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' Göring Trablusa · I 
gidiyor 

SAYFA CUMARTESİ 8 NİSAN 1D30 {t XIL: 2Z ~-sAn: 7620 

Milnno, 7 (A.A.) - Mareşal 

Göring, San-Remo'dan hareket 
etmiştir. Az bir müddet Flo
ranse'dc oturduktan sonra Reg
gio'ya gidecek ve oradan da va
purla Trablusa geçecektir. 
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A vlony3, Draç, Santikaranta, Jan medlla sahil 
şehirleri ltalyanlar tarafından zaptedildi 

ltalya - Arnavutluk harbi 
Yazan: ASIM US 

l\"ihnyct hirk ·· ,, 
" aç gurıuenberi l nın kendi ktı\'\ etleri ile J nrdmı .-'"rnnvutlul..; b 
ht\u' n eklenen elim ederek emniyeti tesis edcc<'i';i-

ıısc oldu: Arnnvuthık hükO.- ne dair nnınhedc,·e hu u i l.ıir 
met J oo- t • 

.. • aı·ihU İtnlyu - Arnn· kayıt tin konulnıustu. Jtnlya 
'ııtluk ınuah ,., . · 

i Cueslnııı yenilen- bn muahodenln aktındıın sonra 
mcs ' 'e ile lyle ltomn hiikfıme- Arnnvut hükfıınctinilen birçok 
tinin ileriye sür(]"~ .. 

ugu yeni tnlep-
lerl redtleuı. İlal3 n nskerlcrl 
J~:ırn, deniz ' 0 havndn A .. n r.na· 
'utJıık uzcrinc hareket emrini 

lnıti,razlar nldı. Ulrkn~ ene e,-_ 
vcl Arna\ utlukta ke~fedilcn bir 
petrol madeni de bu imtiyazlar 
nrn mdft ftnlynnlara nrildi. 

ddı. Bıına mııknbil ArnnnıtJuk 
d bl lı nu imtiynzlnrn knrşı Jtnlyım l\rnlı n r cynıınnıuc neşre· 

<lerck ınüste,•lilero knrşı Arrın.- hazine i kendi Tnridntı ile geçi· 
, ut milletinin knnınrını son neıııiyen J\rnl Zogo hiikfımeti· 
ılnmlnsmn kndar nkıtncnl,'lnı i- ne nıiitcnıncllycn ıını·a , ·eriyor-

ı.:n etti. 

Bıı ) llzılnrJJ1 gazete iitunun
ı!.t iııti';'nr ettiği nnttc Arnn, nt-
1.ır ile ltnlynnlnr ıtrn!'ın<ln fillen 

• ·:ıı ·ııı':'mnlar ,·c huqı Jıurckctlc
ı j haşlnnuş bulunnınktmlır. 

Mnliımcltır ki ltnl3n ile Arnn
' utluk nrnsnıdn me,·cut olnn 
~ !>!!7 munhcdc 1 znlıird.c iki 
ı.lCnılcJ,et nrn mda ittifak c~n
• 11111 <ln)nnır; lulrnt hnkiknttc 
1 ~• nmnhcdc 1tnl3 nnın Arnn\'ut .. 
J ık üzerinde bir lıhnnyc tcsisin
ı:c)a başko. lılr ~cy dcğfüli. 

l~ ınım fc;fn Arnnnıtluktn. nsa· 
• '" fJfızııldııb'll tnl ılirdc ltnl~n-

du. Hu suretle Arıınnıtluk IJüt
<;esimleki cinimi nc;ık 1tnlynıı li
rctleriylc knııntılıyorclu. Sene· 
lcr gc<;tlkçc ArnnYutlnrm hnl-
ynyn olan lıor<;lnn yckfınu de 
kabardık!:n knhnrıyordu. Arna
vntlnrın borı;Inrı knbnrdıkc;a da 
ltnlynıılnr yeni yeni talepler ile
tiye siiriiyorlnr<lı. İki hiikfunct 
nrn ·111dn bu yii:.r..<lcn 7,aınnn zn
mnn ihtililflar çıkmnkln. bcrn
lıcr, Arıınnıtlnr <lnimn yeııl le· 
dnkarlıklnr ynıınınk zaruretin
de knh3 orlnrdı. Xitckim .Arııu
nıtınğun giiınriiklcri hile İtnl

yn.» kont ı·olü nll ııın gc•c;nıl';'tl. 

(Devamı 7 incide) 

Arnavutluğun 
İşgalinden 

Balkanlarda ne gibi 
neticeler çıka bilir? 
Dünkü gazetelerde Rador 

ajansının Bükrcştcn bildir. 
diği bir haber vardı. Bu ha • . 
berele Romanya Hariciye na. 
zırı Gafenko'nun Almanya 
hariciye nazın Fon Ribbcn. 
trop tarafından Berline davet 
edildiği ve Romanyamn dev
let adamının bu daveti kabul 
ettiği bildiriliyordu. Almnn. 
yanın _Çekoslovakyayı ve A. 
vusturyayı ilhak ederken ta. 
kip ettiği tarzı harekete ba. 
krnca 1 talya taraf mdan Ar
navutluğun işgaline bnşlandı. 
ğı bir sıraya tesadüf eden 
bu davet hadisesinden m·ı_ 
him bazı neticeler çıkması ~ 
ihtimali derhal hatıra geli.. ~ 1 

yor. Onun için !talya askerci ~ 
ri Arnavutluğu işgal ederken 
bu işgalden Bnlkanlardn da. 
ha ne gibi ,neticeler çıkabile. ı 

ı 
ceğini tabii olarak düşünmek 

icap ediyor. J 
(Devamı "/ inci<ln) 

'V'V'V'V'V'V'V'~ 

Hükürnet 
Elbas na çekildi 

iki gün evvel veliaht dünyaya getirerı 

Kraliçe Yunap.istana ilti~a .etti 
YUGOSLAVYA 
intizar siyaseti 
takip edecek 

Londra ve Pariste 
hararetli muza
kereler oluyor 

(Devamı 6 tıcıda) Drn('tnn bir glirüniiş 

Runıen Hariciye Nazırı Gafen~o 
Bugün bir harp gemisi 
ile Istanbula geliyor 

J!ıınıe.n Unı·idy{' Xnzırı 

Gnfrnkıı 

Ankara, 7 (A.A.) - Anadolu l 
Ajansının haber aldığına göre, Re 
manya hariciye nazırı B . Gafenku 
hariciye Vekilimiz Şükrü Sarn;- 1 
oğlu ile görüşmek üzere yarın t .. 
tan bula gelecektir. 

• • • 
r·ikreş, 7 (A.A.) - Romanya 

hariciye nazın B. Gafenku bu ak
şam bir Rumen harp gemisile Kös 
tenceden lstanbula hareket etmiş· 

tir. Orada Türk devlet adamlarile 
görüşecektir. Nazır, birkaç gün i
çin:le Bükrcşe dönecek ve mütea-

kiben Berline gidecektir. Nazırın 
lstanbul seyahatinin uzun müddet 
evvel hazırlandığı ve son hadise
lerle bir münasebeti olmadığı ha
ber alınmıştır. 

Bek 
Dün Londradan 

aynldı 
Londra, 7 (A.A.) - B. Bek bu 

sabah Polonyaya hareket etmiıtir. 
Varşova, 7 (A.A.) - Bütün 

gazeteler, Londrada tahakkuk sa
hasına isal edilmiş olan Polonya • 
ingilterc itilafmm yüksek ehemmi 
yet ve şumulünü tebarüz ettirmek 
tedirler. 

Express Poranny gautesi diyor 
ki: 

(Devamı"/ incide) 
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işaretler : 

Ganimet taksim 
etmiyoruz! 
Millet birliği 
yar atıyoruz f 

13fr g\in Sh·p ki;ylcl'incle <l~ln· 
. ırk en ynşh hll' nc.Jnmln kuı·':'ı · 

lll;.ınt. • 

lhtiyaı• ıtc1aıu hi r ' uıcı-1,;ebln 

ırt:ına 1·a lımnnştı. Ulı· • glizü 
yol..-t"ıı. Bıı gozfıufüı llapnkltl rı 
bir yaı·a yeri gibi l<'li, birluiı1ne 
~apt'!lnı~tr. ~ 

O~unlıt nynk iisl ii koıııı;t ıık. 
OnR. bazı sualler ~ordum. Ac.lnıu 
kı a., ,·~zıh <'CHlJJlnr \'cı•i,ror<lu: 

''-Askerlik ettin mi'~ cJodlw. 
y 

Sadeçe: . . 
''- He! •• de<.II. , 
"- Cepheye. git tin . 111 i '? o e 

dim. 
":- JJe, -0001 ! 
~·- liAfltaı;ı :ı,mr misin, . lle

dim, 
"- He, clOOi, orııcJ~ a kt•ı·Uk 

ettim! 
"- Knnııl harbine girdin .uıl'! 

dedim. 
••- H<1_, dçdl, orndıı mııhıın:IJe 

etUk: •. 
"..:_ Ga1lç1·ııda bıılunduıı ımı'.' .. . 
,,::_He, dedi, ora<ln buluudıık! 

• ''- Yart\lnncluı mı, <lec.llm. 
"-He, <l.cdf, yn.rıı.lırndmı. 
u..:. Knç ynrıı alduı, dedim. 

rtşıni~~ toııruktım hiı· bii:ı.t 

parc;nsr -lıi-;sbıl l\'ercu yiiziimlc 
lnceı h~lh'~.z lıtıtlaı:_ p<"yda oldu. 
GillUmsodi. 

"-."Ben 'Ue hUeyhn, <lctlJ, ouu 

doktöl'lar blHı':1Uz yarıı1alııı·ız; 

hru tahanc)·e gelfrtz; klth lılr 

J..-urşun rnı·n ... ı ın-.anı ycı·c seı·cr, 
kAh bir .ıwnpnel yAğmuruua tu· 
tnlarsun. ? ç yam aldını diye 
na d sayıı.n;m? 

Fikretin Aşiyanı 
Güzel bir edebiyat müzesi 

haline getiriliyor 
Rumelihisarında Tevfik Fikre

tin a~ıyanınr bir e;lebiyat müzeli 
haline getirmek üzere Vekalet ve 
btanbul vilayeti müıtercık tetkik
ler y~malc:tadır. 

Bina sa.tın alıqmak üzere İstan
bul villiyeti bütçesinden altx bin 
lira tahsisat ay~ılmış, diğer kı&mı 

da V e'ldileten istenmi§tir. 
Bina satın alındıktan sonra Ve

kfiletçe tamir yapılacak ve bilaha· 
ra Edebiyat müzesi haline kona
caktır. 

-o--

Çocuk bakımı dersleri 
Eminönü Halkevinden: 
Sosyal Yardım Şubemiz tara

fından beş hafta her Çarşamba 

Evimizin Çağaloğlundaki salonun
da (Çocuk Bakımı) deraleri açıla· 
caktır. Bu •dersleri Dr. Naci So· 
merıan verecek ve Çocuk Hafta
sına rastlıyan 26 Nisan 939 Çar
şamba günü saat ( 14) te ba~lıya· 
cak ve di~er haftalar saat (11) de 
verilecektir. Devam etmek istiyen 
ler l::vimiz Bürosuna miiracaatl& 
yazılmaları rica olunur. 

--o---
illi> 

Sıhhat Müfetti§i Hamdi 
Kasım vefat etti 

istanbul Maarif miid ü rl:i:ğü Sıh 

hat müfetti !erinden Bay Hamdi 
Kasım uzun zamoındanberi çektiği 
kalp hastalrğından kurtulamıyaral: 
evvelki akşam Kadıköyüı\l:icki evin 
de vefat etmiştir. Hamdi K:mm 
uzun zamanlar maari fteşkilitmda 
göz doktorluğu ile çalı§mıı değer· 
1i bir mütehasııstı. 

Cenazesi bugün Kadıköyündeki 
çvinden kaldırıhınık Karacaahmet 

Gö7.iin · n mcıarlığif)a defn,edUecektir. Aile-

Rıına: " i • sine ~t'Joıtfk~ına \Jlı~~tfe~i~izi 
"-o, de<ll, Gallçya<la bir lm· ıunanz. 

clağa takıldı. 

Ren h yret ettim, o gene gü· 
Jiimslyerek: 

";-O ka<lnr nıühiuı değil, de· 
dl, ben telefonla Ağa •ıu üstii.ıı
cle tara ut me\'kUııde idim. Blı· 
denbfre düşman, üstiiııcle IJu· 
l ımduğwn top ağacın Altında 

knrmca glbt pfrlkıneye bıı~lndı. 
Bi::rJm. l>atarya kuruaııdo.nma te· 
l" fonla. haber ~·~rdlru. O dJ' bn· 

· ı ""'·np etti: 
• - Hcnıen in, omyr topıı tu

" ı ".ız, eledi ... Ben de emı·t ye· 
, ~ctıre~uı dt,re ke~dlml n

. ı·<llnı. İnerken budnk güzii· 

--0-

Misafir talebeler gitti 
Şehrimizi ıczmek üzere Yugoı

lavya::l~h gelen talebeler dün ıa· 
bah Silleymaniye camini gezmi§· 
lcr, 'Univeniteyi ziyaret etmi§ler 
ve Yunanistana dönmek üzere ha· 

reket etmişlerdir. 
Bu talebelerden başka ikinci 

gurup talebenin daha bu&ün §eh· 
rimize ~elmeıi beklenmektedir. 

-o--
Maarif Müdürü ve 

Başmüfettiş Ankaraya 
çağrıldı 

" takıldı. 

.. _ tstlkllU barbhıe &J.rdln ınl, 
İstanbul Maarif müdürü Bay 

Tevfik Kutla V ckllet baımufettit 
terinden B. Salih Zeki Maarif Ve· 

' kfileti tarafından An'lcaraya Cjağı
rılmıılar, dün akşam gitmişlerdir. 

!im ... • • r 

'1\•k gilziinü kıl'ptı: 
''- He, dedi .• 

YAnnndn. bulunıuı heyecnnh 
hlr ı;oııç kendini tutaınn.<b: 

Söylendiğine göre Bay Tevfik 
Kutla Bay Salih Zekiye Vekalet 
tarafından yeni vazifeler telı:lif edi 

ı">a- \ecektir. 
"- ·aşa be bnba, dedi. 

lbtifal' hJttttni bozmMlt, 
1.-i.n, 8ak1n cevap verdi: 

"- nen bnrp etınescnı, . en 
harp etm~ en, hen yıu'Ulıuunıı· 
sam, "le'n yarala;ımnsaıı httllıııb 
ne ohır<ıu? 

• • • 

-o-

Denizbank antrepolarını 
soyanlar yakalandı 

Bir mUddet evvel Sirkecide De· 
nizbankıq 1 ve 2 numaralı antre• 

• polarında bir hırsızlık olmu!, bir-
lbrahlın onbaşırun nnlat~ık· çok sandıklar kmalrak mühim mik 

larmı ~enelcı'Clcıı tiOUra ıu~in tarda ipekli kumaı ve mendiller 
hatırladım. Bn lıatırnyı <'luıhm· çalınarak piyasada satılmıştı. 
füran hAdise. J tiklfH ~uu·blne IHadişenin tahl<ikatı evvelki ak~am 
ait. blr ~rel nıuha.sebcsrnin 01·· nihayet bulmu§, üç kiJi suçlu ola· 
tl\fO. atıhntı; olmasıdır. 1 ·UkHH rak tesbit edilmiıtir. 
harbinde mnhnrcbe kcıflro un· Bunlar arasında bir de gümrük 
rla yer alınış bir knuıanılnıı kcn- memuru vardır. Bu memurun ha
cli hakkflllll kctmcdll<llğini lled riçten olan iki hırsıza yol göster· 
ürüyor. Ve bü~·iik dft.\·ayı artık diği anlaıılmıştır. 

gııniqıct _ tnk imi şeklinde tef· Evvelki akıam mezkur antrepo· 
~ır t()iyo.'" \'e ~lmtli bl<:se hıl i . larda bir keşif yapılmış, üç suçlu 

Uyor. getirilerek, hadise, memuralnn ö-
Büyük zııterl biz büylc tc\Ak· nünde tekrar ettirilmiş, bu sırada 

ki etmiyonız. Riiriik zııfcr bir fotoğraflar da alınmıştır. 
mUlcUn bÜtiinlüğünü itııcle c- Suçlular antreponun damından 
den bh• lıArekettlr. Bu hiitünlü· girmek suretiyle hırsızlığı yaptık
ğii. tbrahlm onbaşı kMlnr clu- tarını itiraf etmi~lerdir. Uç hırsız 
ynmı)'antara tU~ demeli? bugünlerde adliyeye verilecekler-

SADRt EHTl-':'.\l dir 

Mahkemelerde 

Silivri l{arakolu nda ({i 
dayak hadisesi 

Dünkü muhakmede şahit
ler vakagz anlattz 

Dün ağırceza mah'kemesi, Siliv-ı kayboldu, .dedi, tertibat aldık. Fa
ri jandarma karakolunda dövül- kat bulamadık. 
mek suretiyle öldürülen bir ada- Halbuki şahitlerin ifadesine gö· 
mm 9uçlularınrn muhakemelerine re Uayaktan sonra Ramazan eleği! 
ba~lamı~tır. kaçmak, yerinde kımıldayacak ku' 

Suçlu olarak karakol kuman- vete bile sahip bulunmuyordu. Re· 
danı Ka!lım çavu , Mustar onba· ia burasını işaret etti. Suçlu inkar 
şı, mahalle bekçilerinden Yuı;uf etti. Bundan sonra ı:Jinlenen Mu!!· 
ve Halim mevkuf bulunmaktad:r· ı· tafa onbaşı da aynı §eyleri, bekçi
lar. Beşinci suçlu bekçi Şevki ise ler iıe ogün karakola hiç uğrama· 
hadiseyi müteakip kaçmı§, büt\in dıklarını ıöyle:Jiler. 

aramalaar rağmen ele geçmemiı· Şahitlerden Ahmet Kemal de 
tir. Bütün memleket zabıtasına şunları anlattı: 

Şevl<inin göründüğü yerde tevkifi - Ramazan saf, beceriksiz bir 
için emir verilmiıtir. adamdı. Vaka ııeceııi birdenbire 

Okunan evraka nazaran hadise bekçiler vasıtaaile, sanki idarei ör-
~öyle olmuıtur: fiyc varmı~ gibi <fükkanlar kapa· 

ttldı. Herkes evlerine sokul;lu. Az 3 ay kadar evvel Topkapı - Eldir 
ne asfalt yolun.da çalışan amele ça 
vuşu Yakubun bir gün çadırından 
tabancası çalınmış. şüphe üzerine 
Ramazan ve Sait ad.nda karde~ i· 
ki köylü yakalanııuş, karakola ge· 
tirilmi,tir. Maznunlar 11kıştırılmış, 
inkar etmişler. Bunun üzerine bek 
çi Yuımf, Şevki ve Halim suçlula
rı tutmu~. Kasım çavu! ile Musta· 
ra onba~ı da dövmüşlerdir. 

