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HERVERDE 3 K U R U Ş ' Türkkuşu Filosu ı 
İzmir, (Hususi) - Yamı (1Mı· 

gün) öğloden sonra Türkkuşu fi. 
!osu Gazi Emir Tayyare meyda • 

mnda hava gösterileri yapacaktır. 
Büyük hazırlıklar yapılım!tır. Fi
lo bugün Ege havalisi üzeriruie 2 

PAZAR 18 HAZlRA~ 1039 'l."IL: 22 :t- SAYI: 7700 
ı saat süren bir cevelan yaptnı§tır. 

fOATtE E\'I : Ank:ır:ı <::ırl . TSTANnI TJ.9 T<'l~r:ıf : VAKiT• Po~ı:ı kııtıı~ıı : tG•':'elefon: 2H13{Ya:ı).24370(/rlartT 

Hatay anavatana iltihak ederken 
At atürke ait 

bir hatıra 
Yazan : ASIM US 

Scncler<lenherl nnıwntan hns· ı manda bile bu milli da,·a uğ
~etiue ynıınıı Hatny Tüı·klcri runda nnsıl leclakllrlık ile çalış
>- e llrnıuıı:ılaki sun'i hudut lşa· tığını, bunun için hnyntını telı
b f!Uerı Düyük l\Ullct ~Ieclfsiniu Ukeye koyarak cenup hudutlnrı. 
1 
4l'll'lı bir knrarı ile c.liinden iti- mıza kn.clar gittiğini hntırlatı
ıal'cn knlktı. ArtJk Hatny ül- yor. 
~e i <loğrudnn doğruya milli Herkes biliyor. Atatürk Mont· 
b 'lldııtınrunız içeri ine girmiş rö muknelesi ile Boğazlarm 
~l' 'atan partn ıdır. Senelerden tahkimi beynelmilel bir karara 

rt l"rnıı n. ile l'iirkiye nrnsın- bağlnndıktan ısonra büyük milli 
~ Siirüklenip gelen ,.e ndma mesele olarak Hatay işini eline 
b lltn)' me: efesi denilen dn\"a almıstr. 1035 senesi fkincitesrJni 
bitnıı5ur. lhınılan sonra cenuıı lptid~smclıı ,.e Biiyük :r.İmet 
el lldtıtıarmıızın i.itcslndc hkcıı. :\lccllsinl a~nrkcn Hatnyın istik· 
b Cl'tın Sancağı nl\miylo hususi lı\lini ildn etmişti. 
lr İllnı·cyc tflbi l'Oğrafi bir mev- Atatiirk o günden sonra fani 

;~dl3·ct knlııııuuı7tır. Hatnym hayata gözlerini yuınuucaya ka
r lirlciycye ilhakı Fransa tara· dar hemen her gün llntay dınn
ındnn <ln kabul odilmi-;; oldu~u- sı ile uğraştı. Hem de ynlmz 
~ Rörc ol n ol a bu lıacliscnin dedct \ 'e millet reisi sıtntiyJP 
lr '.l'i.ı·k • };'rnıısıı: beyanname- değil, yerine göre bir hnl'idye 

~1l'le re men Uünı kıılım-.trr. ,·ekili, yerine göre bir diploınnt, 
~Iilli lıuclndnınuz haricinde yerine göre milli bir m uharrir, 

tcıc vatan ı>nrçnsı olarak kalan bir gazeteci gibi uğraştı. 

--·--------..--------------
Dost Mısırın Hariciye Nazırı 
Abdülfettah Yahya Pş. 
memleketimize geldi 

Bugün reisicumhurumuz tarafından kabul edilecek 
olan misafirimiz, gazetecilere verdiği beyanatta 

"emelimiz asırl ık rabıtamızı takviye etmektir,, dedi 

'~· 1 , ' ' t 

Romanya Hariciye 
Nazırı 

Gafenkonun 
seyahatı 

Balkan Antantının 
kuvvetine yeni bir vesile 

verdi 
BUkreş, 17 (A.A.), - BUtUn 

gazeteler, Romanya Hariciye 
Nazırına Atlnada yapılan hUsnU 
kabule geniş sutunlar tahsis 
C?tmekte ve gerek ,Yunan resmi 
maakmlarmrn ve gerek halkın 
tezahUrlerlndeki hassa.tan tıa· 

mlmt mahiyeti tebarUz ettir· 
mektedlr. 

Resmt ziyafette teati edilen 
nuutklarr ilk sayfalarına koyan 
~azeteler. :Yunanistan - Roman .. 
~·a dostluğunun kuvvetini ve lkl 
dost ve müttefik ıdevletln Bal
kan ve Avrupa. sulhu lehine faa~ 
Uyetlerini kaydeylemektedlr. 
Gazeteler, Elen matbuatının ya~ 
zılarma da. ayrıca su.tunlar tah· 
sis eylemektedir, 

Mement gazetesi dll"Or ki : 
Atlnada. B. Gafenkoya. çolt 

candan tezahürler yapılmıştır. 

Resmt ziyaretlerin hemen alı

nan bu çok iyi neticeleri çok e-

'.(Devamı 6 ıncıdcil 

11atarın nna,·ntıı.na iltihakı kat'i Bir gazeteci gibi uğraştı, dJ. 
hlr hakikat şekline gh·dtği şu yornm. Bu söz ile tamarniyle bir 
11•racın. Atatiirkiin azız lıahrnı:ıı- hakikati ifade ettiğimi lsbnt et- Mısır Veliahbna Lejyon· 
~· anmamak ıniimkün olmayor. mck için (Vakıt) kolle.ksiyon- dönör nişanı verildi 
~lrn bn hfhli!'e Atatiirklin insaf- lannı .göstereblllrim. 1937 sene- Paris, 17 (A.A.), - B. Lebrun 
·~ ''c bli\mnn biı' lınstnlık buh- sinde Atatiirk füiyük Millet Mısır :Velfahtr Prens Memed "A"-
~-a_rı_i_:ç~in_d_e_k_n_·ran __ d•..:ğ:....ı_b_ı_r_z_a...:-:.;__:_~------(-l_'az_ı8_' _6_ın_c_ıd-a). • 1 ll'f.l kabul ederek ken!1lslne LeJ-

...... Muhterem misafirimiz Tiaraeş Mtstr Haı~iciye 1'Taznile xenaisint Y.Ondlıntrı:: nişanının bUyUk haç 

~ al-a ~ dö ,hO·V.PQ«iDM,..-=::~~==-~:~':" ___ --_*_1·_-_ .. _· _;·_vl_z_, -~-----------ı'll-tb_•_•_n_ı _verm __ ı.u_r. __ _ tJ e7 Kardeş Mısırın Hariciye Nazı. 

Anavatana kavuşma müjdesi ~~~~=t~s~::y:~~~: Uza_k Şark Hadiseleri 

. A~~!,~~1 <~~A~>ah~!!!~ahu~~~~:"~?.:bn :E:::~:~:a::~!= Amerika tarafından bügük 
;ıhıı hakkındaki ~unu? B. M. ~~li.~inde kabulü ve ~a~y an. tanbula gelmiş bir heyet, !stan ~ 'bı•r dı•kkatle takı•p edı•tı•yor "flllasrnın parafe edılmesı haberlerı butun Hatayda en büyÜk bay· bul Valisi ve Belediye Reisi Lfıt. 
l\ıı K ı A fi Kırdar, İstanbul Kumandanı L Un çıl&ınca aevincini yarattı. Ebedi urtu uıun ve navatana 
~"U§ınanın ilk müjdeıi olan bu haber dün aeceleyin yıldmm ıu- General Halis Bıyıktay, Emniyet J · k d • ·ıı • f d k 
~tiyle yayılınca §ehirler baıtan bata donahlmaya batlandı. Halk Direktörü Sadri Aka, Merkez aponyanın ma sa 1, ıngı ereyı ransa an ayırma 
~ (Devamı C ıncıda) 

ddelerde, meydanlarda, çarıılarda toplanarak birbirlerini kucak. Vaşington, 17 (A.A.) - A18- azimkar fakat uysal siyasetin he 1 Bu siyaset aynı zamanda böyle 4
YarQk kutlayor, ıenlikler yaparak Ebedi Şefin aziz hahraaını anıp • ,__._..,1'111 ... l'lllı-~M • kadar müşahitlerin kanaatine defi Japonyayx İtalya ve Alman· bir ittifaka muanz bulunan mu.. 

~~ce Milli Şefe, kahraman ve ~anlı orduya, büyük milletin ve onun göre hariciye nezaretinin Çin ha- ya ile ittifaka scvketmemekten tedil elemanların nufuzun.a karşı 
huYlik hatlarına sonsuz ve hudutsuz minnet ve tükranlanru hay- Büyük hediyeli diseleri karşısında takip ettiği ibarettir. • eğer nufuzlan henUz baki ise• 

ı..,,,... Spor yıldızı :ı::~~:Jı~rınemeği istihdaf 

Denizaltı faciası müsabakamız Trakyadaki Bulgar casusları ta~;ı~~~~~~r~~k:ı:r~~ 
İzmirde yapılan muhakemeleri sona erdi nm efkarı umumiyeyc dayana • 

t":f ı •k lı lb lı • • BugUn dcrcettiğimiz 92 Y •d d •• k • • h l •t rak mukabeleibilmisil tedbirleri .r e l s ta t e a ır l numaralı resimle bitti en l en o rt l ş l mu t e l ~:~:di~eceğinden ı;üphe edil -

B k b ~ . t ı· t k b tt Okuyucularımızın cezalara çarpıldılar Japonyanmbuşekildebirtar. 
aş a ır gemıye a ım yap ırır en a 1 dikkatine İzmir, 17 (Telefonla) - Trak· bakkal Dravenin karısı Hristo - ZI hareket ittihaz etmesi bilhas-

Futbol, gUrcş, yUzme yada Kırklarelinde casusluk su.. nun ve Nikola karısı Zaharinin sa Bloom tarafmd~ tevdi edil -
, .e atletizm amatörleri çundan yakalanan 7 Bulgar casu. casusluk suçuna iştirakleri sabit miş olan bitaraflık projesinin ka 
arasında yaptığımız mu- sunun !zmir ağır cezasında mu- olmadığından beraetlerine karar bulünü kolaylaştıracaktır. 
sabakada her okuyucu- hakcmeleri sona ermi3, açık cel- verilmiştir. (Devamı 3 üncüde) 
muz ayrı ayrı sahalarda sede bugün karar tefhim edilmiş 
tcçtiği yıldızların isimle- tir. Bulgar Diınitri casusluk mak 
rini biriktirdiği kupon- sadile hareket ettiği, fakat te • 
!arla beraber 5 Temmuz şebbüsü naks derecede kaldığın. 
tarihine kadar bize gön- dan kanununun 133 üncü madde-
dermblidir. Gelen isimler sine göre 5 senelik cezasına muka 
arasında yapacağımız in- bil 3 sene 4 ay hapse, diğer suç. 
tlhap enticesi kazanan lulardan Bakkal Drave casus Di-
okuyucularımız ile spor mitriye yardım suçundan 2 sene 
yıldızlarınr derhal iHl.n 10 gün ağır hapse, nalbant Ni -
edeceğiz. kola ve karısı Zahoya askeri eş. 

BUGÜN' BEŞlNCt 
SAYFA~!IZDA 

GÜNÜN 
MESELELERİ 

Sütten niçin 
zehirleniyoruz 
Tanınmış <loktorlnrımızm 

hıısuslakl fikirlerini 

yayx bilerek satın almak suçun
dan birer sene hapse 35 yaşında 
~fariko ve 22 yaşında Aleko ile 

4 7 kilo esrar 
yakalandı 

Beşiktaş Doğanspora 
5 -1 galip geldi 

İngiliz takımı Ankaradaki 
maçı 4 - 1 kazandı 

İzmir, 17 (Telefonla) - İzmi· 

re bağlı Fevziköy nahiyesinde 
Eminin evinde bir odanın duvarı 
içinde 4 7 kilo esrar bulunmu§tur. 
Bu esrarı İzmirde satan Simavlı ... 1 okuyunuz. 

• 'i8 deni:aıtı gemisiniıı ncticen 'ff"1«.ıı.an Jiurlcirma amc1iycsini:len ~il ve arkadaşı Mustafa yaka_:' ~J Dihıkü Beşikla§ - Doğanspor, nwtÇCni1an 1UJ!f_e<ffinlı bir an .. 
· • ._ ... · · .~ .... r-za"-""d~) .(Spor yazrlarımız 7 ıncısııy. amı a rr b . .. .. ;ı. - (Yazısı 3 üncüde) ·-~..-..-MIMlllllllll•• .Janinrşlardır. ır gorun..,,,, . • 
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lıaretlet: 

Devletçi ve halkçı 
yeni kanunlara Ok~llardan çift Denizgolları batçe 

ın~!~~;~y:;.~~:• t~~~~~;~,a~~~~:~!~~I ve kadrOSU hazır 
de 4evl~l olmak mecburl7e- yeni binalar yapılıyor 
ılnde kalmıftır. Du mecburiyet . w • um Um 

dJll 1 t k Okul bınası yoklugu dolayısıy. 
plnuı bir preruıipln ah en ebe le ıehrimizin bazı ıemtlerindekı 

müdürlere memurlarını 
istedikleri yerlerde 

çalıştırmak salahiyeti verildi 

NI' edilmesinden y ut azı . . . . 
' k U 1 ılkokullar üç yıldanberı çıfte ted· 

lktDad! lflerl derlet ib •n: : e risat usulü tatbik etmekte idiler. 
Ttlcuda getlrme~fln d are a: Yapılan tetkiklere nazaran §ehri· 
ı.maz Bu hfi.ıuu e nazarı • • . ı bul 

• ha k t ed k nuzın en fazla üskildar, ıtan 
bir t.elAkkiden re e ere K d k"" · d k' "lk k 11 ilnkü Utel ve a ı oy semtın e ı ı o u a-
111Jleml7orus. ç rea er n çifte tedrisat yapmakta.dır. Bu 
o Jra4&r p.blannııf bir hal~edir okulların sayısı 45 kadardır. 
ld prensibin ha7at tezahürle. V"Jıl bü . k a · 

ı ilyet tçeııne on n yenı 

l'lndo tatbik sahasına girmesini okul tahsisatı ile önümüzdeki ders 
emretnıektedir. yılından itibaren hiç bir okul çifte 

Mesel& d.evlet kendi kudreti tedrisat yapmıyacaktır. Çift tedri. 
De baprmak istediği işler fçln sat bulunan semtlerde yeni okul 
Jü ha7ll ıerma7e)'l pl7aea7a binalan açılaaktır. 

• I' •kmilfttlr. ,-
Bu ıermayenin sadece dev· 

Set menfaatlerine hun, sade.. Gümrük Muhafaza 
,.. devlet tşlerinde kullanılma· Kumandanı ,ehrimizde 
• n idarenin tamamen ras70- 0 .. rUk muh f 1ru 

bir kil .mı. al um a aza umum • 
:,.el f8 •ı için dılt- mandanı Tilmeeneral İbrahim 
- tedbirler ne &uretle hölA- LOtfi lUrapınar Ankaradan ıeh. 
• ecllleblllr? rimize gelmiıtir. 

De\let HrmayMlnfn Terimli Umum kumaır.tın ıehrimizde 
-~lillmMI için muhtelif ff salıala- ve diler mıntıkalardaki muhafa· 

*'81 alakadar eden hilldlınet za teıkilltmı teftit edecektir. 
-· .. ---eueeeI~rl arumda nlzamh 
- ...... - it hlr1lll ricuda getlrllmlf 
•-ıı·ııw-dlr? Bu serm.a1e)'l kontrol Münakale Vekaleti Fen 

h879dn u.WıfyeU 7enf Şubeıi Müdürlüğü 
Jetin icap ettfrdlll kanuni Münakale Veklletl, Deniabank 

i'tıillenfclelere malik mlcllr? umum mlldilr muavinlerinden fen 
Xllıa,e& ellmbıde olan Od ıubeli mUdUril Harun '!lmenin ye· 

•1ı1t~ıı.a BeDellk ye bir dört ıenelik rine bir Temmuu kadar yani mu. 
•}1f=1llll&n:l&rım balrtıd mahl7etl hak.. vak'kat bir müddet için İltınbul 

l.1911DGIA bd htlkftmler Tereblle • liman relelifi fen heyeti buın· 
blıo TUl7ette ~Jk? !dan Hı&ı tayin edilınlf, vuifeli-

Bepllner ne blf1ım11tır. 
"- BaJV, 4U1e eeyap •ere-

_.,._,içlerinde net dlpcek.. 
Hemıireler okulunda 

diploma merasimi 
.~~1Ji111111Wı de 't'Udır. HaJll" da. •• 
~l~•P dememwa kMtl mret.ıe

mah.sUltl olhtaım ula ka-
Kwlay Hemşireler Okulunda 

etmem. 24 Haziran Cumartesi &ünil saat 
:ra hllgl nobam bana Mbep 17 de diploma tevzi merulmi yı
-•ır, 1• kamml mevzuat pılıcaktır; okulu bitirenlere diplo· 
.aıeımı:a 7•pma7a tınkAn. br. malan verilecektir. 

Bir taraftan b1Jgl7e kıymet kArlarmı masraf olarak bu şlr. 
ehemm17et Teıir, Wısadi ket s&rfedeblUr. 

lelerl baflı JNttma bir ll1m Ve bu şirk.et tamamlle ferdi 
Dıttsae ft1 ac1dederken beri mahl1ette olabilir. 

_.uıan da devletçllfk btın7e- Bö7le bir bal Tilkuunda dev-
11711Dl hukuJd menuat let serma1est ferdi sernıayeyc 

ı.1e11ıa,. ~ek mecbar17ettn· yataklık etmekle kalmaz milli 
o14u1mnam unutmamak IA. istihsale de hl7anet eder. Mlllt 

istlb8al 7erlne ltbalAt ticaretine 
Bmnı taraal bir misalle ar- ve ithal edilen malın hlma7e 

llMDm: Me1e1A devlet eerma- haddine kadar pahalılaşmasma 
e Jilzde '18 sahip olduiu delAlet ecler. 

ıtatieueeeıf ha.msl bir IJlr. Bu tormille mani olacak H 

ballnde işletmek lstl7or. devlet sermayesinin münferit 
• lb'ketl bu esasa ıöre kuru- pbıslan zengin edecek bir ta • 

• İdare meclisini de tefkll rlk haline atrmemcslnl temin 
• Fanecllnfs ki bu mtıes- etmek 1ktlsa eder. Bu hal 7enl 

bir fstilıs&l sahamo kur· lktısadt hal" nygım bir hukuk 
için teş'kll edUmlştlr. h- manzumeslnfn vücuda getirlL 
T8 kAr arttıtı saman meslle mtimkiln olur. 

D1lmet bundan Tersi 1oll7le CumhurlJet TilrkJyeslnde 
fll&la kir edecektir. dnletçlllkle halkçılık ga7elerl 

~le bir halde bulanan mtl· anamda ııkı bir münasebet 
ıWll9elıebll.D ltleme prtları bakı. vardır. Devletçilik nlha7et halk 

~bucacık nasd şekllnl de • içindir. Bu bakımdan halkı lk· 
• Ve devlet sermareat tua4l mekanizma içinde mesut 

bir 11erm&ye7e JeDI Tul • oJm ... a bile rahatsa olma7acak 
gGrflr. bir hale get.lrmek vazltest de 

&erma1esf haqt membadan vardır. HeselA halkı ba7at pa • 
gelsin, liberal lf&l'tlara tıalılrtma kal'fl kommak akla 

kumlan şirket, kendini 1. gelen ilk itlerden biridir. Fa. 
prttan kurtarma7a çalışa- kat bunu yapmak için kredi f. 

