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Sefiri acele tayyare ile Ankara. 
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r ' Fon Papan geldi ' Bir mUddet evvel memleketine 
gitmi~ olan Alman sefiri Fon Pa
pen dün tayyare ile şehrimize 

1 
gelmiştir. 
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Ribbentrop - Molotof görüşmeleri saatlerce sürdü 
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80 bombardıman tayyaresi lngilterenin Polonya-
• bün Istanbula . ikinci ya verdiği garanti 

bava taaruzunu yaptı Almanyaqı, men/a~tlerinin 
· müdafaasından lıiçbir · 
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-"-....__ Emi1ıönü meyda11 ına yapılan hat'a faamızımdan 

------11 a · 1 Başvekil ile Dahiliye Vekili 
rp m l ve Mısır heyeti tatbikatı 

~11.lh mu? Eminönünde takip ettiler 
~ı )"azan: ASIM US 

'i~anyanın Sovyetlerle aktc· 
~tı ademi tecavüz mukavele!.i 

1 'rtıeı bir Avrupa harbini U· 

~ltıran bir hadise midir? 
~ a ~u harbi bilakis tesri m · 

1\ ktır? Vaziyet bu nokta Ü· 

L de henüz kat'i surette te .. 
'IQ .., 

i tıııcak şekilde vuzuh peyd'I 
'il değildir. 

; 1~~llnla beraber elde ma!fır.ı 
r. tlecek bazı cihetler vaı -

ı.. A.ı 
~'"ll nıanya Sovyetlerle ademi 

ta z ınukavelesi aktetme>'e 
tı1 t Verdiği zaman ltalyanm re 
kıı.tsornıuş ve tasvibini alım~; 
il) Ja?onyanın tasvibini temın 

ı:. 'tıııstir 
<ıtırı • • 
aft ~ıı manası Sovyetlerin bi· 

-tıırı •tını kazanmak için Almarı 
tıf Japonya ve ltalya ile ak· 

'ıı d 
1~~ııtikomintern paktını şek· 

k·a'gılse de fiilen feshetmesi v( 

Ytıa ·· · d k' . ~ uzcrın e ı emellerındcn 
A.'çıııesi demektir. 

tı tıcaba Almanya bu fedakfı r
tt ~ e Pah.1sına yapıyor? Sov
a~ Usya ile Lehistaııı paylas
rıac'sası üzerinde bir anlaşm~. 
..,0,~•nı mı ümit ediyor'? 
~le b~V~d~n gelen haberltır 

ıı 1 g·· r ı htınıalin varit olmadı-
Osternıek için aktedilecek 

(Devamı 10 uncuda) 
Geride kopan bir tramııay teli ta mir edilirken: önde bir itfaiye 

ba.Jlıyatı ya11gma ko§uyor (Ya=ı.sı 6 ncıda) 

veçhile vaz geçiremiyecektir 
1 Romanya, Polonyaya harpte bitaraf kalacağını bildirdı 

ransa skerr 
t © iP O lUI Y © ır (Ya~a• 10 uncuda) 

Satye maznunlarının muhakemesine dün başlandı 

Ziya Ôııiş ve nrkada~ları mahl•c medtJ 

Reisicumhur 'Ömer Seyfettin ihtifali 
Dün Başvek i l ve Ha
riciye Vekil ini kabul 

etti 
Başvekil Dr. Saydam dün sabah 

hava taarruzu manevralarını tef
tiş ettikten sonra Perapalasfa 
istirahat etmiş, öğleden sonra 
:ınat dört buçukta beraberinde 
iariciye Vekili Şükrü Saracoğlt.J 
olduğu halde Florya Deniz kö§· 
dine giderek Reisicumhur İsmet 
İnönü tarafından kabul edilmiş· 

Trakyada yapılacak bilyük ge
çit resminde Başvekil ve Hariciye 
Vekilinin de bulunacağı tahmin 
edilmektedir. 

~ 

Şi§li 1ıall::cvitidc dün yapı ldn ihtif alde bu1unanlar 
aa..."""' 5 incide J 
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p~:~~ristan ne Beşincı ticaret 
odaları kongresı . 

olacak 7 Yeni bir tetkilat proje•• 

1.!iry~~.,ı~ıe~c;:::: Bdeynelkmilel b~ğ- Talebe dissiplin talimatnamesi Sahte b
1
ir pdoııs Hazırlandı ..ı 

ruzunun Polonya tarafından l ay OngreSI yaka an 1 23 teşrinievvel<.te şehrim• e 
d.. . dilm" h bu yıl tatbı'k edı'lı'yor toplanacak olan "Beşinci ticaret ken ısıne tavsıye e . 1t ü- Fiyat dü•üklügu"' ··nün Esrar tekkesi işletmek ve sanayi odaları kongresi,, ııuı 

cum teklinde telakki edildiği !(' r irin para alırken ruznamesi hazırlanmıştır. Bu rıı.S 
takdirde lngiltere ve Fransa ta. önüne geçilmiye Y 

rafından ileri sürülen garantile- çalı§ılacak ele geçti nameye göre Ti_caret Vck~lctııı: 
rin tatbik olunacağını yazmak- Ortaokul ög" retmenlig"' ine sınıf Yiiksekkaldırımda Tekirdağ O- ce hazırlanan bır avanproJe UJC 

d O d be 
• "k di h Dünya buğday fiyatlarında telinde oturan ~ta gezer takı. rinde ilk görüşmeler yapııaca1' ' 

ta ır. te en n, ı bsa u. ~ b" d"' _kl"k d k tır B · d t' t san•tl 
IAI d t t 'k umumı ır uşu u. var ır. mu ali ı' mi ıg"' ,· ver'ılece mından Recep oğla Saim beline . u proje c ıcare ve . u, os ane azyı , ve para , . . . odaları 'd t k·ı·uandıt 
kuvvetiyle üzerinde iılenen ~a~ada, Bırleşık Amerıka, Ar- boş bir polis tabancası kılıfı ta. nı yeru en eş ı.a ·;J 
Macaristarun Almanya tarafın. ıantın ve Avustralyada son se· Orta okulla~da talebenin tabi Oğretmenlerin talebe ile tam karak turada b~rada gezıneğe ma esasları tes~it edil~~ 
dan yeniden tehdit edilmesi ve neler zarfında normalden bir olacağı yeni hükümler hakkın- mana.siyle meşgul olabilmeleri b'a.şla.mııtır. Saim rastgcldiği Bundan başka zahıre ye tı .. 

· l' d h f ] · 'h l l d M 'f V k"I · " k · · · h ··w k )da bazı kimselere memur oldugu-nu borsalarının yeniden teşkılı propaganda organlannm bu se. mıs ı a a aza ıstı sa yapı· a aarı e a etı şura ararı- ıçın er ogretmen o u mev. • be be t - . ~ ,. ataıl' 
:1: l b' ı· h l haklard b · · b istediği '-'erde serbestçe esrar ra. r agşış.a~m. men 1 ve i .. ı kilde faaliyete geçmiı bulunma- ması bu fiyat düşüklüğüne :;e. e ır ta ımatname azır amı§· cut an irmın ütün .J d d 1 h mııı y• 

1 M ' ld k üh' b I k d B } b mesuliyetini deruhte edecektir. nargilesi içirtebileceğini söyle - a~ ızasyon l§ erme e .e. ,,.. 
an acanslanı o u çam" ım ep oma ta ır. tır. u ta imatname u ders yı. miştir. Bu arada Hüseyin ismin. \'~rılec:k ~rsalıı:ın bu ~·adıde 
ve_ 1~ordkulu bir vaziyette bırak- Düny~nm bir senelik ihtiya. lıkba11şmddan itbi~karend.11ise ~e borla Bu suretle okul öğretmenlerine de birisinden esrar tekkesi işlet- zıfclerı tayın edılecektır. 
mcmta ır. ?O .1 t ld w h ld o u a.r a tat ı e ı mege ac:. yeni talimatnamede bir sınıf d - . _J&. 

P 1 lngiliz 
cı _ mı yon on o ugu a e l ~ il l d I meıine müsaade e eceginı söyle. Kongreye borsalardan ve ov-o onya gaarntiai · · anacaktır mua im igwi qekli ihdas e ,· m;q , 

t · fmda ile · .... 1 son vaziyette istihsalat bunun · ~ ~ yerek para i8temiştir. lardan asgari üçer mümessil 11 
• 

gaze esı tara n n suru en "k" · ı· ı k 40 ·ı t Yeni talimatnamede bir ta. cılmaktadır. Saimin bu istePi zabıta tara . tirak edecek, m:t-- ''·ere beli # kild b' t f · tib" t tuldu ı : mıs ı o ara mı yon ona et· ULa.1\. !e e . ır e sıre 1 u • cıkmı tır. !ebenin derslerinden layıkiyle Sene başında yapılacak mu- fmdan haber almmı§, cürmü meş 
g~ takdirde orta Avrupada ye. ~ 1 istifade edebilmeleri için alına. allimler toplantısında her öğ- hut yapılarak iki adet iki buçuk 
mele~ ~?t1klıklar. çıkarabilir. Fiyat ?~şüklüğünün. ö~üne cak tedbirler izah edildikten retmenin alacağı sınıf tesbit lıra alırken yakalanmıştır. 
Ç~ Ma~tana yapıla- geçmek ıçın yukarda ısmı ge- sonra talebenin okul içinde ve edilecektir. Sınıfın bütün içti. Saim, tabanca kılıfı ile Bcyoğ. 

cak bır akın ~ır taraftan Al. çen devletler arasında büyük okul dışındaki hareketleri de mai faaliyetinden öğretmen lu meşhut suçlar müddeimnumi. 

Asfalt yapılacak 
yeni yollar 

11!8?yayı yemden .kahraman bir kongre yapılması kararlaş. esaslı surette tasrih edilmekte. mesul olacaktır. liğinc verilmiş, yapılan muhakc. 
halıne koyacaktır. Bır taraftan t K d · 'h 1" d' · ti. · d 'k" h F h t" d:: .. d M . . mış ır. ongre e ıstı sa atın a. ır. . #' mcsı ne cesın c ı ı ay apse ve en eye ınce ..... 

a dacarısl tlt~ab~tarafarantikvlmaemıle. zaltılması üzerinde görüşüle. 20 lira para cezasına mahkum c- tesbit edildi 
yen eve enn ı a a. cekfr • k • t.. t dilmiştir. cP 
rma sebep olacakbr. Yani Al. 

1 
• 1 1 m o o r çarp 1 ş 1 Saim hemen ıevkif edilerek Yakında ihaleleri yapıla 

manya bu defa da :Almanya Esasen bu yüzden Jiayli pa. . hapiseneye gönderilmiştir. olan bir buçuk milyon liralık; 
Avrupayı garanti veribnemİ§ halı olan Türk buğdayları da falt yollar hakkında dün bel 

ı Al d uh· ye fen heyetinde bir toplantı,.,. 
o an ibir tarafından vuracaktır. ihraç edilememektedir. Dünya HA d. b 1 ı·· manya an m ım pılmı..+ır. 

Garanti vermedikleri için iıe piyasası bize göre çok aşağıdır. a IS9Y8 88 8p 0 an mo Or aranıyor :l" 

. müdahale etmiyen devletler ise s·pa . ler aldık tık yapılacak olan yollar~ 'h fmdan "d Dün gece aabaha kar•ı saat fakat muvaffak olamamıı1lar. I rış a ... .,. mı ver tara yem en :ıı ~ nönü meydanı, S!rkeci - .JV..:ı. 
korkaklıkla, beceriksizlikle it- Fransa ile ticaret Uç sıralarında Marma.rada iki dırG. vapuru yolu, Taksimde Sı~ .. 
h d·ı ki dir motör birbirleriyle çarpı§mt§· üler motörü Aralan motö. Almanyadan pıyasamıza ye . .ı~r 

am e ı ece er · • ani ·c1e ın.· i · 1 -1 · viler caddesi, Şişlide Saman.~" 
B h·_..ı fi aınıası lardır. Hadise §U tekilde geç. rünün bordasına §iddetle çarp. nı n mwıım s p:ırı§ er vcrı mı~ ı~"'w 

u manevranm eue ı yeni- 5 tir. Eyl\11 ayı i"inde teslı'm Aar _ şantaşında Şa. fak sokak ... ııı'. , 
d , .. 1_ Fransa ile aıamı d h ) miqtir: mı•, 1, metre büyüklü,;;inde :. " en l'Ulllanyaya kuvvet ve aza.. z a azır a- ~ :ıı D- tile muhtelif hububat ve zahire Bu yolların mşasma başlan · 
met kazandığı hakkmda fikirler nan yeni ticaret anlaşmC,\sı mu· Jzmİtten limanımıza gelen bir kısmi parça}amlftır. teklifleri yapılmıg Ve ton Sardal- dan e':""el elektrik, SU, h~V~ 
vermektir. zakereleri için Parise giden lk- idris kaptanın idaresindeki 17 V:akadan aonra sanki hiçbir ya balıkları istenmiştir. Tiftik, zı tesısatınm derhal yenıle tıfİ' 

Eğer Macaıistana liarşı yapı. tısat :Vekaleti erkanından Hak. tonluk un yüklü Arslan motö- ıey olmamı§ gibi Güler motö. yapağı, barsak, ceviz kUtUğil ih. sine başlan~ca~ır. ~~raltı tJAf" 
lacak bir hareket bir tecavüz kı Nezihi dün şehrimize dön. rü ile limanımızdan lzmite gi. rü lzmite doğru yoluna devam raç edileceği gibi yeni siparişle. eatınm değiştirılme 1§1 30 • 
addedilirae, Polonya OOkiimeti- müştür. Ankaraya gidecek, den Hüseyin kap~nm idaresin- etmİ§, içine su almaya bqlayan rin eyllllün B<>nuna kadar gönde. nievvelc kadar bitirilmiş ol• 
nin, yahut garanti verilen ibir Vekalete anla,ma ~.akkmda i. deki Güler motörü Büyükada Arslan motörü ise tayfalarmm rilmeai için yeni mUsaaden.a.me. caktır. 
başka bir hükUmetin istiklalini zahat verecektir. ile Sedef ada.it araaft\da binlefto. canla bgla ~~ı. lima- .ı.a ~Jadıı;M"tldw ibild~ .,W'I} 
y~kından tehdit ~decek bir ma. --o-- / bire birbirleriyle karşılaşmı§- nımıza kadar gelebilmi§tir. tejiir. zuu memur daha ur 
nyet arzedecektir. lardır. Li · }'"' h"di .. _,_,_. 

~en~ini gittikçe <Iaha kuv. Cereyana kapılan bir Gece karanlığında uzaktan katm~
8

~a:ı:ı:. J~i~li=~: Ali Çetlnkaya dün Li- 8Çlkta kahyOf 
vetlı hısseden demokratlar cep. adam öldü birbirlerini göremiyen motör na telıtraf çekilerek Güler mo· man Reialiiinde meıgul il ~ani 
hesinin garanti itini bu yolda . . . . . kaptanları iş itten geçtikten törünün tutulmumı bildirmiı- oldu Lağvedilmesi karar~n ))• 'ltiına1 
tefsire tabi tutması yahut daha Cibalide_ Yanı Yuvanıdısın ke: sonra miisademenin önüne geç. t'r . . Bankası tC§ekküllerindcn lt ıs1 ~ h 
sarih ibir tekilde Avrupanm reste fabrıkasında ameleden Alı mek için manevralar yapmı§lar ı • Münakale Vekil: Alı Çetin • mited tirketinden 200 :mefll l'ı.n. 
emniyeti meselesini ortaya at- oğlu Ahmet Ertan dün elektrik kaya dün öğleden sonra saat 10 acıkta kalacaktır. ~İYel 

mas• iüzumlu lbir hareket olur. ıambalarından birini tutmuş, bu Ders yılının yaklacması dolayısile ~ mıntdaka. ıim~n reısı;ğ:~ g~ - - Esasen iı1 bankası da son' ~iy 
Bunun faydası hem mütecaviz- sırada cereyana kapılarak mos • 'il m ş ve enız m esaese e ın a. s tıl' ~eni 
lerin yeniden cinayetler ifleme- mor kesilmiştir. Ahmet Ertan rem hazırlıklarile meşgul olmuş.. ~anlarda k~droııunda r1"1 etı 
lerine mani olmak, hem de ye. derhal bir otomobille Balat has. ~~· Deni~ları ~~~· ~dUr. fı~e ~a?8r~k. bır ~ok m::~r1"1 ~ e 
niden zihinlerin bulanmasına tanesine kaldırılmışsa da biraz ş e h r ı' m •ı z d e 'ı I k o k u 1 UğU mem n m ru vadı çı ar ıgı ıçın u m iiJ9' '11%1: 
iriık&n bırakmamakbr sonra ölmüştür. çağıran Vekil memurların yeni banka kadrosuna almak f1'l~tıı' • 

Eaue Macaria~ ikbladt barem ile ne vaziyete girdikle • kün olamıyacaktır. Sadece ·ıs 

•• ~tJ • Macar uaJeti fsmarlıyacağunızyeni hazırlıklarına başlandı rini sormuş, maaşların yeni V8- dilerİne bir miktar tazn:ı1 ~~-=ıt en~--'...o.!-- la :; ı.iyeti etrafında ma.!umat almı§. verilmekle iktifa edilecektıt· 
mn, u111u ere ....unc o n mu- vapurlar tır 
nuebetleri Macar toprak sahip. . · d 1 • " ti~ 
lerinin niabeti ve Yahudi ser. lngıltereye umıarlanacak 11 -o-- A a ar au tesııat uc 
mayeai ile olan münuebeti AL gemiye ait §artnamelerin ingillz. Oğretmen kadroları ile bu yıl kabul Kınalı ve Burgaza indiriliyor 
rn&nya ile yalmı bir anlapna ce nUshalarmdan 20 tane.si Lon. 

1 
b• .

1 
elektrik 6 .... k da ·ıdi~teO 

yapmuma müaait deiiJdir. dra.~~etimize gönderilmiştir. edılecek ta ebe mıktarı tes ıt edı iyor Elektrik idare!i, Büyükada ve sonr~yub~ k;s~m8uh:ı~rı te5İ~ 
Macaristan& yapılacak bir İngıh~ f~ları bur~dan şaı:~a. Heybeliye oldugu" gibi Kınalı. f f 1 l " da 00 

akı ih . mah' tin. • melerı alabileceklerdır. Teşrını - yeni ders yılının yaklaımuı Kutun ba§kanhgı" altında bir masra mm az a ıgın n ~ 
b
. !ldemf ~~~ danaıye _:_~n evvelin onuna kadar bütün tek • Burgaz adaların. a da. elektrik yı su alamıyorlardı. Be.le:":," 
r a QIUl ~- dolayıaiylc ıehrimizin ilk tedri. heyet dün ilk toplantısını yap- k i i k 1 ı ~ 1 k :ı... hal ~~-~l !..ı ___ ,~- lifler geldikten sonra şehrimizde sat müeaseaelerinde hazırbkl~ mqtır. verme ç n tet ık er yaptırmak. sular idaresi tesisat ücretı11 i~ 

ca ·uır u::s-a ~&UJ". b" k i k 1 k 4-_,_ tadır. B.u iki ada.ya Heybelide dirmeye ve masrafı da tsk ıA 
P , ril --~-:- ır om syon uru aca Ye ~I\. • b 1 tJ Şeh · r · · · d b' k ldan ,... oıonyaya ve en•--.......... lifl . f.. k ra aı anmıt r. 1 ıçerısın e ır o u muh. avvıle. merkezmden cereyan almaya karar vermiqtir, Btı ~ 

Macaristanm 1_.a)j dola-"'le . erın en muva ıgını seçece · ilk okullarda yeni talebe diğer bir okula nakletmek üze- ~ oi' 
-sD H··~ tır venlecektır. rar üzerine su aboneleri ç 

tefsiri itine mihverin bir ucu • kayclma 18 Eylulde batlana. re müracaatta bulunan öğret- lacaktır. 
olan Jtalya da memnun olacak- f'ıi'''"A\...,..~l~f:--~-· ~ r:a~tır. Maarif müdürlüğü bu menlerin aayıaı 400 kadardır. Tramvaydan atlarken --o--
tır. O zaten müstakil Alman H~V~ - yıl tahsil çağına gelmiı olan ço. Bu öğretmenlerin arzulan du"•tu" 

iTAIJ M ... kla f · k'" b d 'S Bir memura itte•• nüfuzundan azade bir Macaria- lı/-\J\. ~ ~' cu nn sayısını nü ua memur. ım an nia etin c yerine geti- \> 
tanı istemektedir. Binaenaleyh luklarm~n tesbit ederek mek. rilecektir. Vefada oturan Refik ismine.le el çektirildi tttı ~ 
Macarist.anm tefsir edilen ga. B tep ve sanat te§kilatını ona gö- Açık öğretmenliklere evveli blr çocuk dün Edirnekapıya gi. Kadıko'"y belediye tahsi~l f ugün hava Ege ve Karaden.i. d 
ranti ile kurtanlması da gü .. bir . re tertip edecektir. Her ilk oku· geçen ders yılı içinde lıtanbul en tramvaya atlarken n:uva • b · h 'ld ı d K' , ~ zın garp taraflarında az bulut • l r.e .• k betm' dn..... csı ta sı ar arın an J':,iıY aı,· 
şey değildir. ıu, diğer bölgelerde yer yer yağ. lun alacağı talebe miktarı semt vi ayeti emrine verilen ve ııra nesını ay ı~, ~ere. ~ • 60 lira zimmetine geçirt.ı'~r ~ 

SADRI ERTEM haritalarına göre tesbit edile- bekliyen ö~retmenler tayin o. rek başından ehemmıyeth sureL d · l k · ·ı · tı'r ıL murlu geçecek. Serinlilt devam c. D te en ı§ten e çe tırı mı;; · "'b 
- ----------- cektir. lunacaktır. yaralanmıştır. Refik hastane. -o- :.; i 
Sovyetler dü§ük fiyatla decektir. Rüzgar doğuda cenup. Haritada çocuğun oturduğu Yeniden latanbul emrine 30 ye kaldırılmıştır. ÇU 

... l k . . tan, diğer bölgelerde şimalden Beledı"ye mcmurlaı1 yapag a ma ısüyor yer yer kuvvetli esecektir. semtin en yakmınd4ki mektc. kcıdar öğretmen verilecektir. 
Sovyet Rusya ile olan ticari be kabul edilmesi esa,., tutul. Bunlann "bir kıımı yeni mual. Ticaret Vekili barem cetveli el d 

münasebetlerimizde 1,5 milyon :! Pe f b I C 1 muştur. Bu yıl ilk okullara lim mektebi mezunlarından, bir tzmir fuarını açan ve Mani _ Belediye memurları bat~ ~1~ 
lira kadar borçlu vaziyette düt- - r e~ • _ u~a 932 doğumlu çocuklar kabul kısmı da ııhhi ıebeplerle latan. k tB " 

b ı > 24 A- 2 A- b 1 eadaki UzUm bayr. a.m. ında. bulu .• cetveli bugünlerde An oft• ba 
müş u unmaktayız. gus., :> ~us • edileceklerdir. u emrine nakledilmelerini iı. Ti t v k ı Ce E a ' ~ nan care e ı ı mu rçın gönderilecektir. Diğer tar . "' 
.. Sovyetler bu. f_arkı kapatmak 1 10 recep Okullar tedrisat ba§ladıktan tiyen öğretmenlerdir. bugü -hn' · d"' kt' v )151

' &' <( 9 recep • n - mır.e onece . ır. e- vilayet memurları barerll.~ l: 
ı cın memleketımızden yeniden sonra icabederse sımf ve bina Dkokul kitap!an k 1 b d A k d k 1 - eı>' 1- bızır ll 1 h :ı: ı 12 1 ura an n araya gı ece - si de alakadarlara teb ıg 
külliyetli miktarda yapağ al- ' ır adedi arttırılacaktır. Üsküdar, ilk okulların okuma, aritmet. tir. . . B .. 12 r a f1'l~ıı; l'li~ 
m~k istemiıtir. Fakat teklif et. k I ı - -, ı Kadıköy, Eminönü, Fatih semt rik, tarih kitapları Maarif Ve- rr.ıştır. una gore ır 4 li d 
t·k'1_ . fi ti k ld .. 1 va ıt ar 'asaıt ·z:ı n i \'asa ti ez.ani lar 1 O lı" raya ı'ndı"rilmiş 1 1 ı ıerı ya ar ço az o ugun. !erinde bazı okullar yine çift kaleti tarafından müsabakaya C ah d k" A " ' ~ 
d h b 

1 -- crr paşa a 1 srı lıklar 1 ; liraya rıY.anlJlllfı . t 
an ic ir tüccar mal satma. c. - - - - tedrisata devam edeceklerdir. konmuıtur. M f k s d' ·tf1'11 • 

mıştır. ~ o~~c . I~ !~ ~ ; 1 ~ ~6 1~ ~~ Oğrebnen Kadrolan Bunlardan bir kısmı bu yı] ut a liralıklar 15 liraya in ırı k 
Halbuki yerli fabrikalarımız lıcıudı 1~ <': • o lfl uı n 01 llk okulların öğretmen kad. içinde Yctitrilirecek, diğerleri Cerrahpaıa hastahanesinin 

17·~ liralıklar ZO liraya çı ~t. 
diiD yine 2S bin kilo yapağı 56 Akcarrı 18 r ıs ·•,12 00 rolarmm hazırlanmasına dün. de geleceg ders yılı bqında ba- yanında yapılmıf olan Asri mış ır. D te 
kumftaft piyasadan toplamış. Yaısı 20 li 1 ~ 1 ıo 331 1 a~ den itibaren başlanmı~tır. sılacaktır. Yeni kita!)lar basılın- mutfak ile ca~a"• .. h a.neni"' kati 45 l ir-ılık müdii rlerin 1:1

1
.o'I 

lardrr. Sovyetlerin verdiği fiyat imsak 3 . ı ı:ı 81 ~ 8 8 3 1 Bu işle meşgul olmak üzere cayş kadar eski kitaplarla ted- kabul muame!csi dün vanılmı~- lnrı da 50 lirnya ibl:ı& dı ı• · 
h u :id:ın ft~ğıdır. maarif miidiirü Bay Tevfik risat yapılacaktır. tır. tir. 