Bütün §iddetiylc devam eden 
dayak faslın.dan sonra Ramazan 
bayılmış, ayılınca da itiraf ctmiı-

tir. 
- Tabancayı ben çaldım. Ka

ıap Vitaliyc uttım., demiştir. • 

sonra Ramazanın kaçtığı ıöylen
meğc. baılandı. Kendisile konuş
tuğum Remzi usta: 

- Ben 2 saat evvel karakola 
gitmi tim. Ramazan dayaktan bit
kindi; kımıldayacak hali yoktu. 
Nasıl olur da ka5abilir, dedi. Son
ra iş unutuldu. 20 inci günü ise 
Ramazanın cesedi sahilde bulun
l:f u .. , 

Diğer şahit Remzi usta da: 
- Ben Sili't'ride kahvcciyim. 

Vaka gecesi jandarmalar, bir iş 
için karakola çağm:hlar. Nezaret
hane~c bcklemeğe ba§ladım. ölen 
Ramazan beyaz bir keçe üzerinde 
.t>ayğın bir halde yatıyordu. Yanın 

Şahitlerin ifadelerine göre, Ra· d• duran kardeşi Saıde: 
ma.lanın dayaktan sonra yüzü gö· - :Ah, eğer bu gece buraôa

1ka
:zü !İtmi!, bacakları kırılmış ve Iırsam, bu adamlar beni dayaktan 
rengi mavi bir kifrt halini almış · muhakkak öldürecekler, kurtar be 

tır. ni, diyordu. Bu sözleri o sırada o· 
Bundan sonra kasap Vitali çağı- nıda bulunan Langaza köyünden 

rılmı§, o da dayak atılaark &öyle- Ali ide duydu. Sonra ben ıc:arakol· 
tilmittir. Fakat 1dayaktan bitkin dan çıktım, gittim, ba~ka bir şey 
bir hale gelen Ramazan gece ya- bilmiyorum.,. 
rısma dofru ölmüıtür. Bunun Ü· Mahkeme, duruşmayı diğer şa
zerine ıuçlular, kabahatlarını ört· ı hitlerin celbi içi nbaşka bir göre 
bas etmek yoluna dütmüşlcr ve ka talik etti. 

sabada: F eıhane fabrikasında 
- Hırınz Ramazan karakoldan 

kaza 
kaçtı, diye bir §&yia çıkarara'k Evvelki akşam Defter.darda Fes 
dükkanlarını erken kapatmı~lar ve 
halkı evlerine sokup sokaklarda 
kimseyi bırakmamışlar. Bunun Ü· 

zerine Ramazanın cesedini de bir 
çuvala koyarak denize atmışlar

dır. 

Ramazanın yakalanması için 
her yerde telgraflar çekilmiş ise 
de aradan bir müddet geçmesine 
rağmen pe'lc tabii olarak Ramazan 

yakalanmamıştır. 

Fakat vakanın yirminci günü 
Silivri sahillerine vuran bir dalga 
tanınmaz bir cesedi de beraber sü
rüklemi2tir. Bu Ramazanın cesedi 
dir. Hemen morga kaldırılmıf, tah 
kikata başlanmı tır. Tahkikat ıo· 
nunda i§ anlaşılmış ve suçlular 
''IJkencc yaparak ölüme sebebiyet 
vermek,. 11uçundan İstanbul ağır
ceıa mahkemesine sevkedilmi§ler· 

dir. 
Dördü de mevkuf bulunan suç· 

luları.ian Kasım çavuş, kendisinin 
bir §eyden haberi olmadığını ıöy

liyerci:: 
- Yakubun şikayeti üzerine 

Ramazan ve Saidi yakalamıştık. 
Karakola getirdik, fakat dövme
dik, onlar itiraf ettiler. Kasap Vi
taliye .attıklarını söylediler. Ka
aabı kefaletle tahliye ettik. Rama· 
zan ile Sait o gece nezarethanede 
kaldılar. Ben bir ara htanbula ge
len ecnebilerin pasaportlarına bak 
mağa &itmil}tim ki, biraz sonra 
arkamdan yeti1en telefon memu· 

ru Sakıp: 
- Çavuı Ramazan 'kaçtı. Ken

disine odun taşıtmak için bahçeye 
çıkarmı§hm, birdenbire ortadan 

hane fabrikasında feci bir kaza ol
muJ, Rıza isimli bir işçi ölmü§tÜr. 

İ§Çi Rıza çalıştığı makinede u
fak bir arıza üzerine, ötesini beri
sini karı§tırmağa başlamış, fakat 
makine birdenbire harekete geçe· 
rek işçinin sağ bacağı ile sol '.ko
lunu dibinden koparmı§tır. 

Kanlar içinde bayğın bir halde 
Beyoğlu hastahanesine kaldırılan 

Rıza u sonra ölmüş, adliye dok· 
toru cesedi muayene ederek def
nine ruhsat vermittir. 

Şehir Meclisinde 
Bazı teklifler encümen

lere havale edildi 
Şehir Meclisi ldün saat on dörtte 

toplanmııtır. Sular idaresinin 938 
bilançosu azalara dağıtılmış, kon· 
servatuvar yatı okulu talebesinden 
alınan kefalet miktarı hakkındaki 
teklif bütçe encümenine, suni sir· 
ke 'kapları üzerine etiket konması 
hakkındaki teklif Sıhiye Encüme· 
nine, beledi tenbihlere muhalif ha 
reket eden dükkan ve müesseseler 
müstahdemininin suçlarından dola 
yı sahiplerinin de cezalandmlması 
için zabıta, belcı;liye talimatname
sine bir fıkra ilavesine dair teklif 
kavanin encümenine havale edil· 
miştir. 

Vilayete bağlı mülhakat ve ka
za belediyelerince esnaftan alınıp 
İstanbul belediyesi kimyahanesine 
gönderilen nümunelerden tahlil üc 
reti alınmaması hakkındald daimi 
encümen karan.kabul edilmi§tir. 
Diğer baıı mazbatalar da alaka· 

Bir motör yanarak 
battı 

Belediyenin işle e
ceği otobüsler 
Şoförler için kurs 

açılması düşünülüyor 

Belediyenin otobüs işletme tn' 
selesi etrafı~aki tetkikler iler1t· 

İçindeki tayfalar hakkın- mektedir. Otobüslerin bulundurll 

da takibat yapılıyor lacakları garajlar meselesi incelt 

Ege denizinde Ağa limanının mekte, bu ara.da şoförler için bit 
Taşucu denilen mevkiinde feci kurs açılması dü§ünülmektedir. 

bir kaza olmuş, bnhk yüklil bir Kursta muvaffak olanlar bele· 
motör yanarak batmıştır. 

Alakadarlara gelen malfunatn 
göre, hadise şPyle olmuştur: 
Taşucu balıkçılarından Arı Ba

rut, Muammer ve I..az Ahmet 
Vehbi oğlu Siileyrnan Sami is • 
minde birisine ait 29 ~onluk "Veh 
bi., motörüne binmişler, ba.lffi av. 

diye otobüslerinin şoförlüğüne alı 
nacaktır. 

Bu sene zarfında İstanbul belt' 

diye hudutları içinde muhakkll~ 
surette otobüs işletilecektir. 

Halen i;lemekte olan otobüslt 
rin ruhsatiyeleri alınacaktır. Bufl· 

lamak içni denize açılmışlardır. lar 1stanbulla civar kazalar arasıtı 
Balıkçıların talihi iyi gitmiş ve da işliycbilcektir. 
motörü doldurarak akşam üzeri 
Taşucunn gelmişler, demirlemi§. 
terdir. Üç balıkçı karaya çıkma. 
dan evvel motörde bir de yemek 
yemek hevesine dUştüıklerinden 
bUyük bir mangalı ateşle doldur. 
muşlar, tuttukları balıklardan 

kızartarak kendilerine ziyafet 
çekmişlerdir. Karmlarını adam. 
akıllı doyuran balıkçılardan biri 
yemekten sonra d~rı çıkmış, 

diğer ikisi de motörde yatmışlar. 
dır. Fa.kat ;içinde ateşlerle mo • 
törde bırakılan mangalı düşünen 
bile olmamL5tir. 

-0-

Yeni Vekaletler 
işe başf adı 

Münakalat Vekil inin 
mesai arkada§lanna 
gönderdiği tebliğ 

Yeni ihdas r~ilen Münaluılilt 
ve Muhaberat Vekfıleti kendine 

bağlanan dairelere ve bu arad• 
Dcnizbanka ve Deniz Ticaret MÜ· 

dürlilğüne dün resmen tebliğıtl 
Bu ihmal ~zünden mangal. yapmıştrr. Vekilin imzasını ta§f· 

dan sıçrayan bır kaç kıvılcon dö. b tebr - d 
şemeleri tutuşturmuş, ateş hay. yan u ıg şu ur: 
li ilerleyip parladıktan sonra da "-Yeniden te.şW edilmiş o~ 
iki balıkçı uykularmclan uyan • muhabere tıc mün<ılro?c uckô,Zef' 
mışlardır. Fakat birdenbire :mo. tılı.dcnıe tevdi buyunılm~ oldu • 
törli alevler içinde gördüklerin. ğundan bugünden itibaren oo.zr-.. 
den hi~ bir şey ynpamam:ı.şlar, fC1JC ba.şlaıdım. Vck4let t(l.Jk:i'l6t•· 
yalnız kendilerin denize atarak ııa dahil müesseseler aşağ~1 

canlannı güç kurtarmıelardır. listodc yc'\Zılıdır. Mev::u ve oo.zi4 

Koskoca rnotör içindeki 'balık f elerimize taıalluk eden muha.bC· 
yüküyle 15-20 dakikada yana. renin bundan blh;Ze Vckaletfımt 
rak batmı~t.ır. Motör sahibi üç sevlcini ve müşterek mesainiz;ıı 
balıkçı hakkında tnki:bat yaptır. ahenk vo şuurlu bir disiplin dlJ. 
maktadır. · hilinde devamını diler 'hepin~ 

1
Sular iaaresinın 

faaliyeti 

hayırlı bcışanla.1' cmcnni c 
rint.,, 

Tebliğe bağlı listede ayni Ve· 
kfılcte bağlandığı bildirilen dai· 
reler şuıılnrdır: 

Belediye sular idaresinin 938 
yılı faaliyet raporuna göre go· Posta telgraf umum müdUrlil• 
çcn sene idarece şu işler başa- ğü, devlet demiryollan işleune 
rılmıştır: umum mildürlüğil, hava. yolları 

937 de inşasına başlanan ma- umum mUdürlüğil, münakalat re· 

kine ve kazan daırelerl tamam- isliği, şirket ve messeseler umutıı 
lanmıştır. Geçen sene şehir içi- mildilrlilğü,, muhabere ve mürn· 

ne SO - 600 milimetre arasında sele rnilşavirliği, tarifelr müşa • 
değişmek Uzere yeniden ı 9389 virliği, limanlar umum mUdür • 
metre boru döşenmiştir. Bunla- Jüğü, nakliyat umum müdürlü • 
rrn 16G38 metresi lstnnbul. ğü, deniz nakliyat tarife reis • 
3851 metresi Beyoğlu cihetine liği, Denir.bank umum müdürlil· 
konmuştur. Yeniden 16 musluk ğü, İstanbul ytiksek deniz tiearet 
HA.vesiyle yangın musluklnrmrn mektebi, İstanbul deniz ticaret 
adedi 539 a çıkarılmıştır. Şeh- müdürlüğü. deniz fen heyeti re· 
rin muhtelif yerlerinde açılan isliği, deniz mahsulleri ve avcı· 
11~ terkos r;cşmesi ile bu çeş -
melcrin sayıları 196 yı bulmuş· hk müdürlüğü, İstanbul Elek • 

tur. 
938 yılında şehre 15.256.187 

ınctremlkt\p su verilmiştir. Bir 
sene evveUnc nazaran 15G.435 
ınetremlkftp fazladır. 

Şehre ycrllen suyun 295.047 
metremiktı.bı kışlalara, askeri 
mekteplere, 414 .642 metrem!· 
knbı yilz paı-adan halk çeşme
lerine, 13.378 mctremikt\bı so· 
kakları sulıımak Uzere 7,5 lrn
ruştan belediyeye, 7.6G3.419 

metremikt\br 15 kuruştan halka 
verilmiştir. Abone miktarı 1515 
fazlaalyle 24.01 G yn çıkmıştır. 

Cumarte.~ Pazar 

trik işleri umum mUdürlilğU, lS· 
tanbul tramvay, Tünel muvakkat 
idaresi. 

Yapılan tebliğat üzerine De -
nizbank ve deniz ticaret mUdUt· 

lüğü firmalarını ve kağıt ibaŞ • 
lıklarını dünden itibaren değiş • 
tirmişlcr, Türkiyenin her tara. • 
fındaki limanlara ve buralarda.ki 
memurlarına vaziyeti aynca teb 
liğ etmişlerdir. Bundan başkS 
tebliğat üzerine bu dairelerde 
yeni Vekil Ali Çctinkayanm re· 
simleri asılmıştır. 

llkbahar tarifesi 
hazırlandı 

~ 8 N SA:'\ ~ !J NiSAN Denizbankın ayfn on beşinde 
<( ıs Sefer il 19 serer tatbik ctmcğe başlıyacağı Al:lalat' 
L- 152 Kasım k Hı3 Kasım 
r- ve Anadolu yakası ilkbahar tarife• 

V akıtler 1 \'nsa. j E1.ıını1 Vasa. Ez::n' leri için hazırlıklarını bitirmiştir. 1------ - - Tarifeler bastınlmak için nıat· 
GU"•• ı 513.'i 11 i'\2 l'iSt 1049 baaya gönderilmiştir. Yeni tarife· 
OO•• 1216 l'i86 121R 511."i nin adi günlere ait kISımlarınıd11 

ikindi lôfı6 !J ll'ı lfı 56 915 kıct tarifesine göre faıal dcğictikli1' 
Ak••m tR 40 12 oo ıs 42 12 oo :ı :ı 
va~•• ııo 15 1 S."i 20 ı 1 35 yoktur. Yalnız havaların açması 
lm••k ı s 48 9 07 S 4R !J o.ı gözönüne alınaark bilhassa pazaC 

:.... ___ ....... ___ -... ____ glinleri Adalar ve Anadolu yakıl' 

=============::.! sından akşamlan geç eaatlere Jtıı· 
dar encümenlere gönderilmi,, Salı dar seferler konmuştur. Köprüde., 
günü toplanılmak üzere toplantıya] buralara gidece'k postalar fazlala~· 
nihayet verilmiıtir. tırılmı§tır. 
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B k • -. , ./ J . Partinin açtıgı 
a z gecesı etraJ ın· Hıkaye müsabaka- Arnavutluğun tarihi

da açılan münakaşa ~!~k~~. 7k~~~~~nl~~tl ne bir bakış Yazan: Fikret Adil !genel merkezi halkevlerine men 

1 
sup genç muharrirler Ye hcYes· 

Eminönü Halkevinin 195 sayılı, tekrar geldiler. Yine her taraf ka- ktlrlar arasrnda "Memleket kU-
5 Nisan 1939 tarihli ve A. S. Le- ranlık. Dostum dalgındır. Acaba çlik hikfıyeleri" müsabakası Siyasi ve cograf i vaziyet vend imzalı, bazı hususatı tenvir yanlr§ bir gün mü geldim .diye 'ka- tertip etmiştir. 
sadedinde tastir edilmiş müzekke- pıyı çalcl1 , açan hademeye sordu: Soıı defa 30 mart perşembe 
resini okudum. (1) - Bu akşam burada konferans gUnil saat 18 de B. Nafi Atuf 

