtüldüğünü duymamış
tı. Bu sırada Gruşinika, gözlerini açtı: 

- Ne var? .. Benim içim geçmiş ... Ha 
evet çıngıraklar ... Ruyada kar üstünde 
seyahat ettiğimi görüyordum. Çıngırak 
Jar şıngırdıyordu. B~rabertlik; uzakla
ra gidiyorduk. Göğsüne sokuluyor, bir
teviye seni öpüyordum. üşüyordum ga 
liba .. Karlar kıvılcımlanıyordu. Ay ışı

ğında karların nasıl kxvılcımlandığıru bi 
lirsin değil mi? Sevgilimin kollan ara
sında uyanmak böyle ne güzel! 

Mitya, onun elleriyle göğsünü opu
yordu. Birdenbire genç kadının, kendi 
omuzu üstünden korku ve hayret dolu 
gözlerle bir yere baktığını gördü. 

- Mitya, kim bu bize bakan adam? 
Diye fısıldadı. De1ikanlı hızla döndü 

ve perdeyi kaldırarak bakan saygısız a
damla karşılaştı. 

Sert ve kati bir ses: 
- Geliniz rica' el:ierim ! 
Dedi. 
Dimitri çıkınca, odayı yabancıların 

doldurduğunu görerek durdu. Sırtında 
soğuk bir ürperme duydu. Çünkü gelen 
lerin hepsini tanımıştı. Şapkasında res
mi bir alamet taşıyan şu uzun boylu ih
tiyar, kasabanın polis komiseri "Kika
el,, di. Şu fevkalade şık çizmeli ufak te
fek veremli, müclıdeiumumi muavini idi. 
Onun cebinde dört yüz rublelik enfes 
bir koronometre taşıdığını Dimitri bili
yordu. Şu gözlüklü delikanlı ise sulh ha 
kimidir. Mektepten çıkar çıkmaz kasa
baya tayin edilmişti. Adını unutmuştu 
ama, şahsını pek iyi tanıyordu. Polis a
miri "Mavriki,, .de orada idi. Bütün bu 
madeni alametli aıdamlarm burada ne 
işleri vardı? .. iki de köylü ve ta köşe
de Kalganovla Trifon durmuşlardı. Mit 
ya: 

- Ne var efendiler? 
Dedi ve sonra birdenbire hatırhya

rak: 
- Ha, anladım 1 anladım! 
Diye haykırdı. Gözlüklü genç, ona 

yaklaştı ve ağır bir sesle: 

- Size söyliyecek bir çift sözümüz 
var. Şu kanapeye gelip oturunuz, liıt
fen. 

De.eli. Mitya tekrar: 
- Kan içindeki ihtiyar ... için ıdeğil 

mi? 
Diye inledi ve kanapeye düştü. İh

tiyar zabıta memuru hiddetten kıpkır
mızı, birdenbire delikanlıya yaklaşarak 
gürledi: 

# • • • :J 

---. 

- Anladın ha ..• Seni baba katili mel 
un seni! 

Ufak tefek genç, çıkıştı: 
- Ne yapıyorsunuz canım, sizde 

hi~ de böyle uygunsuz bir hareket utl1 
mayordum. 

- Sayıklryor, sayıklıyor... Halin 
bakın bir kere, elleri baba kaniyle bU 
la.şık, bura.da sarhoş bi1· zevk kaıdmını 
koynunda onu yakalıyoruz. Deli bu a 
danı. .. Düpedüz deli. 

Müddeiumumi muavini: 
- Kendinize hakim olmanızı t:ıvsi 

ye ederim, aksi takdirde .. 
Genç adliyeci sözünü burada kesti· 

Sonra ehemmiyetli bir tavır takınaralc: 
- Müstakbel Mülazim Dimitri Ka· 

ramazov, sizi babanız ''Fiycdor Pavıo· 
viç,, i öldürmek suçiyle itham ediyorut· 
Zavallı ihtiyar bu gece odasında katle' 
dilmiştir. 

Mitya, boş gözlerle onlara bakıyor, 
ne dediklerini anlayamıyordij. 

HAZIRLIK T AHKIKA T i 
- 1 -

MEMUR "PERKOTIN., 1N 
İŞE BAŞLAYIŞI 

Biz, İliz Perkotini, "Fenya,, ntn ;ır3' 
ha kapısını bütün kuvvetiyle çalarket1 
bırakmıştık. Bütün mahalleyi ayağa 'kal 
d ran bu gürültüden tabiidir ki. bm ( 
açılnuştc. Büyük bir korku geri r~,:" ,.. 
lan zavallı Fenya. bu giirültüden 3 

(Devamı 1·ar ı 
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'Bir sivri akıllının macera1aru 