ı - V AKIT 24 Ağustos 1939 

BLJYOK TLJRK MCJTEf:EKKIRI MER~UM 

UBEYDULLAH 
EFENDiNiN NES~E'DltMEMIŞ YA'ZILARI 

Din düny~nm kendisidir, ilinin dediği aynı dindir. 

lzınir fuarında Milli D i o 1 e köprü s Ü dün b ü-'r· .. :·:···::·· .. ····:·:-·-::--··:·:····••oo•o 
Şefin heykeh · . iGorup duşundukçe 

Y
ük merası m 1 e a \Ç ı I d ı .............................. ·-········--·-

1 kinci gömülüş 
ıİ - 1 - e· . . " .. f tt• Abı· 1 Dün, ''Ömer Seyfettin" in Ka-

~e h Ub 1 . ırıncı umumı mu e iŞ • - ıdıköylind~ki mezarı açıldı. Yirn'ı 
r um eydu lah b.u · yazısına (ilim . o·· b. t k . .. · ı dl yıl yernltında kaldıktan sonrn, 

d 
. dın zmen ır nu u so~·· e . 1 bır insanın kemikleriyle tekrnr 

ın ) başlıg~ ını koymuştur·, . Fakat D' t' . .. l d . t' , yeryüztine cıkışı karşısında tuiıd Diyarbakır, 23 (A.A.) - ı- ırmış ve şoy e emış ır: · -

n 
.. . d "B .. b a· .11• ,~eflcr· duygularla sarsıldım. 

Un 
. k. d d ı ı yarbakır - Cizre hattı uzcrın e. ugun e e ı ve mı ı ') ' ı. . . .. . 

1 1 Yanin a . a şun ar yazı ı · t" · · b" "k , · . r.yoruz Sanatı, dılı, uslubu ve hele şah 
11

• • • ki Dicle köprüsünün ,açılma o • mızın uyu eser!erını aç~ , 1 . . . . 

1 
kl Yarın Tat,.anda, o"bu" rgun" 1 ,utur s. 'Y. etı asla. mazı olamayan ö:m.•.r 

'it· n . . h ı · reni dün yapılmıştır. B,ayra. ar. v ~ ~ · ,,. eser· I Va y, 1 im netıcei tetebbü. ,, la ve deme yapraklari1Je süslü boğazında . böyle bir çok eshle - •Ç•n, g~~çı,_ bu çıkış şaşııac~k b·• 
• .-: ' hususi tren a ıh merasimine da. rin açılma törenltrini y:ıpacıığız. ı~ey degrl~ı. Fakat bu kem.ık yı 
,,,. 11~.Yın ınastarı ar~ı rahmanı· · t' h ı · ç ş k' . . . .. , aınından ıçlenıneınek de elıınd f ı ıı~ -:s ıs ıra at erıni temin edecek bir vetli bulunan zevatı şehre se ız Demıryolu sıyasetınde oteı\1en. >=> 1 d' 

halli~ı-tneınbaı da asan sun'i yola kaymaktır. kilometre mesafede bulunan bu 

1 

beri yorulmaz bir azimle çal ~i - geTme '· y k k' l I' 1 ~ \4U' .. .. "t" .. t" 1 .... 1.11• <::!nf' · d · opragııı uru ve ı ı o u~t ı. 
~c· .' Bu düstur ve bu vol .her za- köprunun başına go urmuş ur. mış o an n ı ı ~ ımıze en et•m k 'ki . . . 

d 
ısınde vasıta melek, ikin- ,; .. k 1 d k .. emı erı zamanın dışlcrındon e ntan ve bilhassa bueiin ilimle bu- Merasimde ba"'ta birinci umu-ı şu ran arımızı arze er ~n oz c.~v- k o· 1 • b'I d 

b tnelekedi ~ .. '.i ı . 1 k tı· "h orumus. ış erı ı e uruyo ı· 
"1.\jı., r. lunur,· ancak din ve bilhassa di- mi müfettiş Abidin Özmen oldu. latlnrımız o an ıymc ı mu e,r.ı. B b ·d. 1 . .. . 

l\l azam 1 11" k d' . . ·ı . . d t 1 en, u ış crı, on un canlı au llır.. 
ıyet aJqı . ın evve ma ı u u ni islam ilhainatını tabiati ava- o-u halde vali Mitat Altıok, Kor- ıslerımıze ve ı§çı erımıze e e •. 1 • 1 - d b b "" · .. 

• ~. • hızzat kendisi meleküti ı:. 0 kk" 1 . · . t kd' 1 · . · erıy e agzın a em ey az çakaı . ,·s· o;,14 h lem ve esyadan dcgyil, c::ıu bulun- general Galip Deniz, hük met er,.. şc ur erımızı ve a ır erımızı < .. .. t" ş· d' b ~. alde 
0 

d · bb · ~ "' d'' 1 . b'ld' . . "en gorınus um. ım ı oslukl<.-
ııik . ra eı ra amy~ dug-umuz alemi ı::uhudu terkede· kanı, müesseseler mü ur erı ve ı ırırım.,, t k. d l .. k. k ınetı 

5 
.. h · ·ı .. . . 'Y • üf . Ik 1 1 rına opra o muş goz ovu -

-~ıı- irıs up anıye 1 e nasuu rek gayba tevecclihle o avalcm !zmir, (Hususi) - Gönderdi. daha bir çok zevat bulunmuş • " Umumı m ctış, a .. tış akr. a •nrında onun zeki, maddi bakın· 
ov ltir an; tecelligah ittihaz et-

1 
l'k' 

1 
k f _. . d 11.ı·ıı· ş r· . 1s t tur J"C.ı.rşılanan bu nutku mu ea ıp . 

ı·c. • :U.t ve eşyanın 1a ı ı o ara arz ve gım resım e, n ı ı e ımız me · .. d 1 . k 1 k" .. .. ltm parlardı. Ve şu kuru kaf?. 
~ ':ı il .-ı .e yeryüzünü ~aşaadar kabul olunan kudreti mutlaka- 1 .... "n Türk sanatkarları ta • Umumi müfettiş Abidin, soy. kt't'T e eyı esere c opruyu geç - . . . d ı...· t f kk" ·ı .• lı- ~e,.,. tıbrı· ılahi budur. nonunu J . -· b' kt k k' . ve hazır bulunanlar da onu m;n ıçın e ı..ır e e ur cı ıazınııı 

"'a . dan aldığmdan kavanini diniyed~ rafından yapılan heykeli görül • edı~ı ır nutu_ a, ço es ı._me- mı§\ 1 . 1 d' uıvtenleri vardı. 
~ıı h 1 11~rı: olan. asar~ kud- bir çeşnii lahuti ve bir rengi kut· kt dir. Bu heykel dokuzuncu denıyetlere beşık olan bu bölge. taki'p ey emış e~ 1

.r.. .. t3"t" b ı d hiç bir ~ey tın akayıkı kevnıyyenın kalbi • d 
1 

. . ~ . mc . e . . de Dicle nehrinin bütün tarih bo. Aç.>Sış merasımının boyle ya. u un un ar an ~ 
Celb' b sı var ır. hm ıse mahsulatını tzmır fuarmdadrr. Zıraat, ınkr - . _ 1 d 0 . 1 k kalhnaınıs. · Şimdi hangi mezarı 

1 eşere nakline vasıta t b' 'lt· . . y .. . . yunca muhafaza. etmıa oldugu pı mas'fn an sonra ıc e ena ~ • ttı.eı k a ıatten ı ıkat etmekle dındekı lap ve saglık muzelerının arasın. . .. .. . .. . . . 1 1 büf' d acsıak içinden tıpkı bunun aibi 
dP~· e e işte - bu ismine a· ı·h • . . .. • ouyuk ehemmıyet ve şohretı ışa- rında h>uzır anmıs o an e en • "" ~ıği a utı çcşnıye hır tacmı nasutı daki meydanlıkta. bulunmakta - .. 1 a 1.1 d d , ı·m kum kafalar sıkışık çene kemik-~ . tniz - nurdur. Bunım . . A • • • • ret ederek bugun açılmakta o an avet ı c.'<\e on urma >e ı ona- ' 
lr iti esatini din olan eim- verır. ~~:· :Millı ~~f~~ızın heykellcrı ta. bu köprünün değ·erini tebarüz et. ta ikram edilmiştir. leri ıve dudaksız gülüşlerle karşı-

h
a?1 ~er'in ihbarını ancak Akıl: hakkı ve her şeyin doğ· 11 cesame e ır. · !aşacağız. 

\ı llkuınet ve hakimiyet\ rusunu arar. Nazarında lahut, --0- Ç orum köylerini Gent~:ral Kazım insanlar arasında gerçek denk-
1~ e kaydiyle kabul ettiler; lahut ve 11asutusiyan ve kava- Fuarı Gezenler liği ancak ölüm ve mezar. basa-
~ ~n telakkiyatı hali sa- nini tabiatte - vazıı Allah oldu- sel bastı L)i ri k ~'-,Yıı.o .. r •. Yeryüzünün kanunları do• 

Vahin ise haleti istiğ- ğundan - aynı kutsiyet kendisi- İzmir, 23 (A.A.) - Fual'I iki ..ı _ 
Ue l', İstiğrak, havvasın na- ne ayan ise de akulü zaife asha- günde yetmiş dört bin iki yüz Sekiz kişiyı" seller Manevra ı'c-.umandan- :Veryüzüııdeki müsavat la.fh 

aıaıc . k hınca heva. galebe edince nasüt- seksen kişi ziyaret etmiştir. -.. kalır. Belki de varılmaz bir mef-
Ut•:- ~~ının ın ıtaı Ye mele· götürdü ~- d · ~e:-uıalidır. Bunda vasıta mü- teki kudsiyet zail ve nefsi em- --o-- l arı na ziya.,et Ver 1 kCıre gibi gönüllerde sakla111r. Fa-
~~ basirettir. lstiğrakın ise marc cebri tabii ile istihsali şc· tik İncir mahsulü Çorum, 23 (A.A.) - Dün sa _ Edirne, 23 (A.A\.) _ Tralt. 1~~: y~rkiı~ a,.~!· sınkı;ı. yaşı1, güzel· 
ıiL Vahy olup olmadığım hevata mail olur. at 18 de yağan şiddetli yağmur. ,.. "f . :\K" o· ıgı, çır ın ıgı, ze a ve ıuıııku, 
""ve · piyasaya çıktı ı 11 )'.n um .. umı mu ettışıl azrm. ı- zenı:riııle zü§:i.irdL"ı, cesurla kor! .. ·,-:. 
~e .... ltntihan akıl ile olur. !şte bu meylanın insanı tarafı ardan husule gelen se er mer. k k k k d h t - - · ""ı 1 - n · yu se uman a~ eye 1 ve <Yı l•u"la·sa lıeps"ın'ı lıeps'ın'ı b' t k 

il . ŞUhutta ilim dediğimiz helake sürükliyerek müvazene- zmir, 23 (A.A.) - Bugün mev keze bağlı Ovasaray, Bovadagı, I ·r f ~ l - d "", • , ır e. 
~ t: ~aarif ve hakayik i11e tini mühtel etmek ihtimali nr- simin ilk mahsulü olaf!- 6400 çu. ve Kayı köyl~rinC:~ ehemmiyetli me"us ara, v~.ayet il :an ı~m a değirmende öğüterek, bir tek şt>y 
"!\ .. ..: k:ık Ve tecrübe ile . zabıt- dır. BuraÇa insanın içinde ' v!c:- val incir mutat merasimle tica. hasarat yapmıştır. Ovasaraydan bu a~ş~m mukelle~ ~.u· zıyafet yapıyor. 

"••nd d b' k ·1 B vtrmıştır. Çok samımı '9:e ne§e- .. 
e tescil ettiği netayiç- dani maaliye cezbeden bir duyO'u ret ve Za.hire borsasına getiril • on yaşın a ır çocu 1 e ova - 1. ):' h .. d \b k Maddenıızın ne zavallı, ıv.: 

b ı o d y d d k' d d' v r 1 ır aya ıcın e gecen u ·ır . . • . . 
lıci"at u unmalı ki müvazenet -milh- miştir. Müstahsil ve alıcılar ilk agın a. a se ız yaşın a ıge . f . T ak. ·b.. ... .. renksız ve he sahsıyetsız bır sı. v 

.. ı b · f b' çoc k ıı i · de b y ı uc::ı zıya etı r ya,nm utıl\n gu- • . . • ; 
· tıe~- _en iya vahin ihbara- tel olunca o duygunun yardımım. tur anda mahsulün üç kısma ay- ır u se er çın ogu m "' l h ll . . f ~ olacağını anlamak ıçın, topr:ı. "< 

ola . ;hn "tlYtci ilmiyenin şey'i va· iftikar olunsun ve ondan imdat rılmasııu kararlaştırmrşlardİr. tur. Kayı köyünd~ altı ki~i kas- lze rna 
5
.:'1 erını,bnlel ıs m ~~~- altındaki halimizi bir kere görnıc -

; ~1'0.dan başka bir şey a~- beklensin. Din bu duygudur. Birinci kısım için tesbit edilen fL bol~uştur .. Bu .ı oyle~d~kı zarar anm, yag armı, a arını te:ş ı- ı 'l
0

Z yeter 
d.iIJd.i tla.~'O.aleyh ilmin dediğ ı Maall melekütidir. Vicdanın yat 11, ikinci kısım için on ve ü. henuz tcsbıt edılm.:mıştır. Ala.c~ re ve~ilel olmD~~ktur. B~tü!1'dfi~u-

1 1

Ruh öı~er, tabiat yapısı gö\'~ 
""- l', ~aşka türlil olamaz. maaliye incizabı duyO'usuylarJır "rt,... k . . . ki 1 • kazş.sında seller goçmen cylerını 1nanrıan ar ırı ·e samımı uy. .. . . 

.. ,~ i...:_ ,. • • 1:> s.u -.u rsım ıcın ıs e z . .L\.U _ 1 t kk" 1 1 b'ld:ı.- Omerden ne kadar yuksek old ı -
Ola ~uk etmıyen ~t!Y ki ıstılah, eh li din e vesavesi ru tur. ,. ~amamen basmış .. bu evlcı· halkı ec nrmr, eşe - ur er e ı l!T• _ .. t d' 

. e ınaz. Meğer ki müscy- şeytaniye dediğimiz mcylanı nef- ş ıle hayvanlar emm yerlere nak. n1!~1er ve geç vakit aynlmı~· gunu, gos er 
1
' 

~geh:niş ola. saniye karşı durulur. Bu, bir r· --o-v k 
1
. !edilmişlerdir. forc1ır. Eserleri ölümünden yirmi yıl 

I' y n .a~adığı, ferde, cemi· imdatdı melekütidir ki, menşd ICaret 0 İ 1 --o-- Tabiatin nadir yarattığı .ve sonra basıldığı halde kapış kapı§ 
8

11 .' ~?ıı ınsana haleti infirad dindir. Bu, her insan için böyle- Sıhhiye Vekili Trabzon· tarihin en güzel bedialarla: süs- c.•kunuyor. Dillerde onun adı, gö· 
b v; "'l'\ı ~nda emin, faydalı bir dir; binaenaleyh insanın lahUti- izmirden geliyor dan geliyor lediği şirin Edirne neşe içinde f'l\Üllerde onun "duygusu ve dudak-
etı'lıl ~,ayat vermektir'. yani yet ve melekütiyetle olan inciza· Trabzon, 23 (A.A.) _ Sıhhiye çal~alanmaktadrr. Donanmış o- latda onun fikirleri dolaşıyor. 

~iYeıe/~yatı maddiye .. ve bat ve münasebatında rehberi, ihracatçılar bazı dilek- Vekili Hulusi Alataş dün Rizeden laı;t çarşını~ kalabalı~. ~.evinç Onu yirmi yıl sonra toprak-
'\titı· ını, hayatı zahırıye duygusu olacağındandır ki· !erde bulundular şehrimize gelerek müfettişliği, vi ve ~etaretın akışı gorulecek tan)çıkaran da yine bu sanat kuv-
'1e~felerini, hayatı fikrlye müslüman, din yolunda, diliy!;, !ayet makamını, askeri komu - şeydir. veti'4:feğil nıi? Sade 'dostluk, yal-
.~etı Yele~ini tanzim ve .işte papasa muhtaç olmayor; çi.inkü lzmir, 23 (Hususi) - Ticaret tanlığr, belediye parti ve halke- • nız: arJ<a'daşlık hangi mezarı aç-
~ e:ın dünyasını, ahret.ini müslüma~a göre; Allah ile kubı Vekili Cezmi Erçin bugün saat vini ziyaret ettikten sonra bera. Nevyork sergısinde t~.r~ış1 h~ngi ölürıün kemiklerini 
~tırn· ek, hayatı hususıye arasına kımse giremiyor. 12 de Ege vapurile !stanbula ha. berinde üçüncü umumi müfettiş torenle\bır başka yere göındlirt-
~ll 1Yelerinde kendi men-J (Daha var) rekct etti. Hareketinden evvel vekili Ha§im İşcan ve vali Sab. Radyo ile Türkçe neşri- müşti.ir?. 
~adim olacak, kendi borsayı ziyaret etmiş, incir pi - ri Osman Adal olduğu halde mem · H kk yasasının açılışında bulunmuş • leket hastanesini ve yapılmakta ,yat yapılacak \ a 

1 
Süha CEZQIN 

C\ 1 b d ı ti • tur. Vekil üzüm ve incir müstah- olan yeni hastane in5aatmı gez - :Kevyork., 23 (A.A.) _ Anado. \ \) o g r u u ev e e r 1 sillerile ve ibracatcıların borsa. miştir. Sıhhiye vekilimiz, bura - lu ajansmın. hususi muhabiri bil. M 1 s ı : r as ke r"ı 
daki toplantısında -bulunmuştur. dak'i sıhhi müesseseler tir.erinde diriyor: 

k f d 
v 1 d İhracatçılar takas primlerinin uzun süren bu tetkiklerini müte. Nevyork dünya sergisinde pav h f" 

· ıciikıe~. on e ra n s 1 ag 1 1 ihraç edilince tüccara verilmesi, akip Erzurum Yapuru ile Istan. yonumuz, bu perşembe günün - eye 1 
1 tesi~' ihraç sertifikası musaddak nüs. bula gitmek üzere buradan ay-J den başlıyarak Jıcr perşembe git G 

00ı; hasının bekletilmeden iadesini; rılını§tır. nü, Türkiye saatiyle saat 11,30 eçit ı resminde bulun-
n edi) d 1 fi h k d b" prevatif t~mi~t şeklin.in kaldı- -o- .. •. da, radyo üniversitesi diye tanın mak Üzere lfrakyaya 
e.t . j~ ev e er arp VU U Un a ıta- rılmasını ıstedıler. Vekıl not al. llk fındık mahsulumuz mış olan Wixal istasyonundan gidiyor 

etıt11 ;tll t f k ı dı. Yeni bir kararname ile dilek. Belcikaya gidiyor neşriyatt::ı. bulunacaktır. lstas • ş h . . d ,,. 1 . f' 
ta1'S ):" a a 1 m ağa karar ve rd j 1 er I~rin y~rine getir~lcccğini söyle. Ordu. 23 (A.A.) - 939 yılı fın yonun dalga uzunluğu. 25,4 met. 'l>Iıs~r ~::tt k:~~ndan ı mısa ı~ 
IW "f '~!\ dı. lngılterenin ezüm, incir, fın- ' .. .. . rt' . · re ve 11 79 Okilosikldir .. .. ' . . an genera 
· ço~ ~t~li <>ltn, 23 tA.A.) - "Oslo ı tebliğdc, bu devletlerin melhuz dık mahsullerinin takas listesi • dık .~ahsulunun ılk pa ı:~n~n y ' • •• •• Husnu _Ezzeydı ıle birlikt~. dün 

(li konferansı" na iştirak bir harbe ancak istiklalleri tehdit. ne ithalini kabul ettiğini anlaş. bugun .Erz.~rum va?uruna .Y~k - 24 agustos perşcmc gunu ve s~bahkı hava taarruzu tecrube • 
~ete Brüksele hareket et- İ d _ . . .. ma neticesi beklcnm d ' k lenmesı munasebetile şehrımız • her ayın son perşembe günü, ay. sınin Eminönündeki safhasında 

~~VVeı hariciye nazırı Saı~d- o ~n ugu. _takc~ırde k:ndıl~rmı name ile ihracata ba~ı:ac:~ı~; de, köy~ü •. tüc~ar, .esnaf, binler:.e nı saatlerde, aynca türkçc neş - bulunduktan sonra Pcrapalas o. 
\· ll~tta bulunarak beynel· mudafaa ıçın gırceeklcrı teyıt o- bildirdi. g halkın ıştırakıle_ b~ret odası o. riyat ta yapılacaktır. teline gelmişler. öğle yemeğini 
~.~ıYetteki h t· t h lunmaktadır. nünde parlak bır toren yapıl - 0 müteakip şehrimizde muhtelif 

~· "llı-.... va ame ı e a- , ll" t " 0 .. · t' T" · .. jl ~ ·•ııi~tir B 
1 

'k k 
1 

b k 
0 

ave en; - n devletle yeni m~. nutuklar soylenmış ır. o - Hong-Kongda ko'·p- gezintiler yapmı~~ardır 
" ..1. ~'.>. • e çı a ra mm u a şam s- . v • .. h ·• · v;,ı11• 'I~ h lo g d 

1 
ti . t tıcaret anlaşması yapacagız, malı rene başta valı olmak uzere şe - Misafir heyet bü.,.;a.: ger·t 

"' .,,, ~ı.' <lltUk ld rupu eve · erı namına saa ıı · · · d - r· b l d S ru" ler yı k ı lıyor ... ' ,,...,,.. ::.:ı res . . diğl'' oıtıı. . se e cereyan ede- . _ su erımızı eger ıyatla sataca _ rimizde bulunan me us ar an e. mini görmek üzere bu aks h çır · lllti k l · k f 20 de radyo ıle vapacagı beyana v d d' . s · u b"t" :.am u. ~ za ere erın on e- . .. . • - grz,. e ı. lım Sırrı, czaı zay ve u un HonakonO' 23 (AA) - Ho O' susi .surette kalkacak olan tren 
tir. ~ h· tak eden devletler i~in tın metnı uzennde mutabık ka- . memurlar iştirak etmişlerdir. 0 0

' • • • • .ng · . • 
\ ır eheın . t' h . ld lınnııştır Bu d 

1 
tl .. l , Vekıl vapurda şu beyanatta d t' t od t f d kong mıntakasmda Çını lngıliz le Trakyaya gıdeceklerdır. 

~U mıye ı aız o u- . ev c er muş ere.r b 
1 

d Vapur a ıcare ası ara ın an . . b yl b'T' k" .. --o-
lıia,,..,llltü orada bilhassa sul- menfaatlerini korumak üzere ara- u un u: verilen ziyafeti Sıhhiye Vekili - 1arr~nzısınke 1 ag ı~a~ u ~l opr~1-N. "ıeai . .. . .. . . . A • f1 e ı YI r ması ıçın emır er verı - Ecnebi ataşemiliterler 

li "l b·· .. ıneselesıyle, bu.,dev.- ıannda teması muhafaza edecek- Ivfühım teşebbuslerımızden bi. mız Dr. Hulusı Alataş şere en - miştir. 
J · ~e UYUk Avrupa grupları lerClir. rinin neticesini gece saat ikide dirmişlerdir. Namtau civarında k.. T . İki gün evvel, rr.anevranın son 

bar 
1
. • ıı:ı.,,t~alnıalan ve ihtilaf ha- hariciye vekilinden telgrafla al - Vapurun hareketine kadar ka_ h k" f . d'' t J aın k aıs • safhasında bulunmak üzere Trak 

katli· l .. edil . . . . .. .. . k k b"t·· 0 d 1 1 f h an or ezıne or apon nıva. . . . n ftfı 11a ve ihtıyatıı bir şe- dım. Bu ıkı buyuk ıhraç mad _ dm er e u uu r u u ar re a , .. .. 1 . t· B d ·ı:-.ı.ı yaya gıtmış olan ecnebı ataşemi-
8 l'eket 

1 1 f d - 'lk zoru ge mış ır. ura a sı e:uı an. 1. tar t~ !>'· etıneleri keyfiyet- demize pazar olan ngiltere piya. servet vasıtası o an ın ıgın ı d 1 "' b" . b 1 k .1 . ıterler geri dönmü~lcrdi. 
)İ8 o:ıot'\iı:ı''l _ . "kl ... t 't t . 1 1 rrı mı~ ır çoK a ı çı gemı erı y . . enı 

1
11 ~u ec.egini söylemi\?· sasının son senelerde fıyat şart. yu enışını esı e ınış er ve a - b 1 kt d armkı ibıiyük geçit resmini 

1 
.... eo \\ AARA"'fic;? d u unma a ır. . b ıS' ~ 1'il · w ~ u a ları~~z dolayısile g?~.i~. ~ikY:ı-8- kışl~mışlar ır. . . . . . . görmek üzere hı:_. akşam hususi 

ira l'flOJ, q ~~el, la mubayaa edemedıgı uzum, ın. Zıyafette Srhhıye Vekılımız Hududun !ngılızler tarafında. trenle tekrar Edırneye gidecek-
' 1411

1 
~evıetı23. _<A.A.? - ~slo a bOn<e cirlerimizi bunC!an sonra geçen bir nutuk söyliyerek demiştir ki: ki kısmında sükunet hüküm sür. lcrdir. 

ıtnıı~· . '~or.,,e erının. Fınlandıya, senelerden çok daha fazla mik - Bu güzel ve değerli mahsülü. mektedir. ===================== 
ndirilrl'lh lüks ç, Danımarka, Hol- tarda alabilmesinin temin edildi. müz bütün memlekete ve Ordulu. Öğrenildiğine göre Kowloon ya tarafından Hongkon(a gitmeğc 

r
a çık ı bu Cnburg, ~.elçika kon- O~ U lfD IUI Z ğidir. lngiltere i!e münasebetle. !ara refah, saadet vermesini te- rrmadasmın arkasındaki mmta - davet edilmişlerdir. 

~l'. akşaın nıhayet bul- rimizde ü~m, incir, fındık ta • menni ederim. • kada bulunan ecnebi kadm ve Mevzuu bahsolan mrntakanm 
• 

11
• ~feran kas usulünden istifade edeccğin. ı 10 ton olan bu parti Bdçika- çocukları bir ihtiyat tedbiri ol _ genişliği 400 mil murabbı ka. 