Tenvir maksadiyle gönderildiği varmış öyle mi? Kansunun reisliğinde toplanan 

Arnavutluk 
İşkodra ve Yan 
ya eyaletleri o. 
!arak, 15 inci 
asırda Osmanlı 
imparatorluğu • 
na dahil olmuş. 
tu. Arnavutlar 
1911 de Osman 
h imparatorlu • 
ğuna karşı is
yan ettiler ve 
muhtariyet al • 
dılar. Fakat Bal 
kan harbi esna. 
smda Sırplar 

şimali, Yunan
lar da cenubi 
Arnavutluğu iş. 
gal etmişti. Bal 
kan harlbinden 

ç· zı sonradan İngiliz - fn,ıı pet. 
rol §İrketine verilmietir. 

bildirilen fakat birer kandil ışığı - Var ama .. kimse gelmedi, ga jilri heyeti, raportörleri tara • 
dahi gösteremiyen maddelerin üze liba olmıyacak. tından tetkik edilerek mevzu -

Münakali.t: Arnavutluğun bil. 
tUn büyük eehirleri kabili itti. 
mal ooselerle biribirine baflıdır. 
Ancak ıimal tarafları aarpt.Jr. 
Buralarda nakliyat hayvanlarla 
ya.pıhr. Motörlü nakliyata mUaa. 
it olan muntazam yolların tulü, 
1933 1enesi sonunda 1,118 mildi. 
Dört limanı vardır. BugUıı harp 
sahası haline gelmiı olan bu ti. 
manlar, Şengin, Draç, Valona vı 
Sarando'dur. Bunlardan en iyi 
tahkim ve teçhiz edilmi.t olanı 
Draçtır. Posta ve telgraf ajana. 
larının sayısı 55 tir. Sekiz adet 
muntazam hava nakliyat 1ervw 
vardır: Tira.n - Roma, Tiran -
& linik, Tiran - - İ§kodra, Tiran. 
-- Körice, Tiran - Valona, Ti· 
ran - Bihlişta, Tiran - ltükb, 
Tiran - ~rat ... Uç tane de telai.s 
istasyonu vardır. 

rine hakikatin güneşini çevirmek - Peki içerde kimse yok mu? ları heyete anlatılan ve Uzerle. 
isterim. İçerde kimseler, amma kimselerlrinde görUşülen 218 memleket 

Sayın başkan! yoktu. Pardon. Vardı: Kapıyı a- kilçlik hikayesinden ayrılan 16 
1 - Evinizde bir Baki gecesi çan hademe. hikı\veyi birer kere daha oku -

tertip edilmiştir. Gazeteler bunu Bedri Rahmi, ze:cesi, ~e o es- yarak aşağıdaki 011 hikAycyi mil 
böyle yazdığı gibi oraya gelenler nada konferansı dınlemege gele~ sabaka şartlarına uygun göre· 
de böyle bilerek gelmişlerdir. Hem iki ressam arkadaşı, rahatsız edı
buna "Gece,, demesek de Baki l.!n bekçinin homurtularına rağ
hakk111ıda müsahabe, mLişavere, men girdiler, buz gibi bir salona 
rnüşaare desek ne çıkar? çıkıp beklediler, ve Bedri Rahmi, 

rek seçmiştir: 
1) Yıkılan köprü 

2 - ''Müsahabeden sonra tem- söz verdiği için, muayyen saatte, 
sil ş.ubeniz mutat temsillerine de- üç dinleyicisi karşısında konferan

(İstanbul Eminönü halkcvi 
dil, tarih ve edebiyat şubesi ko· 
mite UyelP.rinden !\aki Tezel). 

2) Jlacı Eminin damadı 
(lzmir halkevi üyelerinden, 

Karataş orta okul tarih öğret-

va;n etmemiştir,, demedik ki "et
miştir,, diye ısrar ediyorsunuz. 
Evet. Etti. Ve fena etti. Hem ha
ber aldığıma göre, bu temsil, ''Ge
ce,, münasebetiyle tehir edilecek
ti. Fakat teşkilatınız iyi olmadığı, 
bu işi layık~yle tanzim edemtl:liği 
için, son dakika.da piy~ain oynatıl
~~sma karar verildi. Tatvili leyl 
ıçın 1 

3 - lmza sahibi bendeniz, mü
sahabenin sonuna yetiştim. Fakat 
yetiştim. Siz orada mıydınız? 

Manzuru acizi olamadı. Eğer 
''Baki., gecesinin biricik müsaha
beden ibaret olduğunu bilseydim 
ve benimle beraber oraya gelenler 
b~:s~ledi, zahmet etmezdik. Çün
ku Ahmet Ham::li Tanpınar'ın 
''Gece., nizi aydınlatan sohbetini 
onun tatlı diğer sohbetleri meya
nında tadmış bulunuyorduk. 

4 - Bu maddedeki izahatınıza 
pek mahzuz oldum. Memnun ol
duf. Teşekkür ederim l 

5 - Halit Ziya Uşaklıgil'in ge
e~ """ haku:4ı~. buna &çce ismi 

vermi§siniz, sakın müsahabc olma
aın? - cidden tahammülfersa idi, 
ve o derece uzundu. Bunun far
kında olmamışsınız. Esasen "Bi
zim elimizde böyle bir miyar yok,, 
diye itiraf da ediyorsunuz. Bu nok 
tayı lehinize kayldederek devam 
edelim. Evet o gece cidden uzun 
bir geceydi. Ve onu bizzat aiz iki 
sürahi ıu içmenizi icabettirecek 
derecede uzun bir ''Sohbet,, ile o 
hale getirmiştiniz. Ve üıtad, niha
yet nutkunuzun hitamiyle bidar o
lup teşekkür için - ne yapsın? -
kürsüye geldiği zaman, bu gibi 
gecelerin ne ıekilde tertip edilece
ğine ldair küçük fakat mlna itiba
riyle büyük bir ders .de vermişti. 
Görüyorum ki, tesirini halkedeme
miş. 

Elinizde bir miyar olmadığı hal
de bu gibi geceler( devam ettire
~eğinizi söylüyorsunuz. Eğer bu 
ışlc rnetgul olan kimse yok ve it 
sadece arzu ve iradenize kalmıt ise 
yapabilirsiniz. Elinizden tutama
yız ya 1 Lakin bu iti faydalı olmak 
gayesini güderek yaptığınıza ina
nıyorsanız, aldanıyorsunuz. Er.ki 
şairleri gençlere ''tanıtmak,, işini 
sami olarak oraya gelen birkaç za
t n lutfuna bırakan bir teşkilattan 
beklemek, bir hayalı ham olmaz 
mı 'l Hem Baki ile "Henri Have
dan,, ı aynı geceye koyan bir teş
kilattan! 
· Sayın başkan! 
Şimdi size, Evimiz diye cemi 

mütekellim sigasiyle ileri ıünnek 
ten hoşlandığınız fakat hepimizin 
olan halkevlerinden, idareniz al
tında bulunan Eminönü Halkevi
nin tertip ettiği iki müsahabeden 

bahsedeceğim. 
Dostum, Güzel Sanatlar Aka

demisi muallimlerinden ressam ve 
şair Bedri Rahmi'den, geçen sene 
üstüste dört beş mektup yazarak, 
bir konferans rica etmiş i.IJiniz. 
Bedri Rahmi kabul etti. Tarih de 
tzsbit ettiniz. 

Konferans gecesi, dostum, zev
cesile beraber "Eviniz,, e geldi. 
Her taraf karanlıktı. Belki daha 
cr!,:endir diye, Türbede bir kahve
};: gidip beklediler. Biraz sonra 

sını verdi. 
Ertesi glin bütün gazeteler, kon 

feransın verildiğini yaz.dılar. meni Kemal Bilbaşr). 
Her halde bu konferans da, fa-

. . . . . . . :l) İstanbullu teyze Lo dr d 
aliyetınızın bır ldelıh olarak, ısta- . h lk , Uvelerinden sonra n a a 

. . . (Sınop a ev~ "' sulh h d · 
tistiklerde bır rakam teşkıl etmış- f ö~retmeni mua e esı 
. orta okul ransızca .. imza lanır ken 

tır. . . .. Sadi Güne})· Ama vutlu gunw 

!kıncı musahabe: c ·ki ç mteı>o 
H 1 Ç 1 b"'d d 4) .,.e, a istik!a· li tanındı. • Şair Asaf a et e e ı en e k h lkevi ilyclerinden Ticaret - En çok ithalAtmı ~ 

bir konferans rica edildi. Konfe- (An ara a 1914 şubatında. tahta. geçen 1 · ı 21 b' t t 1 d kta.dır So . 
1 

b b Azize Tözen). erı o an ın nüfuslu şkodra, aya an yapma . nra ar. 
rans günü ve saatı, sa on om oş- ıc 11 Prens Viyed ayni senenin eylu. 12 bin nüfuslu Argırokastron, 10 rasiyle t!".giltere, (Eakiden) Çe. 
tu. Ne siz, ne de konferansı tertip r;) Jk{a.di ihr .. ah<alrkevi Uy"lerln- itinde tahttan indirildi ve mem. b koslov:ıkya, Yugoalavya, Yuna • 

(E şe ıı " in nüfuslu merkez Tirana, 10 ı 
eden heyetten bir kimse ortada s t T 

1 
) leketin merke2i olan Draçtan ni.stan, Amerika gelir. 

yoktunuz. Emektar hademe de ol- den Bayan · ay a · kaçtı. bin nüfuslu Elba.san, 6 bin nU. lhracat mallarının da ~n ÇO" 
. . 1 · · b' O) Bir bekArın romanı Zı'r U i H b 1 b fuslu Valona 5 bı'n nüf' uslu Dra v t ı masa, insan kendını sa 1ıpsız ır ·i kö. UlUk ko· a, mum arp q ar aş. • ç. gunu ta ya almaktadır. Sonra 

d k · M f"h (Bursa halke\ }C lamaz Yunanlılar cenubı· A.rna. tır A 'k 1 ·ıt y ··--konakta zanne ece tı. aama ı , K. 1) • merı a, ngı ere, un&nl•wr.u 

Salon boştu demekle yanlış bir şey ıundan RıdYan ıpura • vutluğu, İtalyanlar da Valona'yı M ve Yugoslavya gelmektedir. iz emleket maden itibarile pek 
söylemiş oluyorum. Salonda pala- 7) Uııc d işgal etmişlerdi. Sonra İtalyanlar Başlıca ithalatı pamuk, pamuk 
bıyıklı bir arnavut oturuyordu. (Ankara ~alke'\"l .uyelerin e~ yunanlıları çıkararak cenubi Ar- ?.engin bir arazi değildir. Yalnız lu mensucat, eeker, ~ahve, yUn.. 
Bu zat, bir sanat konferansı dinle- ve Gazi terbıye enstıtUsU talebe navutluğa yerleştiler ve Sel&nik. Umumi Harpte İtalyanlar Valo. lü e!}ya, odun, bemin, petroldür. 
meğe gelmiş değildi, Asaf Halet si Sabahattin t~~u~) · ten gelen Fransız ordusu ile bir. na civarında bir petrol kuyusu iş İhracatı mevqi, peynir, yuınur 
Çelebi'nin bahçıvanı idi, tstanbula 8) Topra~a <lonbş leştiler. Avusturya ordusu da şi. !etmişlerdi. Bu kuyuların imtiya. ta, balrktır. 
fide almağa inmif, eve, bey ile (Ankara halkcvl Uyelcrlnden malden girmişti. Bu suretle Ar. -------------·-------------

dönmek üzere bekliyordu. Evini- Salim Şengil). navutluk bir harp meydanı hali- Ankara radyosunun ıslahı 
zin h&"Jemesi, ya bu palabıyıklıdan 9) Ayşeciğin hatırası ne geldi. 
korkmuş, yahut Çelebinin cemaat- (Denizli halkevindcn Emin Harpten sonra Arnavutluk fii. 

siz imam vaziyetinde kalı§ına acı- Tuğal). len İtalyanın iş.gali altında idi. t f d t tk' ki 1 mıı olacak, okuma talonundaı otu- 10 ) Soğuk su Fakat 1920 kanı;nusanisinde L~ e ra ın a e 1 er yapı ıyor 
ran gençlerden bir kısmını derle- (Ankara halkevt Uyelerlnden nada toplanan 'Sır millf Arnavut. 
di, yukanya çıkardı, ve Çelebi, Gazi terbiye enstltUsU edebiyat: luk kongresi itgal kuvvetlerine 
"kelama. agu; edebildi.,, 2 No. J.31 SUleyman Kazmaz)· karşı isyan e~ti ve 1920 de Tira. 

Sayın başkant Geri kalan hlklyeler neşre nada hazırlanan anlaşma ile I. 
Yeni bir tul mevç aranıyor 

Şimdilik fazlalaştırmak isteme- değer görUlmemiştlr. talya Arnavutluğun istikl&lini 
diğim bu misaller hususunda da Büyük blkAycler: t~nıdr v~ Arnavutl~k ayni ~ne~ 
beni tenvir etmek lutfunı:la bulu- (BUyUk memleket hlklyele- nın 17 kanunuevvelınde Cemıyetı 
nurıaruz minnettannız kalırım. ri) mUsabakasıruı 7 halkevl işti- Akvama aza oldu. 

Ankara, 7 (Hususi) - Anka· ı trikll yerlerde değil, plllı calıt
ra radyosunun her bakımdan mak suretiyle memleketlıl •ı 

ıslahı için posta telgraf idaresi hUcra köşelerinde istitaduJlil 
tetkiklerde bulunmaktadır. Se- mUmkUn kılacaktır. 

Saycılarımla. rak etmişti. Biklyeler rapor- 1~23 te ltalyadan istikraz a~. 
Fi KRET ADIL tö t rafından incelenerek he- tettı; ve Arnavutlukta ekseri 'tııs 

ye~e :rzedtımlştir. Birer birer sele~ İtalyanlara ait olmak Uu. 

E • .. .. Halk • t • d ... d ec;lrllen hlklyelerin re bır banka kuruldu ve ltalya mmonu evı 8&2e emız e gvz en g . . 
n-'-~ • .l-! - - •-- - bir ..... t de zlkredllen matıüp ıle Arnavutluk arasmda Tiran a-.a seceııne uuı- ç..... 1- ,ar name .. 
•• • • ta--!L! - ..ı • bu 1 1 vermediği görülerek, muahedesı ıınzalandı. 
uzerıne ıu v:.un& ron~iel'DUI • net cey 

Vekiller Heyeti 
toplantııı 

Ankara, 7 (Huıuıl) - VekU4 

ler Heyeti bugün saat on dörtte 
BaşvekAlette mutat topl•Dtlll .. 

1 
• u bakanın bu sene için 1925 te o zamana kadar kral. 

unuyor. bu m sa l k · bet l' i t af d · 
Gazetenizin 2 Nisan 939 tarihli muteber olmamasına karar ve- 1 nıy~ mec ıs ar ın an ı. 

sin her tarafta net olarak din· 
tenebllmcsi için lngiltereye si· 
pariş edilen kristal denilen Alet 
pek yakında şehrimize gelecek· 
tir. Montröde toplanmış olan 
beynelmilel radyo kongresine 
iştirak eden mütehassıs heyeti· 
mlz Paris radyosunun tulumev- nı yaptı. 

•• . . . dare edılen Arnavutlukta Ahmet 
nüshasında Bakı ye daır Evımızde rllmiştlr. . . . 
yapılmıt olan bir müsahabe hak· on kUcUlt hikttyenln sahiple- Zogo. ~y cumhurıyet ılAn ettı; 

d F
.k Ad'l · ·ı li mUkUat verile· kendısı beş sene mUddetle cum-

kın a 1 ret ı ımzası e yazı· rine yüzer ra h · . 'ld' F k t k 
lan yazıda tenvire muhtaç bazı cektlr. Bu paralar, mensup ol- d~z:r~ıs~~ç1. 1 •

1 • at~ 80~~ ~n. 

cine karışan ,.e bu suretle ıslık 
sesleri duyulan radyomuza ye
ni bir tulumevce temini için ça· 
lışmaktadır. Müzakereler yarın 
sona erecektir. noktalar ıördük: dukları halkevlerl başkanlıkları ısı;.ı a 

1 
an e rere ta ta. 