• Bu şartlardan biri lstih·lş1nde de'\'letin bngilnkllnden 
arttığı zaman basıl olacak d,aJıa tula milcssir olması, şlr

_,,.....,. karşılamaktır. Yani la. ketlerin daha esaslı bir surette 
U azaltmak.. faaliyet halinde kontrol edile. 

Jldndd, k&rm bllktmetln it- bilmesi, sanaJI mahsullerinin 
k e4ecell hadden atatıd• ttyatlarmm mtlrakabesl, sana-

114Jlon ıöeterecek tedbirleri )iln ruyonel çalışmuı için 1&

• 

aktır. Bunun çaresi )'lne znn olan tedbirlerin almmUI 
. ı prtlara göre aranacak· gibi halkçı ve devletçi Jtml ka. 

nu:ı mevzuatı vtıcuda getirmek 
M:rtllı: flrJı:etln hizmetlerini iktiza ecJer. 

k bir busuat şirket ka..J \Ti. mcı BOyflk Millet Mecll-
u. Bu bulldt flrket lstilua- linln bu tktuadl organlzasyo-
.,._ ~ medt!e;rl barlç·lnu vtıcuda setfrmesl devJetçl. 

memlekete eelbeder. Ban· llk Te halkçılılm bıJdtafmda 
ıı:a. ecıw. Btl,.tık tirJı:eUD ı7enl bil' merhale olacaJı:tır. 

edllea ha4den tul& olaD Sadri ERTEM 

Denizbank yerine kurulan De. 
nizyollan ve liman İflctmeleri 

umum müdürlerinin l Temmuz 
939 tarihindert 31 Mayıı 940 ta· 
rihine kadar olan 11 aylık bütçe 
ve kadroları tamamlanmıştır. 

Eekil:!en müstakil bir blitçesi o_ 
lan istinye fabrika havuzlarında 
bu bütçeye dahil edilmi§lerdir. 

Bütçedeki hüklimlere göre De· 
niayollan ve liman iıletmeleri 
umum müdürleri kadrodaki me
murlan iltodikleri yerlerde çal11-
tırmak ulihiyetlne maliktirler. 
Almanyadan gelecek yeni gemile. 
re mürettebat zabitan tayinleri de 
umum mUdürUlk salahiyeti dahi· 
lindedir. 

Denizyolları umum müdürlüğfl_ 
nün ı ı aylık bütçesi 6,779,565 li· 
ra, liman iıletmeleri umum mli· 
clürlüğönün yine 11 aylık bütçesi 
ise 6,235,333 liradır. Sahillerdeki 
iskete ve diğer tesisatın ıslahı için 
Denizyolları acentalarındaki me
mur ile Fenerler idaresi memurla. 
n liman itletmeleri umum mlidilr 
lilğü emriyle hareket edecekler. 
dir. 

İstanbul, tzmir ve Trabzon li 
manlarınm ıılahı ve ekıik kısım
larının inpu için bir aenelik bir 
proırım hanrlanmııtır. Bu inp
ata 1,5 milyon lira urfedilecek. 
tir. 

Denizciler bayramı 
Yapılacak merasimden başka gunduz 
ve gece eğlenceleri de tertip edilecek 
Bir Temmuı denizciler hayra. martı a8ylenecek, kabotaj hlklml· 

mı ıUnU yapılacak merıtimlerln yetimbi anlatan bir konferana ve. 
proıramı btanbul Uman relalilin. rUecektlr. Aynca Beyotlu, Emin. 
do toplanan komlıyon tarafmdan önU Ye Kadıköy Halkevlerlnde de 
tnblt eldllmif, allk&darları ıan· Denis Ticaret Mektebi talebelir 
derilmlttir. Her eeneklnden çok tarafmdan 18y1eY1er ••rllece'ktlr. 

ıeftlln olan proırama ıare, 1 tem. OGndU. ye ıece Xıakulnl Ye 
muı ubalu bOtGn clenizciler Unt. tUn clenls mOelHlllerl bayraklar 
formalarmı ciymit oldu'Ida{I' hal· ve eıektrUder1e donanacak. Saray:
~ ... t 10' da a.latuiray u~ bumtı Ye Semslnasada renJdihL 
bahçesinde toplanacaklardır. ~lardan ıular flflaracaktır 

önde baııldo ile buradan hare. Şirketilıayriye ve Denilbank 
kıt edilecek, Taksim meydanına ikitcr vapurla Botuda ve Mar. 
gidilecektir. Meydanda saat 11 de marada paruız olarak ıezintüer 
meruime bqlanacaktır. tertip edeceklerdir. Ece vapurun· 

tik olarak bayrak çekme mera· i!a da bUyUk bir ıllvare verilecek. 
simi yapılacak ve verilecek bir i· tir. Merasim ıece aut 24 e ka. 
pretle bu andı limandaki bUtUıi dar devam edecektir. 
gemiler ldüdük çalmak ıuretiyle 

merasime i§tirak edeceklerdir. 

Abideye, Cumhuriyet Hı!k 
Partisi, İstanbul belediyeıi, ve 
muhtelif deniz tqekkUlleri namı. 
na çelenkler konduktan sonra De. 
niz Ticaret mektebinden bir tate· 
be, kaptan makiniıt cemiyetinden 
bir kaptan birer a8ylevde buluna. 
~r. Bundan tonra Halk 
Partiıi Baıkaru tarafından bUyUk
lerimize çekilecek tel yazılan oku· 
nacak, merasime nihayet verile. 
ce'ktir. D8nUıte meruime iftirllr: 
eden denizciler Şi§hane yoliyle 
Gılataya inerek dağılacaklardır. 

Kadın çorapları 
Fabrikatörler mütehaııı· 
ım fiikrlerine muanz 
ÇMap fabrlbt5rlerl ipek kadın 

çoraptan meselesinin halli için 

Anbraya bir heyet ıCSndermtıter
dir. FabrikatiSrler bilhaaaa Alman. 

yadan ıelen mUtebuuı Kari Abe
nin raporlarındaki tavsiyelere tid· 

detle itiru etmektedir. MUtehu
mm tavsiyelerine uyulacak olur. 

sa kadın çoraplannın imali mUt· 
bit ıurette btmlapcıktır. Vu va.. 
zfyette de yerli çoraplann raibet· 
ten ldUıecell Ye Avrupa mamull· 
tının rıibet bulacıtr zannedili-

Öğleden aonra sut 15 te Orta. 
köydeki yllbek deniz ticaret 
mektebinde bir Gaıtlenparti tertip 
edilecektir. Gece de saat 19,30 da 
Ankara radyosunda Denizciler yor. 

Organize lisan dershaneleri 

Memlekette semt semt lisan 
dershaneleri açallm 

üniversitenin bu yıl da açacağı yabancı dil kurlarına, yalıuz 
yabancı dil imtihanından ikmale kalan talebenin değil, lisanla 
meşgul olmak arzu eden halkın da devam edebileceğini öğren.iyo. 
nız. 

Bu memnuniyet uyandırıcı bir vaziytetir. Hatt.A. Üniversite 
gibi en yUksek irfan muhitimiz, rehber olarak tetkllAtb bir te· 
kilde semt semt lisan dershaneleri açılmasına yardim etmelidir . 
Bu dershaneler gilndeiik l3lerin nihayet buldufu milAlt bir sa.. 
atte tılemelidlr. 

Lisan öğrenmeği tamamen lıttdat ve arzuya, &fretmeti ~ 
hususl vaziyetlere bırakmak, - okutulabilecek kitaplar ve telkmı 
mUınkUn ktlltUrUn incelikleri bakmımdan • daim& mahzurlu ola
bilir. 

istanbulda kurula· 
cak fuar 

Para koparmak 
istiyan açık göz 

tzmir mahafilinde nasıl 
kar.ılandı 

btanbulda bir "Enternasyonal 
.Fuar,, kurulması ihtimali, her ,e· 
ne İzmir "Enternasyonal Fuarı •• 

Üç gÜn hapse, 30 lira nı kuranlar arasında endite uyan• 
para cezasına mahkUm dırmıttır. 

edildi tzmir Şehir Meclisinde de ıne•· 

C. zuubahsotan bu meıele etrafında 
Sirkecide saraçlıkla me§gul 1• A d H d A ol denıi•tir 

1 b. aza an . ay ar ry s 
ritli Atıf, 3 ıene kadar evve ır k'. 

di§çi yanında kalfalık y&PdUJ•ı ı • t t b 1 . . tecrUL- edilınif 
w d""k ü ·· - s an u ıçın uc 

sonra iti saraçhga o m ıtur. . ve edilınemit birçok mevıuıa.-ı 
Bunu haber alan tablacı M~h silalemek hareketlendirmek iınkl' 

~et adı~da biri, dün Atıfın evınel nı vardır'. Bl>yle apaçık bir ufuk 

gıderek • dururken İzmir ıehrinin hayat 9C 
- Miııfirleri odadan çıka_r, ıe-ı f h k a - a el uzatmak iı• · · ı· b" ko uıuacagımt ıe a ayn gın nınle gız 1 ır ıey n s- betli bir hareket olamu. 
Demit ve herkeı dıprı çıktı'ıt· Devlet btanbula huıuıf bir ,. 

tan ıonra: d" 'tik hemmiyet vermektedir. tman fçı:t 
- Sen diplomasız ııçı yapı- . bi haıır'·---tıt· 

.. dd . ili. e haber genıı r program ... uu•:r 
yorsun. mu eıumum g . Tarihlerin ıineıinde yapttığı fi" 
vereceğim. fakat pa~a verırsen heserlerle her zaman blr turll' 
sesimi çıkarına~, .demıttlr. ·ıehri olan tstanbula mukabil 1,. 

Atıf kuru gürültüye pabuç ~ı- mirin biricik hareket vesileıl oJ111 
rıkmamıf, tablacı. Meh?1edi ko. fuınna lıtınbul Valiıl bitmedi 
lundan tuttuiu cıbi polıae teılim d 

8 
'k d ? 

. ne en g ı oy u 
etmiıtır. • fzmir enternasyonal fuan, soO 

Oradan döndücll asliye ceza 1 ri modası olan takliv·itj) . ·ı t blac M•h· sene e n . s mahkemeııne ven en ı ı - . 1 d•- korunacak kadar ge---L· 1) ··1 k 3 oün sa gmm owı 
medin suçu ıMWlt g ru ere • • i 1 i Uzelle mi ve büy'Jkte-

30 r d ra cezasına n ! em '' g ' ' hapse ve . ır.a . a pa rimizin alaka ve takdirini kud-
mahk\im edılmııtir. mış bir müessesedir. bmirin aıııe• 

Para ve aaat çalan 
mahkUm edildi 

Matbaamız anbar memuru 

sinde doğan bu müesseseyi !zmlrf 
bırakın ve ba~a sahalarıda çaJr 
ıın.,, 

Mehmedin 162 kuruıunu ve tas. Ak a bulvarı 
nif memuru Davidin de bir kol Sar Y 
saatini çalan tbrahlm adındaki Asfalt olarak yapılıyor 
gencin birinci aulh ceza mahke- Belediyenin imar fuliyeti ıUn 
mesindekl duruımuı bitlrilmif, 1 g~çtikçe artmaktadır. Taksim üt 
ay 20 ıtın haplı cesaaına mahk\im Harbiye araamdaki bulvann bir 
e.dllmlttir. meıini müteakip timdi de Beya-

zıt ile Aksaray arıımdald bul.a
Camide ayakkabı çalan rm yapılmaıına daha fulı hız •r 

Yenleamide namaz lalan Mua- rilmlttlr: Bur111 da ~irkıç ıu:, 
f t..a •nUnde bıraktılh p~- kad~ P.eecektir. Dıler taraf ta anın, • pıv ... . JAmatl 
~ ıımaıa teftbbill eder. aldıtımıı mUtemmun ma u 

, .... ,..,;.o,~..... ,,~ ~ ~ '°' ~e:ı~~ 
Ye adllyMe f>iW'tifiı ~ tir Buradaki köhne dükkinlarttl 
ketler yıpnq, mUphede altına a. ı.tİmwr iti u bir zaman aontl 

hnmıftı. d da Muamme- intaç edilecek ve bu Clldde de ıe· 
MUphe e IOftUn nitl til kti 

rln deli o!dulu. ~larak, tlmar- :S:b~~de~· aafalt yolun da ta· 
haneye ıöndenlmlttir. mamlanmuı bir cOn m"eleal oı .. 

muftUr. Bu yol biter bltlbes blS 
Bir çocuk yalakta cacldedeki ev ye dilkkln Mhtpletl 

boiuldu dUkkln ve evlerini beleldly~ 
Şehremininde Arpaeminl ma· kabul ettili renkte boyamcüJat 

ballnl~e oturan dokumacı Meb. ve bu ıuretle yollan ufllt oJlll 
medin 24 aybk lan Cemile, cliln yerlrln blnalan ela renk ltibui11' 
annesi yukarda iken, tqlıla in· muntazam bir ıekil arıedeceitit• 
mit, oynamata baf1amqtır. Fakat Harbiyedeki yeraltı helin da ble
pek kUçilk olan yavru farkına mek heredir. 
varmadan TerkOI yalatma dilf. imarcı Valimis Lfttfi Kırdat 
mUt. setini çıkaramadan hemen her gi1n muntanman imar faad
boğulmuıtur. yeti olan aabalan bizzat dollt-

Ceaet adliye doktoru tarafm· makta ve llzım relen ldlrektiflet 
:tan muayeneden sonra defnedil· vermektedir. • 
mittir. Taksimdeki Cumburlet lblcletl 

.nln kUflaındald au tertibatına alt 
Evlenme faaliyet de hemen hemen hitallll 

Elkl tnhiaarlar Umum mUdOrU erdi~inden =rde buraJUll 
"ubık Urfa mebuau Behçet GU.. tecrübeli yap • 
nay'm lan Jale ile Baktertyolol .. ki 
Dr: thun Saml'ntn ollu reuam Dün aece YaftSID 
d kor tar Mımffak thADm 4Un DUn ıece saat 10,SO ela TOf!W 
X:clık~ belecUyı dalrlllnc!e 'nl· nede Denilbanb alt anbardlll 
kAh1an '1 yapdmıttır. JCencllledııe ,aııpı çılamt lee ~ mna.;::: 
kurduldan ,,_da uadet temen· yetften itfaiye tarafmclan 

18ndilrlllmtlftGr. Yqmm nedlll 
n1 ederis. O - çıktılı bentli malGm delildlr· 811 

huault& ıerek mGclclelmnamll* Bir Amerikah General ve .1erek Abıta taNdbta dnd 
aeliyor etmektedirler. 

Amerikan orduau ıenerallerln. ------------
den Henry Reilly bu ayın yirmi· lzmirde bir benzin 
tinde ıehrimiae elecektlr. deposu yandı 

• Cumarte. -> :...: 17 lwı ru 
c •llıblll'A. .... '8bım 

Vakıtler vaa.IEuat -•D"•• • 2'I •• ue•• 1114 ... 
11&111•• 1815 it 111 

"" ..... ıut 1100 ., .... t U I IOI ....... 108 •• 

Puar 

ıı 1aulraı 
RebıtrA 

" bt&ır 

Vuı. Eual 

• • '" 11t!'ı .., 
ıtte 181 .... 1100 
ıuı 10& 
tO'I •• 

bmir, 17 (Telefonla) - su· 
cUn tametpap Bulvarında Kerııal 
ve Tnflk benzin deposunda faO
lın plampa da tandOrUlmUttilr· 
s kip hafif yaraladdı. Sebebi a· 
rqtınhyor. 

V AKITe 
a b o ne 
olunu• 



o~de durulacak _!llaa~"'~~~ 

Okulların müfredat 
Programlarına dair Denizaltı faciası 

1 - VUl'I 18 HAZiRAN 1939 

Sovyetlerin cevabı 
lngiliz ve Fransız 

mümessillerine verildi 
Parls, 17 (A.A.) - İyi malü-

Yazan: H. Bedrettin Ülgen Saygon 17 (A.A.) - "Phenlx"I Amiral Decoutnun nezaretinde Zira, gemideki hava ve oksl-
ııau eltetlmizin muhtelit t&b j yeti ka\·rayıp yeni çalışma ıls. tahtelbahir! 15 haziranda sa· araştırmalara başlanmış, fakat Jen ihtiyatı, bu aoA. kadar blt-

9'aeae1er1 arasında blrj temini öğrenmekle geçtiğl için bahleyln Camaranh açıklarında aradan 24 saat geçtiği halde a· miş olacaktı. Bundan başka 

mat alan mahfiller lnglllz - Fran 
sız - Sovyet müzakerelerinin 
normal bir şekilde ilerlediğini 

bildiriyorlar. 
0ldup ve bu boşluk ne- pek tabii olarak o 7ü mu,·atf~ı"Espoır" isminde diğer bir tah· raştırmalardan hiç bir netice denizin kaza yerindeki büyük Zanoedlldlğlne göre, perşem-
e bir tahsil devresinden kıyet göstereme:ıı. Orta okulun telbahirle talim yaparken kay- haşıl olmamıştır. derinliği de nazarı dikkate alın· be gUnU Molotofa verilen Fran-

btt tahsu de,TeSlne geçen smıfiara gön tutulan randıman bolmuştur. Denizaltı gemisinin, bUtUn mak icap eder. sız • İngiliz muhtırasına karşı 
L. ~ bocaladığı ve evvel - cetvelleri tetkik edilecek olur· Geminin mürettebatını kur- murettebatlyle birlikte, mahvol- Fal4ket, Camrah açıklarında Sovyet r eaksiyonunun tevlit et
.. -.«'ede olduğu gibi mu,·af. sa llk sımfm diğer •mıflara na. tarmak Umldl mevcut olma- duğuna artık muhakkak naza. sahilden altı mil uzakta vukua tlğl intiba Sovyetlerin Baltık 
~ lötteremedlğl alAkadar- zaran çok eksik olduğu me7da-lmakla beraber araştırmalara rlyle bakılmaktadır. gelmiştir. meselesi hakkındaki vazlyetlerl-

llldan zaman uman or. na çıkar. hararetle deYam edilmektedir. ol tadil etmedikleri anlaşılmak-
_,'-ktadır. Verdiğim bahatt&n pek tabii Tahtelbahlrln kayboldutu Uzak Şark hadiseleri ta olmasına rağmen, gayri mU· 
~dit defalar ileriye SÜ· anlaşılacağı vechile bu vazlyc. mıntaka donlzln derinliji 100 salt delğldlr. 
't't lbil.nak~a edilen, bu tJ önlemek, ilk okul talebeslnlu metre kadardır. (B~ ta.rafı 1 ' inciM) tslnln abluka edilmesi bfr harp 

lerek ilk, gerekse orta orta okulda muvaffak olmasını, Parla, 17 (A.A.) - Sayıon Şimdiki halde Hariciye neza • hareketidir" diyen Nevyork Trl· Sovyet cevabı dün Kremlln 
ötretmenlerlnln kendi- ilk okulda oldup gibi J'Ü 1o- deniz makamları dün batan retl Tokyoya bir proteato notuı bune gazetesi şunları UAve edi· sarayında lnglllz ve Fransıa 

~ Apıları anketlere verdik. nunda iyi randıman vermesini "Phellx" tahtelbahtrlnde 71 ki- gönderilmesini ve~a resmt.teşe~- yor: mümeshlllerlne verilmiş ve ha. 
-...,~&s>lar tetkik edilecek olur temin IAzımdır. şl bulunduğunu haber vermek- bilslere girlştlmeeıni muhık gos "MUsellAb kuvvetlerle Çlndf' len Londra ile Parla arasında 
.~'l!ltelit fikirler ortara çı. ilk 