.. 
ti 
rı 

·. 

~~~-~~:ğ~ 

Horoz dövüştürme yüzünden 
iki kişi yaralandı . 

. ba" I Terses umumi kütüphanelerın. 
Sivas, (Hususi) - Sıvasa ?." den ıkarılmaktır. Tcrses'deki 

lı Fengi Sağir köjW:d: h?~0~ do- ab~t ve camiler çeşitli mede. 
:ilştürme yüzünden ıkı kri:1;:1et~: ~yetlerin tesiri altında kalmış. 

Televizyon henüz bir tecrübe safhasında 
gır surette yaralanması ,._. tır Sanat ve eskilik baknnından 
'""'len b' hı:..ı· cereyan eu.,ış. · 
~ ~n . ~ ıı.uıse tetkike değer başlıca yedi tane 
tır; ~ıldırıyonım. ö Iüler top. mabet ve cami görülmektedir. . 

Koy meydanında k Y ş· di hala mevcut olan "Eskı 
Muntazam neşriyat yapan istasyonlarda televizyo

nun tekumülü için çalışılıyor 

1 k b' ·1 cc mevzuu ya.. ım annra ır eg en 1 al .,, in kiliseden camie çevril. 
ı-atm k . . h r zaman te cr a. camı . 

a ı?~ e dövüştürmek miş olduğunu söylüyorlar. ~~ıma-
drklan gıbı horoz ö •1 • • tarzı da bunu biraz teyıt et. 
istiyorlar ve :köyden mlebr aho~ u n ktedir Burası 17 inci asırda 
t ·1 ·1 ynI köyden r ım me · Kurulu~unun ellinci yıldönümü smaı ı e a d . Abdul- Ochen tarafından yapılmrştır. 
oğlu Mehmet 

1
ve kar ~şı bıra Burası 1962 tarihinde kral l.c. geçenlerde kutlanan Eyfel kulc-

lahm ih.orozlarmı mey ana • zamanında Mrsır meliklerin- si, bu yarım asırlık •bir hayattan 
kıyorlar; köylüler <le etrafını on r'u:ı Sam valisi Bay. sonra, bir genç gibi ortaya çıkı. 
halka yaparak tatlı, tatlı heye. den Mansu ~ fınd camic yor ve yeni bir vazife alıyor: 
canla meydanda yer alıp dövü.cıen te~u~ll~h tara an Telsiz telgraf istasyonu olarak 
Jki horozun vuru.,malarmı takip çevrılmıştir. k l"t mima kurulan bu kule harpten sonra 

c 
. 1. ki Bugün gene ozmopo ı • . . d l 

ediyorlar. öyle bır an ge ıyor . k u1 Ulucami de telsız telefon ıstasyonu a o 
horozlar kmşıyorlar ve iki kar- rl tanı.y~e ur muş 'imiştir B~ mıış, 1923 ten'beri de orada Pa. 
deşın. !horozlarını o-ao-alarmdan keza kılıscden çe'7

1
1 

ak el.e .. risin büyük radyo merkezlerih • 
b-0 A •• i inde eser o ar ... 

kan akıtarak yere mağlup ola • ca.mı~n \ b"T' aksam Türkle. den biri kurulmuştur. 
rak ....... ..;yor lına..bılece u un B' ca Bugün ise Fransamn ilk tele· 

~· • 1 . r de çıkmıştır ınanın -
Bunu gören kardeşler fena !la - rı~ e ın .n 1 1 • işgaline vizyon istasyonu da orasıdır ve 

de müteessir oldukları için mey. mıe ~hvıl~ Mısır 1 arın kulenin yeni istik'bali bilhassa bu 
dana. atılarak lsmailin galip ho. tesadüf edıyor. . •. sahada. görünmektedir. Çünkü 
:rozunu m~külatla yakalıyorlar; Buradaki kilçü~ mına.re camıı telsiz telgraf, telefon veya rad. 
ve nıeydanda. yere vuruyorlar. ise islanı mimarisınden ~rulm~ yo için bu kadar yüksek 'binaya 

İsmail de bundan öfkeleniyor: bir binadır. Bunun, Melık Tahır lüzum olmadığı halde, televizyon 
_Neden benim horozumu ye. imıinde bir :Mısır k~dan~ ta. ~şriyatı için bina ne kadar yük. 

re atıyorsunuz? diye onlara çı. rafından yaptınldıgı soyle~.ıyor. sek olursa o kadar jyidir. Zira, 
krşmaya başlıyor. !.ş kavgaya dö· Diğer bir camide, hukarn sesi nakleden rady~ ~algal~r~ 
külünc.e !smail cebinde bulunan Danyal'dır. Bu, 1361. ?en .sonra dünyanın sathındakı munharuyı 
çakıyı çıkararak :Mehmet ve kar. camie çevrilmiş bir kılısedır. takip ettiği halde, ziyayı nakle. 
deşi Abdulahr ağır surette yara. ''Yeni cami,, ise tamamen Türk den (yani televizyonun görünmez 
lıyor. Yaralılar Sivas memleket eseridir. Ve 1220 tarihinde mi· vasıtası olan) elektronlar düz bir 
hastanesine getirilıniş suçlu d~ ralay Hacı Ahmet Bey tarafın. hat üzerinden gidiyorlar. Onun 
tevkif edilerek ihakkmda. adlı dan inşa ettirilmiştir. Bu camiin için, neşriyatı yapan anten ne ka. 
tahkikat başlamı§t,ır. yirmi odalı 'bir dersanesi de var· dar yüksek olursa neşriyat sa-

N e. Na. dır. hası 0 nisbette geniş oluyor. 
ÇukurovaCia bulunan "Tahtalı minare camii,, de bu Bugün, televizyonun inkişaf 
kıymetli mabetler havali Mısırlıların istilasına uğ. edememisin::leki ba.~lıca amil bu. 

Adana, (Hususi) - Çukurova. radığı zaman Abbas Pa§a tara. dur. Londradaki televizyon istas. 
da çe§itli mabetler vardır. Bugün fmdan yaptırılmıştp'. Minaresi yonunun neşriyatını ancak 40 ki. 
hu mimari e!!-erleri, üzerin :c de. ah~p old~ için buna "tahtalı lometre ÇC\Tcsindeki yerlerden 

f=f. r~ etütler yapılacak kıymetli ibi- minare c~iyorlar. alıeJ' kabildir . Bir istasyonun 
ı-er mevzu halindedir. Şimdiye aulür,~s'de mi1i.t\an son 40 kilometre çevreelndeki yerler . 

İİ kadar bu işle Hlyiki vcçhile uğ. rski in§aat arasmda mabetlere de televizyona abone alacaklarda 
U raşılmış değildir. Bunlar üzerin. ait eser mevcut değildir. pek büyilk bir yekiin t~kil e~J-

1 rle yazılmış derme, çatma notlar. Milattan evvel mabetlerin aza- yor. B unun için, esasen tesısatı 
~an b~ka bir vesikaya da .tesa. rneti yanında bunlar tetkike değ. pahalı olan bir televizyon istas. 

~ c1üf cdilememi~ir. Bura.dakı ma· rniyecek kadar fakir ve ayni za. yonu lazım olduğu şekilde k§.r 

1
, b
5

ki malfunatı da manda yenidir. temin edip ilerleyemiyor. 

Eiffel kulesi,nin televizyon an. 
it-.. K A teni en yüksek antenlerden biri. 
,_. di. Bu itibarla, t elevizyon tecrü. 

belerinde oradan çok istifade e
• Jlükunıctin '\'crdiiU knrnr iizeri-ı da Hatny:ı gidecek ,.c spor müsnba- dilmektedir. Filhakika, bugün. 

ne h . 'zdcki mıılıtelit muhkeme- kaları :r:ıp:ırakıır._ muayyen gün ve saatlerde mun. 
ler tcal~ı:ı~ ol<lıığundaıı, lıu nı:ıhke- • Zirant ,·ekllletı, tohum tcınlzlleı'.ıe tazam neşriyat yapılmasına rağ. 

k bir iki ·Jcrini arttınnnğa knr:ır verııı ştır. t . t h ıneıcrdc kalmış olan pc · oz .. C\ ·zı' •1 • '·adrosuna men Eiffel televizyon esı.sa. 1 e. 
nda muza - Tohum tcmı eme e' erı " ' . • ded' K •ncselc, nliıkndıırlnr ıır:ıs_ı . 'd n '>8 makinist ve çift n;ı .,. tecrübe mahıyetin ır. u. 

k · ıı d ı ektır IJu sene ) enı c - ~ . • 
c~c ):oıı.le .ha c. ·~~~ - F~ansız Jı:ı- cihaşı il.ive edilecektir: • lenin neşriyatı Parıs ve. cıv:u-m-

' L:ığ' edılen. ~ '·ta kal\ln • Almnn bandıralı lılıl 'okc '·ııpu da televizyon alıcı makınesı bu. 
ıı.cın mnhkemesınden ııçı,.. . · '00 Al · ' ld • · 
1 1~ Bozô~·ük lıususl rile dün şchrımızc • nııın se)-ı luna n,halk tarafından o ugu gı. 
ıcnıurlard:ın .ı:.rnın " . · · · ad "d 

İd h b cilisine tayin edıl- ynhı gelmıştır. . bi muhtelif yerlerdekı r yo ı a. 
are mu asc c 1 lı şka • '-' ,, slavy:ı ile arumııdn :rcnı , f d da 

tııiştir l>Igcr ınernurlnr c :ı n A u.,o ı' imza eden he· resinin adamları tara m an 