:ın :ıtııi 8 sonunda nesrolunan den ehemmiyetlidir. ya yüklenmiştir. mak üzere hükfımct makamlarr dardxr. 
tf e:.u. ,., 



4 - V AKIT . 24 Ağuatoe 193§ 

sandalmlar cemiyetindeki ihtilal 

Biraz da Eğlence 
.. ..._ _______________ .___. ____ 2- Z$ ~ ~~ 

BUGONKO BULMACAMIZ 
" SOLDAN SA~A: 

1 - Bulgarların hak iddia. ettikleri bir toprak, 2 - Çimen .. 
Kayıbı bilen, 3 - Rusyada bir nehir .. Halayda bir ırm:ık, 4 -
~ hududunda bir şehir, 5 - Şans .. Fasıla, 6 - Bir uzuv .. 
Esas, 7 - Türkiyenln merkezi, 8 - Bir Yunaıı filozofu, 9 - Dü. 
şiiklük .. Bir harf .. Bir harf .. 

YUKARIDAN AŞACIYA: 
1 - On iki ada, 2 - Bir nakil vasıtası, 3 - Ses .. Kırmızı, 

4 - Bir nota .. Aza.met, 5 - Çıban .. Çift .. Mısırda bir şehir, 6 -
Bir harf .. Kuş tutmağa mahsus yaplfikan bir 'şey, 7 - Anne .. 
Hür bırakmak, 8 - Baş .. FraMa.da. bir gehir, 9 - Bir adet ... 
Etrafı su ile çevrili to~rak. 

,,. ' 

S-Al<I· 
*'*1)••••••••+••••+••'0#+•++•••+ıt1ıı&•+•A&•+ A+••"•tııı' 

''·' N.7u~!!~.,..... ;:! Çevören f 
Pearl auck lbrahim Hoyı t 

*' .................. .,..",..., 57 ••••••••••••••••• ~,/ 
- Hayır, hayır!.. Istemem .. 

Biz bir ailedeniz. Sen benim oğ
lumsun. Ben de ~nin ananım .. 
Bunu para için değil, hat:rın için 
yapıyorum. dedi. Fakat Vang 
Lung kadının bir yandan istemez 
gibi davranırken, avucunun açı. 

iarak uzandığım gördil, içine pa. 
ralan saydı, ve bu paranın yeri. 
ne harcandığına hıandı. 

Sonra, domuz, sığır eti, rnan -
darin balığı, bambo tomurcukla. 
rı ve kestane sa.tın aldı. Çorba da 
pişirilmek üzere yuvaları cenup 
illerinde bulunan bir dizi kuru • 
tulrnuş kuş; kur;.ıtulmuş köpek -
balığı kanatlan ve daha bildiği 
bütün ince gıdaları satın aldı ve 
içindeki o yan~n. huzursuz. sa • 
hırsızlığa beklelx, denirse, işte 

bu şekilde bekleei. 
Yazın sonu deMek olan, seki -

zinci ayın pırıl pırıl yanan. pırıl. 
dayan alevli, yangın gibi bir gü
nünde Lotus Vang Lung'un evinf! 
geldi. Vang Lung uzaktan onun 
geldiğini gördü. Kadın adamla. 
rın omuzlarmd.ı taşman bambo
dan yapılmış kapalı bir tahtıra
Vana binmiş geliyordu. 

Vang Lung, lar1alarıİı. etrafını 
çevreleyen dar patikalarda bu 
sedanın o yana buyana sananı . 
şmı seyretti. Arkasından da Tu. 
tinin yüzü görünüyordu. O es _ 
nada Vang Lung bir 18.hza kadar 
bir korku geçirdi ve kendi ken -
disine: 

Evime kimleri getiriyo . 

nım?. diye söylendi. 
Ne yaptığmm zerreoo farkın

da olmıyarak, sUratle bir çok se
neler karısiyle birlikte yattığı 

odaya girdi, kapıyı kapadı, ve 
amcasının karısının kendisine 
seslenerek: 

- Birisi geldi. Dışarıya çıksa. 
na .. deyinceye kadar, şaşırmış 

bir halde odanın karanlığı için. 
de bekledi. 

Ve sanki kızı <.vvelce, ömrün. 
de hiç görmemiş gibi, başını ye. 
ni elbiselerinin tizerine eğip göz. 
!erini şuraya buraya dikerek ve 
asla ileriye bakmıya.rak utana u. 
tana. dışarıya çıktı. Fakat Tuti 
şakrak şakrak cna seslendi: 

- Yahu böy1e bir iş yapaca -
ğımızı bilmezdim. dedi. Ve adam. 
lann yere indirdikleri iskelenin 
yanma giderek pc.rdeleri kaldır. 

dı, dilini şaklattı ve: 

- Çık dışarı benim Lotus ci. 
çeğim .. İşte Geldik. Burası evi,n, 
bu da sahibin! .. dedi. 

Vang Lung ı~kemleyi taşıyan 
adamların yüzündt: yayılan kah. 
kaha sırıtmalarım görünce sinir. 
lendi, aklından: 

- Bu herifler kasaba Mkakla. 
rmın serserileriafr, ciğerleri de 
beş para etmez .. diye geçirdi. Ve 
kızdı. Yüzünün yanC:ığmı ve kı -
zardığını hissetti. Onun için de 
yüksek ~sle kom.ışmaktan vaz _ 
geçtl. 

Derken perdeyi kaldırdı. Vang 
L.un.g daha ne yaptığını anlama_ 

• VAKIT
4 

ABONE J'ARlfESJ t 1 
Mtmltktt ı11mlt ' 

trlndt dtııttdll 
Aylık 95 15S f\r. 
3 aylık :wo •25 • 
6 aylık 47!> s:ııO • 
ı yıllık 900 ıaoo • 

J'arifedeo HaJkaD 1:1ırliRı 
d0$iiJÔf 

ıcıa ayda utuı ırnruf ·erıerr 
Posla bırllğıne gırroeyen > ııı 
ayda )'elmi~ be$•U ı.:urııt 11 

nıedılır. h 
rı rııt 

o\boııe kııyılını bıldıre ,IJ(ıl'r 
tup •• lelııral ucreıını. 1it 

n~• pıırasının po•la veya b9 d• O 
yulhınıa ücretını ıdsre 11'" 

ıcrır.e alır. •' 
ııııt/I 

J urkiyenın hu posııı "''' 
rAfilr b 1< 1111· 11'' o o " •• • ~reli 
o\drcs dt'ğ1~11rııır il 

415 ı..uruşıuı 

iLA:>. CCH~Tı,ı-.td 
rıtı!G 

l'ıcaret ılAnlıırının sıı 111 
ıurı 

saıırı sondıın ıttb1ren ıl• b' 

1 fıılıırında tO; IC' 511}f11IRrrll 1 
kuruş; dördüncö p~I• 111cıı1 
ı kıncı ve ÜC'Unrude 2 • bl~ ıır' 
t: başlık )'anı ı.:esn ·ect 
dır. ~ııır1 

l:Hıyı.lk, C'Ok dt'\'tHTıll · rı ,,r 
renkli ılan ,·ercıılt're •) 1ı~'' 
lndırrn~ler )'il!Jlltr llt'•1111 1 

1 ~ı . 0 1;urın , 
rın sanlıın • saıırı 3 \lfl' 
l'ICAIH '\\AHI\ ETi E Ol· 

i\r·çri\ ıı.A:-:ı .. ~H u o 
ı ,, ~ 

1$ır cJelıı 3U ıkı ıte " t 
• -~ 1 

tlcf:ısı tl5, dört del.ı' 1 '. ,11 

defası 1 UO kuru~ı ııı 1 t 1 ,,ıV 
illin verenlerın J)ır detıı~~rıı•t 
,·ııdır. l>örı ~aiırı ı.ır~t'n ıl ~' 
fazla ~atı rları tıe~ 1; ıırutl'~ 
-.ıp rclılır t1ı1#rll' 
\'akıt hcın do~rud:ıP ~n 