1 
k tedlrler. terecek mahiyette bir haber al. beynelmilel bir camaata karşı hararetli noktal nazar teatisine 

L._.-- Bu itibarla da o ara be be 1 t dbl l K 1 
-'llll&l' ııraai7le· "Phelix", feci akıbetl henUz mamıştır. Bunula ra r neza • a ınan e r ere ve u angsu~ vesile teşkil etmektedir. 

t ' miifred.at protrammnı ele alın- • · ti 'nk"••* büyük d 1 d ı h k ti ' ){ hafızalardan ılllnmeyen "Pro· ret vazıye n ı ı!i96ını a yapı an en z are e nfl 
l, ~red&t proğramı ması lcabeder. methee" nln tipindedir. bir dikkatle takip etmekte ve harp tedbirlerinden başka bir Diler taraftan, Paris, Londra 

ve Vaşington arasında uzak do
lu işleri arasında temas teea .. 
sUa etmiştir. Bu temaslann bir 

t, ...__. ~en vaziyeti tık tahsil arasında aşikAr ola- 1379 ton hacminde olan bu Japonyan.m dokuz devlet paktını şey denilemlyeceğini Japonyaya 
', ;:,"""8 metoUan, rak sezilen bir proğram boşlu. geminin uıunlutu 92 metr•, sı· imza eden devletlere Çinin ka • bildirmek şüphesiz Amerikanın 

.a.alebenln bir devredeı' l ı k k hususunda ka- lf idi .. r.n vardır. Bu boşluku kaldır- nl•llll ı metre, suyun ıathında pı arın apama vaz eı r. 
"

6
Vl'e • ererken )·eni ı;u ~ tl b' kar · ediv. ' dl 1 "' hl tl d ld 5 ~ Je g "' mak için Orta okulun tik sınıfı süratl ıs mil, ıuyun altında ıll- ır ar verıp verm pll1 Amerikanın ken 8 ne a.artı lştlşare ma ye n e o Ue.U an• 

0~rayamaya.ca.k ka.daı ile nk okulun son sınıfı birbiri. rati lO mil idi. Gemi 10 santl· arqtuınaktadır. harp açan bir devletle dostane laşılıyor. Bununla beraber, A· 
"- •dır. ne birle~m~lhUr. metrelik bir top, bir ta17are Japonyanm eski Vaıington el. diplomatik ve ticari mUnase- merlkanın noktai nazarına çok 

lb.utaıaalann şüphesiz, k la ö dersler a 
1 

dafl topu, bir mltralyöı ve ç~lerinden birini~ ~ini ··~.yi betler idame etmek Adeti olma· bUyUk bir alA.ka gösterllmekte-
rıı..~U müessesesine geçen o~ olnu g re tedri )'ilk ıı torpil kovanı ne mücehhez bır kom§U,, sıfatıle ~ıdr kruvkuor. dıfını Japonyaya kat'I bir Usan- dlr • 
• ,lll 1 esas uzer e n aynı • fa • le memleketine gu11 erme ve la bildirmek lA.zımdır." 

lu talebesinin boca nma. li ile ilk okulun lklncl devresin. ldl. bütün Amerika filosunu Atlan • Bu sabah cıkan gazeteler Zira, Amerikanın hattı hare· 
sseıert varllır. Bizi~ kn- den itibaren talehere verllmeğe Netice vermeyen araştırma- tikten büyük Okyanusa geçirmek Tlentsln'de Japonlar tarafın- keti uzak dofu vaziyetinin tn. 

göre bu davarı üç e. 1 d T 1 b b d ardan sonra uzak şarktaki til R lt taraf d 
to 1 bnslanma ı ır. "e e u ev- l k tl 1 1 sure e uzve ın an ya - dan takip edilen gayenin garp klşafında esas unsur olarak te-

t J> amak icnbc<ler. · i b kl t h Fransız den z uvve er n n, 
1 

"-t J dah 
' 11 . reden it baren, u sonra a • h lCl 1 pı an .1""', aponyayı a mu. devletlerini Çinden tamamlyle lA.kkl edilmektedir. 

tıbtelit tahsil müc11se. sil de•·relerini de göreceği den başkuman':Jaoı en Uzma m o . tedil •iya• .. t takip etmege" •-·Ik 
...... _ b • b ı d d 1 D .,.... .... 9 • "ekilmeğe fcbar etmekten lba· -"-'!!lındakl proj;,rram mı. al 1 d mıyan bazı se ep er en o ayı tm i ltib .1 n.ok mühimdi .., 
ı.... . ..:ekline ışına ı ır. e es arı e r- • t ld a. u yazmaktadırlar 

',· ... bat noksanlığı. · "Phelix'' in bir dalış talimi es- Tientsln meseleılnde Amerl _ re 0 Ue.un · 
ilk okul öğretmeni gibJ Şimdiye kadar her okul gnı. nasında muvazenesini kaybede· kanm g&lterdiğf ıiyaa! faaliyet Gazeteler Tokyo hUkfımetlnln 

Ciano Alman elçisile 
görüştü 0kuı öğretmeninin okul i>U kendi proğra.mlarmı diğer rek battığı kanaatine varmıtı· şimdiye kadar Japonlarm Tient. Tlentslndekt Japon makamları· 

1
"- dlkk te ı nın kararlarına muzaheret etti· Ro 17 (AA.) ~ 1-anya t, - karışmaması. tahsil deHelerini a a • tır. sin imtiyaz mmtakalarmda A ~ ma, · - .&llll 

tedris ve terbi7e metot- ınadan hazırla7ordu. Halbuki DALADYE MlLLETt TAZiYE merikalılarm hayat ve mallarına llnl HA.ve eylemektcdirler. bUyUk elçisi bugün Ciano ile u -
-11'1 olması. proğramlar hazırlanırken bir ETTİ ria.yat edileceği ümidini izhar .,_ Mukabelei bilmiıil zun bir mUllkatta bulunmuştur. 

" * * * enclld ve bir sonraki t&hail Parla, 17 (A.A.) - HUkClmet den bir tqebbUsten ibaret kal • ne vakıt yapılacak Romadald resmi mahfiller bu 
~Ulda çoc'llk, m6lredat devresinin proğramlannı da gö.. namına millete hitaben neşret- mıttU'. Londra, 17 (A.A.) - ''Tlmee" görilfme hakkında tamamen ke· 

olarak dalma faaldır. zönüııde tutmak çok 7erlnde bir tlli bir beyannamede Daladye Ttentalnde Amerikan tebaum gazetesi yazıyor: tum davranmaktadırlar. 
't lllüfahede l"e tetkiklere tetblr olacaktır. Talebenin tyl blijıasşa şöyle demektedir: dan birini allkadar edecek ma. "İngiltere hUkQmetinln tarzt -----------

en verilir. Talebe ö~ '!I • ~ •'-il• w .. Jı..Ada- -"'N"• ,...ü .. .h~atl.. a.cık ve aarihUr. HU- dır. Fakat Tientsindekl Japon 
--- ·~ ~u9• ~ •• lttt. vlzlfeleı1 ııtrinda b1UıD lüfe-'dafr hariciye nearetlile fim ktımet 'Müht'etn' bir mab•Ameı askeri maakmları beynelmilel 

~bit etmek, bu suretle masma. da pay ayırmalıyız. Her anına kadar blriblrlerine ballı diye kadar hiçbir haber gelme • teşkill hususundaki tekllflndE> mmtakalarda istedikleri glbl 
~ k mecburl7etlndedJr. devre kendi proğramını bazı~· bulunan zabitler, kUçUk zabit- mivtir. Yalnız Amerikalı bir fo- ısrar etmekte ve bu mahkeme- hareket etmeğe çalışırlarsa o 
~un, ilk ilç sınıfını teş- ladıkça okul proğramlan müs- ler ve bahriye efradı vatan tein toğrafçı tevkif edilmi~ir ki bu nln verecc~I kararı, bu karar zaman mukabelet bilmlsll ted. 
~b birinci devrede dersler tak.il birer ,-arlık olarak devam hayatlarım feda etmişlerdir. on hadise Amerika mümessilleri ile ne olursa olsun kabul etmekte-f birler~ alınacaktır. 

llgısı mlhverl etrafında ettlk~e bu sarsıntıda de,·am e. lar uzak denizlerde mUstemlekE' mahalli Japon makamlan arasın_ 
ll ecler. Otretmen o hafta d«ektlr. imparatorluğumuzun hudutla- da §imdi yapılmakta olan mü.za-

' dıtı ve işlemek mecbu. İkinci sebepte Ud tahsil mü· rında sıkı bir nezaret tesis et- kerelerin mevzuunu lı>şkil eyle • 
~ olduğu ilnlteye göre essesesi arasında tedris metot • i 1 rdi mektedfr. 
t 1 m ş e . 

~apu. trnitedekl mev • larmın ayrılıltdır. lk okulda Fransanın uzak nöbetçiler• Tientaln, 17 (A.A.) - Japon,-
~ıer derslerin mevzuu tet- dersler toplu tedris uaulüne ve idiler. BUtUn millet bugün ölU- lar erzalı:ı~ girmeıine mani ol • 

' • şifahi mütalaalara, tetkik ve lerlne allayor, yetmiş bir kah- mak için ımtfyaz mmtakaımm 
~e bu mretle yetişen milfahedelere söre cereyan e • ram anın ailelerinin kederlerin(' ~ududunu ?'eni ~eza.ret poetalan 
iltıııct devreye geçtiği va- der. Bu da orta okulla Hk okul samimiyetle iştlrA.k ediyor ve ıJ~ame ~tmi§l~~· Yiye~k ge -
~tmen yine faal olarak tedris usulü itibariyle ayıran onların fedakA.rlığında Fransa- tır~n ~erce ko~IU .bütün gece 
ecle ve tetkiklerle yenJ bir harekettir. yı bu hale getiren faziletin mi- :e e 1 .erse d~ _ımti~ mmta-

' ecıtJ tabla" ... _ _.... 00.ıı._ Vçiincü sebebe gelince: İlk salinl görüyor." asma gırmek ıçın. i&in alama ->• en .., ww-.ua, & ı edri l" ~ · mıaJardır 
-w tordbllglsl aeometrl okulda top u t s usu une gu- Paris 17 (A.A.) - Bahriye . 

' re J'eUştirllen talebe ;rabm bir C' plnchl dUn ak,am JAPON TAIJEPLERINE 
taıebe;ye kavratma7a nazırı am MUKAVEME l 

· llu kil ilk okulun son öğretmenle ka~ı kal'fl7adır .. "Phenlx" tahtelbahlrlnde ölen- T ED LBCJDK 
oı.. şebe inci smdta da Halbuki orta okulda. biltfln lerin ailelerinin bu felA.ketl ga. Vaf,'lngton, 17 (A.A.) - Tlen-

"- ~ ş dersleri arn ayn öğretmenler zeteler ve radyolar vasıtaslyle tslndekl vaziyete tahsis ettiği 
~'l er.. okutur. Talebe kendlıııUe yakın. öğrenmelerine mani olmak için başmakalesinde Vaşington Post 

Q ebe okulda her sınıfta bil. dan meşgul olacak, ilk okul geminin ziyaı hakkmdaül habe- gazetesi, Amerikanın bu mese
~lert kendisine veren bir öiretmenl gibi bir öğretmen bu- rl mUmkUn olduğu kadar gecik- leye karşı al4kasızlık ıöstere-

. lnıenle kal'tı ka~ıradır. lamaz. Orta okul öğretmeni ta. tlrmiştir. mlyeceğJnl yazmakta ve Amerf· 

11~terdllf 7olda onun ver· lebelcr ile me,srul olam111. OkuJ v AK' ANIN SEBEBİ TESBtT k&hların bUyUk bir kısmının 
~ ... fekllnl benlnııııeyerck hayatına pek az kanşmak der_ EDiLİYOR hükClmetfn mUabet bir hareket· 

~L • lıt okuldan mezun olur. sini verdikten sonra okulla alA-
7 

(AA) _ B h 
1 

te bulunması taraftarı oldutunu 
" O'-- Paris 1 · · a r ye 

"ql öğretmeni fetiştir. kası tamamlanır. Otretmen ta. ' f d t şktl edi ili.ve eylemektedir. 
•-- nezareti tara ın an e · 1 , te -ertne aldığı sındı ter. lebesinl pek az tanır. . len bir tahkik komisyonu felA.- Gazete, ezcümle şöy e yaz-
tedrts lflertnl kusursuz Neticeyi şöyle topla1a blllrb:. ketin sebebini ve mesullerlnl maktadır: 

. "'-~lllalr: mecburiyetinde- Proğramlar eksiksiz olarak bir. h Uinde tesblt e~ele ''İngiltere ile Fransa Tlentsln-
"llılebe ile dalml temas ha. birine birleşmeli, ilk okulun vaka ma a de bo1un etmefe mecbur kahr-

ı calıl)acaktır. ı 1 ti • Onun okul içindeki ve 80n sınıfı talebeye orta oku • I b lar, nglUz ve Fransız m yaz 
~dakl btıttın hayattıe tecırtsat sıstem1ne aare 7et1,t1. Gemı nası attı mıntata1anna tonan abıuka-

l'drr. Talebeyi haklld rilmelldir. Orta okul ötretmenl Salgon, 17 (A.A.) - lndopa- nın kaldırılmasına mukabll Ja. 
ıı_ lntirakcbe ve kontrol ilk okul öğretmeni gibi okul slflk ajansı, Phentx denizaltı ge- pon makamlarının taleplerini 

huıundurnr. hayatına karışarak talebe ile misinin kayboluşu hakkında a- kabul ederlerse şUmulU fevkalA· 
~ ' ekilde yetişen ilk okul yakından alAkadar olmalı! Ted· pğıdaki tafsilatı vermektedir: de bUyUk bir masebak vucu· 
~t orta okula geldiği va· rts ve terblyr met.otlan birleşti. Phenix denizaltı gemisini Al- da getlrmlt olurlar. 
~tma sistemini bula. gl takdirde Uk okul talebesinin bay Bauchacourt idare etmekte Bu tnklyat Japon kararları-

. beı-.ıert orta okul mtifre- orta okulda daha kuvvetle mu- ldf. tklnci kaptan, Yarbay Ba· nın bUtUn Uzak Şarkta kanun 
,11totraımn. göre takriri ve vattalayet aösterecep mulıak- here idi. Gemide bunlardan httkmUne geçtttt ve ecnebilerin 
~ mahiyetinde veren kaktır. başka daha Uc subay ve altmtt latlkbaldı ancak Japonlann mU-

. 
4 

eıılertn karşumda boca- altı gedikli ve er vardı. ıaadeıl ile Çlnde lkamıt ve alıt 
t,h'I bir müfredat, ayn me. S • d Phenix, Espoır .denizaltı -ge- veriş edebilecekleri manurnı 

'btıten clenlel'I &)Ti a)'l'I ayyar sınema a misi ve bir tayyare filosu ile bir- tazammun eder. 
~enler ~utun ka- yangın likte camrah açıklannda ekzer. Dokuı devlet muahedesini 

~ ~· tanmda btla. DOn eece yan11 Kumkapı NL ılz yaparken 15 haziran aeıkla. imza eden bUtUn memleketler, 
~"lliltkler doğunır. Km- pııcasmda oynatılmakta olan aey- rında ve saat 10.30 da dalmıf mutesanlttir ve bunların mtte
llZun HDeler alqtJll ve yar sinemada bir yanım çılamt ve Espoır bllAhara deniz tııtO.ne terekın mukavemet etmeleri ll· 

baııae plen çabpna sis- ve yatmz filmler yandıktan llODI'& cıktJfı halde Phentx bir daha mııdır. . 
lta1a~ kolaJ Jll'tlp atmaz. yanpı itfaiye ~ ~u..ııödkmemlftlr. ea,., liup mi? 

_.. Omlll bll vasi.· ~ .Bunun tzerbıe derhal bizzat NeyZOr._ ~'l .(A~~ - ''Tlen• 

Görüp düşündükçe: 
- - ,_ -- -- -- -
Krızomanl! 

.dilmem dikkat ediyor musunuz, dt1nyada henüz adı kon· 
m&mlf fakat kendisini fiddetle duyuran bir haata1ık var. tnaan. 
lık, bir buhran hastalığı geçiriyor. Eğer h<>t görürseniz, ben lnı
na ''krizomani,. diyeceğim. So~ yıllarda rahata, huzura, sessiz. 
life, kendi halinde yqamanm tadına dtlfman bir ruh türedi. 
Yıldlnm hızile babdan doğuya, qağıdan yukanya kotup duru-
yor. 

Sinirlere, akla musallattır. Hiç kimsenin kendi hudutlan 
içinde, kendi derdi, ken4i lhtiyaçlarile uğraşmasına razı değil. 
Dünyayı leş bqmda bir kurt ıilrtlsüne döndürmek için elinden 
geleni arkasına koymuyor . 

Yer yüzünde kan ve ateş eksilmesin diye baş vurmadığı ça
re kalnıadr. Siyaset, akıl, zeki, ilim, fen, tarih ve coğrafya, rad.. 
yo, ajans, koDıf erans, nota, nutuk, plan, kundak, hepsi bu "krı. 
zomanl,, hutaıığmm up.klandır. 

Bakıyorsunuz, bir yerde siyaset ve em.niyet havası ansızın 
bozuluyor. Koca bir memleketin bütün vasıtalan gürlüyor. Or
talık karmakarıvık oluyor. Herkes: 

- Harp ha pa.tladı, ha patlıyacak ! 
Diye titriyor. Bu pis ve korkunç hava gttıılerce, hattl ı;a.., 

zan haftalarca silriiyor. Sinir iplik iplik çekile çekil• kasırgaya. 
tutulmue telgraf tellerine dönüyor. 

Bir ara, azıcık ortalık durulur gibi oluyor. Havadis ve ha.. 
ber fırtınasının oğultusu hafifliyor. Bulanık sisler dağılarak 
barUJ g\µıeşi doğacak sanıyoruz. Yüzlerle geçiştirilmig tehlike. 
lerden sonraki şevinçli aydınlık parlıyor. 

-Oh! 
Diyoruz. Fakat daha kendimize gelmeden, çekt iklerimizin 

acısı Usttlmil.zden gitmeden bir )'eni bela, bir başka tehlike be
liriyor. 

Şemaiyell diplomat: 
- Vaziyet vahim? 
Diyor. 
Uzak Şarktan bir Japon tiabkahuı ıaklıyor. Orta Avnıpa

da artık canımıza tak diyen eski tabiye oyunlan taz!le'liy:>r. 
Hem bu kaçmcı buhran!, kaçmcı fırtına?, kaçmcı beta? .. 
Dedim ya, insanlık korkunç bir h&ıStalık geçiriyor. Hoşu. 

nma citae de gitmeee de ben JJeimdlm, adma laiııomanl diye. 
ceilm. 1 • Bcs1ob BMa GBzalN. 

'p ~ ............. Qi<i..r: ""T•~ 
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.... ----·:.1m11----~-----------.... ------------.. Bugünkü 
Hadiseler ve şahıslar 

hakkında faydalı malumat 

Bugünkü Çin 
Uzak Şarktaki Çin - Japon 

harbi senelerdenbcri bir türlü 
nihayete eremedi. Tabii eremez, 
çünkü dört yüz milyonluk Çin 
kolayca yutulamıyor. Japon kuv 
vctleri Çin vilaytclerine sokul -
dukları nisbette mağlubiyete uğ
radılar .. Müsellah Japonları Çin 
kalabalığı muvaffakıyetsizlikle _ 
re uğrattı .. Son günlerde aldığı _ 
mız haberler ise Uzak Şark da -
vasmın veçhe değiştirdiğini gös 
tcriyor .. Tien - Çinde Japonlar 
ile İngilizler anlaşamıyorlar .. 
Bugünse Uzak Şarktaki davala • 
rile garp devletleri de mi dahil 
oluyorlar? 

