
r--------------~-' Kalenin sefirimizi 1 
DEBJllRU$ 'Bir Alman vapuru ızmırd~I 

Karaya ot11ra11 
M kabul ettı 

1'1ır~ova, 20 (A.A.) - Yeni 
4kta Ye büyük elçisi Ali Haydar 
~ bugün, Sovyetler Birliği 
ilin taraf Sovyet divanı reisi Kale. 
ltinı ından kabul edilmiş ve 

'bıamesini vermiştir. 

/ 

lımlr, 20 (A.A.) - Salzburg isim. 
lı Alman 'opuru en clki akşam lz. 
ınırc gelirken Cnmnltı açıklarında 
k:ırn)a oturmu,tur. Vapurda 2.500 
ton çimento İzmir belediyesine ait 
<lort otobüs bulıınımıkln idi. Kurlar. 

1 
mıı ameli)esinc <'evam olunmakta 
dır • 
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harekat 

Büld2metin müzalıe retile imar edilecek olan Edirne nln umumi g~iünUiit rYazıst 3 üncüde} 

General Galip Pasinerle General 
Avni dün gömüldüler 

tı.!11""1•1\\l 

Alman -Sovyet 
Ticaret muahedesi 

imzalandı u;ıll 10 uncu lnı 

• bit ıvor 
Izmir Fuarı 

lunmuştur. Yedi hükiimet sefiri 
bir çok mebusuar da açılış töre • 
ninde bulunmuşlıı..rdır. Ticaret Ve 
kili sergiyi Başvekil namına aç _ 
mış, f uarm tarihçesini yapmış. 

hükumetin n;ıUza.heretile fu~m 
her yıl inkişaflar gösterdiğini, 

çok muvaffak bir eser haline ge
len fuarın iktısadi ehemiyetini te
barüz ettirmigtir. Müteakiben 1z_ 
mir belediye reisi de bir nutuk 
söylemiştir. Gece belediye tara • 
fmdan Vekil şerefine bir ziyafet 
verilmiştir. 

Vekil Marusaya gideceli, ttzUm 
bayramında bulunacak, çarşamba 
gllnil tzmfre dönecektir, 

Ticaret Vekili şchrimbıe iken 
(Tq/MUit 5 inci sahi/embdetfir) 

a~ideye çelenk koydu 
Gece Edirnege gitti 

iki gün evvel vefat eden as- ı bir kıta askerle polis müfrezesi" 
keri temyiz mahkemesi ikinci bulunmu§tur. Her iki cenaze 
ıeisliğinden mütekait Orgene. için birçok çelenkler gönderil· 
ral Galip Pasiner ile evvelki miştir. 
gün Gülhane hastahanesinde.. Cenaze namazı Beyazıt ca· 
vefat eden Doktor General miinde kılmmq, oradan Edir. 
Avninin cenaze merasimi dün nekapıdaki ıehitliğe götürüle-

• <l:lll ı incit' ~ -

yapılmıştır. rek defnedilmişlerdir. 
Cenaze töreninde muzika ve Mısır a7ceri heyetinin ôbideye çelenk ~n Cian iki intı'ba 

Dünkü spor hareketleri Dün sabahki şiddetli yağmur 

At yanşlarının beşinci hafta koşulan dün yapıldı 
Kürek şampiyonluğunu Güneş kazandı 

Profesyonel güreşlerde Tekirdağlı T. Bankofu yendi 

1 • 

'(S~r yazılan 7 inci sayfadadır) 

Kumlar ameleler tcıra/rndan kaldırılıyor rYn:m 10 rmrrıi1~ 

.Danzigde siper 
ler kazılıyor 

~Ya..."1.n 10 tmQlaa). 



2 - V AKIT 21 ACUSTOS 1939 

lstanbul ve 
lskenderunda Lahı elçimiz dün Haliç şirketi hlssedarları f evka· Mısır elçisi Sulh ve 

Umumi mağa- geldi Evkafnazırıolduğundan içinde yaşatY1 
zalar açılmasına Lahey elçimiz Cevat Hüsne, iade toplantı yap~caklar ı.ı:::ml:=~t:k:ttielçlsı Yazan: Hıkmet 

1 1 
dUn sabah şehrimize gelmiştir. Abdil h A Be 

Ça 1-C.I IY0f Cevat Hilsnü birkaç gün sonra rra man zam y ycr.ı sulh içinde yapm 
• "I kurulan Mısır kabin_ esind_ e Ev • dır. Harp cimaı: 

Ankaraya gidecek ve temaslar ş· k t• f f f • ' kaf N ı ğın ta edilm' .. 
Devlet limanlan işletme umum yaptıktan sonra tekrar vazife . 1 r e 1 n ama men as ıyeSI ne azır 1 a yın MJ vP. kırdısı olmaz. Milletle!' 

müdürlüğü bazı llmanlanmızın si ba§ına dönecektir. c~elki akşam aldığı mUsta~el kucağadır. Yalnı2. yedikleri 
inşası için tetkiklere ba§lamış • karar yerilecek bır telgrafla de~h~l memlekeh ·gider. Onu da beraber yet 
tır. Elçimiz iki mer.ıleket araıın • ne ba~eke~ etml§tir. bir rahat, her eey zcvlcl 

Bundan iki sene evvel Mersin· daki dostluğun günden güne kU\' 3 seneden fazla bir zamandan- dia etmiş, ve işletmeyi tekrar e- Yenı sefır tayin olununcav:ı na sulh ve huzur içinde 
de inp. edilen umurnt mağaza - vetlendiğini ve Holandalılann beri Haliç vapurlan belediye ta · Jinc aımak istemişti. Bütün bu kadar bu vazifeye vekiı.letcn se • denir. 
lar cok istifadeli neticeler verdi · Türklere karşı büyük sevgi t.ı. • rafından işletildiği halde, eskı nıüracaatfardan müsbet bir neti- farct müsteşan Muhammet Mu Bir de harp içinde • 
ğinden şimdi de İstanbul ve ls . şıdığını söylemiştir. Türkiye . şirket hala mevcudiyetini muha . r:e alınamauığı için şirket umumi harrcm Bey bakacaktır. vardır. Her an tehlike ... 
kenderun limanlarında umumi Holanda arasındaki ticari müna- faza etmektedir. Malum olduğu hissedarlar heyeti artık fazla bek o . il d sıkıda ... Yürekler Uzı,<>iln 
mağazalar inşa edilecektir~ sebetlerimiz de normaldir. La · entzyo arın a lar tetiktedir. Biı baka_. .... ., 

h d k. b 1 .1 1 h k d" üzere Haliç Şirketi belediyeye !emeğe 1tı~um görmediğinden o · • talıg'Yı atec: su""pilru" vor·, bit Bilhassa kısa bir zamanda şark ey e ı eyne mı e a em ı - :t J 

memleketlerinin bir limanı hali • vanında memleketimiz namına borcu olan 106 bin lirayı ödeye - :ıümüzdeki ay icinde fcvkala le E ki 1 kad d sınız meydanlığı cesetler 
d b . b 1 h kk meml§ ve aynca belediye histıc· bar toph.ntı yapacak ve şirketin s vapur ar ro an '-"' k 1 b" . ~ ...... ne gelecek olan lskenderunda bu a ır aza u unması a ında k I k ı ı ı an ına, çıgnen..-

ihtiyaç derhal hissedileceğinden Milletler Cemiyetine bir teklif sinin hasılat üzerinden değil, kir feshini l:urarlantıracaktır. Bu ÇI an aca Allah 0 günleri gösterDI' 
yakında orada umumi mağaza - yapılacağını söyliyen Cevat HUs üzerinden alınmasını belediyey~ tonhr.t.1a tasfiye heyeti de se • Devlet Denizyollan İdaresi.bu- Bu iki~i~n dışında bit;. 
!ar inşaatına başlanacaktır. nU A\TUpadan gelirken hiç bi:- teklif etmişti. Belediye bu teklifi çilecektir. Yalnız yeni bir vazi · gUnkU me\·cut vapurları üzeı"in· ve harp ı~~nde yaşamak ...a.t. 
11manımızda inşa edilecek u _ memlekette harp hazırlığına de- kabul etmediği için de şirket gü- yet ortaya çıkmaktadır. de ince tetkikler yapmaktadır. manımız. oyle bir zamaı--

muml mağazalar için Tophane liı.lct edecek hareketler görmed~- nUn birinde işletmeyi tatil etnuş, Şirket belediye tarafından va- Tetkikler sonunda fazla eski o • patlamaz; fakat ateş .. ...ılll'!lrı 
ile Fındıklı arasındaki arazi mü- ğini ve vaziyette bir fevkaladelik fakat belediye Haliçte seyrise~- ziyet edilen vapurlarile diğer te- lan ve bugün varidatından ziya - bidir. Milletler b.ribirJetiJI' 
sait görUlmU§tür. Umumi mağ3.· olmadığını da ili.ve etmi§tir. rin durmaması için vapurlara sisat kıymetlerinin belediyeye o· de masrafa ihtiyaç gösteren va- şı sıkı bir müdai"aa ve .ı..t 
zalar tUccarlanmızın bUyUk bir 0 vaziyet ederek kendisi İ§letmeğe lan borcundan daha fazla olduğu purlar kadro harici çıkarılacak- halinde bulunurlar. Gırur:. 
ihtiyacına cevap verecektir. Yal. ba.şlamı§tı. Şirket o zamandanbe. nu ileri sürerek belediyeden para tır. Bu vapurların çoğu bugUn lağa gelinmiş değildir: f: 
nız limanımızda bu ie için 2,5 General Kazım Özalp ri muhtelif makamlara baş vura- istemektedir. Bu noktanın nasıl Marmara, Bartın ve Mersin hat· maklarda ona ber.zeyen 
milyon lframn sarfedileceği be - rak kendisinin haklı oldugun-u id halledileceği belli de&ildir. tında işleyen vapurlardır. Fakat ji saklanır durur. Otu Trakya manevralannı takf p e· • d kt ızd J)ll 
saıpJanmaktadır. kadro harici edilmesi kararlaşan yer e aya asın ır. ~ 

den eski Milli Müdafaa Vekili Ge vap11rlar birdenbire işletmeden nuz yerde koşa'rS:ruz. H~,.;. 
Bir kadını do .. vdu'· neral Kizım Özalp dUn sabah M 1s1 r as ke rAı h eyetı• uzaklaştınlacalt değildir. Al • !arından gülümseyen ywr .. 

konvansiyonel trenile şehrimb:c manyaya ısm\rlanan ve yakınla rülür de. bunların ard~ 
Taksimde Tarlabqı caddesin . dönmU§tUr. fngiltereye yaptınlacak olan ye- da~an dişler .i.ştirsiniz. 

de 176 numarada oturan Cemil a"' bı.deye çelenk koydu ni vapurlanmız geldikçe eskiler scgukkanh sozlerle k,, 
Beyoğlunda Abanoz sokağında Benzin ocağı parladı sıra ile kadrodan çıkanlacaklar - du_dak_Iar. her an fıııkı~ 
35 numarada oturan Hasan kızı dır. Yalnız bugUn Karadeniz hal ~aıt bır_ husumet zchrınfJI 
Münevveri dövmtlf, yakalanmıı- KUçUkpazarda Yenihayat so - Ewelld gUn phrimlze gelen çelenk koymuş ve saat 20 de F .. tında çalışmakta olan İzmir, An- gı oldugunu da semirir .. 
br. • kağında Ali isminde birinin evin Mısır askeri heyeti erkanı dün elime trenine bağlanan hususi kara, Karadeniz. Güneysu, Akw, Böyle bir devirde 

de kiracı olarak oturan HUseyin öğleye kadar otellerinde kalmış • vagonla Trakyayn hareket et . " .. umhuriyet gibi büyük ve diğer· 11.sanda iki türlü \"aziyed' 
Nara atarlCen yakalandı kansı Nuriye odada benzin oca • lar ve öğle üzeri otelden çıkarak, mi§tir. F.dimede yapılacak res • !erine ubbetle oldukça yeni va • larım tekemmUl ettiriyor 

Fatihte Şekerci hanında oturan ğı yakarken, ocak parlamt~. evvelki gUn vefat eden askeri · "dd b ı d kta purlanmız bir müddet daha i••... Sakin ve rahat/'a bir 
tır N · d" b - t . "kin . . ır· d .. mıgeçı e u un u n sonra ,.., -s _ .. _. . ._ 

Sabri kendisini bllmiyecek dere· ·kl u~ye r-ngın ':.arkkıyelıl ~gır e~yı~ ı cı ~eıs a:ın en ~ute. - şehrimize dönecekler ve buradan nıede kullanılacaklardır. lngıl · bilmekle beraber endişe ff 
cede sarho3 olduğu halde sokak ma a era er sogu an ıgını kaıt rgenera Galıp Pasınerın . terede in~ edilecek büyük vapur yi de elden bırakr:ıı • 
ta ninı. atarken yakalanlnl§ mah da kaybetmemiş ve benzin oca - cenaze merasiminde bulunmu§ • Ankaraya gıdeceklerdir. Ankara- lanıruz geldikten sonra Cumhu - rı uyur bir haldesiniz. r;; 

kemeye vcrilmigtir. ' ~ı tutarak pencereden soka - lardır. da askeri erklnımızta temas c • r~vet VRJ>Uru da kadro hJ.[ici ~- bir işarete derhal sıçra 
\ ga fırlatnuştır. Etraftf.p yetifen Heyet akpm üzeri saat 16 (la- ~o.11.A ~;t ~ ~~ır. 1 g~nm vazue9'ı llt.kkıle 

Macar aalieri ataıeıi ter baZt yerlerinden yanan kn ı. TaltSJm Cumhuriyet iioiae.sino müesseseleri de gezeceklerdir. ğa. kabiliyetiniz son de 

nı tedavi altına ahiı'I§lardır. TUIUnlerı·mı·z·ın lenmiştir. seldi --0--- Son defa ani \llarak 

Macar sefareti askeri atqeai u m u mAı n u• • f u s say 1 m 1 'hava taarruzu tecrübe8f 
Kolonel Baya Macarlstana Çafı- Ekmek bıçağının üzerine kahtesi vaffakıyetle başarmam~ 
nllnl§, yerine tayin edilen Yar - oturdu ve harp gibi iki tezadı P . 

bay ~~oy dün sabah ekspresle Kumkapıda BayramçaV113 ma • • • h a 1 k 1 ar lnhiaarlar idaresinin bu yaşatan devrimizin busa' 
:e~~m::..!e~~ atqc hallesinde Taşçılar sokağında o - 1 ç 1 n z 1 r 1 huauataki çalıtmalan niyeti yanmda telkin~ 
~6u~ ~~-,, ... man res • turan kunduracı Ava(iisin oğlu İnhisarlar idaresi yüksek k&ll· di§e ve uyanıklığın e 

~ıgeçıdmd~ bulunmak. Uzere E· Torkom evinde yemek yerken istatistik umum mUdürlUğl1 makbul bir mazeret~ mUstenit tede ttittın yeüttirmek için yeni 
dırneye gıdecektir. DönUgte de ekmek bıçağının üzerine oturmuş 1940 senesinde yapılacak olan u- olmıyara~ kabul =yenlerle sa· bir program hazırlamıştır. Ma • Şehremini orkea ... ~fi/ 
Ankaraya hareket edecektir. .e sağ bacağından yaralanarak mumt nüfus sayımının hazırlık • yım i§len hakkın tallmatna- w U Sa lz . l k . . .,,,,, 

lanna ba9lamıştır. me htikmUne mugayir harekette ınm .~ldu~ zere msun, ~ır ça ııma ıatiY 
Er . akin 1.:._ dı tedavi altına alınmıştır. Nüfus eayıını ameliy-' icra bulunanlardan 5 u-..1-- 25 lira· ve diger bır k_a~ ~nta~anm tu • çağınlıyot ını m eye .. pbr . ~ ~1 tiinleri gayet ıyı bır kalıteyc ma- • 
Eytlpte Feshane fabrlkumda Vekilleri heyeti karariyle memte- ya kadar ve sayım memurluğu • . 11 ki hald "kd k Şehremini Halkevindell~ 
ı Ahın t J.t ııeetan Ka . zirai smar ti arl faali ti lik o ' u an e mı arca ço .,.. 

C'a ışan e va•u - 335 doğumlulann ıon ketin , , c ye na tayin olunanlann bu vlz!fe- tütün 'J• tiştiren bazı mıntakah. - Evimizde te§kil edi}eO_..ıt 
lay, -~ elini makineye kaptır • balrlnnda malillnat toplatılması • · k b ı t ı · · · ı - ı· t1c• la ..... P"'..i 

"""'6 yoklaması . yı a u e me enne manı o an - nn tUtün kaliteleri düşüktür. ger ı sana ar runu-
mış ve alır surette yaralanmıt- . • na da teemil olunabilecektir ..... Iardan 10 liradan 50 liraya kadar Bu sebepten ilk olarak muhte- tiği orkestrada çalış~~ 
tır. Bakırköy Askerlık Şubnınden: lstatiatik Umum mUdtırluğü hafif para cezası alınacaktır. Bu lif mıntal:alarda yeniden tiltUıı terin her __ ~n ö~_Ieden t 

• . "' . 1 - Şubede kayıtlı 335 do. bu sene içinde tecrUbe sayımları cezalar sayım yapılan yerin en ıslah islasyonlan açılması karo.t'. sekreterligme muracSS , 
Fabrikada ayagı kayuıca fumlu ~e bunlarla muameleye ti yapmak için tetkiklerde bulun • büyük mülkiye memuru tara - la..:ımıştlr. 'l'ohum ıslah enstitli - kayıtlannı yapbrmala11 

Eytlpte Lone&"'H" caddesin.- bl yerli ve yabancı eratın son ma.ktaChr. . . . lunur 
· - .. fından tertıp olunacak ve alcy - lemıic :ızun zamandanben ya - · . 

de o~uran Ayvanaaray un değir- yoklamalanna 1 eylUl 939 guntin Halkın cevap vermlye mecbur hine itiraz ve temyiz cdilcrniye • pılan tetkiklerden alınan netice • ~~_çal~ d~r~esı er 
menı amelelerinden Mehmet oğ- den itibaren. başla~cak 311 .. tee- olacakları suallerle, binalara nu - cektir. lerin ı-;num·~zd~ki yıl birçok mm. degıldir. Hıç bılm:yenl tJf 
lu Mahmut fabrikada ayajı ka • rin 939 glinUndc nıbayet verile • mara konulması gibi nUfus sayı. . t k 

1 
J tatbik edilecektir. bilenler için de aynca d 

yarak yere dU§mUş sol eline kı • cektir. mınm neticesini temine matuf Bu para cezasını ,·ermıyenler a 3 ar a titü"l rl terileccktir. 
h kk d b .. ··k ··ık· Maltepe, Samsun ens c 

nlan pencere camı parçalan ba • 2 - Son yoklama günleri aşa. biltiln tedbirler istatistik umum a ın a en uyu mu ıyc me • . . d"l ek "' 
- b .. . . -· . . . • ~ murları tarafından cümburiyet de yemden tcvsı c ı ec ve m m 

tarak yaralanml§tır. gıya çıkarılmıştır. Yoklama u mudürlilğü ılc Dahiliye Veki.l .. · 1 k t iht"yacını karşılayabilecek i k be • d .. kk" 
günlerde saat 13 d~ 16,30 za tince tesbit ve talimatnamelerle mUddeiumu~ili~ne yazılacak b~r evaziy~te sokulacaklardır. Ne· § em cı U •• iiJ,ı' 

Bir yazmacı iki kiıiyi kadar dev~m edecektır. tayin olunacaktır. müzekkere Uzenne sulh mahke • tice itibarile tütilnlcrimizi yal • garsonu dovd ..ı.tl 
yaraladı 3 - Alikadaranın ~uayyen Nilfua sayımı ~ini yapmak U- mesince c~za gö~_nlerin k~~ • nız mikdar itibarile fazla değil, Adil ve Osman isi~~ 

Boğazlçinde Yenlköyde Cami gl1n ve saatlerde ıube _bııuuwıda zere memlekette okur yazar h_cr ~e~ c~l~ılmek~ her ~ır lıra kalite itibarile de yilksek yetiş • arkadaş Beyoğlundaki ~ 
sokağında oturan. yazmacı Kus. te§ekkUl edecek askerlik mecll - şahıs; vali, kaymakam ve nahı _ ıçın bır gun hapsedilmelerıne ka- tirmck için çalışılacaktır. dükkanında garsonla JcJ 
tafa oflu Nuri Jranatls, a.um llne müracaat •ılvt. ye mUdUrlerl tarafmdan kendi- rar verilecektir. M\lddeti bir a • tU§lllutlar ve AndoD 

satın almak mwlıılMeo Yeni • ı ıa,ıaı 931 Cama alldl lerine verilecek ayam ve kont.MI Yl ıeçemiyıecM ._ IMa kanr Memn\l mıntakada iki lan bu gal'BOnu d&t,_.~ 
köy 8aJt Pap cad&lblde otaran ' " ,. Puart.a memurlufu vazifesini kabule ve temyize tibi 8hmjacaktlr. ecnebi ı:alca)andı pencere cam1uml ._-All/I 
Yorgl oilu Anıstula kavga et. 8 " " ~ gösterilecek uuller dairesinde Sayım için ltlmml11 tahal1at. Y~öy ile ~köy arasın - Suçlular polis taraıı--~ 
mit ve bf_. )"OsUne vurarak 8 ., ,, CUma bu iti yapmıya mecbur bulunmak umum mUdUrltlk JMı~ne ko • clül ~11 Ud "° lanmış, tahkikata 
Anıltım ala' ,.ralamllbr. Bu U " ,, Pamtell' tadırlar. nulmuttur. ' • 11 C.ees - .. ------~ 
lllr&da hldille Jll'lae p1en A.Du- 13 " , Çu.Wamb&. Sayım lflerlnln temini için lca· umum m.tltıcd=~=~-~em=urla:J· t=~lll 
8ID arbdall Yanlyl ae yere yatı- u " " cama bedene bir haftayı geçmemek .. .,.ran olup nw 
ran Nuri onunda IOl kalı tlserln- 18 " " Pau.rtem zere. mektep1eıj taW edilebilecek. JtJei mllnuebetl 
de taeıa bir yan. açmıp, Suçtu 20 ,, ,, Çarp.mm Ur. 
polialer taraıuıdan tutulmqtur. 22 ,, ,. Cuma Memleketin aaylt ye lmıbat ilte alacaklardan .! '*IE'l"'~~ ~ .. ııaactilliln 

25 " _ ieleriyl• ııdll ta~e. 
Ka rpb 2T " Çarp.mm meal ve mhhl ve 8.ek dereeecleJd.......vıara lal-

Fuıdıkh~Y~J:nm depo • 29 : : Cuma lerle yObek ~ 1to • "8•tm tutanm PCID_. 
•unda ~tmu "8488 numaralı 2 ı. Tepin 189 Puarteid gtt;ııli sutmamım lçhı nu.a;lıayum JUr.Blilfe icra Vekillet lı.,.uhta -
kamyaun tr8rlllbl J&PIDÜ- 8 ,, " c.ma- murlulandui W1•11f icap tdlli 1kramiJ9 ftrilebllecektlr. lerbeYl ca!! _ 
ta olaJi Cezmi !''1eh111Mfan b.m 9 " " Puartelll hlkim. memur w 1111' elli ..,._ .-ın 1ıea1s ~ ...... 