• d'l ktir bir afyon ıın aşnınsı ed' B ,.., iyat \azifelere tnyin c 1 ece : . A • • 1.. Belgrattan şehrimize takip edilmekt ır. U n~r • • \' . ı . Jıükumctının n - yctıınız c un · .. tesisat cnı sp:ın) n . dil :Knrlo d" "ştür Yeni anlnşm:ı 931) sene- tan alınan nehceye gore, 

kara elçiliğine t:ıyın . e. c~clip iti· .onm~n:ı kadar muteberdir. tekemmül ettrilmeye çalışılıyor. 
1 u · . k da şchrımıze ., sı son • ... 
· Pczı l :ı 111 

• - Ankara- Bugün gerek verıcı ısta 'lyonun 
ın:ıtnamcsini vermek uzere • .. h ' . am"l k a-
l':ı gidecektir. ııu Afyon işlerı mute asaıs- neşriyatındakı. tek ~ • ~e.re . 

licııcrnl Fr:ınkQ.11"n Anknra ur. • b sabah gidiyor lıcı makinelerın tekamulü ıle, 
. Ati a scraretıne ları U t b' ekilde el 

illi njanı Pnlenzıra ". . gelme. A k adan §ehrimize gelmiş o- resmin oldukça ne ır § · 

t~Yin edildiğinden. s~le~ıc~~~ne gide- 1 ~·~~ tJer Cemiyeti afyon işle- de edilmesi mümkün kılınmıştbı:. 
ıııni mutcnkip yenı .. azı an 1 e d" akum G""'en gun" Pariste yapılan ır 

k · · "t hassıslarına un :r- """' lk 
cc tır. kındn müte· rı mu e hsulleri ofi- tecrübe ile, bir senemada ha a, 

• Kömür havınsı hak r Vekil - Parkotelde toprak ma . . . rde üzerinlc televizyon 
lıassıslarca hazırlanan. rnı>~Jnlıer a- si tarafından bir ziyafet verılmıı· g~nış ~l . ti Bu diğer bir te.. 
ler ile) etine ,·crilmlştır. • • :ntal . gosterı mış r. .' . • • 
lındığın.ı ~üre lktısat. v~ka~~it;,i <ınu· tırM"t hassıslar memleketimizde· rakki sayılıyor. Zıra, şımd~?e :~
:ı;:ızını, Nafia ,·ckiıletı Ere J eyeti u e . .. . deki tetkikle- dar televizyonla neşre ı en ır 
'afık görmektedir. Yckille_r ti ~nr:ı· ki afyon işlen .uzenn bah saat hayal ancak 25X30 ila 75X100 
Lu noktnyı tetkik ederek ka rini bitirdiklerındcn bu sa t·metre eb'adındaki perdeler 
l' • 1 Pireye hareket ede- san ı ı leslıit cdcccl.tır. h lıcre sö- 10 lda vapura n .. ,.,.;ne aksettirilebiliyordu. Pa. • \' . d.ın selen n . ~. d 
t aşıngton an Türk - A. cekler.dır. . . teki Marignon tiyatrosun a 
c, Anl::ır:ıdn imznlnn nı Anıeri- B'u'tu"n memleketlerde tetkıkler rıs 5 t b'adındaki bir 

ıııc 'k nlaşması k d · • ?Xl 7 mc re e 
la r;~~7c~~~~ı~~:u 

0 

tn~~i~3~de~~;k;::~~ yapan ~ü~e~a:~:ıa;~;a:~a~ ~a'ı:' ;erdeye aksettirilen. .~ele,:izyon 
tıyctc vnı'ı icin nl.ıkn lecek cıns a y A kicili ·ini ışıkları, bu kadar bUyuk bır ~a-
li..llahiyct vermiştir. b 1 üııiver· dırmak ve umumı afyon e g haya büyütüldüğü halde, netlı • 

• :\la:ırif ,·ckiılct~. lst~n. 1:
1 

nıuhteliC azaltmaktır. gwinden fazla bir şey kaybetme -
'-ltcsi eılebly:ıt fnkııltesın~ roCesör . . 
dcr·ı . . . >'ki ccnebı P f'• h kkında mı~tı. " erı ırın · t'r N ı a · · ıl.ıLa ı· ~t ııc knrnr ,·erınış ı.. ı' e Televizyon neşrıyatı, veren ıs. 

'
1
• ge ır mcı. . tıp s . k f ns 1 

• lnlıis:ır fdnrcsi )·eni bır ·nptır· on era tasyondan havaya, elektron ar 
~:ır:ı ı:ıkarm:ık için tetkikler ) . Halkevinde 8 Nisan !halinde dağıtılıyor. Bunlar hava. 
111:ıktadır. r Yioli A • Beşıktaş t · günü akşamı Ede- da yukarıda da söylediğimiz gi-

• ltnl) :ın mimnrı ~'iol 1 ,•npıJ:ıcnk 1939 c um:r es? k 1 m "'efi Bay bi 'düz bir hat takip ederek iler. 11 ln;:ı • 1 k şehırclc ~ 1 b' t Fakültesı a e : ' . 
1 ~ l n sıt ere. •· r kahvesi ,.c o- ıya k tarafından (Şair liyorlar. Evlerimizdeki televızyon 
"ıııa·ıark snzıno, ,.ı i ıır. S tk A ozan ·ı 

~. ıııa' iıı~~nt yerlrii ıeslıit etru ;drı· 1 
/ hayatı ve eserleri) hakkında makinesi bunlar, anten vasıtası e 

\Jutc:lı:ıssıs mimar, J.ünapıırkın halli ı-:c 1 f ans verilecek, konfcran· alıyor. :Makineye geçen bu elek. 
1 . de ınn b r kon er . d .. . d t"tr 

'
1
J ı>roje-;inl bir ııy cı.n 1 

•1 urupumuzun milli bır tronlar, kato uzerın e ı eme. 
Ltıediyeye günılerecektır. kuHibü,, sx te~sı k~ edecektir. . ler husule getiriyor. Bu titreme. 

• Ad:ııı:ının '"I'orosspor ·akın temsılı ta ıp 
Srnı:leri, temsil vermek ilıerc :t 

ler (ihtizazlar) fosforlu bir taba- ğer baletler arasında da "Dafnis' 
kaya aksediyor Ye elektronların le H!oc,,; "Örümceğin ziyafeti,, 
noktalar halinde getirdiği resim, vardır. 

bu fosforlu tabaka üzerinde (ie. Bu eserleri intihap ederken 
kil alıyor. Bu şekil de, bir adese Paris operası bilhassa şu nokta. 
den geçerek, sinema makinesin. ya dikkat etmiştir: 
den film nasıl büyürse, o suretle Fransız halkının çok sevdiği 
büyüyerek perdeye aksediyor. bazı klasik opera veya baletler 
Tabii, şekil ne kadar büyürse net. olabilir ki, Amerikan halkı hoş
liğinden o kadar kaybetmektedir. lanmaz. Bununla beraber, yalnız 
Onun için, şekil mümkün olduğu yeni bestekarların eserlerini oy _ 
kadar net ve koj-u olmalıdır ki, natmak ta muvafık olmaz. Çün. 
fazla büyüyerek perdeye aksetti- kil Fransız opera sanatını bilhas. 
rildiği zaman açık ve silik bir hal sa klasik eserler gösterebilir. O. 
almasın. nun için, her iki cihetten birer 

Sinema makinesinde, perdeye muvaffak eser sayılabilecek ope
aksettirilen filmi, net göstermek ra ve baletler seçilmiştir. 
mümkündür. Zira, fazla L5ık ve. Paris Opera artistleri, Nev. 
rildiği takdirde film net görünür. yorktaki temsillerinden Şikagoya 
Halbuki, televizyon perdesine ak. giderek orada da bir iki temsil 
seden ışık bizim makinemizde is. vereceklerdir. 
tediğimiz şekilde fazlalaştırıp ek. , 
siltebileceğirniz bir ışrk değil, ha
va.dan gelen elektronların ışı. 
ğıdır. 

İşte, bugün televizyonun halle. 
ledilmek istenen zorluklardan bi. 
ri de budur. Yapılmakta olan tec. 
rffbe ve tetkiklerde, alıcı televiz. 
yon makinesine gelen hayali, pcr 
deye, makinein içine, bir yolunu 
bulup ışık ilave etmeyi mümkün 
kılarak, daha net ve parlak bir 
şekilde aksettirmeye çalışılıyor. 

Nevyork aergiain,- 
opera 

Nevyork sergisinde radyo ve 
musikiye bUyilk lbir yer verile -
cektir. Amerikan radyo birliği 
(R.C.A) sergide büyük bir pav. 
yon kurduğu gibi, muhtelif kon. 
serler, balet ve opera temsilleri 
için de büyük salonlar hazırlan. 
mıştır. 

Pa.ris operasından bir grup Nev 
york sergisinde temsiller ,·ermek 
üzere Amerikaya gidecektir. O -
peranm büyük ve meşhur opera 
ve balet artistlerinden mürekkep 
olan bu trup orada başlıca Ra. 
meau'nun "Castor et Puulux" o. 
perası ile, meşhur balet artisti 
Serge Lüar'ın şaheseri ' 'lkar. 
yus,, baleti temsil edilecektir. Di 

l sviçre radyo şantö::lcriıulcn 
Matnuı::cl Margrit Tis 
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ği • l'J. 13 ~Iernlekct ~aal nrıırı, ajans 
ve ıııelcoroloji h:ıhcrlcri. 13.15 • 14 
~lüzik O\nrışık program - Pi.). li.30 
Konuşma <lnkıl:ip tarihi dersleri • 
II:ılkcvinılı•n naklen). 18.30 Program. 
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Futbol, Güreş , Yüzme . 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 