Japonların bu hareketi muh -
telif mahafilde muhtelif şekiller
de tefsir olunmaktadır. Mihver 
devletleri, antikomintern pakt 
çerçevesine dahil Japonyanm bu 
hareketini totaliter devletlerin 
taarruz mebdei olarak kabul e
diyorlar . 

Halbuki bugünlerde demokra -
siler de Sovyet Rusya ile anlaş. 
mak U7.eredir. 

Moskova. konuşmalarının, ce ~ 
reyan ettiği anlarda. husule gelen 
Ticn-Çin hadiseleri yoıtsa. bir 
nümayiş mi? Totaliter aiWletler 
bu hareketlerile Sovyet :R.usyayı 
milnhasıran Şarka. çevirip, garp 
dcvletlerile anla.şmasmI akim bı. 
rakmak mr istiyorlar? 

Bu mfil8.haza kuvvetli bir ih .. 
timal olabilir. 

Ancak şunu da kaydetmek la -
zımclır ki son dakikada İngiltere 
Uzak Şark işine fazla. ehemmi -
yet vermemiş ve Başvekil Çem. 
bcrlayn hafta. tatilini geçirmek 
üz.ere köye çekilmiştir. 

Moskova ise bu mesele hak -
kında hiçbir fikir beyan etme -
mekte ve Sovyet Rusyanm sulh 
cephesine iltihakı hakkındaki gö 
rü§meler normal seyrini ta.kip 
etmektedir. 

Bu vaziyete gö~e bir, müddet 
sonra Tien-Çin hadiselerin.in va. 
hamet kesbetmeden ıı,ibayete ere 
ceğini ve Moskova görüşmeleri .. 
nin de sulh cephesini takviye e
deceğini tahmin etmek mümkün. 
dilr. 
Şu halde Uzak Şarlt kavgası 

yine Çinlilerle Japonlara. inhisar 
·edecek ve son M.diselerden elde 
edilen ~tibalara göre, Japonya 
Çindeki fütuhatma. devam ettiği 
müddetçe muvaffakiyetsiZliğe 
uğrayacaktır. 

Bilhassa bugün Çine ha.kim ol 

mağa başlayan askeri ve siyasi 
vahdet dört yüz milyon rı.üfusu 
muazzam bir kuvvet haline koy
maktadır. 

Nüfusu ve tabii kaynaklarile 
şayanı takdir bir kuvvet olan 
Çin, bu geniş memlekette tam 
bir vahdet vücude getirilememiş 
olduğundan zayıf düşmüştür. 

Çin vilayetleri her ne • kadar 
bir hükiimete bağlı iseler de ara. 
larmda daima münafere.t mev -
cuttur .. Bu sebeple Çin vilayet • 
leri daima mücadele halindedir. 
Bir kardeş kavgası olan bu çar
pışmalar yirmi senedenberi her 
ne kadar Çini sarsmış ise de mU
harip ordunun vücude gelmesi -
ne de yardım etmiştir. 

Bu şekilde vilayetlerde dağı . 
nık bir şekilde bulunan Çin as _ 
keri kuvvetleri son ayların acı 
tecrübeleri karşısında toplan • 
mak ihtiyacını hissetmişlerdir. 

Çin ordusunun zayıf düşmesi. 
nin diğer bir sebebi de, ordunun 
umumi nüfusa göre çok düşük 
nisbette bulunması ve askerlerin 
Y,ilksek sınıflara mensup olma • 1 
larıclır. Bugün için ise vaziyet 
artık değişmiştir. 

Çin tarihinde büyük bir sulh
perverlik göm çarpar .. Fakat bu 
sulhperYerliğin de garip bir şek
ii vardır .. Hariçle barışta yaşı _ 
yan Çinliler hemen her zaman vi 
Iayetler arasmda çarpışmışlar 
veyahut hükümdara baş kaldır -
mışlardır. 

Askerliği meslek ittihaz eden 
asılzadeler 400 milyon nüfus kar 
şısmda. bir kıymet teşkil ede ~ 
mez .. Bugün ordunun mevcudi -
nu çoğaltmak, her sınıfı silah al. 
tına almak lazım olmuştur. 

Çinlilerin silahlara karşı nef
retlerine rağmen Çin ordusu da. 
ima mevcuttu.. Bugün ise bu 
kuvvet on misline hatta yüz mis
line çıkarılmıştır. 

Mecburiyetler kanunu doğu _ 
rur .. Son acı tecrübelerde Çinli -
!erde birleşmek, bir cephe ola • 
rak düşmana karşı koymak ih -
tiyacınr doğurmuş ve böylece 
Çin askeri vahdeti vücude gel • 
miştir. Dört yüz milyon nüfusun 
aynı gaye uğrunda bu şekilde bir 
!eşmeleri askeri bakımdan her 
türlü taarruzu durdurabilecek 
vaziyettedir. Ancak bu askeri bir 
!iğin daim ve müessir olabilmesi 
için ikiııci ve daha şümullü bir 
de siyasi birlik lazımdır. 

Çin vilayetlerini aynı prensip-

,----------lliııliiıi--..... iıiiıiııiıii-.....liıiİlliıı _________________ ,, 

layacağıruz delikanlının bir 
si bile değişmemiştir. 

* * * İşte dört başı mamur bir f Sarışın Güvercinler 
"--- 6 Çeviren : lbrahim Hoyi 
- Babalık!.. demiş. Çek araba· 

nı şuradan, yoksa kahvenden alıp 

te anlattığım bu delikanlı ne 
J ferans salonunda oturduk 1'0 

____ ..,. yorduk. Sözüm ona pııros 

İşin hoş tarafı nerededir, bili. yanına sürüklemişler, nikahların- savurduğu dumanlar, genıip-; 

• 1 
yor musunuz?.. da biricik şahit olarak bulundur· kıyor, midemi kaldırıyordu· 

ıçmem ..• Hadiseden üç gün sonra rla muşlardı. Birden anaJımn memesi gı 
Pat'm bu cevabı şehirde hemen 

dört bir tarafa yayılmış. Günlerce 
kahve kralının kızı ile bir trene at- Kahve kralı, ne yapacağını şa. zından düşürmediği puroyıı 

!atlığı gibi Alameda'ya gittiler ve şırdı. Ve tahmin edeceğiniz gibi, dı ve çıkardığı dumanları se 
alay mevzuu olmuş, hatta Holivut. orada evlenldiler. Ben de tesadüfen krzınr evlatlıktan tardetti. Yeni ede konuştu: •ra 
ta sırf bu cümle üzerine dönen bir onların vapurunda bulunmuştum. gelinle damat aldırmadılar. Bizim - Kaybolan kızlarla aıa!.1~ \azik 
sinema yapmışlar. zorla beni de nikah memurunun Pat yine polisliğine koyuldu. Fa- duğunu sandığın Madatıl '

1 

kat delikanlının acarlığı görüldü. yok mu'? .. Bun.dan birkaç 
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VAKiT SPOR MUSABAKASI 

1 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet Hayri. (lstanbulspor) 

Ikinciye ; - Şık ve kıymetli bir saat ; üçüncüye : - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye : - Bir senelik 
Resimli Hafta abo:ıesi; altıncıdıtr. onuncuya kadar; Birer bo
yun bağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bü 

yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki 
şiye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

f .. M"ü-;;ı;;k~y~···;·ş·ıi;ik-K~p·~-~~··;··=·ii·:·· i . . .......................................................................................... 
ler dahilinde birleştirmek haki
katen müşkül bir meseledir. Dört 

yüz milyonu aynı fikre bağla. -
mak, aynı gayeye hinnıct ettir • 

mek henüz mümkün olamamak • 
tadır. 

Kuvvetli ve şayanı hilrmet bir 
hükrı.metin otoritesi bunu da te-
min ettiği takdirde Çin Uzak 
Şarkta ezilmez bir kuvvet ola -
caktır. 

Bugün için önümüzde askeri 
vahdete malik olan bir Çin var .. 
Bu ilk mucizedr. Acaba yakında 
aynı mesele ve aynı emellerle 
bağlanmış oln Çin siysi vhdetini 
de görebilecek miyz? 

Japonyanm harekatı Çin as -
keri vahdetini vücuda getirdi.. 
Belki istikbalde siyasi vahdete 
vücut verecek sürprizler saklı -
dır. ZJ.!. A. 

BUGON Lale sinemasın:h 1 

% ,.eni ve: ..,üpt:ı Cilhu ~ 
J - Julien Duvivier'in eseri 

SON ŞANS 
Jean Gabin 

Viviane Romance 

2-Denizaltı D-1 
Fransızca sözlü. 

3-y~:i Metro Juınal 
İngiliz denizaltı gemm 
(THETIS) in 99 kahrama. 
nile batması ve birkaç kaza· 
zedelerin kurtulması. 

BugÜ'n saat 11 ve 1 de ten. 
zilatlı halk matineleri. 

ULU T27s'M" ı• 

b
. _ ~e "Si 

Kendisini taharri şubesine aldılar. vel, ır kazaya ugramış .
1 

Ort 
ihtiyar baba da ölüm döşeğinde dolarını çalmrşlar.. Haberi ~likı .. 
krzmı ve dama.dını affetti, milyon- mı?·· 
!arını da her ikisine miras brraktı. Duymamıştım. 
Pat, cenaze günü öğleden sonra 
izin alarak cenaze merasiminde 
bulundu; gecesinde de işine gitti, 
ve bir otomobil dolusu hırsrz ya· 
kaladı. 

Karısınm bu paraları nasıl har. 
ca:lığını bilmiyorum. Fakat Pat 
°Jüyük bir mirasa konmasına rağ
-ncn, (icabettiği halde) puro diye 

:ıd taktığı sözüm ona saman renk
li cigaralarını bile değiştirip, daha 
iyisini almadı. Evet , artık ihtiyar 

milyonerin şatosunda oturuyor, 
ve bazı yağmur yağdığı günlerde 
de mükellef bir Hispana Suza oto· 
mobili ile müdüriyete geliyorsa 1a 
yaşayışındaki değişiklikler, niha. 
yet bundan ibarettir, ve sizin an-

- Paradan başka 
çalınmış mı? .. 

- Hayır!.. 

- Para çaldır'dı'.?;ına 

mısın? 

Pat sırıttı: 

- işin puf noktası işte pı; 
··11lt 

Hırsızı enseleyemedik .. Boı 
le Madam Korel gibi para ııs 
den kadınlardan korkarııtl 

Zira işte muhakkak ki bir ~· 
oğlu vardır. 

Dedikten sonra, piiroS 
·rlı fosur fcsur savurduğu 2eh1 

!arı ile beni rahatsız edere~ 
du: 

- Peki, ~imdi ne yapaca 
Cevap verdim · • r 

( DC'Vamt t'a 

, ................. lliiiiiiiimill" 
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MOSKOV AD AI{i 
büyük 

ZİRAAT SERGİSİ 
İstanbul - Odessa - Kief - Moskova - Odesstl ' 
İstanbul şehirleri arasında 20 günlük grııl' 

seyahatine iştirak ediniz. 

BlJ:YOtÇ l NLltATLAt< ! ! ! !! 
; Turist mevki T. L. 134.03 

.. il~ 
Bu fiyatlarda ,·npur, tren , otel, yemek ve otomobille g1ı 

clörder saat gezin ti masrafları dahJldJr. 

GtRlŞ VE ÇIKIŞ SOVtET vıztLERt 
MECCANtDtR 

İNTURIST 
Şarkı Karip Mümessilliği 

Altıncı Vakıf Han 

GALATA, lST ANBUL 
TELEFON: 

Karamazo/ K~rJeŞier 
terin, :tvana dönerek) : Katil mi o'? de
ğil mi? O mu öldürdü? Başkası mı? 

diye haykırdı. 
Aliyoşa, kaldının halinden ve sesinde. 

ki titreyen kızğınlıktan kendisi gelme
den de bu suali belki yüz kere ivana 
sorkluğunu ve bu yüz.den kavga ettikle4 
rini anlamıştı. 

- Yok canım, bu noktada aldandığı 
muhakkak onun. Fakat hasta olduğunu 
söylemekte hakkı var. Hastasın sen a
ğabey. Demin konuşurken yüzüne ba· 
kıyordum. Pek bozulmuşsun. Avurdun 
avurduna çökmüş. 

- H;.-;u küçük~ytanıdan mı?·~ıı 
ha on altısında yok. Ama önüne g 
kendini peşkeş çekiyor. 

Dedi. Aliyoşa: 
- Ne peşkeşi? .. Bu ne biçil11 1' 

Vazan: Dostoyevski . 
• 

lvan yürUyor, Aliyoşa arkasıru bı

rakmıyordu . 

dı? Nasıl peşkeş çekiyor? 
Diye bağırdı. 

İvan, tiksinmiş bir yüzle 

ÇeYir'H: Uakk ı Süha Geaaio • 21 O 
- İçimde uyandırdığın şüpheler üs. 

tüne gidip şu Smer:liyakovu gördüm. 
Sen asıl onun baba katili olduğunu söy. 
lelindi. Ben de inanmıştım. 

Ansmn ivan du11:lu. Sakin fakat içi. 
ne merak ve tecessüs sinmiş bir sesle: 

- Aleksi, dedi; sen bir adamın nastl 
delirdiğini, akim baştan ne gibi arazla 
sıyrıldığım bilir misin? 

:__ Nasıl olacak, basbayağı, 11eı1' 
şarlanmış kötü karılar gibi 1 

Cevabını verdi. Ayakta bekliyen Katerin lvanovna: 
- Oturunuz. Aleksi Fiyodoroviç, 

del:li. 
Yüzünde pek değişiklik yoktu. Fakat 

gj)z:krinde fena bir parıltı yaruyordu. 
Sonraları Aliyoşa, bu sahneyi düşün. 
dükçt, o dakikada genç kızın güzelliği. 
nin ~n yüksek !dereceye vardığını ha· 
tırla'dr. 

- U e haber gönderdi bana? 
A1iyoşa, Katerinanın yüzüne baka

rak: 
- Sizden yalnız şunu rica ediyor: 

.. Ke;1Uisiyle ilk görüştüğünüz gün ara. 
n:ufa geçen b:r mesele varmış. Bunu 
kimseye açmamanızı dileyor. 

Genç kız, acı bir gülüşle: 
- Ah şu mesele ... de1di. Deyiniz, ki 

o ilk günde bana verdiği para için ken
disini yerlere kadar eğilerek selamlıyo· 
rum. Niçin susmamı istiyor? Kendi için 
mi, beıı:m için mi bu telaş ve korku? .. 
Kimi korumamı bekliyor? Beni mi, onu 
mu? .. !!Sy1eyin bana Aleksi! 

Aliyoşa, onun ne demek istc~iğini 

anlamak ümidiyle, yüzüne uzun uzun 
baktı ve: 

- Hem sizi, hem kendisini 1 

Dedi. 
Katerin şirretlikle: 
- Ha şöyle! .. 
Dedi ve kızardı. Sonra soztıne şoyle 

devam etti: 
- Siz, daha benim nasıl bir insan ol

duğumu bilmiyorsunu~, Aleksi. Ben ,1,. 
kendimi pek iyi tanımıyorum. Belki ya. 
rınki muhakemeden sonra benlden iğı ."!
neceksiniz. 

Aliycşa: 

- Sizin as:! bi: vicdanla konuşaca· 
j!ınızdan şüphe etmiyorum. Kardeşim 

için hakikatten başka bir şey istemiy.:ı. 
ruz. 

Dedı. 

- Unutmayın ki, kadın, her va::it 
mertçe hareket edemez. Bir saat ön::e, 
onunla karşılaşmağı, b~r yılanla kucak. 
la§mak kadar korkunç buluyoıdu:n. 

Hem benim için bir ins'an ol:luğunu bil
diğim halde .. (Sözünün burasında Ka· 

Ivan, can sıkıntısiyle gülümsedi. Ali. 
yc-şa, Katerinanın ağzından kaçan şu 
"Sen,, kelimesinin açtığı ufuk karşısın· 
da titremekten kendini alamadı. 

ivan : 
- iş yine çıkmaza giriyor. Yeter ar. 

tık. Allahaısmarladık. Yarın görüşürüz. 
Deyip çıktı ve merdivenlere doğru 

yürüdü. Katerin, Aliyoşanın elini a. 
mirce sıkarak: 

- Koşun! Koşun! Ulaşın ona! .. Bir 
dakika bile yalnız bırakmayın İvanı ! 
Delidir o. Delirdiğinden haberiniz yok 
mu sizin? Ateşi de var. Humma geçiri
yor .. Bana doktor söyl~ ~ii. Koşun, ko· 
şun! 

Al:ycşa, ancak elli adım kadar uzak. 
Ia:an ağabeyisinin arkasından fırladı. 

ivan dönerek hırçın hırçın: 
- Ne istiyorsun'? Diye sordu. Deli 

oıtluğum için beni ta~> İ.p etmeni mi söy. 
ledi ycksa? bilivorum, mutlaka böyle 
!demiştir. 

Aliyoşa ~aırarak; 

- Hayır, bilmem; ama sanıyorum, 
ki deliliğin bir çok türlüsü vardır. 

Cevabını veridi. :tvan, bir saniye sus
tu, sonra, mırıldandı : 

- Bir insan, kendi kendinin delir· 
mekte olduğunu sezer mi acaba? 

- Böyle bir zamanda müşahede ve 
muhakemenin sağlam işliyebileceğini 

zannetmiyorum. 
İvan yine biraz susup ansızın: 
- Eğer benimle konuşmak istiyor. 

san, mevzu um uzu değiştirelim l 
Dc•ji. 
Aliyoşa, ürkek bir tavırla : 

- :Cak az 1-aldı unutuyordum ... Siz 
'

11..iz,, in bir mektubunu getirmiştim. 
Diye atıldı ve zarf( uzattı. Bu sırada 

bir sohk fenerine yaklaşm~şlardı. İvan 

yazıyı tanıdı; fena t:r gülüşle yi.izii 
huruştu; zarfı açma.dan parça parça 
ederek havaya savurdu ve: 

1 

Aliyoşa ıztırap dolu bir sesle: V 
- Neler söylürsünsun ivan ?.· 

haykır'dı. Neler söylüyorsun? .. :13ııc 
sıl lakırdı? .. Çocuk yahu!.. Bir ~:ı 
bu hakaret yakışır mı?. O da pel< ıı' 
belki de çıldıracak yavrucak... sıı eJ 
nun mektubunu getirmeği kabul 
ken, Liz: hakkında bana izahat ve! 

• ııı·· 
de onu kurtarırız, diye ummuştu . 

ııı~ 
- Verecek izahatım yok b~·tııı 

Liz, eğer bir çocuksa, ben bir sil O 
değilim. Sus Alekıi, ısrar etme· 
!düşünecek halim yok benim... t 

Aralarına yine kısa, fakat ağ• ~ıı 
sijkfıt girdi. Sonra, İvan huysı.ıı:, 

suz: .. dt' ~ 
- Bütün gece Meryemin önı.ırı r. 

çökerek dua edecek şimdi ... Yar~j' 
sıJ bir yol tutacağına karar verıtle 

D~l ~-
- Katerin Ivanovna.dan mı b 

yorsun böyle? 
(DC1.ıcımı 'l:ar) 
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Sermet Muhtar - 32 - ................ . 
aıı.~Uncu, on beşinci sigarası ağ. 
"'lliYdı: 

'Ablanın yerlere batırdığı, 
~ de yan çizdiğin bu herif bi. 
ı., ell.in biçaresi.. Hor görme; a. 
ı:anga terbiyesini, inceliğini, 
kliğini unutma.. Zavallıcık 
Çılgın gibi tutkun. Aşık ke. 
i az; sen Leyla, o Mecnun .. 