ı _ Evimizde Baki hakkında vasıtaslyle gönderllecektir. ge~. ti k 
10 757 .1 b Anlaşma neticesinde yeni bir 

..ı.ı·ı . d V'ld' navu u . mı mura . 
bir (Gece) tertip c:ıwı. mıı e~ı. ı~. _ bar bir saha kaplamaktadır ve dalga elde edildiği takdirde dlln 
Yövmi gazetelerle ılan ettığımız Ankara - h tanbul 1923 te yapılan bir sayıma göre yanın her tarafında sesimizi pil· 
veçhile ancak Baki hakkında Ah- üçüncü telefon hattı 816.900 nüfusu vardı. ' rUssUz olarak dinletmek müm· 
met Hamdi Tanpınar tarafında~ Ankara 7 (Hususi) - lstan· Bunun 562.000 i mUsliiman kUn olacaktır. 
b~r (müı~abe~ yapılm~t v; Baki- bul • Ank~ra arasında UcUncll 1.69. bini ortodoks, 85.000 i kato~ Diğer taraftan posta telgraf 
nın bazı tıırlerı okunmu§tU · t 

1 
f hattının inşasına devam lıktı. 1933 senesinde yapılan sa. idaresi ecnebi firmalara tekllf-

2 - Müsahabeden sonra Tem- ; en:1'aktadır. lnşaat yakında yımda umumi nüfusu 1.003.124 lerdc bulunmuştur. Halk rad· 
sil Şubemiz, .her Perşembe, Cum~ 0 :ıaı edilecektir. Posta telgraf olarak tesbit edilmiştir. yoları sermayesine olarak hal· 
ve Cumarteıı akşamları mu~a~ 0 ik si bundan sonra lstanbul, Arnavutluğun en mUhim şehir ka tevzi edilecek, yalnız elek-
lan temsillerine devam etmıştır. idare l i d Iduğu gibi --------------------------

3 - İmza sahibinin, ancak mü- Ankara ve zm r e o d t R • • h 
. k k • dig·er villyetlerlmizde e o o· eısıcum urun resı·mıerı· sahabenin sonuna yetışere on- k 

dorda beklediğini kaydettiğine gö matik telefon tesisatı yapma 
.. ah b . mahiyeti hakkın- için tetkiklere başlamıştır. Bu-

re, mus a enın 1 bi rog 
da bir fikre sahip olmasına imkan nun için çok zeng n r P • 

k ranı hazırlanmaktadır. Prog· 
yo4tur. E . . • faaliyetine işti- ramın en mühim ihtiyaçları gBz 

- vımızın reti 
rak edenler içinde temsillerden önünde bulundurulmak su y· 

-0--

Ankaranın elanek 
ihtiyacı 

Ankara, 7 (Hususi) - Top· 
rak mahsulleri oflılniıı Ankara 
şehri ekmek ihttyacını kaışı1&4 

mak Uzere Ankara belediyeliııln 
ih tlyaç göstereceği yevmiye elli 
ton kadar buğdayı kendi mU· 
bayaa fiyatları üzerinden 2• -3-
1939 tarihinden ltib•ren delir-
menlere satması Vekiller Heye· 
tlnce kararlaşmıştır. 

Mübatirler hakkında 
Ankara, 7 (Huıusl) - Mer

kez ve mülhakat kadroıundakl 
piyade ve ıUnri mUba,lrlerden 
tebUıat işlerinde çalışanlarla 

duruşma ırraıında tarafları ca· 
ğıranlarının ve•tahııfl derecele· 
rlnl ayrı ayrı gösterir tıtdlkll 
cetvellerin vekllete ıönderil

meıl mUddelumumlllklerden lıı .. 
tenmlştlr. 

zevk alanlar olduğu gibi müsaha- le faaliyete geçilmesini esas tut 
belere rağbet gösterecek kimseler makta. ve tstanbulun dahiU te.· 
de vardır. Halkevlerinin en büyük Jeton şebekesinin ıslahı iç~n de 
hususiyetlerinden biri de seviye tedbirleri ihtiva etmcktedır. Rektörün ziyafeti 
ve derece farkı göstermeden her . . Universite Roktörü Bay Cemil 
kıaım halkı topbyabilecek bir mu- sü olduğu anlaıılmak.tadır. Bızım Bilsel Avrup&da tahsilden dönen 
hit olmasındadır. elimiz.de böyle bir mıyar ol~adı-. . • . · (M usaha- talebclr ıerefine dün Universitede 

5 - O geceyi Baki hakkında ğından, tertıp ettıgımız b" · f t • ti' 
(G ) 1 · dece fay- ır zıya e vermıı r. 

tertip edilmit farzeı:ierek progra· be) leri ve ece erı ıa ~ 
mı çok kısa bulan yazı sahibi, vak-' dalı olmak gayesini güderek yap- j 
tiyle Halit Ziya Uşaklıgil için ter-lmaktayız. Netekim, Baki hakkın- 1 Yeıilay Cemiyeti 
tip' etmiş olduğumuz geceyi <le 

1 
da tertip ettiğimiz bu .mü~ha~e Rei.fl C'umhur 18'met lttıma mın Parti gnıpu tora.fwlan res. 1 Yeıilay Cemiyeti beltcliy4'1lt ınG 

çok uzun bulmuştu. Bundan, yazı de, fırsat düştükçe es'lu şaırler.ı· sam Çtıllı ibra.kim "6 Feyhama yaptınlan reMmleri. Soğdtl ça:ı-j racaat ederek yarcbpl ittetnittlt. 
sahibinin bu gibi toplantılar hak- 1 mizi gençlere tanıtmak gayesıle 1 lı /brahimm Parti Gurupunca be ğenilcn porlre.ri ile ıt01dlr. reuam Cemiyetin bu iıteii bütçe darhiı 
kında sabit ve muayyen bir ölçü-! yapılmıştır. Fcykamın çizdiği fJOrfre glrrGZ meJııttııiir. yüzünden isaf edilememiıtir. 
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\\ Tarihten bir yaprak: 
,.- - --

Hiyanet 
' L(lgntin şu "hiyanet,, kclime

si 'ne kadar korkunç şeydir. Fa. 
kat bu hnkikf man:ısilc insan oğ. 
lunun kar,~ısına dikilinGe kızıl 

kıyamet kopar. (~en gün bir 
cinayet ha.berini gördüm Urpere. HARPUTLU Ş~RiFİN AMERİKA HATIRALAR 1 

YAZAN: 
Mwvakkar Ekmn Talu ___ ...-;. __ 

Tek :okudum. Maktul de ve tabii "Bu akşam Türkün böyle ted- rinden sıçrayıp ayağa doğruldu. 
katil de "hiyanet'' in kurbanı git. - 32 - birli ve ağır davranması herhal- Ve körpe 'bir tavuğun iki budunu 
mişlerdi. de çok mühim bir musaraa vı.tku ayırır gibi gayet kolay 'Ye ra.hırt. 

Eskideıı Çerkeslerde bir adeL ma~ bitkin bir halde ilerHyerek bulacasma .işaretti. .. Bundan do. JıJda Petel'Senin iki kollarını iki 
. yarmış. Cevdet IP~§a bu adeti ~fuhmutla kapışrverdiler. Jayr bin1erce göz ve kulak !bir nok yana açrp sryrilarak araSinclan 
şöyle atilatır: "karısı zina ede· Maç Amerikan nizamına gö~e tay,a. sabit aikilmiş, pehlivanla .. fırlayıp geçti • .A:tka.Smdan da 'a-

cck olursa karı evlatları ile be. iki de'\.Te yapılacaktı. rın he~ hareketini nefes.. alma ... la.turka 'bir eda ile! 
raber sanılır; a\Tetin kocası ka. Bugüne kadar Kı:zılcık.lmm kar dan takip-ediyorlardı. -"Ohah! .. ., diye bir nara attı. 
tyınpederine l\"e kaymva1desine gi. şılaştrğı pehlivanlar arasında hiç 1lk hücum denemesini Ma.h~ Salonu dolduran tıalk, biiais -
der meseleyi .anlatır, kızınız ha-ı şüphesiz ki en kuvvetlisi, en ına. mut yaptı. Petersene bir göğüs tisna ve bilaihtiyar ibu. :ıtareketi 
ram .zade imiş alınız der. Ana hiri, en tehlikelisi Petersendi. çaprazı tatbik etmek istedi. Fa. ve bu ııe&i şiddetle al'klşlad1. 

ca. karıyı çocukları ile beraber ğinde gülle kaldırmak, jirnnas. Petersen de?"hal hücumu karşı • rede! ... 

lunun Petc.rsenin çenesine daya
yarak, altta kalmI§ olan diğer ko. 
lunu da ağaç söker gibi :şiddetle 
çekip kurtardı. Halk§i:mdi debi.is 
bütün şB.Şlrmış, hayret ve takdir 
hissiyle: 

- "Lıikin bu 'bir insan değil.. 
devdir! .. devdir ... diye haylun _ 
yordu. 

İki gür.e~i de ayakta idiler. 
Mahmut art.ık ihakikaten .kızmış. 
tı. KatmeI'li bir naca daha. aalı
"erdi: 

baba kızlarını kabul etmez.ler. Ko 1 Pehlivanlık hayatına çok gençli- kat Mahmut uzun ve ağır olan İş bu kadarla bitti mi'! .. Ne. 

alır bir arahaya bindirip esirci. tik yapmakla girmiş \'e Olimpi- ladr. Koca Türle nara ile beraber .. H yd 1 

tta 
- a aaa .... , 

ye satar. Kadın ben hu adamm ya alafranga güreş şampiyon. KızılcıkJıyı dur-durduktan son· kaplan gibi Petersenin üzerine a-
iy.a:li idim bana iftira -edildi diye Iuğunu amatör olarak kazanını~ ra anında mukabil taarruzu yap~ tılmış ve bu defa yine bir çapraz Derhal, ~aktırmadan Peterse.. 
fahişe kaidesi üzerine feryat et. kahredici kuvvette ve o nisbeL. tr. Mahmudun uzanan kollarını hücumu yapmrıJb. Her ınedense nin üstüne tnı:ıanladı. İşte asr1 
me~ Cürmünü jtirnf ve kanuna te çevik ~alii.k tecriiheli bir gü. hafifçe yukarı silkip koltuk alt. biraz evvel ilk kı>lpoda .kolaylık. mücadele bundan sonra ba§laaı. 
.inkıyat eder; kısmetim bu idi re.5i ı.•ardı. l ,85 boyunda 110 ki. iarmı -açtıktan sonra şimşek gL la ayni hücumu def.edebilen Pe. Neye uğradığını anla~mıyan 
d~. Koca :karıdan aldığı ı>ara. !o ağırlığında i<li. Doğrusu görü- bi bir çapraz aldı. Vaziyet qok tersen bu -defa k~ koyama.m.f§ Danimarkalı afallamıştı. 'Çama. 
yı eve .gelinceye kadar ahbapla. nüşte de Mahmuda tam ayar, tehlikeli idi. Çünkü Danimarkalı ve Mahmut çapn.zı doldunnuş, çar müdafaayı kabul ~tmiş, ken. 
n ile sarf eder. Bu 1ş bittikten denk bir ra.kip -sayılırdı. Tutuş- hem uzun, hem ağır hem de çok ala.bHciiğine haenum sünneğe baş dini sert hamlelerden. korumaya 
sonra zamparaya gider. Kadını tukları zaman, Danimarkalı ne kuvvetli idi. Alaturka bir he • lamıştı. bakıyordu. Tam bu a.ralılt Xml
sattığı kadar da onıdan para alır. kadar suratı asık :ve hiddetli ise, sapla Mahmudun üze.ı:ine yük _ Heyecandan ı1eyeca.rn sürük • cıktı Mahmut pehlivan, meşhur 
Ayrıca dokuz misli ayıplık diye ~la hm ut bilakis dudaklarmdan lenmek işi fena lbir sona ,göt.üre. lenen seyirciler de ağu;la.rı ku - "el ense,, !erini kullanmaya. fır. 
jster. Eğer zampara bu dokuz eksiltmediği bir tebessümle ne • bilirdi. Fakat Petersen öyle yap. rumll$. ~eri :faltaşı gibi açıl. sat bulmuş. -herifin en!leSinde 
misli ayıplığı veremezse una ve ~eli ve memnun gözüküyordu. madr. 'O, ''aziyeti alafranga gö- mıı;. ufak ·bir hareketten kaıçınn. balyoz gibi iş1iyorou. Bu müthit 
bn baSı onu da alda hl an kocaya Müsabakanın başlangıcı iki ta. zilYl.e görüyordu. Mahmurlu. bir rak merakla ~,i~orlıwch. dar,belerin henü~ üçüneiisünde Pe 
.esir olarak verirler. rafın da aslanlac gibi biribirlerL anda havalandırdı. Ne çare ki Da.nimarkalı rncs • tersen yere yuvarlandr. Ta'bii 

Dövmek. sövmek adet olıruı.dı. ne atılm.alarile ~ak çetin olacağı Demindenberi süt dökmüş ke. lek ve f.ecl:ttbesine yakışır bir us- Mahmut merine kapan.makta sa. 
ğı için zampnra incitilmiyerck e. hissini brrakıyordu. di gibi susmakta olan bir kısmı tahkla.. ~ ~a.lda.ıurken de • niye geçirmedi. Petersenin kafa. 
sir pazarına götürülür ve ilk pa. Uzun sfü·e.n bir dakika zarfın- seyirci1er dayanamayıp: minden M.alımudun yaptığı gibi 81 şimdi Mahmudun !bacak kıska
zarhkta kaç para verilirse satr. da iki taraf La biribirini yokla. - ''Bravo Petersen ! .. diye ba.. dön®H~ ve gilr.er:in ~abucak cma girmiş 'bulunduğundan. kol. 
lır. Aldatılmış koca, bundan al. makla uğraşırken geçti. Bu ak. ğırdılar. bitmesinin önüne geçmişti. ~ari}1e Danimarkalmm, ayak 'bi. 
dığı parayı da oracıkta, zampa. .şanı Ma11mut çok dikkat ve te. Ç"tinkü Danima.rkalının ~imdL Bu sefer de PeterEen altta, !eklerini bÜkmekle uğraıryol'du. 
ra.nm gözü önünde etra.fmdakile. yakkuzla hareket ediyor, tutuş ye kadar <;apraza. getirip böyle Ma.hmu.t üstte bulunuyordu. Kı. Canını daha fazla yakm.alctan 
re dağrtrr.,, ve kapışlarmda her zamankinin havaya kaldırdığı btitün rakiple· zılcıklı bu vaziyette bir iki <>yun vazgeçen Mahmut pehlivan bir 

Hainin cezası bu .. Nasıl, pra. aksine ağrr bir teenni ile nu.."lla. rini yere na:>ıl savurduğunu iyi Y"-Pmak ~tedi. La.kin mindere bir silindir glbi altındakini eze eze 
~i.k; ve miiessir değil mi?.. N. A. ral:ırına geçiyordu. Hatta raki· biliyorlardı. La.kin kazın ayağı ken~ gibi yapışıp kalan Dan!mar yerde sürüdü ''0 derhal ma.kas

binin vaziyetini de inceden ince. her vakit bir olmaz! .. Bu sefer ka1ıda açık hulup ta saltoya ge.. tan çözüp dehşetli ·bir boyundu. 

VAKiT 
1ABOKE TAlt1FES1 

'Jl~mld."et lleml~ 
lcindc dııındO 

Aylık 95 155 .f{r. 
3 :ı.} lık 2GO 425 ,. 
6 aylık '475 820 • 
1 yıJlık soo 16(10 ,,, 

farlfeden Oırlkan Birltf 
için a)'Üa oıu:t t.uru, Bü.şurıtt: 
Posta birliğine girm~ yerle 
ayda 1·etmi~ beln- kurut 
:medHir. 

.Abon-e Uı,·t1t.1u bildiren 
tup \;e .ıc]araf ücnıtinl. • 
parasının posta Teya bıııka 
yollama Ocretfnl id:ıre kendi 
zcrir.e alır. 
Tli.rkiu!"nln Jıer poııta muke:irrd 

l'AKITa abone ua::ılır. 
Aarcıı d~li~timıe ücreti 

25 ~nruşlur. 

1LAN OCRElt.ERt 
Ticnrcl UAn1annm gan1i111 • 

satın 30ndan itibaren i1An sa 
faJannda lO; iç sa1falarda ~ 
kunıJ: -dördüncü uyfada f 
'ikinci Te 1i~nclide '2: birlncidl 
4: ba,Jı'k yanı kesmece 5 liri' 
dır. 

Büyük, ~ole denm lı, klişe 

renkli ilin nrenlere •~ n .a 
hu:Hnneler ytpıhr. Re!ıllll ilAn 
rın santim • sattn 30 kuruştur• 

TiCARi MAHlfETr.E OL'MIYAJI 
KÜCCK iLANLAR 

Dk defa 30, iki ddası 50,, M 
ılcfası 65, dört defası i5 ve of 
defası 100 kuruştur. Üç aylı) 
llln TerenJerin bir d@fası hedll' 
ndır. 06rt satm gc('eıı il!nlarıll 
faıla satrrlaf'ı ~ kunıştuı hf' 
up ~dHir. 