nJa ~ Yenlprp ~ 13 " Cuma lcra VeldllWI h.,.unta braıtM oturan ya va"'6 
:.~··x._ a.ı: ıa " " Paarte.i tıracaiı -il•• cllılıe .. ade vaıner Wt d•memtt ~le beraber U ~ Erol oda içinde oynar · 
~ ..,....,, c. ... ıo " C\lld: tarafmc1an teı1b1t n t&Jla oluna • bwetll bir lh~ ptre. 940 klWi ~ diltmtlt yOstı eu bank • 

ına,a --:.....,...........,.. ..., oıı.ı 'n • : ew. eaktJr Dktelrinln illncl dtUlia& 1u11 ·ıtma ıeieret yaralammltır. Te • 1!..:....:.......t~~~'~ 
:. yan"W ... 131. : " Sah .,;. memarlulu YUlfealııl ~- davl altına ahnm11™': 
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!Görüp düşündükçe! 
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~r~ 
1 

- ı - Sofyadaki Bugün harekat bitiyoir Ha~~n hi~~~r~u-
aı nsan, ne zayıf mahluk! haAdı'se M"IJ ş f d Ed' . fi d' O kadar telaş ve heycgıııla 

rrı ~an ne - 1 i e ün ırneyı şera en ırere sernınye yapıları hava hücumu, 
ıra d zayıf ınahl"·k? Şu ;r,, yolun sonu u• urum olacagını 

~ .. ~ enilen ı:n'h ı..ı • ~- " nihayet işte olup bit.ti. Düdük _ 
" l\Cndi. .ı nethaneye ge - ve oraya gelince ansızın yuvar- B J . t 1 . tetkı"klerde bulundu -ltad u gar gaze e erı ler çalmınag:ı. ve motosikletli po. 

dünya esıle değil. Biçare, !anacağım biliyordu. Biliyordu • Hslcr ortalığı veivelcye vererek 
eVvelnın ne olduğu gelmez. ama, bu bilmenin oraya düşme. • verdı"klerı· Edirne, 20 (A.A.) - Bugün tarafını ge~işle.t~k ve böy~e~e doiaşmağa başlayınca, halk, ya-
~e d ~e kendisine bildiri! - mek, yahud biraz sabırlı davran. n 1 n öğle üzeri Kırklareliden ayrılan ana yoluna ın~ış~. v:r~:k ı~ın radılışındaki cesur mayayı göste_ 
diye gıder misin gitmez mi- mak veya sapa yollardan giderek tafsı"la"" \ · Milli Şef İsmet İnönü refakatle. de Nafıa .Vekalet.~ım ışı uzerı~e ren bir sessizlikle sığmaklara 
bu~un~en~isinden soruldu. mesafeyi uzatmak için bir fay - rinde Başvekil ve diğer hükumet alması hususunda.kı arzularını ız_ çekildi. 

i kend· .ugu rahmi maderi dası yok ki. Doğduğu saatten i- erkanı olduğu halde otomolJillf' har buyurmuşlardır. Hücum için zaman (Tüzel sc. 
asıvet~~ıne dar geldi. Kapı· tibaren o uçuruma doğru en kısa Sofya, (Hususi) - Bulgar 1 manevra sahasına giderek iki ~lilli Şef bu i!-ile:ıe me?gul. ~L çilmiş, İstanbul gcrçek~cn gafil 
. Oıkt ıler. ~endisini itiver- yoldan koşa koşa gitmeli. Yolda ve Rumen gazeteleri Sofyada tarafın harekatı hakkında M.J."" dugu sırada b~ledıye daı.resının avlanmıştı. Trar.waylar, trenler 

d" lıaıd 1
' geldı. Ve öyle aciz "aman. canım, bu manzarayı ben esrarengiz bir şekilde öldürülen şal ve kumandanlarımızdan iza · önü, karşısındak·i· Cumm..ıriy:t vapurlar yolcu ile dolu idi, so~ 

~r 'e-Yene ge.ldi .ki eğer kendisini hoşlandım, bırakın, şurada bir Rumen erkanıharp Yüzbaşısı hat almış ve bir müddet meşgul meydanı ve belec.ıye parkı . kesıf k:ıklardan işine giden insan kala. 
~elldi' k:~~f~I.iğe kabul eden nefes alayım.,, dese ~i~ k~l~~ siyasi Korbiyer T eodor Pauluk olduktan sonra Edirneyi teşl'i :· bir halk tabaka.sıyle dolmuşı bu. bnhğı akıyordu. 
"adat .. ısını idare edince - verir? Arkasından (yuru. yuru, hakkında birinci sayıfalarında buyurmuşlardır . nuyordu. Halk mütemadiyen 1 bü. Daha ilk düdük sesile beraber 
iği saa~~~t~n, bulunmasaydı haydi uçuruma, çabuk ol!) diye uzun uzadıya tafsiiat vermek· Cumhurreisimizin Edirneyi şe- yük Şefi alkışlıyvr ve coşkun te. pencereler sımsık:ı: kapanclr. Ama 
:di, Aca c.~J. ve helak olur iterler, dururlar. tedirler. Yaralıya ameliyat yap- reflendirecekleri geç haber alın . zahürat yapıyordu. Edirnelilerin sırf, devlef emrini yerine (Tetir. 
ı~İı'l d ba bo~·le olsaydı keıı. "Yahu, Allah için olsun, yo - mak ve ölmesine mani olmak mış olmasına rağmen halk, ııch. bu candan tcz~h~rü arasında be- mck için kapand.. Camlar~ ar. 

ye. bilir, be~~~ d ~1 iyi olurdu? ruidum, boğuldum, tıknefes ol - üzere Bükrcsten cağmlan ope- rin giriş noktası olan Kıyık sem- lediy~ dairesinc.~n ~y~ılan ve .. g~c:- kcsında gülümseyen başhr, hep 
de İ3ir ka e. duru. Dizlerimde d:rman kalma. ratör ProfesÖr Valkatsar tayya- ti~de ve büyük caddelerde birik· tıklerı yollarda dt. ı~lı. tez.abur er. havaya kalkmı§ düşmanı bekliyor 
•ıır 4ııd· . ~ sene b'eçtikten son- dı. Düşüp bayılac~gım. Merha. - re ı'le Bükreşten hareket etmek . b 1 d M·ır Ş f ve "Yaşa, Var ol, IJ.iıllı Şef,. ava. lardr 

ısının d.. met edin. Bir dakıka aman verın .. .k . , K b" mışd uBunuyko:l u. killı ı . e ·d~·~ .. : 1 zeleriyle seli1ml;ıııvuı büyük ve Niİlayet Yeı:ilköy üstünden 
ır buı11 ... • un ya denilen bir . ? • uz ere 1 en sıyası or ıycr gece nın a aş ve ı , ve er ve ır,c. • ,. • . :; 

ıııııf k ise kdu~u anlar. Bu an- dinleneyim.,, desın dursun. ~ım Klimentina hastahanesinde öl- !zevat bulunduğu halde saat 17.30 kahraman b~şbug K.araagaca .gı. ilk filo göründü. Güneş altın,da 
Jl
e ~e b;.. endı varııg·ı hakkında dinler, kjm kulak asar. Yanız .. .. d I., ktak· .. h 11 . derek hususı vagonl3r.ına çekıl - b:ıhk pulu par;ltıları yaparak'. 

~. -. d " .. .. . ... Havdi uçuruma ça· muştur. a. \.tyı ı goçmen ma a esı . l d. 
~ ~ dU uygudan ibarettir. yuru, yuru. J ' önünden geçerek şehre girmiş . mış er. ır. . . . \ . yaklaşıyorlardı. Dümenlerindeki 
ıı nyadan, orada bulun _ buk ol,, seslerile ite kaka uçuru - Zora gazetesi, mühim siyasi lerdir. . . Şehır derın bır sevın~ :e ne~e kırmızı bayrak rengi, çok aydın. 

lte ·b~atlıktan. yokluktan ha. mun başına getirirler. Orada bir evrak bulunan çantanın bir ıçınde çalkarunakta :-.rn:ı Şe_fın !ık gökte ne güzel görünüyordtL 
1 Reisicumhurumuz burada u . h 

~lllın~a~Y. anladığı yok. Dün feryad daha: ecnebi tarafından çalındığını 'mumi müfettişlik baş müşav;ri ~irneye olan Y.ak:~ \ib'~ kw;usıd a. üçer üçer geçiyorlar. Zaman 

a~' bır yerde bulundu _ _ Amanın, yalnız, bırakma • yazmaktadır. Utro gazetesi ise lakaları ve şehrıınızı ır t-re a. zaman kuyruklarından bir duman 
«ıa Sabri Öney, vali Ferit Nomer, fi d. , · ·· bet· ~ du Inası yani varhbamr i- yın. Buradan beni nereye yuvar. BeJ..,.

0
rada hareket etmek üzere ha şere en ırme.erı munas~ ı- kopup aşağıya uçuyor. Bunlar, 

Yırı belediye reisi Şerif, Emniyet mü 1 l·kı kt ıtle!'lut 
l..ıu~ ası dr, ihtiyaç içinde ııvorsunuz? Yahu, beni buraya iken kıymetli siyasi evrakı çal. e şen 1 er yapma a, en · galiba o şakacıktan atılan bom. 
~ - J dürü Hadi ve kalabalık bir halk ı · · ktad 
~ gundandır. Mübare~in bu dünyaya neye getirdiniz? Ne- dıran Rumen Erkanıharbiye saat erını yaşama rr. . balar olacak. 
~ U o k d - den rahat bırakmıyorsunuz? Si- yu·'zlJaşısınm u"zerı"nde mu··hı'n1 tarafından karşılanmış ve bir ~ki Cumhurreisimizin yarın ~ek\: Gazeteler yerden de onlara 
ı;er iht' a ar ağır, sağırdır 1 dakikalık bir tevakkuftan sorLrıt h t ifleti 

"'h ıyaç binde olmayıp ze karşı suçum, .f.,ünahım r.e?? n- mı'ktarda para bulundug"unu ve rar manevra sa ası~ eşr . gülle ve kurşun atıldığım yazı. 
•j '7 • k Kıyık yolunu takiben doğruc.1 k tl uhtemeldır Yarınkı 

1 e rn.o.s't:.d 1 d saf denilen "'ey sızde yo mu· h I ... b · · d uv\'e e m · orlar. Fakat biz böyle bir !U"" ne da " · o say ı var o:s • ırsız ıgm u para ıc:;ın e yapr- b ı a· ı · 1 d" t ..,,...,, . du,-. - d' 1 ? - e e ıyeye ge mış er ır. harekata ecnebi devletler a a. şe. ördük, ne iı:>ittik. Belki bunlar, 
1~itıde .ruııyaeaktı. O ihti - Kim ın er· ... • labileceğini yazıyor. Olünün 11 :1 ~kar Y~varlanırken etrafı • Sen avazın çıktıgı kadar bagır, B .. k ki' h da emir Cumhurreisimiz belediye dai - militerleri ile 6azete mümessı e- uzak semtlerde idi ve sesleri me. 
bir · Eır çok şeyler görür. kimse kulak vermez. Kimse duy. b uk{eşe n; · ~· ususun resi riyaset odasında Başvekil, rinin iştirak edecekleri anlaşıl - sn:f:e yutmuştu. 
~~ ..ı~ı y anlamaz. Her ı:eyin maz. Yahut duymam~zlıktan ge. e enme te ır. Vekiller, umumi müfettiş, mebus maktadır. :sir saat sürmeden kurtuluş <lü 
b \l !Hn 1. Olünün bulundug"u hastaha· lar ve belediye reisi ile bir müd· Manevr!l-lar bittikten sonra E. dükforile beraber halk soka"!a dö. 
•:ıj,.. b' 1 Yalnız suretini gö- ır. d ~ 
• :r ıt ne bı'rcok resmi ve sivil Bulgar det konuştuktan sonra profesör dirne ve Kırklarelide or umuzun küldü... Herkes işinin başına koş. 
~i rr· §eyin içini, cevheri . d tııa;: ~ternez. Hakikatini an- Ltilmd ismcatii i:::ıuulcytc hay· polisle~inin muhafazası altına Egli tarafından yapılan 1·50110 yapacağı büyük geçit resrnıne a. tu. B~lara baka~ar, biraz evvel 
fı ~;;balen ihtiyaç denilen yen vdakimıc lci hayale limcıı alınmıştır. mikyasındaki şehir haritasını tet ir olan hazırlıkla~· da sona ermek ~ehrin\tayyarc hücumuna uğra-
·lr. A:

1
tern yakasına sarıl _ tcnada kik etmişlerdir. Harita üzerince üzeredir. _ dığını kestiremezc1i bile. 

, '"\attı ... Siyasi memur kendini öldür şehrin vaziyeti hakkında Gene • BUGllN HARE.KATIN SON Yine gazetelerden öğrendik, ki 
"ıJ bı.ı 1_ aga vakıt bulamaz. d .. k S f · · d k' '\ını· • a.ll'ııı~Cit'l a toprağın Uzerin- Biçare! Tekmeyi yedi. O, ke - ~ .~en sonra . o ya. ıçın e ı ral Kazım Dirik, vali ve belediye GÜNÜ şuraya buraya bombalar düşmüş, 
çıtıde 1:~.., .. u., , .., ~..,:.~· ~ ~~·--1- ... \....,1,""'"'Q<J '"":ıı;ı t-ot odo - butun otomobıllerle, ıstasyona reisinden icabeden izahatı al • Edirne, 20 {Hususi) _ Yarın gazla kaplanan yerler olmuş, 
\",Va.~ ~va1·lana. yuvarlana medicri ve hatırasının bile başını gelen ve giden bütün tren er- mış ve oılhassa şchrın rnüstakliel hnrekatın son gündür. Geçit tes. yangml::ır çıkmış. "Hiperit", ça_ 
~a :ı biter. Defolur gider. döndUrdüğü, midesini bulandır - deki yokuJar kontrol edilmi~se imar hareketleri üzerinde Başvc minin ayın 24 ünde veya 25 inde ğxmızın k~busudur; ama bunu da 

•1tJ ;eı.'§i kendi iradesile ol. dığı uçurumdan göre göre yu. de hırsız yakalanamamıştır. kil ve Nafıa Vekili ile görüşmü~- olması muhtemeldir. O güne ka. lastik siperlerle alt ediyorlar. 
~ de~~ı gidiş; de kendi ihti. v~rlandı gitti. :\ereye? ~e bilsi~ Zora gazetesinin yazdığına tür. dar geçecek günler zarfında ha - Hava hücumunun askerlik ba.. 

1 0%.~ıldir. Nereye gitti. Onu b~çare~ ~at.en ..... bulu~d~g~ yerı göre, (Rumen gizli siyasi me. Hazırlanan planın tatbikind•.:! 'rekatın tenkidi yapılacaktır. Ya. kınımdan elbete bir takım büyük 
'(ı~l'a~ Yalnız bilinen şudur bılmedı kı gıttıgı yerı bılsın. muru) Teodor Pauluk Bükreş· devlet yardımının lüzumunu du • rın akşam 1nönünün !stanbula faydaları oldu. Fakat iki de ?.ara. 
ıçİfl ~~.üstünden altı:ıa gir- Bu "nereye., sua~ini henüz yu- lı ve 3 7 yaşındadır. Majeste yan Büyük Şef, bu tariW şehrin gitmeleri ve geçit resmi· için E • rile karşılaştık, 
~lh~ ıı:nbilir. Ona kalsa §U varlanmıyarak ~cr~de k~lmış o· Kral Karolun muhafız alayın- en yakın bir istikbalde mevkii dirneye dönmeleri muhtemeldir. Biri: Şimdi bUtün mahalle ço. 
~~e, ~e dediğimiz dünyadan lanlara sorsan kımı (karı gay- d y· b .. tb . de ve tarihi kıymeti ile mütenasib cukları ağızlarile cananr düdük 
%ııa u ~ara toprağın üstün- yaya) der kimi de (arşıaJa?) ce. an v~. uz aşı ruR esın la- bir hale gelmesi için yardımları· Hariciye Vekilimiz sesleri çıkartarak sokakları çın. 
~ gırnıeğe hiç de gönlü vabmı alı;sm. Buraları neresi? yet ~u~e;ver ve. ~~en ev- nı esirgemiyeceklerini vaat bn . Edirne de . !atıyorlar. Öteki; askerlik\~yun. 

~ l llraaa h d R. bT ? let rıcalının emnıyetını kazan· yurniuşlar ve bu hususta Nafıa Iarmdan artık bıktık usandık. 
ı,- ııer l..

0 
, er erde katlan. ım 1 ır · b. Ç 1 · " Bir müddet şehrimizde bulu-~Çhı.ıı·Vl:!layı çekmeğe razı i. Bu ne acıklı hal, ne musibet mış ır zattır. a man sı:ası Vekiline şimdiden bazı direktif. Omuzuna herhangi bir tahta 

~!~ b~Yet içinde ya.,amak _ uzma bu ne kara bela!? evrak arasında Rumen erkanı- ter vermişlerdir. nan Hariciye Vekilimiz Şükrü parçasını asan kahraman kesili· 
l- ıt ~ ' h b" · 't b k tl. Ed" · SaraC"_og"lu dün, refakatinde hu- k.. b 1 s k ral· ·'~b ,, §ey anlamamaktan, (D 1 ) ar ıyesıne aı nzı ıymc ı Milli Şef bu arada ırnenın yor, oşe aş arma pu u ·ura ~ 
~. •e a ıa var ·k J b ı d v d sus! ka~• m müdürü Abdullah t 1 D 1 ~"ıııı~kt t~evvüş içinde yu _ vesı ·a ar u un ugu a zanno. su derdini ve bundaki btiyük ih. ağızlarilc tüf ek a ıyor ar. a ıa 
"~n ... an ınuztarip olduğu Fransa lunmaktadır. tiyaç hakkında da izahat a1mış, Zeki olduğu halde Edirneye fcnasr var. Eckirlen yalnız tahta.. 
h. "kal • B kı·ı ve Nafıa Vekili ile bu gitmiştir. dan tabnncalar ve tüfeklcrlc~çar. 
'il ~a rnaga razr idi. Fa. aşve 
t ltıi, ~ın? Elinde değil ki. L h. t 

430 
.
1 

nokta üzerinde konuşmuş ve su Geçit resmini müteakip tek- pışıyorlardı. Şimdi buna. bir .. de 
~a.rı tı•trnez ı:ni? Kendisin - e ıs ana mı yon Romanyadakı· işinin esaslı bir surette ele alma. rar sehrimi:ze dönecektir. Dün gaz muharebesi kattılar. Hem 

' ı. Yok c·d .... . frank verdi rak halledilmesini emir buyur - akş;m hususi bir trenle de şeh- gerçekten tehlikeli bir kavga bu. 
, j\~d · . · ı ecegını ken - · · d b 1 k • t k b" bo b \r ını ı:,-1a· •· d d muc:lardır. Ayrıca Edirnenin bel. rımız e u unan as en a aşe- Her avuç topra ır gaz m a. 

~l'd·ı ı ıgı akika a Varşova, (Hususi) - Frans::ı ';; d ı d h -b. ır 1 er A · haz 1 rlık1 ar kemiği sayılan asfalt şosenin iki ler E irneye gitmiş er ir. sıdır. Kar~ıla..3tılar mr, emen ı. 
~ ı de b' · . ma ne vakıt gı- ve Lehistan hükumetleri arasın - biri birlerine \'eriştiriyorlar top. 
h~tıı? lldırı:nediler. Bir de da- bir mukavele imzalanmıştır. ..

1
, T 11 k L h n k rak bulutlarmr. Eve ne halde dö-

~i 1~ ~ttı li.iç hatırında olma - Bu mukaveleye göre, Fransa Le.
1 

ı' n g 1 1 z ur ve e muza ere- neceklerini Allah bilir yumurcak. 
~t tglelll:n~~· hiç beklemedi. histana 430 milyon frank ikrazda. Bükreş, (Hus-:.ısi) - Ro- 7 !arın. 
~~'Yer· dıgı bir saatte beli- bulunmaktadır. Bu münasebetle manya harbiye nezareti muhte. Ha1iJ,·ı Si11ı.a 