~~ancada cevap yok; süklüm 
'Utn. . 

~k~kle
0

r ol:na~ığı ~çin sofra ya 
~ ~lrnışlar, yemeklerini yemiş 
~ıne odalarına kapağı atmış. 

~~~Vsim yaz, öğle sıcaktı. Şir. 
1 liayriye vapurları bile ne a. 
dan, ne yukarıdan gözükmü • 
· Deniz bile şıpırtısız ve uy • 
~ .. 
eı:nekten kalkan kafadarlar 

'aı:nı boylamışlardı. Cemilin 
llını efendisi de meydanlarda 

fıkırdaşıyorlar, bücür de taham. 
mül kesiliyor, etrafı unutuyor, 
(ah, of) lar arasında kah arapça 
bir maval, kih fransızca bir mor 
so terennümüne başlıyordu. 

Yukardakilerde yine fısıltı: 

- Musikişinas olduğunu da 
söylemiştim ya!.. 

- Hem şöyle böylesi değil, a
damakıllısı. Arapça tagannisi 
gayet usulünde, alafranga gazeli 
de mutlaka nota üzere ... 

(Devamı var). 

Maziyi unut mamalı 
- Madem ki artık zengin oldunuz eski borçlannı::ı vcrebi· 

lirsiniz ... 
- Hayır, katiyen o feci günleri asla hatırlamak istemiyo • 

rum. 

ı 
5 - V AKIT 18 HAZiRAN 193$ 

Günün Meseleleri : 

Sütten niçin 
zehirleniyoruz? 
Doktorlarımızın fikirleri 

Yine aynı mesele halda 
Doktor Niyazi Ali Özsoy lda tö 
diyor: 

_. - :csütten zehirlenme)' di 
zikredilen tek tük ve mevzii 
diseler daha ziyade mide ve 
ğırsak teıevvüıleriyle kendiler" 
gösteren vakalaıldır. Bunda da 
mühim amilin kalaysız, pis ka 
larda tutulan bozuk süt oldufu 
tahmin ediyorum. 

Binaenaleyh süt iıi muntaz 
ve fenni bir ıekil iktisap edin 
ye kadar tecrübe ile temizliğin 
doğruluğuna emniyet edilebil 
kimselerden ıüt almak ve ailt e 
gelir gelmez tercihan temiz 
çinko kapta derhal kaynatmak 
zımdır. Bilhassa yazın .sıcak g" 
terinde ıiltte tahammür erlı:e 

başlar. Onun için süt inelllllı ı 
ğıldıktan itibaren iki saat Sç 
den kaynatılmalıdır. 

Süt iıine ineklerden ve in 
ahırlarından başlamak: ldaha do 
ru olur mülahazasındayım. ın 

ahırlarının sıhhi şartlan haiz 
ması, ·İnek sağan kimselerin t 
mıssıhha ve temiz olmaları, ine 
sağılırken toplama kaplarının 
temizliğine çok dikkat edilm 
ineklerin muntazam ve dev 
baytar muayenelerine tabi tut 
ması, sağılan sütlerin muayy 
merkezlerde toplanıp pastörize 
dilerek 'kapalı kaplarlda belediy 
nin nezareti altında taksim ve t 
zi olunması gibi kaidelere rlay 
muvafık olur. 

İstanbul belediyesinin bir mil 
dettenberi mütehassıs zeva 
mürekkep bir komisyon teıkil 
derek süt işini fenni bir şekil 
yoluna koymak için çalııtığıru g 
zeteleride görmekteyiz. Bundan 
en çok sevinen biz çocuk he • 
leriyiz, diyebilirim. Çünkü fe. 
süt yüzünden çouklarda mide 
bağırsak bozukluklarına daima 
hit olmakta ve üzülmekteyiz. ı 
şallah yakın zamanda belediy 
bu işte muvaffak olur da he • 
bu mühim ve bilhassa yavrula 
mız için hayati olan bir ~ertt 
kurtulmuş oluruz.,, 

EllTUGRUI. SA.Dl 
X:ışit Özcıın - Ertulr 
Srııli Tek Tıırnn Iİ)':ıl 

suncl:ı gündüz: 
BEKLE~:\llYEX S 
Gece: (llocanın ttltJı 
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6- VAKiT 18 HAZiRAN 1939 

Mısır hariciye nazırı liatay anavatana 
iltihak ederken l : :~~ov.:o ~~: TiVATRO J 

.gır •eaıal Hali ıeyebJ nazik terin 1 aaat ayan, ajans ve meteoroloji ~ 
(Ba,ıarafı 1 

incide) 18 • 6 • 939 Pazar kı • H~ yok bozulmaz mecııai. berleri, 20,111 ?lıeşcli pl~kıar. R., ıo.• 
'.:\lecllmnln kış tatili osnasmda 12,30 proaram, 12,35 Türk müıi#ı ıı - Şevki bey. muhayyer farkı . Ol Tilrk mUztğ!, l - Hicaz: pcarcvi. :Z ıl 
lstanbulda bnlunurken Hatay (lı;lhik program), idare eden: Me. gonca dihen bir güll handan. 6 - Ke. 2 - Suphı l!:lya • Hicaz !iarkı - :c. 
meselesi Tiirkfy cilo Jl'rnnşa a- sut f'..cmil, (küme ses ,.e saz heyeti) ma.n taks1mi, 7 - Arıt beyin • mu. am yar ile, 3 - Aasım tıcy • ti 
rasmcla şiddetli bir münakaşa 1 - Sullani)·egiıh peşrevi. 2 - De- hAyyer ıarkt • Meyhane t.araPfthı tarkı • Her zahml ciğersuze, ' ~n 
mevzun ldl. Dir ııkşnm Atatürk de: Sultanlyc.gllh birinci beste • Mi mey. a - RahınJ bey • muhayyer §ar. Cemil • Hicaz şarkı • Ne kU.st 1 salın! ne zemın. 3 - Dede sullnni. kı • Serap& hUsnU anam. 9 - Rahmi sebep öy.e, 6 - kemançe, takSilll ~ 
tarnfıntlan Dolma.bah~e enra7ı- )'eglıh alır semai • Nihan ettim se. bey yürUk semai81 • Bir elit çekti .>1. ı - Hicaz ,arkı • lndim yarın tıab 
na ça;;ırılnuştım. İptida bu da- nl. 4 - ?\e:r tnk~imi. 5 - Dede - Su ne. 10 - Baz semaisi. 21,00 Konu§ma. !ine, 7 - Hicaz saz semaisi, 8 - tJ.,. 
veti o akşam Atatiirkiin ıııofra.- lıınlycrzlıh l·ürük semai - Şadeyled • 21,1& MIWk (Radyo orlı:utruı • Şet: tUrkilsU • Bllrmellmln gözlerine. 9 UJll• 
smda me,·kl alan misafirleri a.- canü dilimi. 6 - SultaniyegAh ~a1 HM&D P'ertt Anlar), ı - Cari Yarla Halk tUrkU.SU • trata !tncıı.n 1t0Yd tıı 
rasmda bulunmaktan ibaret bir 'emalsi. 13 Memleket ~aat ayarı, a. von Veber • Frel.-.chUtz operaS1Ddan ıo - Halk turkUeU • Menekşeler ~0• 

r. • ian~ ve meteoroloji haberleri. 13,l!ı uvertür, 2 - l"ellg MendelK.:ıhn Bar tam tutam, 21,00 KonU§1:1a 21,li .,,· 
,,ahsl iltifat gibi tel.tkkf etmiş- .. 'k (K- - k Orkest a r· ..... • ! ,.,..,.e..-• 

muzı ııçu r - 'ŞC • •'l' - tholdy, Yaz gece!i müzlfl,' a) Uver. zlk (Radyo orkestrıuıı • Şe : .-.- G 
tim. cip A'Jktn) 1 - Franz Lehar • E\•; tUr, b) tntermezzo, c) Nocturno, c;) rıus>. 1 - cıauclio Monteverdl • ıtS 

Abdülfettah Yahya P<l§rı tıap·ırrdan ftterken 

Meğer bu da,·ettc ,ah i Uti· operetinden potpuri. 2 - Pepi l'ılül- Scbtrzo, d) DUtüıı ma111, ı - Rlchard F'. Mallplero, Dört Madrlgal, al JJ ıc 
tat olmaktan fazln. bir sebep! ler - Küçük Serenad .. 3 - Vlga • Gal Vagner • Tannhauee1' operumdan. u. ı-o, b) Lento _ Aııdıı.nte, c> ı,t:ı ,., 

. .. riel • Hafla nihayetı pazar .Eıellı vertUr, 22,ıts Kon1Jf?l1&. 22,30 ){t\zlk 1 Funebre, ç) Allegro, 2 - sııbltı 
1 varmış. Atathrk O gun Hatay 4 - Buealo~si • Pe~talounnın biı rNe~ell nıUzlk • PJ.l, 23.00 Son ajanı ora.gol • Divertlsaement rustll<·~ 

< Oaıtarafı 1 incide) 

Kumandanı Albay Cemal Akan, 
Mısır sefiri Mehmet Cezairli ve 
Mısırın §ehrimlzde bulunan Bağ 
dat sefiri Azzam ve bir ihtiram 
kıtası tarafından ka.rşılanmıı • 
tır. 

Yahya Papnm beraberinde 
km, Mısır Hariciye Vekllleti Ge· 
nel Sekreteri Abdülhalik Hassü.. 
me, meşhur Mısır hukukçu.su 
Abdülmecit Bedevi Paşa bulun • 
maktadır. 

Mısırdaki sefirimiz General 
Mehmet Ali Şevki de beraber gel 
miştir. 

Muhteren Mısır nazırı, kendi
sini vapurda karşılıyanların ay
n a)'TI ellerini sıkıp gösterilen 
teveccühe te§ekkUr ettikten so~ 
ra rıhtmuı. inmi§ ve askeri mU • 
zika Mısır marşm,ı çalmağa baş
lamıştır. Mısır marşını müteakip 
lstiklB.l mareı çalmmı§ ve ma?§
lar ihtiramla dinlendikten sonra 
muhterem nazır salon kapısında 
rükubuna tahsis edilen otomo _ 
bille Perapalas oteline gitm.i§tir. 

Dün geceyi Perapala.a otelinde 
geçiren muhterem Mısır nazırı 

A p b ',..;\.., me.scJeıı:I hakkında makale ynz- ~arkısı Ciribiribin. 5 - Rohl'r' haberleri, ziraat, esham tahvUllt. ltam Noel, bl ı,uyak. C) Matem, c;I o_. 
b?~~t~ ~abya. a§a, uf:i'"• ımnk kararım vermi' imi,. Sof- Stolz • -Viyana ~eceleyln ı;ıüzeldlr. btyo. nukut borııası ctıyatl, 23.20 MU ıt) DUğ'lln §&rkısı. 3 - Joh. Strıı~:'~ 

n_ıaı~etı ıle bırl~kte Olev vap~. · ı raya. oturun da Atatiirkün mak- 6 - Emmerich kalman • Kontes Ma- 24 Y & ,,~,.. 
rJle Yalovaya gıdecek ve Harıcı- ft,.. 1 a·. b .. ·1 h . l rica operetinden potpuri. zlk (Cazbant • Pi.), 23 .. 53 - a_ ~~:ı:nf~~·.;~ı~:ı~l~ K;~~;3.~ ~ 

k
. i . ş·-k .. S ğl t s-,ınt an ft.Jmca tl) o n)'ır t • (d _ . rmkl prog't'am. , ·-"'"' 

ye Ve ıl mız u ru nraco u a 11 hl· (Y k ) t . tt 1 i,15 • 1 i,30 Müzık an'I muzı - ajanıı haberleri, ziraat. e3ham. ~ti: 
rafından karşılanarak Reisicum- 1 > r zmete a ıt 1 

.. nu tti • pi.) lS,30 progrnm. 18,35 Mü· '?1 • 6 • 939 Çarşamba !At kamb1Yo •. nukut bonı~ı (fi~ .. ~ 
hu.rumuz lsmet lnönü taraf ndan etmesinden dolayı teşekkur et- ıik <Sen oda müı.IRi • İbrahim öı . 12,30 Procram, 12,35 Türk nıüzlgt :?3,20 MUztk ıcubanU _ Pl.l. 23r 
k bul dil 1 f tim. Yazı kftiıtlarını hazırla- gür venle~ böcekleri), 19 Çocuk saa. Pl., 13,00 Memleket sa.at ayarı, ajıuıa, _ 2• Yarınki program. 

aMuhete ece t 
1
.r. f' . . y ,hm. Kalemi elime aldım. Ata- ti, Hl,25 Tiirk müziği (ince saz ras. 

rem mısa ırımız, nlo ,.. l ) 20 :\f 1 k ı not avarı ajon'I '"' va meteoroloji ruaberlerl, 13,ı~H 24 6 939 C t si 
· · . . • tüı·k kcndJne mahsus ohm siir'- 1 • • cm c e s - ' MUılk (Karl§lk program - Pi.), 19 • • umar e Jl 

vadan sonra Hnrıcıye Vekılımız tli tr A l il .. ı ıU ne ol mcıe.ıroloji haberleri, 20,10 Neşelı Program, 19,011 MUzik (Melodiler - 13,30 Program, 13,=:5 Türk ıJUtAI 
ile birlikte Ankaraya gidecektir. n a,.os .. cı 18'.'f' t · n · plfıklar • R. 20,15 Türk müıHtl <mü~ J:>t"" 

M H 
. . N Abd ·ı dui:,'"lı gibi soyleclıklerlnt ;not et- terek \'l' ~oıo l:ı":ınni) 1 - Mahıır PJ.), lO,ııı Türk mu.zıtt (Fuıı heye_ l - Acem aıtran peırevi, 2 - e~ 

ıeır arıcıye azırı iı • '"' • ti), 20,00 Memleket saat ayarı, ajan.1 • Acem aşıran beate _ Yar nı ··~...ıı 
fettah Yahya Pa.,a Ankarayı zl- tim. l\lııknlc bittikten sonra nl- peşrc\·l, 2 - De~e - ~!~~ı~r E~es~e~ • ve meteoroloji haberleri, 20,15 N*ll hatıra, ô - Nlkoğoa • Acem ~ 

t• d 1 .1 ' • • tma keneli imznmı ko)·nrak er· Ey f!Oncn dlhcn, - · ı • en ı - plA.kla.r _ R., zo,20 TUrk mU.ılt:i {MU~ şarkı • sevdi gi:SynUm ey me!elt! ıa, 
y:ıre ı O ayısı e gnze~.cıl~re va - te f giin çıkacnl· (\.nkıt) ta neş~ •Mut •.· tıırkı • gülşeni ez har açılı terek ve ııolo taganni), 1 - Rııu! Yek seni, • - s. Knynak . BayaU şaor, . .n. 
kı olan beyanatında Turkıye Ha. ' - Seniha Kamhny • Mahur şarkı • t ıı• 

· · V k'l' . t' .. d t rctmck emrini nldnn. 0 D d M t.a _ Eviı; peşrevi, 2 - Rauf Yekta Her sinede bir gam, 5 - Halk ~ 
ncıye c l ıne zıyare ını uı e e Günler ı::eccılcr oldu, - c e • • ıı. _ Eviç best.eııt • Talka! z:ültU 1ıyahın, su _ YUrUkte yaylasında, 6 - auıı: .. , 
mek üzere geldiğini işaret ettik.. Atntiirldin (Vııkıt) ı;ütunln- hıır ~ıırkı • Sana !Ayık mı. 6 - M 3 _ Sa!Abattın Pınal' • EvlQ ıarkı • tUrkU • Ak~am oldu yine baStı 

4
rfl 

ten sonra demiştir ki: rnıda lf ntay cla,·n ını cihan et- hur şarkı • S:ıha tarfı vefada~. 7 - Göz Yatlnrmız. t - bak Varanın • ralnr, 7 - Hüzzam ııu ııemnlsl. l ttD 
"Em }' · · kflrıtı uniycsJne knrsı miida· :\tnhur az Sl!mıılsi, S - I.emı • U~ Evi" •arkı _ Kalbimde açılmııı. 5 - Memleket r:aa~ ayan, ıı.jans ve r,le " 

e ımız, aradakı asırlık ra.- • .. ·.. . 'jnk Snrkı • Seni orzu eder. 9 - l.ı "' ~ ?ı!ııı.: 
bıtalarımızı takviye etmektir. tan etnıcs~. böyle bir gunc, bır mi Uş,ak şarkı • ~iynh ebnıtrrin . Blnıen şenin • Se lh oarkı • Sunda rollJ! hab<ırlcrt, 14,10 - 15.30 rsıı' 
Kani § Tür ki yeye Mısırın derin clcfnyn mtınha.'!lr kalmadı. ıo - lltılk türkrısil • Demirciler de. lçllln yareleriodcn tşıkm, 6 - .Ahmet (Danıı müziği • Pl.). 18,30 proli' S 45 

. . Raslmln • Segft.h earkı • Benim sen 18.35 MUzlk <Melodiler . Pl.). l eell' 
muhabbet hislerini göstermekte- Beş gün sırası ile bu .snhno Vlİr döl}cr. 21 Miizik lrıya~ctı cun. nemsin ey dilber, 7 - Evle; halk tur. MUzllt (KUı;Uk orkestra • Şef: r:,,..,, 
yı·m tckcı·riir etti ve her snl.ınh ç1knn luır b:ındosu • şer: tıı~ıın Kilııcer) . E E a .r· 

'" 
1 

_ \' 1 M 2 _ o. Fetra~ kU.SU, _ şahane gözlPr ıahane, 8 - _ Aıkml, l - Frans Lclınr _ v _.o 
('~ .... 1-ıt) nu- lıal'"r•nııı l'lk S""f"· et ege • :ırş, • u El "~ d t delı· u d \' ı 2 E erlch 11'aJJll' Mısır Sefiri degı"'"ş'iyor .. . •• ~ ...... l.a l\lorenn (İspanyol vabıl, 3 - F .. vlç halk UlrkUı - ve ...... os re nen ııa, - mm o ti'"' 
6mdn Asım Us imzası ile, fnknt r.:ılo - (İs Şt'hrl kralı) operasınııı gönUI. 9 - Lemlnln . Hlcaı:klr ıar. . Çarda~ prensesi operetinden p0ıı-'1ı' 

Ha.ber aldığımıza. göre, Mısı - Atntürk tnralm<lnn not ettiril- ü.crtüril, 4 - F. Mendel shon • ili; kı Pcubellk'.e imtizaç etmiş tenin. rı .. 19,15 TUrk mUzlği ıtnce B!l.Z f ~ 
rm Ankara sefaretine Bağdat se. miR birer luunnaknlc çıktı. lı:ılı:ır şarkısı. 5 - M. Ra,·cl - Bole. 10 :_ Osman Nllıadın - HlcazkAr p.r 20.00 Memleket sııat ayan, ııjonS '~ 
firi Azzam tayin edilecektir. Şim • ~ . ro. :.tl,liO Anadolu ajnnsl (spor ser, kı Tllere uzaktan bak. 21,00 Ko • meteoroloji hıı.ber!o'1, 20.10 Neı:ell P,,,,. 

(Va.kıt) ın 2 .. lldncıkt\nun 193'1 ,.·ıs!). 22 Müzik (\.ıızb:ınd _Pi.) 22,.f& nu~~a. 21,15 Müzik (Opera aryaları ıar - R., ~0.1:5 Türk ınllzlği, l 
1,1 

diki Mısır sefiri Mehmet Ceza • ı k t .. r_.. t oeıJ. den 27 İklncikl\nun ı o:J7 t.nrl 1- 2:1 Son ajan5 hnberleri YC ynrınki - Pi). 21,45 Ha.ftalık posta u UIU, Hlluarn pesrevı, 2 - .ııuuımu tlJ1 
irli, eski mesleği olan hakimliğe ti d b 22,00 )ı{Uzik (KUçUk Orkeatra • Şet: Un ptı~ • Hüzzam oarkı • Değildi, .. , lcrt n.rn ında in ~nr e en a~- program. ,.. 
avdet edecektir. 1 Necip A.Jkm), l - Kutach • ?riııca.r ıe, 3 - Blmen Şe.'1 • Hüzzam şar_.11) 

ınakalelerl işte bu 1':uretle yazı· 19 • 6 • 939 Pazarte·ı· B ..,. h · H~---------------------------- ., marşı, 2 - Keler el& • ..,..n ne n SUl~Qnle. geçer i:SmrUm, 4 - rJ 

G f k h 
• IUl~ yaz1lardTr ki nc~riyat c:nhn· kryılannda., s - Frtcd Valter _ RUya tUrkU _ Ata blnesım geldi. 20,30 Tll ,, 

e O t 1 ki 1 hl timi in 12,80 Pr()i:'r&m, 12,35 TUrk mUziği td r<ı a n n Un S e Ya a 1 sın< ft ac zane zme z keman 8010 ve orkestra için,' - Bela mUzlğl (Erkek kUme heyetll. a -4! 

paha biçllmcz bir milkAfah olıı· - Pl, 13•00 'Memleket aaat ayan, a. Vollgrat • Kalbim qkla doldu (ağıl' den: Mesut Cemil, ı - Beııtcnlı;~, 
jan.s ve meteoroloji haberleri, ııı,ı~ teni.! 

(Baştarafı 1 incide) 
hemmlyetlidtr. Bu sebepten do. 
layı, bu gibi ziyaretlerin sık sık 
yapılması bilhassa şayanı tavsi
yedir. Bu ziyaretler, efkO.rıu

mumlye üzerinde derhal tesirler 
yapmakta Ye bu efkt\rın YUcut 
bulmasını mümkün kıldığı gibi 
enternasyonal mUnasebetlerdc 
çok lüzumlu fikir teatııerlne de 
vesile teşkil eylemektedir. 

Semnnlul gazetesi diyor ki: 

Ankarada netıredllen resmi 
tebliğde snrahatla zikredilen 

•w . rak <-Xak1t) ~1\ek!'lyonlarmı 'f' K\Wk <Kanoık progn.m ..,.. ~ vali), .ıt - SchJeder ~ Dinle .. Keman pe!Jrevl, 2 - Ha~m bey • Bes Jl· 
liv ıle burada ne redUmck Uzcre A ı t ~ all tt.. l ne •övffivor ('ta,ııso), · - Hana nıa_ 1..-..rlu • Kacmıı. mecbıınınd&D • .8 ........ 11 

]• bJ'.ı:.d. ua ma c ... .,.n uuCCC •• 19,00 Program, ıg,05 KUZik (B r " " ı· ..-- ır o an te 16 en ide anlaşılacagwx ü lel' • . Kukuk Polka), 'I - &biırt 1·•zzet • Belltenlglr earkı _ Ga)-rl ,..,, 
- Fakat Atatürkün bu kndnl' ııolı.t - Pl.), lD,llS Türk müztti (Fa, Stolz Pr&ttrde ağaçlar tekrar çiçek bulmaz Wıelll. • - Viyola fle tııJ<!l"' 