Hizmet ktllH'tıU odltt!al~rl 
kiiru.lc ilara turif8t.l 11ıi:tfe 1J 
indirilir. 
;rakrt bern doğrudan rJoğru· 
~·a 'kendi ıdare )'erinde, hem f." 
kara caddesinde \'akıt Turd 
olttnd3 KEMALEDDtN 1R0 
ilin Büro.ı.ı eliyle ilin ki 
edet'. (8iiro1t11n f~efonu: 20J.'1$ 

V 
ye tetkik ediyor. da.ima geride papaz pilav yeme<li, ve netice hiç tirmek çok güçtU. Mahmut dü - r:uğa alch. Kurbanlık koyun ,.a. 

akıt Kitapevi kalarak güreşi o suretle uzaktan te beklendiği gibi olmadı. Tam şlindü. taşındı ve bir anda has. zi.yetine ~n Pete~ bu~ llZ-
idare ediyordu. Şimdiye kadar yere inerken herkesle' beraber mma bir '-001 küntesiı. tatbik !(t.. tırapµ pousyondan bır an .e\.'Vel f 1 d 

Dün ve yarın tercüme Ok iki karş'ltaşmasmda ve diğer bizzat Pcterseni de llayrette bJ. mek istedi. Petersen ona sert ve haıni~u ~e ~JM; - : em a 
l<üll"yat 'bir çok f;Ül"e~rinde :Ma.hmudu rakan harikulade bjr çeviklik}~ mükemmel bir "Bra,•olet, çc'lct:f r~k ~ ~ .birdonlm& dili. , 

1 1 atılgan, serbst, aceleci diye tanı. Malunut döndü ve yere mindere ve Mahmut derhal tekerlenerek t~ Şımdi Turkfuı bacakları, Da. f Ki FfLM 
No. 31-40 4 cü seri Kr. mış otan Pct.ersen bu defa ki ra_ ancak yüzükoyun 'kapandı. .Bu mindere yuvarlandr. nımarka.l~ bacaJdarm,a -e.anL 1 _ R luu • e' 
31 Rasin külliyatı IV 60 kibinin böyle ağır davranmasına anda yine binlerce a.ğrzdan bir: Maçın yapıldığı sirkin kubl:ıe. mış: halsı.z kalan kollar koca~ acanın ın 
32 Metafizik 40 bir mana vere.nıiyor ve ''acap bu· - "Allhh ! ... ,, çı.ktr. leri el §akırtıları ve sevinç ıslık- clenın altında kınuldayanuyor bı· 2 - Damgalı ltatlıtt· 
'S~ !akcnde~ 60 nurı, sonu ne ola?.,, diye pis pis Şimdi yerde. Mahmut altta Pe. ları ile sa.r.iyelerce ~m1a • le... J 1------·------
34 Kadın ve sosyalizm 100 d~ünüp raşkm bakıyordu. tersen üstte idiler. Fakat daha dı. Fa.kat bu memnuniyette çok r- .(Deııamt ııar) ----iiild_./_ 
3.5 Dcmokrit 25 Türklerin yrrtı.cı ve kasırga gi. iki üç saniye geçmemişti ki, Mah sürmedi. Ç'ıinkü Mahmut yan üs.

1 

- -
30 Dinler tarihi 125 bi güreşlerine alışmış olan :ve mut o e.zici kartal pen<}elerile .Pe. til düşerken akıllara durgunluk 
37 Filozofi ve sanat 40 .Mahmudu da beynelmilel şöhre • tersenin iki bileklerinden yaka~ veren ve güreşin ber türlü oyun 
.38 Etikq ı oo tinden dolayı iyi tanıyan httlk bu. hır.lr. Bir lastik top, daha doğnı. V(} nizamlarına sığmıyan bir kuv 
39 Heralı:lit 25 na şu manayı veriyordu: su yayından frrlryan ok gibi ye. vet ve usulle. boşta. kalan tek ko. 
40 Ruhi mucizeler 75 I --------~----_.;.------------------------------

650 s inemas•nda j 
Bıı serinin fiatı 6.50 kuruştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon. 
to ~·.apıl,ır. Kalan .5.20 kuruşun 

210 kuruşu peııin alınarak müte· 
b:ıkisi ayda birl'r lira ödenmek 
Uzcro üç taksite bağlanır. 

Olimpiyatlarda bayrağunızı şeref direğine çektiren kıymetli YAŞAR'ımızı da görl'ıp alkışlıyaca~nrz 
0 L i M P i YAT GENÇLER i Oümpi:yat 11 Reji: LENi RIFENTAL 

Boks· Eskrim - Voleyboll ·Basket bol - Futboll ·Güreş - Deniz !lporlan. Deniz ranşlan - At ran~la 
rt ,.e daha bir çok aınkalı spor birincilikleri. 

j Baş , Diş , Nezle, Grip, Koma11zma 
O LJMPlY AD GENCIJERi'nill Kamp hayatlanaı ihtiva Pn. bu filmi l'DUtlaka görünüz .. 

Nevralji, larıklık ve bütüıl ağnlarmızı derhal ke' 

.. ser . icabında günde 3 kase alınabilir. "" 
t:=:: 

. Karamazof 
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Ka,.Jeşler 

azan: Dostoyevski 
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kaMı bir sinir buhranına tutuluyordu. 
Araba ile gittiğini gör.düğü halde genç 
kız. Dimitrinin geldiğini sanarak titre· 
:misti. Çünkü sanıyordu, ki dünyada on· 
dan başka hiç kimse bir kapıyı bu dere
ce saygısu:: bir şiddetle çalamaz. Gürül
tüden uyanıne<1". 'kapıcıya k~muş ve aç 
mamu;[ için yalvarmıştı. Fak.at kapıcı 
gc:lenin adını ve, ~i:>hretini öğı-enip de 
mühim bir .mesele için madamla görüş
rneğe gddiğini işitince açmamazlık ede
me.eli. 

İliç, girer girmez Fenyayı istintaka 
çekti ve daha ilk cümlelerde en esaslı 

noktayı öğrendi. Dimitri, Gruşinkanın 
kaçtığmc öğrenince, deli gibi fırlamış 
ve çıkarken bir demir l:avanelini de alın 
gitmi~, biraz sonra da elleri, yüzü gözü 
kan içinde dönmüştü. Genç kız korku
dan mübalagaland rarak: 

..... Her yerinden kan damlıyo11du!. 
DcdL Zaten onu İli~ de görmü~tli, 

ilanlı elleriyle yB.rlipU yıkamasına yar· 
... ~ım Mle etm:1ti. Mesde kanın kuru o
lup oln·ama3ında değildi. O, Dimitrinin, 

havaneliyle babasına gidip gitmediğini 
öğrenmek istiyordu. Sorduklarından 

gerçi bir netice alamaııı11tı ama, hec ne
dense, Iliç, Mityanın mutlaka babasına 
gittiğini düşünüyor ve orada birtakım 
fena şeylerin vukuagcldipe inanmak 
istiyordu. 

Fenya: 
- ikinci kere gelişinde, ona h er şe

yi itiraf etmiştim. Kan içinde olduğunu 

görüp sordum. Bana bunun inaan kanı 
olduğunu ve birini öldürdüğünü .söyle· 
di, sonra deli gibi fırlayıp gitti. O si· 
!dince, ben de kendi kendime : "Acaba 
nereye koıuyor? Makroiye metresini 
öıdürmeğe mi?,, dedim ve bundan vaz
geçmesi için yalvardım. "Plastonov,, 
!arın mağazur önünde oı.rabaya biner
ken gördüm. Ellerinin temi.denmiş ol· 
duğunu farkettim. İhtiyar madam da to 
ron unun söyle<Uklerini tasdik etti. İliç 

oradan geJjjği zamankinden daha be
ter bir zihin karı_şıklığr ile ayrıldı. · 

En doğrusu, Fiyodorun evine ,ıldlp 
hakikati öğrenmekti. Belki de polis ami 

F':f ·--

rine j_şi haber vermek daha uyğ\111 olur
du. Fakat gece çok karanlt'ktı. Sonra 
Fiyodorla da te1tlifsiz deiildi. Ya Fe:ı· 

yalarda yaptığı gibi oralda da ortalığı 

velveleye vererek kapıyı açtırır da hiç 
bir şey olmadığını öğrenirse, iş nereye 
varırdı?.. Fiyo.dorun münasebetsizliği 

malliın ... Ertesi &ün adamcağızın biltün 
kasabaya destan' edecek: 

- Dün akşam gece yarısı memurlar
dan tıiı;, kapıma geldi, dünyanın gürül
tüsünü etti. Maksa<iı, öldürülüp ö~ürül 
rnediğimi benden sormakmış meğer? .• 

Diye alaya kalkışacaktı. Mükemmel. 
bir rezaletti bu!.. "Iliç .. in ise rezalet
ten ödü kopar.eh. Fakat içindeki merak 
da müthişti. Bir yerlerde dmam·yor, 
ille öğrenmek istiyordu. Bu tesirle ha~ 
ka bir yere başvurmağı duşündü. Ve 
hemen Mal~am Koklakovun evine doğ~ 
rı,ıldu. ;E;fe.r bu kadın Dimitri Karama
zova liç bin ruble vermediğini söyluee. 
.o zaman, Riyodora uğramadan hemen 
polise koşauk vakayı anla'tacaktı. Yok 
eğer para verilmi~e evine dönerek ya
rına kadar bekliyecekti. 

Şehrin en yüksek ailelerinden bir ka
dının evine gecenin on birinde gitmelc 
de yakışık alır şey de~ildi. Hatti bu <la 
bir ba§ka türlü rezalet u.yılabilirdi. 

Hatta bir bakıına bu Fiyodoru ziyaret
ten de fena idi. Fakat sinirler bir kere 
bozuldu mu. böyle münasebetsiz hare
ketlerden insanların çoğu kendilerini 

rncı:Z. ~ ~---::SC 1 
a1a.maı:lar. "lliç., de ise merak bir .iıken 
ce halinde idi. Elinde olmadan bu itlere 
kanpyordu. Bütün yol boyunca kendi 
kendine, merak illetine söiüp saydı. 

Ama yine: 
- Ne oluna olsun işin sonuna kadar 

arkasını bira"kmıy.acağım ! 

Demekten kendini alamadı ve sözüni.i 
de tuttu. 

Madam Koklakovun evine vardığı za 
man saat oıı biri çalryordu. Avluyu ge_ç
ti. Kapıcıya sordu. Adamcağızın Mada
mın yatıp yatmadığı hakkında kendisi
ne bir şey söyliyemedi. 

- Bir kere ziyaretini haber veriniz. 
Yatıp yapma<lığını öğrenirsiniz. 

Dedi. ilic; merdivenleri .çıktr. itte o 
uman aksilikler de başladı. Uıak, bu 
saatte ziyaret haberini vermek istemi
yordu. Nihayet hizmetçi kızx çağırdılar. 
Delikanlı terbiyeli fakat kati bir tavır
la. pek ehemmiyetli bir j§ i~n madamı 

görmek istediğini ve eğer böyle mühim 
bir mesele olmasaydı, bu saatte kimseyi 
rahatsız etmiyeccğini anlattı. 

- Bu şekilde geldiğimi haber veri
niz. 

Dedi. Dehlizde bekledi. 

Madam Koklakov, yatak odasında i
di. Mityanın ziyareti onu allak bullak 
etmiş ve başını ağrıtmıştr. Yabancı bir 
memurun böyle bir vakitte ziyareti onu 
fevkalade meraklandırdığı halde rcl:Jdet 

• : sa 
ti. Fakat bıt •der de 'İliç tam bir kıtı' 
ina.diyle ayak diranifti, 

- Mesele pek mühimdir, Macıaıtıl 
deyin.iz ki, sonra, belki beni kabul et• 
ınediğine pi1man olacaktır. 

Hizmetçi kıı:, ona hayretle baktı 'il 
gidip Madama söylenenleri haber .,et' 
di. Madam da tattı. Kızdın celenin rı' 
biçim adam olduğunu ıaordu. 

- Genç, &üzel ve pek iyi giyiortııf 
bir efen.eli, 

Haberini alınca gevşedi. Gidip göt: 
meğe karar verdi. Soyunmu~hı gerçlı 

ama omuzlarına siyah bir ıaI atarak fi' 
lona indi. Misafirin oturmasma meycl•11 

vermeden iıah etmesini bekledi. 
Iliç: 
- Sizi bu saatte ziyaretimden dolat' 

.affrnm dilerim Madam; Dimitri Kar•* 
maıof .. , 

Diye ba§ladı. Fakat genç dul, Dirtıit' 
ri a.dınr İ!!itir İfitmcz birdenbire ~inİf' 
lendi. Yüzü karardr. Bağırmaktan ,i.W 
halle kendini tutarak: 

- Bu iğrenç adamla hill mı beni t•' 
zip etmek istiyorsunuz? Kendi ettiJtlt' 
ri :yetmiyor muı gibi bir de sizi gönde!' 

mit. 1J~ saat önçe burada idi. Az ıcatdf 
beni öldürecekti. Yerleri tekmeWii. tıı' 
saları yumrukladı. ve en çirkin bir tart' 
da defolup gitti ... 'Bu aatte ondan bJlı• 
setmck i~n buraya geb:iiği.niıden ötür-' 

( Devamı vat') 
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Abdüln1ecit devrinde 
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Tanzimat Paşaları 
Yazan : Asım Us 

- 23-

Bir •ivri altdlının mace,-alarıı 
• J-

Mali ahv~in vahametini ta.svir ı lidir ki Pariı m~d.esinin_ ak~i 
için Ali Paşa taralmdan ya.ulm.ış ~ Türkiyenin beynelmılel vazı.yeti. 
olan bu layiha üzerinedir ki Ab - ni kuvvetlendirmek balcımuJd_an -......-----,.----
dülmecit Babıiliye bir hattı hü - ne kadar ıü-1 ve parla.le oldu ıse 
mayup göndermişti. Ve bu hatta muahedenin tatbikatı .noktasın -
~rayca icap .eden tedbirler alı - dan faydas1 o kadar mahdut 

nacağı bildirilmekle beraber vü • oldu. 

kel&. ta.rafından da gayret edil - Zira Oamanlı imparatorluğu -
mesi tavsiye etiildikten sonra: nu ıpa~lay&rak tstanbınl ve bo. 

"Bir gfına. garaz karıştmlmaksı - ğazlar üzerine el atmağı kurmuş Beden 
7..Jll devleti aliyeye ,hayrı mucip olan Rusya Çarlığı Kırım muha. 
olacak tedbir.lerin ketim olunma
ması kat'i fermanı şahanemiz · 
dir. Bunun hilafında bulunanlar 
dünıYa. ve ahırette mes'ul olur -

terbiyesi Genel Direktörü 
Cemil 1aner 

rebe::ıi Psnasn~da karşısına. ra. 
kip olar::-k İngiltE're ve Fransayı 

b>Jlıluğu ve harbin neticesinde de 
Pa;:.:..s .ıruı.hedesini iınzalryarak 

lar,, deniliı·ordu. Dün · klüp murahhasları 
gazetecilerle görüştü 

ve 

Asri 
stadyum 

Dolma bahçede 
yapılacak atadyom ıçın 
dün bir toplantı yapıldı 

Fakat bu hat üzerine toplanan 
nıeclisi vükela mümkeratmı ta -
kip ettiren .Abdülmecit gerek bu 
rada. söylenen sözlerden ve gerek 
meclisi vükela mazbatasına der
cedilen: ''Sa.rayı liümayun altmış 
Uç, albnış be§ senelerindeki hale 
ifrağ olunmadıkça bu derde d~
va bulunamaz,, yolundaki !Pddet 
li iba.relerden müteessir olmuş -
tur. o kıada.r ki bu mazbatanın 
dah~ keıidisi

0

ne ar:uedilmesine va
kıt bırakmadan Ali Paşayı sada
retten azletmi§tir. Ali Paşa.dan 
80~ yerine K1brıslı Mehmet 
Paşa sadarete getirilmi~ir. 

irı1paratorluğun. tamamiyetine ri
a~et taahhüdünü kabul ettiği 
iıa,de .a.radan çok geçmekaizin 
Avrupa işlerinin rengi değişmiı 
\ c Rusya. Çarlığı tekrar Tür.ki
Yf'nin kar:şJ&ına en insafsız bir 
düşman hali ile dikilmi~tL 

de kısa bir görttfme yaparak, Dolmabahçede yapılacak o· 
bütUn •J)orların aynı derecede lau asri stad işlerini tetkik et
teşvik görmesini '\'e spor sulun· mek üzere şehrimize gelen be
larında yer bulmasını arzu etti· den terbiyesi umum mUdUrU Ge· 

Paris muahedesinin ~aslı hü. ğini ıöylemiıııtir. neral Cemil Taner bu hususta· 
kümlerinden biri olmak üzere ~ü. Klüp murahhasları tarafın - ki tetkikatma devam etmekte· 
yü.k devletlerin ne ferden, ne de dan alkışlanan General, hazır dir. 
müştereken Türkiyenin dahili iş_ bulunanların ellerini !iıkarak Dün sabah bu iş içln Parti 
lerine müdahale etmiyeceklerini toplantıyı terketmiştlr. merkezinde bir toplantı yapıl -

resmen taahhüt etmeleri ilk za· Fethi Tahsin ıtıış ve bu toplantıda vllAyet ve 
ma.nlarda Ali Pqawn kalbine bölge batkanı oldu belediyeden nafıa, fen, lmar 
kuvvet vermi§ti; imparatorluğun Mukaddema hıtanbul bölgesi mtidllrleri ile stadı yapacak o· 
harici düşmanları ıükfın bulduk- reisi iken istifa eden Fethi Tah- lan mimar Viyoli ve beden ter· 