J$~1 ·:ı.: ~Uıduın~ bir tekme, haydi, neşredilen bir tebliğde bu paralar mel bir harbe karşı hararetle 1 er ı' n ı• hay ete er d ı' 
~~~. t, :Yuvarladılar, gö - la askeri levaZlmat mübayaa o - hazırlanmaktadır. Askeri en- . Avrupada harp çıkarsa 
~ beıası b lunacağı ve bu uğurda ba~~ay:m düstri çok kuvvetlendirilmiştir. Londra, (Husus1) - Siyasi kay çağmlmasında ısrar edecekler • Amerika ne yapacak? 
ı~1 aıltıan una karşı hiç bir müzakerelerin gayet kı~a ır. ~a· Bütün ihtiyatlar askeri talimler d. 

l'; ~t ın tnümkün olma - manda müsbet bir şekılde bıtı • görmek üzere kışlalara çağırıl- naklardan alınan malumata gö -
1

~
0

ngiltere ile Lehistan ve Türki. 
1 
~ev~~:!~~ a\~:a·~k~e~:~~~l~ 

l 
en evvelinden tuttu. rildiği kaydolunuyor. mıştır. Romanya kendi silahını re, Danzig ve diğer münazaalı me d b ı ··t ka up un 1 

- ye arasın a aş ıyan ve mu e - i enstitüsü Avrupada'harıı 

~~ 
• k d. b ı t seleleri konuşmak maksadile Ro. b. d kt · · 1 · ık mum ye 

1 
en ı yapmaya aş amış ır. ıl yar ım pa .ı. ıçın yapı a~ ı. · çıktıg·r takdirde Amerika halkı • 

St 1 Al d 
maya ve Berlin hükumetleri bir k 1 h t t an a manya aras~n a ışkodra fabrikaları Almanlar onuşma ar nı aye e ermış ır. nın Tuna hareketini anlamak i -
konferans toplanmasını teklif e. Henüz imzalarunrmış olmakla be 

tarafından zaptedildikten son- b . t "ld··· c. .. kd. d b kt çin yaptıb<Yı anketin manidar ne. decek olurlarsa Fransa ile lngil. er "'l a e u pa t'ı r..1. Rumenler cephane fabrika- ra ' 18 enı 10 
• ır . ticelerini neşretmektedir. 

~~f ,, lanna büyük ehemmiyet ver· tere hükUınetleri bu teklifi ka - lar oton:atikm~n ~i: ~ekılde der. "İngiltere ile Fransa, İtalya ile 
U fl •• k 1 h b re meğe başladılar. Romanya ken bul etmiyecekler ve Rusyanın dl]. hal merıyete gırebılırler. Almanyaya karşı harbe girdik ~ 

mu na a e ve m u a e di kuvvetine güvenmektedir. Ya h u d 
1
•1 e r C e n u b"'ı Af r .

1 
_ ~:r~J:~:1i;::c.~:~r!:~~~~i~~:;:ı; 

a Vasıfafar çalışmıyor Kral Karolun 15 Ağustosta sunuz?,. sualıne Amenkanın her 
~ 1 Ko .. stencede söyledigvi nutuk ceP .\ı 'la, (li. tarafından gelen ve mulılelif t:ı -

1 9 ıqab.ya Usus1) _Lehistan vermemektedir. Salı gecesinden bütün Rumen halkının milli k ı t • · ı · bak alarm düşüncelerini aksetti . 
~a. ~OlcuYa, Almanyadan Le_ beri Yablukofla Musti arasında.kil intibahım mucip olmuştur. Bü- aya yer eş 1 r 1 1 yor ren cevapların yüzde 76 SI müs-

rı'" ~~tıır, be ııa~liyatr tamam ile şose volu da kapatılmıştır. Evvel. tün lngiliz, Fransız v ~ Leh ga- • . bettir. 

/1 '1<\k rnıry01 ~ 1 . d b t k ·· · de · Oslo (Hususı) - lgıltere ve girmek için bütün maniaları knl· ''Avrupada harp patlarsa ne '-'a 
, qb aıat ve şoseler • ·· de 400 yolcu nakleden Bey. zete en e u nu u uzerın • J 

ıı• ,. ~~t l\ bi.. Yapılmaır.aktadır. ce gun . 
1 

d f . 1 Fransa hükumetleri Cenubi Af.- dırmıştır. Alyaska ham madde - pacağımızı zannediyorsunuz?,. 
~ ~ tr ~· rok . ten Varşova - Bükreş demıryo u durarak ostça te sır er yap- r\kanın bir kısmını Yahudilere lt'rlc zengin bir ~·erdir. lskantU • ı:;eklinde sorulan ikinci suale gc. 
P t ~~l. hi~t Yerlerı kapa • yolcu bulunmadığından kapatıl - maktadırlar. terkedeceklerdir. nayyaya benzeyen bu toprakJ3rda len cevapların yüz.de 25 i Ameri. 

1 <' i .... %.ıa.l'd andan bereket e. Al d 

1 

, ~QllU an b' k .. eredir. ı.et1 _ Alman .hu- Rumen milleti manya an Amerika hükumeti Yahudiler(' yalnız 60.000 bin nüfus yaşamak- kanın askeri kuvvetler ve malzc. 
1 I~ tcı h. ır tek kişi dün rna UZ •• d .k ' " d 3 0 000 Y h d" C • f • • · b "•evk.. d Od b cr hudut mevkiin. gelecek tehlikeyi mu n tır ve 100 miloyn dolar vermege razı ta ır. 5 . a u ı enubı A • me göndereceği, ~o 45 i yalnız 
~ ~ ""er]· ıınden gecebil. du unu er ere 1 • •• , ·• f A ·. e t. 1 tıle .. .. - . d'f r hattı da ·0u itibarla bır tecavuze karsı j olmuştur. Dıger tara tan men riknya gitmek üzere Bimdiye ka· malzeme ve cephı:!ne göndere" "i 

ler goru~rnek · t· den kateden c:ımen ı e 1 • . . • k .1 k d 1 1 d on " ıs ı - . . ~ . ·ddetle hazırlanmaktadır. ka dahılıyc nezaretı Alyas aya uar ay o muş ar ır. merkezindedir. 
11lerkezleri cevap ışletılmemektedır. şı 
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Pilevne şehit
lerini ziyaret 

bırakmıştı. Katip de bir ücret 
mukabilinde Vang Lungu içerde *h·····················•+A·······················, 

• 
ABONE l'ARU'f.51 

M~ml~ket lld•l'~I 
le inde 

Aylık 95 155 ~ 
3 aylık ~60 '25 ' 
1 aylık 475 g20 ' 
1 )'tllık 900 J600 • g 

Al k d 
ve dipteki odalardan birine gizli-

0 san rın ce girmesine müsaade ediyordu. Gazi Osman paşa ile Çar 
karşllaşdığı binada neJer vardır? 

Vang Lung, yukarı kata çıkma • 
dan burada giyiniyordu. Bundan 
ba§ka Vang Lung, altın kapla -

Yazan ; Çevnıren f 
138 

s~~::ta'~'~k:nnnn 1 1 b r ah i m H oy ı t 
*, .................. ~ 55 , ........................ ,, 

l'arifedeo tlalkaO Jjr: ta 
için ayda otuı ıcuruş dM ~~s 
Posta b l rh~ıne gırme1eo 'I 
ayda yetmiş beşer kurtıl 

JI 

ma bir gümüş yüzük alarak par ki istediği, özlediği şeyi elde e - rerniyor, hatta bazan bütün öm • aıetlilir. ,,r 

Burası bir şehir değil, 
bir şehitlik ... 

mağına geçirdi. Alnının üzerinde 
1 tır:;ş ettirdiği yerde saçları ha _ 
fif9a de• bunJarı bütün bir gü
müş sikke vererek satın aldığı 

küçük bir şişedeki kokulu yağ ile 

dememiş de kalbi kırılmış gibi rlince, ekimden, hasatlardan, Abone kayJını blldtreı • 
iç çeker ve mırıldanırdı: güneş ve yağmurdan başka bir rup n telgraf Oeretını. aıt 

Ah h b ' t 1 dil' · k parasının posta veya 1>' -~1 
- ... va ana... şeye ya mamış o an ı, yenı aş yollama ücretini idare ır.,... 
'Kadının huzurtu-ıda en nihayet kelimelerini söylerken arada sı - ıerine alır. 

konuşmayı öğrenmiş olan Vang rada tutuluyordu. TiJrkivıtnln her posta m8'l 

Lung: Böylece, duvardaki, torbada • t-'AK.ITo abone ,,a:ıııt• d 

Ol k h tl - Nen var, oenim küçük mele. ki gümuş·· ler çıkanldı. Eritti. bir Adres den•ctirrn• (icl'f 

öüzeltti. 

!skobelef parkının tepesinde
yiz, 30 - 31 ağustos 1877 sene -
sinde General !skobclef ordu • 
]arına 15,000 telefat verdiren 
Gazi Osman Paşanın karargah 
kurduğu yerin önünde durduk. 

Yunus Bey, 
Talat Bey, 
AbdUI Bey, 
Bağlarbaşı, \ 
Recep Bey, 
Tabiyclcri ile tAı Vit suyuna 

kadar uzayıl) giden .geniı;:ı ufuk
lar kanlı birer harabe halinde 

1 

gözlerimiz önünde duruyor. 

Parkın :r:ndc ölü Rusları.o 

kemiklerini muhafazaya mah -
sus bir (ölUler mlizesi) binası 

yapılmış, bu bina, taş ve top -
rak yığınından bir ( hö~tiğti) an 
dıı'lyor. Ot ve çiçeklerle örUlU 

birçok taş abideler parkın i
çini süslüyor. Bu taşlara İsko _ 
beler tepe !eri namr veriliyor. 
Uzaklarda btr yamacın eteğin -
de asrrlrk iki arın ut ağacı gö -
rllnUyor. (Yeşil orman) mevki
indo 30 ağustos muharebelerini 
Rus Çarı öUrbünli ile bu armut 
tarın al tına gizlenerek temaşa 
ntmiş .. Fakat, o gUn, yalnız fsa 
ağa, ve Recep Dey ta.biyeleri ö -

ufinde iki bin Rus can vermiş .. 
:lO ağustos gUnü Gazi Osman 
Paşa orduya şu kısa emri ver • 
miş: 

"Moskoflar yarrn bize h~cum 
edecek, bUtun askerlere yerle -

dağ taş Ustüne dUzUnelerle taş ·an, ocasmı ayre e seyre- a>v 

ıınıt dikmiı:; .. , diyor, bütün bunlara ne mana ğim, kalbim ... ,, diye fısıldadığı zamanlar ona: r• .... ~~ lC~CruRş~ ıJÜ 
Pllevne ·istasyonundan şeh • vereceğini bilen:iyordu. Yalnız zamanlar kadro cevap verirdi: - Paraları duvardan neye ç1. ~" 1:-&.. 111rııı 

, b' ·· ·· ~l k · · B ·· d k ı k ? d' b"l 1 ı ficaret llaolarııııo 5~ ~ rin içine 3 kilometre uzaklıkta ır gun og e va tı pırinç yerler- - ugun sen en zev a amı - arıyorsun... ıye ı ece.: o an 1110 

inşa olunan ve (Halaskılr İkin- en, on~ uz~n uzun a ı an falarında 40; iç say,.ı• "1 1 
k b kt kt yorum. Senden hoşlanmıyeıruro. O-lan ag~zını açmadı. Kocasının 1 satırı sondan itibııreo ,d• 

el Aleksandr) namı verilen ( ~- sonra agır bır tavırla: Çünkü dehlizin öbür tarafında kendisinden hatta toprağıcda:1 a... kuruş; dördüncü ..,-r•,.,ct 
hide _müze) ri ölen Ruı;ı zabit- - Sen de, baı:ıa büyük evdeki kara cadının sevgilisi, ona bir payrı ve uzak bir hayat sürdü - ikınci ve uçüocüde :ıl; b•~ 
!erile Türklerin sila.hı a !tında efendilerden birini hatırlatan bir altm sac; iğnesi vermiş. Benim ğünü anlayarak, fakat bu haya- 4: başlık yanı kesn·ece 

h 1 ~ 1 ded. ise hep bu köhne gümü!7 iğnem tın ne oldug-unu bilemiyerek, ...... dır. aııı' 
imha edilen alayların isimlerile a ar... ı. ,.... Büyük, tok devarolı. 
'"ltislemişler. O zaman Vang Lun.g kahkaha var... resiz bir halde Vang Lungu sey- renkli illo •ereolerf ~~l 

ile gül· du·· C a di Vang Lung. kadının küçük ve, .... ttı· . Fakat 0-laı·. kocasının ken d "eSIU' Müzenin medhı:ı !inde Fransız · ev P ver : ... - · in ırmeler yapılır.'' ,ııt 
ressamı Boverinin elinden çıkan - Yenecek ve saklayacak ka _ uzun. ~emeli kul~~ını görebilmek disine bakıp kendisinin saçlarmm ruı sanlim • satırı 30 ~u .,,\~ 
l>ir harp ıevhasım bronzla can- dar paramız olduğu halde hep zevkını tatmak_ ıçın da!gall yu -

1 
gii7.el olmadığını apaçık andığı, rlCARf MAJllYE'f'fE O~ ı'n 

!andırmak istemisler.. bir yanaşma gibi kalacak, ona mu~k saçını hır yana ıterek: ve ayaklarının pek kocaman oldu KCCCK tı.ANLA SS.G '1 
· mr benziyecektim sanki?.. - Ben de "mücevher .. imin saç ğunu gördüğü günden itibaren Uır dera 30, iki defa~ 1' c :1 

30 - 31 ağustos muharebele - Halbuki içinden c;ok sevindi. larma bir altın iğne alırım!. ondan korkmuştu. Bir şey sor _ dtfast 65. dört defısı l:ç ı 
rinde Ömer Bey tabiyesinden a- Ve o gün karısına birçok aünler- Diye fısıldamaktan başka ver. maya da cesaret edememişti.11 defası ıoo kuruştur. • ~ 
t lan k 1 l 

· h d" I 0 Uan verenlerfn bır delırfıı~ıı' l 
ı urşun a.r a ım a. c ı en den daha iyi muamelede bulun - mediği tek bir canı kalırdr. Çünkü Vang Lungun hiddeti ıı " n 

üç Rus taburunun ölilleri bura.ldu. vadtr. Uôrt satırı gecı ıJI' L ' Vang Lunga bütün bu aşk i. burnunda idi. Ve O-lana ikide faıla satırları beş ı.urll$ ~ 
da yatıyor. Tiirk kurşunlarlk Artık para. epey gümüş para simlerini, bir çocuğa yeni keli _ birde derhal parlayıveriyordu. <ıap ed ı lır. tfCff' ~\le 
delik deşik edilen kelleler bura- ellerinden oluk gibi akıp gidiyor. meler belletir gibi, kadın öğret - Bir gün, Vang Lung, tarlasın. Vakıt herq doğrudaD ııe'°~ lok 
da muhafaza ediliyor. du. Yalnız kızla kaldığı saatle - mişti. dan evine döndil. Havuz beşinda ya kemlı ıdare ~erındt. ı ~ latih 

· kAra Caddesinde Vaki (~Ç ı:. 
p i ı c v n e ı:ıehrinin içinde rın parasını ödemiyor, aynı za • Kadın, bunları d:endisine tekrar onun elbiselerini yıkayan O-la. atııncfa KEllALEt>ı>l." ~~~~~'· 

Gazi Osman Paşa ile Rus Çarı - manda da. onun arzulannı tat - etmesi, söylemesi için ona ezber· nın yanına yaklaştı. Bir müddet han Hilrosu eliyle Ui~ ıo-ır ~·lcls 
nm karşılaştığı ve Osman Pa • min etmeğe, yerine getirmek i - !etmişti. Fakat Vang Lung ke . sessizce durduktan sonra karı eder. (IJüronun uıetoll"~ ...ıııııı~~lı 
şanın kılıcını iade cttiğfb~ b!- ç_i_n_p_a_~~_h_a~~ı_y_o~~u_._K~a._d_m_._~~n_-~k_cl_i_y_or_,_b_u_n_l_a_r_ı_p_e_k_k_o_ı_a_y_be~c_e_-_s_ı_~~k_a_b_a_c_a_:_·~-(-~~~~v_a_r_J~ ~~~, 
na var. !ki katlı olan bu bi- _...-~ ır v 
nanın Ust katında askeri tarih SftVaS mektUpl8frl: -------?S()k 

- s c 
~:E:~~::.?.;~:.:~:::ı~:.: Hafı· k kaz0sında hangı· ı 
sı vazıfesını de goruyor. Rus ve :1. 

:uo;:t~: ;~~~~r~;~ne~::;;:eTy~u··:rıır~· iŞier b3Ş3f Ild•ı· 
olan bir harita üzerinde .1 
ordusu kırmızı çizgilerle göstc. 
rilmiş, o zamanki muharebe sa. 
fahatrm bu haritadan ko.laylık
la anlayabilmek mUmkün .. Ma-

Alemdar sıneınB ~u,ıa 
: 8()1\t 

S .. F JoiJf.· bit 
uvey§ e 1, let-4• 

iir'-~ RLıdvrı f!/ Cle 
•1m1mmmı-•C-/•ııa 
------~ J~hıı 

bııı'~~~~". v~ modem karak.~f Ctııııfı ıt}-
yükselmiştir. Köyhı ~ t,' 

rinden krmıldamamalarmı ve amafih , Türkün kahramanlığını 
düşmanı tepelemelerini cmredi- harita Uzerinde araştırmaya IU.
yorum . ., zum yoktur. Ecdadımızın lı:.ı 

Kasaba ağaçlanıyor 
Y k b• d • d k" lazım gelirse köylünün ev işle-a 1 n l r zaman . a c 1 va r a 1 rinde yakaçak. olarak kullandı. 

yet jandarmasına h:Ce<Jit· ~il 
kolaylıklar göste~ı:ne 1'1l \ 

1 

sayış vaziyeti de çok u~ ~ 
d
. l 
ır. tc 

Türk ordusu karşısında Ge _ diyarlarda bıraktığı tarihi ya· -
neral lskobelef 76 top ve birçok digarlarla yüz binlerle şehidi -
aJaylarilc lıulunııyormuıı, 30 a - mizin aziz hatırasını, Niğbolu 

b f k 1 k k t 1 k ğı güb-redir. Yakılan tezek ta-
d a 1 uru u aca bir ecülen ve köylerde buna 

,re 
Kasabanın çalışkS.:dil11~ 

1-:t .. yr.ıakamı Kemal H · ile 
ğustos saat on da Rus askel'leri kalesine çarpa, çarpa akıp gi - 1 1 

~~·::::::~ı·1:::;:;.;i:~:\~~·: ::~ :.:::n~:ı~~~::. ~::::1:;:·: Temızlık arabalan sipariş edildi 
ktin çelik iradesi ile karşılaş _ ran (Aksu) deresinin çağlayaıı-
mrş ve 9000 ölll verdikten son- larmda, Pilevne kenarından Sivas, (Hususi) - Siva.sa meleri de çalışma esadarı içe-
ra hezimetle geri pUsktirUil _ akıp c-iden (Vit) suyunun ha • 37 kilometre mesafede bulu- rit:inde yer almaktadır. 
mu~. zin sükununda, Silistrc ovala -ı"an güzel Hafik Sivas kazala- Sivasın değerli ve çalışkan 

Altmış yıl evvel dünya harp rmda ve koca halkım "fadilerin- rı arasında yer almaktadır. A. valisi Muhtar Akmanın son 
tarihine şahamet destanları yaz- de esen rüzg~rların fısıltılarm-lrazi.si ~üz v~ yeşil bir ev~ Ü~~· yaptığı bir tamim ile .H~fifte 
drran kahramanların dövüştü . da okuyup anlamak mtimkün • rmr.eclir. Kasabaya baglı uç de muhtarları kuvvetlen hır sa. 
ğU bu yerlerde hizim do binlerle dür. · ı•nahiyesi ile 152 köyü vardır. hada yetiştirmek ve onlara köy 
şehidimiz yatıyor. tnsan, avucıı· Di·ı bunu anlı~·oruz. :ıma , hal. ~.1s~ba Sihva

1
s · Erzincan şosesi kanunu ve köy hayatı üzerin. 

nun içine aldrğt bu yerlerin her knnlardaki me<'.hul ş~hitlerimi- ı uz~rınde . u un.masm~an dola- de hazırlamak Üzere bir de 
tutam topra~rnda bir ş<'hit gö;r;- zc bir tek mezar taşı bile clikc>- yı ışlek bir vazıyettedir. muhtarlar kursu yapılması için 
bebeğinin yaşardığını, yahut nıedi~imiz lı;in hafiıllerimizin Köy itleri hazırlıklara başlanmıştır. Bu da 
bir nişanlı kalbinin darabanını muahazns ma maru:ı kalacağı - köy muhtarını yann için kuv-
hlsseder gibi oluyor. mızclan da korkuyornz. Bugiin iftiharla k:ıydedebili· vetli hir hale getirmeye çok 

Ruslar, Bulgarlar, Romenler · riz ki, Jıj2 köyden 109 tanesi- yardım etmiş olacaktır. 
kendi ölüleri için Pllevne civa . ~OFY A nin tamamen Cumhurıyet hü- Köy evlerini beyaz badana· 
rındakt yamaçlarla, tepelere.. ~Jc-hrn€'t Xecmettin nelioı-ma kGmetimiz'. n köy ve köylü da- larla badanalamak, köylerde 

1va.smm en bariz faaliyetini teş- kolle-ktif fidanlıklar kurmak 
--~---------~--------~---------~--------------
·-------------------------· kil eden köy kanunu bütün e~ işleri üzerinde de köylerin he

F.aslar dahilinde tatbik edilmek· yeti umumiyesinde büyük ça-

Bütün kitapçılarımıza, tedir. lrşmalar devam etmektedir. 

Bütün mektep kooperatiflerine, 
Bütün mektep Direktörlerine: 

1 Kanunun çerçevesi içerisin- Cumhuriyet köy çocuğunu 
de köy yoUarmı düzenli bir ha- okutmak için köylerin her gü. 
le getirerek nahiyeye ve bura- zel köşelerinde okullar yüksel. 
dan kasabaya bağlamaya bü- mektedir. 
~k gayretler sarfetmektedir. 

Ders y1h yaklaşıyor. (Vakıt) kltabe,·i, mekteı> kitapları· 1 Köprüler, menfezle•· de bu 
nm f&)'TDl.J için geniş ölçüde hazırlanmış, teşkHAtım lmrnıu~ arada zikredilebilir. Köylerde 
tur. bu yıl içerisinde konuk odala-

(Vakıt) kitapevi, mektep kitabı işini kendisi için bir ka. rınm ikmaline çalışılacaktır. 
zanç meselesi <...eğil, bir memleket hizmeti bilir. Aynı zamanda her köyde mun

SAQLAM BiR MUAMELE İLE T~l\1 BIR KOLAYLIK 

VAKIT KİTAFEVlNDEDlR. MAARİFİN SATICILARA VER. 
DlG! İSKONTO VAKIT K!T APEVİNDE SON HADDİNE 

KADAR MÜŞTERiLERİNE TAHSİS OLUr\UR. 

tazam Cumhuriyet meydanla· 
rı açıldığı ve daha a-;ılacağı gi. 
bi her köyde çapraz yol inşaa
tı da tamamlanacak, bu suret. 
ı~ ı;üzel ve yeşil yurt köyleri 
r1aha güzel panaromalar hazır· 

KITAP VE KACIT İHTİYACINIZ tÇ!N VAKIT KİTAP hmış olacaktır. 
EViNE UGRA.ı.\.1ADAN BİR lŞ YAPMAYINIZ. Köy koruyucula.rı ile bekçi-

~-----.-_, ______________ .. lerin muntazam bir elbise c-iy· 

Zirai Vaziyet 

Kasabanın zirai vaziyet iyi
dir. Halk ziraat işleri ile uğra· 
~nyor. Yegane mahsul arpa ve 
buğdaydır. Bu yıl mahsul re· 
koltesi ümidin çok fevkindedir. 
Çok memnunlar. Hayvancılık 
da yıldan yıla biiyük adımlar. 
la ilerlemektedir. Bire 20 veren 
toprnk mevcuttur. Hayvanat i
c;in lazrm olan ot da bu yıl çok 
fazladır. 

Y aknnk işi 
Bugün şurada açık söylemek 

"kuyrukluoğlu könürü., de
dikleri tezek iç ve doğu Ana· 
dolu köylerinin manzarasını 
:;ok bozmaktadır. 

Evlerin, damlarm, sokakla. 