zere, Balkan Antantının bu dev· . mı-~ h 1 bir ,.8 ,·ret aıl heyeti), 20,00 Memleket saat. ayan • k 1111'· • . . . f • . sa ııu vo eyccan 1 .., " i 20 lO açıyor, 8 - Vlktor Aubert • O~be ~ 15 - Lem! • Hicaz ~arkı _ Sortl ~ 
resı~ı~ reısı sı atı~l.e. kolleklen?1- lle muvaffakıyetlne çalıştığı a.jawı ve meteoroloji ha::rk, ~ iller resmi g-eçldl, 9 - Leopold ~ Ma. ıım bıtna. yesım. g - Dede • nabll 
le bırlikte tetkikı ıçın ~eldiğırn . .. .. . . Neoell pl&.klar - R. 20·2 r m - car fıuıteeziıd, 23,00 Son ajans ha • zamıını ıretdl, 20 ~ J{on~ma cnış,,,,r°00• b .. k.. 1 1 . t k"k' d mllli da,·a ölumun<len ~onı a .ıw 1 Bayatı araban je~evi, 2 __ 
ugun u mese c enn et ı ın en l" Ş f t t .,.. - bertcrf, ziraat, ~ham tahvllAt, kam. HUka hr.dlseleri). 21,M Teır.311 • "' r 

B lk A 1' "k tcrkcdilmedi. Mil l • ~ sme Ha,ım Bey (Bayatı araban ıarvı) Nl. blyo • nukut bors&81 (ficatl, 23.20 mU Haftalık posta kutunı <Ecnebi di11e1·, 
sonra _a an. ntantı po. ıtı. ası. tnl"ınl .. l'ııt""tn direktı'fl ,., .. h:n'«'kct meU vaaım irin. S - Rahmi b~ylD " .,,_ 

- d k ah d " " z1k (Cazbant - Pl.) , 28,1111 - 2• Ya. del, 22,30 müzik (Oda mUz!ğl • •r. nın aşagı a ı an atları lizenn e ...,,._n cumhuri•:et hiikumeti Ha· <Bayau araban prkı) GönlUmU hic. t e•· 
b. k 'd h t b k b 1 d w "'~ .. rmkl program, 23,00 Son ajan." haberleri. z:ıraa r 
ır ere .. a a mu a r . u un ugu. tay meselesinin en knt'l 'e en rana yaktı. 4 - Kanun takalmt, l5 - ho.m, tahvtıM. kambiyo • nukut ~, 

muzu soylemekle bahtıyarı:n: 
1 

kill h 111 ak ana su yolcu (Bayatı araban ıarkı) Ney_ 22 • 6 • 939 Perşembe ıası (!fyat), 23,20 Müzik ccubtU' , 
1 ı 'k1·1 . b' l"k ma.klı ~e ( e A nnc • leyim nlcedeytm olamam. 8 - su yol_ 12,30 p........-... , 12,315 Türk mllzlfl, ki atıl· 

- stı a ve sıyas ır ı ; vnta.ııa iltihak He ola.bUece:"h:l lu (BayaU arab&ı:ı •atlu) DU•me dal. ·-ı.·-· Pi.), 23,Sl5 - 24 Yarm progr~ 
T v r- ı - Sallm bey • Hicaz pqrevt, 2 -

3 - Barıı lehiıilie siyaset ta- bul ettirdi. yatı ara.ban prkı) SU sema111. 1 - nan beni :yldet, s - Re.'lk Ferııa.n • 
2 - esanüt, nihayet Fransa hükumet ine ka.· da g-eun geytftn, 7 - su yolcu CB&. şevki bey • Htcu prkı • Demem ca. I B O R S A 

kibi. tımet tnönü devri için bir ta- LeylA hanun (Hicaz prkı) Zevki sev. Hicaz prkı • Ey benim gonca l'UlUm, 
keyfiyet, Tllrkiye ve Romanya. . . . da duymadım. 9 - Sallhatttn Pmar k MUmt 

Uçünc.ü ma.dd.e hakkında ısrar Uhayır olan bu milh muvatfakı· CH"·~-- .. rkı) Umldlrıl klrptklerln. ' - Bedriye • Hicaz ıar J • az - Ankara 16-6-939 _...-"1 

ÇEKLER___.,_. 
nın Balkan antantı sulh slyase· d Z ~ ..... ,.... ıç aşkmla, ıs Ut taksim!, e - mubay 
tine ve bu siyasetin lstlkltH ve lüzumsuz ur. ıra Balkan Antan- yet ile Atntlirkün nıhu da şnde- de. 10 - Hayri YenlgUn (Hıı.zz.am ıa.r. yer ıarkr - Ntçln mahzun bakaram, 
birliğine müşterek bağlılıkları, tı bu politikayı takip ettiğini vakı· dilmiş oldu. kı) ötUrsem yazıktır as.na kanma. 7 _ Muhayyer n.z: sem.ala!, 13,00 Kem 

alarla isbat etmiştir. ASIM US dan. 21,00 Konu,ma (Doktorun ıa.aU), leket ıu.t ayan, ajans ve meteorolo. 
J A.tinadn da aynen mllşahede O· 1 h d E kin tara.tm 

D.ğ 'k' k l' B 21,15 MUz k (Fer un e r • jl haberleri, 13,16 - 1' Mllzlk (Kan. 
1 lunacaktır. 1 er 1 l no taya ge ınce, al· -· dan Brahms'dan piyano parçalan), 

l.onıira 

?\en 1 •1 \r 
Pnri' 
t.ıilano 

Ii.!J3 
12!i.675 

3.355 
fi.6625 

28.535 
G7.'.Hi5 
so.so2s 
"1 ,,.,i5 

k A b' k k 1 d §Ik program - Pl.), 19,00 Prognm 
1 Neamul Romancsc gaıetesl an ntantı, ırço ere er e la beraber umuınt bari!J davası- 21,3:5 MUzlk (Melodiler - Pl.), ıı,t:ı 19,05 MUzlk (Kabare. Pi.), 19,1:5 TUrk 
, 

dl .,·or kı': söylediğimiz gibi, hiç bir kimse. ı nm azamı~ 'surette faydalanması. Konuıma, 22,00 MU.ztk CKUçUk orkea. 1 ,, müziği c ~-e sa.z raeh), 20,00 Mem. 
* nin aleyhine mütevecih değildir na imkan verecektir. . tra - Şet: Necip Afkm), l - Pauı teket :t •t ayıın, ajana ve meteorolo. 
ı B. Gafenkonun Ankarayı zt- 1 ..... Fi! 1 CM•-> 2 Ka.rı 

ve taarruzu hiç bir hedefi yoktu. An.k Atinada müı:ıa hede D eı..nch - re er _,,, ' - jl haberleri, 20,115 Ne§ell pllkl&r -
' yaretl, bUtUn Avrupaya, yalnız 
ı sıkı ve sağlam TUrk - Rumen 
c dostluk ve ittifakını değil, ta
t kat aynı zamanda bu dostluk 
l ve ittifakın Balkanlar tein en 
f emin garanti teşkil eyledl~inl 

göstermiştir. Atlnndakl teza
e hürler de, TUrklye, Romanya 
c \'e Yunanistan nokto.i nazarları 
t arasmda htc bir fark olmadığı. 
t nı anlatmıştır. B. Metaksaanı 

f Atlnadakl sözleri ve B. ŞükrU 

A h . b' . . .1 .h_,_ ara. ve ~ Komzak - Viyan& ~kı (Potpuri), üzl.... 8 lk 
ntant ıç ır kımsenın 1 tı <LKIOI •·e tesb'ıt ettigwı·m QDyı' Yugoslav- R., 20,20 Türk m 6" ı - uzan 

k cld" 1 v - 3 - Paolo T~tl - Bir puıe için, 4 - peırev, 2 - Rahmi bey - Suzinak şar 
imkansız. tel.akki . etmeme t '.r'ıKollekim Markoviç ile mülAkat • Anton Rubln!tein - Roman.1, ıs - J. 
A k b 1 kr • Bir sihri tarap, ll - Udt Cemil 

nca ıttabı kua ısyonumuza ıt-,ıarımda da müşahede ve tesbit Lanner - R.Jnlantik vala, 6 - Mlchel! _ Htcazklr ıarkı. Layık mı sana, • _ 
tirak etmek istiyen memleketin eylemiştim. - Şen serenat, 7 - Maııcagni - Ka. Udt Zeki • UNak prkı • Bir gün ge_ 
Balkan memleketlerine ve tesis e- Bul 'st d k b hsedil _ vallerfa rwıUkana -operumdan, 23,00 teceksln diye, 15 _ Lemi • Hüseyni 
d·ı · . . ·1 gaı:ı an an ço a Son ajans haberleri, ziraat esham tah 

ı ~ış olan nızama rıayct suretı _e di. Hatta antant azası devletler ,,arın _ o güzel sözlerle, e - HUeeynt 
h 1 bi t "k' vialAt, kambiyo - nukut boraa.sr rn. şukı . Kimin mecburu htlmU anıam, 

a ısane r sure te teşrı 1 mesaı arasında Bulgaristanm koalis - yat), 23,00 MUnk CCabant - Pi.), 
lüzumunu teslim etmeai lazımdır. u 1 - Lem! • Karcığar prkr • Çeıma. 

1 yona girmesi meselesinde ilitilıu 23.15:5 -· 2• Yarmkl program, nı 0 mehve§in elidir. a _ Rakrm • 
Bütün devletlerle barıı çerçe·ı1ar olduğu da söylendi. Bütün S l KUrdill p.rla • Demedim hiç ona kim. 

vesi dairesinde iyi münasebetler bunlar yanlıştır. Antant azası 20 • 6 · 939 a 1 ılrı, 9 - Osmai Nihat _ KUrdlll pr • 
ve samimi iı beraberliği arzediyo- arasında ihtilaf değil, bilakis tam 12,30 Program, 12,35 Türk mUzifl, ıa • Ka~ yıl yUreftn:ı, 10 - Halk tur. 
ruz. Buna binaen, gurupumuzu bir görüş birliği mevcuttur. 1 - Ferahfeza peırevl, 2 - Dede (Sul kUall • Ekin ekdhıt el}llere, 21,00 Ko. 
t k"I d d 1 l · · · tanlyeg!\h ildncl beste) CanU dlllmlz nllJtl'I& (Ziraat ııaaU), 21,115 MIWk 
~§ 1

• c en ev ~t c:1? s~:asr ıı- Balkan. Antantının hiçbir kim-
1 
ıottu, 3 - Lemi (SultanlyegA.h oar. (Beı:ıtonlk ptlklar), 21.•:s KonUJma, 

tıklalı elzem oldugu ıbı, ijıger gu. seyi hariç tutmadığ1nı söylemie- kıl Andıkça geçen gUnlerl, • - Re. 22,00 MUzlk (KllçUk orkestra • Şet: 

Cenevrf' 
A rn'ilrrılam 
Rcrlın 

Brük~cl 

Ati na 
Sof ya 
Mnctrid 
Vırşo,·ı 

Rudııpeşle 

Bükreş 

Relgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskon 

lstikraılar 
Erııanl 
Siva~· Erzurum 111 

ITUrk borcu I peşin 

-1:ôs25 
ı .51i 

14.0S5 
23.Si25 
24.8425 
~oo5, 
2.8!12'1 

34.fi2 
30.rıs25 
23.9025 ___,., 
19.78 Snrncoğlunun Ankaradakt söz

leri, Balkan antantının sulh sl· 
) nsetlndekl katlyet Uzcrinde hiç 
lıir şUphc bırnkmam1ştır. 

r.ıpmanlar kar~ısmda tam istikUiJtik. Tecrübe göstermi§tir ki, Bal 1 tık Tallt (Sultanlyegı\h ;sarkıl DUıtu Necip A~km), ı - Mendelaaohn • Ve İsten bul 
!ini ilAn etmekle beraber, barışın ikan memleketleri arasında biri ıön\11 tılmdl bir nevres gUle. :5 - Ye. nedlk gondol &§rk~ı . llkb~har ,ar_ • S 

Atina, 17 (A.A.) - Romanya temini için Balkan Antantı dev· !antant valnız bu antanta iştirak !8.rl Asım ısuıtaniyeglh 9arkı) Biz klll, 2 - Mlchell - Gece pu!elerl, 3 - . rıcaret ve Zl1hire ecrsr 
· · N b ~ 1 J • • f tl · .:ı h'l' d • ı Heybelid• her "ece mehtaba. 6 - Ce_ Puccinl Toeka oTV'r••mda potpuri • Harıcıye azın mat uata aıagı. et ermın men aa erı oa ı ın :: etmek istemi ... ·en ve ona kıır§ı ha- . ç • - r- - ' 17 · - 6 _ c39 

' • • • • J mı bey (Feral:.!eza aaz aemalııı). 13,00 - IA.ılnlg1 • M111r baleti, ~ Emil ti 
draki beyanatta bulunmuştur. herkesle teşrıkımesaı edebılecek reket eden Balkan memleketleri ı ·uAmıakat ıııı.at ayarı ajan• ve mete_ ı t 

-~ ~ ç , ,.., Valdt.eufel • ki kere iki valı, S - 1-' \' t\ Tl ,,\ H 
115 Evvelemirde Yunan matbuatı- olan bu Antant devletlerinin siya-' için gayrimüsait olmuştur. l orolojl hııborlert. 13,Hi AIUzlk (operet. Oruııısetmaı:ıa Felemenk süiti No. 3 Buğday l umu,nk mahlltt 5.2• • 5 .... 

n& ve onun vasıtasiylc Yunan ef- si bütünlüğü de elzemdir. 1 Bulgar milletinin hakikaten ler - Pi.), 18.4~14 Konu~ma (Kadm (Karlı ma.n.za;a), 2S.OO !Ön ajans ha. Buijday sert 5.8 • 5.11; Arpa yeııı!l:ı 
karıumumiyesine bana kar§ı gös- Harbe inanmıyoruz. Avrupa - dikkate şayan. olan v331flarma saati - ev hayatına dalr), berterl, ziraat esham tı..hviuft.t. kam_ ~u"allı 5; Çavdar 4.27,5; ~tı~ır ~·11i 
terilen iyi kabulden dolayı tcşek· nın bUtUn memleketlerindeki me ·k h - ·. · b" .. k h" t· 19·00 Program, 19·05 MUzlk (Bir biye. nukut bcınuı (!!yat>. 28.20 MU 1 d6kme us • 4.20; ft fındık ~t01 ; 

- arşı epımızın uyu urme ı - uvertUr - Pi.). 19,15 Tllrk müzlji zlk <Cazbant - P1.), 23,55 - 2• Ya_ nlah•. ul r.o·, Tı'ftı"k Kon .. ·a g5 • 1 
k~r ederim. Yunan matbuatına e~l ısıya.ııe:. ~damları tara.tından miz vardır. Fakat Balkan antan- ncım,ık program), 19,,:s TUrk mUzi_ rmkl program, ~ 11 " 

bilhassa teşekkür ederim, zira soylenen butun nutuklarda harbe tma iştiraki evvelden şartlara ğl csaz ııaırıerinden ısrnıkler), 20.00 
h:ık!:ımclaki tezahUrleri yalnız Ro· kareı aynı dehşet ve barış içinde bağlanamaz ve ba5kalarının ztı.- 1 Memleket saa~ ayım, ajana ve mete_ 
manyaya karşı olan ıempatisin.den aynı arzu görülmektedir. 1 ra.rma olarak vukubulamaz. Bu oro"ojl haberleri, 20.ıtı Neşeli pldklar 

' değil, aynı zamanlda kolleklerine Balkan Antantı barışın muha- iştir~k devletlerden her birinin 1 - R. 2o.2o Türk müziği !Kii.il~ prog_ 
ı '-..... 1 'd ··• ll"t f · · h. • d d" B f tl . . . b tehd"t ram). İdare eden: Meııut Cemıl An 

.... :l. o an sempatı en mu.eve ı - azası ıçın 17.rnete ama e ır. u men ::ı.a erı ıçın, arışı ı e- k d kr. h tı 1 c -. . . ı ara ra yosunu _me eye , - •-
tir. Zira ben kendimi hata bir ga. maksatla Balkan Antantı dev • den tehhkelerı bertaraf etmek 1- mil beyin Muhayyer peırevi, 2 _ 

' zetecl tetlk1d etmekteyim. letle.rinln lstikHill, birlik ve te-
1 
çin ve umumi dava.y& hizmet için Hatır. Poat ·_ Muhayyer birinci bdte • 

Ankarada neıredilmit olan teb· ıanütleri menfaatlerini korumak vukubulmahdır. 1 VakU auphotdu, 3 - Sadullah ata • 

Keçi kılı 52 • 60 kuru,. 
23 - 6 - 939 Cuma GELEN 51; 

12.30 Program,12.ll ti Türk müzttt Ruftday 10:>; Tirtlk 27; Ca\"~or 2s: 
- Pl., 13,00 Memleket aaat ayarı, a. Yapak 53; Kn~or 10; B. po·nır. J't' 
jan.e ve meteorolojt haberleri, 13,111 - Un 75; ~fı sır 4:i; Kuşyemi 1JO, 
H :MUzlk (Kar111k proıram - Pi.), len tohumu 149 ton. 
19,00 Proırram, 10,015 MUz.fk CBlr ke Gf UEN , . 

•• - ~J • ' 
man virtUo7.U • Pi.), 19,ltl TUrk mU. Bakla 45; Yapak 20; z. )"lon 

Elfl (İnce saz: !ulı), 20,00 Memleket: Keten tohumu 139; Badem d,5 1 ' 
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1 - VAhlT lS HAZiRAN 1939 

ıı ___ L_e_v ___ az_ı_m __ A __ m_i_r_ı_iğ __ i_s __ a_t_•n--al;;--f _ Komisyonundan _I 
Dünkü milli küme müsabakasında 

.. 
Beheri 256 kalemden ibaret iki takını fizik malzemesi mü. 

tcahhit nam ve hesabına 20 Haziran 939 salı günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. amirliği satın alma Ko. da açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli 3400 lira ilk teminatı 255 liradır. Şart. 
namesi Ko. da görülebilir. lsteklilerin kanuni ve~ikalauile bera. 
ber belli saatte Ko. na gelmeleri, (2) (3923) Beşiktaş takınıı 

lloğansporu 5 - 1 mağllip etli *** 
1280 metre arka çantalık bez müteahhit nam ve hesabına 

19 Haziran 939 pazartesi gUnU saat 14,30 da Tophanede Leva. 
zım a.mtrliği eatmalma komisyonunda açık eksiltme ile alma. 
caktır. Tahmin bedeli 2240 lira, ilk teminatı 167 liradır. Nümı.ı
nesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanun! vesikalarile be. 
raber belli saatte komisyona gelmeleri. (3) (3926) 

~ boğanııpor takımı mil !KtNct DEVRE 
·. ~eplaaman maçlarından İkinci kısım ilk dakikadan iti· 

'll:q, lrıı dUn Şeref stadında bin baren Beşiktaşın açık ha.kimi • 
'ih~a.dar bir seyirci önün • yeti ile başladı. Misa.fir ekibi bu 

~""§ ile yaptı. devrenin ortalarına kadar silik 
b"-Pağın hakemliği ile oy- bir hal almıgtı. Sıkı§an oyunu a· 
Çı~ oyuna takımlar eu ge. çan Beşiktaşlılar 14 üncü daki . 

11ular· 
'cı • 1 kada Hakkının yine fevkalfıdc .7or: 111 ahmut • Fethi, j bir §Ü tile dördüncü sayılarını çı
~ rfan, llaUt, Abdullah • ı' kardılar. Dakikalar ilerledikçe 
· ' Macit, Fıwt, Yu.ıttı./, , milsabaka zevksiz bir didişme 

! halinde geçmeğe başladı, Doğan. 
Mehmet Ali • Taci, sporlular tek tük yaptıkları akın 

~ • Hüsnü, Bedii, Feyzi • !arda' Fuadm yavaşlığı yüzünden 
• 11ak1cı, Nazım, Şeref, gol çıkaramıyorlardı. 33 üncü 
k dakikada Şeref Hakkından aldı
. t.~hların başladığı ilk ğı bir pasla ileri frrladı, müdafi • 

ılk dnkikaları bir hay_ leri atlattıktan sonra kaleciyi de 
b 0Ynanıyor, siyah beyazlı- geçti ve Beşikta§ın beşinci golü-
:vada? oyunların~ mu . • nü attı. . 

tik Zlnirlılcr de ener3lk bır Müsabaka böylece 5 _ 1 Beşik· 
atıyorlar. Bu suretle top taşın galibiyctile bitti. Oyuna 

~ rluların ayağında da -1 gUzel başlayan İzmirliler ilk 
~i ~laşıyor, Onlnr Beşik • çeyrek saatten Bonra durgunlaş. 
~.tıe daha üstiin. On be- tılar. Kaleci zayıftı, müdafiler 

1kada Nazım bariz bir çok jyi çalıştılar. muavin hattı 
1 b~atiyette yakaladığı topu vasattı, mühacimlerden solaçıl 
~ §Ütle kalenin kö§csin • mtistesna diğerleri yok gibiydi . 
la attı. ler. 
~ l'l misafir takımı gayre. Beşiktaş takımı: Kendilerin -
b i. Fakat oyun da sertleş den beklenen oyunu oynıyama -

, lt~ladı. Müsabakanın 18 madı, siyah beyazlılar ya antren 
~a~nıdn Be~ikt.aş aley - nıansızdılar veyahut da süran • 
~~ erı sağaçık güzel ~ek - ,trene olmuşlardı. Ekipte göze 
~ın kafasına gelen top ağ. çarpan bermutat Hakkı başta ol-
~du. mak Uz.ere Taci, İbrahim ve biraz 
hraberlik de oyunun daha da Hayati idi. 

ıı, ltlan.masma vesile ol • 
Be3iktaşhlar artık daha 

aı 0Ynuyorlardı. Bunun ne
~ata.k da 21 inci dakikada 

, .~11.}>ıla.n ı.t. alundo. H o lr-