ıırıı 
; ·:; kcndı ıdare \erıuıJe, \Urd ,.,, ' 
kııra caddesı nılıe \ 11 '1 ıııt· 
a 11 ı n ıb l\H:\1.&. ı .EIJ lJ ı. ~,~ıı 
llı1ıı Burusu eh.vle ııAıı 1 ıJP 
eılt>r . < llıırorwn 1tlt/u1ı1J· ~ • 

~~~~~!!:::::Z! b;:. ~l 
ya va~it bulamada~· awetııı ~dır. 
tahtıravanm gölgelı h b~~ ~ D 
Lotus çiçeğinin bir ~s.rı~~-alt 6 1'\ıs 
dar sakin bir halde \C f'Or) iıı 

(DcıM ~rı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
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Yeni bir ke~if 
Tayyare yangmlannı 
aöndürecek bir mayi 

bulundu 

•• Omer Seyfettin ihtifali Danzigin son günleri 
7 l\önisberg zıhlısı geldıği gün 
~ bir nümayiş bekleniyor h~:e~~:bi/:r:;:tü~~: Merhumun kemikleri dün 

mitlerdir. Bu alet sayesinde ye-

ş re diiftiikt•n •onra tayyarede Kadıkögdeki mezarlıktan 
ehirde on bin polis var =:.T.';:re ı;:~; :ı::; 

J'ransızca Par·s So" ile Danzig mevkileri arasnfdaki düımez icat edilen hususi alet. asrıA mezarlığa naklolundu 
~in Danzı· a'eı go.:ndenr.ır .,~:azoel.· ten dökülen bir mayi yangının - • münasebetleri mütkülleıtiren ~· hususi muhabiri Hemi birçok iktısadi anlaımazlıklar önüne geçmektedir. DUn bUyUk ve yaratıcı u.nat~ un latanbul tllrkçeai, en tabii Kehfimiz, Bir kııyl§m teaiıi gibi 
~Yazıyor: hallolmuı gibidir. Tayyare havada urarken da. k&rımız Ömer Seyfettinin ik!n- bir lisandır. Kliee olmuş terkip· nuvelleri o zaman pek şayi olan 'im zig. büyük bir hastalığa Milletler Cemiyeti yüksek hi yangın çıkacak olsa bu mayi kere gömUlU§U töreni yapıldı. lerden başka ltızumsuz zlnetler kozmopolitlikle mücadelesinin L 
· b· U§ .~nsanlar gibi: Bir gün komiseri Dokto.r. ~ruk~~t'in otomatik bir surette motörün j Hava . ~~unun başlayı~, ~a ~Ukilememize ~ez. Y~ı f~~~idir. Ziya G:'kalp Türkçü _ 
b·~ ~un hasta ve daima §İfa Al~an .devle.t re111 ~ı~len zıya. üzerine dökülmekle yangın evvelce ıl~ edılen pro~mın iık lisa?ı~le konu3mak, l~ını bır- lugun esas~~~ı ad_r eserinde ''Ku-

~~Yuk krizler arasında, te. retı netıcelennden bın de mu- mutlak surette önlenmiı ola- ' kısmını bıraz sarstıiı içın Mat· leştırırsek edebiyatımw ıhya ya- manda ettıgı hı.:uut bölüğündeki 
tiy •Yle mefgul doktorların hakkak ki budur. Hatta burada caktır. mutbaba mesarlıtında çok kiti hut icat etmiş oluruz." Mehmetçikleri gibi gurur, tefa. 
~ar ve arzularına göre teh· dönen bazı pyialar doktor toplanamamıttı; Belediye Mezar- Ömer Seyfettin, edebiyatta bir hUr, menfaat hlelerinden uzak _ 

tı ;;•ya tehlikeeiz.. Brukhertm ikinci bir defa ola- Yeni Neşriyat !ıklar MUdUrlUğllnün teıtlbatı ile lhtilil beyarıııameol demek olan b.,. diye yazar. 
tr al göze çarpan bir hu- rak Hitleri ziyaret edeceğini yol kenanndaki mezar açılmış ve bu makalesine şöyle devam et· O, bu hislere sahip olmakla 
b~rbcst tehrin gayri meş- Sildirmektedir. Ömer Seyfettinin kemikleri 91ka- miştir: kalmamış yazdarında devrinin 
Iİ~ ~c!i:ilde ve tim§ek sürati. Fakat doktor Brukhart, ziya. Oluı nlmıştır: Tabut yer yer çUrUyUp "Hareket zamanı gelmiş, hat- gençllğine hep bu hisleri aşıla _ 

8
. hlanmakta olduğudur. retimde bana:· dağıldığı halde dişlerine vannca- tl geçmiştir. Maziye, dUne, itiya- maya çahtırıııtır. Bugün hiı.la 
·~kaç gün evvelki askeri - Danzigi terketmek niye. Du fikir ve edebiyat mecmuası - ya kadar kemikler ok\ufu gibi d11- da aldanarak, maddi dllfilnmelr mekteplerde okunan "Diyet, Pem 

\./ geçit ve ayın yirmi birin- tinde değilim, dedi. ".ın 34 n~ın:ır:ılı ~ayı~ı l\lu:ı:ırrcr Şc- ruyordu. ten vazgeçmemeliyiz. be incili kaftan,, gibi nuvelleri 
·~~ul üzerinde suya indiril. Yirmi bet Ağuıtoıta limana rıf, Te~·rık Arıır:ıd, Tiıfııt Ilgaz, l\lus- Saat on ikiye çeyrek kala, ~e- DUnyanın en mükemmel, en şeref ve haysiyet duyguları tel. 
olQJ\ nemı· mu·· nasebetı"y'ıc 

1 
k l K"' . b k tara :\ıhat, Heş:ıt Ekrem, Samet A. naze otomobili kemiklerin konul- sade ve tabü bir sarfı olduğu bil- kin eder "Tuhaf bir zulüm N k 

c ge ece o an orıngs erg ru. _ 
1 

. • • • , a a merası"m son ı"kı" tezahu··- .. .. .. . .. .. k 1aoıdu ve Jhan Tarusun yazılnrıle duğu tabutu alarak U&Jdldara tün llan Alimlerince ıddia ve rat,, gibi hikayeleri gençligıV• f 
vazorunun zıyaret gunu ya • ·. . . . . . . ga -ş. lotkil etmektedir. laıtıkça tezahürat ve ııerainlik '"""' clm•ıllr. Tm•r• edoru. varm11 ve~ dııotlarlle arka- beyan edıJen tUrkçe sarfımızı ta· !etten uyandırmaya uğra§an . J'"?•. dikkat noktalarilan gittikçe artmaktadır. daşlan da onu takip etıniflerdir. rumabyız. Onun üzerine ifsat e- ''Topuz'", "Kütük'". (Debre),' 

~- ıkı ~ydanberi ecrbest !•· Kruvazörün limana ııeloceiii nebi gazetecilerin kovulacak. Tabutu Kabataşta bekleyen dici bir leke gibi dil,şen ecnebi ka- (Kaç yerinden), gibi d-Oğrudan 
•u ı>olıs kuvvetlerinin fev. gün büyük bir nümayiı yapıl- lannı bildiriyordu.. Fakat bu başka bir cenaze otomobili alm\4 ideleri atmalıyız. Arabi, farlsi doğruya milliyet duygusu ve mil 

artt 1 l d k 1 haber henüz teeyyüt etmit de· ve buradan Zinclrlikuyu~ gidil- edatlan asla kullanmamahyız. li gurur veren yazıları vüzlerce 
fia1 ın mış 0 ması ır. nıası ve halkın heyecana apı • ğildir. mi§tir. Hele terkipleri mutlaka, mut· hiklyesinin ilk hatıra g~lcn ör. 
b· en serbest şehir polisleri ması beklenilmektedir . . ~~ kadar olmuıtur. Bunlar Fakat ne Leh, ne de Danzig Oğrenilcliğine göre Förster Kadıköy mezarlığında ömerin liı.ka tUrkçe kaide ile yapmalıyız. nekleridir . 
. ~n getirilen silahlar ile mahafilleri bununla fazla ala.. ile birlikte bir gün ben ve Daily e~ yak~ dostu A~i Canip, Hakkı O ~akıt, lUzumauz arabt v~ farhd HAii. unutulnıayan, hlli. zevk 

~-· -faa i 
1

·n ··ıh· kada .. .. kt y ln Herald muhabiri Scott aynı lo- Suha, Kita~ı Halıt ve diğer bazı kelımelerin kendi kendilenne sa· ve sevgi ile okunan Ömer Seyfet. 
mu ış surette r gorunmeme c, a ızca • . ö · " "' ndırılm b 1 1 k 

1 
· t" · ·· k kan tada yemek yerken mcvcu. aşınalan, merln ti. Harbiye sınıf vupcaklannı göreceksinız. tin fikir hayatımızda bir merha. 

r L If u unuyor ar. proto o vazıye mı muna aıa ' · nfv led" lqt ilk naz d b k t- .. ktedi 1 diyetimiz, Danzig nazi şefini arkadqlanndan bazılan bekle- SmFmnyUöz cncSsyn.m ır. Bu merhaleyi bugfuıUn ve 

• 1 

ar a u uvve _tme r er. . rdi B" taraf da n--· O h -"- 16 da ed" l'llükcmm 1 b' ta K .. · be · · k sinirlendirmit ve bu sebeple mışle . ır ta DAmn zaman e&Jı&Uo yaşın o. yannm genç ıp ve mütdekkir. 
olacag"'ı de ~.r arruz vka- da onıgsD rg. gdempısıl umakn- ecnebi gazetecileri kovmak he Birliğinin Reisi Hakkı Tank, ö- lan Ömer Seyfettin, makalesinin leri onun yazılarını katagorilere 

a goze çarpma • nınm anzıg e o onya o- • • d k t •-"-'- · · . . . M"ll 
1 

r __ . . vesine kapılmı• menn daha bazı sevenleri iltihak IODUD a fUDları y~or: ayırara ewuuu etmelı. Ömer 
mıscrını, ı et er \,...ClTiıyeti 'S' öm · l Se ... +' ttin k g be t h · Şa k' .. k k k .. . . ı..__ etti ve erın, yen mearın' -Ey gençler ey ,,.. .. ,,n ... eski de 3 .. e anca o zaman vuzuh ve 

'Ya ser s ıe n r ı yu se omıaerını ve aer&A»t Bilhuaa dostumuz Scott, Basın Kurumunun bQuA'IP bir çe· ' wue\&&6 • sarahaUe anJıııaılabilir Şu m h k 
· Ya gecen Alma k v t h" · · · · • F • b 

3
- vlrden kalma mekteplerin dar "5' • u a n~ ~ ~ .. n . u ve şe ı~ ~enato reısın~ zıyaret e~ önler in asa iyetini fazla tah. lengi getlrlldi. terinde kuru mralar UL kak ki Ömer edebiyat aleminde 

~~ amen m~zahır dav. meıı ıcabetmektedır. rik etmif olacak.. Saat blrl kırk~ Omer Sey- ~llatakbeli kıuwnak 1 in asla ölmeyecektir • 
. ~.....i-.ve bu ıekılde Versay Fakat acaba kumandan ne . . . . fettin ikinci kere gömllldU ç ·· ·· ·· 
•t -~1 ı hükümlerine teca. -kilde bir resmi ziyaret yapa. Bır kere kendısı Danzıg teh. • calıflll gençler, sizi bekleyen va. Aka Gundüzun habralan 

o \llh... r · · "l"hl k 1 h ömerln edebt tarihimizde bir ·r ı k .. rd s· bUt'" · · ıı. • -.._kta ve Almanyamn eak, merasim ro~ramı kiwle nnın sı a ~nma ta o ma.sı a. ' ... zı e er pe agı ır. ız un Alı Canıptcn sonra, kcndisirir. 
~.' fa~e~ takviye edilmek. WfıAdaiı, ~tamim bc~~i .r ? atmakla ithaJ!l_e. merhale olduguna şUphe yoktur. dlln~ sizi ve içtimai hievcudiye. , diği ~ çocukluk,.. mektep, 

f)ol akat öyle pnnediyorum cakbr) Cll1iDii Utana Je eerben ~ n:: ·~ ,.., •met 'Meaen bir mJlleti meüek, hayat arbdap, ~af" 
b 0nyalılar ffmdikf halclC Iıte bugün için mevzuu hah. tehirdeki aoayaliıtlerin listeli· kımın ye iu· k~ U~ ple - lıkJanıı hepsi ne arkada§ olan A· 

t ~ata vesaik toplamakta solan en mühim mesele budur. nin Gestapo'ya veriJmi§ ve bu rabil~nlere ki:~ ...... \'Ulf~, be lçbı dllpıınJarmwa tc.nunak kagUndtı.z, Ömere alt bazı batıra-
1~lahara protesto etmeğe Derhal ıu•u da kaydedelim ki liste üzerine faaliyete geçilmiş sevgı gösterme Şitll ~~ l&imuhr. TOrkler ancak kuvvet. larım anlattı: 

' &Clllınaktadırlar. bu gibi hadiselerin Danzigde olduğunu bildirmiı: üçüncü v· d.!3uıundan sonrarada, "ômer a..ı!~ ll ve ciddi terf:kkl ile blklmlyet. - "Biz çocuktuk. Yunan mu ~nra b .. 'la k ela ·· k ·· · on mUı ve o ~3 Jerlnl, mevcudiyetlerini muha • Mrebesi ol rd Babal tı~ ugunkü vaziyette de sinir muharebe.ini uzatacağı r~ geçen gun u re~~·· fettin" ln hayat ve l&D&b hak· faza edebilirler Terakkt ise il • · . uyo .u. anm-;z 
i Yanın Danzig limanının, ve gerginleıtireceği muhakkak- geçıt ııras~da bqlannda ~ ors. kında samtmt konupıalar yapıl· in fennin ed~i tm be imi • askerlik vazlfelenyle aynhnışlar-
/!.ollarınm, postalann ser- tır. ter olmak uzere geçen nıu:ı mu. br ~- • da' in .. ,.:a_ !..,1 clı. Babalan askc·rde olan çocuk-qgı ·· hafızlan · · k k · mıı · ~ arum ..__ ... a ~1 

• lar i"in fplikh ed b' f ' leh ve gumrükler üzerinde. Alman hukuqinaılanndan . nm reamını çe .me lS. önce Halkevl Bqkanı Bay Ab- dır. Bunları netlr için evvelA ll- nın. ~ an e . ır sını 
1 

1fl ı..ii· ~ontrolünün kati sure:. mürekkep bir heyet ..W günü temıı; fakat bu hareketıne der- t Halit Yqaroilu, kidir b!Ur olan milll ve umumi bir li. luıus açmışlar: bızı de oraya ~ ... ~_ıle iktifa ettikleri görül- Danzig yanındaki (Su tchri 0 • hal mani olunarak kendilerine :.; bqlangıçla sa.u &ÇJDll, ondan ~ Milli ve tabii bir lisan kcydular. Ömerm zekisındakl 
M~ır. lan) Zopotta toplanmıttır. Bun sekiz saat zarfında şehri terket. s~nra Ordu Mebusu Bay Ali Ca· olma,,,;. ilim fen edebiyat yı"ne c~\'valiyet daha 

0
• zamandan gil-

... ~ f"h p 1 · · · ·1 · ·d· ' • ' rlUUr Her gUn dıkkati celbed 
. . a ı olonyalılar ile arın reısliğini memleket dıım- mesı emrı verı mı§ 1 ı.. nip Yöntan eu gtı.zel hitabede bu· bufllııJdl gibi bir muamm& ha • i bi kA. . en g11ıler arasında gerginlik da kalan Almanların ıe-!i yap· Scott'u Gdynia hududuna Junmuttur: llnde kalacaktır. Ancak zevk ve ::at :ı:~ezdiescnBegöstermezıe 

h 0 rnamaktadı maktadır k dar h et · t lUk ı · n, onun ze· a~ti.in ha . r. .. . • . . . . .a .. ~ötüren memur gayetle Ali Canibin hitabesi fe v ,rıya, eme mevzu ~a klsını dalma kantakt yaparak kı-
~ d!seler geçen. Çar- Jun heyotı rem Danzıg aer- cıddı bır tavırla: . "Bugün kemikleri Mahmutba· il.yık olan o .U.lU Uaanı, eekı li. vılcım çıkaran elektriğe benzet'· nberı serbest §ehır se. best tchrinin beynelmilel ıtatü v sanı bet uırlık bir mantıkaızlL rlm · öm 

1 

. .,reia Greiçer ile Danzig. sünün artık mevcut olmadı" ; - Merak etmeyin yakmda lba mezarlıgından asri mezarlıla im 'bir tuhafiılm 4o1ımluğu ,' Bır g_Un . ~r, ~ekte~e an-~\lkaek komiser Koclaki a. ve serbest tchrin bundan !:. yine Danzige dönebilirsin, yal. nakledilen Ömer Seyfettin 1920 dUnkWerin lf11nmı terkedellm. tipırin getırmıt: ~· kimlmız Ma-
. cereyan eden müzake. ra hiç bir tekilde bu prtlara ri. nız tehir Almanlara geçinceye mart~ altıncı gUnil tam 38 ya- r.utarile, kaldelerlle Jl.ll1&C&k k€uonyadan, .. k!~ Anadolu· 

Vaziyeti biraz nazikle§- ayete mecbur olmadığını bil kadar bekbmeniz icabeder. pnda gozlerlni d\lnyaya yum- olan konUfUlan ttırkgeml&l JUL da~,!~lme mülazım, kolağası ço-
old ... · k di . . • Demi§tir muştu. cH...a- _, __ ... ol C!Jıuan, o :zamanlar bir acı ağaç-

ugunu teyıt etme te. rmıttır. · Ed bi t 111..1- •• inde 1..a.. imi. oa- IODl'I. a-~ an tan ı.......... bir -y .r~tm · i Y G 1 de kan b' · 1 e ya ve .ıaau- aaem._ '™"" ..ıI ldnJdnlr.e raimen muha ._.... - ~ emış z. 
'lrı P I eçen er n ır nva- ıte Danzigin son günlerdeki merhale oldujuna fÖpM etmedi· mUt ubl kaldı • ömerln btltiln hastalıklara iliç 

iZ o onya idarecileri yet, serbest şehird~ki bütün ec. vaziyeti bundan ibarettir. ğimiz bu mllatean& .ıtf. daha fıak&r ve .r; :.Up llnetl~ diye getirdiği antipirin mektepte 
1908 de bana gönde~ bir mek-~ iyi ~· ömere bir ad 
tupta ayııcn "Ben, edebiyatta lete 0 zaman Y.cni llaan dedi .. takbk: Antipirin Omer! Fakat 
yalnız ıanata kall of1&m, ldebl· flmJz dil lhwAU Omer Seyfettl. ömer antlpirinln, bq ağnama jyt 
yatı pek kUçUk 16rmUt olaca- Din benUz 26 yıllık, Ziya Gök • geldiğini bize isbat etti. 

Bandırma liken Dikiş yurdu 
ğım. Halbuki o, benim nazarımda alpm tabirince masum ruhundan Baıka bir gUn (blr güzel kitap 

0 kadar büyüktür ki ... Cıhalıtin bu suretle feveran etmiftli'. getirdim) diye geldi. Atlas Ta· 
nasuti duyguların alçald:iı be- Alla revnakını, tazeliğini kay. şan! HulQai matbaasının harita
şeriyet için bir kurtarıcı sayıycı- betmeyen ölUınU:ıden on dokuz lanndan başka bir teY görmlyeu 
r!.lnı. Nazarımda edipler Adili:-:· yıl sonra hill mektep kitapla • çocuklar, bu defa da ömere bu 
iare karşı .. in~anlar~ ~efrıt tallın rmda yer bulan, edebiyat zevki- adı ve~e~. Öm~rin zeki. ~fha
edecek murşütlerdır. satırlarını ni tatmı§ genç ye ihtiyar dimağ. lan değiftikçe llkabı deifşirdi: 
azmıştı. İ§te fikrimce, Öm~r ıarm ellerlnden düşmeyen gilr.el Deli Ömer, Şair Ömer! Tuhaf· 
eyfettin tetebbll edilirken onun eserlerin sahibi,demin söylediğim tır ki en bUyUk hikayecimiz, ro

rlerinde bu kanaatin - vuı- gibi sadece bir hikAyeci sıfatile mancımız olan Ömer, edebiyııta 
ve vasıtalı - izlerini ara· değil, bir fikir h:ıvarisl haysiye. piyes muhanirliğiyle bqladı. 

malı ve ortaya koymabdır ki fr tile tetebbu edilır.elidir kl şahsi. Hatta beni de te§Vik etil. Uzerl
kir ve edebiyat ilemimizde onun yeti ve ehemiyeti tebarüz etmiş mlzde, lisani şivesiz olmakla be· 
rolU tam ve ki.mil oJarak anla- olsun. On.un ara sıra sırf bir fan. raber, bize komedi, vodvil değil, 
tılabilsin. 1911 niunında ilk sa· tezi olarak yazıverdiği lld ~ç mi. asıl sanat eserini tanıtan rahmet
yısı çıkan "Genç Kalemler'' in, r.ahl hiklyeye bakarak temiz, ll Manakyan, Abdi, bizim piyes-
imzasız bll§makalesi onundur. genç, ve yine Ziya Gökalpm ay. lerin, en tabii yardımcılan idi. 

"Yeni Lisan" Unvanını tqıyan n• kelimesini ku'!an&YJDI, ma • Sınıfımızı geçtik; o Fmrneye 
bu başmakalesinde ömer, o za- aum ruhu hakkınc.a hüküm ver. gitti. ben önce Kuleliye geçmlş
mana kadar edebiyata hikim o- meye kalkmak ç.:Jk eatıhbeyinlik ken, Ömer oradadır diye sonra. 

"9 P•'' lan terkiple mülemma lisaDı IÖY· olur. O eberiya en &§lrl mir.ah! ben de Fmmeye ğittim. ömerin 

1 
.. ni" ~ le tarif ederek söze başlayordu: hikiyelerinde bile hasta, prJa _ cevvaliyetl yalnız maneviyatında, 
·· fe" ~d "Eski lisan nedir? Asla konu· tan, nümayişçi tipleri maskara fikriyatında değildi. Uzviyetind~ 

~Jı ınnada dikiş yurtlan Yukarıdaki resim Bandırma -nektedir. Okul bu yıl 11 me- şulrnayan, 18.Unce gibi, ibranke etmek suretile gençliği irşat et. de öyle idi. İdadi birinciye geif:· 
;neler i~·n:lc biiyuk m:k. 'iken diki~ yurdunun bu yıl :un vermigt'r. Tr-l•bcnin hepsi gibi yalnız kendisiyle meşgul o mi,Ur. Efruk Bey serisi bu nevi ceği güne kadar çok afacan bir 

1 
• artmakta, faydaları da verdiği mezunları hocaları Ba. fa pek iyi dcre:e i!c mezun ol. lanlann zevk ve idrakine taafüık j ~serlerinin başın~a gelir. Primo. "ocuk olduğu halde hiç vukuat 

llısbc: ~-:: çoğnlr.ıaktadır. yan Semiha ile birlikte göster· muşlardır. .eden bir şey ... Konu~tuğumuz li- Piç, Hürriyet '!:>a~Takları, Eshabı ı (Devamı 11 incfdc) 



1940 olimpiyadı ·oyunları 

Gelecek seneki oyunlar için bütürı 
hazırlıklar tamamlanmış gıbidır 
Helsinki, (Hus~si) - Fin. de- günde 7 500 kişinin .,.~;~ 

landiyanın gündelik faaliyetle- yukuluğu yapacağı hesap 
rinin en mühimlerinden bin, nıektedir. ___...,,,,., 

. 19~0 olimpi_ratlarm.~n m~ml~- A İl C ılık 
. .. . . . . . ~ ketın şerefıyle mutenasıp bıt aurıı· 

Emınönıı meydamnda ~e'111r1ı gazdan Yenıcamıc sıgımyor · k.ld .. k l f Berlin ') 1 (AA.) - .. Dünkü hava tatbikatı esnasında ha1k 
şe ı e mu emme ve muva - ' - · }ık gu• 

Istanbuıda ı. kı· ncı· hava ~~l~~~~~lk~l~~f~~~ ~~~~em~~·-. ~~r~~ıı~:;: ol;~n~t:~~naları· 
leket, bu gayeye va;mak için nm neticeleri ş~nlardır:MacŞr) 
hemen hic bir fedakarlıktan 1 - Lumnıozer ( 
cekinmem;ktedir l88 isabet, (Al· 

taarruzu due e n yapıldı ~e ~::~~ke~~;~f.e~r~:~~v:ı:: ma:)-28~i?s~~~t.Bongart) ~82 
· d · d · · · 3 - Manfredi ( l tal"·an .. sın e ra yo neşrıyatı ıçın mu- . J 

vakkat bir yapı kurulmaktadu, ısa4bet. K B t (fraJI• 
ki yalnız bu tesisat için bir mil. - .ont eaumon 
yon Finlandiya markı tahsis e- sa) 28 l ısa~et, 

80 Harekata 
tayyaresi 

bombardıman 
iştirak etti 

dilmiştir. 5 - Schober, 281 isabe\) 
(finlandıY 

Seyircilerin müsabakalardan '1- 6 .- Huber 
sonra geceleri de hoş bir vakit .;./4 ısabet._ ?73 isabet. 
gecirmelerini temin etmek 7 - Beısenherz. .. . ) ?72 
m~ksadiyle, belediye, olimpiyat . 8 - Fichefet, (Belçıka .. 

stadı ile Elaintarha spor sahası ısa~et. R . ( I Iya) z72 
arasında muazzam bir eğlence . . b - amponı ta 
parkı tesis edilecektir. Belediye ısa et. . b t 

Halllımızm emniyet tedbir
lerine tam manasiyle ünsiyet 
peyda etmesini temin için, bir
kaç gün önceki denemeye ilave 
olarak dün ikinci bir "hava ta. 
arruzundan korunma,, tecrü
besi yapılmış ve sabahleyin sa
at dokuz buçukta çalan düdük. 
lerle bütün İstanbul halkı bir 
kere daha intizamla sığınakla. 
rma girmiştir. 

Düdükler çalar çalmaz, yine 
h· lbn bir kısmı işlerine gitmek 
ii. c~·cydi. Verilen iş8.retin mü. 
hiın manası onları yollarını der
hal deği~tirerek kendilerine 
her noktada önceden gösteril. 
miş yerlere koşmağa sevket. 
miştir. O kadar ki, beş on d:.
kika sonra, deneme tatbikatına 
memur olan kimselerden baş. 
ka sokak ortalarında hiç bir fert 
görünmüyordu. 

80 bombardunan tayyaresi 
geliyor 

Bu sefer tayyareler saat ona 
he~ kala İstanbul üzerinde gö
rünmüşlerdir ve evv'elkinden 
daha fazl~ bir yekun olarak 80 
kadar bombardıman tayyare. 
miz, "Mefruz,, düşman tayya- v 
relerini temsilen lstanbula "sal. 
dırmış, fiili ve tedafii karşılık 
hareketleri derhal başgöster. 
miştir. 

~lıca bombardıman mmta
kalan Eminönü, Aksaray, Bey. 
oğlu, Tophane ve Üsküdar böl. 
geleriydj. 

Tayyare faaliyetinin merke. 
zi sikletini bilhassa Eminönü 
meydanı teşkil ediyordu. 

len mefruz gaz musapları, ilk bu tesisat icin 22 milyon mark l O - Ross 271 ısa ~ . bel· 
nıüdavat~arı yapıldıktan sonra (bes yüz bi~ Türk lirası) tahsi- 11 - Dittrich, 271 ı~J 271 
süratle hastahaneye kaldırıl- sat kabul etmiştir. . 12 - Szapary (Maca 
mışlardır · Bisiklet pisti de bitmek üze- ısa l '~· . i taSJljf 

U d. M.l... · . .. v· d Ekıp halınde umum sküdar mmtakas! pasif ko- re ır. ı ano pıstı ornegın e . . 
h k . k O "l b' . . d . d netıcesı: L ... t runma a emı er amharp yüz· ve va ıçımın e çımento an 1 Al 8?9 isal.1". 

basısı Abidir. Tözel muharriri inşa edilen pistin uzunluğu 400 ? - 1 mi any8a2, 2 :- bet· 
- . ' • m t 1 tt • 1 04 - - ta ya, ısa bet· mize bulunduğu beyanatta, i- . e re o up •.. saa e aza~ı 3 - rl . 809 isa 

. . kılometre suratle koşmaga mü- .acarıstan . t 
kı~·c:. den~m.en~n bu mınta~~~~ saittir. 4 - Belçika 783 .ısah;t: 
buyuk bır mtızamla geçtıgmı M . t 1940 ı· . 5 - Fra!)Sa 778 ısab cf,:l t 

•• • v • • acarıs an o ımpıyat- 6 More"..' 
soylem:ş, s~gın?klarda ızdıham larma 200 aktif sporcu ile işti- .., - -. - Bohem ya · 
olmadıgım, pasıf korunma ile "k d ~· . b·ıd· · t. ı ı3 ısabet. ~ ra e ecegını ı ırmış ır. ~c 
alAkadar memurların büyük Finlandiya hükumeti 1940 Halkevi Boğazı V!Y.'-
bir tt .. r~ve intizam icinde ı~ın ırmna ~ e-nı.u . • m Jj 1 - ... ı .. "JL' ..., ..... J sa a a• 
zifolerini başardıklarım· sözle. li~ta pultalı çıifatmağa Beyoğlu Halkevindeıı: . tı' 
rınde bilhassa belirtmiştir. karar vermiş ve Fiı~lan~~ya res- 1 _ Evimiz spor şube5~}( 

D .. k.. ..b I d .. 1 •• sanıları arasında hır musabaka rafından tertip edilen H ,, 
un u tecru e er e mu um M··dd . I) H · . ı,a .. tl .. 

bir kaza. olmadığı bildiriliyor al c9.m39ı~tır .. h. ud ebt.1 b az.~ran BOGAZI GEÇME nı~_58 •• 5":-ıt 
b. . . . tarı m e ıten u musa- 51 27 • 8 _ 939 Pazar gun\l 

ve ılhassa aktıf kuvvetlerın bakaya ) 03 sanatkar istirak et~ 9 d l 
· · t · · ] t kl k d d·1· ~ 1 a yapı acaktır. AJl:ı· 

&"} e ıyı sa 1~. 1 arı ay ~ ı ı- 'miştir. Birinciliği, M. G. A. J · 2 _ Müsabaka Bebek .. r> • 

)'Vi. Yalnı~ hucum haberı ca- -lisk atan bir sporcuyu musav- d 1 h. d d · 
d .. d .. kl · 1 ·ıA d.1. o u ısar arasın a ır. 1• 1s-navar u u erıy e ı an e ı ır- ıer resmi ikinciliği, iki koşu- 3 M·· b k irrtle .. 

k U 
' - usa a aya g .. 5". 

en nk:ıpanmda bir ihtiyarın cuyu musavver Virkkalanm t·y l · E · · •e"'" rrıu '- l' . ı en erm vımıze ' J tifle 
ı->a bı tutr~mş, zabıta. süratle resmi kazanmıştır. b k ·· ·· h k m heye . . d M a a gunu a e r11::ı· 
cankurtaran otomobilini temin Fınlandıya ra yosu ayıs· müracaat ederek kaydohıfl 
ederek hastayı hastahaneye tanberi her ayın ilk pazartesi 1 larmı rica ederiz. ·ıı· 
kaldırmıştır. ıgünü saat 22.30 da "Merkezi 4 _ Havanın muhalefer~ 

Avrupa saati,, lngilizce, saat d d 1 h. d"l n HA 7 
İkinci tecrübeden beklenen 22 4S F ı · . · en ° ayı te ır e 1 e d 2 . • te ransızca o ımpıyat- ' YUZME YARIŞARI a t 

netıce alındığı için şimdilik ye· laıa dair neşriyat yapmaktadır. A - 939 ünii slJll 

'ni b~~ tecrübe daha yapılması. Aynı neşriyat ertesi gün sa-lt I f~~0J H ba~ar pı~·1nda y~· 
na luzum görülmüyor. Bu iti- 22.30 da Almanca olarak tek- l' k a ;{ e ık . a;.yeııterı~ 

' barla gece tecrübesi yapmak. rarlanmaktadır. ,~1 ~ca. tır. 1~~d ılsBı A1'(f{r> 
• t ·ı · ı h ı:.vımıze veya pıaJ a . ..-ıiJ• 
~ an vazgecı mesı ~o: mu te. 1 01• • l • • Ak k •• d k k dolutllf' ld. - . ımpıyat ara ıştıra etme muracaat e ere ay 

me ır. için bugüne kadar kaydolan 47 larınr rica ederiz. 
~em_lekctimizin diğer büyük I milletten atletizme 327 erkek, 

şchırlerındc de yakında aynı güreşe 104 güreş-;i, e~krirıe 
şekilde tecrübeler yapılacaktır.11 28 erkek, 12 kadın, modern 

H M··d pentatlona 26 erkek sporcu, 
ava u afaa Genel Ko. yelken sporuna ) 18 erkek spor. 

mutam Hüsni.i Kılkı~ şu beya-1 cu, Haltere 44, jimnastiğe 61 
natta bulunmuştur: lerkek sporcu, boksa t 81 erkek 

istimlak sahasmm Bahçeka· 
pı tarafına yangın bombası düş
müş, söndürülmüş ve T a~han 
önünde patlayan gaz bombası 
tramvay teline isabet ederek 
derhal tamir edilmiştir. 

Müdafaa ekipleri, bilhassa 
şu noktalar üzerinde çalışmala

Diinkii tatbikat es11as111da Ba~rcl~il 1ı:onıııtanlarla TiOırnşzı. 

1ıor,· zehirli gazdaıı yaralcrnaıı bir ı:ataııdaş scdiyc ile yiJliiriilii
yor; ve M1s1r askeri heyeti rci.si rnaiyctiıulcki luwıaıulanlardaıı 

birine bizzat maske giyclfriyor. 

" - Trakyada yapılan ordu sporcu, kürek kayık yan~larına 
manevraları vesilesiyle Islan- 1 1 1 1 erkek sporcuların gırecek-
' ,d d h' h \ 1 leri anlaşılmıştır. 
.:>u. a a ı avaya karşı korun- ı F b l 

t tb'k tl ılın ut o turnuvasına şimdilik 
ma a ı a an yap ıştır. . t• Ak d ki . . b·td· 

ış ıra e ece erını ı ıren 

Memleketimizde havaya kar. memleketler şunlardır: 

rım teksif etmişlerdi. 
A) Yangın söndürme. 
B) Zehirli gazlan temizleme 

ve kaldırma ameliyeleri. 

kış, Vali ve Belediye Reisi LG.t-1 
fi Kırdar, lstanbul emniyet di. 
rektörü Sadri Aka, ve misafir 
Mısır askeri heyeti bizzat takip 
etmekteydiler. 

C) Zehirli gazla hastalanan
lara, bombalardan yaralanan-
lara tedavi tedbirleri. Başvekil bilhassa Eminönü 

D) Su borularının ve diğer meydanında alaka-:larlardan em· 
bazı yerlerin tahrip edildikleri niyet tedbirleri hakkında izah"l.~ 
farzolunarak tahriplere karşı alını~ 'maske tecrübelerinir 
tamir tedbirleri. -:ık sık yapılması lüzumuna., i-

Gazla bayılan iki itfaiye ne- ı::ıret ctmi~. ~1ıs•r ~"Yeti re· .,: 
feri derhal kaldırılarak tedavi General Hüsnü Ezzt.ydi mnskc 
nltına alınmıstır. takarak tecrübeye bizzat İşti· 

B~şvekÜ M anevrada rak etmiştir. 
Dünkü manevrayı Ba!'lvekil Basvekil refakatlerindeki ze-

Refik Saydam, Da.hiliye Vekili vatla .Eminöniindcn Aksar~vn 
Faik Oztrak, hava genel ku- kad:ır giderek teftişlerine de. 
mandam Ceneral Hüsni.i Kıl- vam etmiştir. 

şr korunma tatbikatı geniş mik- Holanda, Polonya, Norveç, 
Usküdarda hava tecrübesi ı yasta ilk defa olarak Jatanbul. 1Danimarka, Macaristan, Belçi

Dün sabahki tayyare hücum- la yapılmıştır. En büyük şeh. lka, Birleşik Amerika, İsveç, Al
lann.~an korunma dencmc.~i : rimiz bulunan lstanbu lun ha-ımanya ve Finlandiya. 
~~ku~ar mıntak~smda da h.11-1 vaya karşı korunması tatbikatı Reval, 21 (A.A.) - '"Hu
:.uk hır muva~~akıyetle g~çı:ıış- diğer şehirlerimiz için bir nü- 1 susi,, Estonya hükumeti de 
~r .. İskele camıı meydanlıgı ıpe- 1 mune teşkil edecektir. 11940 olimpiyatları münasebeti-
rıtlı mm taka sayılmı~ ve bura. il . 'le bazı hazırlıklar yapmaktadu. 
~a hicbir zehirlenme vakası Bu tatbıkatlard:ı latanbu1' or . ti .t k .. 
'rnydedilmemistir. j halkmm göstermiş olduğu ala. 1 l ımk pılya arat gı mb.ell u~e:e 

· k · , · "k k h ge ece o an o omo ı er ıcın 
Y. · k 1 · d 1 · t a ve ınlızam ve yu s• assa- h 1 b 1 · ıne ıs e e cıvarın cı 'ı er-

1 
• • ... .. 1 yer azır anmağa aş anmıştır. 

1rns borusu ta'. rip olunmuş, kı- sıyet takdıre layıktır. 11000 otomobil icin ayn garaj-
1d b;r zamanda kapatılımştır. j Tatbikatların intizamını ve lar, 3000 otomobil için de bü

Uski.idar kütüphanesinde, muvaffakiyetle cereyanını te. yük haller İnşa edilecektir. 
'ayy3re bombalarınrfo.n nktığı min için emniyet teşkillerim;- Yapılan t?hminlere <"'Öre O. 
~~r7°dilen y~n'.:"m dn Üsküdar z:n "'Ö •termi.~ o!du;;.,, "''wre~i ve linıpiyat haftasında F.strın•·~ 
·ı faiye ~rupu tnrn.fından sön- pö\c;!f korunrrıa teşl-iJahn•n va- dcTTIİr yollarrnda P-iinr1e- 500'.) 
lüri.ılmi.i:;;-ım. zifeye bağ' 'ıl~ ve faaliyetlerini yahancı sevah::ıt ed.,.c:ektir. 

T<ı!r··p mmtakasında görü-. de takdir ederim.,, ' Reva] ile Hclsinki arasın.::I.ı 

"' ~ ,. ·•et• 
R 

• ., .... .,, .,,.. ,,,_.'= ,, 
~cs:n-ı ., r- • cıı • ra. · , 0 O· 

{,. 19 
lcrindcn Jcf f !\fos: er :ıı 

1 
'. 1 • 

linıpiyatlarımfa yeni rcl:cr.aı 
sisi lıcl;lc11 mcktcdir. 



Beşinci at yarı.şiarı] 
nasıl oldu 

\> ~ 
~ agnıur dolayısiyle dördünı.:: 11 
~llYa ·rı ~ gı eınemiş olan at koşL.-

Sağlık Bahisleri 

Şeftali 

- ~·lıı...ılıarririmi~ işte bugün, '::'e
~n en nıühim koşularıııdan l)i· 

Mevsim meyvalarının en has
sah, en şifahlanndan biridir. Çig 
olarak yenildiği, şerbeti, şurubu, 
dondurması, hoşafı, reçeli yapıl
dığı gibi bilhassa soğanlı yahnisi 
pek ömür olur. Şeftalileri ak· 
şamdan domatez suyuyla ıslat 

malı, ertesi gün onların çekir
deklerini çıkarıp etlerini bir ten· 
eereye yerleştirmeli. Üzerine tek
rar domates, bol soğan, birkaç 
iiş sarmısak, biraz maydanoz, bi
·az tefne yaprağı, biraz yeşil bi· 
ler doğramalı, sonra basmalı 

.. eytin yağını içine ve hemen man 
~ala oturtmalı .. 

o,an t . . 
Btı-. l<'ı;;ıncı kosuyu anlatıyor . 

uttNct SANAT KOŞUSU 
A.dı (Sanat lwşusu) olan bu 

1 
Uya şu hayvanlar girdi: 

r) k)-:-.:ae~sam Çallı'nın (Ze)· 

eler ısımıı, sarı, mısır püskülü 

2 
1
• haliskan Ödemiş atı. 

t, 
yB) 

t. 
211 

t. 

f)el· 

58ilt 

ya• 
Jerİfl 
If~A 

'iıırl- Akşam gazetesi sahip'e 
ta\' en Razım Sinasinin (AğEtc'" 

lıtıtı) . . li b . kl' k ısım Ye eJ ren ı ha· 
a an Raııdiyc kısrağı. 

111 - Şehir tiyatrosundan Hazı 

b~Bamya) isimli, bir gözü ma
ır g" .. k 4lta .. ozu ahve rengi ve ha· 

~ n \ı ıdos beygiri. 
lı.lb - İzzet Melihin ( Siklameıı) 
nı~ erguvani renkli, halisk:;.r, 
s'"ut tayı. 
~a-; l3a~an Nezihe Muhiddin.o 
U ~ aç) ısimli, fistiki renkli ve 

6 Skan Filadelfiya katanası. 
- Muharrir İbrahim Hoyi 

\'(Akkuyruk) isimli,. bakla kı· 
7 e haliskan Kişmir esteri. 

t .. ~-:- Viyolonselist Bayan Ha 
k~~n (Rapsodi) isimli, reçine 

1 
1 ve haliskon nihavend mi 

ısi. 
~ 

'nlatdan Çallı'nın Zeybeğin~ 
llın aın ~Arif Dino, Kazım Şina -
C Agaç!cavununa karikatü"

~ın enıaı Nadir, Hazımm Bam-
~elih ~ DUmbüllü İsmail, İzzet 

ın c:-·k1 . . ahit ~ ~ı amenıne muharrır 
aııa ltrı, Nezihe Muhiddini.ı 
'ltı ltcına konsolitci Asaf, İbnı. · 
~cı 0~'inin Akkuyruğuna biz:m 

~ıa Zeki, Bay~ Hadiyenyı 
rOdi) sine de Şehir Tiyatro-

size 
- Gelin öyle i!>e şu zinciri sizin boynunuza talrnyıın! 

-------------------------------------
Yeni misaklar, muahedeler" .karşısmda 

Akla gelr11edik fara
zıyeler, ılit:ı .r11after;.. 

Eğer bunun daha lezzetli olma
sını isterseniz içine dört de yu
murta sarısı çalkayabilirsiniz .• 
Bazıları buna et suyu da katar
larsa da et susuzu daha hafif o
lur. Bu yemek mevsimin en sıh
hi, en madem, en münebbi. 
'!rı vitaminli, aynı zamanda en 
11a.fif bir yemeğidir. Eski zamau· 
ıarda Bergamalı meşhur (Efstat
yos Psematalis) nam hekim, bu 
soğanlı şeftali yahnisi için (Cen
~et b:amı) der ve her nedense 
vaktinden önce ihtiyarlamış o· 
!anlara gençleşmeleri için hep bo 
yemeği tavsiye ederdi. 

Doktor Calip Ata 

.... them İzzet Taymis 
başmuharrirliğini 

kabul etmedi 
Gaztesine yazdığı her günkiı 

_,ıyasi başmakaleler pek ziyade 
nazarı dikkati celbettiği için E 
tf:m İzzet Beniceye Londrada çı 
kan Tayms gazetesi a}'da '12.00( 
sterlingle kendi başmuharrirliği 
ni teklif etmişse de mumaileyh A[ an Türkan binmişlerdi. 

esafe 1500 kulaç .. Mükafat
\' ltı.tıhtelifti. 
t:uı~tış. başlar başlamaz Nezi::.~ 
.Juı 1~dınin Nazhcı derhal öne a
~ ıse ~e jokeyi olan konsolitci 
lııı .§eşı beş gördüğünden ha}
fa 11~ti süreceği yerde sağ ta