rm Üzerinde yığın yığın sırala
nıın tezeklerin yapılma ve ya. 
klıma vaziyetleri fena bir hal
dedir. 

Hafiğin genç, çalışkan ve 
km"Vetli idareci kaymakamı 
B. Kemjl Hadimli k i>ylere ver
diği emirle hu gibi tezeklerin 
köy haricindr y1'p1lmasmt ve 
sonra buradan köyiin miisait 
yerl~rnc tcıırmnasmı bildirmiş· 
tir. Bu da tatbik mevkiine kon-
muştur. 

Anadolu köylerinin man7..a. 
nı itibariyle rok muhtac oldu. 
ğıı bu i~in blitün lcöylerimizde 
tatbik edilmesi yerinde bir ha. 
reket olacaktır. 

.. k b k'"" jşltf1 tun asa a ve oJ 01111 

~ -lkmdan alakadar b')1 ı 
ku) liıyü refaha, ka53 (()af 
v~ umrar.a kavuştıı~ 
vük bir gF.yret sarfe :.,,e 

• }.eti"' 
Kasaha belediye ıf_ bılı~ 
ce belediye dar hı~ 
yokluktan varlık ~y 
çalışmaktadır. t Nı 

Belediye reisi J\fehr11;şıı 
zi çnl·s~an knyrrıak~. 
ğı direktiflerle daiııı4l / 
getirmekle meşguldt.1 ~il 

Kasa bayı a~aç.lar1'~'1 
vns nümune fidarılı19f~clt1 
tiril en Akasya 'Jcıe.ıerı11' 
ğaçalrı kasaba c.a ıt'· tt 
!:ilmektedir. Kas~~~ıııt 
liğine de tii!z bır \~1 
ri!mektedir. Yol ,·e lıflıtjtl 

. . arasl 
tın tanzımıne u.,, ~ # 

b .• ,rı 
Gnrn.en Peri ,.-ıl da kasaaada ır .,t11 

-r- " i k · · ·ı rek JtJı 1 r 
Anayurda gelen göçmen kar 1 ınşa cttırı e b t klı1' 11ı.tl 

- rmd-:ı '.:>ulunan a a lıflıı'" 
deşlerimizden bir kısmı da Ha. lı b ir ~ek;Jde kurııtll w. 
fiğe yerleştirilmiş bulunuyor. k392l~ 
Bunlar sahada müstahsil bir Aynı zama.n~a··oteı11e\ 
hale getirilmiştir. Bunlar için gın tehlikelerını 0 "iJıJl1 
Sivas • Hafif şosesi kenarında re bir de itfaiye teŞ 
100 göçmen evi yapılacaktır. lacaktır. • ~ 
& evlerin ilıc:nali ile Hafik da. Tanzifat işlerioı le iÇ'

11 

'1a güzelleşmiş olacaktır. zenli bir hale getif"'~ilc''· 
Telefon ıdapazan araba ~}81' ~ 

son sistem cöp 81.• 0 f11' 
Kasabayı nahiyeye v,e köy- 1 edilmiştir. Son .50~s1''!1 ..il 

lere kuvvetli bir telefon şebe. yebiliriz ki. Hafık ~J11.~~~ 
kesi bağlamı§ bulunmaktadır. da ilerliyen bu ça ··ıel ' 
Bu da köylüniin ve hnkumetin 1ta Anadolunun sdatı b

111 

i9lerini vaktinde cok kolaylaıt. riınli kasabaların 
• • -s 1 • rı 
tırmaktadır. caktır. f.Ş-:-1' ı 

Köylerde ve nahiyede yeni l fJ ,,,.. 



5 - VAKiT 21 ACUSTOS 1939 

Dokuzuncu lzmir Ent ernasyonaJ Fuan dün açlldı ··---·--·--··-----· ..... ·----·····-·-·-·· .. ···-· ................. .._ _____ .... ___ .................... -... -._. ...... 
Ticaret Ve:<ili bir nutuk söyledi 

Uzun rakamlarla sabrınızı sui. 
istimal etmemek için şuna işaret 
etmek isterim: Teşviki sanayiden 
istifade eden endüstri şubeleri • 
nin 1928 deki imalat kıymeti 55 
milyon lira iken on sene sonra 
bu miktar 266 milyon lira gibi 
büyük bir kıymet seviyesine var. 
mıştır. Büyük mikyastaki bu en. 
düstri istihsalatı memleket ihti • 
yaçlarrnı tatmi!l eder ve daima 
yükselirken merr.leketin ithaiatr 
da mütemadiyen artarak niha • 
yet 1938 de büyJk cihan buhra. 
nının memleketimizde tesirini 
gösterrneğe başladığı seneden ev
velki ithal seviyesini yani 930 se. 
viyesini geçmiş bulunuyor. Bu ha 
dise istihsal, ithal ve istihlak b:ı. 
kımından şayanı dikkattir. Halkı. 
mızın istihlak kabiliyetine ve.> 
memleketin cihazlanma hareketi. 
nin kuvvetine delfilet ettiği ka . 
dar, ithal kabiliyetinin inki~af 

eylemesini, ihraç bıatlanmızın 

dış pazarlarda sUrilmU ve satışı 
imkinJarınm art:nasma yardım 
noktasından da ehemmiyeti bU. 
yüktUr. Filhakika ihraç mevsi • 
mine girmeğe hazrrlandığmıız .,u 
günlerde umumiyetle stoksuz bir 
halde mahsul ser~esine girişimi • 
zin bir manası da budur. 

Jhraç mevaimine buaiin
lerde giriyoruz 
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Tarih konuşmaları: 

Hüsrev paşa 
köleleri Vatonun "18kayt,, tab- Fransızlar ye~ 

Osmanlı tarihinde hırçınlığı ile maruf olan Paşanın 
yetiştirdiği çocuklardan çoğu sonraları Osmanlı devletinin 
sayılır ricali arasına girmi§ti. losu bulundu bir tayyare 

Yazan: Reşat Ekreln • • rekoru kırdıl 
Hüsrev Mehmet Paşa as. del tcdar!ki ise biraz zor olup 

len Abaza idi. Küçük ya. seçi!,eceğil'lden, elan azat ka. 
şında lstanbula getirilmiş, ğıtlarım di('rine vermeğe mu. 
Enderun hümayunda hazine ı vaff ak olan.adığım devlet rica
koğuşuna alınmış, saraydan )inden halihayatta ve afiyette 

~alan yıne hır ressammış /:r.an:.~.~~r=~::~~ 
ldd ıas ı na QÖre esere SOnr adan ila- 3i0 modelindeki çift motörlU 

yareleriyle geçen sene a" 
Ve edilen Oyuncağ ı fadi l edecekm iş ayındanberi İtalyanlarda b:, <tttlii çırag edildikte"'\ sonra da bulunan Halil Rifat, Mehmet 

Uçüncü Selim zamanın- Vasıf Paşalarla filan ve falan ... nan on bin kilometre use P 
da Kaptanderya Küçük Hüse- po.şalar ve beyefendilerden 
yin Paşanın himayesiyle ilerle. hangisini il§çımm bedeli olarak 
misti. Hicri 1 216 da vezirlik k~bul edecek iseniz cevaben 
rütbesiyle fzmir valisi olmuş, bildirilmesini dile·im.,, 

Ressam Bog hemen tevkif olundu 
sürat rekorunu kırmışlardıt·? 
rekor şimdiye kadar saatt~e 
kilometre 970 metre ile l 
Anglo Tandi Roberto PU•:_J 

muhtelif eyaletlerde valilikler. 
Serasker Süleyman Rifat 

le dolaşmış, kapdanıderya ol- Paşa, kurası çıkan aşçıyı ihti. 
muş, seraskerliğe yükselmiş, 

Geçen ay içinde, Fransanın 

Lu\'r müzesinde me~hur ressam 
Vatonun "Lakayt,, isimli tablo · 
sunun çalındığını yazmıştık. 

\'isky isminde genç bir ressam \"e mua\1nlerine aitti. a.ıv; 
olduğunu meydana koymu~tur. Fransız tayyareciler saatte 
Kısaca Bog tesmiye olunan kilometre, 621 metre sUra.tıe_ı:ri 

1255 te, Abdülmecidin cülfı. yar ve hırcm Hüsrev Pasadan 
sunda da sadrazam olmu;;tu, lci istemekte ;srar etmemişti: 

bu genç on senedenberi resrc c 1 k Si". rak bu mesafe üzerinde ı ol · 
Uzun tahkikattan sonra Fran. büyUk bir he\•esle sarılmış ve her rekorunu kırmağa muvaffak 

türlü yoksulluğa tahammül ede- l rd 
rek sanatini ilerletmcğe çah~mt§ •uş a ır. · if <( 

Osmanlı sadrazam:armı~ yüz REŞAT EKREM sız polisi hırsızın Serj Bogusla-

yetmiş ikincisi idi. 11 ay 8 gün ------------------------- Rossinin havanın muhtel "' 
tır. . " ., sonra azledilerek T ekirdağına 

sürülmüş, fakat ihtiyarlığına 
hürmeten affedilerek 600 altın 
maaşla .. Meclisi hassı vükela,, 
azası olmuş, 1276 da Emirgan
daki Sahilsaraymda ölmüstü. 

Hüsrev Mehmet Paşa ;;,evki 
ve ünvan harisi bir adamdı. Bu 
sonsuz hırsı, alaycı tabiati, ha
zırcevaplılığı ve muazzam ser. 
veti ile zamanında halk arasın. 
da fevkalade büyük bir şöhret 
kazanmıştı. 

1216 da f zmir valisi olduğu 
sıralarda Hüsrev Paşa da gayet 
güzel köle çocuklar satın alıp 
onları yeti~tirmek, adam etmek 
mcr<' lu başlamı~tı; ki yetiştir
diği kölelerden birçoğu bilaha. 
ra Osmanlı ricali arasında en 
mühim mevkilere yükselmiş. 
!erdi. 

Sadrazam Koca Hakkı Paşa, 
Sadrazam Gürcü Mehmet Re
şit Paşa, muhtelif nazırlıklarda 
bulunan kapdamderya Çerkes 
Halil Rifat Paşa, Tophane Mii. 
şürü Vasıf Mehmet Pa~a, Çer. 
kes Sadullah Paşa, Üçüncü or· 
du müşürü Ha}".rettin Paşa, F e· 
ri ~ Haydar Paşa, Ferik İsken. 
der Paşa, Ferik Selim Paşa, 
i\1irliva Hüseyin Paşa ve daha 
b:rcok ileri gelen i.imera ve rne
n:.ıriar Hüsrev Paşa kölelerin. 
C"n idiler. 

Hüsrev Pa~a kölelerini ye. 
tiştirip, onların yükselmesini 
temin eder, fakat garip, hatta 
biraz zalim bir "efendilik,. his
s i ile onları azat etmez, ellerine 
azat kağıdı vermezdi. 

1 2GJ da Emirgandaki yalı
su.da oturuyordu. Aşçıları ara. 
smda bulunan bir delikanlıya 
zamanının askerlik usulüne 
eöre kura isabet ederek askere 
alınması icabetti. Serasker Sü
ı~_.rman Rafet Paşa, Hüsrev 
Pa~aya bir tezkere yazarak, 
kura§ı dü~en aşçının taburuna 
sevkedilmek üzere seraskerliğe 
gönderilmesini rica etti. 

Esasen çok mağrur olan 
Hi.isrev Paşa, ihtiyarlığın tesi
riyle de asabı bozulmuş, fevka
lade hırçın bir adam olmuştur. 
Seraskerin tezkeresine alındı. 
Bunu kendisine bir hakaret te· 
lakki etti. Ve derhal ~u acı ce. 
vahı yazdı : 

" .... Vakıa dairemizde böyle 
b=r aşsı vardır. Fakat ben ihti
~ ::trrm, muhtaç olduğum çorba 
ve lapa ve bulamaç ve mahal. 
lehi gıbi perhiz gıdalarını bu 
aşc: ı pişiriyor. Onun pişirdikle. 
ıinc alıştım. Kurası çıkan efra
da karşılık lstan bul ve devairi 
ı:ıskeriyenin haricindeki yerler 
l!alkmdan aynen bedel teradik 
ec1ilerek verilmesi kura nizam
namesine uygun olduğundan, 
nizamına muvafık hariçten be-

Paris kasırgası 
Beş ariist tarafından çok neşeli 

bir film çe~rildi 

Elemden, kederden bıkmış o . Ray Venturadan maada Koko 

z1yetlerinden istifade ede~~a 
Bog senelerce evvel Bodlerin gw-

eserlerini okurken Vatonun sa • dığı bu rekor için on beş a ~ 
natkarlığmı öğrenmiş, bundan ta İsti tayyare meydanınd•11 

t 
sonra da eserlerini tetkik ederek reket etmiş ve 16 Ağustos~~ 
bu sanatkarın hayranı olmu6tur. iki saat beş dakika on yedi ;şt 
Yalnızca sanat aşkile hareket Rcssa:' Bog ye uçtuktan sonra yere i~ 

eden Bog Vatonun "Lakayt,, i · ~ · 
simli tablosunu ve diğer eserleri Hakikaten Bogun çok enteresan safir kalmıştır. Fakat kiıııi11; 
ni her gün hayran ha~Tan seyre. bir şahsiyeti vardır. Kendisi biı \'İnde kaldığını söylemeıneııt ti' 
derdi.. Nihayet bir gün "Lakayt., e:·in tavanarasında küçücük dar Bog evlidir, fakat karı~ 9" 
tablosunun tadil edilmi§ olduğu- bır odada oturur. Odasının .. h~r senedenberi görmemektedit· r! 
na kanaat getirdi. tarafında tablolar asılıdır. Butün sı, kendisinin en samiıııi d (f 

Eserdeki lakaydin elinde yoyo kazancını ihtiyacı olan malze - olan Despres ile gayriıneşt11 
;ekli bir oyuncak vardı .. Halbu • meyi almağa sarfeden genç rcs. milştcrek bir hayat ya.şanı~ 
ki Bog. Vatonun böyle bir tefoı·· sam ancak birkac sandviç ile kar dır. 

rüatı düşünmiyeceğine n bu o· nını doyurmaktadır. Bogun on iki yaşında ~11 
yuncağm sonradan ilave edilmiş SUÇLU NE DiYOR? kızı vardır, bir mürebbiyeııjll · 
olduğuna kani idi. İ§te bu nokta nında büyümektedir. . ~ 
'ursızlığa sebebiyet verdi. Vatonun "Lakayt,, tablosunu Suçlunun vaziyetini sii.R};, 

\.•4 t 6 "''a. 6 .,...,J:_. .., ~...-1aiıı.;0 \, • ~-1•- '1>-e-• a-....-1-.- ı:-41. ,,....L .;>, &'""·~• .. oa.aa..:rv :n. 'C'1l\.U:>UIU1 ~~2 
·h·cyi kaldırmak Bog için bir r;a- tam dört saat sürmü§lür. de altında bulundurulm•;;f111 
ıat mecburiyeti olmuştu .. Dost- Bog büyük bir ketumiyet gös • ruhiyat mütehassısları ta.-ı:ııttr' 
ları Bog'un sırf sanat aşkile ha • termektedir. Tabloyu çaldıktan dan muayenesine lüzum 'iı~ 
reket ederek bu tabloyu çalmış sonra rastladığı bir kadın dostu miştir. Aynı zamanda bir q; 
olduğunu söylemektedir. Fillıa · ile beraber otomobille gezmcğe de tablo üzerinde yapıJnı}Ş 
kika Bog tablo üzerinde rötüş ~tmiştir. Fakat bu kadının kim rötuşları tetkik edecektir· ,.O~ 
yaparak bu oyuncağı kaybettir • :>lduğunu gizlemekte: Bog tevkif edilmi§ oıına 
ıni3tir. Fakat kanun böyle bir - BUtün Parisin tanıdığı bir fevkalade memnundur. tt' 
mazeret kabul etmiyeceği i\İn '.:adını ele veremem. - hk defa olarak ça~,. 
Bog tevkif olunmuştur. Demektedir. Diğer taraftan Bo miz bir yatakta yattım, f 
Bazı şahitler de Bogun anor - ;un sirkat hadisesinden dört kap sıcak yemek yedim .. JfJ 

mal olduğunu ve bu hırsızlığı ya.- ;ün sonra odasını kiralamış ol - hanede insanın sıhhatine 
parken kendisine malik bulun . iuğu öğrenilmiştir. Hırsız sa- kıymet veriyorlar .. 
madığını ileriye sürmektedirler. natkar bir dostunun evinde mi . Demiştir. 

Hala erkek 
mücadelesi 

- kadın 
mi? 

lan şu dünyanın sinema iilemiıw \standır. Koko Aslan, Ray Van . 
de tesir ettiğine hiç şüphe edil - turanın çok eski arkadaşıdır. Sa 
mesin .. Artık herkes beyaz pe:-de nat hayatına musikişinas olarak 
de neşeli filmler seyretmek isti· atılmışlar birçok orkestralarda 
yor. Halkın bu ihtiyacını çok i · birlikte çalışmışlardır. Bir giin 
yi takdir etmesini bilen film a • yine Budapeştede birlikte çalış · 
milleri de durmadan neşeli film - tıklan bir tiyatronun müdürii 
ler hazırlıyorlar. Amerikan stüd- haftalıklarını vermemiş olduğun 

yolan bir yandan kendi orijina • dan grev yapmağa karar vermi~. 
litelerile dolu neşeli filmler c;c - ler ve bunun için de çok enter~ · 
virirken Fransızlara günlük ha • san bir usul düşünmü8lerdi. Per 
yatlarını cazip bir şekilde beyaz de açılıp da halkın karşısına ~ık· 

perdeye aksettirmekten de geri tıklan zaman çalmıyacaklar ve Leman go··ıu·· cı·varında sembolı·k bı·r meras·ım yapıldı 
kalmıyorlar.. müthiş bir rezalete sebebiyet ve· 

!şte "Paris Kasırgası., Paris1i rece.klerdi. Filhakika bu düşü · 1 
beş arkadaşın günlük hayatları • nüşlerini yerine getirdiler ve p&.t K ad 

1 
n I a r, 9 r k e k I e r 1.1 9 ay fi nın hikayesidir. Fakat bu günlük ron derhal haftalıklarını verere".< I ' 

hayat bir çok maceralarla dolu • büyUk bir rezaletin önüne geçti. , 

dur. Ve bu maceraların hepsi de Koko Aslan dostu Ray Vantu. vasıflara mal 'ık olmak· ,· r.I~~ 
filmi çeviren yıldızlar kadar ko· radan bahsederken: y 
miktir. - O lokomotif gibidir. yorul -

Yıldızlar vakalardan, vakalar mak bilmez ve bir an için bile i.i· Geçen cuma akşamı J sviçrede ı y ı b ı 11 1 yUrümüş ve elinde tutttlğtlj;:ıııı 
da yıldızlardan daha komiktir. mitsizliğedüşmiiş değildir. Leman gölü civaı.nda çok entre.j enı ır muca- bolikmeşaleilebiroduıı)~cc.dt 1 

ler. Filmin beşizleri namile ma · Diyor. Filhakika Ray Van tura san ve sembolik bir seremoni ate3 vererek, kadınların 1%1 er!' 
ruf iki kadın üç erkek yıldız sc. <,ok mü~kiil anlarda bile neşesini yapılmıştır. d 

1 
• • . teşkilatlarının fa11liycte ı;b116ı( 

yircileri kahkahadan kahkahaya kaybetmiş değildir. 1şte bunun i- Dünyanın dört bir t:ır:ıfından e eye gırışıyor ol~u~unu bütün ~ünyayıı 
sürükliyecek bir kurdela hazırla· <.in de Paris Kasırgası filmin.~e mıctır. .111.ı gelerek toplanmış olan kadmlar :1 ~ 
maktadrıalr. Baş rolde Ray Var.- fe• lralade muvaffak olmaktadır. tarafından tcrtı'p edı'len "e bu··. fcJl'lff'_ 

• h' d. ı l ı · t' k Mis Petlik La·. rcns. d" ture gibi çok kıymetli bir komik F'ilmde rol almıı:ı olan kadın za ürata ıp omı:ı.t aı c a ış ıra ,. ,.. "' tün dünyaya. hiU!.p eden bir te. h k tl ·ı b" t ' dUnYa. ut• 
de vardır. Yalnızca Ray Vantu • yılm.:lardan Kler Jordan Pariste etmiştir. are e erı e u un Jl1 r 

ld b·1 I d.. B t \..b.. b d ret bulmuş ve bu yUzd~~tif ~ ra halkı saatlarca gil üre ı ece~ unyaya gelmiş ve istikbal vaa· . . 1. f.l d k' 1.. .. ff u e5e1.1 us. un an sonra "il'"' 
k b·u tt d' F k t b f'l d ded . b' . t . U ısım ı ı m e ı ro unu muva a . .. k" 1 h d "'kekle addid kereler lıapiı:ıe " a ı ye e ır. a a u ı m ·~ en yenı ır artıs tır. zun se. k 1 t kl't d J' G -.1 mum un o an er yer e e. 

1 d w·ld' D h . . 'k" 1 k d k d' k ıyet e a ı e en ımmy aı - kadının cı·ns fark·. tefrik edilme kadındır. ,-t ya nız egı ır. a a yırmı ı ·ı ne er ayna ar5ısın a en ı en- 1 d f kal.d hi b" k 'k .. da 
komikle birlikte çalışmaktadır. dine ~alıştıktan sonra nihaycl ar ev a e ma r ır omı · den kanun muvacehesinde milsa. Bundan sonra A\'?"~P·fıl1d' 
Bu şekilde filmin Paris kasırg:> · bir gün Pier Remuvaru bularak tir. vi haklara malik olmalarım te· dünyanın dört bir :ar:ıaıı ı:; 
sı olacağından şüphe edilmeme!!. bir rol istemis ve geçirdiği kısa Bu filmin müzik kısmı beste· min için yapılacak teşkilatın ha~ nıemleketlerdcn ge!ınıŞ de ııı 
dir. bir imtihanda fevkalade muvaf . kar Pol Misraki hazırlamı~tır. !angıç nokta<\ını teşkil etmekte. iın mlimessillcr. h1..crJeriJ1 bil)1i 

Fevkalade hareketli bir film o· fak olarak sinema hayatına atı!· Her vcçhile çahşilarak mük~m dir. li kıyafetleri oldlığu ba.JdC ~t; 
lan Paris Kasırgasında bir çok 
yeni ve kabiliyetli artistler rol 
almışlardır. Tamamen gençler ta 
rafından çe\•rilcn bu filmden ne
şe, canlılık ta~maktadır. 

nıedl ıı 
mı~tır. mel bir şekilde hazırlanması tc • Geceleyin projehtör ışıklan al· 'lteşe yaklasmı~lar \'e art re' 

Fransada f evkalide tanınm1i min edilen Paris Kasırgası, mu. tında bir numar:..lı feminist Mi!" 'ı>rinden Jretinniş oıdukl ~~ 
;enç bir artist olan Jimmy Ga · hakkak surette mevs::imin en ··~· ı ?etlik ·Lavrer.s, Hartelm~ villa. · i fC'ncrlcrini bu :.te§teıı ) 
illard da bu filmde rol almıştır. lenceli filmlerine.len biri olacak • Jmdan gölün kenarına kadar u 1 ardır. 1111c11ıll 
Moris Şövalyenin Gajino dö Paıü tır. 1 zayan yeBil çimc.nler ü;.crindc (Ueııam• 9 



. 
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Dünlcil at yanşlarmcla 

~ ~t yarışlarının beşinci 
koşuları dün 

hafta 
yapıldı 

EV· Bütün yarışlar çok lıegecanlz ve zevkli oldu. 
~ ~ ııavet, koşuların iki hafta daha temdidine karar verdi 
. e~l haftası daha büyük bir l M esafcsi 1400 metre, ikramiye- , rasmdaki çifte bahiste Sonan - du ve bir hayli müddet aynr va-

hey~ctarafınd~n daha büyük si 255 lira. . d~ir .- Ceylan çi~tine oynryanlar ziyet devam ettiyse de 1200 ün. 
~ at anla takıp edilmekte 0 _ ı _ Sonandair (Prens Halım), bır lıraya mukabıl 335 kuruş ka. cü metreden sonra Romans başa 