~~~Ulle takımına ikinci golü 
~ 1t'dr. İzmirlilerin gittikçe 
~.l'an gayretlerine rnuka , 
~ ll:taşlılar dakikalar iler • 
~. dahn hakim olmağn bas· 

'"liıı ~ • CU dakikada, paslarla or-
~ltıen siyah beyazlıların , 
~bt Sol zaviyeyi bulan tutul. 
~vuruşla UçüncU gollerini 

l dılar. Biraz sonra da ilk 
- 3 lük netice ile nihayet-

llul•kı şüt çekiyor 

. 
Beşikt~ mağlı(p olan Doğan~r on bfn 

Beşiktaş • DoğfJ MpM moçstiM 

I •• * 
1500 ton kadar buğday krrdınlacaktır. Kapalı zarfla eksilt. 

mesi 26/6/939 pazartesi günU saat 15 de Tophanede tst. Lv. Am. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 9958 lira 66 ku. 
ruş ilk temin.atı 7 46 lira 90 kuruştur. Şartnamesi Ko. da göriilebi. 
lir. Her mevki için ayrı ayrı fiat vermek şarttır. lsteklilerin ka. 
nunt vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Ko. na vermeleri. (9) (4066) 

Kilo 
6250 
3000 
8000 
5750 
500 
570 

• • • 
Ane kadın fasulyeıl 
Taze kabak 
KırmızI domates 
Patlıcan 

Taze bamya 
Yetil biber 

Harp Akademisi için yukarda. cins ve miktan ya.ıılı altı lia;. 
lem sebze 4-7-939 salı gtlnil saat 14 de Tophanede 1st. Lv. 
Amirliği satmalma komisyonunda. açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 1100 lira 30 kuruştur. İlk teminatı 82 lira 52 Jm.. 
ruştur. Şartnamesi komisyonda görUlebilir. İsteklilerin kanun! 
vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (17) (4384); 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine 
ile diker erkek ve kadın terzi aranıyor: 

1 - Tophanede 2. No. Iu dikim evi için saraç el ioi ve m&• 

kine kalfası ve aynca makine ile elbise diker erkek ve kadm 
terzi almacaktır. .1. f b 1 1 2 - Yq ve askerlik nuarı dikkate alınmıyacaktır. 

I• n g 1 1 z ut o o 1 1 a r 3 - Ücret haftalık verilmek üzere talfplerlıı hUsnllhal ve 
\A tifo 8.§I kAfrtlarile birlikte hemen dikim evi mtldürlilğilDe mU. 

racaatlan. H5) (4000) 

{~nl{aragücüne 4-1 gal(ı} ~eldic_.___ ~~-~-::-~-:-~~::::--JLAN-----
11<inci kısımda hakim oynıyan Ankaralılar lstanbul Beşiktaş icra Memurlugvundan: 
şüt atamamak yüzünden mağlup oldular 93812993 

Ankara, 17 (Hususi) - Şehri· 

:nizde bulunan İngiliz amatör 
futbol ekibi buün Ankaragücü ile 
yaptığı ilk maçım 4 • 1 kazanmış· 
tır. 

hücuma geçen Ankaragücü lngi· Bir borcun ödenmesi itin mahcuz 
li.ı kalesine kadar sarktı. Alinin olup açık arttırma ile paraya çevril. 
bu sırada uzaktan bomba gibi çek· me:ıılne karr verilen \'e tamamına ye. 
tifi vole şütü, beklenmiyen bir minli iiç ehli Tukuf tarafından on 

beş bin yedi yüz otuz iki (15732) ]i. 
plonjonla ve ancak kornere atmak ra kıymet takdir olunan Fenerde Kıı· 

Hakem Muzaffer Ertugun da· ıuretiyle bertaraf edildi. rııba, mahnllesinde Fener caddesln-
veti üzerine beyaz fanile ve Iaci. Netice vermiyen bu tazyikten de bir lnra!ı Vasi!Akinin mağazası ve 

· 1 ·ı --'- d ıonra kendilerine has ıo~ukkanh. bir tarafı l::leninin arsası n bir tn-

lunan Zindanknpı mahallesinin De
ğim:ıen sokafında 360 ada, 115 parsel 
\ ' C e.skI 27 yeni 35/37 kapı No. lu bir 
t:ır:ıfı Jlasnn \·eresesi dükkanı ve bir 
tarafı lıelal:ır ve tı:ır:ıfcyni tariki Am 
ile m:ıhdut ve kuru yemişçi gedifln
den münkalip kilrgir mıı~azanın: 
En:ıfı: Bu dükktın köşe başındadır. 
\'e zemini lnş döşeli, önü istor yani 
demir kepenkli bakkal tavanlıdır. 

Dirlnci n ikinci kat: Her iki ka. vert pantalon arı 1 e a.ıuıa a görü- • rafı lebiderya ve bir tararı Fener 
nen İngilizler stadı dolduran hal· hkla yeniden hücuma geçen tngi- r.arldeslyle çevrili eski 286 yeni in nh.,ap merdivenle çıkılır. Zemin• 
kın dakikalarca devam eden bü· lider, Ankaraglicü kalesine kadar 244 - 246 No. Ju ve halen altında teri alışaplır. ikinci katla pencereler 
yük bir alkış tufanı ile karşılandı. ıokuldular. Bu esnada, sağ müdafi rliikkAnı ve arkada depoı;u olan Ur. kırıktır. Birinci kat döşemesi ahpp 
Bunu kısa bir fasıladan sonra sü. Nurinin ıskası Ankaragücüne bir gir " ·in : (- Evsarı: Zemin kal 244 ı direkler üzerindedir. Harici slvaıı 

gole mal oldu. ~o. lıı l'\'in kapısıdır. 246 No. lu al. bozuk ve mesahası Kadastro plAnına 
rekli alkışlar arasında Ankaralı tında bodrumu olan zemini çimento göre 39 metre murahb:ııdır. Tama-
~yuncular takip etti. Soliç mevkiinde aksayan Mu. ve IB\'anı vollo kemerli, önii istor mı 120 hisse itibariyle 44 hissesi a. 

zafferin yerine takıma giren Ha- kepenk ve camekiınlı ve ark:ıd:ıki n. çık arttırmaya çıknrılmı_ş olup art
Ankaranın hakemin düdüğü ile 

sanın şahıi ve çalımlı bir gayreti lelye kapısı olnn küçük bir yazıhn· tırma ş:ırtnnmesi 21 - G • 939 tarihin· 
ba§layan ve sol.dan yapılmak iste- ile ıoldan yapılan akın Alinin 23 ne kısmı \ 'C merdiven altı olup evin den itibaren herJ.:csln görebilmesi 
nilen bir hücum teşebbüsü netice allı tam bir diikkAndır. için daire dh·:ınhnnesine tnlik edile

üncü dakikada güzel bir §Utla 
" ermedi. Oyun başhyalı henüz 3 244 ?'\o. lıı kapıdan girlldlkte hi . cek ,.c 20 • 7 • 939 tarihine müsadif 
dakika olmuştu ki, Ankara kalesi yaptığı beraberlik sayısı ile neti rincl kata çıkan rnerdi\'en mozayık - per~embe günü saat 14 den 16 ya lı;a. 

k celendi. tır. darlsıanbul beşinci icra dairesinde büyük bir gol tehli esi savuştur. 
l İngilizlerin :Calemizi daimi bir Birinci kat: Merdiven başı came. satılacaktır. 

du. İngilizlerin, şuuru, ç.ok seri kllı böl r s 1 1 · ı d' "f" 
gol tehlikeıi altında bulunduran . n me ı ve zemini çimento çini . a '' pe' n para ı e ır. "~ıera . 

~erden oyununa mukabil, Anka· bir ~alon üzerint' birinde balkonu 0 _ kim \'ersıi Ye vakıf ic:ıresi, çlip, fe -
ragücü çok heyecanlı ve havcwdan bu çenberi kırmak için çabalayan lan beş oda ve di~er bir oda ve ara. ner, delldliye rıısumları borçluya aft 
oynuyor. müdafiler çok müşkülat çekiyor lıkta bir hela, bir kiler ve zemini kır- olup ı1atı~ herlelinden ödenir. Yir-

lardı. mııı çini mutfaktır. mi senelik rnkıt ic:ıresi taviz bedeli 
Kanşık takımlar nıa ~ınd.a acremoni 6 ıncı dakikada, &ağdan ani bir Hakim oynayan İn&ilizler 30 ikinci kal: Bir sora üzerine altı 0 • müşteriye nitlir. Arttırmaya iştirAk 

· 1 • dn, bir kiler mutfak bir bela ve ze· için yilzdc yedi buçuk pey akçesi ve-
A Şeref ı"htı'falı' Ka lf 1 şu k tak 1 m Bar 1 Dk D dakikada sağiçleri vasıtasıy e ı. mini çinko döşeli tahtaboş olup mer- ya milll bir bankanın teminat mele. 
••ı1tt kinci ve 36 ıncı dakikada da ~l- diven başı camekan bölmelidir. tubu alınır. Arttırma bedeli mubam-

ltıe~l)l klUbUnU kuranlar· Şı'şl'ı Su"leyman'ıye muhtelı'tl içleri ayağiyle üçüncud·· 1 gollenni DePo kısmı: 246 No. lu mnğ:ız:ının ~:ı~u~~·~n~di~r~·:z~nlle·e:~api~la~-~!tiınri. 
<41 eketlmlzln eekl "e • yapmaya muvaffak o) u ar. :ırka k:ıpısından çıkılan aralıktan de- .. J 1,;41.11. 

~ h ı Aksi halde tn son :ırltıranın teahhü-4~ı1 a temlerinden Şerefin İkinci haftaym, Ankaragücü, niz cihetine gider, önü binadan beş .. ili ılü baki knlm:ık üzere nrltırnı:ı on beş 
n (j ncı senesini dUn. Arnavutko"'y-Topkapı muhtelı'tini 8-2 yendi kaleye Natık'm yerine Necdeti metre llerisincle zeminle her:ılıer rıh. ı;ün dalın temdit edilerek .. - 8 - 939 

j~ .. 'e"'enıer meznrı başında getı'rmı'cı.tı·. lımı Yardır. Hu taraftan kapısı de-.. ., :ır tarihine nıü~:ıılif cuma ı::ünü aynı s:ı-
:trak h d 1 d d k' k k t k ş· l' b ı d '1ua"ı.nlerden t mir olup beden duvarı kargir, ılı•lıl. ıı ı k ı· - d ı ,.. mer umu an ı :ır. Şeref sta m a ı arışı a ım ışı aşa ı . .:.\ • opu Du kıııın Ankaralıların iistünlü. n e nııı ınmınen · ıyıne ın :ruz e ye. 

,ı],•c J' l ı·z ı B S"l . k A tköy Topk l li aksamı ah~:ıp iki k:ıtlıdır. Zrrııiıı ıııiş beşini lıuldıı~ıı t:ıkdirde en çok 1
2,. • t.ş .m.ıa8ti; .1. il ii aş !ar lil:inin te!{ maç:ı u eymanı - apan r.:!'.:!.VU - apı ı • gyil altında cereyan ettiy•e de mu· , · · " •nl: K:ıpı ılıın "İrildikle zeııunı ta• ıı · ı ı el ı kı· ı• ı ~ 11~ıı: ye _ ş : ı::ıi muhtcliti ile Arnavut. !ar derhal rakip kaleye uzanarak d ., ıı· ıranu 110 e c ' l'f'l' • ır. >U 11111-

"' hacim hattını tetkil e en oyuncu diişeli nrdiye. nh~np nıerrlivenlt' bı· (lı~ı tukdirılc 2'.!t.O :\o. hı kanuııQ 
~ arkadaşımız merhum Şe· köy - Topkapı muhteliti arasın- beraberlik goliinil çıkardılar. Bu lar arasında kale önlerin.deki mU· rincl kata çıkılınaktoclır. Birinci k:ıt leYfiknn snıı~ gl•ri bırnkıl:ıcaktır. 
~~atının altıncı yıldönü • da Şazi Tezcanın hakemliği ile beraberlikten sonra Şişli tazyiki sait gÖl vaziyetlerinden istifade Ilu katın dö~emesi :ıhş:ıp olup ahşup :!004 :\o. lıı lcr.ı ifl:h kanununun 126 

·~ Unasebetile klübümüzün yapıldı. arttı ve 31 inci dakikada Mikrop edecek ıutör bulunmaması yüzün. direkler üzerine mevzudur. Binanın ınrı madde~ine te\'fıka n ipotek sahi. 

1e1 tti~ ihtifale samimi bir lki takım da bu müsabakaya güzel bir plise ile üçüncU golü den bir türlü aayı yapmak imkl- zemin ve birinci kat pencereleri de- :,1 a)a(:ıklılnr ile diğrr aldkadarların 
-~·- e İ§tirak eden bUtün spor eksik birer kadro He iştirak et • de çıkardı. Şişli üstünlüğü gittik mir ktpenldl, zemin kat pencereler• ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi 

ıı;lda 11 - · ı 11 nrnı bulamıyorlardı. demir kepenkli, zemin kal pencere. gayrl menkul üzerindeki haklarını 
: ~ §lara ve çelenk gönde- tiler. k devrede rüzgarla bera - çe ziyac!eleşırAen go er de teva. Son dakikalarda tamamen hA. !eri demir rıarmaklı ve deniz cihet · huı;usıyle fniz ve masrafa dair olan 
'1. .. 