te Stırdüğü için hayvanla bir· 
i kendisi yere yuvarlandığı 
b arkadan gelen bütün atluı· 
b ll Vaziyetten ürkerek yani 

Bu mevzuun şakaya tahammil-jnıanla" ittifa~ ~tmek vaziytekri,di~. ~eriki taraf da ~·~eki" de- ki ... Belki böyle bir şey de tasar- aynı teklifin daha önce bir zenk
lü var mıdır bilmem. Fakat At-; bas,i oluyor gıbı ... Hem o tarzd'l mıştır. Ve Alman harıcıye nazırı lanmamıştır. bar gazetesi tarafından yapıldı
r·.:ınlarla Rusların anlaşmak üze- ki, muhtemel "düşman" ile itti- Moskovaya seyahate çıkmıştır. - Efendim, Rusya baktı ki, ğını ileriye sürerek bunu kabul 
re oldukları haberi çıkar çıkmaz fak eden taraf, onun kulağına e- - Hayır, hayır ... Mesele zan- İngiltere işi uzatıyor: "Almanlar- etmemiştir. 
"sokak politikası" nevinden söy- ğilerek: nettiğin kadar basit değildir. Al- l~ anlaşayım da görsünler" de- Pastırmacı dükkamnda ! 
lenenlerin şakadan kalır yeri - Benim aziz düşmanım. Şim- manlarla Ruslar anlaştıktan son· di. M''şt . A - . · ·k u en - man o parçayı 
yoktu. di seninle ittifak ediyorum ama, ra Almanların başka ıstı amett~ .- Ya Almanlar? kesme 0 parça f 1 · · 1. · · d R , aza sınır ıye 

B·mun sebebi, son günlerde :.;i- maksadım dost tarafı yola getir- bir h~;P. açm~sı ta~dız:n e us- .. - Ruslarla anlaşayım da gör- benziyor. 
yssi manevraların aldıgı~ şekiller- mektir Bunu temin ettikten son- !arın bıtaraf vazıyetınde kalıp sunler, dedi. Pastırm Mih 0 · _ . . . . . acı ran - nu sı-
dır: ra bir münasebetini bulup gene onlara yardımı bıI; me\·zuubahıs - Sen ış~ gene karıştırdın. 1- zin bayan mı sandın iki gözüın, 

~aya döndü. Onun için bu ya-
Filhakika yapılan müzakereler, ayrılırız, dese gerektir. olamaz mı? Mesela Almanlar on· talya bu vazıyette ne yapacaktır? sinir neresinde onun? 

~eliı.; gidişler, perde önünde ve ar- Evvelki gün Alman - Rus ad~- fardan petrol alabilirler... - Belki yarın İngiltereyle an-
n hiç kimse mükafat alama.- k:-ı.sında konuşmalar öyle bir h:ı!c mi tecavüz misakı mevzuubahis - Canım efendim, Japonyanın iaşacaktır. 
~ g'..Jmiş görünüyor ki, hani "dü)- olduğu zaman "sokak politikası' eli armut mu toplayor. Kalkıp - O takdirde Japonya? 

<\ct ret AFİYET KOŞUSU man" aleyhinde cephe kurah·n denebilecek dedikodu, faraziye v(; Rusyaya hücum edecek olsa.. - Amerika ile ittifak eder. 
1 

(Afiyet koşusu) olan bu d'..!rken, doğrudan doğruya "dü~- ihtimaller dünyasında ileri süri!l: - Sen işleri karıştırdın. Ja· - Ama yaptın ha? .. Amerika 
< lıya iştirak eden hayvan ve ınedik mütalea kalmadı denebi- ponya Almanyanın müttefiki dt:- Japonyanın hareketlerini takbi 
leyler şunlardı: Diye bağırması üzerine İbnile- lir: ğil mi? hen daha geçen gün o memleket· 

11' Taşçılardaki aşçı Panı:fo- min Mahmut Kemal de: - Şimdi ne olacak? - Evet ama, Rusyanın düş- le olan ticaret muahedesini fes-
< Cf>i!av) ı. - İnanmayın mantardır! - Ne olacak ne demek efen· manı.. betti. 
~ Beyazıttaki kebabcı Hafı- Diye cevap verdi ve bunun ü· dim. Mesele gayet basit. Rusy'.l - Pekala ... Başka bir cihetten - Canım efendim, bu diplo· 

~ 'l'optaşı kebabı). zerine her iki jokey atların üz~- İngiliz ve Fransızlarla askeri mii- düşünelim. Rusya ile Almany::ı matlıktır. Yarın tekrar tazele}'l-
14ıı~ I<üllükteki aşçı Mahirin ri:.de münakaşaya devam ede:-- zakereler yapıyor ya.. Almany.ı. Lehistanı taksim için anlaştılar. verir. 
, enıe) si. terk.en ToptL-şı kebabı birinci, Is- sormuştur: "Bütün bunları kinıc - İngiltere ne yapacak? - Pekala ... Rusyanın bir za. 
li1 Asrnaaltında börekçi Gı- panalth bör€k ikinci ve Karadut karşı yapıyorsunuz? Bize taarruz - İngiltere, Hindistanı eldrn manlar Fransa ile aktetmiş oldu-
te~lia~ı Hüseyinin (Ispanaklı ıl<:üncu geldiler. Birincinin mü- mu edeceksiniz?" Ruslar: "Ha· kaçırmamak için uğraşacak ama, ğu yardım muahedesi ne oluyor? 
5 ) 1· !:afatı bir dizi koyun paçası, ikin- yır, demişler, konuşmamız kim- her halde Lehistanın felaketine - O muahede Çekoslovakya
cı- Midyeci Karakaşın (Y:ı.- dnin mükai'atı bir balon, üçün· seye karşı değildir. Sadece tedl .. - de bugünkü vaatlar, teminatlcl::- nın müdafaası mevzuubahis o!-
~ dolma) sı. ciinün mükafatı da bir çuval mar- füi mahiyette tedbirleri görüşii· karşısında !akayt kalacak vazi· duğu zaman güme gitmedi mi? 
~ ....... Sirkecide şerbetçi Kadri -:ık-:;ız kömürdü. yoruz." Bunun üzerine Almanlar: yette değildir. Hem canım Meıs- - Yahu .. Bir de ".Milletler Ce-
li llın <Karadut) u. l'ÇliXCÜ PEHLİVAN KOŞUSU "O halde sizinle bir ademi teca- kovadaki müzakerelerde nekr miyeti misakı" denen bir şey var. 

·'tıııllıılardan aşçı Pandelinin Pi· Bu koşıı son koşu idi ve en vüz misakı aktedelim." dcmiş'cı. konuBulduğu henüz anlaşılmadı Bütün azalarını biribirine yar 
lı a Obnilemin Mahmut Ko- ı·.ey,~rnnlı koşu da bu oldu. Buna clımla vazifedar kılmıştır. Ona nt 

<ıqbı' ~ebapçı Hafızın Toptaşx ke· iştire.k edenler: diyorsun? Hinıhacette o misa.t 
li~a {Nizamcttirı: Nazif), Girit- ı _ Tekirdağlı Hüseyinın ışlcyerek bütün bunları hüküm 
' llseYinil'\ Ispanaklı böreğine \Dağ deviren) i. ,i~z bırakamaz mı? 
ı, ~l'l'ı tnuharı'lrlerinden (Hila- 2 _ Çoban .M:ehmedin (Zindı - Alemşumül bir emniyet öy-
ta:takaşın Yalancı dolmasına kıran) ı. le mi? ... Almanya buna hiç t.ıir 

~ti aşın kendisi ve şerbet!<i 3 _ Mülayimin (Fil yutan) 1. ?aman yanaşmamıştı da, her 
a ~1 .. tı~tanın Karadutuna da Ve- Bunlardan Dağ devirene Sarru pemlcketle ayrı ayrı ademi teı:::ı: 
t\ıı'1itıbu müdafilerinden (Lfıtfi) Karayel! Zincir kırana Bürhan . tiz misakları aktedeceğini söyle-

Lokantada 
Müşteri - Yahu, bu karnıya· 

rık zehir gibi, ne kadar biber koy. 
muşsunuz buna! 

Garson - Mahsus öyle yaptık 
ba}'lm! 
Müşteri - Sebep? 
Garson - Patlıcanın kendi a

cılığı belli o1masın diye ... 

nedir? Hele bir misakın metni 
neşrolunsun... Belki de bu hal 
Danzigi almağı kolaylaştırmak 

için bir manevradır. Danzig içb 
harp çıkmıyacak olursa ne ala ... 

- Ne gibi ne ala? 
- Danzig gider. 
- İngiltere ne yapar? 
- İngiltere, Hindistanı muha· 

faza için elinden geleni... Faka.1 
dur bakayım. Biz bu mevzuu yu 
karda görüşmüştük galiba.~ D:;, 
nüp dolaşıp tekrar aynı yere ge 
!iyoruz ... Hele bi?" misakın metn 
ncşrolunsun... Kimbilir. belki de. 
böyle bir misak aktolunacağı hn 
vadisini tc!tdp ederler. 

- Amma da yaptın ha ... 

'. Şletdi. Mesafe alabildiğine Felek, Fil yutana da Eşref Şefi!, •lİ'·~ti... Evet; şımdi aklıma geıi-
'<e1.r kurulmuşlardı. Fakat tam yarı~ \'(•r. O halde Rusya ile aktettı~i Bu mevzuun şakaya tahammii-

·~e~§a meşhur jokey doktor başlar başlamaz Yenimahalledı::ı nu "ademi tecavüz" misakiyle lü var mıdır bilmem. Fakat AI-
~la i f~n kendi boynundaki da· kalkı:m trenin çaldığı tiz bir di.i-· .\ lmanya:ı::ı sözü oluyor. manlarla Rusların anlaşmak üze· 
a btş~dırdiği şiddetli bir tokmak- dük üzerine her üç jokey korku· - Kimin sözü olur::;a olsun, re oldukları haberi çıkar çıkmaz 

\>ut an~ı. . !arından hayvanların üzerinden iü::ıya suıltu bozuluyor mu, bo· ''sokak politikası" nevinden sö~ 
iltılar' Yuz çllı metre kadar hay- kendilerini yere dar attılar ve lıcı zulmayor mu? Sen onu bana söy- lenenlerin şakad·:. kalır yeri yni. 

~ıl:aFI hep atbaşı giderlerken K:ı.· üçü de baygın bir halde Bakırkby - Yine mi at yarış!r.a gideceksin? !ü ·· tu. 
lbi ın ° boru gibi sesi ile b:r- deniz hamamına götürülerek ayıl- Daha bir gü:1 kazandığını görmedim.. -- Lafh•· da senin bir kulağın- Samı.. senden gelir ancak, @fcı 

imdat lazımsa. ' ;e: tıldılar. _ Bir gün piyangodan amorti kazandım diy<.. şimdi sen de Llan girip öbüründen çıkıyor ga· 
iani ya dolmam baharuır! Osınan Cemal kendinden mi bahsetmek istiyorsun. liba .. Dt:mindenbt•rj anlattığın.ız HiKMET MÜNiR 
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epsu panayırı u zi~~·~0k~:~:~~i=rı~:~.~-
Gözetlemo kulelerinc!f.;n biri kı- bünün her tarafını kaplamış o- 1 k e e • !anlar: Cevdet Çağla, Refik F.,r· 

ra bir direğin önünde yüksek Ye lan kanları pantalonuna sildikten yı ço ıyı geçtı san, Cevdet Kozan. ı - Muba)'· 
C'elik bir ~ıkıntı halinde bulun- sonra boynuna geçirdi. yer peşrevi. 2 - Rahmi bey - t.ıu· 
bıaktadır. Topçu kumandanını·1 Lui Tuzey kumanda kulesi de· hayyer şarkı (Serapa bUsnU sır 
atışları idare etmekte olduğu hu nen çelik kovan içindeki yerini sın). 3 - Faik bey - MuhayYd 
kuleye bir merdiven vasıtasiylc aldı. Burada yalnızca müstalil A ı ' h şarkı (Sen servinazım ruhsarı •· 
tıkılmaktaclır. Kulenin içindeki tarassut deliklerinden giren kü- 1 ş ver 1 ş er sene- Hatay VilAyetinde lı .. ) 4 - Tambun DUrrU . Muhaf" 
bütün tesisat da birçok elektrik mür dumanı, atışlardan çıka'l yer şarkı (Kır düştü bugün sa\I•· 
kabloları, alıcı, verici telsiz cihuz- gaz, çıkan ufak yangınlardan d d h f 1 1 d yenı· tayı·nıer rıma). 5 - Halk türküsü (Çetııı' 
lan ve emirleri tebliğ için her· hasıl olan kokulu pis bir duman, en a a az a o u senin ne belalı b3.§ın var). 6 _, 
bataryaya giden telefon hatlan düşmanın kısa endaht mermik'· Antakya, (Hususi) _ Vila. Hal~ türkusU <Şu dağlan nel-
ve tabii tarassut aletlerinden ib1- rin denizden fışkırttığı sular. i!e Kepaüt, - Her sene yapıl- Salı günü akpmma kadar bit· yetimize son günlerde yapılan ~eh). 13 Memle~et saat a~ 
ret .. Topçu kumandanından maa- ıslanan pis, ağır, tuzlu, kokulu makta olan Kepaüt panayırı bu mit olacaktır. yen· ta . l . b"l •. . a]lls ve meteoroloJl haberleri. 1 
Öa bir de gôzetleme zabiti dliş- bir hava teneffüs olunuyt'r, dr.- sene de 18 Ağustosta açıldı. ı ym erı 1 aınyorum: 15 • 14 Müzik fKanşık prof 
man donanmasına atılan mernıı· ha doğrusu küçük çelik kovanı!l Panayır, birçok esnafın iıtiraki. Panayırın üçüncü günü olan Serik kazası üçüncü smıf or- ram • Pi.) 
l · d .. t""kl · 1 • t b"t t ı Pazar günü mebuılanmızdan enn uş u en yer en es ı c - içindeki pis hava teneffüs edi:- e çok parlak geçmiı ,.e bilhassa man mühendisliğine namzet o- 19 Program ... '9.05 Müzik (l'Jf 
:m ki .. k ıı f K led k h al Hilmi Şeremetli yanında Mec-e e mu e e ·· u en çı an mez bir hale giriyordu.. ayvan ıı veriıi diğer senele- lan Şevki Adalı Iskenderun u··. konserto • Pi.) 19.30 Tu""rk -ıısr · ı b" da b t ı lisi umumi daimi encümen iza- ... emır er ır yan n a arya ara B 

1 
k w b" . . re göre bu sene daha fazla ol. da M çüncü amıf orman mühendisli- g-1• •• ince saz faslı (Safiye To'·"'1 

dağılırken diğer taraftan da düı;- u ısa ve agır ır hava ıd·.. b' k k .. 1 .. 1 . · . sın n ustafa Kınık olduğu _,, 
man dona~masının aldığı muhtc· Fakat hcrıtesi en ziyade müşkül mhauı ve lıclırç .. o ... ~1Y ~ e~~mtpzın halde Kepaüde gelmiıler ve kıy. ğine, Çanakkale ikinci sınıf or. iştirakiyle). 20.15 onKuşma. 20-

. , t k h t . yvan a gı goru muıtur. a. 1 b ··h · · M fc A 30 M ı k · afi lif vaziyetler ve atı .. ıann isabet vazı) e e so an arare tı.. Ağır da f k lid b. k 1 b l k met i me usumuz, nahiye mü. man mu enrısı uza ıer rat em e et saat ayan. a3an "" ~ . h u · elik 
1 

nayır ev a e ır a a a ı . ...r.r" nisbetleri donanma kumandanına ava zenne ç evhalann da ·· k .di dürü ve belediye reisi, baytar muvakkat vazife ile Hatayda meteorolojı haberleri. 20.50 
1 

.. 
.. t . . 

1 
goze çarpma ta ı . h ü · -· ç ı ı k...'iJ. bildiriliyor. guncş esırıy e ısınması kulenin müdürü ve paı-ti wlariyle bir. isti damma, Kozan kazası dör. m zıgı: a an ar: Melek To !i"-

. içini cehenneme çeviriyordu.. Nahiye idarecileri ve jandar- likte panayır yerlerini gezerek düncü sınıf orman katibi Meh- Mahmuwt Karın~. Çalanlar:-~ 
Atışlannm hesabını, dUşman W• • ma tarafından alman inzibati f k"" 1""1 • I • l det Çagla Rcfık Fersan CeV\' donanmasının aldığı muhtelif va- Felegın çe:mberınden atlamış t t"b t d 1 • 1 h" b" h"d" es~. ın ve. oyu enn a ıt venı· met A i Günal Antakya dör. ' • '1-

b
. k d 

1 
G er ı a o ayısıy e ıç ır a ı lennı tetkik buyurmu•lardır d.. .. f ._~ . ı·w· Kozan.l - Şctaraban peşre 

ziyetleri donanmaya mensup eli- ır WJliln an o an uy Aluş CC?· • • • • ~ • uncu ımı onnan Kötıp ıgıne, 
ğer ge~ilerin hattı hareketlerini keti atmış, gömleği, fanilayı ç1· seye meydan verılmemııtır. Mebusumuz burada bet saat Kartal namzet veterineri Mehri 
düşünerek kumanda vermeğe mcc karmış, yan çıplak bir vaziyett~ Kepıüt pazarına tesadüf e. kaldıktan sonra aynı gün Balı. Belli asaleten lıkenderun vete. 
bur olan topçu kumandanı böyl~ bulunuyordu. Lui Tuzeye gelince den Cuma günü açılan panayır kesire avdet·etmiılerdir. rinerliğine, lslihiye muavin ve- 12.30 Program. l2.35 Türk ııs 
bir harp zamanında bilhassa bil· onun böyle bir mUşkülü yoktu. E- terineri Hüsnü Okay Antakya ziği . Pi. l 3 Memleket saat a-pl, 

yu .. k bir gemide en mUakül vazi· sasen yalnızca bir pantalon ve ı• ' k h k t . . 1 . ..l ,.. bl kh z m 1 r u ru m eyva ve are e muavın vetenner iğine, ajans ve meteoroloji habef1'-"' 
fe ile mükellef sayılır. 0 avsdan çıkarken başına ge- Pmarbatı hayvan sağlık me- 13.15 - 14 Müzik (Karışık prof 

Topçu kumandanı Guy Alu~ çirllmiş olan dört sırmalı bir ka.'l· 
gerek Fransız donanmasının yal- ketten başka Uzerinde hiç bir ~ey , h muru Fazıl Ozdel Reyhaniye ram • Pi.). nız, gerekse İngiliz donanmasiy- yoktu. 1 rac atçı I ar b ı' rl ı' gv ,· hayvan sağlık memurluğuna, 19 Program. 19.05 Müzik (v' 
le müşterek olarak yapmış olduk- Gayetle rahat bir vaziyette derhal Seyhan hayvan sağlık memuru müziği • Pi.). ı9.30 Türk IJIU 
lan manevra!arda ittifak devlet- mevküni almış, tarassut dürhü- Behçet Demir Jsken~erun hay. ği: Fasıl heyeti. 20.15 Kon~ 
Jeri donanmalannda, soğukknn- nünü gözlerine kaldırmı§, karşı- N • h •• k A van sağlık memurluğuna, Urfa ~0.30 Memlek~t saat ayan, •7 
hlığı. sükuneti, zihni hesaplan- sındaki düşman amiral gemisi ızamname u umetçe ha~an sağ~ık memuru lbrahim '~. mete.?r~!~Jı haberleri. 20"' 
nın. tahminlerinin isabeti, zekl- Vittorioyu tarasaUta koyulmuş - tastz•k edz•ımek •• Tekan Kınkhan hayvan sağlık Turk muzıgı: Okuyan: Muza!'' 
Fının canlılığı ve sert kararlan tu. . . . UZ ere memurluğuna, Demirci muaye. tıkar. Çalanlar: Vecihe Dar1 ~ 
ile ı;öhret bulmuş idi. Lul Tu· Luı Tuzeyın ılk ve en mühim I . (H .) I . da k l k . ) ne ve tedavi evi "llemuru Mus Fahire Fersan, Refik Fersarı·! • .l 
~·evin kendi emrine verilmi§ oldu- vazifesi buydu. Fakat umumi va- zmır, ~suaı - ~ l arasın ya.mı . temın eye- f r· k H • Rast peşrevi. 2 - Dede • ıw-
r,,;nu görünce hayretini gizliye· ziycti fevkalade merak etmekte ~~ru m;yvb.a ı~raqatçılar bırlıgı ~ek ve bın~etıce satı§lara ~; ur şeni ... assa se~ai sıh. kin natık (Rast getirip rendi!tl 
mlverek. olduğundan en ufak bir fırsatta ıçın yenı ır nızamname hazır ahenk vermektir. a memur uguna, ar ıova 3 • kJ (J• 

. . etrafı gözlelftek mUmkUn olur lanmış ve birliğin çalıımalan Birlik baılangıcmdan sonu sıhhat memuru Ali Yücesoy l 1- Faık bey • ~t şar pı' 
. - Ah 'l'uzey, ~ye~· Şi.~- olmaz harbin ~um! v..ıvetinı bu sq!etle nizam _altına alınmış. na kac:la'r münasip .görcceji ~ Kırıkhan muayene ve tedavi e er saçsın)· 4 Arıf be~ ~ cJt. 

h ben de Bonsel ln yenne blrısı- tetkik etmek istiyordu. ttr. Nızamnamen1ft eeeelan ke- manlamr ati 1 ı;:;- mı .. şarkı (Vuslatından gayrı f .-
ili 'ermelerini istiyecektim. Z:ı· . saca şöyledir : vrc ve P yasa t!lfttr§- hh t · ! · taksıim vallı delikanlının bütUn kafa de· Fakat amıral gemisi harp ha-

8
. }""'' . k ~ i~inb~~:r! hadl~ri th~i~~~ ;:~ 8~ aha m.emuru asrı hhu. Şükrü_ Rast şarkı (Uywsaııı gi\ 

rileri soyuldu. Ne kadar da gen~. linde idi .. Kıç taraftaki 38 lik top· 1t ır ıgı!1. g~yesık, .. u~1 •• mey b he dl' ırdı azasd.. ın an ıç ın j".. nıye Be~r 11 
at sUne koysam §U hummaJJ ~~ 

ne kadar neşeli bir çocuktu. Pe- lar biribiri arkasına patladı.. va ı racatı. ışının te amu u yo- u ka er en un satı§ yapamı. mhehamur uguna, e§ırı seyyar 7 - Refik Fersan - Rast ..,~ 
. . . ., s· . b da .. 

1 
., Kumandan Aluı:ıun sesi duyul- lunda tedbır almak, kuru mey. yaca tır. aı t memuru Hasan Oncel (A! 1 .. ) s.,... 

Kl, sız... ızın ura ışın z ne. :ı h ll . . - . 'k a· liw• b ' H eye SU"Urn PV gulizar • 

S 
.. b' . . fil ınııı. hü b t du · va ma su erının cınsı ve mı • ır gın ir vaziıeıi de mah· atay merkez seyyar sıhhat "' ·" 0 .,t 
ızı ınncı o ı:ı.nın cum o · · da .. ha . 1 . "h 1 --'--- da 1.. ma1· . . • hadd ... Mahmut Celalettin nııı:ı11 - ıY 

1 
"Ik l ak Bo el örm.. - Hop ... Tuzey görüyor mu- r ıtı rıy e ıstı sa 1MU1118ID su un ıyetinı aıgarı e memurluanna nakil ve tayin e. . . r-r- 9 "' annı ı o ar ns g uş • ı·· .. ... db. 1 . 1 • eli k •- şarkı (Fitneıl!I' gı ı la} 

idi. Nakliyat gemilerine kargı ha- sunuz? uzum gorccegı te ır enn.~ ~- ın ·rme için çahfmaktır. dilmiftir. R • . . z enm !>' ~ ııııl' 
rekete geçmiş idiniz.. Fakat bc-n - Evet .. Denizde sular iki ~e- masına ~lıımak, m~~lu~ 1~ Birliğin kararlarına aykırı ast saz semaısı. 21.30 .so r.ı 
fazla takip edemedim.. Sizinle re helezon yaptı, göklere fl§kır-. ve dış pı~asala~da ~urumunu hareket edenlerle borsada ve • .., ma 

2
1.

4
5 Neşeli pliklar • Jt. ' 

Bonsel meşgul oluyordu.. Bana dı. Daha kısa atmamız lazım, yüz arttırmak •. ıç. ':'e clı§ pıyasalarda piyasada müteamil usul cari 8 yaşın~~ ~ır çocuk aga- 50 Müzik: RiyaseU Cumhur~ 
gelince ben dügmanın §U amiral elli, iki yüz kadar.. mahsullerı~ızın alım ve satı. ahlak ve haysiyete muhalif ha- beyıaını yaraladı dosu - Şef: İhsan I<Unçer: ı -
gemisi Vittoriadan başka bir gey Lui Tuzey bu sakinane ifade- m~~: .~esbıt ı:ı-~ta~~rt .~e le· reket edenler tard cezasiyle tec. Adapazar (Hususi) _ Kun Urbini - Mal'§. 2 - Fclix G~ 
gôrmüyorum. llk atıştanberi dur- sinden sonra kunmandan Aluşun ~kl ı. ı e am .. aJ !'bı .m.uıteh. ziye olunacaklardır. Tard ka. duracılar ça~ısmdan kundura- Eylül v~l~i. 3 - Glinka • Otfi 
madan düello ediyoruz .. Görecek· emir verdiği duyuldu: 1 erın azamı rağbe~ını celbe rarları muvakkat veya daimi H"l . · ki 8 da tını c;ar ıçın operasının uvert ~ 
:;in dostum, çok yakında işini ta- _Dikkat! .. Nicıankah; iki vüz 1?at~f faydalı bulacagr çarele. olabilecektir. H 1

.~jnın ıçr°cu an ya§ın 4 - A. Czilbulka • Kalp ve_~ 
re.amlıyacağız onun, hem çok ya- k SU t· y:.:. D"l·k· nn ıcra tarzlarını arqtırmaktır. Hazırla.nan nizamname, ya. r r rı 1 

e Yatında Ahmet lcr. 5 - Chopin • Chopiıı~ 
. no san.. ra · uz az.. 1 • at.. M l k k l • l .. kavga etmitler. Hayri kundu- 22.40 Müzik (Opera aryaları>· 

kında .. Sız dostum, bana sonra Yüz yetmiş~ rıoksan o!acak. eme .et re o teaıy e dun· kında içtima edecek umumi he. b ı başınızdan geçenleri anlatırsınız, İki rU -ksa ya ve rakip memleketler rekol- yet toplantısında tensip edildi- ~cı ıçağı ile ağabeyisi Ahme. Son ajans haberleri, ziraat. J. 
şimdi derhal işe bakalım .. Tarar.· - YU ~ z ~~ ld n. teleri malUınatını en doğru ve ği takdirde tuclik için Vekiller eli yaralıyarak öldürmüttür. ham ve tahvilat, kambiyo -~ 
süt dürbUnünüz var değil mi"·· = 

175
z ~za : ~·ıd· seri ?i~ surette toplamak, rekol. Heyetine gönderilecektir. borsası (Fiyat). 23.20 ){~, 

Güzel. haydi öyleise, nasılsa va- V t k ışarke ı dı. tclerı ılan etmek, ihracatçılar (Cazband - Pi.). 23.55 • 24 \ 
ziff'nizi biliyorsunuz!.. e e rar uman an Ahışı:n Kadın yüzünden birbiri- nnki program. _/ 

sesi: ne saldıran iki köylü 
Topçu kumandam Guy Aluş - Ateş VA KIT K ITABEVI 

tütün bu sözleri bir nefeste ace- Ve gökl~rl sarsarak otuz sekiz· Adapazan, (Hususi) - Şeh Zayi . 
le acele söylemiş, sonra tekrar c- lik toplar pr.tlamağa ba§ladı.. Dun ve yarın tercüme kullı·yatı rimize civar Tavuklar köyünde I.ö .Fcnl.ks dö Yiyen ~lalnt ~ 
line stylosunu alarak masanın U- Bu kere Lui Tuzeyı·n sesi du- bir cinayet olmuıtur. Bu köy. in şırkctıylc oı.ıcımış ol~~ 
zerindeki haritaya başını eğmiş d H·· . wl M h b. 12018107 numnrıılı hııynl s ~·" idi.. yuldu: en useyın og u e met ır ınukıı,·clcnameslni ,.e prim ın•"pr-

- Siz ateş ediyorsunuz, fakat 11 • 30 Kitaplık UçllncO aeri müddet aynı köyden Eminin lnrını znyj eltim. Hükmü ,oı.ıı>~ 
Guy Aluş hakiki bir kuman - ben Viltorioyu göremiyorum. ö- Numara Ka1111 29 Kaplt.&Uzm b~ranı DO nipnlm Gülsüm ile münasebet A

11
kara l"trlf mallar pa:ar'(Jll' 

Jandı. Eski kumandanını ço;c nUmUzden geçen bir torpidonun 21 Hilirilmdaı millet 50 30 Slambo ı 2~ peyda etmif, Gülsüm de nişan. hastbecisi Onıer Göııc" !};;/ 
iyi, tanıyan Lui Tuzey kumanıh dumanı etrafımı görmeme mani 22 Yeni ilmi zihniyet 7~ !ısını wbırakarak Mehmet ile ya. . - . ~ 
kulesinden içeriye girdiği za · oluyor. 23 Mevcudu kalmadı &le pmaga bqlaml§tır. ZA 'r 1 - Emnı~·et l\ludürlWö ti 
man: Kumandan: 2-l Ott u tkt dJ 1 1 ... ..,,. Bu ae..ı-ı- nau "'.ı• ""unııtur 4 üncü şubeden ıstihs:ıl C' ırd .. . 

D D UI& 'en uv nuw v iJ .. Fakat Gülsüm oynak bı·r ka- 21. 9. 939 tarih \C 31 - 5923 .,o•:;, 
- "Kumandanım, emr:nız~ - Ziyanı yok, ben eski me:;a· 25 Cumhuriyet 50 ffepılnJ alanlara % 20 lakontc ırtı 

1 

h i 1 d 
" d · Al -:im olduğundan Mehmette kal. rnh ikamet tczkrrf'nıi z:ı)etl · ... ~· 

ta s s o un um emış ve uş feler üzerine ate§ ettiririm. 26 Tercilmeni• rolü 100 )'apıhr. Kalan 4.92 kUf"UIUD 1.8~ nisini çıknrMaiımdan eskisinin" 
bu eski dostu görmekten mütc- - Şu halde ben de bir müddet 27 Deitllller 7~ •uruı• pefin almarall mütebaki- mamış yine Emine dönmüttür. mü olınnılııtı ilan olunur. ııd' 
vellit bir sevine.; ve bir kuman- başka tarafları tarassüt edip va- 28 r aokon 30 si ayda birer Hra lklenmek bert iki rakip bu vakaclan sonra Dih ükder.e Boıdor Palaıı ()tt1I 
dan tavriyle bir lahzada gayetle ziyeti tetkik edeyim.. Uç t&kıite ballanır. köy dışında karşılaştiklan za. muklın lsıilynnos Papastilo~ 
kalpten, samimt sözler ile yeni man bıçaklara sarılmı•lar, bir- 11 
zabitinin hatırını sormua ve kı- Biribirine muvazi vaziyette ,.c Y Z ·ı . dt ':t • • ·1 • birinin üzerine salclırmı-larclır. A \ - Huhuk raküllesın ıtlf11 
saca yaziyeti izah etmiş idi. saat:e yı.rmı mı sUratle cenub•ı '' dığım hü\'fret varakasını ka>J>e ıtı·~ 

Bataryalann gürültüsüne rağ- şarkı istıkametinde seyretmekte Mehmedin barıakları dökül- Yrnisini çıkııraraAımdan esl>i
5 

men Lui Tuzey kumandanın bir o!an iki rakip ~ırhlı yekdiğerle . mÜf, hastahaney..: getirip ame- hükmü yoktur. Ata~· 
sözünü bile kaçırmamış ve onun ı rınden dokuz bın metre kadar u • liyat yapıldıktan sonra ölmüt-

65ıo Mu:a(f n:;:;;,-"' 
hakim, fakat kalpten gelen sözle- zaklıkta .~diler .. İki gemi de ilk tür, Eminin yarası da ağırdır. - ~ 
rine kulak verirken bir yandan olarak duşman zırhlısının ate~ 
da dışarıda çelik ıevhalan titre· kabiliyetini bozmak için muvazi 

1
. Eski gazete ve 

ten gökleri inleten 38 lilc t pl . vaziyetten çıkarak mayii bir hat · ı S b h Ô""" 1 Ak Trakya Gazetesi mecmualar ı 
nn' gümbUrtUsUnU dinlemiş oid~ !üzerinde se)Tetme.ğe başlam $-1 ''e a a J g e ve şam RIR Kil.O GAZETE ,..rııJO 

1 
lardı, fakat bu vazıyet kendileri- Jskeçede Türkçe olarak in ti. (!Ünde iki Yavru do) uruıur 

Kmnnc!anm 118z1crlne ~evııj> nin de atı1 k'.l.biliyctlerini boza- Her ycmcktc:ı !onr:ı gün de 3 l f t -.ar etmekte olan "Trakya,, ga. kllllıığıınuz Gn7.ctc ,.c Mt'rı:ı~:ı~ 
verm('dl.. Orada bulunan bı- g . bilirdi. . • • • • c e a mun "zam'1n -.;~tesi sekiı: va~ına basmı•tır. hırı Çocıık fülrgcml' f\urı 1 

qikli Bonaelln tarassüt dilrbünii · ı doknosu .. fszy dı!leranızı fırralayınız. ~ ~ n:ı ,·crınrnizi Kurum !lll>ll'> '% Muvaf fakiyctle devamını dilc-
nü J,,ui Tuzeye verdi. Tuzcy diir- ( Dalı~ ı•ar) ;j'ıii''illrİİir.İlll•••••-11=1...,... nz. • 

Denizler için 
- 20 -

harp 

25 Cuma 939 



atye maznunlarırnn muhake
mesine dün sabah başlandı 
• 
ıga Öniş: 

bir şeye 
şeref imi hiç haysiyet ve 

feda etmem, dedi 
akerne, tahliye istekleri hakkında karar verı l meK üzere Cumartesiye ka l d ı 

:·ekttik şirketinin malzeme servis şefiydim. Sabıkam yoktur . ., için birkaç ay müh~et istedim. • 
olan FınJıklıdaki Satye bi- Hamdi Emin Çap: ilk vaziyette Denızyollarının, 

. llafia Vekaletinin istimlake - Babam Emin anam Nezihe. Akayın, fabrika ve havuzların, 

fi~ .., .. 
.,1, 

., :e~diği 106 bin lira yP.rine evli ve bir çocuk s
1

ahibiyim.' HP.Y· lstinye doklarının, l~tan?~l ve 
.!ıraya satmalan, devlet sa- beliada yaya sokağı 7 numaraJ&. lzmir limanının faalıyetmı le_t

,.llne fesat karıştırmak sure- oturuyorum. Denizbank müdür kik edince iki mühim mesele ı. 
"'en.r b" . . . ..b 
lf aa~ t~rnin e_~mek, bin~ : muaviniydim. Sabıkam yoktur.,. le karşılaşt~~; . ır,ınc_ı~:. m.u. a-

Ziya ôııi~ ı.ıc To1ıir lieu7;cp rııahl:cmeyc []eliyorlar - Ziya ôııiş reisin ~uallcrine cevap uariyor 

~ ~toJesı ve musveddelerını Sadun Galip Savcı: yaa usullerının ıptıdaılıgı, ıkın. 
va ~ır_ başkasını yerine koy - _ Babam Galip, 42 yaşında· cisi mavuna, antrepo buhran.x. .. 
e~:eı nıemuriyetlerini suiis- yım. Söğütte doğdum. Bekarır.11 tik olarak ih~a~ e~eı:1 serv~s 
de ~ su.;ıarından 23-5-939 Taksim Abdülhak Hamid cadde· işte bunun ıçındir kı, Den~z-

~Yk· l'rıuddeiumumilik tarafın - si 2 numarada otururum. Sabı bank teşkilatını yaparken, ılk 
ı:ıı ~ ~dilen mülga Deniz bank kam yoktur.,, kademe olarak materyal servi-

!.. tıduz:u Yı..suf Ziya Öuiş, İsmail !sa Caniş: sinin ihdasını düşündüm ve ba. 
~~U~vınıcrindcn Tahir Kcv- _ Babam İsa, 54 yaşındayı~n. ına da Denizyolları müdürü 
~e ~ı Eınin Çap, Denizbank tstanbulda doğdum. YeniköyJe 1adettin F eridi getirdim. Ken
d bınaıar şefi Neşet Kasım- 229 numarada oturuyorum, Ei• d·..,· verdigwim umumi dire~-
uıı G 1. . ı~ıne 
..... a ıb ~avcı, Denızbank li, üç çocuk sahibiyim. Denizba~k :ft Denizbankm kullandığı 
... U§a'Viri. 1 · t C · t. e d · .... smaıl sa anış, hukuk müşaviıi idim. Sabıkam .. l.. alzemeyi devlet emır-
·aııs ik" i "d"" .. M !ile bu un rn d d 

b, Itea ~c mu ur~ .. a . yoktur.,, y:.>:inrmda olduğu gibi stan ar 
~ ö ssurans huku muşavı Ziya Taner: . l · a ederek Avrupadan düJ .. . Lıp ere ırc 
~ij.. • ve Reassurans şırke- "- Babam Hakkı, 53 yaşında. d ~ d doğruya mübayaa 
~ ru }.feteo.o Tamel ile hakla- E r ogru. ~nt l etmek olmuştur ~aYliın yım, Eskişehirdc doğqum. v ı, etmesını a ep . 

rııu 'ta evkilf takibata gırışı. be<> çocuk ı:;ahibiyı"m. Denizbat\k 1 b 1 d" r ki bu mal 3&Ura .. .. .. . -s şte u mese e ı , • 
', [) .ns ınuduru Refı Celal idare meclisi reisiydim. Şişlide e i muhafaza edebileceği. 
~i cnızbank idare meclisi son tram"ay ı'stasyonunda Tan zem y b k . . . .. .. Ya T • miz bir ina arama ışını onu-

di. Satye binasının uzun za
mandanberi muallakta kaldığı
nı ve 48 saat zarfında cevap ve
rirsek bizi tercih edeceklerini 
b:!diriyordu. 

ı;e ancr, azadan Sedad O- t d t yorum Sa!Jı k 'clı Ik" · esele !\enıaı ş h. . a·· aprı manın a 0 uru · müze çı ar . ·ıncı m zr gezip şikayet etmiş olan mec-
~ ... h a ıngıraY,m un kam yoktur.,, avuna ve antrepo buhranı ı· · ·d ~ l uav·ınler"ı"'ı 

Satyeye nasıl talip olduk? 
Denizbank ticari esaslarla i

dare olunurdu. lhtiyacımızı tes. 
bit ettik: Merkez levazım ma
ğazasına ihtiyacımız vaıdr. llk
baharda denizyolları sahasında 
faaliyete girecektik. itimat etti· 
ğirniz mühendisler bu binanın 
223 bin liraya alınabileceğini, 
fakat kati kıymetini tesbit için 
1 O senelik kira vasatisini de al
mak lazım geldiğini bildirdiler. 
işin müstaeeliyetine binaen ve 
esasen her zaman ambarlarımı. 

~ "'a keınesindc duruşmala- m ısı ı are aza arı, m .. 
t.. la.ııdı. Sedat Oral: idi.,, .. ve anbar müdürünün fikirlerini 
"lltgul-ı.ı nıUtcakip tevkif etli- - Babam Celal, 50 yaşın.il.- Sabık Denizbank umun:ı mu- de bildiğim için Jeransa derhal 
t bunlardan hepsi kefaletle yım, evliyim. Üç çocuğum vardır. dürü burada lstanbul limanı muvafakat cevabı vermekte te-
ed·l Nişantaşında Rumeli caddesinde d b hr 

ıı. 1 ıniş, yalnız Yusuf Ziya meselesin e ve mavuna u a- reddüt etmedim. %· otururum. Denizbank idare me~U k l 
""-ı. ır Kcv:ıb v,e Neşet Kasım- nmm önüne geçme iızere a • Bu işte tellal vazifesini g~ \ 
•v'l.Uf si azasıydım. Sabıkam yoktur.,. 

. bırakılmıştı. dığı tedbirlerden uzun uzun ren Jerans şirketine feraga h~-
\ı.llıUnaııebetile ağırceza işle. Şahin Giray: bahsettikten sonra, asıl dava zrrlanmasr icin talimat verdim. 11an "-Babam Mehmet, 60 yaşm· b k ~ 

ta 8.Sliye ikinci ceza malı- mevzuuna girerek, an anın ş·ımdi 1 O teşrinisani Perşembe, taf da, evli, 4 çocuk sahibiyim. De- 1 1,.,1 llldan görülmesi ka - lüzum hissettiği bina satm a • Atatu""rku··n öldügvü gün ... "an nizbank meclisi idare azasıydım.,, 
ui> muhakemenin. günUnü ması işini şöyle anlattı: Bankaya lktısat V ekaletinden 
~ tde Refi Celal Bayar: f d ld ? 
adi' n ga~ rimevkuf maznun .. B b C 1• 1 B ar 1901 ilk bina tekli i nas o u • gelen mektup 

l~·e:re ı • 1 R f' - a am e a ay , D . b k . d r . ı 
~a'Ya.td.ı evvc a ge en, c 1

• de Bursanın köylerinden Umurlu - enız an . 1 • are ?1e~ ı:ı Bankaya lktısat Veka etin-
e..''' IQn\Uı~ da do<"rdum. Erenköyde Çifteha- 1 O Mart 1938 tarıhınde ılk ıçtı. den bir mektup geldi. Bunda 

6 _. .ı5 te ı_. ~h~e~edeah' vuzlarda otur~·orum. &•li ye iki tI\amr yaptı. Söylediğim husu7 .. .l;ı.ftrn ~afia. Vekaletinin ]Jeş-
!!ôl b \>e .... Zıya nış, T ıri cocuk ... a ibiyim. Milli Rca&Silt la ra o zam a n ga.11 o ldu. J}]C bı. rir.isan i tarihli mektubu gönde. 
~ neşet K ·ı h sus . ., • • · R f 
111) <ııtıobiıı · dl' asımgı u. ı:ans müdürü idim Sabıkam yok- na teklifi liman reısı au 1 riliyor hem de Satye binasının 

4ake .... c. a .1.Y~~·~. get~:~ıdıler. . Manyas tarafından oldu. Kaba- .,.l,rm s~tımmın ne vaziyette ol-:..ıı.rltl ı.. •1..1cnın gununu ogrenen tur.,, 11.1. · d • t .... 
.-rS / ·"'halk k 'd 1 d · · Malik Ke\'kcb: taşta ı~ anı za enın an reposu- hı~u soruluyordu. 

ıı._ orı or ar a gczını - b k b' t k " " 
t "'lhke . "- Babam Hasan, 38 · yaş:i,· nu Emlak an ası ıze sa mıı M1?ktubu okudum. Müm-

J?ııf t nıe kapılarının hır an . d b l d U l · · b k 
9 

,. çııtnasın b kl' . d ılayım, evliyim, bir· çocuğum var· teklifın e u un u. su. e.ı, künse bu binadan Denız an ın 
~~~ıne a~ e ı)orb~.' ük Jır. Rcassürans ikinci müdürü i- m;ihendislerimiz tetkik ettıler. {eT""Yöt ettirilmesi icin icabe-