ltıt ~a :Yatışlarının beşincisi de 2 - Yatağan (F. L. Kara Os. zandılar. geçti, bu şekilde de yarışı tamam 
~i a Mdı. man). Dördüncü koşu : ladı. Hemen arkasından Kaya. i. 

ııJf ~etıetın girdiği ve sürprizle nL 3 - Oya (Fahri Atlı). Üç ve daha yukarı ya§ta yer. kinci, az farkla da. Şipka üçüncü 
~ it il~en ilk koşu da dahil ol. Sonda yarışa başlayan Sonan- li halis kan lngili::: atlarına. malı.. geldi. , • 

:ııq~n ~~~ilnkü bütün yarışlar dair 600 ~e~.red~rı ~onr~ ata.klar sustu. Bahsi müşterekte ganyan: 120, 
, ~l't gi ~ldu.A . .v. yaparak bu:un r ... kı~len ~erı bı. Mesafesi 2000 metre, ikrami- plaseler de 110 ve 111 kuruş ver. 

~eker ş_enın katı gelmedıgı raktı, Yatagan da. guzel bır koşu yesi 410 lira idi di. Koşunun müddeti 2,10 dur. 
~il bahi ıınl2de ilk defa yapılan ile ikincl oldu. ı - Romans i'Prens Halim) Bu yarıştaki ikm bahiste Ro -
lı<tı-.. s fevkalade alaka u Bahsi müşterekte ganyan 140, ' i~·:cıı,tı. Gel k h ft b · 2 - Kaya (Atıf Esenbel), mans - Kaya çiftini bulanlar 
~ ıçitı. de d ece ar. a u plaseler de; 120 ve 160 kuruş ver. 3 - Şipka (Tevhide Çrrpan). bir liraya mukabil ancak 170 ku-
ı:ı· 8.aı ic aha fazla gışe ko- eli. Koşunun müddeti 1,27 dir. Bu yarışa da çıkış beraber ol. ruş aldılar. (Devam 8 itıdde) 
U~ ~tı etmekteair. Uçüncü koşu : -------------------------

Kürek birincilikleri 
Dün Yenikapıda yapıldı 

Güneş birinci, Beıkoz ikinci, Galatasa.ray da 
üçimcü oldu 

lstanbul kürek şampıyon- teknesi deparde ileri fırlayarak 
luğu müsabakaları dün Yeni- rakipleriyle masmı yirmi met
kapr sahil1erinde 'yapıldı. reye yakın bir mesafe ile actı. 

Liman idaresinin yarış kon- Ve muntazam bir kürekle bi
trolü için gönderdiği bir motör rinciliği almakta müşkülata uğ. 
kaptanının lüzumsuz müdaha- ramadı. 

?~ €den 
1~.~~~m içinde ce - Dört ııc daha yuka.rı ya§ta11er~ 

~e.ri ~Unla~ıi-~ koşuların ne. 1i yarım ka_>J l~.9W~ift!lw:ına 1J11!h 
'llrj BUS 1ıandi/e<ıp ?Jarışıydı. 

les~ de olrnas~clı hi kusursuz 1. - Galatasaray ,(Satvet) 
-~~~~~~~~C::J~~humüııaha'K~nunda 12.5. ,. 
• <t:.aunefftı bi~oeyırozun i- 2 - fzmit .(Müsabaka hari

ljç ilci koşu: Mesahası 2600 metre, ikrami-
~~,~~>ıdaki haliskan Arap J yesi 255 lira. 

'mahsustu. ı - CeY,lan _(Salih Temel), 

-~~~-

'lci· .. ı Ya, 
rışlar esnasında baTısi miişicrek gi.şclcri yine hıncahınç 

At dolıt idi 

~'4İ·e~''lc.!i 
, · ~6S 1. l600 metre, ikrami-
' tr,.. 
~' ö .... 

2 - Olga (M. Çelebi), 
3 - Mahmure (Salim Temel). 

< llal ('' 

Yazan : Muvakkar Ekrem Talu 
Hani bilmem neden vefa, zehirden şifa derler; biz de 

şimdi F. İ. F. A dan şifa bekliyoruz. 
"Daireler Federasyonu başkanlar dairesi,, - ismi uy

duramadımsa haftaya nasıl olsa tazvih gelir, düzeltiriz -, 
"Döveraj,, 11 maçın neticesini "Krvıraj,, 1ayamıyacağm1 an
layınca "Varup sahibine haber vereyim,, diyerek bu işlerin 
"General Marko,, su olan F. 1. F. A ya yani ya ki, "Falsolu 
işler fenni araştırmaları,, bürosuna müracaate karar verdi. 

"Bade harabül şampiyona!..,, 
Hakem ve doktor Tarık'm çifte diplomasına kıymet ve 

ehemmiyet verilerek şu işi altmışaltıya bağlaması teklif edil. 
di: Olmadı. 

Üçler Komitesinin r3porları tetkik edildi: Olmadı. 
Artık "Şifa,, yi "Fifa,, dan beklemekten gayri bir çare 

yok. Lakin hangi bir derdimize? .. 
Her sene evvela şehir içinde, sonra bölgeler arasında iki 

nevi maçlar oynanıyor; ona mı? 
Kazanana "galip,, demek yasak ediliyor; o na mı? 
Galibe üç puvan, mağlub~ bir puvan veriliyor; ona mı? 

· (Dcııamı S inciclel 

kinci, Galatasarayın da üçüncü ci). 
olduğu bu yarışların tafsilatı 2 - Güneş "(Anastas) 
şudur~ · 3 - Beykoz ,(Mehmet). 

Müptediler Jki Çifte: 
Bir çifte Bu müsabakaya lzmit Ga-

Bu .. müsabakaya Galatasa- latasaray, Beykoz, Beyl:rbeyi 
ray, Guneş, Beykoz, Beylerbe-ı olmak üzere dört tekne iştirak 
yi, F enerbahçe ve lzmit olmak etti. 
üzere altr tekne iştirak etti. Avnr seviyede kürekçiler a-
Sa,ti kürek çektiği Galatasaray (Devamı 8 incide) 

'!f:l,~ .. ~~.:~· r--

Kürek şampiyonasın c1rııı 1ıir göriiniiş 
\'~ biker -'l.~zaffer Batur). Bu koşu da .. -: atların başpa~ 

'ıt ~llt~ İl( (liıkmet Tüzün). yarışmaları yuzunden - çok gu. "Veminelgaraip ,, ~ t\lıı t 1 atı~ koştuğu bu ya- zel geçti. Bahsi m~ştere~te An. 
'ltj,~tiee ~hı:n~~~eri altüst eden dre Bu din fazla r' ~bet gor~ekte 
'' ~ı:ı erdıgınden bir hayli ı ıdi. Fakat koşu Sr..lıh Temelın at. Evvelki günkü gazetelerin spor 
~~tekteOld~ Ve nitekim bahsi larmm zaferile bitti. s<;ıhifesinde bir havadis okuduk, 
<l ~in ö ... aDıke. r'e. fazla oynan.. Ceylan birinci, Mahmure de ü. federasyon futbol şampiyonwııı. 
ı.:." .. ı b tayin için F. 1. F. A. ya müraca. 
-q 2~'l'ıl§ Verd·ır ~ıraya mu~~bıl çüncü olmuş, bunların ar~~~a at ediyormuş. Gc:ziimüze ilişen 
t~ 3 tur. ı. oşunun mud · ~l?a da bu sene ilk de~a bı~. ıkın- bıı serlevha üzerine; havadisin 
~ t\c:i k cılık kazanmıştı. Bahsı muştc - metnini okumadık : "Eh· ded'k• 

'it• ~ ıı oşu • kt 265 1 ~ 1 r de ' 
1 

' 'ıtııı e dı:ıha • re e ganyon • P .ase e ı geç oldu ama temiz oldu. Niha _ 
"llı_. l>ıgiz·.., Yukarı yaştaki ha. 300 ve 300 kuruş verdı. Yarışın yet federasyon kendisine dü<ıen 

• ~ 1
"' atı 7 "dd t' 257 d' ~ o~ . . arma ma ısus l 'llu e ı ır. vazifelJi yap1yor. 

tt id 6. !kinci ve üçiincü koşular a - · 

Tekirdağlı Hüsey in 
Banko f u tuşla yendi 

Mülayim hakeme küfür ettiğinden diskalifiye edildi 

~ 

';cyl<in, birin ci geliyor •• 

Şamyionada hadis olan vaziye. Dün Taksim stadyomunda pro_ 
ti F. 1. F. A. ya ya:;acak öğrene- fcsyor.el giireşler yapılmıştır. 

k · ·z,,, ı d k Stadyomda beş Line yakın seyir-ce ve şampıyonu 1 un. e ece ..... 
Fakat! .• Bu düşüncemiz uzun sür_ ci vardı. Saat on beş buçukta 
medi, hnvad'İSin kendisini oku, _ henüz 9 - 10 yaşında olan Selim 
yunca şaşırdık. Afall.a<lık ve ap. ve Hasan ismincle iki küçük gi.i
tallaştılc .. Veminengaraip!. Me. reşlikten sonra i'k olarak Soma. 
?er federasyon pıwa ıı va::iyctini 

1
1 ıı .. Fet~i i~e ~1a!Jrar~lı f\Iustafa 

dc{Jil .•• son Dcmirspor - Gal-ata_ gureştı. Yırmı dakıka ~nundıı 
wıroy ma('mda takım lwptanrnm berabere kaldılar. 
lıakcmi d.ötmıcsi meselesini F. 1. Arap İsmail ile yamalı !Iüsc . 
li'. A. dan soruyormuş. yinin güreşleri güzel oldu. Hüse 

Dü.şUndük! acaba bunu F. !. F. yin 25 dakikada tuşla galip gel . 
A. ya sormakta ne mana var, E. di. 
limi-:de nicamname mi yok. Yok- Bunlardan sonra ortaya Müla. 
sa nizamncleredc sarahat mi yok, I yim çıktı. Sındırgılı Şerifle güre

( /Jevcımı 9 urıcutla). şecckti. Fakat Şerif gelmediğin. 

den karşısına kendisinden kiloca j evvela çok sıkı devam etti. Hatta 
~ok noksan olan Romanyalı Ah. Ahmcdin bir kaç defa Mülayi _ 
met çıkarıldı. Bunların gürc§leri ( Dcııunıı s iııcııo • 

Tcldrclağlı raldbiııi ycnmcğc ça11.şıyor 
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Kürek birincilikleri Tekirdağlı Hüseyin Bankofu tuşla yendi 
(Ba ştar4fı 7 incide) iden itibaren Galatasaraylı Ali Güneşlileri şampiyonlukların· 

rasmda geçen bu müsabaka. kendisine yetişti ve bir müddet dan dolayı tebrik ederiz. 
çok sıkı bir mücadele halinde !kisinin arasında sıkı bir çekiş- Bayanlar 
geçti. Nihayete kadar başbaşa me oldu. Bu sırada açıkta giden Bayanlar arasında yapılan 
giden Beylerbeyi - Galatasaray Güneşten Ahilya kuvvetli bir müs~bakalarda ajanlığın yerin
tekneleri arasında geçen bu kürekle her iki fıtanın önüne de bir karariyle lisans aranma. 
mücadeleden Beylerbeyi galip fırladı ve nihayete kadar bu dığmdan birkaç senedenberi ilk 
çıktı. Galatasaray ikinci oldu. vaziyeti muhafaza ederek bi- defa olarak Galatasaray, F e-

l - Beylerbeyi (Hasan, rinci oldu. Beykoz ikinci, Ga. nerbahçe ve Güneş olmak üze-
Hüsamettin, Latif) 10.42. !atasaray üçüncü geldi. re üç klüp iştirak etti. Tek, iki 

2 - Galatasaray (Reşat, 1 - Güneş (Ahilya) 10.56 ve dört tek kik olmak üzere üç 
Reha, Ertuğrul). 10.48 2 - Beykoz (Mehmet) tekne beraber nisbetinde pu-

2 - lzmit (Müsabaka ha- ! 1.33 van itibariyle birinci olan ha· 
rici). 3 Galatasaray (Ali) yanlar İstanbul şampiyonu ola-

3 - Beykoz (Sadettin, Hü- 12.6 cağından bu yarışlara büyük 
seyin, Cevdet). iki Çifte: ehemmiyet veriliyordu. 

Dört Tek Kik: Bu müsabakaya Güneş, Ga. Bir Çifte Bayanlar: 
Bu müsabakaya Galatasa- latasaray, Beylerbeyi, Beykoz Bu müsabakaya lzmit Gala. 

ray, Fenerbahçe, Güneş, lzm\t olmak üzere dört klüp iştirak tasaray, Güne~ olmak üzere üç 
olmak üzere dört tekne girdi. etti. Deparde bütün tekneler tekne iştirak etti. Güneşten Ni
Çok teknik bir kürek çeken aynı sıkı kürekle beraber vazi- met kuvvetli bir kürekle çıkışta 
Beşiktaşlılar deparda ileri fırla- yette gidiyorlardı. Beı yüz öne geçti ve nihayete kadar bu 
dılar. Rakiplerini büyük farkla metreden itibaren derece almak farkı muhafaza ederek birinci 
geride bırakarak birinci oldu- için çalışan kürekçilerin müca- oldu. 
lar. ikinciliği Fener bahçe aldı. delesi fazlalaştı. Bu sırada Ga. 1 - Güneş (Nimet) 6.35 

1 - Güneş (Ferit, Abd.ur- latasaray öne geçti. 2 - lzmit (Sünbül) 6.41 
rahman, Halit, Sabahattin, Ke- Fakat Beykoz büyük bire. 2 - Galatasaray (Naciye) 
nan). 29. nerji sarfederek tekrar yetişti. 6.42 

2 _ lzmit (müsabaka hari- lki fıta arasında iddi:ılı bir şe- iki Çifte Bayanlar: 
ci). kilde mücadele başgösterdi. Bu müsabakaya güneş, Ga-

2 - Fenerbahçe (Nedim, Müsabakanın sonuna doğra latasaray, Fenerbahçe olmak 
Necdet, Fikri, Ahmet, Semih). Beykozun yorulduğu görüldü. üzere üç klüp iştirak etti. Gü-

3 - Galatasaray (Abdullah, Bu fırsattan istifade eden Ga. neş teknesi sıkı bir kürekle öne 
Bedii, Omer, Yergi, Hüsnü). latasaray önü tutarak birinci geçti ve birinci oldu. Galatasa· 

Kıdemsizler oldu. Beykoz ikinci, Beylerb~- rayın hamlecisi Nazl: küreğini 
Bir Çifte: yi üçüncü geldiler. çıkışta denize düşürdüğü halde 
Bu müsabakaya, Galatasa- 1 - Galatasaray (Reşat, tek ktirekle sona kadar Fener. 

ray, Güneş, Beykoz, lzmit ol- Reha, Turgut) 10.2 lilerle başbaşa çekiştiler ve so
mak üzere dört tekne iştirak 2 - Beykoz (Cihat, Meh- nunda bir fıta boyu ile mağlup 
etti. Deparde rakiplerini açan met, Ağan) 10.16 oldular. 
Galatasaray teknesi nihayete 3 - Beylerbeyi (Masum, 1 - .Güneş, (Nevin, Nimet, 
kadar bu farkı muhafaza ede- lbrahi~, Omer) 10.31 Hikmet) 5.51 
rek birinci oldu. lzmit müsaba- Dört Tek Kik: 2 - Fenerbahçe (Felek, 
ka harici ikinci oldu. Bu müsabakaya F enerbah- Fitnat, Nezihe) 6. 11 

1 - Galatasaray (Sa.ti) 11.9 çe, Galatasaray, Güneş, Bey. 3 - Galatasara!· (Azize, 
2 - lzmit (Müsabaka hari. koz olmak üzere dört tekne iş- Nazlı, Güzel). 

ci) 11.20 tirak etti. Bu tP.knelerin en Dört Tek Kik: 
2 _Beykoz (Melimet)' kuvvetli kürekçiler; ..... malik o- Bu müsabakaya Galatasaray 
3 _ Güneş (Halit) - lan Güneş deparde s ..... ı ve mun ve Fenerbahçe olmak üzere iki 
İki Çifte: tazam h\r: kür.ekle ileri ~-rladı~ tekne girdi. iddialı ve o niabet-
Bu müsabakaya Galatasa~ Ve nihayete kadar hu hukuku te çetin geçen bir mÜ3abakadan 

ray, İzmit, Güneş, Beykoz ol. muhafaza ~derek yarışı birinci- sonra beş yüz metreden itiba
mak üzere dört tekne girdi. lz- Jikle bitirdi. Beykoz ikinci, Ga- ren başa geçen Galatasaray 
mitli kürekçiler canlı ve mun~ latasaray üçüncü oldu. teknesi nihayete kadar bu te
tazam bir kürekle ilk yüz met- 1 - Güneş (Ferit, Ahilya, favvuku muhafaza ederek bi
rede ileri fırladılar ve nihayete Nejat, Dursun, Yaşar) 8.48 rinci oldu. Elli metre farkla F e-
kadar bu farkı muhafaza ede. 2 - Beykoz (Cihat, Mem- nerbahçe ikinci geldi. 
rek lsl~nbul klüplerini geride duh, Burhan Basri, İbrahim). J - Galatasaray (Behiye, 
bırakarak birinci geldiler. 9.3 Nulr, Naciye, Azize, Güzel) 

ı _ lzmit (Müsabaka hari- 3 - Galatasaray (Azm!, 2 - Fenerbahçe (Fitnat) 
ci) I0.(2 Ali, Turgut, Alber, Fethi) 9.14 Nezihe, Melek, Leman, Kristi) 

1 - Galatasaray '( Reşat, Umumi Puvan 5.25.2 
Fethi, Ertuğrul). J 0.25 Şampiyonu tayin eden ku- Müsabakalar nihayetinde ya-

2 _Güneş (Ferit, Anastas, lüpler müsabakalarıcda Güneş pılan tasnif neticesinde iki bi-
y orgi). klü bü iki birincilik aldığından rincilikle 1 O puvan kazanan 

3 _ Beykoz '(Saadettin, 1 O puvanla İstanbul kürek Güneş bayanları, lstanbul şam-
Cevdet, Nihat). şampiyonu olmuştur. Beykoz piyonu oldu. Galatasaray 9 pu-

4 Tek Kik: üç ikincilik aldığından 9 pu. vanla ikinci, Fenerhahçe 6 pu
vanla ikinci, Galatasaray bir vanla üçüncü oldular. Güneş 
birincilik, iki üçüncülük aldı- klüplc:rine ajanlık tarafından 
ğından 7 puvanla üçüncüdür. J bir kupa verildi. 

Bu müsabakaya Galatasa
ray, Güneş, Jzmitliler, Fener. 
bahçe ol'Tl.ak üzere dört klüp İ§· 
tirak etti. lzmitli kürekçiler bü
yük bir enerji sarfederek yarı
§m yarı yerinde başa geçtiler. 
Ve nihayete kadar bu avantaji 
muhafaza ederek, lstanbul 
klüplerinin önünde yarışı bi. 
rincilikle bitirdiler. Galatasa. 
ray lisanssız kürekçi soktuğun
dan diskalifye edildi. 

1 - lzmit (Mustafa, lsmail, 
Ali, Rahmi, Süruri) 9.14. 

1 - Güneı (Ferit, Kenan, 
Sabahattin, Emin) 9.24 

Fifadan şifa! 
(Baıtarafı 7 incide') 

Sahaya çıkmayan takımın matlup hanesi boş bırakılıp 
zimmet hanesine sayılar kaydediliyor: ona mı? 

"Amatör!!,. gayeli pröfesyonel teşkilat Ye pröfesyonel 
özentisi idmancılık; ona mı? 

Dokuz körün bir değneği spor klüplerinin kapılarım 
"okumuş., lara kapamak; ona mı? 

Bütün bir gençliği - esnaf olmayıp entelektüel sınıftan 
ise - su sporları lokalleri yerine çöp iskelelerinde istihmama 
mecbur kılmak; ona mı? 

"Taksim,, in volkanik sahasında nizami maç yaptırmak; 

.. 

Mülıiyim -

:Mülayim buna kızdı. Güreşe baş. 
!adılar. Bu ihtar üzerine vaziyet 
değişti. 

Ahmet Mülayimin bir hamlesi. 
ne dayanamaz oluyordu. Mülii . 
vim saldırıyor. fakat Ahnıet min 
lerin dışına fırl:iyordu. Mülfıyirn 

Hariciye Vekili Saraçoğlu Şiikrii ve snbıT~ lnhi.sarl!:ır Vekili Ali 
Rana gUrc§:Cri 

DünTcii serbest gifrcş mü sabal,v:larmilan bir kar: giirüııil.ş 

Ar yanşlarının beşinci hattası 
( Baştarafı 7 incide) Üçlü bahsi milf;terekte ise Cey 

Beşinci koşu: lan - Romans - Bahtiyar kom. 
Dört ve daha yukarı yaşta ha. binezonu bir lıraya karşı on beş 

lis kan Arap atlarına mahsustu. lira verdi. 
Mesafesi: 3500 metre; il.:rami. • • • 2 - Fenerbahçe (Kemal, 

(Abdullah, Mehdi, Hüsnü, Is. 
mail). 

ycsi: 320 Zira. Evvelki gün neşrettiğimiz bir 
ona mı? k k · 1 - Bahtiyar (Şemsi Tanak), o uyucu me tubu dolayısıle muh-

Layismensiz resmi müsabaka neticesini makbul görmek; 2 _ Karakuş (Hasan Mutlu), terem valimizden at sp.:ın hak . 
Kıdemliler 

lstanbul şampiyonu olacak 
klüpleri tayin edecek kıdemli
ler yarışma klüpler en usta kü
rekçilerini soktukları için gÜ· 
nün en mühim müsabakaları 
kıdemli yarıılan idi. 

Programda gösterilen saatte 
tdt çifte ile bu mühim yarışla
ra bqlandı. 

Tek Çifte: 
Bu müsabakaya Galatasa

ray, güneş, F enerbahçe, Bey
koz, Beylerbeyi olmak üzere 
beş tekne iştirak etti. 

Deparde Beykozlu Mehmet 
önü aldı ise de dört yüz metre- ı 

ona mı? 3 - Aldervi;? (F. Vural). kında bir ricada bı..lunmuştuk. 
Antrenöre, seyirciye, hakeme, birbirine dayak atanı haf. Ko~unun başlarında öne geçen Dün öğrendigimize göre bu 

talık, aylık "müebbed ! ! boykot,, a uğratıp sonra merhamete Bahtiyar, Aldcrvişin atn·<larına neşriyatımızı na~arı itibare alan 
gelmek; ona mı? rağmen aynı muyaffakıyetlc bi_ sporcu vali Liitfı Kırdar; o, ya. 

Bir günde üç forma altında yarışan "amatör!,, ün mu- rinciliği aldı. ?.ımızda müdafaf.. ettiğimi;ıo; fikri 
aromasını çözememek; ona mı? Kuvvetli rakibi le carpu:;mak . kabul etmiş ve 27 ağustosta so. 

Bu "ona mı,. lar "makam tavzihleri,, kadar uzar gider. tan yorulan Alden-iş ise son met na eren at yarışlarının 30 ağus
Acaba diyorum, hazır gönlümüz olup ele kalem kağıt aldık; relerde bu ınev~dı de !:aı:ırdr I\a. tos Zafer bayramı giinü ile er. 
~u atletizmin, denizciliğin, olimpiyatçılığm - zira şimdi spor- r-alaış ikinci oldu. Yarışın müd. •esi pazar olan :; eylUI günlerin. 
da bu da teknik bir branş olmuştur - Fifa'lanr.a da soruldu deti 4,09 dur. Bahsi müc;terekte ie iki koşu dahtt tertip edilmesi. 
mu? .. sorulmadı ise: ~anyan ~40: p!a .. elrr de 160 ve :ıe karar vermişt.r. 

00

Yazık oldu pul parasına.,! ~~!j kuruş Ycrdı. Her- gün biraz daha artan at 
Hiisnü n:yet.. hüsnü niyet.. hi.isnü niyet... Dördüncü ve bc7İn<'i y:ır;şlar varışları merakh:arma bu suret 
N~ zaman biter bu "'niyet,, li "kısmet., li i~ görmeler?. arasmdaki dftc b:ıhifte Ro!'ans l 'c iki hafta dahR ka~andıran Lut 
Azıcık K:ompetans .. diyer~k yanıp yakılıyoruz. - Bahtiyar "ifti btılnnla:r bir li· ı ri F 1dara te~cltkürlcrimizi su . 
Bu "Ateş,. e ne kar, ne de f{enr:lik day:mır! raya mukabil ~~O kuru 1 kaz.ındı- ~arız. 

MUVAKKAR EKREM TALO ıtar. o. ı\t. K. 

·~ 

asın 

orıJ bir 
Ahmedi tutamaz olmu~tu. , ttık 
hakemi kendilcrıLe bır ihtar ~bal 
ha yaptı. Ciddi gtireşnıezıe~, ~ 