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BIRINCıYE 

Bir Bisiklet 
ı::crsiııli Ahmet 

18.35 Müzi~ (Neşeli müzik - Pi.). 1 
Konuşma. 19.15 Türk müziği (Fn~ı 

heyeti). aÇlanlar: Hakkı Dermnn, c~ 
ret Kndri, Hasan Gür, Hamdi Tokııy 
Bnsri Üfler. Okuyan: CeH'ıl 1'oht • 
20 AJ:ıııs, meteoroloji haberleri, . ı 
meni borsası. (Ciyat). 20.15 Türk ııııl 

ziği: Ç:ılanlnr: Vecihe, Eşref ı. lı ı 

Kcmnl iNyazi Eeyhun, Cevdet C.. ı:l.ı 
Okuyanlar: Necmi Rıza Ahıskurı ' 
nadire Neydik. 1 - Nihnenl l>l" 1 

vi. 2 - İsmail Hakkı - Niha,•cnı ~ ıı 
rük scmni - Feryadile yad e)lcı ,•ıı 

3 - Hacı Arir beyin - Nihavent · .ır 
kı - Ş:ır:ıp iç gülCeminde. • - 1: ı. 
mi lıeyin - Nih:ı\•ent şarkı - sn. <l 

süzüp de ey melek. 5 - Fahire 1 ,r 
san • Taksim. 6 - Nihavent şaı "' 
Söyle nedir balsi ahın. 7 - iKlııııl'll 
şnrkı - H:ıkmııyor çeşmi siynlı. 8 
HeCik Fersnn - Hüseyni şarkı - J.li 
bnkıcı lıirleşerek. 1) - Sadetıin Kay 
ıııık. - .Muhayyer şarkı - B:ıt:ın gii 
lrnnn benziyor. 10 - Ualk Türküsü 
\y doğdu bntmadırnı. 21 J\lemleke 
.nnt ny:ırı. 21 Konuşma (11.;ıftnlıı 

'por servisi). 21.15 Eslı'!!n, lnlnil."ıl 
.:ımbiyo - nukut borsası (fiynl). 21 
25 Nnşcll plılkl:ır - R. 21.30 l\lıizı 
(Senfonik plılklnr). 22.30 Müzik (~h 
loclilcr • l'l.). 23 J\lüzik (Cazb:ınd . 
Pi.). 23.45 - 24 Son ajnns halıcrlerl H 

ynrınki program. 

:UMARTESl - 8/1/1939 

13.30 Program. 13.3:i .Müzik (So
lbller ·Pi.). H Memleket sanı a~ıırı 
Jjans 'c ıııcleoroloji lı:ıberlcri. H.1 
Türk müziJi (Halk liirkiileri \'C oyuıı 

Jı:ı\'alnrı). aÇJanlnr: Hakkı I>erm:ın, 
Eşref Kndri, Hııs:ın Gür, Hamdi To· 
koy. Oku.rnn: Mnlınıut Knrınd:ış. l4. 
40 - 15.30 l\lüzik (Cu:bancl - Jll.). 17. 
30 Program. 17 .35 Müzik CDnns sa
Jti • Pl.). 18.15 Türk mür.lği (Fasıl 

heyeti - Knrı')ık program). Çnlnnlnr: 
Hnkkı l>ernı:ın, Eşref K:ıdri, Uasan 
Gur, Hamdi Tokay, aUsri Ccıcr. O· 
kuyanl:ır: Ccl:il Tokses ''e 'J'ahsin 
K:ır:ılmş. 19 Kontı'51lln {Uış politlkn 
lı!ıdısderi). 19.15 Türk nıüııği (Halk 
.ıımlki:;i - Aşık \'eysel \'e llırohim). 
l 9.30 Türk miiziği: Çnlanlar: \'ecilıc, 
ılcş:ıt ı:rer, Ziilıtii llardııkogıu, Huşcıı 

l\unı, Hcrik Fcrsoıı. Okııy:ııı: Muzur
Cer llk:ır. 1 - Numnn n~ıının şev· 
kczln peşrevi. 2 - Dcdcnııi şe,·kevın 

beste - Jlusııu 7.ntın gibi lıir dilber 
simin endam. 3 - Suphi Ziyanın -
ŞcvkeCın şnrkısı • !)inıtli ay lıir sen ü 
"lrııindir sudn. • - Lcminin • Sc,·k
crzn ş.ırkısı • Şikıiyct etme cnnanıın. 
5 - Huş~n l't•rit Kam • Kemençe lnk· 
simi.() - 11. Mıılııııut - Şc,kcCza şnr

kı - J:~ sen·u gülznrı \'Cf:ı. 7 - Uedc
ııın • :)c\kcfza )Ürük scııınlsi • Seri 
ziılCü ıınlıcrinln. 8 - Sail dedenin -
:)cvkeCza saz semaisi. :.!U Ajans, ııı~
tcoroloji lıabcrlcri, zirai borsası (Cı
.)JI). :!U.15 Temsil (Kr:ıl eğleniyor[ 

ı{ıgoktlo). Yazan: \'iclor Jlügo. Ter· 
ciııııc , c rudyoCoııik nıoııtnj: Ekrem 
Rc~it. 'l'cııısilc küçük orkestra Necip 
9şkının idaresinde, Yerelinin rigo
lctto operasından p:ırçnl:ır çalnrak 
ı~ıir. •, l'deccklir. 21.15 l\lernleket sa· 
ut 11\ıırı 21.15 Eslınm, tahvilflt, knııı· 
bh o . nukut borsası (fi) ııt). 2ı.2::ı 
!'\~seli plaklıır - H. 21.30 Konuşma 
(Sı; spor'.ırı h:ıkkınclıı). 21.45 J\lil
ıik (Opera ıırynl:ırı • Pi.). 22 Haftn· 
tık po:.la kutusu. 22.30 Müıik (Opc· 
retler - Pi.). 23 Miizik (C:ızb:ınd - Pi) 
23.4:> • 2-t Son aj:ıııs lı:ılıerlerl ,.e 
yurınkl 1ıro11rıını. 

llAJ.K OPERETi 
Bu akş:ıııı 9 ıl:ı 

Zozo D:ılın:ıs'l:ı l~mıi/u 

Cumartesi: Yı·ııi operet 
ım om.ıı.ım 

ikinciye: - Şık ve kıymetli tı;r saat: üçüncüye : - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdar. onuncuya kadar: Birer bo·~ 
yun bağı; 4 ki§iye birer çift ipekli çorap: 10 kişiye birer adet 

Ta!.yare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bil· ,,..~J TUJtı\N TiYATROSU 
yukkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki. Bu nkşarn 

· J (llıi11ııl: Mıiwmcrc) §ıye birer tuvalet sabunu: ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he.

1 
4 ~ \'iiksck oku) ucu Mıınlliı 

diyeler. • Zo:ıo Dalına'> 

1 1 
o\ııılı.mıılıir 'e izzet b:ılıçeı;i snz he 

Müsabakaya ıştirak K' p '!lU : -3 4!!~ - yt.llrrf. E. S:ııli 'I'ck ve arkndnşlıırı: 
• ( JT\ \T tI.AMI (\'odvil 3 P.) 
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~--~~~-----:-----------------.-... Amerika ayan meclisinde 
hararetli müzakereler 

Londradaki r--Heyecanh Zablta Romanı --

Görüşmeler bitti Bitarafhk kanununun sürafle lngilizceclen Çnıren = H. MONlR 

KURU KA f ALA R l N ESRARI 
<Bat tarall 1 8C141e) 

ile lngiltere hilkUmeti anamda 
yaprlmllkta. olaıı mUzabrelerin 
neticeef, metni Polonya ile lngll
tere ara1md1 iki taraflı ve de.. 
vamlı münuebetler tesis edecek 
olan )>ir itHi.fname a.kdi ola. • 
cak'br. Bu it.illfname, her aa.ha. 
da me.ı birlifi yapılınunu der -
Pit edecektir. lWi.fna.me, Avru.. 
padaki mel&i blrllifnde daimi 
bir amil teetu edecekt.lr. 

ren Lord Pi71DOuth, istiklalinin -1 O -
tehlikede ol:iupa takdir husu- gözden geçirilmesi isteniyor 1 Elini cebine ıokarak laiatal bir 
sunun Polonyaya ait olacatını bil V i 

1 
• CA A ) kurukafa ~ıkardı San 

dirmiftir. aş Dl on, u • • - Ayan mecl Ule dün)'UID ulr aksamına karşı • . . ~ • avucunun 
YAHUDiLER MESELESİ llsi hariciye encürtıeninde beyanat- taarruı ıcra11 iç.in bir ihtiyat de- ıçerııııicle tu~rak: 

D.E ta bulunan B. Slimson, demiştir ki: poau vücuda ıetırmek emelinde bu- · - tıte, dedi. 
HALLEDtLDt Hellh ·' dil d azırua D)a a mevcut olan I Junan askeri düşmanlarına karşı aJ- - Milfettiı Teriman buraday-

Londra, 6 (A.A.) - Reuteri'n anormal vaziyet, senelerce ,.e hatıl ni surette muamele yapmak ınec- ken kendiıine bu kurukafa meae-
diplomatik muhabirinin Londrada· onlarca sene. 1'1rebilir. Dünyada en buri)'elinde bulunuyoruz. lesinden bahsettin mi? 
ki Polonya mahfillerinden atren- kunetli olaa 7 dnletten 3 ü, mil - Daha ıeçenlerde fspanyanm me, .. 
eli.. ·· I il p leUerln miltekabll hilrmellerl akide- ru hükfımetinl Mussolini ve Hitler. - Hayır. Sınn bu husustaki 
ııne ıore, nı tere • olonya ılnl reddetıni,ıerdir. Bunun için bu den müzoheret ıürmekte olan asile· arzunuzu bilnıedilim için ıuama-

ittifakı daha flmdi:len bir emriva- dnletler, cok mahirane bir teknik re kartı bndlslni mlldaraa etmek iı muvafık buldum. 

- Ketele turada. dl,_ 
devam etti. Mort bu lı:wMlıı:ıdıiıl 
muhakkak ele ceçirmek istiyor. 
DJJ'kaatla bir süril cinayet iti 
li de raıe alaqtır. Solo 
bu itten kurtarabilmek._ 
nın öJ:lilrüldUğü cOn 
ıurette ortadan kaybolmq 

İngiliz Başvekilinin bugün A. 
vam Kama.namda. yapacağı be. 
yam.tm metni ıeçen akfam Po
lonya aefaretbane.inde verilmlı 