"ırcezanın u:y sa- "" . b k ' 0 ~ • 

a gönuecekti. Fakat bu sıra. dim sabıkam yoktur.,. 140 bin lira üzermden muta ı del")lere tebliğat yapınız,, ?enıl-
• korunma manevrasının Atıf Ödül: kaldık. . . diği hlde lktısat Vek~letı her-
~tıı bildiren düdükler öttü. "- Babam Ha.san Fehmi, LUlc 15 Nisan 938 tarıhınde Em- hanıYi bir §ekilde tazmınat ver~ 
llıe azaları maznunlardan burgazda doğdum. 36 yaşında Ye lam Bankası ile Denizbank ara. mek~izin meselenin vaziyetini 
~:eıe~ecli, :nancvrantn bit - bekarım. Taksim I\.ecebpaşa carl· sı_nda resm~ ~ektup taati _edil- sormakla iktifa ediy?rdu. l~~ 

ienıldi. desi .A,yce apartımanında oturtt· dı. Fakat emlak Bankası bınayı aklıma gelen şey, Nafıa Vekılı 
tt~t saat 10,5 de manevra yorum. Reassüransın hukuk mü· bize teslim edemedi. . . gibi, bana ve Denizbanka karşı 
~}arını saat sonra da mah • ıaviriydim. Sabıkam yoktur.,, İkinci olarak, Jerans şırketı her zaman hayırhah davranmış 
a.ııılan açıldı. Meteos Temel: 27 Haziranda Satye binasının bir zatı gücendirmemek oldu. 
llıa nıeydarı vermemek için - Babam Niş:ın, anam Peru:! satılmakta olduğunu resmen umum! kitip Sadun Galibe, ve-

• lnurnilik mahkc?l}e salonu - 1298 tevellütlüyüm. Evliyim ve muavinim Tahir Kevkebe bil. kfı\ete cevap yazarak meselenin 
~halk girmesini temin için bir kızım var. Osmanbeyde Gi- dirdi. safahatm.ı bildirelim, dedim. O. 
~ attl~r bastırmıştı. ritliyan aparqmanmda oturuyo- Tahir Kevkep bana malumat gün Ankarada bulunan hukuk 
~-r, agırceza maznun mev- rum. Jerans şirketi müdürüyüm verdi. Mühendislerimizden Ne. myşavirimiz lsmail Isa, bu ka-
~t ta Yusuf Ziya Öniş olmak K ararname okunuyor set Kasımgil ve Naci giderek dar rahuk cevap vernıeğe ]ü. 
\ı ul'dular. Vekilleri de et • Bundan sonra, dördüncü sorgu binayı tetkik etmişler. 4 Ağus- zum · olmadığını, deniz bankın 
, ; ~·er almıştı. hakimliğinin kar.ırnamesi okundu. tos 938 tarihinde 223 hin lira. firmasının feda edilmemesi la. 
r~:;al ·B,ayarı Ham~d Ş~v- Kararname suiistimali izah ettik - lık rapor vermişler. Ben o za- zım geldiğini söyle~~· .. .. 
~ Zı~ayı da Sadı Rıza cen sonra, Yusu.t Ziya Önişin, Ta. man D(\,izbankm cok daha Ben de şunları duşundum: 
~e edecekti. hir Kevkebin, İsmail !sanın, Sadun nıiihim ışleriyle meş~ııldiim. Denizbank idari. esaslarla j. 

ille reisi Kemal evvela Yu- Galibin, Türk ceza kanununun 339 10 milyon liralık vapur rı e edilmesine mebni 5 Teşri-
~' Önişin hüviyetini tesbi - 340, 205 inci: mühendis Neşet Ka· 1·"':ındek·ı h'ızmet :..ı~r 1 t. ·ı "nde Jcransa yazdı-
""~eı. T . . ş -s nıevvç arı 11 

·ı: so~~~· . . .. . sımın 205, 339; Zi~·a anerı, a- Oenizyolları tarafından Al· ğım mektupla bu binayı 250 
Ja huvıyctıru şoylc bıl- hin<>'iray ve Sedad Oralm 230, Ma- l 1 b' 

1
. t alacaO.ımı bil-

"' · nıc:.nyaya sipariş edi miş o an ırı ıraya sa m o 

~"'" "' . O . lik Kevkeb, Atıf Ödül, Metcos Ta - 1 O milyon liralık vapurun teeh- dirmiştim. Gerçi ferağ olma-
"'1 ı usuf Zıya nış, babam mel ve Refi Bayarın 64 üncü mad. . b k · 

~:Şakir, 47 yaşındayım, a. denin dclaleitle 205 inci ve Hamdi hüürnden doğan vaziyetin ısla- mrştı,dfokat Denız an ·m ımza-
hi~·e. Evliyim ve bir kızım Emin Çapın 240 mcı maddelerilc hı, iftiharla söyliyebilirim, ki Si vladr r. M r . d ı 

cezalandırılmasını istiyordu. Karadeniz gibi üç büyük gemi- are ec ısın en a ınan 
'~~erea.e 23 numarada otur
'li~.' benizbank müdürü u
~ 1lll. Sabrkam yoktur. 
'b·~llUnJar :;ırayla hüviyetle
~11-ıt ettirdiler. 
\ l\evkep: 
~battı Hasan, anam Ay~e. 
~~ll.aYı.ın. Ayaspaşada 20 

1 apartımanın 7 inci da
~e OtUruyorum. Denizbank 
~ ltı.uavini idim. Sabıkam ... 

Kararnamenin okunmasını mille- nin fo;;asmdan sarfı nazar et- salahiyeti tatbik ettim 
Y f Z. mek '\'~e bunu Vekiller Heyeti ldare meclisinden salahiyet ak.ip reis Kemal evvela usu ıya 

f Z. karaı·ına ı'ktı" ran ettirmek sure- a'ıınmıstı. Bu salahiyeti tatbik Önişi sorguya !;ekti. Yusu ıya ~ ~ 

ayağa kalktı, titriycn ve arada sı- tiyle hem memleketin dör~ mil- mekle' miikellcf idim. Umumi 
rada kısılan bir sesle: yon lirasının boş yere gitmeme- mağazalara bu binayı kaptırıp 

_ Sureti kal'.iyedc hepsini ro~- sini temin, hem de teehhür taz- Istanhul limanı sahasında bir 
dedcrim. Dedi ve şöyle devam etti: minatı olarak bir milyon iki yüz rakip yerleştirmeğe sai olamaz-
"- Mensub olduğum müessese - bin lira aldım. dım. 

nin menfaatini he:ı: şeyin fevkin~e 

tutarım. Haysiyet ve şerP,fiıtti hiç. 
bir şeye feda etmem. Yüksek kanu
nun adaletini emniyetle bekliyo-

Yusuf Ziya Oniş, burada Netekim bugi.in de limanla 
yapmakta olduğu işleri anlata· umumi mağazalar şirketi ara-
rak sövle devam etmiştir: smda bu meseleden dolayı ihti. 

llk 
%~ ~orgu yapılıyor 'rum.,, 

l':ı.l'tdıs Neşet Kasımgil: Z iya Oniş izahat veriyor 

-~ Bunlar maatteessüf Satye laf mevcuttur. 935 senesi Ka
binasiyle uğraşma.ğa bana va- nunusani Heyeti Vekile karar
kit bırakmadı. ı4 Ağustosta ya. namesine tamamen muvafık 
zılan raporu ancak 4 T eşriniev- ~ekilde hareket ediyordum. Bu 
vel tarihinde görmek kabil ol- kararname ile Denizbanka o 

r;. abam Mahmut Nazmi, - Denizban k umum mü-
~a~h_liinnisa, 60 yaşınd.a· dürlüğüne 8 lkincikanun 938 
~ l sırnde cumhuriyet apar- tarihinde tayin edildim. Deniz 
b 1. numarada. oturuyo· işlerinin tamamen yabancısı ol-
enızbank yapı ve bina!ar dugum cihetle bunların tetkiki 

d sahada bulunan devlet binaları u. 
Jerans şirketinden 4 Teşrini- bila bedel iltihak edecek, elek

evvel tarihli ikinci mektup gel. trik idaresi de Denizbanka ge-

çecekti. Binaenaleyh ekktrik i. 
daresinin istimlak teşıebh~isü 
kararnameye muhalifti. 

!şte bu yüzden ferağ muamele. 
si yapılmasını H teşrinisanide 
emrettim. O gtin idare meclisi 
toplandı, bundJ. idare meclisi a
zasından ba~ka mua vinlerim, 11 
milyon liralık vapur siparit?ine 
giren on firmanın mümessilleri 
bulundular. 

Frağ m uamelesi ne zaman 
yapıldı? 

Rapor ne zaman 
tekevvün etti? 