)'\lnu tatil edeceğıni söyte~ ~ili 
da kar etmedi. !fa.kem Ahın. t\t 
ta yatırdı. Mülayım bu şe~ıı~: a aıt 
bir şey yapamadı. l\lülayııxı1~ ku 
yatırdı. Ahmet ·P.rden kald ha~1 
madı bile. ef'I. ro 

Ayakta güreşe devam ed ı 111 
•en hakemin sem ihtarına l\ı . '~ı 
vim kızdı. Hakerr.lik vazif e!İ~ ~ 8 e 
.·an Sami Kara yel ile arala·~ sa.

11 

Jir münakaşa başladı. lş bl dur 
Jir~ kızıştı. Mülayım çvk jJe; a~ı 
rı sözler söyleJı. Bunun il 0~ 
vHUuyım diska?ıfiye edildi.~ \ıa: 
iaki zabıta mcr.1urları Mili Q~e 
'llıp karakola götürdüler. el a 

F'akat Sami Karayel da~ ~a~ 
ııadığından serbe~t bırakı.ldPr tt 

Bundan sonra "Balkanl':' f tu 11 

'am., namı \'eriler. Sko\'İC: ~ ~id~ 
!1lsah Halil güreşti. Sert ·d..ı he~ 
ııa rağmen bu güreş çok Y~ at~l 
yunlarla geçti. 34 üne~·· d~ o da 
\fanisah Halil tuşla gali 1 

eon olarak or:r.rYa ~ 

~an Tekirdağlı Eüseyinle~/ 
c;ıktr. Bank ofu "t u güre~ ..ıırf' 
te Mehmet Arif isminde g';ir 
şen Bulgar pehlivandır,, ~-el 
dağlı Pariste iki sene e~ fi' 
4 dakikada tuşla yenmişti-~ 
kof o zaman gripten yeni " ~ 
tı için Hüseyinc yenildiğtııi 
lem işti. ~ 

Bu itibarla dünkü~~ 
inceye kadar olması şart~ 
lluştu. Devreler yirmişer ~,. 
Jlacak, her devre arasında~ 
dka istirahat fasılası ver' 

ti. --" Güreş iki tarafın biri~ 
yoklamalarile geçti. Fak~~ 
sonra Hüseyin her zaırıaıvı;, 
ataklarına başladı. Bankof ~ 
ri kalmıyordu. llk yirıni f, 
mütemadiyen Hüseyinin sı~ 
lelcrile, oyunlarile geçti .. 

1 
't' 

Hüseyinin bütün hamleleriD•Ş. 
itiyordu. Bu devrede BSJI~ 
çok tehlikeli vaziyetlere ~st· 
görüldü. lkinci devrede il d~' 
tehlikeli bir hale geldi. J.' 5ll ~ 
yeniliyordu. Kuvveti sa~re,./ ~~ 
kurtuldu. Ban.kof ta mütb1şte 'tf ı 
!ar yapryor, alt alta, ust IJl

0
pf t 

w 5 ~ 
guşuyorlardı. Bu devre eP'rr ' 
doğru Hüseyin BankofU 1'il1' ç ~il 
bastırdı, orta hakemi dild ıı•~ ~ 1 
dı ve tuş oldu id:. Faıcatb·ıd• ı 
heyeti tuşun olmadığın• ~f ~ltt 
Hüseyin de tuş oldu diYe.

1 ~ a 
diyordu. Pcnuvarma giy•P 'f!tJ'/ t U 
dan ayrıldı Arkadaşları tJ11~ 1~ı 
geçtiler. Güreşe devaıı_1 ~et f 
söylediler. Bir hayli rnti~ tJ"ff'! 
rüşmedcn sonra HüseyıJl 
devamı kabul etL t~' 

Yine tutuştular. Tck~~e ı;ı~ 
ı;ırla gidiyordu. Hfu;eY1~re "1' 
kof biribirlerir.i yerdeJl · ptJil 
ruyorlardı. Hüseyinill ~ ~ 
vunları Bankof tamaJll il 
vor, tuş tchlikesinde!l ırı ~ 
köprülerle kurtuluyordu. t 6' 
~ekilde sürdü. Ve nibaYessı' 11 
cü dakikada Hüseyin of ~~. 
bastırarak yendi. ~ç -ıı: 
kabul etmedi. Sırtınm~vıedi· 
verde durmadığını . 50ga]l' 41 
1m t karar veriloliştı. 
ğıldı. 
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Hatıalık Radvo 
ı ·~ 

21 Pazarteai939 yo • nukut bOrsası (Fiyat). 2:l.:?<~ \•ala. 5 - Viktor Hruby - Viyana Un - Hicazklr ~arkı (Bahar gel
Milzik (Cazband-Pl.). 23.55-24 '>peretinden potpuri. 6 - Heu lP. 10 - Hicazkar türkü (lzm!-

12.30 Program. 12.35 TUrk mll Yannki program. berger ~- Şarkta. 7. - Franz Le r.n lçınde vurdular beni). 21.40 

a .& k t J dil (Pi) 13 Memleket saat aya. ıar - Cç kadınlı bır adem opcre- {'->ntışma. 21.55 Neşeli plaklar • / a ., a m a U an e e e n e~ ;e meteoroloji haberl~ri. 23 Çartamba 939 tinden ~tpuri. 23 Son ajans. ha R. 22 Haftalık posta kutusu (Ec· 
13.15 • 14 MU&lk (Dvorak'm Vi- berleı:1, zıraat, esham ve ta~vılit. n.:hi dillerde). 22.30 Müzik (Dana; 

V A Z A N : ~onael koımertoau • PL). l~.30 Pıı>gram. 12.35 Türk mil- kambıyo. -.nukut borsası (Fiyat). r.;;idği). 23 Son ajans haberle-
19 ,Program. lı9.06 Müzik (Daı:.s ziğl - Pl. 13 Memleket saat aya· ~3.20 Müzık <?azband - Pl.). 23 ri, 7.' :aat, esham ve tahvilat, kam. 

yekta R O• nen mldil· Pi.). 19.30Tllrk müziği: n, ajans ve meteoroloji haberlen. 55-24 Yannkı program. biyo - nukut borsası (Fiyat). 
agı p ince at fulı (Safiye Tokayın iş- 13.15 • 14 Müzik (Karışık prog- 23.20 Müzık t Cazband - Pi.). 

'1'.t~ıı tlıal.iyle). 20.15 Konupıa. 20.3(, ram - pl.). 25 Cuma 939 23.55 - 24 Yannki program. 
~-it 111 Mustafa, uzun BÜ· utulmuf, oldutu yerde donmuş Memleket saat ayan, ajans \'\? 19 Program. 19.05 Hafif mil-
'- örun Yere gömülü ba- <ı>lmıştı. Ne olmuttut lleadll nc.leorolojl haberleri. 20.50Thrk zik (pl.). 19.30 Türk müziği: Fa· 12.30 Prograru 12.35 Türk mU 
.~; kdaUhvesinde geçirmiş. nereye gitmiş, nuıl dutmOştU~': ur.tt: Okuyan MUseyyen Senar. sıl heyeti. 20.15 Konll§ma. 20.30 ziği - Pi. 13 Memleket saat ayan. 
•Je b z

1
elfp de yerler ye 3nş.kınllfı neden sonra satı old ç11311Jar: Vecihe Daryal, Cevdet 'Memleket saat ayan, ajans ve ajans ve meteoroloji haberl\!ri 

b a, ayınca kabvedı:'ı 'obum çuvallarını hancının " it"~' Kemal Niyazi Seyhun 1- meteoroloji haberleri. 20.50 TUr,İ{ 13.15 - 14 Müzik (Karl§lk prog 
o lr Çiftten ibaret öküz- ·aletiyle bana getirdi. IH~eyni peorevl. 2 - Lemi - Hfl müziği: Okuyanlar: Mefharet S·tğ ram· Pl.). 

Hala erkek kadın 
mücadelesi mi ? 

Gtlııe katarak tarlasınıı Sonra, bütUn tanıdıklarına~eeyhn p.rlo (Zaman olur ki.) 3- nak, Necmi Rıza Ahıskan. Çalan· 19 Program. 19.03 Müzik (DnnF 
'terce ayrı ayrı başvurdu. Borç par t.sak \ıaran - HU&eyni p.rkı (Bay. lar: Ruşen Kam, Refik Fersan, müziği • Pl.) · 19·30 'rürk mü?i- Amerikada teşı-iı edilmi~ olan 
tı elindeki uzun· öfen stedi. Hiç birinden Umlt verici gın aulanD) . 4 - Sadettin Kay Cevdet Kozan. l - Yesari Asım ği: Fasıl heyetı. 20·15 Konuşmı.. dünya kadınları ıırkası gayesi, 

( BQ.§ taı..fı 6 ıncıda) 

'" : lateksizce adım atan .>lr ceva11 alamadı. Yalaıs köy- Dak • Hüseyni f!U'kı (Aynlık yıl • Hicaz şarkı (Bilmem niye bir 20·30 MemlekPt saat ayan, ajans halkı kadınlarla erkekler arasın· 
r11 kUzlerlni dUrte dUrtr .usunden biri, J>ŞJını aatana bir r-önUmU). 5 - Ud taksimi. 6 -- buseni) 2 - Tamburi Cemil - lii ve meteoroloji haberleri. 20·~ da cins farkı tefrik etmeden mil. 

"'" ~•Urınuş, tohum döküle· miktar rardım tdecetını söyle· Neşet Halil - Karcljar p.rlo (Aş· caz parkı (Hep sayei vaslınd.\ Türk müziği: Okuyan: Muzaffer savi olarak kabu! edecek şekilde 
t •le ittirmişti. ıli. kınla yandun). 7 -Lemi- Karcl- gönUl) 3 - Nobar - Hicaz ear- nkar. Çalanlar: Vecihe Darya.1. yetiştirmektedir. 

• 
0nun için yapacak ,ey Bu umltl,akl}ama kadar bek- ğar prkı (Bir gölge ol). 8 _ [i. kı (AğlamJ§ gUlmUş cefaya kılt Fahire Fersan, Refik Fersan. 1 -

...:~giderek iyi bir tohum- edi. Oradan da eline bir eeY dt Ahmet - Karclğar p.rlo (Z:ıh- lanml§) 4 - Atık Mustafa • Şeh Rast peşrevi. 2 - Dede • Rast 
!arık etmekti. Bir akşam ;eçmedi. Artık hava kararmıo- mı hicranım gibi). 9 - Balk tur naz parkı (Fırsat bulsam yare klrı natık (Rast getirip fendile) 

4.trn Safırefenin atını Is- ı. küıl\l etkide turnam). 10 - !Ut· de varaam) 5 - Şehnaz saz s.:- 3 - Faik bt>y · Rast şarkı (Ja
'lı: '\'ernecetl nadlni a· Köyye gitmeye bir tUrlU aya- citı r IU semalm. 21.30 Konuı:- maisi. 6'- Rahmi Bey - Suzinak leler saçsın). 4 Arif bey - Rael 
~11 ••ından yeni zıpkasını -:.1 ,·armıyordu. Kahveye gitti. -na. 21.46 .Neteli pllklar • R. 21 şarkı (Bir sihri tarap) 7 _ Mwıa şarkı (Vuslatından gayri el C:••k· 
,••tını sandıktan çıkar- ~eykeye çöktü·, gözü daldı. Ne~ MUdlt (Melodiler • Pl.). 2:? Süreyya - !Suzinak şarkı (KJ.r el· tim). 5 - Kanun taksimi. 6 -

r~dı. Uykuya daldı.... ıapacağını dtışUnUyordu. Mtlllk (ICUçtlk orkestra. Şef: Ne· medi zalim sana bu ahu eninlm) ŞlikrU • Rast şarkı (Uyusam göğ 
'r ötnıete başlarken Akşaaı yemetlni ylfen kaH- alfa Alkın>: 1 - Paul Llncke . 8 - Arif bey • IDcazki.r şarkı '3Üne koysam §U hummalı başı). 

le11 ıı fırladı. SUratle yeni ,,aıuuar birer birer kah,e. Danlma (Fantezi). 2 - fn.nz (Güldü açıldı yine gül yUzlü yar} 7 - Refik Fersan - Rast şarkı 

KADINLARIX HAKLARI 

Dünya kadınları birliği, bir 
gUn Kadınlar miıletler cemiyeti 
şekline girecektir. Bütün dUnya 
da kadm klflpleri muhtelif şekil 
ler ile bu cemiyete bağlı olacak 
ve haklarını milş"ı.ereken koruya-
caklardır. Mis Lavrensun sem • 
bollinUn ateıi yuıdıktan sonra ••Lın.ı Ciydl. ihtiyar baba- ye gel'.,,erlardı. Biraz aonra 7a· I-ar - Göttergatte operetinden 9 _ Halk türkUsü (Mecnunum (Af eyle suçum E'Y gülizar). 8 -

~. ld ~ , M h t c 1·1 tt· R t merasimi şarkılıu ve danslar ta· 
"' 

1tı banknotları men nanda bir ırupun te'9kkUI etti- phepuri. 3 - Niemann • Şarles- Leyli.mı gördüm) 10 - Halk a mu e a e ın paşa • as kip edecektir . 
. ~':k kuşalının arasına ğini gördü. O bllA dalgındı. Bir ton (Dans). 4 - J. Strauss. Ce- tUraküsU (Yıldı) 21.30 (Konuşma şarkı (Fitnel.!r gizlenmiş). 9 -
'll·c1tırcrenin doru kısra. ara yanındaki seslere kulak ka nup çiçekleri. :5 - F..duard Kür.- haftalık posta kutusu). 21.45 Ne- Rast saz semaisi. 21.30 Konuş- BUtUn bu meıuim Amerikalı 

"" ı l{ b k Dan Uiti d (blb) 8 ma 21.45 Neşeli plaklar - R. 21 muharrir ve rej:ısör mis Mari-
tu aÜ asa aya giden yo- barttı. ne e • . ı s n en - şeli pli.klar • R. 21.50 MUzik (So· mor tarafından tertip edilmiatir. 
ltıııı rdu... Şöfle konuşuyorlardı: Paul ~eke - Olur, olur, olur .. Ustler). 22 MUzlk (Küçük orkest- 50 Müzik: Riyaseti Cumhur ban- ~ 
'iti t 11 nıustafa, köyUn llt _ Yahu ahbaplar, yann hı- (Şen parça). 23 Son ajans haber- ra _Şef: Necip Atkın): l _ Caıl dosu - Şef: İhsan KUııçer: 1-C. Meşhur sinema yıldızı ıantöa 
r,tt.,'Peyt aşınca, toprak dıreııeı delil mi? ler., ziraat, ~ ve tah~At. 1ydahl • Melodi. 2 - J. Strauss - Urbini • Marş. 2 - Felix Godin • Gras Mor, da bu merasime iştL 

'-ı • ~ giden atın mutta - :Bvet, ne olacak? kamb•yo - nuku. bol'BU1 (Fiyat) Bizde (Vals). 3 - V. Czemik - Eyllil valsi. 3 - Glinka • Haya- rak edecek bir kaç şarkı söyle. 
tt11~ltrtne uyan bir far- _ Olacatı şu: Yarın nereye 23.!>0 Milsik (Cuband - Pi.). 23. GUsel sanatlar töreni (Uvertür). tım çar içi~ operasının uvertUrU. yecektir. 
'-1 • Memnundu; çün· gideceksiniz? >6 l 24 Yarınki program. 4: - Max Schönherr ·Alp köylli- 4 - A. Czılbulka ·Kalp ~e.gUl- Dünya kadınlan birliği cemi. 

1111 1atr ata binmlf, ka.aba- - Biz Suluçaya. lerinin dans ıı.vaıan. 5 - Valter ler. 5 - Chopin • Chopınıana. yeti reiıi Mis Amy Raustome ka-
e Oltu. Sonra, yavuklusu- - Eh, Allah için ora11 da ıt- 22 S.h 939 Noack - Romantik uvertür. 6 - 22.40 MUzik (Opera aryaları). 23 d 1 1 k kl . U . hak. -. aı . Son ajans haberleri, ziraat, es- m ar a er e erın m savı acaktı. Jllecei yerdir hani. . . lllroelav Shilik • lspanyol dansı. . • . · lara malik olması hakkında şun. 
da 8'~r balı birkaç ah- - Çocuklar, yarın Hıcır baka· ... ı.2.30 Pro. gram. ~2.35 TUrk m. u. 23 Son aans haberleri, ziraat. es- ham ve tahvılat, kambıyo - nukut .. 1 . .,.i . 
~ııı.. e - bor,sas Fi~~~ . 23.20 Müzik ları soy emı9 .. r · 
b"' do lım kimin kapısını cala.,,cak? •. zı ı: Yem be tckar (Ci-"i -"M .• ~- - ~·- - Erbkle kadm &!~..&r bil' 

"'tta aaat ,. '* Y )im ıa .._ ....., .,..... w band • Pl.). nnJd program. 19kilde yekdlferini itmam et. 
Joıu pek az bir zaman cız yanarsınız ılze l(Jyll;e · ıAötteorolojl Jıabeded. 11.U • U program. mektedirler. Dünya kanunlan da 

ı~· üzerindeki bir gün. - Neden efendi baba. bil M.a.ik (Kanpk prop'\llD -PL). 26 Cumartesi 939 onlar için taman.en mUaavi ol. 
-''ll'lnt bir müddet sonra - Ayıp derim evlAt, bunu k - 18 Program. 19.05 Müzik (0- 24 Pertembe 939 malıdır. 

kenarına ulaştırmış· mezsen. Ama yaşın çok ura ·· in mU&tii. Pi.). 19.30 TUrk mtı· 13.30 Program. 13.35 TUrk m:j ------------

r Haydi anlatayım.. lljl: Fuat heyeti. 20.15 Konut- 12.30 Program.12.35 TUrk mil ziği. Okuyan: Radife Neydik. Ça· Veminelgaraip 
,, a, kasabaya giren yo ''Hızır ve Uyu iki kardeşUr. ma. 20.30 Kemleket aaat ayan, ziğL Okuyan Muzaffer tıkar. Ça- tanlar: Vecihe Daryal, Fahire Fer 

, lldakt çeşme yanınd lıyas denizlerde, Hııır k'&ralar- ajans ve JDeteorolojl haberleri. ıuıar: Cevdet Çafla, Refik F.!r- san, Refik Fersan. 1 - Kürdtli (Baf tarafı 7 xcideJ 
IH.ta su \'erdi. Pazar ku- da gezer. lklsi her sene bir H· 20~ Türk nıllziji (Ankara rad· Cevdet Kozan. 1 _ Muhay- hicazkar peşrevi. 2 - Rahmi be\" , 
~lUler akın akın gell- bilde bu,lu,urlar. Hızır, ekseri- y.oau t~ lle8 ve az heyetlt. :·pqrevi. 2 ...... Rahmi bey- Mu- - Kürdili hicazkar şarkı (Söyl~ y~ .. Bundan.eweı bir ya.ıımııdtl 
oeııert bökülmüş e,ek- ya Hıdırellez dedlllmiı gün 11- 2li.OO Konupıa :n.45 Neee)i plak hayyer şarkı (Serapa hUsnU an· ey mıdnbı nazende eda). 3 - yazdığtm.z gUJi federasyonlarda. 

1~D.de ayakları yere de. yasla buluftukları .abli• ;yakın lnr • R. 21.50 Müzik (Bir opera• sın). 3 _ Faik bey • Muhayyer Şemsettin Ziya - Kürdili hicazkar ki beynelmilel ni:amlar mı yok 
"ıı r erkeklerle kadınla- kasabalarda dolatır, uıun pa- r.ın- ıakilmi - Halil Bedi Yönet- kı (Sen servinazım ruhsan a- şarkı (Güvenme hüsnüne). 4 - oldu? •• 
l't •rında çuval, ellerin· muk sakallı. bir halde ıörünür. lren). 23 ~on ajana haberleri, zi ~ 

4
-Tamburi DilrrU. Muhay- Şemsettin Ziya - Kxrdili hicaz- Bu meselenin halli için te,ka 

bakraçları ile geriden BUtUn kapıları çalar, sadaka la· esham ve tahvilt, ktmbi· ~r şarkı (Kır dilştU bugUn savla- ki.r şarkı (Bıktım elinden). 5 - edilen heyet azalannın> ve bUlıa.!. 
tlere, akranlarına ö- ter, ver,nlere saadet gellr, ver- ~ma) 5 _Halk tUrkUsU (Çeşme Sadettin Kaynak - Kürdili hicaz 3a fcderuyonüır daircai bafkaaı. 

la lbUıtrlnde gerinerek miyenlere ise beddua eder, 0 1~ di'rken dUşllrdUm. Tohum pa- senin ·ne beli.Iı bqın var). 6 _ klr şarkı (Bir gün yaşad·k). 6 - nan aporculuğundan Dmnirapor 
tGaı •~rurane baktı. Ken ne o aileye şeamet çöker. JDte ıarlık ettim. Haaa getirdim. Halk tUrkUsU (Şu dağları del- KUrdili hicazkar saz semaisi. 1ıl nizamlarma wkuflanndan fÜJJ • 

,eıı &Uzlerln gıptalı ba- yann kapınızı çalacak bir ihtl· Fakat borç balup veremedim. ':Deli). 13 Memleket saat ayan, Memleket saat ayan, ajans ve hemi.ı yokl •• 
il bUsbUtün heyecan- yar olursa sakın gücendirme- Yarından tezi 7ok parayı nr- ıJD" ı ve meteoroloji haberleri. 13. meteoroloji haberleri. 14.10 \!U· 

in' " d zik (Dans mUziğJ • Pi.) 15 • 15.30 Bütün bunlardan aonra; bayle r, Y • • lb nat"ll: llsım ! Röy en kimseden 15 • u MUzik (Karışık prog- . 1ıer ' liğin GfİnCJ t. 
• ll.ln doru kısratını ö. Mevzu derinleomlı. rnçle • ır:o•emeytz. Zaten borçluyuz :-anı _ Pi.) Müzik (Şen oda mn~ - tbr:ı qonın nce 6 m 

"· tlyar arasında bir mUnakaşa da Sen •imdi benimle gelirsen . Bl him özgür ve Ateş böcekleri. lann t~fkil etffği bir heyriit1; bu 
u•r öt ... v 19 Pr m l 9 05 MUzik ( r ka<kı 1c bt le lr.akkl da ka • Yeni giren e~k başlamıştı. Mustafa bundan e- paraJI faizsiz bulacağız. Haycli ograPl) 

19
•
30 

Til k mUzi- 18.30 Pro:;ra.m. 18.35 Müzik rcı r mcae n • 
~ trcırtılı seslerle iter 3ini dinleyemez olmu~, derinden Çabuk. Efenin atı dere kenarın =~nı::o~ f~ (Sariye ~Okayın (KUçUk orkestra - Şef; Necip Aş rar vermeyip,· aaıl sorulma.n ld-

ll llert, bozuk kaldınm lerine dalmıştı. da bekliyor. Haydi baba!... .a•·. . 
2015 

onKuşmL 20. kın): l - Mendelssobn - Vene- ~ım gelen bir meaele varken onu 
'1e kırbaç şakırtıları Bu dalgınlık çok sUrmerll. Yetmişlik ihtiyar giyindi. t;. ştırakiyle). · aj e dik Gondol şarkısı ve ilkbahar bırakıp ta böyle basit ve kararı 
~"" l inden fırladı, lO Memleket saat ayan, ans v k 2 T h "k k' G"'' ı· :-.-1 = . ,_ Jt t 

1 --ıan çift atlı posta ~imşek gib yer zun deyneğini aldı, oğlunun e- . be 
1 

. 20 50 TUrk şar ım. - sc aı ovs ı - h - "ım"'"'eın nL:amıura gvre g<ll!/e 
bı .. tt sa~ırefenin meteorolojı ha ren. · t if k 3 E · h K ı ~ r Yıldırım sUratlylf' kendisini hana a 1• 12 lınden tutarak karanlıkta peşi- •W • la . M 1 k T kgöz es §ar ı. - mmenc a.- 'lrolay veril.ebilecek olan bir me. 
• · kısrağına atlayıp köy yolunu DC' takıldı. mUzıği. Çalan dr. Çalane e 1;. Ce~ man • Grafin Mariça operetinden &eleyi bcyeZmilcZ fcdera.syona 

'anr Mahmut Kann aş. · han" . k bil . .-1- , __ 
a kasabaya istedi· tuttu. Dereye indiler. Mustafa cvvr Ç ğla, R f"k Fersan Cevd,.t potpuri. 4 - Gretc mov - Nm 11orma meyız ne uc;receye -

llraıtşu. Hemen bh lkl saat sonra köyUn kenarı- IA hebasını bindirdi, arkadan iet a 
1 

_ ; ~ban 'pqrev;. ni. 5 - Oscar Nedbal - Vals. lff dar doğrudur. 
r I>ı, kapıdan kendlst· na vasıl olmuştu. Efenin atı:~ .ıerdlıl de atladı. Şefak atma· l<~ede _ Ş:ıeraban p.rkı (Gö- 10 TUrk müziği: Fasıl heyeti. 20 Hem bu aual; Ot'llan bi...'"im apor 
il aıı u,ağa k1Brağı teı· derenin kenarında bir ağa Jar yavaşça katedilen yol bitti. m d gönlümden ha)'3li git • Memleket aat ayarı. 20 Temsil 
~ '1bealni sırtladı. Ca b'.lğladı, sessizce köye girdi. Ev- Hr.'>:ı.sını kasaba kenarında at • m) e: _Faize_ Şetaraban şar- 20.40 Ajana ve meteoroloji haber- bilgimiz hakkuıda haklı bir fÜP· 
;•ıuna bakan kahve lerlnln kapısı önünde attan in-ıu•. ınrltrip gönderdi. Kendisi bil :~~ei vuslat içilsin ki.sei fağ Ieri. 21 TUrk milziti. Okuyanlar. Jıeye düfilrmez mit 
t,"•badaki tanıdıklar. dl. lçerde ihtiyar anası ile baba· tarla kenanna çöktll. (Urdan). 4 _ Kemençe taksimi. Cemahat özdensea. Mustafa Çaf Artı1e bu; bitmek tükenmek bil 