olan slyafetten llOnr& kaU olarak 
telt>it edilmiftlr. 

itidir. t'ki memleket arasındaki li· ihdas elmişler Ye bunu son sene. çiin ibllyacı olduilu silahları satın Leroy bundan sonra banyo dai 
yut ve diplomatik itbirliti, ıeniı ler içiadıe tam bir muntrakıyetlt almak hakkından mahrum etmek su resine ıirerek bir banyo al:b. Ve 
"hudutlarile tesbit oıunmuı ve Po· tatbik eylemlılerdir. reliJe Amerika hilktlmelinin meşru lbl d ~ ti • 1 
lonya Yahudileri muelesi Uaerin- Bu devletler, eakl mütekabil bilr- ıenımı, oldulu bir hüldkmetin yı- e ae. e••I np, mese eyi bir de 
de de bir prenaip anlqmaaı wJnıa met ıiıteml zamanında yapılmıt 0 • kılmasında kunelli bir lmil olduk. kanııile ıörilfmej'e bqladı. 

nan Luiz Selbiyi de meydana 
karmak için bu kurukafalann 
çok ıu~umu olacaimı zanned 
(Leroy tabakumdan bir licara 
kararak yaktı) Bana 8yle celi 
ki bu mesele "Leroy - Ferıu• 
tmna bUroau,, için çok milhim 
meseledir HY&ilim... Bu huı 
reımt rabıtadan yardım ıare 

cefimi.ri zannetmiyorum. B. 
onları laıl:lırnq bulunuyoruz. 
Yell birind 1nırukafayı on 
ukladıfımu için bbi ul1 af 
mezler. ikincisi için ile, katil 
çile aranan bir adamı ba 
aarmıı bulunuyoruz. (Siı 

KUtebaum lnclliz ve Polonya.. 
lı ekaperler, Polonya .taretha. 
n•indeki &lyafetten aonra beyan 
namenin mUtterek bir metnini 
t.anwlm etmltler ve bu metni Lord 
Hallfaka ile B. Beck tarafından 
tavip edilmek i1.r.ere iki devlet 
hariciye nuırmı. tevdi eylemif. 
led:lir. 
~YNIN AVAM. KA. 

KARASINDA iZAHATI 
Londra, e (A.A.) - Avam Ka. 

muumda B. Çeml>erlayn, B. 
.. ne yapılmıt olan ~örlllme. 
lerin gen.if bir uhada cereyan 
etınlo ve iki hUk!Unetin ••bazı u
mumi j>ftDlipler haklcmda tam 
bir itlW halinde., bulunduklarmı 
ı&ıtermlt olduğunu beyan etmılf. 
tir. 

tkl memleketin lnclltere lıil • 
kOımetl tarafmdan Polonya hWd~ 
~ verilmiş olan timdlkl mu. 
vükat ve bir taraflı tem.ina.t ye
Jlbıe blm olacak dafml ve mu. 
tekabfl mahiyette bir itflifa işti. 
rat etmeğe amade oldukları te. 

beyyUn et!miftJr. 
Böyle devamlı .bir JtilUm fk.. 

maline iııtıana 9. Beck, Nem. 
~ hllkbıethım lzıcfıtere hltkQ. 
metl tanfmdan PolonyaJI. veril. 
mit o1&Dı m.uvakka.t Pıin•utta .der 
plt eiıHlmlf olu. ayni JUtJar da. 
hfllade kendltlDl ıacııtce hUık6 
metine ~ etmek mecburi p 

yetınıSe addetmekte oldufu hak • 
kmd& Izııtıtere hUldmıetlne te. 
mhıa.t vstniftlr. Devamlı luıat
name, muvakka.t teminat cibl 
hiç bir devlet aleJbine m\ltevec. 
clh olmıyacaktr. ltllltname, bil. 
yt1k Britanya ile Lehı.tana bu 
ild memleketten berhanci :biri • 
nln dofrudan dofruya veya do -
laymfyle muhataraya maruz kal. 
malan halinde Lehi.atan ile Iııgil 
teren1D mütebbileıı ıardmıda 
buluamalarmı Jatlhdaf etmekte. 
dil'. 

DlOER DEVLETLERLE DE 
TEMAS EDILtYOR 

:c.c.tra. 6 (A.A.) - B. Çember 
laya. Anm kamaraında bu,wı Y..&P 
tıfı beyanatta, B. Bek'Je yapılan 
clrllfmeler hakkındaki beyanatı
nm bk taraftan Polonya hUkOme
ti n•mma B. Be'k'in ve diler taraf
tan tnpliz bilkOmeti namına ken
mlinbı Ye Lord Halifakı'ın milt· 
tereken huırladıklan bir ''izahat .. 
tqldl ettiiini bildirmiı ve tncilte
renln Polonya ile akdetmek istedi
ii anlatmanın Franaayı Polonyayı 
ballıJaıı anlapnalara benzediiini 
lllTe eyleısıiıtir. 

B. Çemberlayn demiıtir ki: 
lncfltere hükQmeti difer hiiku

metlerle iıtipreye devam etmek 
niyetindedir. B. Çemberlayn, Po
lonya istiklllini te~it eden bir 
tehlikenin sarih bir surette tayini 
baklanda iıçi izadan Vedcovood 
tarafından sorulan bir suale cnap 
vererek, bu meselenin iki hllkii
met ırasında bundan sonraki cö 
rilfmelere mevzu te!lkil edeceiini 
bildimıiıtir. 

B. Çcmberlayn ıunları ilave et· 
mittir: 

Lord HaliCalcs, Sovyet büyük e1 

çlsile akı temaı halin:iedir. Amc· 
rika hükumeti de iıti§arelerd:r 

haberdar edilmektedir. 
Londra, 5 (A.A.) - Lordlar 

kamarasında bit istizaha cnap ve-

1 
. . lan nltlerl, kabul edllmiı olan mua B. Pi Uman, B. Stimsonun beya- Leroy fByle diyordu: 

ıe mııtır. · hedelerl ve ltanunları ihlAl etmiı - nalından enel bitararhk kanununun - Kuimonun ifadesinden anla 
POLONYA SOVYETLERLE terdir. , sllralle yeniden ıözden ıeclrllmHi tıldıfma ıöre Mort, kriıtal kuru-

ANLAŞMIYOR BGtila bunlar, bu dnletlerln bü - JQzumuna fıaret etmi, n ı:tınkil kafayı ele ıeçirmek niyetindeyk!l. 
Londra, 6 (A.A.) - SalAhiyet- yllme Yolundaki hareketlerine enıel herhanıi bir ihtilaf halinde yapıla- Herifin hakiki iaminin Kort oldu· 

tar menbalar, tnıiltere ile Polon- tqkll edl)·ordu. Tehdit, tıca\'ilı n cak bir tadili ihtil:U halinde bulu- tunu zannetmi 
ya araaıdda bir karfı1ı1dı arcllln muahedeler abklmıaıa ihllli onla - nan devletlerden herhanti birinin yorum YI·- EvvelA 
anlqma rn k _,. ... da1 • 'rın sistemlerinin esaslı unsurların - basmane bir hareket telakki etme. yazıhaneye celdl Beni bayılttı. A-

1 m pe ,....... uma dandır. si mümkün oldujunu söyiemlşlir. randı, bulamadıfı için, eftınde ol-
edilecefini bildirmektedir. Tehdide nıaruı olen milletleri ne dufuna hUkmederek kalkıp bura-

tnıiliz mahfellerlnin ıöyledifi- Ucesl blrletik Amerikayı tehlik~ye Müzakereler esnasında encilnıen ya •eldi. Evvell aana telefon etti. 
n ö p ı R lika tm k ı t ı b ll lü reisi, B. Plllman, Ayandan Boracbın • e C re, o onya, omanya •e e e o acı o an er t r MakNi:lı yalnız olup olmadı"'-• 
Sovyetler Birlifinin de lftfrakile .teslimiyet taleplerini reddetmele bir beyannamesini okumuştur. Mu - ..... 
umumt bir anlaarn• d ....... tef'fik etmeliyiz. Şimdiki bitaranık maileyh, bu beyannamesinde: anlamaktı. Sonra celip kurubfa-

• • -r- yap muı, "". kanuııuuun, bizim müstakbel dü,. 1 - Şimdiki bilarafiık kanununun yı aldı. Bereket versin binm Ka-
&iln ıçın çok ıüçtlir. Zira polonya, manlarımıı olması muhtemel bulu. bazı maddeleri ahklmının l 1 mayıs ümoya ... Bıçağı fırlattıiı cibi bu 
Sovyetler blrlltl ile ballan • DH bazı ecnebi mlllellere Amerika- la munkaıi olacalına, antika ıeyi de kurtanmf 
mak lıtememekte ve arın u,- nuı hanli milletlerle tiearl mlina- 2 - Herhanıı bir ihllllf esnesın Nanıi Leroy cevap verdi: 
manda, Polbnya • ııacarlıtau ıebeUer takip etmesi Jlıım oldulU- da Amerlhnın bitaraflık hallı hı- _ Hem bu adam senin haklan-
do•tluk mUnaaebetlerl dol 1- na karar nrraek imklnıaı bebşey. reketini delftllrmesl mn,kill olaca-
l ayıı lemekle oldutuuu biliyoruz. tına binaen bu kanuaun mümkün da hayli malilma.t sahibi .• Baba· 
e Romanyaya da ıarantlılul ButiiG aullıu se\·er ve muztarip oldulu kadar aüratle tadilini ıavsi. na .. Yuıhanenl biliyor. Evini bW-

dan bir iki nefes çektikten 
daha yanı sesle:) Bir nokta 
ha var: ( Ar'ktun VfJf" 