Ankarada idim. Jktısat Vekilı 
Şakir Kesebir, kalemi mahsus 
müdürü vasıtasi!e bana ~elefon 
ederek Satie'nin alınmasında ça
lışan mühendisin plaruarla. bera. 
ber, Ankaraya ~elmesini istedi. 
Ben de !stanJ:ıula telefon ettim. 
.':e~et Kasım 29 kanunuevvelde 
Ankaraya geldi. C gece İktısat 
Vekili Vekaletten ayrıldığı ciheL 
le izahat vermeden geriye dön • 
mek mecburiyetinde kaldık. Sa_ 

Müzakere gece geç vakte ka. dun Galip •! ağustos raporunun 
dar devam elti. Biz müzakerede dcği§tirildiğini ve üzerindeki der 
iken aynı gün Satie'nin ferağ ve kenarın evvelce kendisi tarafın • 
tefriğ muamele.si de dışarıda ya. dan konulduğu gibi yine konul • 
pılıyordu. Muameleyi muavinle. masım Tahir Kevkebin, Neşet 
rimden Tahir Kevkep, Hamdi E. Kasım vasıtasile kendisine ha • 
min Çap ve hukuk müşaviri 1s- ber gönderdiğini ve bu de~kenarı 
mail İsa neticelendirdiler. da yaptığını bildirdi. 
Ferağdan sonra Tahir Kevkep Neşet Kasımı cağırdım. Kendi_ 

denizden dolma tir mahal oldu. sinden izahat aldım. !stanbulda 
ğunu, belediyece bu muamelenin Tahir Kebkeple beraber rapor U.. 
yapılmadığını, Kafıa Vekaleti ta- zerinde yeniden tetkikat. yaptı _ 
rafın.dan istimlak edilecektir, di. racaklarım söyledi. Esasen fe _ 
ye muamelenin durdurulduğunu rağ muamelesinin yapıldığı gün 
ve İsmail !sa tarafından hazır . içtimada bulunmayan azadan Yu
lanmış olan bir formüle göre be. suf Ziya Özenci, bilahara rapo. 
lediyeye verılecek para tefrik e- ru alıp tetkik etmiş ve sonunda 
dilmek şartile fora.ğı tekemmül bir kaydın rakan:la yazılmasrnı 
ettirdiklerini, tapu defterlerine istemiş. Kayıt şu idi: 
meşruhat verildiğini söyledi, ben "Binanın hakiki kıymetini bul. 
de kendisinden bana niçin mallı- mak için tesbit ~ilen 200 bin li
mat vermediğini sordum. ra ile 1 Osenelik kiramn vasatisi. 

Hukuk müşavirinin hazırladı . ni almak Hi.zrmdrr. Bunların va. 
ğr formülün Denizbankm huku - satisi binanın hakiki kıymcti
kunu temin ettiğini söyledi. Bu. dir.,, 
gün de görüyoruz ki, belediye De. Yusuf Ziya Özenci ben bastu 
nizbanktan o zaman almak iste. iken diğer arkadaşlarile beraber 
mediği bu parayr istedi. Bu su- eve geldi, bana söyledi. Ben de 
retle kanunen mükellef olduğu o şekilde Tahir Kevkebe söyle. 
muameleyi bugün yaptı. dim. Ankaraya gelmiş olan Neşet 

Bir aralık Ankaraya gittim. Kasrın bana, raporun bu şekilde 
Başvekile ve İktı.3at \'ekiline iza. tekemmül ettirilmesinden istifa _ 
hat verdim. Ayın yirmi üçünde de ederek binada mevcut olup kıy 
bayram münasebetile 1stanbula metlendirilmemiş başka şeyler 
g-eldim. Ayağımdaki müzmin bir varsa bunların da . yapılmasını 
hastalık beni bir av yatırdı. Bu söyledi. Tahir J{evkep mağaza 
suretle Ankaraya gidip bir daha müdürü 1brahim ve mühendis bi. 
alevlenmek istidadı olan Salie nayı gezmişler. Bir gün Satie o. 
meselesi etrafında izahat vermek rasmı terkederken bazı meşgul 

imkanını elde edemedim. Bir ay rafları da Denizbanka satmak is. 
sonra Ankaraya gittiğim zaman tedi. Bunları görmek istemişler. 
ateş bacayı sarm:~tr. Başvekile Neşet Kasrın lle binayı yapmış 

ve lktısat Vekiline, billıasrn Na- olan mühendis Livas'tan şartna. 
fıa Vekili Ali Çclinkayaya dos. meyi, planları ve keşif cetvelini 
ya üzerinde izahat verdim. Hüs. aldık. 
nüniyet amil oldu, fak ıt Nafın .Arkadaşlar bunun üzerinde tet. 
Vekili Satie blmısmdan vazgeç. kikat yaparak tam bir rapor 
meyi kabul etmedi. Yalnız keneli meydana getirdiler. Denizbank 
hukuk müşavirler:ıe· b:ınkanın dosyalarında. noksansız bir ra .. 
hukuk müşavirleri toplanıp bir por bulunmaması için bunu ka • 
netice aramalarını emretti. rarlaştırnu~lar ''c tashihleri ra.. 

Toplandılar. Fakat netice elde por üzerinde yapacaklarına, mu.. 
edilemedi. 1Bte uı.. sırada 21 inci addel raporu meydana getirmiş
madde mesele5İ ortaya atıldı. ler. 
Biz bu meseleyi bir salahiyet me. ·Raporda kast mevzuu 
selesi olarak telakki ediyorduk. bahsolanıaz 

!dare meclisi ve hukuk müşa. Esasen ilk rapor servislerde 
virleri de bu hususta müttefik - bulunduğu için buradan herhan. 
ti ve istimlfiki a~ de'reri pahası- gi bir şekilde bir kast mevzuu 
na alınmış telakk' ettiler. bahsolamaz. Çünkü idare meclisi 

28 teşrinieweldc Satie binası. 221 bin liralık rapor üz.erine bi
na karar verir1\en ikinci madde nayı alalı bir buçJk :ıy olmuştu. 
olarak 'ta aynı zabıtta ~ıı görü- Tahir Kevkep bi1ahara bana gel. 
lür: di. Birinci ve ik;ııci raporun bi. 

"Doktor Eminin Üsklidarchı rinci sahifelerinde tam bir mu. 
Paşalimanmda bir binasını al - tabakat olduğunu söyledi. Her -
mağa karar verdik. Bu binada hangi bir kastları olsaydı, birin. 
nermatid tcchizatı yapmak sure. ci sahifeyi muhafaza edip, diğer 
tile vapurlarımıza daha iyi su sahifeleri deği~ti>·irlerdi ve bunu 
vertyıek imkanım elde ederektik. , bizzat kendileri yapar, daktilo. 
Bu sırada tstanbul elektrik ida. ya yaptırmazlardı. 
resi noter vasıtasile belediyenin Mudil rapor meselesi bu şckil
Satie binası h:ıkknda Dcnizbank de \'Uku bulmu§tur. Birinci ra • 
1leyhine verdiği iı:ıtimlak kararı. porda benim imzaz yoktur. lkin. 
m bize tebliğ eti i. Belediyenin ci rapordaki imzam da Ankarn
bu kararını tabiatile reddettim d~ almmı§trr. 

ve İkbsat Vc!dleline maltı.mat Bize, "istimlak bedeli 106 kll • 
\'erdim., (Lut/en sayfayı çeviriniz) 
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sin: bin lira ve ta.kdirl kıymet ı rad& takrir verildi ve binayı tc
yapan heyet raporu 113 bin lira ferruğ ettik." 
olduğu halde bunu 250 bin lira. Tahir Kevkep de izahında, bi· 
ya satm, almak suretile hazineyi nanın keşif raporunun değiştiril
z;arara soktunuz!,, diyorlar. mesi işini Yusuf Ziya gibi anlat-

1stimli.k 106 ıbin lira değildir. tı. İşte cezayı müstelzim bir suç 
Denir.den dolma aksam, rıhtım ve bulunmadığını ileri sürerek: 

Hitlerin 
verdiği 

gilterey 
son ceva 

• 
ın 

diğer tapuya. raptedilmemiş o - - Denizbank, levazım muhafa. 
lan kı.smıları ds. itiıal edersek ibi. zası için bir bina inşa etmek is- Moskova, 23 (A.A.) - Von radyo ile bir nutuk söyllyecek-
zim bulduğumuz kıymeti bulur. teseydi, mutlaka Satie şirketin- Ribbenlrop nazı bayraklariylc lir. 

İddia makamının söylediği gi- den bu binanın planlarını alarak <;üslenmiş olan Moskovanın nıcr- ROMANYA, BİTARAF 
bi eğer biz haysiyet ve şerefimi- ona göre yaptırırdı. ÇUnkü bi- kez hava meydanında yere in- KALIYOR 
zi ayak altma alan insanlar ol • na bizim işimize elverişli bir taız- miş ve Potcnıkin tal'afmdan Novyork, 23 (A.A.) - Asso-
saydık, ilk teşebbüs 27 ha.ziran da yapılmıştı. Bize, gayei ihti- karşılanmıştır. t.iai.ıon Presse Bükreşten gelen 
938 de olduğuna göre Neşet Ka.. yacımız için nasıl br bina lazım- Moskova, 23 (A.A.) - B. Von bir haberde deniliyor ki: 
sıma 250 bin liradan, fazla bir ke- dır, diye sorsalardı. derhal Satlc Ribbentrop, tayyare meydanın- Polonya hükumeti, bir harp 
şif raporu y&ptınp meclisi ida. binasını gösterirdik." dedi. dan sabık Avusturya elçiliği bi- ta k 'ii"inde, Romanyanm vaziye
reyi toplar ve bir hafta içinde fe. Tahir Kevkep ilk tahkikatta.ki nnııına gitmiş ve orada Alman tinin ne olabileecğini Bükreş 
rağ muamelesini tekemmül etti- ifadesini kabul ettikten sonra, elçisi hariciye nazırı şerefine bir .ıükümetinden istimzaç etmi ,;> · 
rirdik. O zaman Nafıa Vekaleti mühendis Neşet Kasımgil sorgu- öğle ziyafeti vermiştir. tir. 
teşebbüste bulunarak deniz.den ya çekildi. Öğrenildiğine göre, ycnıeği Romanya verdiği cevapta, bu 
dolma mahal :ır;.eselesini ibda.sa MUhendis de şunlan söyledi: mtiteakıp bir taraftan B. Von \'aziyetin kat'l bir bitaraflık o-
imkln bulamazdı. - Ben 1 Haziran 938 tarihinde Ribbentrop ye diğer taranan B . 

Biz i§Ieri ta.bit seyrine bırak. Denizbank fen merkez bürosu bi- Molotov arasındtL görüşmelere 
tık ve dört buçuk ay zarfında· na. servisi mühendisliğine tayin başlanmıştır. Bu görUşmclere 
muameleyi bitirdik. olundum. Bilahare 14 Teşrini- Almanyanm Moskova bliyUk cl-

Bize isnat olunan suça delil evvel 938 tarihinde yapı ve bina- çisi lle hariciye halk komiser 
olmaksızın ve sırf kanaate müs· lar servisi ihdas edildi. Bu seı·- muavini Potomkin iştirak eyle. 
tenit olarak bizi huzurunuza. ge- vis ınUstakil idi. mektedir. 
tirdiler. Bu kanaatin tamamen Bizi huzurunuza getiren sebep, Moskova, 23 (A.A.) - Saat 
aksini isbat edeceğiz." Denizbankın 250 bin liraya satın 15 i biraz geçe ba~layan Molo-

Mahkeme, ancak saat ıı,s ta aldığı Satie binasının bilahare ta· tof • Von Ribbentrop mUIAkutı 
başladığından yal.nıı Yusuf Ziya yin olunan ehlivukufun raporuna saat 18.30 da daha deHım ech. 
öni§in ifadesinin alınması saati- nazaran 113 bin lira deieri olma- yordu. 
kiye kadar sürmüştü. sı keyfiyetidir, ki bu değer kati- Moskova, 23 (A.A.) - Mol0-
Öğleden sonramuhakemeye de- yen yanlıştır ve merduttur. to! - Von Ribbontrop müllkat1 

vanı edilıneğe karar verilerek cel- Biz bu takdiri kıymete bir mak- saat 19 da kısa bir inkıtadan 
~ tatil edildi. sat takip etmediğimiz gibi, gayri sonra saat 20 do tekrar başl.t-

menkulün hakiki kıymetinin, ta- mıştır. , 
Oğleden sonraki celse yin ettiğimiz fiyattan fazla ol- lLK MÜLAKAT üç SAAT 

öğeleden sonra saaıt 3,5 ta ya- duğunu, müdellel ve gayri kabili SÜRD O 
prlan celsede, Yusuf Ziya Öniş, mUna.kaşa vesaik ile kaziyen is- Moskova, 23 (A.A.) - ''Ha-
reis Kemal tarafından sorulan pat edebilmek vaziyetinde bulun- vas": 
muhtelif suallere cevap vererek duğumuzdan maznun olduğumuz, Molotofla Von Ribbentrorı a
ezcümle §Unları söyledi: irtikap, sahtekarlık ve suiistimai rasında yapılan .ilk mülakat Ur. 

. 1cağmı bildirmiştir. 

İngiliz elçisi Hitlerle 
görüttü 

Londra, 23 (A.A.) - ln
giltere sefiri Hendersonun bu. 
gün Berchtesgaden' de Hitlerle 
goruşecegı resmi bir memba
dan teyit edilmektedir. 

Reuter Ajansının diploma. 
tik. muhabirinin öğrendiğine 
göre, dünkü lngiliz kabinesinin 
içtimamı müteakip Henderso. 
na lngili~ hükumetinin mesajı
nı bizzat Hitlere tevdi etmesi 
hakkında talimat gönderilmiş
tir. 

Bu mesajın esas hatlarmın 
dün ak~am kabine içtimarm 
müteakip neşredilen teblj_,1e 
benzediği öğrenilmektedir. Me· 
sajm birer sureti Fransa ve Po
lonya hükumetlerine gönderil. 
miştir. 

Berlin, 23 (A.A.) - lngil-

alinde bir mektubunu Hitlere 
tevdi eylemiştir. 

Hitler, Büyük Britanya tara. 
fından Polonyaya karşı giri~il
miş olan taahhütlerin Alman· 
yayı hayati mahiyetteki milli 
menfaatlerinin müdafaasından 
hiç bir veçhile vazgeçiremiye. 
ceğini lngiltere büyük elçisine 
hiç bir şüpheye mahal bırakmı. 
yacak surette bildirmiştir. 

Berlin, 23 ( A.A.) - lngil. 
tere Büyük elçisi Henderson 
akşam üzeri tayyare ile Salz· 
burgdan Berline dönmü~tür. 

lngiltere büyük elçisi gittiği 
Berghotf da hepsi hepsi yarım 
saat kalmıştır. 

Romadaki Memnuniyet 
Roma, 23 ( A.A.) - Hitle

rin lngiltere büyük elçisiyle 
yaptığı mülakat hakkında B~r· 
linde ne§rolunan tebliğ Roma. 
da derin bir memnuniyetle kar
tılanmıştır. Hususiyle ki, Ciano 
da gerek Fransa, gerek lngilte
re büyük elçileriyle görüşürken 
bunlara ltalyan hattı hareketi
rıi hiç bir şüpheye mahal hırak
mıyacak surette bildirmiştir. 

Diğer taraftan öğrenildiğine 
göre, F ran_sız ve lngiliz büyük 
elçilerinin de Cianoya yaptıkla
rı beyanat o kadar katidir ki, 
Roma hükumeti de lngiltere ve 
F ransanm noktai nazarları hak 
kında hiç bir şüphe besleye· 
mez. 

Cebclüttarık. 23 (A.A.l 
denberi garnizonda büyük 
aliyet müşahede olunm&k an c 

.Askerlere mezuniyet ~ı 
n11ş ve bütün müdafaa rı1 
tamamile krtaat taraflD~ 
gal edilmiş bir haldedir· ı\}ly .'\!'\ 

Limanın şimal mcth&!1 ~lahkü 
tıhnıştır. Harp gemiJetW ·tına . 
men gelmesi beldeniliyor dı. ; 

9
c
3 

HARP LEVAZIMA'l'l 'Uza hU 
RACI YASAK! ı , 

Londra, 23 (A.A.) - l!unu 
nezareti bugün neşrettiği lldrada 
mirname ile harp levazJtll1 tansına 
çok maden ve iptidai w• ide lng 
racatını, bazı istisnaıe.rlJ nda Yen 
etmiı;tir. ~ .. 

Emirnamede. şimdiye llUttın 
verilmiş olan ihracat nıe ~cl.e rne. 
Jerini tadil etmek üzere <le aya 
zuniyetlcrin bir teşrinie'" ide Ya 
dar mülga olduğu tasrlb tone r 

maktadır. Bu karar, dO lldisinl 
lara, müstemlekelere ,re ile ka 
mandası altında bulurıall h-etı 
!ara yapılacak ihracata ~s: ~ı· e 
~·ıd· ı zna 
gı ır. . ttıl·oı·d 

Fransada silah altın• ~ntun 
efrat çağırılıyot l'l(}fsin 

Paris, 23 (A.A.) - ~ l~ lıir e 
bu akşam aşağıdaki teblıf' . F'aka 
retmiştir: kar~ 

. t .,,r 
Enternasyonal vazıye llişa 

sile hükumet, t:vvelce . köku n 
lan askeri tedbirleri. bıt ~ rab .. n 

·ı,ilı aı ~ tiyat efradını daha sı ha b' 
"-16 Teşrinisani tarihinde ik- suçlarını sureti katiyede ve bü- saatten fazla sürmUı;:tUr. Bu <.tk

tısat vekiJetinc tezkere yazdım. tün kuvvetimle reddederim." şam ziyafelten sonra Almaıı lıü
Ankaraya götürdüm. Vekalete Maznun mühendis bundan son- yük elçiliğindeki sü·rnreyfi 1-
verdim. Nafıa veklleti istimlak ra, hadiseyi Yusuf Ziya ve Tahir talya biiyUk elçisi de gide<.'ektir. 
yoluna gidilmeksizin, binanın Ea.- Kevkep gibi izah etti. Fakat apon bUyilk elçisi su. 
tin alınmasının muhik sebepleri Mühendisin sorgusu tam 3 sa- vareye gitmiyeceği gibi Yon 
neler olduğunu bizden sormuştu. at sürmüş, • 8,5 olmuştu. Nıhayet Ribbentropun muvasaHl.tında 
Biz de tezkeremizle buna. cevap bitti ve Yusuf Ziyanın vekili söz tayyare meydanında da bulu!l-

tere sefiri Henderson bu sabah işte bunun icindir ki Hitle. 
tayyare ile Berchtesgaden'e ha- rin Ingiliz büyÜk elçisine yap
reket etmiştir. tığı beyanat hususi bir ehem. 

almak suretile t1tınaml~ lııe 1
: 

. ti gı rar vermış r. n 
Paris, 23 (A.A.) - sa;f tı~· sc~ 

harbiye nazırı Daladyc. 1Ye 
büyük elçisile görüştüktcf> ~en 
daiıni milli müdafaa kO!l? it una 
saat 18.:}Q da yaptığı ~n bi 
riyaset etmişir. Toplanu1 ı anın 

\'erdik." alarak, milekkilinin artık tevki- muyordu. 
Yusuf Ziya Öniş b un.da bina- fini icap ett.ttecek bir Mbep kal- fl~rtin, 2~{ (A.A.) - lyi ma-

Berlin, 23 (A.A.) - lngil- miyet almak.tadır. Artık ne o 
terenin Berlin büyük elçisi taraf, ne de bu taraf mesuliyct
Henderson Alman hükumeti ten kaçınmak için birbirlerinin 
tarafından tahsis olunan tayya. durumunu bilmeden hareket 
re ile &aat 12 de Salzburga gı;l. eı,~~ni id~ia eyleyemez. , 
mi~~r. Berghofa otomöbille tN tı:ıIZJ Klt"AL :rrr. AT 

·sr. e ra ciye nazırı Bone, Ba.Jlt1 k 8.l 
Campinchi, hava 0 f1 Berı 
Cha.mhre, b~kurııaııdatı.. 'ıındi nın asıl kıymeti ve on senelik i- madığını ve kaçacak tıyniyette ol- l ümat ıı.la.u mahafJJ<lcn öğTenil

car vaaa.tisi üzerinde etta.flı. W- madığını ileri sürerek tahliycı.i diğine Jöre bu akşaın Mosko.. gitmiş ve Hitler tarafından ,.. MECL1StN! TOPLUYOR ı tı .. , 

Gamelin, hava ku-.-,:etlt! ii!z ç 

silat verdi ve şöyle devam etti: talebinde bulundu. vada Alman bUyük elziliğin1e- derhal kabul edilmiştir. Londra, 23 (A.A.) - Resmen dam general Vuillemin ve z .. Cen 
ma kumandanı an_iral ~ e bud 
bunların kurmay reislerı lcre <' 

etmiştir. rıtunı~ 

"- Fiili tasarrufumuzda. bulu- Kasım Neşet ile Takir Kevkı;- ki resmi kabtilden .,oilıa Von 
nan binanın muamelei ferağiyesi bin vekilleri de tahliye talebinde Ribbentrop ile Sovyet devlet a
ikmal edilmiş bulunmaktadır." bulunduktan sonra iddia maka- damları arasında mlizakerel6re 
mealindoo tezkereyi ben yazma- mını temsil eden muavin Sabri devam olunmuştur. 

dım. Bunu hukuk mil§a.viri İsmail reddini istedi. Müzakereler her iki tarar lc;:in 
tsa yazmıştır. 0 Jerans şirketi, Mahkeme de tahliye hakkında de müsait ve memnuniyet veri
Denizbankın, Satie binasını 250 bir karar vermek üzere duruşma- ci bir cereyan takip etmekte. 
bin liraya satın alacağım" diye yı cumartesi günü saat ona bı- dir. 
yazdığı mektup kastedilmekte ol· raktı. BERLlNDEK! FRANSIZ LA B. 

du~unu zannediyorum. H lh ? AYRILIYOR 

Sa~:~~ı:e:~~~ ~:::~~.~ arp mı, su mu• BerJin, 23 (A.A.) - Öğreni~-
BUJ.en tellallar pazarlığı yaptılar. (Ba:ı tarafı l incide) diğine göre, Fransız bUytik f)]. 

Fiyat benim talebime uygun gel· ademi tecavüz paktına ilave edile- çiliğl Bcrlindcki Fransız kofo
diğinden mübayaasını kabul et- cek birmadde ile Almanyanın her~ınisine Pransaya dönmek Uzerc 
tim. Kıymet takdirine esas olan hangi bir üçüncü devlete tecavü- hazırlanmalarını söylemiştir. 
rapor, Neşet Kasımgil tarafmda!ı zü halinde Moskovanın bu pa~ı Berlin, 23 (A.A.) - "Reu-
Uk defa tanzim olunan 224 bin feshetmekte serbest kalacağına, ter"; 
liralık rapordu. lkinci defa .. tan.- aynı ıamanda Almanya - Rusya Almanyada bulunan !ngiliz
tim olunan raporu idare meclisi ademi tecavüz paktının Sovyet- ler henUz memleketi terketmek 
görmedi. terle lngiltere ve Fransa arasında i~in emir almamışlardır. 

Bundan sonra iddia makamının cereyan eden mUzakerelerin de- Berlin, 2 3 ( A .A.) - Alman 
talebi Uzerine, maznunun ilk talı- vamına mani olmadığını bild:ri· ordusu kumandanı Gencra.l Fon 
kikat sırasında alınan ifadesi o- yor. Bra.uchıtsch, cumartesi gUnti 
kundu. Ve Denizbank müdür mu- Eğer Almanyanın Sovyet Rus- saat 19.30 da orduya hitaben 

Mülakat pek kısa olmuş, an
cak on dakika kadar sürmüştür. 

Bcrchtcsgaden, 23 (A.A.) •• 
Alman makamatı, B. Hitlerle 
görüşmek arzu etmiş olan İn
giliz büyük elçisinin bugün B. 
Hitler tarafından Oberaalzbcrg. 
de kabul edildiğini teyit etmek
tedir. 

Neırolunan Tebliğ 

Berlin, 23 (A.A.) - D. N. 
8. Ajansı, Berchtesgadende 
bugün Hitler ile İngiliz büyük 
elçisi arasında yapılan mülakat 
hakkında aşağıdaki tebligi ne~-
retmiştir: 

"Büyük Britanya hükumeti
nin izhar ettiği arzu üzerine 
bugün Hitler lngiltere büyuk 
elçisi Hendersonu kabul etmiş
tir. 

Henderson, lngiliz başvekili· 
nin dünkü kabine toplantısın. 
dan sonra neşrettiği tebliğ me-

avini Tahir Kevkcbin sorgusuııa ya ile aktedeceği pakt, totaliter --\.-.-.-.-.-.-.-.. -..... -. -.-• ...;.
1
-.-.-.-.-.-•• - .. -.-.-.-•• - ... -.-.-.-.-.-• ..:.. .. -, ... -.-.. -.-.. -.-• .:...- .-.,-.- . -.. , 

geçildt Tair Kevkep şunları an- devletleri lstil! emellerini de ko- ,. 

ıattı: ıayıaştıracakbirmahiyetteoısay- ı'stanbulda harp halı' du"n bı'tfı· "-Yirmi beş senelik memuri· dı bu anlaşmaya ltalyanın da iş-
yet hayatım bu gibi işleri yapa- tirak et mesi tabii idi. 
mıyacağımı gösterir. Deniz bankı Halbuki Roma haberleri, yal- v n B a '1 e t n n T e b 1 D ğ 1 : 

!stanbulda aktif ve pasif müdaafaa tatbikatının ikincisi 
23-S-939 tarihinde yapılmıştır. Bu tatiJikatlar mUnase-betile 
15 ağustos 939 tarihinden itibaren şehir için ilan edilmiş olan 
harp hali bitmiş bulunmaktadır. 

Bu tatbikatta alman netice şudur: Hal!t birinci tatbıkat. 
ta olduğu gibi kendisine düşen işleri dikkat ve itinıt ile yap. 
mıştrr. bu keyfiyet halkımızın ciddi ahvalde karşılaşacağı bü. 
ttin müşkulatın icaplarına kolaylıkla intibak edebileceği ka
naatini kuvvellendirmck itibariyle çok kıymetlidir. 

bildirildiğine göre kral altıncı 
Georges, bugün öğlede."l sonra 
Londra.ya dönmüştür. Ve yarın 
sabah Buckinghamda kralın rL 
yasetinde saltaııat meclisi topla
nacaktır. 

Londra, 23 (A.A.) - Parla. 
mento mahfillerinde söylendiğine 
göre milli müdafaa menfaatine 
hükfimete fevka.ade salahiyetler 
veren kanun layihası yarrn oldu
ğu gibi Avam Kamarası tarafın
dan kabul edilecektir. Bu layiha
nın yarın akşam Lordlar Kama. 
rasma da tevdi ediletek kabulü
nü müteakip kral tarafından da 
tasvip edilmesi muhtemeldir. La. 
yiha bu andan itibaren kanuni. 
yet kesbedecektir. 

Avam Kamarası saat 14,45 de 
toplanacaktır. Çemberlayn'in Av 
rupanm vaziyeti hakkında malu
mat vermesi kuvvetle muhtemel-
dir. 

Greenwood ile Sinelair söz a. 
lacak olan belli taşlı hatipler a. 
rasmda bulunacaktır. 

Tahmin edildiğine göre müza. 
kerelerin sonunda Avam Kama . 
rası fevkalade s:ıJa.hiyet proje. 
sini tetkik edecektir. 