l&e · sı derin bir uykuda idiler. • • • :S _ Şetaraban şarkı (Gecem». lar. Çalanlar; Vecihe Daryal, FR meyen t'6 temcit pilôvı gibi ikide 
l't karı'Sık kahvQıYi içi Yavaşça evveli anasını, son· 9e bire Fenaıı, Reşat Erer, Refik bir tazelenip tazelenip orta:ya 'ko. 

Oi-b. •lııdtre içti. Vakıt ra birlikte babasını uyandırdı- Artık şefakk lat,mış,h!:::ı~~=a kapisi~)- 6 HUŞseeynitara=ya~Yn.. Fersan. l - Seli.hattin Pınar nan ve herkese de bıkkınlık veren 
-,tu· y tara gitme ç n ma • ı - . in Gö" ...... 1 ) 2 · UzlUIU verdik ıar. Kasabanın hemen k el kına) 8 _ HUseyn! E~c; şar ( z .7"'9"annız . - bu meaeleyi kökilnden halletmek 

lt l»aıara yollandı. Ka Mustafa uykundan yeni uya- başlamıştı. etml lik nurani eh· ""::ı 'uı~cem ~çlannı). 9 _ Refik ~ersan • Htıseyni şarkı (Bi~ :amanı geıip geçmiftir •.. 
~~11\da hayli dolaştık- nan yetmişlik lbtlyar babasının her kapısı Y r !rafından :aru Halle: türküsü (Kevengin yolu kaç~ bırleşerek). 3 - Şevki bt'y Bsaa dururken teferrliatla 114. 

'ı )1 bir tohum buldu. yüztıne dikkatlice baktı, beyaı reli bir :~:;aordu. Pencereden mudur?). 10 - Halk tUrkllsU . Hıcaz şarkı (Af eyle suçum) rftfmak ne derect; doğrudur. 
-., .. _;apıp uyuştu. Tatr. uzunca sakalını okşadı. Hemen, hafit ! ba l~r bir an içeri çeki- (Dağlar dağımdır benim). 21.30 1- Şevki bey: Hicaz IJ&.l'kl- (DP. 

Gtı eku. Elini kuı,atına boynuna sarıldı: , _ıuzaqa ! sonra kapı açılıyor. Konupıa. 21.45 Neşeli pli.klar • mcm cana be~ı yadet). 5 - Hı- Fcderaaycmlar dalreeWn böyle 
ili 1 tekecektJ. Elini I· - Kalk baba, çabuk kalk. d.- ,llyor, bira k t Iı- R 2150 Müzik (Operetler - pi.) ev.kir peşrevı. 6 - Bol ahenk 'llcldcaip kartll'lanM ololmk, i§it. 
~e kadar daldırdı. dl. Şefak atmasın: gidersen aC},lhtiyarın ;~1~: ~=;~a:ı ~~;;~C<' 22 :y:Üzik (Küçük orkestra. Şef: l'ıutı bey • i~aHzklr ağır semai: tik ve gördükçe: 

>e lrdı. Fakat heyhat' kalmaktan kurtulacatıı. yordu..... N 1 Atkın). 1 _ Valdemar Gı- (Benim servı hıramanım). 7 -
l'lllllde Yoktu. Yetmişlik ihtiyar şaşırdı. Tlt-,btrçok kapılan çad ldı .. K. sabada' bıs'echp Çakır k~·""m - Viyana şar- ~·dt Cemil • Hlı•azkAr şarkı (La- ,.Aman varabbt l8ft Cloha bete-

• tö d ôtle oluyor u. a • 'u k ) 8 H"cazkl rinden muhafaza et,. ClemcJall •ıı z U, silkeledi. riyerek: ., z sonra ise tarla kena- klSI. 2 - Peter Freis - Lejloner yı mı sana . - .1 . r şar- keftClimin alamıyonı& 
«e: katıyetle emin ol- - Ne oldu evlldım, ne var. ,çıktı. Bira en oğlunun yanın· asker _ Vw. 3 _ aHns Stllp - in (Mani oluyor haliını takrire 
>o~ttPlertni aradı; para diy~ sordu. ırında bekley Maq. 4 _ J. Strauss • BUyUk lıir'nbım). 9 - Muhlis Sabahat· T. K. Delldal 

u. Muıtafanın dili - Baba! Parayı kasabaya gl-.da idi .•. 
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anzi.gde siper Al_man- Sovyet 
Tıcaret muahe-

H A S 
TIRAŞ BIÇAGI 

1 er kazılıyor Bc~ı?u~!o ~~~alan~! .. n 

. Sovyet ticaret muahedesi dün 

En mükemmel ve eıt 
traş bıçağıdır, bir • 

25 defa traı ed,r· 
Oanzıg, 20 (A.A.) - As. ,mak. Bu gayret boşa çıkmışa ben burada imzalanmıştır. 

eri hazırlıklara ve bilhassa hu- ziyor. Çünkü Alman milleti en • Yan resmi mahafilden bildi -
:lut boyunca siperler inşasına d~e içindedir. rildiğine gö~. Alman siyasi ve 
:ıararetle devam edilmektedir. Sonra_AJmanlann her §eye ha- iktısadi mahafili bu muahedenin 
)ikenti te!lcrin konması işi bit- zır old~g~ ve Po!onyanın Alman iki memleket münasebetlerine 
ı:niştir. t~leplenn~ kayıtsız ve şartsız ka- yeni bir hamle vereceği kanaa -

10 adedi 15 liurtf 4 
H A SA 

Dan7ig'in hava meydanında bl,l! etmesınden b:ış~a çare olmn · tindedir. Bu, A1manyanın geniş 
ıe civarında muhtelif noktalar· dıgını Varşovaya ısbat etmek, bir endüstri memleketi ve Rus -
:ia cukurlar ve siperler göze Almanla~ bunda ~a al?anıyor!ar. yanın da bitmez tükenmez bir lp 
;arp~aktadır. Buralara tayyare . Bu~u ıhtar ~~;'~ kı, herbangı tidai madde memleketi oluşuna 
:icfi toplnrı yerleştirileceği an- bır muz~k~reyı d~şu~.mezden ev - rutinat etmektedir. Almanya, 
asılmaktadır. vel Berlını~ ~ugun~u kon~~mal;: Sovyct istihsalitını alıp işlemek 
~Berlin, 20 (A.A.)' - '.Al- ta,rzını degı~brmcsı zarurıdır. hususunda F>onsuı bir alım ka • 

Tıraş Bıça 

Bir adedi lluzur ve re 
J 00 defa traş eder• 

10 adedi 35 kur 
:nan askeri hazırlıklarının geniş Danzig, 20 CA.A.) - Polonya. bi)iyetinc maliktır. 
:rikyasta devam etmesini ve nuı gümrük .kontrolü meselesi Aynı mahafilde ehemmiyetle 
~olonyaya karşı gazetelerin hakkında yeniden cereyan ede!ı kaydediliyor ki, bu muahede Al. 
•iddetle hücum eylemelerine Leh - Danzig muzakereleri dola. manyanın kendisiyle teşriki rne· 
• - h h k ·ı yısilc "Dantziger Vorposten,. ga·- sai etmek isteyen blitiln devlet -

TIRAŞ 
l<ıgmen emen are ete geçı . 
ı~ıesi için henüz bir karar veriL zetcsi Danzig aıazisine giren e13. lerle kabil olabildiği kadar sıkı 

yanın kontrofü ile alakadar ol - i§birliği emcHndc bulunduğunu 
mayan bazı Polonyalı gümrük mc ve bu hususta ~kip ettiği siya -
murlannın nıevcudiyetine ser - si ve iktısadi hattı hareketin do;. 

"ıemiştir. 
27 Ağustosta Hitlerin bir 

nutuk iradettiği T annenberg, 
merasiminin yapılmasından ve 
Nürnberg kongresinin toplan
masından vazgeçildiğine dair 
bir şayia dolaşmış ise de alaka· 
daı; mahfillerde hiç bir değişik
li~ derpİ§ edilmediği beyan o
lunmaktadır. 

Alman Matbuab Hücumda.. 
Berlin, 20 ( A.A.) - Al. 

man matbuatı, Polonya ile de· 
ttıokrasiler aleyhindeki hücum· 
larına gitgide şiddetini arttıran 
bir lisanla devam etmekte ve 
Polonyalı taşkınlıklariyle vazi. 
yeti zehirlemekle ve demokra· 
sileri de Polonyaya bu tecviz 
edilt·mez hattı hareketinde teş. 
' ' ik ve l.u suretle de dünyayı 
harbe süri.iklemekte ittihaın ey
lemektedir. 

Al:nany,anm Sonbaliaı 
MAnevr.alan 

Berlin, 20 (A.A.) -'Alman 
azeteleri, tamamiyle motörlü 

olarak yapılacak sonbahar ma
nevraları dolayısiyle, Brux, 
F rciberg, Chemmitz, Zvickan 
ı b Bohemya ve Moravya hu· 
dutlan da dahil olmak üzere 
btitLn bu mıntakalardaki yol. 
!nrın 1 O Eylulden 18 eylule 
kadar yalnız askeri vesaitin 
scyriseferine açık bulunduru
lacağını yazmaktadır. 

Varşova, 20 (A.A.)'- Po. 
1onya golisi birçok Alman ban
kolarında araştırmalar yapmıt 
'e mühim miktarda gümü~ pa
ra satın alınmış olduğunu ve 
t\lmanyaya para kaçakçılığı 
yapıldığını tesbit etmiştir. 

Varşova, 20 (A.A.) - :.\}. 
man polisi dün Silezyadaki bü. 
tün Polonya bankalarını kapat'
mıştır. 

Folis diğer taraftan, Polon. 
ya ticart!thanelerinde ve husu. 
si eşhasta bulunan bütün kiM 
t.apları da müsadere. eylemiştir. 

Varşova, 20 (A.A.) - Dan 
z:3ı: Polonyadan gönderilen 

.mk hakkında her üç ayda bir 
.. tolunan anlaşma iki taraf a· 

ras.ında üç ay için yenilenmiş. 
tir. Bunun siyasi hiç bir manası 
olmadığı tasrih edilmektedir. 

Gümrük Meseleleri 
Görü tüldü 

Varşova, 20 (A.A.) - Ge
C'en perşembe ve cuma günleri 
Danzig ayan reisi Gcciser ile 
Polonya komiseri Chodacki ara 
sında yapılan müzakerelerin 
1 olony.a gümrük kontrolünün 
yeniden tesisinden baı:kaca di. 
,-:.er meselelere ve bilhassa D:ın 
zig statüsüne de taalluk ettiği 
haberlerini Polonya mahafili 
tekzip eylemektedir. 

Varşpv.a. 20 (A.A.) - Alman 
pronagandasının aldığı mahiyeti 
rnevzuöahseden Gazet.ta Polslrn. 
u yor ki: 

Bu yalrlncn pr-oymgandanın he -
~,. ...,- a~ktır. Evvelft. 
.tılmıtn milletini Jtışkırtmak ve o 
ru PolanPYft k~?"Şı bir harp yap· 
mnnın zaruri olduğuna kandır -

. ~ 

best şehrın tahammül edemiye - ruluğunu gösterir. 
ceğini yazmaktıırur. Bertin, 20 (A.A.) - DUn im~-

Bu yan resmi gazete bu gergin Janan Alma:ı • Sovyet ticaret 
lik zamanında Leh gümrük :pıe - muahedesi mucibince Almanya 
murlannın arttınlmasını protes • Sovyetlcr Birliğine iki yüz mil
to etmekte ve 11C memurdan el- yon marklık bir kredi açmakta -
lisinin "daimi tahrik,, mahiye - dır. Sovyetler Birliği bu krı..-di 
tinde sayılacak faaliyetler bulun- ile Almanyadan mal alacaktır. 
duğunu iddia etmektedir. Bu Buna mukabil Sovyetıer Bir -
gazete netice olarak şöyle de · liği önümüzdeki iki ,gene içinde 
mektedir:: Almanyaya 180 milyon markhk 

"Hangi üniforma. ile karşımı • eşya verecektir. 
za çıkarlarsa çıkSJnlar, biz, Polon ----------- -- ___________ __;._...__ _____________________ _ 

yalı casusları istemiyoruz. Bu Kendi gölgesine 
noktada anl~mağa imkan yok -

tur. Danzig daha ne kadar bek - hucum eden aslan 
liyccek?,, 

Berlin, 20 (.A.A.) - Hava: ( Ba1tarafı1 incide) 
Hitlerci propaganda, Danzig yar edilmiş bir iğfal siyasetinden 

Dokuzuncu izmir 
Fuarı 

(Baıtarafı S i11.cide) 

için kendi mukadderatına kentli- ibaret ise bir gün hariçten gelen Kısaca arzedeyim ki, mübade. 
si sahip olması hakkında artık tahrikkre kendini kaptıracaktır. lelerimizin mühim bir kısmının 
bahsetmez ol<lu ve metalibatını Ağzında bir av olduğu halde bir dayandığı takas usulünün daha 
çok daha genjşl!ttiği için yeni kuyu başına. gelerek su içindeki müsait şerait altında cereyanını 
deliller a.ragtır;n;ı.akia ve bıı lııı - kendi hayaline hücum eden aslan temin etmek, :thalatı zorlaştıran 
susta bilhassa folonyadaki Al • efsanesini temsn edccckttr. prim ytık!C ı e m t aca'< 
manlann daima zulüm göregcl • Romanya hudutları dahilinde şekilde ihracatla itlıal~t arasın. 
diklerini ileri sürmektedir. Fakat yüz elli, yahut iki yüz bin Bul. d&ki ahenksizliğin önüne geçmek 
propagandacılar, kendilerine ge- gar azlığı bulunduşunu düşünen için fiyatlan·mzla dış pazar fı • 
çen beş senelik Alman - Polonya Bulgaristan kendi hudutları içeri. yatları arasmdui mövazenesizli. 
dostluğundan bahsedilince bizza.· sinde de bir milyona ya.km TUrk ği bertaraf edecek tedbirlerin 
rure mügkül vaz>yete düşüyor _ olduğunu göz öni!ne getirirse su r.ıüeuiriyetini _temin -etmek ve 
lar. içindeki gölgesine hücum eden u. nihayet muhteaf memleketlerle 

sabahki ş iddetli 

Diğer taraftan Alman matbu _ lan efsanesinin. muıaamı daha iyi ol~ ticari ~ühadelelerimiz daha 
atı İngiltere ve Fransayı menfa _ anlar. Biz Türkler Bulgaristanın genış prensıplerden mUlhem ola.- Dün sabah on buçuğa.doğru tmmvaylar hayli 
atl~rinin PolonyQ. menfaatlerine ı:mu-?1i Harp içinde ~dığı fe. rak .~~ sfıratle harekete geç. hava hirdenbire kararmış, şid. yememi§tir. 
bağlı olnıadığına ikna için de ve- lfiketı unutmuş degıhz; fakat mesı ımkanlarını hazırlamak bu. dctli bir sağanak balinde yağ- Tramvay ve belecfö'e 
ni bir delil ele almıştır. Nasyo;ıal o harp içinde Bulgarista)ıla silih gün üzerinde ehemmiyetle dur - mur yağmııtır. Bu yağış 20 da. lik ameleleri hemen ~ 
sosyalist partisinin gazetesi şöy· arkadaşlığı yapan Tü.rk milleti - dıiğumuz başlıca mevzulardır. kika kada.r sürmüş, şehrin bir- sevkedilmiş, kumlar ~ 
le yazıyor: nin uğradığı feliket kat kat faz.. Me~leketimiz için hayırlı b.ir r;;<>k yerlerini su basmı~tır. rak tramvayların iti 

H·u . 1• Avu t la. değil midir? mahıyet aneJen bu mevzular il. min edilmiı;ıtir. ~ 
ı er, sırn.sıy u s urya},, · d Lı 1:. ı. . • • ş h , 

Ç k 1 • t fi t k Bulgaristanın g~m.işteki za - zt;rın e.ıu a -a ve dıkkatimizın iş aneyokuşunun aft tara. Bazı evlerin alt kplat 
ve e os ovaKyayı as ıye e me h . . . . f B k 

t .1 A d 1 t d 1 rarlarını tamıiıı için gidilecek yol e emınıyctini buracla. bır kere da.. ı, eşi taş, Ortaköy, Dolma- sular crirmişse de bo 
sure ı e vrupa ev e a am a - i t k l w• b' ·r b'l' e 

b. ··ru kib 1 rd k rta bütün Balkanları esir etmek is - a e :-ar e •• negl ır vazı e ı ı. bahçe, Fındıklıda tramvay yol- Og-leden sonra ha"' 
nnı ır su us a an u r- r· 
mı§tır. Bugün mczubahs olan mc t~~en istilacı devletler~. tabak - ım. ları sellerin getirdiği kumlar. l.alk kırlara, mesile 
selelerin de tasf'yesi makul ve kum vasıtası olmak degıl, Balkan Aziz yı:rllaşl:ıt'ı~: dünyanın dnn kapanmış, bu yüzden dökülmüştür. 

• d ' 1
• mmetıeri arasında hakiki bir bir. her halde huzur \.e sükunun has- 1 zarun ve olayısılc şayanı arzu 1. . • • . . retini rekt· .Yı F 1 !1 da ·11 ti 

d •. 1 .d. ? ık çerçevesı ıçerısıne gırmektir. ~ ·~ -' ıra • mı e e. l •ı • k b • ı 
egı mı ır. ·- • Bulgaristan için hakiki ve sami. ri sulh içinde iş birliği yaparken ngı ız a ın es 

d
. Aynkı .gazete dıger taraftan aa mi bir bitaraflık ancak bu isti- [;06teren fı;arın .ı anzarasında de_ 
ıyor ı· · b' · · ah · . . . kamettc bir siyaset ile temin olu. rın ır ın~ır membaı buJuyo - ( 

. Artı~ geı: gıJemıyecek kadnr nabilir. rum. Fua .. , ylı• t~s. sulh, cihanda t ,. yo 
~lerl~ık: Egcr .ba~ y~pılrru:k ~ Asım US sulh düsturuml·ı.t·l· tam bir teza. gar l n 0 n an l 
ıstenılmıyorsa tr.~mın edılmemı~ hilrüdı.ir. Eli: ftıarm küçük mik • /" y 
l~ımdrr yasta d.., o's t b .. tt' d·v· Londra, 20 (A.A.) - Bu Halifaks'm ansızın ° · . . . . lonya için ne hayati mesele ne- '" ı a e aruz e ır ıgı ı,e 
. Davet, tazyıkcdıcı mah~yette - de istiklal meselesidir. Sade bir sulh İ!;inde İi:l bır:ıgi idealine sa- sabah Yorkshire gitmek üzere den Londraya avdeti ti" 

dır. Fakat btı.Zt tereddütler de . . Aç: • ·m D k .1 mimiyetle inannalardan ve bu Londradan ayrılan hariciye na- lel vaziyetteki vehartle 
t ld • "rill" Sö' ızzetincııs ışı r. cmo rası er d H l' f k hah .1 1~kad ~.J ... mcvcu o ugu go uyor. y - P 1 t tl k . ihtiyacı hakikaten duyanlarda zırı or a ı a s, yarın sa 1 ması ı e aaa arcw· 

d·-· . o onyanın am ve mu a ıs - - k L d f 
len ıgıne nazaran, Förster geçen t'kl"l' 1 1 k b' 'htilA~ nız Temenni ederiz ki kaybe te rar on raya dönecektir. "Sunday Expr~., . . ı a ıne ma o aca ır ı caı çı. · • - "re 
lerde Danzıgm: n•ı zaman Alman· k k . . b d . t'f d ed' denler kadar ka~nanların dr. ay. Londra, 20 (A.A.) _ Baq. ne gelen malumata.go 

·ıh k en v• • H'Uerd arma ıçın un an ıs ı a e ı. ~ 
yaya ı a c . ı ece~~. .~ ea yorlar. Polonyanın düşünmek için nt derecede zararlı olduklarını a. vekil Chamberlain, istirahat sanın ve lngiltereo~~ ~ 
sormuştur. Bıtler, ~olum he - daha bir kaç günU kalmıştır. Po. cı bir şekilde gcsteren harbi u. etmekte old\ığu lskoçyadan günler zarfında. huıv:"' 
~en, fakat şuur.ım ~1~ sonra lonya sulh He daha istikliıllni kur. mumi tecrübesir.i tekrar isanhğa ı bugün öğleden sonra ayrılmış· lecek istimai vaziye~ . .JıoJ 
dıyor,, cevabmı V('rm.ıştır. tarabilir. Yeter ki Fransa ve ln. yaşatmamak icin mi11etlerin aklı tır. Yarın sabah Londrada bu. yabilmderi için tedbP ... 

Roma, 20 (~.A:) - !talyan giltereyi bir tarafa bırakarak Al. se~imi kifayet edecek ve sulh ide- lunacaktır. Kabine sair giinü haz edilecektir. ~-
matbuatı, vazıyctm <:ok cıdd~ 0~- manya ile doğrudan doğruya mü alı galebe çalacaktır. toplantıya davet olunmu§tur. Bu gazetenin yazdı~~' 
duğunu yazmakta ve tehlikclı sı- zakerclere giri"'Sin. .. lnönüne bağlılık Başvekil kabinenin bu toplan. Macaristanm askeri ~ 
yaski m~1suliye:lftini,ıtamd·-~~ıc1 de • Förster Ht1hakrmız Yakm tı::sma riyaset cyliyecektir. na almması PolonY". • 
mo rası ere a cy..ıe ıgı 100 onyaı.. Di Aziz vatandaı;larım, ruhlarımı. f da 1 ketifl 
nm hattı hareketini takbih, eyle. yor za inşirah vereceğine şüphe et.. Londra, 20 (A.A.)-''Sun. tara ın n meme · de 
mektcdir. Danzig, 20 ( A.A.) - Nn- mcdiğimiz bu güzel eseri açar • dan Times., gazetesinin diplo- lini tehdit mahiyetıfl ~ ıft 

'V.occ dıJtalia., diyor ki: zi teşkila~~ reis~ -~örster, bugi.in ken milli birlik ve milli kudreti. ınatik muhabirine göre Lord edildiği takdirde Frıaf1 ~ 
Kati an yaklaş:natadtr. Dnnzig burada soyledıgı nutukla de- mi1.in az.iz timsal.i olan Reisicuôı- giltere, PolonyaYa ek~ 

ve Koridordan doğan gerginlik miştir ki: hurumuz Milli Ecf İsmet lnönüne rua.ra gösterdiği rok değ,..rli ala- gara_nti~i ~.atbik ede' Di~ 
artık devam edemez. Bu mesele Bugünkü hudutbr idame e. irimizin bütiin !"luhabbetivle erı '{adan dolayı kendilerine şükran. Sıyası SundaY ·ri, 
derhal halledilmelidir~ Bu mese- dileme:. Bu mesele ~asavvur ~.Ukı>e~ ~a0lılı~ . lıislerimizi ta - ıarım1zı arzetrneği bir vazife bi _ gazetesinin mu hartı eı9'e 
lo iznnla mı yoksaı kuvvetle mi oluca'bılecek ne fedakorlık ba- zımlcrımızlc bırl:kte huzurunuz. tirim. Halifask'ın hariciye] 

11paıı tf' 
halledilecektir? Bu, Polony.anın ,~a~ına olursa olsun ~a~ledilmc. da tekrar etme'lt benim irin hu . Atatürkün muazzez hatırası ö. avdetinin İngiliz • 

8 
o"' 

elindedir. Polonya Danzigi mu _ lıdır. i\lmanyayct ıltiliaknnız sı·-ıi bir bahtiynrlıktır. nünd<' eğilerek aziz milletimize zakcrclerinin akarrıet:ıı:ıışl'I 
ha.faza. edemiye~eğini ölcdcnberi 

1
pek yakındır. isti!· balden ta. Cumhuriyet hükiımctinin ha • t"efnh \'e saadet temennileri için. ğına dair Tokyodan esııdi.ıf 

biliş-ordu ve. eeascn Gdynia'yı da, rnamiylc eminiz. Danzia Al. flmda bulunan m:ıhterem Ba~ve . de dokuzuncu fzmir enternasyo. berlcrle aynı :zana t 