Milli Birlik 
dünya 

vermek arzu etmemektedir. Cin milleti ile Cini fethelınek sure- ye elınelı.tedir. yor. Evli olup olmadllmı biliyor. 
Bazı lnılliı malıflllerl, lnıll- Her ıeyi biliyor. ın lhUmaHat de dtlftbMllk, 

tere ile Polonra arUllldakl kar- ı'talya harp gemı'lerı· Draçta -Evet, kim bilir, belki de bir- le bfr ..aa.tla ifade tıhklı garanti anlaımuına mtl- kaç ıüııdUr beni 18deylp danı· mana bllbv•• 4tbaJama 
şablh bir esaa .ttıerladen, lnıll- yordu. karmakanpk bahm4a1a 
tere 11• SoYyetler blrllfl, inan- Baıtaraıı 1 incide 'rlne ltalya'unı lld memleket a- - Fakat bu kurabfannı sende maada ye dllnJMllD ea 
tere ile llomau1a 'H llllıa19t tıı- elim. Ar:ıavutluk hükBmetinin raaıııdakl mtıuuebatı takviye oldulwm neredea WU,.mlu ! petrol memblllumda 
ılltere 11• Balkaıı bloku 7an! noktai nu•rı haklmda heniis et· etmekten ba,ka bir emeli olma· - Oraaı buit. .• Z.nnnna 1ııahr- aeım..ı ...._ d .... •ele 
TUrklye Yunanlıtaıı Ye Tugoı· raflı bir rapor almadım. Yalnu dıtını aöylemlttlr. sa Mort, otomobil içinde ceaedini bar eder. 
lavya araaıuda lld tarafılı &Jl - Tiran hükUınetindcn milli bük~- Belgrat, 6 ,(A.A.) _ Yugaela.v bulducumus Ermeniye benzlyen 
latmalar ak41ae taraftar4ır. darlık ve tallWlliyet ile •.elifi kabıl ricalinden bir at, fÖYle dıemif,. Dlamı 61düren çetenin reilidir. Jrakla hailt....e 

.ANLA.iKA iMZALANDI telif olmıya'l J&rtlan kabul etmiı tir: Mort, o adamı .c1a, ''Xarubfa yll· mtllluebe&lerl ~ 
Lo ı olıd~ da • •• 1• lraldl ... baltel _ _.~ 4'k i ....... \&AA ır o~ .,.,wan tek- Y~TJC. .l~ - Aral,. ~Ali=it ..a.w ... ~.. u -· ._.. •• M 

Leh rörtıtmelerl burl1ıı iki ta- :ılp e e.1 tih· hıl>er aldım. Drac'a&- vutluk mUnasebatı meselesini Ro bu küçük kuruka!a o a.J--.JA dr ~ .. _ ... .,, •• _ .. _ ... ,~ ·- ~!..~ diri•. Ba ı-11-raflı H te4afll1 bir prenılb au- ki .uııillz ıefiri bu tabah aaat 8,25 maile Tiram allkam an da • Fakat biliyoruz ki llort ~ ~-
latmaıının ak.dl ile uetlcelellmlt e kadar bu tlhirde tammıile ıü· but bir .tnHele addetmektedir. yı atamadı. ÇUnkU benim onJan1a lnk Pld Cok eJwı••lrldl 
ve bu netice B. Çemberlaya ta- kGıı hükilaa ıilrmekte oHutu bil- Bari ve Brind8i'de İtalyan ki. ~taıtıinn aıraJarda cinayeti itle· mnklde -•

11
•1 tullala 

rafından avam kamarasına dirilmiftlr. Tablt, hllkOmeti krall· taatnvn tehatl'lt ebnll o&dufuna dili ~uhıkbk. Ben s8rGnBr 1a- ma ka,.ıettlll daal 
teblll edllmlftlr. ye vuiyeıiıı hıkipfmı bll)"Uk bir ve .ha.ttl: bu Jutaatm Anaavutklk rilnmes, iti yarıda 1maJap ., ..... .ı ._.,,_,.,., lw 

Varıova, 6 (A. A.) - Polon- dikkatle takip etme,tedir. ~ kar&,)'a cıkan1mll •• lnaru'kafa bana trabmftır. ~I ..... -maekle ~ 
ya hariciye naıırı Ue lnglllz hU- Bunun tıaerlne B. H.,ıdenon, qldutm& dair olu p.yqlar te. ben istintak dairesinde verdipm ıörllrfts. Eter Ol'ta4a daal 
ktlmetl aruında LoAdra'da ım- Lord Pert!ı'ln ,Akdeniz ıtaUilUndı ~ eyyllt etmemiftir. ifadede kurukafadan bahsetme- tertip Yana ODU ark....,a 
ıalaoan anlaşma Vart0va ıt _ vu'lcua ı•lıcek her türlü defifikli- Bul mahafll, iki memleket a. dün. Etm~im ama, Mort kutuJm. •illil b&dlleler de meTea 

yaıt mabfellerlnde memnuniyet· iin Inıiliz - ltalyan itilifına mij;.. ramıdaki mualllk meeelelerin fa>ı kendi beaablma uldadıiJma deıae'blllr. Komf11 bir meml 
le kar,ııanmııtır. nafi olacafı huıuıuna İtalya hlikO- ArnawUµfwı mUdafauı ve Ar- bilkmetmit olacak ki, itin pq1n1 kette eeNJaB edea 

Bu mahteller, aıııa,mayı ln- metinin nuarı dikkatini celbedip nawU~ ltalyaya olan borç • bırakmayıp beni mUtemadiyen 16• dibaJa YulJetl dıolaJlllle 
rlltereoln barı,ın batıda ve do· etmemiı olklutunu ıormuıtur. lan mMelelerlne müteallik oldµ. altında bulundunnata b&flamıttır. l;rl bir komp llfadle ft'811ı4tl 
tuda aynı usullerle orıaolze e- BaıvekiBn vermiı oldufu cevap, funu .beıyan etmektedirler. Bu Nihayet bu ıece, nuariyealnl tat· rllr. 
dilmesi Juzumunu nazarı 4lkka- iyice ititilmemittir, fakat ltalya maahfil, Jııu gibi meeelerin Uçlln. bik sahasına koymaca ka1kıpuı- Blr sGn lçlıade JaklDllDl-
te aldıtuıa bir delll olarak te- hWıbıetine bu bapta ihtaratta bu- cU devletlerin mUdahaleel olmak. mııtır. Evvell benim yazıhaneme olup biten bldfHleria ıau ... pııı: 
fekki etmektedir. hınulmuı oldufwıu .CSylediii zan- ıımı halledilecefi mtıtaleumda- ıeliyor ... Teudüfe balmıu ki, ta• m bu kadar kalNmk 1..ı ... ~ 

YJne Var,ova·da bllhaaaa nolunmaktadır. dırlar. maınen bqka bir mesele d0Ja111i- la samaac1a Tlrk ftltuldaeaııll 
kayd ve ltare-t edillyor kl anlat- Diler bir auale cevap veren B. Tirana, 8 (A.A.) - Bqvekll, le Solo Smit adında bir dellkanh tek vulf•I Jmnetlne bir itli 
ma iki taraflıdır ve tedatUl ma- Çemberlayn, fÖyle demittir: fevkallde bir toplantı akteden da peıindedir. Neticede Solo Smlt Yet daha katmaktır. B1I 
hlyettedlr ki bu da 1939 tarih- ''fnciltere hükOmetinin Arnavut parllmentoda, tiddetll alk11lar milıterimiz oluyor. Yine Solo Smit kuvvet milli ..nan 
il Almaıı • Leh anlaşması libl lukta dolrudan dolruya hiçbir anamda, .bir veliahdin dofdutu. va11taıile ikinci kurukafayı ele ıe mak, mll1I pf hme& laöab 
daha evvel aktedilmlş muahede- menfaati yoktur. Fakat bizim ci- nu remıen blldirmft ve bunu mü. çlriyoruz. decllll mlW blrUll takTIJ9 
lerle bir taarruz tetkll etmekte- ban ıulhunda umumi bir allkamız teakip puli.mento ikinıci reisi de - Ve Mort blç bir ıet alamı- mekt.lr. Jlllll b1Jı1111a ba 
dlr. Yardır... yine alkqlarla kartılanan bir nu. yor ayle mi? Atatllrktilr. • 

KARADBNIZDB lNGlLTl:R • Baıvelcil, tnclltere hUkGmetinin tuk .a,lemiftır. 5 ııiaan tarihi, • 
YJD 'OS VllRILt"fOR bu mesele haldwiu Belırad ile millt bayram ilin edilmiıtir. - Ha~r:ort hl~~~ atlae--

' temasa cfrmemiı oldufunu ilAve T. ır.o k al mıyor... a ın ne Loııdra, 6 (A. A.) - Bllkret - ıtmiıtir. ırana prn nu rt an, cellili delil mi? Bu kurukafayı el-
teıa alınan haberlere sOre, Jto- Londra S (A 

6 
) _ B Skanderbey meydanından hare • de etmek için üç fırsat ele ceçtifi 

1 
ıtlt fuad • • •· . Çem· ket ederek, halkm fiddeıtli alk11. hald U ünd ld bo lamt ol· 

maıa1a. il ere tara aa berla7nin ayam kamarasında lan arumda, aaray avlusunda masıe hatikat:: tubafe tı' rç.r 
Rumen m.ttlkl tamamlyeU bah • ltalya - Arnavutluk meselesi kral Zo k 1 ail l Bir tane-1 de rıı k bl tt .. gonun ~e ra es aza. sinde otomobil içinde buldaa.•. 
9 n Ye ece r saran ve hakkında verdlll izabat ıırasın· smm ontınde bır 19Çlt reeml yap. E · i öıc·~ k ... 
yardım vaadl mukablllnde, in - da, Arnavutluk hUk6metlnden mlfbr. Halk teıahilrleri, her ta. ~us rmenıy 'o::ııue ıuretiyle 