Ali Paşa saray israflarının ö. tan aonra dahili işler üzerinde sin Başaran bu istifayı gerl al- biyesi umum mUdUrlUğU tara· 
·· id · ·· ı · ı di !rndan stad işleri ile alA.kadar nune ~ek ve devletin var a. emniyetle çalışılabileceğini diışu nuş ve beden terb yesı gene -

t ·ı if' d "-" dd t ı b böl · olmak Uzere seçilen eski sporcu-ı ı e masar· ı ara.sın a. uır mu- nüyordu. Bu emniyet bir mü e rektörlüğü atan ul · gesı as-
di 1 General Cem.il "l'ancr lardan Ali Sami, Burhan J."'elek, va.zene tem etmek maksa ·ye devam edeceği mülahazasile dev. başkanlığı - beden terbiyesi 

Yaptığı teşebbüslerden dolayı Aıb · ı · ı konula kanunu bölgeler ba9kanlığı va· Saip Senet, Fethi Başaran'dan 
letin ~;<Fer ış erı yo una • C!ehrimizde bulunan beden l l dülm""'ı·dı"n h tsuzl - ·ı kar ~ ·~ dl ı i mürekkep teknik komite za a· ""' otsnu ugu ı e bileceği umit olunuyordu. Hal _ · . d G zifetini ,·alilere tev ey em ş· 

şılqnuş ve sadaretten çekilmek . • b terbıyesi umum mtı tiril ene· . i! .. ·r t k b ş rı bulunmuşlardır. 
~- . buki aradan, sok ge.çmek~nzın u ral Cemil Taner, ıdUn klUp mu·. tır - vaz esın~ ı aya e rar .a 

m ıyetinde kaim.iŞ olmakla um·· ı"t ve tahminlerın dnoı-n ol - il i t lam ıştır. Şlmdıye kadar bu -va· 
bera~r yine bütün ibütiln, men- . "'1:)-- rahhaslannı ve gazetee er ı- . . . 
ku"p vazı·ye":-- dfüı1rrıedı". Mu··ter. madıür anlaşıldı. Alı Paşanm ken b 1 t ı.. k . d ı1!ey1 nkA.leten Ha. eden bölge 

~ -..-- o· . • . • . , tan u rom a:d.St• mer ezm~ a· . . U > d 
..___..,...._._~~.JiMtllp ıaiia.r.ete geç. di ~irince 'birdenbıre sıyaset a._ i . f r muhasebeclsı Muhtar ygur · a 

ınesi üzerine iptida l4eclili ilii ~de btJC.~ ~l!. Jj7lf- ~m. veı.-e:=~~~ll!~rı:r:a e-•:; iema..k1fl muhaıebe<jllik va~lfe·. 
Tanr.imata. ta:Y,in edildi. Bundan da olan !ark kadar bat'ız bır de. yet 'C tm '1' · •iııl ifa edecektir. 
aonra. tekrar sadarete geçen Kıb. ğlfl1clik peyda oldu. mıı,tır. ,. . A.sbapan bir muharrirJmlze 

General Cemil Taner fimul:re i zif i balı:kında. şunları 
ruılı Mehmet Paşanın teftiş için Ve devlet.Ge ümit ve tahmin e. kadar sırf bir zevkin tatmini T~D. T& • ~ 
n •• --1:v,.. o;~-· .. . ad dil . t "fad • de rtadan 1 t .. söylemı.tır. 
o~,,.ç .,.~ı uzerın.e s a - en eınıuye ı esı o yolunda <:alıtan ve h ~e gu- ,, Sayın Vali Te :S.ledlye Rel-
ret kayma)titiib ~ deruhte et. kalkmış buluııdu. ren klOplerin bundan böyle da- . B Lôtr· Kırdar ve beden ter· 
ti. Bu arla ımparatorluğun · t · t t t 11 · 1 

dahili ve hartct btıyttk lel . Avrupa iflerindeki bu ani de- ha 'ümulHl btr aahye sar ~ · biyesi genel dlrektörtt Sayın Ge-
ile 1lfratnıa . mese en ğifl"klifin. ~ ceWıce, bu mek mecburi,.etinde ka1acak a· neni Cemtl Tahir Taner'ln ar· 

lçtimada mimar Vlyoli'nin 
ata.(). için evvelce vermiş olduğu 
projede tetkilrnt yapılmış v.e sta 
4m e~salı ve ıbuglinkü ihtiyac· 
ıara göre havi olacağı şarUar ü
zerinde görUşUlmUştUr. 

Toplantıyı mUteakıp ıtad ma
hallinde tekrar bir tetkike lU· 
zum görillmU~ ve içtima& itti· 
rak eden heyet Dolmabahceye 
giderek stadın yapılacağı saba· 
yı gezmiştir. ktan Ceı'i durmadı. da şundan ileri 1eliy.ordu: Parie rmı ve 1dareleri. altına verile- zuları üzerine lstanbul bölgesi 

ı:zı Pqa. Kınaı muharebesini muallecluilün ianUı daha kuru- cek mUkelleflerın bedeni ve asba,kanlıtını eskiden olduğu 
Parı~ 1DUB&lmıuı ile neticelen _ maden Pramcla hııparator Na. moral tetblyewl1le metrw ola· gibi fa.Jariyen ifaya baflamış bu- Güteşçilerimiz geliyor 
dirdi.kteft ve 1m ..... ~torı~- miL potvon yeni 'bir t...........w.iiae O'i1'iai. caklarını söyle4lkten aonra A 

,,.-- '46'"" ~ "'11"'"'"" •-- ıunuyorum. nkara, 7 (lluıuıiıl) - Avru· 
ki Umamiyatlm bttylilc: devletle.. yordu: O zaman henüz AVU8tur. muhtelit menııı.ara temas et- vazifemin tfaıu sırasında mu.- pa. güreş şampiyonasın& iftlrak 
riJı ~ tekeftUlü altma al- yaya tabi olan İtalya memıfııketıe miŞUr. feY•lerlmln, matbuatın ve spor· edecek güre~ilerimlz bu ak,am 
d~tan sonra dahili itlerin ta.ıı.zL rini bu devletin hlldmiyetinden Gençliğin bedeni T• moral ka- eu arkadqlarımın benden mU· ı letanbula gittller. Takım: Ço-

1111 laini de ele aldı • .Mali israf - kurtannak ve ondaıı 1IOIU"& bura- biletinin yUkseltllmea#hı ca:Je ıaharet ve muuenetlerlni esir· ban. Mustafa, Ahmet Menlııll, 
larm ve suiistimallerin önüne l&Ma küçük küçük İtalyan htik<l olduğuna lşaret eden umuın cemlyeceklerlne: kanun ve ni· Celll Atik, Ya.,ar Doğu, Muı
g~ek için diifündüğü tedbirler metleri vücude getirerek hepsini mudur, klUplerln muvaf[akıye- zam ve talimatların çizdiği hu· tara Batu, Kenandan mUrek· 
bu cümleye dahil icraattandı. Franaanın nüfuzu altma almak. tini ,çalıştırdığı mUkelleflerln dutlar dairesinde, elbirllii ile keptır. Doğan, Adnan, Ahmet 

Fa.kat garip bir tarihi teeel. (.ZM"5mt ,;car) kablli1eUerirıln art.Jnatiyle öl· ~ltlJDlak aureti7Je ıt•llrimit spo· Işık da yedek olarak gitmekte· 
----~-------------------- çUlebileceğini söylemiş ve but- runa ve dolayısiyle memleket dlr. Federıuıyon başkanı Vehbi 

_______ ..._ ____________ _._ .. ___ ".'..'!!-_ _..., ____ .. ____ .._ ________ ,ın pek kısa ~lr ı:amanda olma· ıporuna kıymetli hizmetler ifa- ile asbaşkan Tayyar ve antre-

I 

VAKiT-SPOR M-U" SABAKASI )'iP uzun, muntazam Te ştimuıttl •ma muvartak olacağımıza ka· nör de kafile ile beraber gitmek 
mesaiden sonra. elde edilebile- tiyen kaniim." tedir. 
ceğini na. ... e eylemittiı·. Bu ara· 
da klUplerln (Tesatt) ve (mual~......,."""°VVvv'V\l'-.;-.-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Futb&I, Güreş, Ytlzme 
ve Atletizm Amatörleri · 

Arasında 

SPOR* 
Yıldızını 

• 

seçıyoruz 

Nafi• Vı~l~ti 1'.ranıvau ve Tünel j 
ll}letmul Jluvakknt /dnrttıi Hcrrtkııl 
Dairt:ıiadw: 

1939 yılının Mıırt ayıuda Tramvay 
arabalarında bulunan ~ş:\'anııı mürre
datlı listesi: 

tlan 
1·'<1/ih Aııkulik Şıtbe~inden: 

1 - 31ti • 3:13 (dahil) doğumlular
dan "e bunlarla ınunmeleye IAbi yok-

lim) gibi iki bUyUk ve esaslı 
ihtiyacına da temas etmiş, bun· 
ların zam en ve peyderpey temin 
'9dileceğini söylem iştir. Esasen 
beden terblyeıl mUkellefiyeti i· ADET fama lt:ıçaiı bakaya ve ıııklılarla hiç 

çlne girenler başlangıçta büyük Muhtelit cins \'ıntalar 
tesisata ıuzum göstermtyen, fa- Muhtelir cins ~·amışırlar 32 

kat haddi zatında mühim olan cm ,., lek bdııt ve erkek el-
divenleri 1 iU 

yUzme ve yUrUyUı;ı gibi idman- Çift ve tek karlın ,.r trkrk için 

ıara çalışacaklardır. ~oraplar 
General Cemil Taner, mek· Çilt ve tek hdııı v eerlı:ek ıı

teplilerin klüplerden ayrılmala· yakkabı ve llstikler 

i Rop Ye manto kemerler rmdan sonra, idareciler n şaya· 
Kadın '\'e erkelı; ~em~İ)'«!leri 

nı takdir blr gayretle mektepli- -
Bıu;toıı 

ıerden bo~alan yerleri kısa bir 
zamanda-doldurarak gene kuv· 

-~adın, erkek Yıt çucul&: i~·in 

:rn 
6 

82 

2 

67 askerlik etmemiş ıümrük ,.e harp 
sanayii sınıfına mensup erat "e gay• 
ri müslimlerden 316 ili 331 (dahil) 
' 'e 332,333 dojumlulardan ceı;ah o· 
bmları bu kere sevkcdileceklerdir. 

2 - Şubede içtima günü 26 Nisan 
0:'9 ç3rşamba ı;abahıdır. 

3 - Bunlarrl''n bedel vermelı; isle· 
~·enlerin bedelleri 25 NiSlln !13!1 ııalı 
akşamına kadar kabul E>dilir. BIRINCıYE 

Bir Bisiklet Ftt1ixiıcu Danyal (G.S.) vetlendiklerini ve klUplerin be-
şaplı;a, berr, kuke-t 
Göılük 

!kinciyc: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift den terbiyesi programının tat· 
• iskarpin; dördüncüye: - Bir ıapka; be§İnciye: - Bir ıenelik bikinde muvatraluyetle calışa~ 

/ Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo-~ caklarını ifade ve klUplerdekı 
/ yunbağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kifiye birer adet disiplinin ehemmiyetini kısaca 

Erkek için caket ve ııanlalun 
Kuma1 parçuı 
Kadın alkı!!.t 

4 - Yukarıda dolum ve ı;ınıfları 
yazılı eratın tayin edilen günde fu· 
bede bulunmaları, gelmiyenler hık· 
kında kanuni takibat yapılacağı ilan 
olunur. 

Kitap, evra\.: ve Utıtlar 
Serer tım 

Tayyare piyan~o bileti, onbe~ okuyucumuza birer 'i4e bil· tebarüz ettirmiştir. Dolma kalem 

yükkolonya; 15 okuyucumuza birer life küçük ·kolonyao 25 ki. Umum mUdilr tekrar İltan· ~:~::.ti 

dıyeler. rr, ayrı gezerek ihtiyaçları kay- Yiyecek madde 
• • flırdaval 

:Jt 
3J 

1 
ı 

1 
2 

S7, 
72 

§i_ye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 ki~iye muhtelif ci11.1 he.~ bula geldiği zaman klUpleri ay- Otomobil plakası 

. 3 l/ll.. dedeceğini bildirmıştır. 

Müsabakaya lştlrAk Koponu . - i91I . Bu eşyalaruı ubipleri GaUıtııda, 
a • - ( Klilplerln vazifesini yukarda Tünelin arkasrnılııki sokakla 'I'ranı-

hiilha. ettiğimiz şeklJde anla- rny ic:'larcc;inin Iforrkrl Daircdne 
_ ___.. "c=ı - ----- ----...- - itan umum nıUdlir, gazetecilerle nıiir:u·aatları. !ıfCDOR/\'ET 

VAKiT a 
abone 
olunuz 

İzmir Fuarl 
Geçen senelerden çok 

daha iyi olmaıına 
çalışılıyor 

İzmir, (Huauıi) - 939 fuarı 
huırh~arma ehemmiyetli de. 
vam edilmektedir. Fuar kamite
si, 939 fuarmm eğlence yıerleri, 
tiyatro, dansi:ıg ve eair köte!e.. 
rinin halkı ceS:>etmeai içtn baıı 
i:'unrlar atmıştır. 20 Ağuatoa, ıo 
eyllll ayı içinde fuar 11ha1mda 

çeşitli eğlenceler ve günler 1111· 
nacaktır. Macaristan ve Franıa. 
dan bazı arti8tler fuarda pht • 
mağa talip olnnıtlardır. Fuar P
zinoeuna. da baa illveltr yapıla• 
caktır. 

Ziraat Vekileti, fuar ıahum.
da. meydana getirilecek zin.at tl. 
rünleri müzesinin dekonqcırı 

ielerini bir an evvel yaptıracık.. 
tır. Müze bi.nuı humirr. De&o
ruyon işleri ve aair mura.llan 
tekabül etmek üzıere 10.000 lira 
fuar tahsisatı ayrılmıştır. Bu pa. 
ra ancak haziran ayında fuar 'ka. 
mitesi emrine verilebilecektir. 

Bu sene fuar sahasında mu • 
vakkat pavyonlarm adetleri azal 
mıştır. Sergi sarayı, ba gibi kü
çült iştiraklere cevap verecektir. 

Sof ya e19'liğimi7den fUt.r ko. 
mitesine gelen bir mektupta Bul • 

garietan hükimetinin , Bulpr 
trenlerinde fuar günlerinde tea
zillt yapacağı bildJrllmiftir. 

Almanya. adına fuar 81.hllftl
da. aynlan 500 metre mutatıba. 
lık yerde yübelecek Alman pav. 
yonu, bilhaasa Alınan aanayiinin 
yeniliklerini tethir edecektir. Bu 
pavyonda Alman ağır anayi eur 
leri, makineleri genit ö1çttde tll
hir olunacaktır. İngiltere -pavyo· 
nu daha cazip bir tekilde yapıl~ 

::aktır. İtalyan, pavyonu da ıe · 
nieletilecektir. 

--o--

Konak - Güzelyalı 
caddeıi yapılıyor 

tamir, (Hmıuel) - Beledi'9 
riyaseti Konak - Güsetyalı ea4 .. 
deainin kaldırmı ve kanalisUJOll 
işini yaptırmağa. karar vll'tNk 
faaliyete geçm.iştir. ln&ltl Cldde
ai fuar .zam.anma kadar tamamen 
Baııdınna taşfyle döpnmif bu
lunacak ve .,,_tolt& Konak • 
Giizelyalı otobüs 1el'Yisleri blf. 
hyacaktır. 

Dün bir toplantı yapan Bele· 
diye daimi encilmenl tnönU c&L 
d~inin hapisane önünden .Aon. 
i 3re kadar giden kıammı Bindir .. 
ma taşiyle yaptırmafa karar vır 
miş ve münakuaya çıkarmJlbr. 
Bu kmm yol 40 bin liraya yapı
lacaktır. thaİesi on bet gtın ton. 
ra yapılacaktır. Billhare Asan -
törden Karantinaya kadar olan 
kısım eksiltmeye çıka.nlacaktIT~ 

Konak • Gilulyalı hattma talı 
sis edilecek otobüaler halen Al. 
manyanm :SU.ing müeueıri ta. 
rafından inıa. edilmektedir. Bil 
otobüalerin tamamı haziran IO • 
ıunda hmire gelmif bulunacaa• 
tır. 

Doğum 
Diş Tababeti mektebi doçent· 

lerlnden Suad fsmaf1 GUrkanıD 
bfr kızı dUnyaya gelmiştir. YaT" 
ruya uzun ömUr dileriz. 
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Italya Arnavutluğu işgal ediyor 
Anka.ra.. 7 (A.A.) - 38 metre 

uzunlukta ve 7750 kilosikl'de TL 
rana radyosu.bu sabahtanberi, 
muhtelif lisanlarla kral Zogo • 
nun 'beyannamesini vermekte ve 
yine muhtelif lisanlarla medeni 
milletlere bir hitap neşretmekte. 
dir. 

Gerek kralın beyannamesi, ge. 
rek mtdeni miiletlere kendi dille
r inde ya plan hitaplar, fakir su. 
Tl'tte silahlı, cicnan.masız ve bir 
tek taı yaresiz bir milyon Arna. 
vu'!un mutlak surette haksıl ve 
:cbeps·~ oir tecavüze maruz kal. 
drğmı te~a.ri.iz ettirmektedir. Kra 
hn 1'cyanname 11, erkek, kadın ve 
çoc.uk bi.:t:lrı Arnavutların son ne
f,.slerine kadar, bir tek in.san gL 
bi n:ı~m1e1:e:lerinin ve milletleri. 
nin i~tı;.;.lai.iııi ıouhafaza. edecek. 
lerini ve It.alyö.tıl<:r hücuma ge
çer geçmez derhal bütün kuvvet. 
lerire vatanı müdafaa eyliyecek. 
lerini bildirmektedir. 