bunun için kurdı:. Danzig Po . man olacaktır ikilimiz doktor Refik Saydamın. nal fuaTmı açıyorum. iğini yazmaktadır. 



vcılar hayra
t dün yapı'ldı 

A.vcılar ve davetli· 
le,. çok neşeli bir 

gün geçirdiler 
'ıurköy Halkevi spor şubc~i nüsabaka çok heyecanlı oldu. 

kolunun tertip ettiği av • \vcllar kolu reişi Osman Satkan 
bayramı dün Veliefendidc 11 atışta 8 isabetle birinci geld•. 

r. BUtUn İstanbul avcı Bu müsabakadan sonra saat ya 
\'e arzu eden zevat davetli i· runa geliyordu. Avcılann yemek 

'tok faal olan Bakırköy Hal • eri hususi olarak avcı yemekle · 
bu bayramı tertip etmekle :inden intihap edilerek hazırlan. 

avcdpra ve Bakırköy civn mıştı. Avcılar kolunun genç 've 

davetli mümtaz zevata :ok faal atıcılanndan Saracett 1 n 
11fl9elf ve çok güzel bir gUn 'JiltUn davctJileri izaz hususunda 

'l'tıı§tır. 'Jüyilk nezaket gösteriyordu. Y~ 
• )?azna sabahleyin saat 9 dn nekler: 

"' dı. Evvela. bando ile satı Patetesli et, avcı pilavı ve ü · 
~ \ ~eltıne merasimi yapıldı. son. ıüm. kavun, karpuzdan ibarettı. 

~uncu Cumhuriyet marşı Yemek eanaauıda Fehmi Vural 
L ~ken Parti bayrağı çekttrl:. ile Saraccttin ve Aziz çok güzel 
. '""n sonra da: av hatıraları ve mizah hikiyeleıi 
~ ba''"' duman almı... J&klettiler, yemek çok neeeU geç 

;.i Yenıekten sonra müsabakalar& 
de avcılar bayraiı ç kil- t~krar baflandı. Bu mU•baka 

100 metredeki sabit hedefe istı • 
".latsız atıştı. Her avcı beş fişek 
ıtacaktı. 

)'! ıı Vincestcr namı verilen bu mfi • 
"C} heyet idare ediyordu. 

ı-.... ar hak h . 'k h ;abakada 21 puvanla Saraccttın 
.ıt ~'<l.l • cm eyctı, tatbı e· . . . ld' M"t h 'k 
lr ~}nUzaıni murakabe heyet . Erali bınncı. gdckı. Uu ~~rr~ 

"tll nıu kk t' domuz hedefın e ı m sa a a 
lrııısabak red epld ı.k k 1 ba • da Yorgi Belça 1S·9-9 numaralar:ı. 
"" a a o u ça a a . . k b' . .1. w • k 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen : 
Harici Askeri Kıtaatı ilanlara 

Kapalı zarf usulile beş adet Pres tezgihı ile bir adet sa.; kı. 
vmna makinası satın alınacaktır; muhammen bedeli 34,600 lira 
olup ilk teminat miktarı 2595 liradır. Kapalı zarfla ekslltesi 24 
~ 939 pereembe günü saat 15 de veki.let satmalma komisyo. 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi 175 kuruşa Ankarada komis. 
yondan alınabilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cil maddelerinde ya. 
zılı vcsaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını muayyen 
saatten bir saat evveline kadar -komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (81) ( 4896) 

VAK 1 T 1111' dllvetl' h t' .. çarm· ısabet ettırcre ıriıicı ıgı a. • 
ı eye ı goze . ak 1 büyük b. 

. ~\·ttliler arasında Gire - zandı. Müsab a ar ıra. Cep KOt'"'pha nesi 
'l)lavı Fikret Atlı, Sinop lika ile takip edildi. u 
li'tbnıi Vural Bakırköy kay Neticede birincilere mUklfatlar Nfıı. Yazan ve l'ılrltçeye çnlrenio ıdı .Sarı fa Kr, 

Gatur, in~darma kuman verildi, Baldırap birincisi. Osman ı Kader (Volterden) Asım Uı 208 U 
.,.. t b 2 Ollmplyad oyunları Vildan Aşir J20 JO 

''- fırka reisi Selim Bilil Satkana nhisarlann ır avo 3 Kılerans Terras esrarı (Galopın'den) G. Y. 30.t 20 
}}~ yordu. büstü verildi. Bu büst, bir ıwr.ı 4 Yugoslavya seyahat notları Asım Us 112 10 

ııı, Fehmi Vural \"C 13" Uc.köp~inin küçük bir hcykcl=i~·~'~·~·~-·~ Ş::ı rk UksprJ!!şinde cinan\ (Chrlslie'den> V. Ç. 360 20 
~JtlıııiliilfffıGafur iılt:jııı16ikelin t1ftriılde: a ı;.tro.k y...._ .lPl'oaMr Nelr~·~ Huclltl'. •t Jt Jt 
seç~erdl. Tatbik he- "Bakırköy Halkevi Spor Şube· 7 ~~~:e~~~~:t• blrka( 81la (Muhtelif moeuınerden) 352 

de eskı avcıl~rdan Osman si avcılar kolunun ahş müsaba • a Son korsan (f'on l.Oknerde'dtn) Fethi Kardeı 376 :,e Saracettın Erali ay • kası galibine. 1939 inhisarlar ide. 9 Kafkas hıkAyeleri (Kazbek'len> Niyazi Ahmet 120 
arı..·-•uır. . 

1 
dı JO Son Ehlisalip muharebeleri ( Kolllns'ltn) Ahmet Ekrem 2i6 

20 
20 
10 
20 
ıo 
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tt - V AKIT 21 AGUSTOS 1939 

Ankara Yüksek Ziraat EnstıtUsü 
Rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara. Yüksek Zıraat Enstitüsünün ziraat vctcrın ı 

fakültesıne kız ve erkek, orman fakilltcsinc yalnız erkek parasız 
yatılı, paralı yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazıla. 
bilmek için aşağıdaki şartlara uymak gerektir. 

I - Türk tabııyetınd\'! bulunmak, lise mezunu olmak ve ol 
gunluk imtihanını \'ermiş bulunmak, (Türk lıselerinc muadılhgı 

Maarif Vekaletince tanınmış ecnebi Iiselerın şahadetnamclerı ka· 
bul olunur.) Veya üniversite veya yüksek bir mektep mezunu bu
lunmak şarttır. 

11 - Universite ve yüksek mekteplerden naklen gelcceklerın 
tahsillerine göre hangi sınıflara kabul edilecekleri hakkında rck. 
törlük karar verir. 

III - Enstitüye girecek yatılı talebenin yaşı 17 den aşağı ve 
25 den yukarı olamaz. Nihari talebe yüksek yaş kaydına baglı 
değildir. 

IV - Parasız yatılı talebeden beden kabıllyeti ve sağlamhk
lan hakkmda tam te§ekkUllü bir hastane raporu lizımdır. Rapor 
nümunesi Enstitüden veya ziraat, orman, veteriner, müdiirlüklc· 
rinden tedarik olunur. Bu nümuneden başka alınacak raporlar 
kabul edilmez. 

V - Enstitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde ye
niden sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek meslekleri. 
nin istediği beden kabiliyetini gösteremiyenlerir. Enstitüden ili. 
şiği kesilir. 

VI - Ziraat fakültesine girecek talebe bir devlet çiftliğınde 
staj görmeye mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana ti· 
bi tutulur. 

Stajdan sonra talebenin enstitüde nazari derslere devam c· 
oobilmesi için bu imtihanda muvaffak olması §arttır. Stajı müd
detince talebeye 30 lira. aylık verilir. Yatacak yer parasız olarak 
çiftlikte gösterilir. Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de Eruıti • 
tUce temin edildiği takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez. 

VII - Parasız yatılı talebeden staj veya okuma devresi için. 
de her ne sureUe olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini 
bırakanlardan veya cezaen çıkarılanlardan hükfunetçe yapılan 

masraflan ödeyecekleri hakkında, verilecek numuneye göre no -
terlikten tasdikli bir kefaletname alınır. Enstitüye girmek isti • 
yenler, yukarda yazılı sağlık raporundan başka lise ve olgunluk 
diplomasını veya tasdikli örneklerinin ve nUfus tezkerelerini, po
lis veya belediyeden alacakları hüsnühal k&ğıdmı aşı raporunu 
orta ve liselerde görmüş oldukları askeri dender hakkındaki eh. 
liyetnamelerini iliştirerek el yazılarile yazacakları pullu bir di. 
lekçe ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Ankarada Yüksek 
Ziraat EnstitUsU Rektörlilğilne müracaat ederler. Talipler dilek
çelerinde hangi fakUlteye kayıt dimak istediklerini bildirmelidir . 

IX - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmış olan ve yukar
daki maddede yazılı evrak ilişiğinde olmıyan dilek~ler mutcb 
değildir • 

X - Parasız yatılı talebe alınmakta. birinci ve eekizin 
maddede yaz.ılı vesikalarla vaktinde ba§ vuranlar arasında p 
'iyl dereceli 've fen kolundan olanlar tercih olunur. 

1t.r - 'Veteririer faktıı'tesl tahsır m'ftdcletl bü seneden ltlbarc 
yeni kabul edilecek talebeye vamll olmak Uzere beş senedir. 

XII - Cevap isteyenler aynca pul göndermelidir. 
xm - Baş vurma zamanı 15 Ağustos 939 tarihinden eylü

liln 30 uncu günü akşamına kadardır. Bundan sonraki müracaat. 
lar kabul edilmez. (3705) (6167) ,.._bakalara büyük bir in ti • resı., yazı ıy ' . ı ı Fıııbol kaideleri Nüzhet Abbas •O 

~lle başlandı VC:': öylece neti_ Mükifatlar Halkevı WBaşkanı --------------------------------------
di, ilk olarak mütcharriıc Cevdet tarafın?an .~gıtıldı ve Çırpıcı çayırındaki güzel ağaçlar 
Ilı hedefine her avcı Uçer el kazananlar tebnk edıldı. altındaki mahal intihap edilmiş • 
attı. Müsabakaya alfabe sı- Bakırköy spor şubeshıin avcı • ti. Bütün ağaçlar: ı 

e başlanmıştı. Yanm saat lar kolu bir buçuk aydanberi hali "A f "llha •t·m:ıdı 1 
bir müsabakadan sonra faaliyettedir. Bu kadar az bir ğ ,v. ne se ve 

11 1 1 1 
p t .. d k ...:' l ev • ço a tır.,. ' b a eşi başladı, bu atP:J muddet zarfın a ço 6 .. ze ş . . .. . . 

lt;llkinelerle havaya man • '~r yapmışl~r, muvaffakryetlcn Avcı o'.an, ıyı asker olur.,:. ' 
~?r, avcılar da mantarınr "ıdden tebrıke şayandır. . . lbarelen ve levhalarla susıu 
~n ateş açıyorlardı. Bu Bayram yeri olarak Veliefendı ıdi. 

8UGüN·KUl18ARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU~ 

__./ -
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Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastahktan yeni kalkanlar için gıda : Ankara caddesinde 

Kiralık kat 
ve odalar 

Piyasaya çıktı. 

Ankara caddesinin en h 
noktasında, Orhanbey han 
kat \'e oda olarak kiralık yerler 
Altındaki ilan bürosuna 

raraut. ---._ ._._ ._ ·-._ ·-·-·-·---~~!~---=--"'·"' 
Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARI, beılerve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklar

da ishal gibi Banak rahatsızlıklarını mucip olmaz. 
............. ~.-~ • (Ti bir elbise en mtiuaılr 
Tavsiye mektubudur 

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu 
Kanzuk Bezelya Unu - Kanzuk irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu. 

\merlkan modası uzerlDf 
çalışır 

Yavuz Sezen 
•arls kadın Te erkek terıW' 
ltademHerinden diptoın•11 Çetitleri tanınmı§ Eczane ve Ecza depolariyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 

• • 
l u l 

t 13 Beyogıu Parmakk•P1 

Gayret apartımanı TUrk fO 
to evi UstUnde.. __ 

Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak kullanılır, kat'iyyen bozulmaz ve kurtlanmaz. Çocuk Hekimt 

Dr. Ahmet Akkoyunl~ 
Umumi Depo: lNGILt Z - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - istnabul. İzmir Acentaıı: TÜRK ECZA DEPOSU TaJ.:sfm • l'alımhane Palas ıı<0• 1 

Pazardan maada her ıoo '' 
saat 15 den sonra. TelPfnn· : ,,, 

Bir tek tüp sizin de bu neticeyi 
almanıza kafi gelecektir 1 

Bu gün ilk iş 

olarak bir 

alınız ve bitinceye kadar 
her yemekten sonra kul
lanınız. Bu müddef so
nunda ditlerinizin evveİ· 
kinden daha çok parlak, 
çok daha beyaz ve çok 
daha temiz olduğunu gö
receksiniz. 

RADYOLİN'in bellibaşlı ciki hususiyeti vardır. Evvela dişlerdeki 

kir ta.bakasını sölı;er1 yemek, içki ve sigara dumaııının husule ge. 

tirdiği lekeleri çıkarır, SQnra dişleri yıkar, parlatır ve mikropları 
yüzde 100 öldürür. 

Sa~h, öğle ve akşam, her yemekten sonra 
günde 3 defa 

1 
Di§ İnacunile diılerinizi auntazaman fırçalayınız 

Devlet Denizyolları işletme 
Umum Müdürlüğü ilanları 

21 Ağustostan 28 Ağustosa kadar muhtel!t 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış 
gün ve saatleri ve katkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattota - Salı 12 de (Akıu), Perşembe 12 de 
(Cumhuriyet) ve Pazar 16da (Karadeniz). Galata rıhtı· 

mm.dan. 
BartıK h<ıttıtt.a - Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de 

(Antalya), Sirkeei rıhtımından. 
/;:mir hattına - Salı 9.30 da (Seyyar), Per~mbe v~ Pa.. 

zar 9,30 da (Uğur). Tophane rıhtımından. 
Muda>ıy<ı hııtfo«ı - Pua.rteıi 13 de ve diğer günler 8,45 de 

(Su.s), Cumartesi ayrıca 13,30 da ve Pazar 20 de (~fa. 
ra.k.az). Salı ve ÇaI'§&mba postaları Tophane rıhtımın
dJn diğer ~atar Gıtlatıl.: nwtnnmdan.~~-~ 

Bandırm« Juıttttıa - Pazarteei, Sah, Çarnanıba ve Cuma 
8.15 de (Maraku), Galata rıhtımından. Ayrıca Çar
şamba. 20 de (Antalya) ve Cumartai 20 de (Bursa) 
Tophane nhtmıından. 
NOT: Salı poetuı İzmir Fuarı müna&ebetile ilaveten 

yapılacaktır. 
Kara.l>iga hattma - Salı 19 öa (Menin) ve Cuma 19 da (Sey

yar). Tophane nhlımmdan. 
lmro~ hattma - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımın. 

dan. 
A.!11Jahk hottıtıa - Çarpmba 15 de (Bartın), Cumartesi 15 

de (Saadet). Sirkeci rıhtımından. 
lzmir aür'at hait1na - Pazar 11 de (Ege). G~!ata rıhtımından 
Mc,·3i" hattttıa - Salı 10 da (Trrhan), Cuma 10 da (Kony)a 

Sirkeci rıhtımından. 
NOT: Vapur !eferleri hakkında her türlü malumat aşağıda 

telefon numaraları yazılı Acentelerden öğrenilir. 
Galata Acenteliği - Galata rıhtımı Limanlar Umum 

Müdürlüğü binas: altında 42362 
Galata Acenteliği - Galata rıhtımı, Mıntaka liman 

Reiıliği binası altında 40133 
Sirkeei Acenteliği- Sirkeci, Yolcu -salonu. 2274:0 

(M89) 

* * * 
Acentalarımız tarafından görülmesi lazım gelen yoku v: 

yük i~lcri ile vapurlarımıza verilen e,yanın nakil. teslirr ve tcsel· 
lümüne aid herha~ıi bir müracaat veya ihtilaf hakkında y;ıpılacak 
!ifahi ve tahriri müracaatların do&rudan dc-iruya alakadar acenta 
Iarımıza yapılması ieapederken umum müdürlüğe yapılmilktadır. 

Bundan tonu. bu gibi hususlara ait şifahi ve tahriri müracaatların. 
İstanbul Galata.da eski Merkez Rıhtım han halen Liman hanı o· 
lan binanın altındaki (Telefon 42362) ha' acentalığa v• vapur· 
larımızın uğrağı olan iıkelclcrdc de doğrudan doğruya mahalli accn 
talarımıza yapılması lüzumu ilan olunur. (6175) 

**• 
ilAve Bandırma Sür ·aı Hattına 

lzmir Fuarı mün.asebetile 15 :ığustos tarihir..:ıen 26 eylül ta- j 
rihinc kadar İstanbuldan ~alı günleri 8.15 de Bandırma hattına 
birer ili.ve sür'at postası kaldırılacaktır. (6238) 

Nafıa Vekaletinden: 
16-9-939 cumartesı günü saat 11 de Ankarada Nafıa Ve. 

kaleli binası içinde malzeme !\lüdürlüğü odasında toplanan mal. 
zemc eksiltme komisyonunda 3000.4.0 :ira muhammen bedelli 2C 
ton telgrat ve 50 kilo bağ t elinin kapalı zarf u:!!ulile eksiltmesı 
yapılacaktır. 

Eksiltme ~:utnamee:i \"e teforrüatı bedelsiz olarak malzeme 
müdürlüğünden alınabi lır. 

Muvakkat teminat 225 lira 71 kuru~tur. 
İRteklilerin teklif mektuplarını mu\'akkat teminat ve şartna. 

mesinde yazılı ve aik i!e bırlikte .aynı güo ve ı:ıuı 10 a kadar mez. 
kur komısyon.ı. makbuz mukabılinde vern1eleri li.zımdır. ı :H~t ı 

l5i56) 

İlk Muhammen 
teminat bedeli 
8Z~.OO 11,120.00 
394.,39 5,258,50 

Darülaceze için alınacak 8 kalem erzak. ,.ır 
:Köprüler tamiratında kullanılmak uzere 

nacak kereste. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda. ).,P 
işler ayrı ayrı kapalı .zarf eksıltmesine konulmu15tur. İhale ~ 
8-939 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılaca) 
Şartnameler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görUlebiJi! 
Taliplerin il.~ teminat makbuz veya mektupları il? 2490 .~~ırı~ 
lı kanuna gore hazırlayacakları kapalı zarflarını ıhale gunU 
H de kadar Daimi Encümene vermeleri. (6165) 

• • • 
C'anh11u.ı ..h~.i ilS.9 ınali Ylh ihtiyacı i in aı4 

139 kalem ı .bi eza keV. 11 zarf eksiltmesine konulmu5tut ~ ,_ 
aı-S-939 perljembe günü saat 15 de daimi encümende , .. ~~. 
: aktır. Muh:ımmenbedel 9950 lira 40 kuruş ve ilk teminat -1~. 
lira 28 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğil Jr fi 

minde görülebilir. Taliplerin 39 yılına ait ticaret vesikası ti}" 
vesikası, ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 J'JO , 
kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günU ,. 
14 de kadar Daimi Encümene vermeleri._<6_2_01_> ____ ../ 

• istanbul Belediyesi 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
ışletme :er, Umum Müdür lüğünden : 

Marka Cinı Muhammen ~ Adet 
L. K. 

1 Ford Kamyonet 100 -

1 " " 150 -
1 Fiat Binek 100 -

1 - Yukarda adet cins ve markalarile muhammen ~..V 
yazılı müstamel otomobiller ac;:ık artırma ile satı~ çıkarıl~· tfr 

2 - Artırma 1-9-939 cuma günü saat 15 d ldarel'l111 Jtl' 
nel başında Metro Han binasının 5 inci katında top1anacs1' 
misyonda yapılacaktır. ~ 

3 isteklilerin otomobllleri görmek için Sabp..ıza.r an~ l r 
ve arttırmaya iştirak için de ~C. 7,5 muvakkat teminatlarilc bir 
te mezkür gün ve saatte komiı:ı~·onda bulunmaları. ~63~ 

'ff-" 
Muhammen bedeli 6500 lira olan 45 adet seyyar teısra! 1J;ıt 

kinesi 5-10-1939 per~embe günü saat 15,30 da kapalı ı•rf 
lü ile Ankarada İdare binasında satm alınacaktır. eıııi ' 

Bu işe girmek isteyenlerin (-187.50) liralık muva.kkat t 
11 5

J' 

nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gt1 
at 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lhtmdır. 11de1'ı 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire•~s 
Haydarpa§ada tesellüm ve sevk şefli;inden dağıtılacaktJr. ( 

~ zspr-0· 
Muhammen bedeli 23iö0 lira olan Karabük le ,., 

3 . 10 - 1939 çarşamba günü saat- 15 de kapalı zarf usulü iJ' 
karada idare binasında satın alınacaktır. 111,rııt 

Bu işe girnıc>k isteyenlerin 1781.25 liralık muvakk•t .~: .,.,ı 
ıle kanunun ta};n ettiği \•esikalan ve tekliflerini aynJ gtı 
ı-t de kadar kom!syon reisliğınt vermeleri lizımdır. ·re11ııdtlJ 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dıı 
Haydarpaşada tesellüm \'e eevk şefliğinden dağıtııacak111'·,~ 
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