1 
nbuı matbuatına, 1stan. ber oynayan Şişli - Süleymaniye li etmeğe başladı. Şavarş beşinci cephesi .. ·ontma taıı: kaplıdır. lcldh•lurını e,·rakı müsbitelerl)·le bir-

"O ı. ıt R uf d' kim oynamasına rağmen Ankara- J ., Q~1oeaine, futbol hakemleri- karı§ı3ı 20 inci dakikada Mikrop yine Şavarş a. mcı, a ye ın- Umumi sahası: 3S5 metre murıab- ilkte yirmi !tün içinde icra r'.r \resine 
... a•A- t ği . M'k d k' . . 11 . gücünün gol rıkarmadığrnı gören b 1 . h ld , ~ '-qaray, Vefa, stanbul • 32 inci dakikada Şavareın aya · cı, ı rop a Ee ız!n.cı go erı 7 'ıaından lb:ıret bulunan u Jıayr. l>llıllrmtlerl tftzımdır. A uı a " 

~JA_ ,Utaa Acar İdman, Yeni Je iki gol kaydetti. Bundan sonra attıklarından Şişli • SUleymaniye İngilizler tekrar harekete ıeçerel: menkulden 188 metre murabbaı kıs- lıaklım tarın 'Sir.illeri)'le saı."" olma 
~~ne. ve Bay Fethi Başara- Arnavutköy • Topkapı muhteliti karışığı maçı 2 • 8 kazandı. ıoliçlerinin 36 mcı dakikada Nec· mı 244 • 246 ~o. lu 113 metre mu· ılıkça ı.ntış heılellnin paylaştırılma· 
~ ı 1 ı dete kıpırdanmak imkanını bırak· rabbaı kısmı da 246/l taj. No. lu de· sının:ısıııdnn lı:ıriç k:ılırlar. Alaka· 

ıçteJı ve bönülden duy. daha canlı oynamağa ~ladı ve Bundan evve yapı ması cap .. .ı podtır. (B"ş hisse ilibafr•:le iki his- darların işbu maddci k:ınuniyeye 
l1ı hls- k'k d ğ ed An d luh · Bozk rt tı mayan ııkı bir ıütle dö""üncü • J ~ltı . §Ukran ve minnet nlteklm 39 uncu da ı a a sa - en a o ısar - u nı sesi.) göre h:ıreket etmeleri ye daha fazla 
1hllfına. muhterem gaze • dan ortalanan topu Maruli Şigli saba.kasında Bozkurtluların gel. ıollerini de yaptılar. Ve yine tamamına yeminli llç eh- ma111mnt almak isteyenlerin 938/2993 

Ca t&.va.aeutunu aaygı~ız aflarına takarak takınılan 2 • 1 memesi yUzUnden Ana.doluhllar- Maç bu ıuretle tnc~l~ 4 • 1 il 't'Ukuf tarafından üç bin üç yüz el- dosya No. su ile memurlyetimiıa 
eıle~ --- ---. ~Y.ete soktu. · İkinci d~ War hükmen galiP, addedilmJltlr~ ıaJibl>:etif.lc bitti. · ~ Ji ı!Grt JS3a4) .. lira kl)~nıet takdit g.. pıtıncaaUarı ilin olunur. l(29U6)~ 
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Harici Askeri Kttaat. Sabnalma 
Komisyonu ilanları 1 

ı Kulağınıza küpe olsun 
Daima Radyolin çünkü 

----------------------------------------Mu ğ 1 a garnizonu için 85000 kilo sığır eti kapalı zarfla ek- R A D v-o-L-r-N 
Dünyaca maruf DiKKAT 

"PEUGEOT ,, 
siltmeye konulmuştur. İhalesi 19-6-939 pazartesi günü saat 1 ' Bisikletleri 

Münhasıran 15 te 1'(uğlada dağ tuğ. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tutarı 19550 
lira. il.f teminatı 1467 liradır. lstekliJerin kanuni vesaiki haiz 
olmalan 18.zımdır. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat 
evveline kadar verilmelidir. Şartnamesi i\1uğlada Ko. da görüle. 
bilir. İsteklilerin l\1uğlada Ko. na müracaatları. (1033) (392·1) 

* * * 
Kayseride bir montaj hangarı kapalı zarf usulile yapılacaktı: . 

M uha mmen bedeli 149.732 lira 89 kuruş olup ilk teminat miktarı 
8737 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 30 _ 6 - 939 Cuma günü saat 

15 de Vekalet Satmalma Ko. da yapılacaktır. Şartname ve resim
ler 7 50 kuruş mukabilinde Koldan alınabilir. İhaleye i§tirak etmek 
için bir hafta evvel hava müsteşarltğı inşaat şubesinden vesika al
mak şarttır. fsteklilerin kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarım en geç ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Satınalma Ko.na mak-
buz mukabilinde vermeleri. (1055) (4125) 

*** 
28-6-939 çarşamba günü saat 10 da l\fardinde mevki Sa. 

Al. Ko. nu tarafından 280 ton ekmeklik un ve aynı birlik için ay. 
nı günde sa.at 11 de 72 ton sığır veya keçi eti kapalı Zqrfla satın 
alınacaktır. Un'un ilk teminatı 1945, sığır etinin 1188, keçi eti. 
nin 1410 liradır. 2490 sayılı kanunun isteklerine göre taliplerin 
yukarıda yazılı gün ve saatlerden asgari bir saat evvel evrakı 

' müal?ite ve teminat mektuplarını Ko. na göndermiş bulunmaları 
§arttır. Arzu edenlerin şartnameleri ~örmek ve okumak üzere 
M:rdiiıde mevki Sa. Al. Ko. na müracaatları. (1029) (3863) 

*** 
Ankara garnizon birlikleri için 180000 kilo koyun eti kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 81000 lira ilk te. 
m~nat(5300"-liradır. Eksiltmesi 19-6-939 pazartesi günü saat 
15 . tedir. Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı ka. 
nuİıu.n)," 3 cü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ihale gün 
ve·satiıi'den en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mek. 
tuPtarıru Ankarada Lv. am. Sa. AI. Ko. na vermeleri. (1030) (3864.) 

* * * 
150000 kilo sığır eti kapalı zarf usulile münakasa.ya. çıkanı. 

ml§.tır. llk teminat 1800 liradır. İhalesi Dört.yolda belediye daire
sinae. 20--ô-939 salı günU saat 15 de yaprla.caktrr. İsteklilerin 
teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar Dört. 
yolda A. Sa:" Al. Ko. vermeleri. (1031) (3865) 

*** 
Ankara garnizon birlikleri ihtiyacı için 320 ton sığır veya 

keçi eti 'kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
11~000 lira ilk teminatı 6850 liradır. Eksiltmesi 20-6-939 salı 
günü saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 
sayılı kanunun 2, 3. cU maddelerinde istenilen belgelerle birlikte 
ihale gün ve saatinden bir saat evveline kadar teminat ve teklif 
mektuylanm Aiika.rada Lv. anı. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(1032) (3866) 

• • • 
Cin!ll Miktan Mu. be. Mu. te. Eksiltme gün saati 

kilo Lira Lr. Kr. 
Sığır veya keçi eti 90000 22500 1687 50 23.6.939 saat 9 da 
Koyun eti 15600 6240 468 ,. ,, ,, ,, 10,30 
Kuru ot 600000 19280 1446 24 ,, ,, ., 9 
Odun 680000 10200 765 ,, ,, ,, ,, 10,30 

Adaııadaki askeri birliklerin ihtiyacı için yukarıda cins ve 
miktarlarile bedelleri ve ilk teminatları yaz.ılı dört kalem me. 
vat kapalı zarfh eksiltmeye konulmuştur. İşbu mevadın hiza
la~da gösterilen gün ve saatlerde zarflar açılacağından kanuni 
şekilde yazılmış teklif mektuplarının tayin olunan saatten bir 
saat evver Adanada Tüm. Sa. Al. Ko. na verilmiş bulunacaktır. 
Şartnameleri, İstanbul, Ankara Lv. am. ve Adana Tüm, Sa. Al. 
Ko. da her gün görülebilir. (1038) (4017) 

*** 
660,000 kilo yulaf satın alınacaktır. Tahmin bedeli 33,825 

liradır. Yulaf evsafı ile teslim mahalli ve şartları şartnamesin_ 
de yazılıdır. Şart.namesi Sökede süvari alaymdanki satın alma 
Ko. dan parasız almır. Eksiltmesi 3-7-939 pazartesi günü 
Söke P?Stahanesi saatile 10 da alay kışlasındaki komisyonda ya_ 
pılacaktrr. Eksiltme kapalı zarfla olacaktır. İlk temintı 2536 li
ra 88 kuruştur. Teklif mektuplan 3-7-939 pazartesi günü sa. 
at dokuza kadar Sökede Ko. na makbuz mukabilinde verilmiş o. 
lacaktn". (14) (4210) 

• • • 
Cimıf Mikdarr M. BedeliIIk teminatı ihale tarihi Eksiltme 

Arya şehriye 
<;ir~alık pirinç 
Kuru fasulye 

Pilavlık pirinç 
Sabun 

Nohut 
BÜlgur 

Kuru soğan 
'L\lakarna 

Kilo Lira Ku. Lira Ku. Şekli 

15700 3877 90 290 84 29/6/939 S.9 A!;ık Ek. 
14000 3485 00 259 35 " •• 10 " 
54100 9197 00 689 78 ,, ,, 11 Kapalı 

Zarf 
20950 6075 50 455 66 ,, ,, 15 Açık Ek. 
15600 6068 40 728 20 ,, ,, 16 Kapalı 

Zarf 
23500 3337 00 250 27 30/6/939 9 Açık Ek. 
61750 9880 00 741 00 ., ,, 11 Kapalı 

Zarf 
43300 '3767 10 282 53 ,, ,. 15 Açık Ek. 
37700 9236 50 692 74 ,, ,, 16 Kapalı 

Zarf 
Toz şeker 27610 7454. 70 372 74 ,, ,. 17 ,, ,, 
Sade yağı 65000 72800 00 5460 00 1/7 /939 .. 10 

" " Kırm:zı mercimek 54.100 9467 50 700 06 ,, 11 
" " Tümen Birlikleri için yukarıda cins ve miktarlarile muham. 

men bedel ve teminat ve ihale tarih ve saatleri yazılı erzaklar 
Edirnedc Tümen Satınalma Komisyonunca eksiltmesi yapıla
caktır. Şartnameleri mezkur Satınalma Ko. da görülebilir. A. 
çık eksiltmeleri için belli gün ve saatlerde komisyonda hnır bu. 
lunmak. v._e ~apalı zarflar için belli saatlerden bir saat evvel tek
lif mektuplaruıı ve teminatlarını komisyona vermeleri. (16) (4212) ... 

Yer!f mamuTıttım!an ,.e beher .adedine tdımfn edilen tfatı 
210 lira o!an 100 adet temizlik arabası kapalı zarfla satın ah. 
nac'tkt~r. Ek~'ntme 22-6-939 pe~mbe günil saat 1ı5 te An-

Diş doktorunun bütün hastala. 
rına söylediği gibi, dişleri sadece 
parlatmakla kalmıyarak onları 

mikroplardan, muzır salyalardan 
ve hamızlardan temizleyip çelik 
gibi sağlamlık veren yegane ik. 
sirdir. 

Her sabah, öğle ve ak
şam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi 

RADYOLI 
Diş macunile muntazaman 

f ırçataymız. 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatl 

1 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-10 kitaplık birinci seri 

Numara Kuruş 

1 Saf o 100 
2 Aile Çemberi 100 
3 Ticaret, Banka, 75 

Borsa 
4 Devlet ve İhtilal 75 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı ı 75 
7 İşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta ıaşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı il 7~ 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş 

tur. Hepsini alanlara % 2( 
•skonto yapılır. 236 kuruşt 
peşin alındıktan sonra kalar 
l lirası ayda birer lira öden.

1 nek üzere dört taksite bağla
ur. 

SAHiBi : ASl~I US 

t\eşriya t Müdilril: H. Ahmtl Stııenglı 

Sasıldığı yer: VAKiT Matbaası 

118.n 
1.~ıcmbııl ,~ ıiııcii icra Menııırlııiiıın 

claıı: 30/880 

Kıır!uluş Kasııııpaşa sokr.k 
l!i:.! :\o. Jl:ırikliy:ı: 

21 ~[nyıs 933 tarihli senede ınihlc
nidcn Eleni Uğrof'a olan 200 liro 
borcunuz ir;in rclıııiıı p:ırııy:ı r;evril. 
ıııesi yoluyla ier:ı t:ıkilıi yııpılnıış ,.c 
tanzim olunan ödeme emri yukarda. 
ki adresinize günderilıni' ise de mcı. 

kOr yeri tcrketmeniz h:ısebiyle ıebli. 
gat yapılamadığı gihi zobı!a lc!ki
katında do ikametgahınız teshil edi
lememiş ol<luğundıın icra lıakinılıiıiıı
:e ödeme emrinin lıir uy müd. 
delle iliiııen tebliğine karar \'erilmiş. 
lir. İşbu iliin tıırilıinılcn ililıan·rı lıiı 

U)' İt;İlldC borcu Ödemeniz Ye t:ıkiJ 

talebine knrşı bir itirazınız vars:ı 

yine bu müddei ir;inde itir:ızınııı is. 
lida ile evya şifahen icra dairesine 
bildirip bedava ,·csika almanız la. 
zımdır. Bu müddet içinde lıir itiraz
da bulunmaz veya borcu ödemez ise· 
nlz terhin edilen sal'ri menkulün sn-

Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz şekilde ti 
ma pullar ilave edilmigtir. 

- Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyinİZ· 

ılacağı ödeme emri lehli~ m:ıkııını

na kaim olmak üzere ilanen tebliğ 
olunur. ( K. l. U 7) 

l stanbul Asliye Vciincü llız/.:u: 
/a/ıkemesi Riyaulinclen: 

Mustafa Evrenos tar::ıfın<lan Tepe. 
başında "LÜKSENDURG" otelinde POKER T 
ikametgAh ittihaz ettiği odada muki- ra 
me Emili aleyhine mohkeınenin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~/866 No. lu dosyasiyJe açılan bo- -
,anma dansı müdllealeyhanın ınez· 1 
.ur oteli bundan üç sene en·el ter- Deniz Levazım ilanlara 
ketmek suretiyle çıkıp gittiği şimdi- • ____________ , ________ _._. 
lik ikamelgllhı belir~lz olduğu cihet. • ~O 
le hukuk usul muhakemeleri kanunu- 1 - Tahmin edilen bedeli ( 6240) lira olan (2000) 
nun 141 ve 142 nci ma<lılclcrirıc le\'- 4/Temmuz/939 tarihine rastlayan salı günü saat 14 de 
rikan da\'a arzuhaliııin bir ay ınüd- zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmu,tur. .. 1' 
ılclli olarak evrak hülasasının il:inen 2 - İlk teminatı (4.68) lira olup şartnamesi her giUl 
tebliğine ve evrakın da m:ıhkeınc di- ı k 1 b.l 
\'anhanesine talikine k::ırar \'erilmiş· yondan parasız o ara a ma ı ir. . . dS 
tir. 11An tarihinden itibaren bir a) 3 - İsteklilerin 24.90 sayılı kanunun tarifatı dahı~~ıı ~ 
arlında mllddeılleyhanın mi\rac:ıat sim edecJduiı kapalı ~klif mektuplarını en geç belli gu~ 

l:ı d:ı\'a arzuh~lini tcl.ıellü~ eılercı. atten bir saatıevvelinş 1'a.dar Kasımpaşada bulunan ~ 
ceYap vermesi ilan olunur. (18GG3) başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (4330) 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Naklolunacak tuz 
miktarı ton 

Sevk mınta. 
kal arı 

Ton başma 
nakliye üc. 
reti kuruş 

M. Bedeli 

18.000 
12.000 
10.000 

40.000 

Karadeniz mıntakaları 
Akdeniz 

" Marmara denizi 

350 
300 
150 

Lira 
63.000 
36.000 
15.000 

114.000 

1 - 939 man senesi zarfında Çamaltı ve F'<>ça tuzıararmdan Karadeniz, Akdeniz ve ~t ... 
ra denizi limanlarına ceman 40.000 ton tuzun nakli işi 5-VI- 939 tarihinde ihale ediınıedi 
yeniden pazarlık suretile eksiltmeye konmuştur. dl 

II - Her mıntakaya naklolu nacak miktar ve muhammen bedellerile teminatları yukafl 
zılıdır. .. .. . ~ 

m - Pazarlık 30-Vl-939 gunu saat 15 de Kabataşta levazım ve mübayaat eubesiJJÔ 
hm komisyonunda yapılacaktır. et'· 

iV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara ba.şmüdürlUlP 
den 570 kuruş mukabilinde alına bilir. ~ 

. '! - Talipler gerek üç mın taka için birden vc. gerek ı veya 2 mmtaka için teklifattl ~ 
nabılırler. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi teklif edecekleri mmtakaya ait rnikt;Jf 
~imalıdır. Fiatlar haddi layık görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden yapılan teklif tercib 

~ ~ 
VI - İstekliler % 7,5 güvenme paralarile birlikte pazarlık için tayin edilen gün -;e 

% 7,5 güvenme pa.ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri. (41821 

karada M. M. V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İlk teminat 1800 
lira olup şart.namesi Ankarada Ko. da görülebilir. Isteklilerin 
kanuni teminat ve vesaikle birlikte işbu eksiltmeye konulan iş. 
!erle meşgul tüccardan olduklarına dair vesaikle birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline , kadar An. 
karada M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (3862) 

el 
Senelik kira bedeli 18 lira olan Heybeliadada AyYıld1~ef. 

desinde eski zabıtai belediye mevkii pazarlıkla kiraya ver~ ? 
tir. Şartnamesi zabıt ve muamelat müdürlüğündl! görülebil'~ ı 
!iplerin ihale günü olan 20-6-939 salı günü saat 14.30 da tP 
35 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile deimi encuıııelle 

* * • 
Muğla Garnizonu için 250,000 kilo ve Milas garnizonu için 

250.000 kilo ki cem'an 500,000 kilo un kapalı z:ırf usulile eksilt. 
meye konulmuştur. İhaleleri 28 Haziran 939 çarşamba günü saat 
15 de yapılacaktır. Muğla garnizonuna ait olanın tutarı 32500 lL 
ra ve ilk teminatı 2438 liradır. Milas garnizonuna ait olanın da 
aynıdır. Toptan talip çıkarsa umumunun tutarı 65,000 lira ve 
ilk teminatı 4875 liradır.Teklif mektupları ihale saatinden bir sa.. 
at evvel Ko. na verilmelidir. Şartnameler Ko. dadır. Kanuni ve. 
saiki haiz olan .isteklilerin 1\luğlada Komutanlık Sa. Al. Ko. na 
müracaatları (1046) (4115) 

*** 
Siirtteki birliklerin ihtiyacı için münakasaya konulan sığır 

etine verilen fiat pahalı görüldü. 95000 kilo sığır eti 5 temmuz 
939 çarşamba günü saat 11 de pazarlık suretile alınacaktır. Mu
hammen bedeli 20900 lira ilk teminatı 1567 lira 50 kuruştur. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin i_ş saatlerinde her gün eksiltme'. .. 
ye gireceklerin belli gün ve $aattc Siirtte T üm satmalma komis_ 
yonuna müracaatları. (13) · (4299) · · 

racaatları. ( 4339) • 

*** sz5 16/6/939 Cum~ ı -
489 

17 /6/939 Cumartesi 326 -
19/6/939 Pazartesi 490 - S(IJ 
20/6/939 Salı 801 - 1018~1~ 

Belediye emekli ve (iksUzlerinin Haziran 939 üçer 8~~ 
yukarıda gösterilen günlerde ve cüzdan sıras sayılarına g~,fl 
rileceğinden aylık sahiplerinin cüzdanlariyle Ziraat Ball 
müracaatları. (4313) ,/' 

Besni Belediyesinden: 11 
29 Mayıs 939 tarihinde ihale~i mukarrer B~sni içmz ~iııı 

.f.ll;lip çıkmadığından 19 Haziraıı pazartesi günü ihale 
üzere 20 gün müddetle temdit edilmigtir. ( 4150) 