Diğer taraf tan medeni millet. 
lere kendi dillerinde yapılan hi· 
taplar, Arnavutların, düşmanın 

faikiyetine rağmen, İtalyan hü • 
cumlarmı, sabahtanberi üç defa 
geri püskürttüğünü kaydetmek • 
tedir. 

Tiran radyosunun bildirdiğine 
göre, Ayasarandi, Avlonya ve 
Draç limanlarını 170 kadar ltal. 
yan harp gemisi, tayyare· filola
rı ile birlikte, bombardıman et ; 
mekte ve Arnavutlar cansipara. 
ne bir surette İtalyan hücumla • 
rma hala mukavemet eylemek _ 
tedir. 

Roma, 7 (A.A.) - İtalyan as
k eri ve deniz kuvvetleri Ama • 
vutlukta harekete geçmişlerdir. 

İtalyan filosunun 
hareketi 

Roma. 7 (A.A.) - Arnavut . 
Juktaki İtaJyan hareketi hakkın. 
da Stefani ajansı eu tebliği neş. 
rediyor: 

''Son bir kaç gün içinde yeni 
bir muahede akti için İtalya hü
kfuneti ile Kral Zogo arasındaki 
görüşmeler inkişaf ederken Ti • 
t-anda ve başka yerlerde silahlı 

çeteler ciddi nümayişler tertip 
ederek Arnavutlukta bulunan 1. 
talyanyarm emniyetini tehlikeye 
sokmuşlardır. Dün sabah harp 
gemile:rimiz Draç ve A vlonyada 
kadınlar ve çocuklar da dahil ol. 
mak üzere yüzlerce vatandaşımı. 
zı alarak 1talyaya nakletmişler
dir. Dün akşam İtalyan krtaları 
Arnavutluğa gitmek üzere Bari 
ve Brindisi'den hareket etmişler. 
dir. Ayni zamanda öğleden ev • 
vel Saint • Jean de Medua ile 
Sante • Quaranto arasında bir 
cevelan yapmakta olan birinci 
deniz filomuz Arnavutluğa doğ -
ru yol almağa ba.ş.Iamıştır. Bir 
hava filomuz da seferber edil 
miştir. 

Arnavutluk talepleri 
reddetti 

Paris, 7 (A.A.) - Tirandan 
alınan haberlere göre Arnavut · 
luk hükumeti, Arnavutlukta !tal. 
yan garnizonlarının yerleşmesi, 
muvakkaten bu memlekete !tal. 
yan krtaları gönderilmesi ve Ar. 
na vutluğa yapılan İtalyan muha. 
ceretinin arttırılması hakkında 

Italya tarafından ileri sürülen 
talepleri reddetmiştir. 

Söylendiğine göre bu talepler. 
İtalyanın Arnavutluğu himayesi 
al_tına almak için giriştiği bir te
~el:ibüsten ibarettir. 

Tiran. 7 (A.A.) - Arnavut 
matbuat bürosunun bildirdiğine 
g0re, İtalyan kıtalan bu sabah 
saat 5.30 da Draç civarın.da H . 
ın Palaya ve Ayasarandaya as . 
ker çıklt"mağa te~bbüs etmiş . 
lerdir. İtalyan kıtaları, zayiatla 
:;eri püskürtülmüşlerdir. Hiç bir 
lt:tly:m askeri Arnavut toprağı. 
n:ı. a:·ak basmağa muvaffak ola
mam11,trr. 

Kanlı muharebeler 
oluyor 

Tirm, 7 (A.A.) - Avlunya 
b'.:tü:ı. gece ~iddetle bombardıman 
edilmi!tir. Askerlerle gönüllüler 

~~ .._.. ---------........ ----------~--------- ....... _____________________________ _ 
ve Avlonyada bulunan İtalyan kr· 
taian arasında şiddetli bir muha
rebe cereyan etmektedir. 

Draç, mütema.diyen bombardı· 

man edilmektedir. 
Draç'a çıkan İtalyan kıtaları 

deni:r:e doğru geri püskürtülmüş· 
tür. 

Ashingjini'de kanlı bir muhare
be cereyan etmektedir. 

Nazırlar, bilafasıla müzakcr. 
etmektedirler. 

Tiran, 7 (A.A.) - Arnavutluk 
matbuat bürosu, Arnavutluk me
busan meclisinin Italyan ultima
tomunu reddetmiş olduğunu bil
dirmektedir. 

Dün saat 4.30 ile 4.45 arasında 
iki İtalyan hava filosu Arnavutluk 
üzerin.de uçmuştur. Bu sırada Ar
navutluk hükumeti, gerek meclis 
ve gerek hükumet tarafından red· 
dedilmiş olan İtalyan ultimatomu 
hakkında müzakerelerde bulun· 
makta idi. 

Arnavutluğa üç Italyan 
fırkası yürüdü 
Roma,•7 (A. A.) - Dolaşan 

bir şayiaya göre üç !talyan fır -
kası ( ceman 35000 kişi) Arna • 
vutluğa karşı yapılan harekata 
iştirak etmektedir. 

Kahramanca mukavemet 

Tirana, 7 (A. A.) - Arna -
vutluk ajansı bildiriyor: 

Sabah saat 5,30 dan itibaren, 
Pişti, Palles, Kad, Draç ve Aya· 
sarandye biribiri ardına bir seri 
ihraç hareketi teşebbüsü başla -
ınıştır. İtalyan kıtaları zayiatla 
geri püskürtülmektedir. Saat 11 
buçukta hiçbir İtalyan askeri Ar 
navutluk arazisine çıkıp tutuna
mamıştı. Arnavut kıtalan ve Ar· 
navut milleti kahramanca, mu • 
kavemet etmektedir. Adetçe az 
olmalarına rağmen, Arnavut kıt 
alannın ve Arnavut gönüllüleri • 
nin maneviyatı çok mükemmel -
dir. 

l 70 harp gemisinin 
bombardımanı 

Belgrad, 7 (A. A.) - Arnavut 
radyosunun bu sabsh saat 4,30 
da bildirdiğine göre ·191 İtalyan 
harb gemisi muhtelif Arnavut li
manlarının önüne g~lmiştir. A
yasarandinin önünde 75, Av • 
lony:ı. önünde 40 Draç önünde 38 
Saiııt-Jean-de Medua önünde 28 
ve Bistipals önünde d.E' 10 kadar 
harb gemisi vardır. • 

Draç limanı 4 kere bombardı -
man edilmiştir. 

Saint - Jean - de M:edua tam:ı 
mile harab olmuştur. İtalyanlar 
üç kere Draçta karaya çıkmağa 
teşebbüs etmişlerse de geri püs· 
kürtülmüşlerdir. İtalyanlar Ser1 
Jan de Menduda da. g~ri püs • 
kürtülmüşlerdir. 

Hadiseleri ltalyanlar 
nasıl bildniyoriar 

Roma, 7 (A. A.) - Stefani a
jansı bildiriyor: 

İtalyan kıtaatı, bu sabah fe -
cir vakti Avlonya, Draç, Saint -
Jean - de Medua ve Ay:ısaranda 
limanlarında karaya çıkarılmış
tır. 

Arnavutların hiçbir aksüla -
melleri görüJmemi.Cjtir. ( !) Yal -
ruz Dracda müsellah çeteler ( !) 
mukavemete kalkışmışlar ve der 
hal püskürtülmüşlerilir. 

İtalyan kıtaatı, memleket da. -
bilinde ilerlemek üzere Draçtan 
hareket etmişlerdir. 

Arnavutluk halkı, sükunetini 
muhafaza ve dostane bir l1 attı 
hareket takip etmektedir ( ! ) 

400 tayyareden mürekk~b olan 
İtalyan (A) hava iilosu Ama . 
vutluk üzerinden ur;muı;tur. 

İtalyan tayyareleri, İtalyan kı
taatının karaya ihracından evv<'l 
beyannameler atmışlardır. 

Bu beyannamclertle şöyle de· 
nilmektedir: 

0 Arna \-utlar. topraklarınızd.ı 
karaya Çlkan İtalyan askerleri a 
sırlarca sizin dostunuz olan ve 
bu dostluğunu ispat etmiş bulu
nan bir millete mensuptur. Ezile 
ceği muhakkak olan boş bir mu· 
kavemete kalkışmayınız. Sizi 
mahvetmi-, olan ve sizi şimdi boş 
yere kan dökmeğc scvketmek ar 
zusuncla. bulunan hükumetinizi 

dinlemeyiniz. Kral ve imparato· 
run askerleri nizamJ, adaleti ve 
sulhü tesis etmek ic;iıı geliyorlar 
ve bunların teessüsü için icab 
ettiği kadar kalacakJQ.rdır.,, 

memleketi tcrketmiş bulunmak · ederek İngiltere htik\1meti na· Popolo di noma, şu başlığ 
tadır. mına. İtalyanın Arnavutluğa ~oymuştur: 

Yugoslavya Nazırlar '•arşı yaptığr hareket hakkında İtalyan kıtaları ArnaYutluğ 
Meclisi izahat istemiştir. hareket etti. ttalnrn donanma 

İtalyan ültimatomu 
ittifakla redde::!ildi 

Delgrat, 7 (A.A.) - Nazırlar Roma, 7 (A.A.) - B. Ciano sının birinci filosu Arna>utlu 
.neclisi Prens Pol'Un huzuruyla ile Lord Perth arasında bu sa- sahili.boyunca seyretmektedir. 

Tirana, 7 (A. A.) - Arnavut
luk ajansı bildiriyor: 

.çtima halindedir. Arnavutluğa bah yapılan görlişme hakkrnda 
karşı ltalyan harekMr üzerine neşredilen resmi tebliğde şöyle 
Yuğoslav menfaatlerinin korun- denilmektedir: 

Gece yarısı gelen 
telgraflar Lord Perth, Arnavutluk vazi-Dün saat 4,45 de mebusan mec 

lisi, millet ve hükumet tarafın-
dan müttefik surette reddedil -
miş olan İtalyan üiLirnatomu hak 
kında kat'i vaziyetini almak üze
re içtima etmiş bulunan hüku -
met üzerinde müessir olmak 
maksadile, iki İtalyan hava filo
su Arnavutluk arazisi üzerinde 
uçmuştur. 

ması için kararlaşan tedbirler 
hakkında bir tebliğin neşrine yeti hakkında nazıra bir nota 
intizar edilmektedir. vermiştir. Kont Ciano, Lord Roma, 7 (A.A.) - Resmi tej 

Kral Zogonun ,Arnavutluk 'Perthe beyanatta bulunmuş ve liğe göre, Kral Zogo tarafında;ı 

milletine hilaben neşrettiği me· teminat vermiştir. gönderilen ve İtalyan ataşemifüe 
saj siyasi mahfellerde derin bir İngilterenin ltalyaya rinin refakatile ekonomi nazırı B 
intiba hasıl etmiştir. tebliği Gera ve yüksek rütbeli bir Arna 

Kral Zogo bu mesajında, !tal- vut zabitinden m:ite,Şekkil bulu-
ya ile bir anlaşma aktine hazır Londra, 7 (A.A.) - Londra- nan bir heyet İtalyan kıtaat nı;ı 

Bugün de İtalyan bombardı -
man tayyareleri Arnavutluk ara
zisi üzerinde uçmuşlar ve yere 
beyannameler atmı1'1ardır. 

olduğunu ve takat İtalyan istek· nrn Balkan mahafili, Yugoslav· başkumandanı general Guzzoniyi 
!erinin memleketin hürriyetini yanın Roma sefirinin dün B. Ci· 
tehlikeye koyduğunu bildirerek anoyu ziyaret ederek Arnavut· 
Arnavut mllletini kanının son luk işgalinin İtalya ile Yugos· 
damlasına kadar mukavemete lavya arasında Arnavutlu~un 

davet eylemektedir. mUlki tamamiyetinin temini i-

Bu beyannamelerde, İtalyan 
kıtalannın Arnavutluğa ihraç e
dileceği bildirilmekte. Arnavut 
milleti mukavemet ctmemeğe da 
vet edilmekte, aksi takdirde çok 
ağır askeri tedbirler alınacağı 

ihtar edilmektedir. 
Beyannameler Arnavut mille

tini, sulh getiren 1taJyan kralı ve 
Habeş imparatoruna. inkiyat et· 
mcğe davet etmektedir. 

Avlonya bütün gece dinmiyen 
bombardıman altında kalmıştır. 

Avlonyada bulunan askerler, jan 
darmalar ve gönüllü kıtalarla 1-
talyan kıtaJan arasındaki müca
dele bütün şiddetile devanı et -
mektedir. 

Draç limanı da daimi bombar 
dıman altındadır. Draç sahiline 
ı;ıkartılan İtalyan kıtalan iki de 
fa Adriyatik denizine dökülmüş. 
tür. 

Şinginde de şiddetle mukave -
met edilmekte ve kan gövdeyi 
götürmektedir. 

Nazırlar meclisi daimi surette 
sarayda içtima halindedir. 

ltalyayı tekzip 

Tirana, 1 (A. A.) - Arnavut
luk hükumeti Arnavutlukta otu
ran İtalyanlara karşı Arnavutla. 
rm hücum ettiklerini bildiren 
Stcfani tebliğini kati surette tek 
zib etmektedir. Böyle bir hücum 
esasen mümkün değildir. Çünkü 
bütün İtalyanlar üç gündenberi 

Söylendiğine göre, Yugoslav 
mahfelleri Adriyatikte Yugos
lav menfaatleri hakkmda Roma 
tarafmdan Belgrada verilen te· 
minata rağmen Arnavutluktaki 
ltalyan harekHınrn inkişafm

dan bUyilk bir endişe hissetmek 
tedirler. 

Alman bazı malfımata göre. 
ttalya Yugoslavyadan Arnavut
luğa karşı icraatında kendisine 
iltihak etmesini istemiş ve Yu
goslavyaya tşkodra şehrini tek
lif etmiştir. 

Diğer bazı malnmata göre de 
Arnavutluk Yugoslavyadan yar
dım istemiştir. 

Yugoslavya intizar 
siyaseti takip edecek 
Belgrat, 7 (A.A.) - Naip 

Prens Pollin iştirakiyle aktedi· 
len nazırlar meclisinden sonra 
hic bir tebliğ neşredllmemiştir. 

Yugosla.vyanın bir intizar si-

yaseti tatbik ederek Arnavut
luk vaziyetinin inkişafını ya
kından takip edeceği zannedil
mektedir. 

Romadaki görüşmeler 
Roma, 7 (A.A.) -Lord Perth 

bu sabah Kont Cinno'yu ziyaret 

-····--···········-····--····-.... _._....,.. ___ _____. ............................. . 

· Musoliniye 1 

telgraf 1 

Asil İtalyan milleti namına 1 
1 

ilk çağların barbarlığını mı ı 

1 
temsil etmek istiyorsunuz? ! 

~ Tiran, 7 (A.A.) - Arnavutluk ajansı bildiri-i 
:yor: . 
i Sabık Başvekil Mehdi Fraşeri, Musolini'yei 
ia§ağıdaki mesajı telgrafla göndermi§tİr: ; 
i Benito Musolini, ~ 
~ Biz biliyoruz ki sizin toplarınız, tayyareleri-~ 
inb ve gazlarınız var ve bizim ise yalnız cesareti-İ 
~m'z v~ zulma kurban vaziyette bulunanlara kı-i 
h4ılm:ız ruhu var. S:z, asil İh.lyan milleti namına,i 
l'?O ne' as:r1n orte.sıncln ille C"\~ların barbarlığını mı~ 
; ·:cmsiJ. cc~ e~e 1cini:?:? Tam· ~i kabil olmaz hadisele-~ 
i·4 in vukuun:!~n evvel, Arnavutluk istiklalini tanı-i 
iyınız. i 
İ E~nitn M·1~'"'l'rı.i, ~·ı hn.llevi dakikada Yorgİi 
ı~.r • • ' (t 1 , D • ) h 'd ; : ~ascrıotn r.::1 !h<C"lC er -=>CVm ru u yenı en u-: 
lvanıyo1'", Ben, bu dakikada bütün mütteh't Arna·ı 
rvut mili ~tinin hissiyatına tere "iman olduğuma e-i 
lmin:m. l\1emlcl:eti i~~al c<leh~lir~ · niz, fakat yal·~ 
hız Arnavut erhc1derinin değil, fakat aynı zaman-l 
İ:la Arnavut kadınlarının da cesetleri üzerindeni . . . 
i cıeçerek. i 
j Muc.olini, cevabın1zı bekliyorum." f .. -................................................................................. -.................. . 

çin aktedilmiş olan anlaşmaya 
muhallf olacağım bildirmiştir. 

Aynı zamanda lngilterenin 
Roma sefiri de böyle bir hare
ketin ltalya ve lngiltcre arasın
daki 16 nisan 1938 itilA.fına mu
halif dUşeceğini D. Cianoya teb· 
llğ etmiştir. 