~lltereye Karadenlzde bir deniz ArnavutluJU'b Mllll hakimi) et rafta llll kıl .. l ek bir kere katil olmuıtur. Arkum
üuU vermete hazırdır. . re bUtUnlUtUyle tellt kabul et- devam ~tme~:.r aoy ener dan Trevor Selbi'yi 814Urerek ikin 

el defa eKnl kana boyamıftır. U-
937 /3091 mez şartlar kabul ettlll hakkın· (: çiincilsil de bu ıece .. Ve bis, bu 

hııınbul esli)e ellıncı hukuk mab dakl •ariaları ret edeu bir tek· ' k kaf 1 m1 · ade etti-
L:emesinden: ıip almış olduğunu Jllve eyle· :\llniminl )avnınuıun aıkh:ıtlni uru a arın ne na ıf 

Kuledibi Yazıcı sokak 41 numera- mlştlr. dü,ünilnüı. Onlara çocuk •arhala· ği hakkında en kOçUk bir bilıimis 

italya-Almanya 
askeri birliği 

Matbuat, Almaa aeııeraU t 
Keltel lle ital7a senel ltu 
bepanı Parla.Dl .,....,,.,.,rl 
ruomelere btıyUk bJr ehem 
yet atfetmekte ve batı dem 
raailerlnln harp palkoıunu • 
rtlklemek ıcıa 7aptıklan mi 
deleyl takbih eylemektedir. 1ı huııede mukiın terzi l\larko tara- ARNAVUTLUK SEFlP.l RO- r;nın krali~e'll ol:ııı ,.e en iyi lmııl olmadığı halde bu kurukafalarm 

iııuJıııı mukııddeıııu Stliınikle \"ar· M ~ y O Ü ~ cılilmi,, "" ra7.la tekemmül f'lll- sahibiyiz. d.ırkapı Bııra mahallesinde 61 sa>ı- · A D ND rilmi,, "" !!ıhhl 11raba)·1 11lınıı. Karısiyle birlikte çay içip un- Tevere gazetesi eıcttmle dl 
de 

11 
uklm iL:eıı helen ikeınetıuhı Roma, 6 (A. A.) - Geçenler· \'t'ni •elen 1939 modelinin 50 elen d . · la d Le bır· tan- yor kl: 

r 1 
.d. ovıç yıyor r ı. roy, 

ıneı,;hul Sulo ale)hine açılan subutu de tayyare ile Tlran'a citmlt o- aza çe!Jı 1 verdır, Her yerden !ngtltereııln Avrupa11 l tı.ılı'Ak ve nikahın tes"İIİ davıııııııın lan Arnavutlua.uu Roma sefiri ucuz riat "nıüs:ıil ş:ırllarla :ralnıı doYiç daha aldı. Kurukafalann iki ~ • 11:1 t psıainin bulund 1 muba11m bloka ayırmak tu• 
apılınakta ulan ıııhkıkatında: mud' buraya dönmu,uır. 8 k .... • d 1 

e çay e u uma t h kk k Jııle) ha Sulunun ) erinin IJtlli uı.1 KONT Cl y .A.NONUN a 8i' magaza lrlft 1 aanın üzerinde duruyordu. Birbi- vuru a a u ettlll takti 
ıııaıııa'>ı haselJile nıezkrır tlauyn :111 TIUU • bulubHin.iniı. rine benziyen, ki.içlik kristal iki ö- totaliter devletlerin 1&nıl1P 
ıırıuh .. I suretinin mahkeme dinm - NATl ' ilim allmetil Nanıi Leroy bu so- bloku hiç ftlpbealı demo 
h1tne!lıne talikine ve muanen ulan Londra, 6 (A. A.) - Diploma· iuk ıeylere bakarken vilcudunda • bol,eT1k bloktan UıtUD ol 
tahkikat ıününün dahi bu ıne)anda si mahfili, Lord Prcth'ln ltalya- bir ürperme duydu. caktır. Zira mihver bloku k 
azcte ile ilianına karar nrildilin -: nın Arnavutlukta bir.<111Qdaba · ilin _Nefret ctliyorum, dedi. Bun tllrU ve nlıamı mUdafaa et 

•lt'n atlı ıe ·en Sulonun 13.4.939 per- lede bulun11Calı ıı,Jundaiı tnyl- A!!brt 2'4 nmnaraınndakl mnw ı :l r t dl ı halde muhalif blokta menf 
-1eınlıe 11nnn sa:at 14 te rııuhbmemlz ala dol 11 hlr l ti ltt b mı nhnııkta oldajmn -ut rullhürunıli ar an ne re e yonan;ı· 
le hazır bnhınmım tnzumu teblll 1• r ayıll .ı; e ~r.ı. f ~ a u- m> i etıuo, blkmll ,-oktur. . 1 Leroy kahaının hııJerlne itti· ı rekabetleri, ltlmauııhk, C 

rıne ge~·mek üzere lliın olunur. 1 lunmu• oldugunau beyan etmek Elbistandıııı ırak etti. Bir taraftan da alu alır ret kı!'llla. Te korku hlklm 
(2U20) tedir. Kont Clano, lnglllz ıerı- Fa1mn özer aandoviç çiinlyordu: luıunaktachr. 



Üt: pehlivan 
" Manisalı Halile meydan okuyor 
~ 11

Kendisini nihayet istanbulda sıkış
~ fıra bildik. Çıksın meydana .... 
~ Havalar ya. 

vo.11 yavaş ısını. 
yor, salonsuzluk 
ya.zün:ien altı 

ay kışı köylerin 
de geçiren pch. 
livanlar Istan • 
bı.ıla. gelmeye 
haşladılar. llk 

ti ın ÜBa b:ıka pazar 
1"' giinU Taksim 
kil stad Yomun da 

Manisalı Halil 
ile Tekirdağlı 
liüseyin ve dl. Babaeskili lbrah:m 

ier bazı pehlivanlar arasında o. medi, şimdi burada sıkıştırdık. 
lacakt.ır. Dı·gwer taraftan Eston. M d ks ·· l" ey ana ~ı ın gureşe ım ... ,, 
Yadan \'e Hlndistandan da. bu Bunlardan Babaeskili lbrahim 
ser.on ı>ehlivanlar gelecektir. diyor ki: 

1 
DUn nıatbaamıza. Babaeskili "Ben Halilden başka Tekir . 

) brahiı:n, yanın dünya Süley • dağlı Hüscyini de güreşmeye da. 
ınnn, Molla Mehmet gelerek şöy. vet ediyorum. Bu gUreş bir cc. 
le dediler: nf · l b·1· rpiyet me aatme o a ı ır.,, 

.
1 
"Manisalı Halilin Tekirdağlı M.olla Mehmet te diyor ki: 

~bu hafta güreşeceklerini ha. ''Kara Alinin güreşi bırakmak 
U alarak İstan'bula geldik. Biz üzere olduğunu haber aldım. Ken 

ç aydanberi Manisalı Halilin disiyle iki güreş yaptım. Birin. 
l>eşini kolluyoruz maksadımız de berabere kaldrm. Birinde ye. 
:end!siyle glireşmektir. 1zmirde nildim. Bu eski ve değerli peh. 
e .. cıval' kazalardaki güreşlere livanla son bir güreş daha yap. 

rnuteaddit defalar çağırdık. Gel. mak istiyorum.,, 

Y ~rınki futbol maçları Güreş ajanlığının tebliği 
htanbul Okulları spor bölgesi g _ Beden terbiyesi lstnnlıul bölgesi . 

ne! sekreterliğinden: c güreş nj:ınlılhnd:ın: : 
8.4.1939 cumartesi gfinü yapıla- !I nl~an 1!139 pazar günü Tnksinı· j 

cak fütbol macları: de yapılacn~ı il:in edilen profesyo-
1 Tak 

1 1 
d ncl RÜrcşlcrin njnnlılhmız tarafın- 1 8 m 8 a ında dan idare edileceği hım ,razclelcr • 

Sulıa komiseri : Ziya Koplu sa:ıl de ~orülmüşllır. J3u aırofcs~·oııcl gu~ 
l4, Rabaıaş lisesi • ticaret lisesi sn reşlerle aj:ınlığımı;.ın hicbir allıkn

.. nt 14, hakem: Tarık Özerengin sı bulunmıımaktııdır. 
Işık lisesi - Siıll Terakki saat ıs.ıo'. 

t hakem: Şazi Tezcan, Yüce Ülkü. Da 

7-:VAKIT 7 NiSAN 1939 ' 

Beden terbiyesi umum 
müdürü 

Cemil Taner 

Şişli klübünDn yeni'p-------·-• 
idare heyeti il Karıtık ve naııl ~apıldığı belli olmıyan .~ya 

• çocuk gıdalarıyle yavrunuzun ııhhatını 

Bugün klüp reiılerile 

görüıecek 

Ekalliyet klUplerlmen Şi§linln tehlikeye .koyarımız. 
senelik kongresi evvelki gUn k?ilp AJI h 
merkezinde yapılmıştır. Ekseri- 8 ID yarattığı gibi saf ve 

Beden Terbiyesi İ!tanbul böl. 
gesi başkanlığından: 

yet aranmadan toplanan u.murnJ t b• • h b b tl 1 
heyet yeni idarecileri seçmiş ve a il u u a an yapı mış 

Teşkil!tımrza bağlı olan ve ol. 
mıyan şehrimizdeki bütUn klüp 
başkanlarının Beden Terbiyesi 
genel direktörü sayın general Ce
mil Tancrle tanışmak ve görüş. 
mek üzere 7-4-1939 cuma gii. 
nU saat 17 de cumhuriyet halk 
partisi merkez binasındaki bölge 
merkezine gelmeleri tebliğ olu. 
nur. 

kırmızı isyahlıların yeni idare ' HASAN o·· ZLU UNLARI 
heyeti şu zevattan teşokkül et.1 

V AKIT - Bu mUhim toplantı. 
da ga7.elelerin spor muharrirleri 
de hazır bulunacaktn-. 

mi~tir: 

Reis: Gevrekyan, ikinci reis 
ve umumi kaptan Agopyan, aza. 
lar da Sinanyan, Cevdet ve eski 