Lord Halifaks saat 15 te top
lanacak olan Lo::-dlar kamara-
sında beynelmilel vaziyet hak -
kında Beyanatta bulunacaktır. 
AMELE PARTİSİNİN KARARI 

Paris, 23 ( A.A.) ~' ~1Şnlı 
ni - Bütün gazeteler 1 ak is 
vanm bugünlerde Ah'l'I 'liYen 
mühim miktarda benıiıı: 
vesaire gönderdiğine da.it 
haberleri tebarüz ettirı11' 
bu n;a1larm Italyaya I{s 
dan doğrudan doğnıya 
it.r&catı tamamladığrııı eJt 
yetle kaydetmektedirkf· 

SeDçüka 1et 

Milletleri sul~ 
davet attı" ~~-~z 

Brüksel 23 (HusustJ ~.l.tı ıl ' u' ·~n · 
çlka Kralı Leopold bti\ıt 'le · ;:ı 
letlcri sulha davet cdell J>. u.,,t 

rıııO ·ıı. ...,.,, 
Uı.rasyoıı okumuştur. P ~ b~ 

yor ki: 11 '1)k~ 
Mesut devlet adaı.tl ~ ut 

kardeı;;çe bir işbirliği zı~~ıı iam 
le taleplerici Y" il1tı1 ~ \eı 

,·B ~er 
mUzakereye tabi tutıll~· 1 . f 3 

vaffak göstermelerill1 ak 
tıı·· jiJivoruz ,,. \.··Uk 

• . ıv-.~ 

Bu husus için P~~,ıı sa 
Kralı , Finlandiya ne15• ı1 
ru, Lüksenbup; nuyUl' 

1 
Norveç ve lsveç E:ratlflr ' 

"r. l'llc !antla Kraliçesi adın& , ,1 
Londra, 23 (A.A.) - Amele btl 'ff> "erd 

J;;.endi namıma işte ı. 
partisi mahalli meclisi bugün top 11:av 

atla btılıınuyorum. 
lan.arak bir beyanname neşret • 'l '<1.nım 

miştir. M k d k. ıng1 
'Q. H 

Amele parth;i Polonyanm is . , OS OVa a I ıe ~l ·et 
liklalini müdafaa !çin Büyük Bri. Fransız heyet 1i. 
Lanya tarafından girişilen taah- dönüyor tle ol 
hütlere katiyep, riayet ol'.lnması _. j 1 de 
hususundaki s&rsılmaz azmini Moskova, 23 (A.A.) ')(İ ~(i,.1 

teslim ettiğimiz zaman mevcut nız gayri resmi bir şekilde Alman j 
on dört mUessescnin !stanbulda - Rus anfaşmasını tasvip etmekle 4 
yedi ambarı vardı. Senede beş iktifa ediyor. Böyle bir anlaş- • 
milyon liralık mcvaddı müstehli- maya ltalyanın iıtirak edeceğ:ne 
kcyi Avrupadan getirtiyorduk. dair bir sarahat vermiyor. ~ 
Bunun dört milyon liralığını doğ- Hülasa Alnıan - Sovyet ademi l 
rudan doğruya kendimiz sipariş tecavüz paktı Almanyanın şarka ~ 
(!dip gctirtmeğe karar verdik. Bu doğru istila emellerinden büti.in ~ 
~mrı.>tle senede asgari yarım mil- bütün vazgeçtiiini gösterıniyors.ı ~ 
yon lira tasarruf edebilecektik. da bu emellerin Sovyet Rusya hu-

1 
c 

Siparişlerimizin muhafazası için dudlı ile tahdit etmeye razı oldıı-, 
depoya ihtiyacımız vardı. Bina a- ğunu resmen ifad$ etmiş bulunu- ~ 
ra.mağa başladık." yo r. Fakat Japonya ile nıünas·,- 2 

Tahir Kevkep bina. meselesini, beti çok açık surette zaafa uğra-! 
Yusuf Ziya Öniş gibi anlattıktan yor. ltalya ile arasındaki mev· 

Hava bombardımanından ileri gelen hasar ve zararları or. 
tadan kaldırmak ve yaralı ve gazlılarm yardımına koşmak 

üzere günlerdenberi vazifeye hazır bir halde bulunan pasif 
korunma yardımcı kuvvetleri (Emniyet, İtfaiye, Sıhhi yardım, 
Gaz temizleme, Gaz kurtarma, su, havagazı ve elektrik mec
ralarnu tamire mahsus teltnik onarma ekip1cri) de bu tatbi
katta, evvelkinden daha büyük bir sükCmet ve alışkanlık göe. 
t.P.rmiştir. 

. k • h t' nsuP ı ~ ~ tebarüz ile teyıt etmektedır. a~ erı eye .ıne me eoııie( k, d t Londra, 23 (A.A.) - Başvekil yuzbaşı DaVldson ve. erı ita i Çemberlayn akı:ıam üzeri milli Fransız askeri heyetınd Jl s ~n sonra ır.özlerinc devam etti: cut ittifakta her lıalde kuvvetlen- } 
"- Frağ meselesi hazırhklan rniş olmuyor. Bolşevik düşman- r 

ikmal edildikten sonra frağ gü~ü ltiı üzerine kurulan nasyoııar so5· 
taptı memurlan ve Satie'nin ali· yaliznı ideolojioi ia tamamen in· 
kadar mUmessilleri geldi. !sınai! kAr edilmiş oluyor. Vaziyet, şiın-
1sa da beraber olduğu halde ban- diki halde bundan ft;;ırettir. 
kanın intizar odasına gittik. O- ASIM US 

;; 

Bu hal, korunma kuvvetlerimiz.de matlup olan nefse iti. 
mflt :-evk ve idareden bckJediğhniz müma.rescyi ;-östernı"ktc. 
dir. 

ı müdafaa nazırı ChatfielcH kabul Pichon yann Moskovada ~lıe~ 
• eylemiştir. caklardır. ~ 1 ~ Kudüs. 23 (A.A.) - İngiltere. ln~ilizler LondraY~ ve ~tı~ 
il' nin yakın şark orduları başku • da Parise döruncktcdır. lt ' 

. d" wer a.zaaı ~ e 
mandanı general Wonel bugün Heyetlenn ıg li 

~'?ti'V4"""9V''#'\J t;j"J'\J VY '4~~ y9 1. '2 ;;ı V P + W •• W + ' 9. J ..... W e f 4 + W .......,.., 
Kudüse gelmiştir. MoskoYada kalmaktadır. 
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Gandinin lıagatı: 3 
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-....... ..... __ NH••--·-···---•-•Mee•11111•1H1 .... Mll-- Ttl rk lye Cumhurlyeıl Mttrkttz H•nkası 19 ı 8 ı 1939 v a ziyet i 
Un 

tlJ.000.000.-
AK T 1 F a r ya m uzaffer ICaıwı: 

Altın san kloıramt6 178 •G:> 

Ura 

22. 7:MJ.803,U 
17.l'U0.849,30 

PAS 1 F 
~l'llH111• • • • • • • 

lhl111Qt okrtd: 

oluyor Banknot . • • • • • • 
Ufaklık • . • • • • • 1.592.698,19 41.839.833,18 Adi •e fnkallde • • • • 

Huıual 

4.217.tM,23 
e.000.000,- 10.217 .. 184~ 

• • • • 

andi filozof, zahit ve 

Uahildtkl lluhabirltr: 
fürk lirası . . . . . • 36 ı .. '182,86 381.882,8fl Tedoutıldekl Bonknollu. 

müstesna 
bir şahsiyettir 

llarirttkl lluhablrltr: 
Altın: san kliıram Ilı 0.'>9 766 
Altına lah•Uı kabil serbest 
dövizler . . . . 

U.149.86.ı,96 

9.780,61 

l>eruble edılen enalu aaktiye 
Kanunun e.a lnct m•Cftlt 
terine leYlikan hazine ıar, 
fından Taki ledlyat • . . 

1M.748.G83,-

17.998.097'.-

il l'ANIN MUZAFFERİ YETi 
u.a~ıu ... •hkumiyetl sona erince Ma 

l>ıtt-r dlh·tıler Ye borçlu 
klırınıı tı:ıkı\'f'lf'rf 3.67.&.M2,33 ı 7.831.187,90 

l>eMdıle edilen nralu aat. 
dl)'e bakiyesi • . . • . 141.320.Me,-

a Yeniden mücadeleye baş 
· 1930 senesinde mcşbuı 

"'~···-- ıa hücum" hnrekctini hazır 

llıl:uır tııhı•ılltrl: 

IJerulıll' t'•lll~·n e'·ralıı nalı. 
dıye kertılıtı . . . • . ı 58.748.568,-

K1r,1lılı tamamen altın olınıll 
lhtlea lednWe •aıedlJen i 

R ... konl mukablll iJhelen 
leda. ........... 

10.000.000,-

229~.&86,
•.ooo.ooo,- ss • • .. ., .. s eo .--. •• , t 

ııııu müteakıp sene kcndia 
Clrada yuvarlak masa kon 

l\Hunun ı.a mıddeJertne 
te•rllıan Hıılne ıanıfınd.a 
Hlıl tediyat • • • o 0 0 

ı 7 .228.027 ,- 141.590.Me,- Tllri llra.ıı lle11d11alı 
Da11ıı Taahhlldatı: 

S•n•&I ~llıflanı: 

•ıııa davet edileli.. Bu şe 
e lngmz • Hind mUnaseba 

Tlctrt senetler • • 

&ltıat 111• loholl41 etıdonı: 

136 .:us.380.96 138.318.380,96 

Alhaı tab•lli kabil d6TlaJer 
DllPr dls.fller •e alacalı:lı 
lıllrinı beklyelert • • • . 

8.688,'17 

39.809.078,30 39.393. 737,0'7 
96.407 .003,49 

ı•n-•-
Muhlellf • , • , , , 

)"Cni bir safha açılıyor 

4.007 .424,97 ~
l>truhlt edilen Hnıln nalr 

A tirenin kart•lılı eabam n 
llh•llAI lllbert lrmnetle 

8 · Strbtıl ahıra "' lah•illt: 7.ZWW.933,18 31 .M0.860,10 
Aoaıular: 

8.163.000,-
17.938,12 

Hazineye kısa Tıdell ı~anı 
~ltın •e d&•lı Oıerlna • • 
fah•illl IMl'lllt • • • • 

Hluta•rlat • • • ••• 
llubtıltr ••••••• 

5. 732.664,91'S 18.913.598,0T 

4JSOO.ooo,-ı 
18.807.880,88 

428.876.109, 71 

1•ltl• aB.878.109,7'1 

ı Tammaı 1038 tarihinden itibaren: 

SON 

Om er Seyf eltin ihtilali 
( Ba'I tarafı 5 incide J Mustafa önce bunu pkaya aldı, 

en öm--rdi. ldadiya ilk fakat sonra ~in ciddiliğini göre
zaman bir hadise oldu: rek gaflette avlanmamak itin, 1 
ileri gelenlerinden - o yamnda yaver dolqtırmaya bq· 
ileri gelen deyince, kuv- ladı; fakat Ömer onu 3, 5 yUz ki-

UatUn olan anlaşılır, derst. şi içinde, stadyomda boks seyre-

c;RSA 

latikraılar 

F.rıanl 
~i•as • Enurum ·ııı 

TUrk borcu l peşlo 
20.
J9.37S 

Ticaret ve Zahire Bors1s ı 
23-8-939 

FlYATl..'.R 

Bulday yumuşak 5,16,5 - 5,27; 
Bulday serL 4.2~ • 4.30; BuJdai 
kızılca 4.33 • 5.12,5; Arpa Anıı. 
dol 4.04; Bakla 3.24 - 3.27; \'u. 
laf 3.15; Ku,yeml 5.13; Nohul 
ııra 5.35; iç fındık 37 - 39;. Tlf. 
tik mal 108.20; Yapak Anııdol 

yapak Anadol kır. 51,20 - at. 

gclirdı - Mustafa Rize, dilir gibi, ikl yaveriyle birlikte GELEN 
bir haline kızmış, ona perişan bir hale getirdi. Masta· 8 "d 

5
•
9 

Ö 
ile a)' .. ton, rrpa 44 ton, çaT-

t vurmuştu._ mer, karşı· fanm kafasında çatlamadık yer 
1 

r 16 ıon, kepek 141 ıon, yıpak 
ınış, demi'j kı: bırakmadı. Zabitler, ihtimal vcr·ı ton, mercimek 27 ıon, butpr 

tendimi denedim; mukabc· mediler. Rıza pqa yiğit bir a- n, keten iobumu 20 ıon, z. 1alı 
dah3 çok dövUlece- damdı. Kendi alakalandı: Sen 

fakat hayatta ben seni oka· bımlann kafasını başka bir mad-j GIUEN 

bin kişi görilp şqacak- sıJutt,ırdı. Ömer: 

Dün ve yarın tercüme 
külliyatı 

No. 41..IO 1 ci .., Kr. 
il Dö ProfuadU 
U Gtıntın bukuld ft ltdmld 

melelelerl fS 
43 Eflltun ~ 

44 :~W~!=t i 
"4j~.,. 
'6 Metaflslk nedir! 
47 Yeni adam '15 
48 lntyetla teetrlerl '15 
49 Politika reı.eıeat 75 
60 Ette tik 20 -

eıo 

Bu ııerlnln tlab 810 kuruftur. 
ffepısinl alanlara yOıde 20 latoa
to yapılır. KalaD 4.88 kurpıı 

t .88 ırun.11a pefla ahnarü mUte. 
bak1.s ayda birer Ura Bcltame• 
llı•re Oç taksite ballanır. 

·--------Ankara caddesiade 

Kiral ık kat 
~e odalar 

. .\nKara caddesının en hüın 
noktasında, Orbanbl)' bam 
ıcat ve oda olarak kiralık yerlea 
AUınddı il411 blho·· 

a• aıll. --------· 'ntemmeı döveceğim ki hiç de ile bu hale 90kmupun. .dlya( \"apak 41 ıon. 

- Bilakis onlar ~a karyola ======================= 
ondan sonra sanda.,·, demiri ile mukabele ettll•. ta-'tubu geldi. Bu mecmualarda, Hakkı Tank Us, daha 1321 de 

lcimanma başladı ve bir gün terseniz bir daha vuruşuruz, co-ıPerviz adh bir TUrk gencin'n Ömer Kup.dasında iken bir cde
blektcpte birinci sınıf kuv- vıbını verdi. Tevkif ettiler. franaızca birer fiiri basılı tdi. Ö· biyat bahsi ile gıyabi bqlays.n 

en sayılan Horoz Musta- Neferlikle alaya gidecekti. Ma· mer mektubunda: "Bu mecmua· i§inalıklan etrafında buı hab· 
~vgaya davet etti. Sebep? hıionyada Bulgar ihtilili çıktı. 'ıan Seli.nikte alllll§ gibi B:ıha ralannı naklederek, Omerin iyi 

ı tecrübe edeceğim, d'· Müstacel sınıf olarak mektepten Tevfiğe yolla, diyordu. Bu pirler ruhunu tebarüz Ettirdi ve Basın 
Horo?. Mustafa dövüşmeyi çıkanldı. Ömer dimağ kuvvetiyle ömerin icll. AJnı kuvvet ve te· Kurumu başkanı olarak bu nakil 

•etti ve tavuk gibi yere fislk kudreti ıweac.tmtplr. rakklJi onda da gö.termifti. işinden dolayı, latuıbul btledl-
Şimdi hill mektebin ö· ömerin tokat neticesinde ka- . Ömer yeni bir nesil yetiftiren yesine bayle bir toplantı ile ÖIL~· 

0( olan parmaklıklann Ustun. zandığı hayati kuvvet gibi, bir bir muallimdir. Fakat onun ha· rin habraaını taziz etmeyi kolay· 
) ..- Lııı~emir bayraktan bir öyle, bqka yerden a1c:bjı do8tane bir yatma ve eMl'lerini eğer Jlyık ol· laştıran Halkevl baıkanına tefek· 

1up i)I :""Yle büker; kırardı. Yahrz darba da fikir hayatında bir te· dufu gibi tahW edebllmif olay- kUr etti. 
O> • diz aksamına aynı idmrua reffU amili oldu: Mektepten çı- dık, bugün bu binanın bütün Canibin, Yusuf Ziyanın anlat· 

ıyordu. Alb sene sonta kınca kur'ası lzmire çıkmlfb. O- katlan kalabalıktan geçllemiyE.~ tıklan hatırdlar lezzetle dinlenil-
··· Teneffüshanede Musta· rada Baha Tevfikle tanıttılar. J· .cek halde olmak lbımgellrdi. di. Gelecek 6 Martta - ki öme
nin ö~Une dikildi: "Sen 6 yi fransızca blleıı Baha. ömertnJ Akagllııdbden sonra eski ts· rin ölümünün )'11dönllmlldilr -
el benı haksız yere tokat- fransızcasını haflf bulmllf, bunu tanbul maarif mUdüril muallim bir Ömer Seyfettin güntl yap-

' ben dt? seni mükemmel da kt-ndisinc açıkça söylemişti. Bay Safvet, ömerin eserleri üze. mak ve Halidin hazırlamakta ol· 
döğeceğiml vaadetmiştiru. Beş yıl sonra Sellnikte bar.a

1
rlnde çalışma ve kendisinin mezs- duğu esere ogüne yetitecek sn· 

dovüşeli.'1." dedi. 3'3i0 (Soley), (Merkflr} adlı Hri Fran- 1nnı kendisine yakışır bir hale ge· rette yardımda bulunmak kara· 
l içinde bir~nci safta gele~ sız mecmuası ile Ömcrin bir mek- '. tirme teklifinde bulundu. riyle toplantıya nihayet verildi. 

lstanbul Belediyesi ilanlar 

ilk 
teminat 

36,00 

22,50 

3U50 

16.28 

Muhammen 
bedeli 
480,00 İstanbul 1 Jncl yatı otalu için alınacak 

40,000 kilo GUrpn oclunu. 
300,00 

420,00 

217,00 

1900,00 

İstanbul 1 inci yatı okulu içbı almaca! 
15,000 yumurta. 
lstanbul 1 lnd ptı okul~ için nhnac 
2000 lltn .Ut ve 1000 kilo yoğurt. 
1stanbu1 1 inci yatı okuluna alınacak r 
bun ve Soda. 
İstanbul 1 inci yatı okuluna almac:ı 1 

aooGOJdloeJrmelr. 

Muhammen bedelleri ile ilk teminat mlktarlan yukanda y 
zıh i§ler ayrı ayn açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 31-8-
939 pertembe gUnll saat 14 de daimi enctlmende yapılacaktır 
Şartnameler zabıt ve muamelat mUdilrlllğil kaleminde görülebi. 
lir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale gü-
nll muayyen saatte daimi encümende bulunmnlan. (6293) 

Yozgat Valiliğindt!n: 
Merkez ve mUlhakat sığır hayvaalaa1aaı ıslahı için toplan. 

m11 köy damızlıkları tahsisatından yeril 8'lmı mensup lekesiz, 
eiyah 110 santim boylu tqekktllltı ~ damuJığa elveri§. 
li, 2, 3 yqlı ve "50" "75" lira muhammen 1*SiUl 200 bet boğa 
milbaya1&mm kapalı zarf usulile 16---8---939 da 7apılan eksilt • 
meal sonunda talip çıkmadığından bir ay içinde pazarlıkla alm
muı keetirilmittir. 16--8--939 tarihinden itibaren haftanın her 
pazUtesl ve pereembe günleri saat 14 de vlllyet daimt encllme. 
Dinde pazarlık edilebilir. 

Bu huauaa ait fenni ve hususi gartııameleri vlllyet daimi 
encil.meninde her.gün görülebilir. Ve mllracaat vukuunda bedel. 
ıiz verillr. 

Taliplerin tayin edilen gt1n ve saatlerde villyet dainıf en. 
cllmenine ~ J,S teminat akçelerile mllracaatlan ilin olunur.(6500) 

·----------~-------~----------Türkiye Cainhuriyeti Ziraat Bankası 
Ana Vatana kavupn RATAYDA açtı.fı 

• 
ANTAKYA 

Şuhesile 

ISKEND ERON 
KIRIKHAN 

Ajamlarmm her tilrlU zirai ve ticari muamelelerde diğer 
banka hizmetlerini ifa etmek Uııere faaliyete. başladıklarını de. 
ğerli mil§terilerine ilin eder. 

VAK 1 T 
Cep KOtQphanası 

Ne.. Yazan ve l'urkçeye çevirenin adı Sayıla Krf. 
1 Kader tVollerden) Asım Uı 208 15 
ı Ollmpt11d OJtmlan Vildan Atlr 120 10 
3 Kıleranı Terraı eıran (Galopln'den) G. V. 30 .. 20 
4 Yuaoslavyı seyahat nollan Asım Uı 112 10 
5 Şark Ekspretlnde cinayet (Chrlslle"den) V. G. 360 20 
1 ElrOsk Vazosu lProsper •telmıe'den) HaJdıır Rıfat H 20 
7 Her memleketle blrkac: ıOn (Muhtelif mueııınerden) 

Ahmeı Ekrem sa2 :w 
• Son korsan (ton l.üknerde'dl!n) fethi Kardeı 3i6 20 

• K•lkas hlUyelrrl (l\aıbek'trn) Nıyaıl Ahmt'I 120 ı" 
IU Son ~hJtqJtp muhart'brlrrl (Kolhn~ ll'nJ Ahmet Ekrrm Zil IO 
il •·ıubul luııtlelrrt NDztırl 'llbaı 40 10 

• f • • .. -
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Vakıt Kitapevi 

• ' 
Dün ve yarın tercü

me külliyatı 

Bayanların mn~ırem t.J;.·aletlcrinde kulla
nacağı gayet sıhhi el çantalarında bile taşınan 
ve en İnce elbiseler altınc! .. belli olmıvan, vü
:uda bütün serbestiyi veren gayet kullanıslı a
det bezleridir. FEMtL ve BAGLARI her ec
zane ve büvük mağ-azalarda bulunur. 

BUGÔN 
KUM6AllASINA 
PAQ~ATAN 

No. 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

31-40 4 cü sen 
ltnsin külliyatı IV 

Metafizik 
lskenae: 
Kadın ve sosyalizm 

Dcmokrit 

Dinler tarihi 
Filozofi ve sanat 
Etika 

Herakllt 

Ruhi mucizeler 

KOÇOK EL 
· YA~IN 

CEK DEFTEllt'NE 
iMZA ı\TAH 

r>OYÜK El. 
OLACAKTIQ 

-
TORK(Y 

rs 
e,ANKASI 

Kr. 
60 
40 
60 

100 
25 

125 
40 

ı oo 

Karışık ve nasıl yapılelığı belli olmıyan bayat çocuk gıdalarile yavru· 
nuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız. 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabii hububattan yapllmış 

Çocuklarınıza yediriniz. en yüksek malik vasıf olan bu özlü unu 
Diinyada mevcut çocuk gıdalarının en miikemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, 
Mısır, Türlü, Bezelya, Badem, Çavdarözü 

-~--~--unlar:ını çocuklar.ınıza yediı:injz __ 

~---- Saraçhanebaşında - Horhor caddesinde ,,. . 
l~~~ek H ~ YRİYE LİSESİ Yatılı 1 

Yat ısıt 
1 Ana, ilk, orta ve lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 

itibnren başlar. l\ızların yatılı kısmı tamnnıile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi naklet. 
mek için mektebin hususi otobüs servisi vardır. lsteyerılere tarifname gönderilir. 

Telefon: 20530 

Lise ve orta okulu bütünleme ve engel imtihanlarına 1 Eylül Cuma günü ve olgunluk 
imtihanlarına da 9 Eylfıl Cumartesi günü başlanacakt1r . 

........ 11111 .............. mll ........ I .......................... ~ 

pı ................................................................................. ~": 

Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla 
~lantıırlı ıuuşnmlıııl.ır, sıorl 

perdeler 'e snir her tiıı lü 

Şişmanlıktan Şikiiget Edenlere: 
Emniyetle 

kullanabileceğiniz 

•• u .J'. üstahıarları 
piyasaya çıktı. 

Bütün tanınmış Eczahane, ecza depoları ve büyük bakkaHyc!erden KANZUK Glüten ekmeği - KANZUK Glüten MA. 
KARNASI - KANZUK GLÜTEN ŞEHRiYESi - KANZUK GLÜTENGEVREGt (Biscottes) - KANZUK GLÜTEN 
P!~:NCt . KANZUK GLÜTEN FlYONGOSU - KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitleriniisteyiniz. 

Kanz.uk Glüten Müstah:r.arları, Fennin En Son Terakkilerine ve Tababetin Emirlerine Uygun ve 
Sabit Olarak Hazırlanmıştır. 

•• arları an u 
Fazla şiş.manhğa istidadı 

Vücudu 
olanlar rçın 

bes:er fakat 
en mükemmel reıım 

yapmaz. 
müs tahzarlarıdır. 

Umumi depo: DNGD:LD~ KAıNı~UK 

IZMıR Acentamız 

Şışmanhk 
~~~~N~~n ,.., ~ev@<SJO u,, DSTANBUIL 

TuR.< ECZA DEPOSUDUF~. 

TEFHIŞAT Jl 
.,crnıım ılı, Bc~oğlundn B \hı:: 
nagıızıılıı rında her ~erden n • 
,ait şnrllar \C ucuz hlıııı:ır 
.. ıtılnınklııdır. Bc~nı eş~ıı d r~ 
remizde lıasclcr, '\ .ıt:ık \·ıır 

• 1 
lıırı ve ~unlu ~nlnk örtuıcrı 
ıııllıırı kı~ ııs kııbul etmez t1ert'• 
ccıle ucuzılar 'e rck:ıtırtlt'n 

iırirlirlrr. tf"" ----- ~ 
T.ffZI il IJ •. 1.Vl 

1 ' 
lsı:ıııhul 4. üııcu icra ıııcnııır 

Hundan: 

• Yakıl s:ızetesinin l!l- 8 !)39: 
lii 'c 24 ~o. Ju nuslın ının )~,9 ' 
snlılfe inin 3. iincü sfilununun ~ 
No. Fatihle Jlub~ nr ınnlı ııc ~i 
lııizcl Scln.cvntçı solrn~ınılJ C';ııı'' 
~eni 5, 5 No. ı.ıJlı m.ı:ı b,ılıçc h 
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