Almanya, hareketi 
takdirle kar§ıladı 

ziyaret ederek Kral Zogonun baz 
tekliflerini bildirmiştir. Bu teklif 
ler Romaya gön.:krilmiştir. 

Arna vutlukhükumeti 
Elbistana çekildi 

Roma, 7 (A.A.) - Stcfan ajan 
sr saat 23 te tebliğ ediyor: 

Draç'dan bildiriıt::liğine göre, A 
navutluk hükumeti Tiranayı ter
kederck Albasana çekilmiştir. 

Sahil şehirler tamamen 
işgal olundu 

Roma, 7 (A.A.) - Stefani A.-
Berlin, 7 (A.A.) - Neşredi· jansı saat 18.15 te bilcliryor: 

len bir tebUğde tİalya tarafın· 
dan Arnavutluktaki İtalyan me
nafiini muhafaza için yapılan 

hareketin Almanya tarafından 
tamamiyle takdir edilmekte ol
duğu beyan edilmektedir. Al

manya, Arnavutlukta. hiç bir 
menfaatleri olmıyan Garp de
mokrasilerinin hukukan itiraz 
edJlmesi kabJl olmıyan İtalyan 
hareketine karşı mUdahalede 
bulunmak tecrUbesine kıyam 

etmelerini anlryamadığı gibi, 

tasvip de etmemektedir. ltalya, 
Arnavutlukta umumi nizamın 

ve orada. mukim İtalyanların 

emniyetinin İl ·yan sahilleri 
karşısında bulunan ve İtalya -
nın hayati menfaatleri için çok 
mllhim olan bir memlekette teh-

Avlonya, Draç, Santi Kar.arıta 

ve Jan Medua şehirleri İtalyan. k:· 

taatı tarafından tamamen is.,.al C'• .o 
dilmiştir. 

Kraliçe Yunanistana 
iltica etti 

Selanik, 7 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildiri-
yor: 

Atnavutlut Kraliçesi i'lci gün ev 
vel dünyaya gelen VeiiaJıa ve ma-

iyeti ile birlikte bu sabah saat ye-

did ~nberi Yunanistanın Florine 
şehrin!:le bulunmaktadır. 

Şehrimizdeki Arnavut
luk Başkonsolosluğunun 

tebliği 
tikeye maruz kalmasına mUsa · 
nıaha edemezdi. Arnavutluk hakimiyeti milliye-

Bu tebliğ, birçok defalar Al- sinin haleldar chlileceğine dair 
man radyosu tarafından neşM- muhtelif menabiden verilen haber· 

dilmiştir. 
.
1 

ler Arnavutlukta del'in bir infial 

tevlit ettiğini ve Arnavutluğun 

böyle bir vaziyete tahammül ede. 
Londradaki 

'Müzakereler 
miyeceğini Arnavutluk Başkonso-

Londra, 7 (A.A.) - B. Corbin losluğu resmen tebliğe salahiyet
bu sabah hariciye nezaretine tardır. 
gitmiştir. Öğrenildiğine göre, 
bu ziyaret Arnavutluk vakayii 938151 .;1 
\·e bu vekayiin neticeleri ile a· 
lı\kadardır. 

Paris, 7 (A.A.) - B. Daladier 
bu sabah hariciye nazırı B. Bon
net lle görUşmüş, mUteakıben 

B. Bonnet SovycUer Birliği, TUr 
kiye Ye Amerika btiytik elçileri
ni kabul etmiştir. 

Londra, 7 (A.A.) - Arnavut
luk hA.diseleri üzerine, Fransız 
btiyillt elçisi B. Corbln ile İtal
ya maslahatgüzarı, Polonya bli
yUk elçisi ve Romanya orta el· 
•isi bu sabah hariciye bakanlı-
" ;ma gelerek Lord Halifax tara-
[mdan kabul edilmişlerdir. 

Londra, 7 (A.A.) - Bulgaris
tan orta elçisi ile Yugoslavya 
maslahatgüzarı da hariciye ba

'.rnnlr~ına. gelmişlerdir. 
Bu diplomatların Arnavutlul\ 

vaziyeti hakkında görUşlliklcri 
haber verHmektcdir. 

lstaııbııl 4 üncü lsra Mcmurlııi]ım. 
darı: 

Kınalındada Aka~ya caddesin· 
de ~l:ıkrik Balıiky:ın hnnesin
dc ıııııkirn ikr:n ''l'fat ellen O· 
hannes oğlu Kirkor Cernhirci
:ranın rn:ıhclıııııu \'e varisi lm
Jcn ikaınetg:Uıı ıııeçlıul lıulu

nan Z:ırel1 Ccnıhirciy:ına: 

Haçik oğlu As:ıdura iki lıin lira 
mukabilinde Liı·iııd dcrecedı: ,.e ~ı
rada 1 Haziran n:ı2 l:ırihindc bir Sl'llC 

ınüıJdctlc pe<lcrıııit. Ohaııııcs o~lu 

Kirkor t:ırnfınd:.ııı ipolek l'dilcıı b
tanbulda Ileyoğlun ıla Tc.·p·ikı~c :ııl'~· 

ru Liyet m:ıh:ıllesi ııdc Y eıı ı ıııalı:ı l lc 
sokağınıla cilt 1, sahife !ll, sıra 4:!
rn;; eski 2 YC yeni lİ Sa) ılı lo(ayri llll'll• 

kule \'adesinde borç odcnıııcdiğın
dcn dolayı :ılacaldı As:ıdur l:ıral'ııı

dan ipotek lıorcu ol::ın iki lıin lira 
ile 1 Hazi ran !l33 ı:ırılıiııden ilib:ırcıı 
% 5 faiz ve ~ iizdc on lil"reli 'ı.::kall"t
le t:ıhsili hnl,kııı<l.ı 1 '1'. sanı !l:JS t:ı

rilıindc icrn takilıi t:ılclıiııdc lııılıı-
ııularak bu suretle tanzim olııııan rc
lıinleri paraya c;c,·irıııe yulıı ile l:ııı

ziıu \C tclıliğıııc teşebbüs edilen 

iidcınc eıııri ınalınlli ikanıel-

giılıı nızın 
noma, 7 (A.A.) - !talyan ı;a-

salıiylc 

İtalyan gazetelerinin 
neşriyatı 

ıııc~hul cılınası lı:ı-

icra haki ınliğiııce O-
t.eteleri, bu sabah çıkardıkları 
ikinci tabılarında, İtalyan kıta
larının Arnavutluğıı hareket: 
1rnberini vermektedir. 

Teverc gazetesi şu başlığı 

'coymuştur: 

Aslcerlerimiz, Brindisi ve Ba
riden Arnavutluğa hareket et
miştir. 

ıuz giiıı ıııliddclle il:ııırıı tclıliğ"ııc 

karnr \'erilmiş olclıığunıl:ın hu ınlıd· 
rlet içinde horrn lıir ilirrız.ınız nldu,";ıı 
~ıırellc !l:J8/~ıl~ıl dos~:ı nunınrnı ıı 

ile lahrireıı vr~:ı ııil:ıllC'n ~rlcrC"l, 1 ,J. 
uirmcıli;:ıiııi7. t:ı 1•ılirılt• ııın' ."ır i o
lekli gnyri ıncnl.ııliiıı İı'r:ı \ 'C il ı:' 
kıınunıı :ıhkaınııın tcvrikan n~ıl: rırt· 
tırma sureli;. le ıınr:ı~ a \'C\'İrikrı< 
iliiıı olunur. ( K. I. 4 D ı 
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Dünyanın B.eyneimılel Endustrı Alemı 

Çapa Markanın 
Erltllmez bir kuvvet olduğunu 

(HORS CONCOURS) m0k8fatı vermek 
suretlle tasdik ve kabul etmiştir. 
ÇAPA MARKA HUBAT UNLARI 

Sıhhatimizin yardımcı kolları 
Nefis baharatı: 

Yemekleriniz lezzet ve iftiha kaynağıdır ... 
Tarih tesisi: 1915 M. NURi ÇAPA Beşiktaş 

Kadınlarda Asabi Baş ağrıları 
ve 

Aybaşı sancıları onlara hayatı zindan ede 

EO URt 
Kqeleri bütiln afnlan, eancllan giderir. 

Süıhat ve neeelerini iade eder. 

NEOKÜRIN Baş, Diş, Romatizma 
Ağrılan için de birebirdir. Günde 2.3 kaşe alınabilir. 

Tek kqe 6 kurwJ altılık ambalaj 30 kuruş • ..................................... , 
Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp Faktlltesi Çocuk hastal ıklan ve balamı kliniği aaistan

lığı açıktır. Asistanlık talimatna mesinde gösterilen tartları haiz 
lnanbul 2 ncl icra Memurluğun- olanların Tıp Fakültesi dekanlı ğma müracaatları. (2369) 

dan: 
y atak, yemek " sahtma o

dalariyle aalon talmnlen Yel· 
laıud ı.er nm molMlyaJar; 

BAKER (eski HA YDEN) 
maiaalanada te§bir edi). 

melrte • • her7erd-nı ucuz fi. 

at •• müaaid prtlarla aabl· 
maktadır. 

Bir borçtan dolayı 939/691 numa
ralı dosya ile tahtı bac:ze alınan lo
kanta 'ınasa '\"e iskemleleri ile il) na, 
soba, büfe, saat muhtelif bakır ten-
cere, tepsi, ve kulplular, kazan, 'Ve 
bir firiJider 11-4-939 tarihine müsa
dif salı gilnil saat ti> dan 11 buçuta 
kadar Karaköyde Voyvoda caddesin· 
de 80 nmnaralı !STA.NBUL lokanta 
ve birahanesi önünde satılacaktır. O 
gün muhammen kıymetin % 75 ini 

l 1 b l J i1 a I 

1 

bulmazsa ikinci arttırması 14.4.939 
1 an u ne cra Memurluğun- tarihine müsadif cuma aünü aynı 

dan: 
Klıım bini Hacı Halil saatte icra olunarak en ıon arttırana 

Be>oAlu Tepebaşı Asmalımescll .ihale edilecektir. Taliplerin " 7,5 
Mezarlık ıokat eski Şeyh 'Ve l enı pey akçesiyle satış zamanlarında ma
J ill apartımanı altında (6) numaralı hallinde bulunacak memurine milra· 
dillklnda muki• iken halen ikamet- caatlan illn olunur. ,(K.L 48) 
llhı meçhul. 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
AltmCI keşi de: 11 Nisan 939 dadır. 

BUyUk ikramiye 200,000 liradır 
Bundan baıka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 10 bin 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükafat vanlır. 

Hasan varisleri Hatun ve Seriye- -------------- ---------------------
nln bir k.tt'a mildayine senedi ile a· 
lacaklan bulunan (2500) liranın % 
10 Ocreti vekllet ve icra 

0

masranari· 
le tahsili için rehnin paraya çevril
mesi yolu ile dairemizde yaptıklan 
icrai takip üzerine yukarda adresi 
,azılı mahalle dairtmizin bu dosJa· 
sı ile ıönderilen ödeme emrinin ar
kasına mübaşiri tarafından verilen 
mqruhatta medtr Jbmetdbı ter
kettiliniz ve yenilliıl bilell de olma· 
dalı anlaşılmış Ttt ualD. bdtuklye
ni• bu hususa miltectaır madde! mah 
ıusasına tevfikan mezk6r ldeme em
rinin bir ay mllddetle illnen teblılı· 
ne icra hlkinllilince de brar urıl
miş olmasına mebai iıbu llln tari
hinden itibaren bir *Y içlnde mezkAr 
borcu ödemenq. ve lakıp lallblae 
karıı bir itıraunıa una llild\ tarı 
binden itibaren bir ay ioinde bit itl
ruınızı istida ile nya ılfahen icra 
dairesine bildirmeniz llazımdır. 

Bu müddet içinde iUraıı: etmez ve 
borcu ödemezseniz menkul rehnln 
paraya çevrileceli ödeme emrinin 
teblil makamına kaim olmak üzere 
illnen tebhl olunur. (K.I. 50) 

37/6173 
Cıkudar icra Jlemurluğundan: 
Paraya çevrilmesine karar -.erilen 

926 modeli Fortson traktör molörü 
ve biçer ballar makınesl 21-4-939 
cuma saat H de birınci ve kıymeti
ne " 75 ni bulmadılı takdirde 
25-4-939 salı ıunu a) nı saatle ikinci 
a~ık arttırma suretıyle Caddebosta
nında npur iskelesi karşısında Be-o 
kir KAmilin fabrika arsasında satıla
calıntlan isti yenlerin mua)) en ıün 
ve saatte mahallinde hazır bulunacak 
memura müracaatları iltın olunur. 

Z.AY1 
4648 numaralı sandalcı ehli) etna

memi HJI eltim. Yenisini çıkaraca
lımdaa e kisinin hükmil yoktur. -
lltuk611: Sandalcı llehmet Ali. 

(28821) 

SAHiBi : ASll\I US 
Neırt1at MlldllrO: il. Ahmet Seve1111ll 
Buıldıtı yer: V AKIT Matbaası 
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Beyhude ıztırap çekmeyiniz 
Bütün ağrıların panzehiridi 

Bir t ek Kaşe 

Nevrozin 
Bu muannid baı. ve elit •in· 
larını sür'atle izaleye kiiı.. 
dir. Romatizma evcar, sinir, 
maf aal ve adale ıatıraplan 

NEVROtN'Je tedavi edilir, 

Nezle, erip ve bronıite brp 
en mileaair illç NEVROZlN 
dir. ~ ~ 

N evrozin'i tercih ediniz 
icabında günde 3 kaşe alınabilir 

tamine dikkat, tülitlerinden ulanmıı ve NEVROztN 
bııka bir marka verirlene ıtddetle redtfedhdz.. 

• 

ısTVM KURU SİSTEMLE 
K. URU S . Q.i • YapılanKELEBEK ,...,., yOllJ's ~~kı ' _ .. ........ ~ .... 

,... ailllllw 
Kontr • PWdar bu cibl 
:ıalara brJt prantl ile u 
hr. 
Ksztl, Kaysrı, Karaala(tatı 
mamul kontr • pWdar ı 
olarak her zaman mevc:u 

tur. 
HER YERDE SATIŞ YERLER! VARDIR. 

Yazıhane adresi: Sirkeci Mihtır d,anacle han 

Betonarme köprü inşaata 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Çankırı vilayet.inde Çankırı • Kastamonu yolu n~,l"fD 

ahpp "Devres,, köprU.u u.t yap11mm betonarme olarak yeni 
in§&atI (36.500) lira ketif bedeli tızeriııden kapalı zarf U8Ulile 
siltmeye çıkarılmıp. 

2 - Eksilme 13 4. 939 tarihine mtlaadif perwembe 
saat 16 da Nafıa Veklletlnde Şop ve Köpriller Reisliği odamDG 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme p.rtna.meal ve buna mUteferri diğer e 
(183) kurut mukabilinde adı pçen reialikten alınabilir. 

4 - hteldil6rin ekailtme t&rilılnden aekl& glln ewel bir 
da ile Nafıa Veldletlne mllracaatla bu aibi ifleri yapabilecek! 
ne dair ehliyet vesikam almaları lbımcbr. 

5 - Ekalltmeye cireceklerin Ticaret Odall veaikuı 
(2738) Hralık munkkat tenUn4tlanm havi olarak 24.90 aa 
kanunun tarifatı dairesinde Jiazıi'byacaklan bp&h arf1armı i 
maddede yuılı vakitten bir aat evveline kaclaı' komisyon rei 
ğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezldir. (1924) 

inhisarlar U. Müaürluğunden : ; 
I - Şartname ve nUmuneai mucibince 20.000 Xg kaim 

nap kapalı zarf uaullyle. mtbl.yaa olunacaktr. 
İI w Muhammen bedell 17.000 ve ın~vakkat temınatı 1 

'liradtr. 
1Ii ..,. Ekliltme ıt C 939 cuma ınnn 1Att 15 4Ea Kaba 

Levazmı ~1.beli mtldtıriJetbldekl alım komlıy~uda yapıla 
JV • - Şartname ve nOmuneler bet gHn iösll pÇfU ıu 

par.ası: 11.hna bilir. 
V - lılUhUrlil teklif mektub•u kanliDI nsafk ile % '1,5 

v~nmc parası makbuzunu ihtiva edecek kapalı zarf1arm euil 
gijrı!l en geç saat 14 e kadar Komisyon Ba§kanlığma makbuz 111 
knbiJinde verilmesi lizmıdlr. (2015) 

lstanbul Maarif mUdUrlUğUnden: 
Beşiktaş 15 ve 52 ci ilk okullar bahçesine ilhak olunmak 

re lstimlikine umumt menfaat karan iltibu.l olunan ve Gat 
koya ait Şakayık 80.kağmda eski 48 yeni 52 sayıda bulunan 
metre karelik arsa ile ayni sokak ta Aliye ait 1160 metre 
arsanın belediye daimt encümeninden aeçilen komJ8yon 'l&E<...., 

dan beher metresine 5 lira ve arsa dahilinde bulunan 
200, ihata duvalarma da 300 lira kıymet takdir eclildifi ve 
l!lahtplerinin bir diyecekleri varsa 8 gUıı zarfında ilb&yhk 
baylık katma bildiımeleri llh olunur. (2393). 