futbolculardan Agop. 

Eski idare heyetinden Terzi. 
yan. Agopoviç ve Tülbent$iyan 
bUtün gayretlerine rağmen yeni 

idare heyetine dahil olamamıs. 

lardır. 

ı ~evlet Oemiryoll~i'ı ve: L.iT:anlari~ 
tı letme Umum ıdaresı ilanları . ·: 

Muhamen bedellerile miktar ve vasınan aşağıda yazılı iki gu· 
rup malzeme' ve eşya her gurup ayn ayrı ihale edilmek üzere 
28 - 4 - 1939 Cuma günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada 

Gar binası dahilindeki komisyon tarafınd&n açık eksiltme usulile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her guruba ait hizalarında yazılı 
muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle bir
likte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lazım· 
dır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl-
maktadır. · 

1 - 30 a.det Ray delme makinesi, 12 adet el ray destere ına· 
kinesi, 30 adet rayları birbirinden uzakla§tırmağa veyahut yaklaş· 
tırmağa mahsus alet, muhammen bedeli 4200 lira olup muvakkat 
teminatı 315 liradır. 

2 - 1 adet 250 • 3-00 Kğ. lık demir baskül, 2 adet 2000 Kğ.

lrk 'demir baskül, muhammen bedeli 975 lira olup muvakkat temi· 
natı 73 lira 13 kuruştur. (2336) 

:{.. . :{.. 
Muhammen bedeli 55.000 lira olan 14 adet lokomotif ve vagon 

verenleri 22-5-1939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu 
Jü ile Ankarada idare binasında ıahn al nacaktır. 

ı .. 
1 Hasan özlü unlarını çocuklarınıza yediriniz 

En yüksek evsafa malik olan bu özlü unu 
Dünyada mevcut çocuk gıdalannın en 

mükemm~lidir. 

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

Çavdarözü Unlarını çocuklarınıza yediriniz Bu işe girmek istiyenlerin 4000 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka· 

dar komisyon r eisliğine vermeleri lazımdır. G • k ' • \ " ' 
Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve Haydarpa~a vezncle- ayrımen U Sahş 1 ani 

rinde satılmaktadır. 2183 lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
Bay Habip ve Sülcymanrn 19581 hesap No.sile Sandığınuıdan 

• ruşşaCokıı lisesi sanı 16.10, hakem . 
izzet Muhittin Apak. 

1 inci macın yan hakemliğini I· 
• şık ,.e Şişli Terakki lisesinden gön
t dcrdecck birer talebe yapacaktır 
t 2 inci mncm Yan hakemliğini Yü· 
t ce Ülkü - Darünarnka lisesinden 

TUJlU ·Ti~rlfl~f ~f1NUl1 l·Jl • 
aldığı (200) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadainde 
borcunu vermediğinden 3202 No.lı kanunun 46 cı maddesinin ına· 
tufu 40 cı maddesine göre satılması icabeden Kart.al Maltepc.ııüıde 
Mezarlık halen Havuzlar caddesinde 527 / 9 halen 15 numaralı ah· 
§ap bir evin tamamı; bir buçuk ay müddetle açılc aı'ttrrmaya kon· 
muştur. Satı§ tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 

girmek istiyen (44) lira pey akçası vcrecktir. Milli bankalanmu:· 
dan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün ver
gilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellili· 
ye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi l 5 - 4 - 939 tari
hinden itibare.n tetkik etmek istiyenlere Sandık huku'lc işleri servi· 
sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu lza· 
hat ta şartnamede ve takip dosyasında vaı1dır. Arttırmaya girtnit 
olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul bak· 
kında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 5 • 6 -
939 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda kain Sandığı· 
mızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapı· 
labilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabcden 
gayrimenkul mükelelfiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmit 
olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın tı:ıahhüdü baki kalmak 
şartile 22 - 6 • 939 tarihine müsadif Perşembe günü aynı mahalde 
ve aynı saatta son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri· 
menkul en çok arttrranın üstünde bırakılcaktır. Hakları tapu :ıücil· 
lerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarım ve hususile faiz ve masarife dair icUialarını ilan tarihin· 
den itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitclerile beraber daire .. 
mize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemi§ olan· 
larla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay· 
Jaımasın.dan hariç kalırlar. Daha fazla maıamat almak istiyenlerin 
937/ 125 dosya numarasile Sari:iığımız hukuk i§leri servisir.c mü· 
racaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

sonderilecek birer talebe yapacak
ı ır 3 Ü M . • ncu mncın yan hakcmliAlnl 
h~ıbataş lisesi • Ticaret lisesinden 
ı:onderilccck birer talebe y:ıpuc:ık • 
tır. 

8.IV.1D:i9 cumartesi günü ynpıl:ı
c:ık. ' ·olc.rbol maçları. 

l\abaınş \ 'Oley!Jol ırahalarında: 
Snha komiseri: Hayri Yalım, Fer

hat Acarkan, IloAnzici lisesi • Yefn 
l ısc 1• hnkcın: Fcrh:ıl Acarkan. ls
t ı klal lisesi - Yüce Ülkü lisesi, ha· 
kem.: lla)Ti Ragıp Yahm. Darüşşafa 
ka _lıııesı - Ticaret lisesi, hakem: Ne 
ratı Aygen. Pcrtc\'nlyal lisesi • Ga
latasa ray h e~I hakem : Muhsin Ak -
~ ıı rck. 

Tak Iın stadında yapılacak mac. 
l .ırcla duhuliye (lriblin, ontrcl 10 ku 
ı uştur. llalkon 25 kuruştur. Okul 
ınaclnrında du,·etiye \'et ilmıyccek· 
tır. 

Grek? Romen güreş 
bırincilikleri 

Bt dcn Terlıi=>esi lstanhııl bölgesı 
r urr'S aJanlıı:lıntfan: 

ı - lstanlml bölı.:"si Grcko Ho· 
ın .·n güreş tılrınC'llıklcriııe 14 mayı~ 
fi ~!l tarıhinJl' lın,lnıın<'nktır. 

:! - l\lü aboknlnra her klüptcn her 
~ikleıte iki gürcş~ i knhul edilecek _ 

t ır. 
:ı - Sib.lctlr<lc lı i r kilo toreornn' 

\ ard ır. 
4 _ ~lü~abıık:ı yeri sonra hildiri. 

l ecckıir. 
:ı - t.:üreşçilcrin ona göre hn~ır . 

lunmnları tebliğ olunur. 

Davet 
İstanbul Demirspor klübii umu 

mi kntipliğinden: 

::'\izamnam'emize bir madde na. 
vesi için klübU:mUz müessis heye. 
tinin 8-4-939 tarihli cumarte. 
s i gilnü saat 13,30 da klllbUn Ye. 
ciilmlede:d merkezinde toplanma. 
~ı mukarrer bulunduğundan, ala· 
bh zevatın tcıırifleri rica olu. 
n t. r, 
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DiKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göı· 
termek istlyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin 
nısfını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç 
vermek suretile kolaylık göstermektedir. (2353) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Altmcı keşi de: 11 Nisan 939 dadır. 
BUytlk lkramiy" 200,000 atradır 

Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 1 O bin 
liralık ikramiyeletle (200 bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükafat vardır. 




