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' Heryo otomobil ) 
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Pari.s, 31 ·(A.A.) - Mebusan llecllsl 

Reisi Herrlot. Montarargis ch'B.rmda 
geı;irdJği bir otomobil kau.smda )'&. 

ralanmııtır. 

Herrlot, derhal Pari.s'e doğru 70lu_ 

ı na devam edebllmlıtlr. • 
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Molotof un beyanatı Genel sek~et~~ ~izam~ameye 
Son F 1 .11 t ki.fi . . S ti . konan yenı hukumlerı anlattı 

ransız 0 ngı z e ı erının ovye erı 

tatmin etmediğini söyledi 
'' Taarruza karşı mücadelede 

'--yerimiz ön safta olmalıdır,, 
fn·· . Moskova, 31 (A.A.) - Moıo. Onünü dınlerken tor saat ı9 da. harıcı politika 

hakkındaki beyanatını -okuma -

il -
y Rejimin temeli 
ltı AZAN: Sadri Ertem 
h~nu reni Türk sosyetesinin 
~ aı temelinin profilini hh 

~lede büllisa ettl: 

ğa başlamıştır. 

Molotof, Fransız - lngll!z -
Sovyet mUzakerelerlnln henUz 
bitmediğini s~ylemiş vo son İn
giliz - l<'ransız tekliflerinin de 
Soyyctıer BlrJlğinl henUz tat
min etmediğini ihsas eylemiş

tir. tı~ tılık diye .kısaca. ifade et 
~ bir kelime bizim tnri
--~ e &sırların işllyerek, en 
lltııı~ll' ınaharctle TÜcuda ge -
·~1 son eserlcllr. Türk sosye-
ıı ~n .~akiki bir tahlili onun 

te~lc ÇüJc :parçasından, en mü -
•'tut cp teşkil Atına ka<lıır dem ok 
t°'t.e bfinyeye sahip oldut'lınn 

Siyasi hayatımızın dağdağalı geçen 
safahatı göz önüne getirilirse 

llk yapılan tekllfler Sovyet
ler Birliğinin mUsavat ve mU· { 
tekabiUyct esasına dayanan bir 
anlaşma arzusuna tekabül et
memekte idi. Son teklifler ileri 
bir a.dım'dır. Zira mütekabiliyet 
esasını kabul etmektedir. Fa.. 
kat birçok ihUrazt kayıtları ih· Tek fırkalı kalmanın aziz ve mübarek 

l' l'fl' • 
~l}u 'lctn tarihin değil, uzak ta
)e ~ scrrı i~indc llo demokrıısl
'ıa esnet olacak esaslnr b:r 

tlld!l' 

~ za:nan milncT"rerlor, 
llltt ~an bazı devlet adam 
l\~~ltı.Ulcttnıızın ildeta milli kn 
""1 l1. dJyebllece~rimlz bu lııı
l~I' r.etı.nı ink:Ar etmek istemiş 

' 'lr-. 
{ıı_~'&ll asaletini,, bir rejim 
llıt, kabule lllyık görmüşler 

S.ı._ 
r,~ llatın kitaba gcçmlyon 
~it t hfUonünü süren hukuku 

CSAh 
'11.ıetı "<'a dayanmıştll'. "Kan n-
~e '' fikrine karşı tarllılmlz· 
~ı~0 .k~ar şiddetli mücadeleler 
tııJ:' '"e beşeri hareketler ya
~ı~ 'Ştır ki kan ,.o asalet <l:wn.-
~·1~ t • 
~ltlu ahu surette ta tiye gör· 
~s )·er Türk toprakları, bll
'l:n..,a .ı\nadolu olmuştur. 

~ltı le: tarihinin kaydettiği Am
el' h 

"-ı cp aristokrasiye, kan 
b'ş.;:ne karşı birer çıkıştan 
~ hlrşey değildir. 

ı,~ l>lrlerin zayıfladığı zaman 
lttı.11' te11:ı yer yer, bir kan nsıı
~, ~Yanıın feodalite mey<la
tl ~ Şsa da gilh merkeziyet 
tlht 'tlet, gAh haçlılar sefcrl, 
fe~lıi~l"J.ci akınlar kan asaleti 
\-~~ ınüsad haklı millet 
~. ır.Qtııı temellerini atmışlar -

ııı~olu milli vahdetini kur -
tııuea harici akınlar böylece 
)Qtlt Sll' Olmuştur. Amplrin Uu-
11a 1> '-hasma geçen insanları 
la"<"lt~ ltıayadan ayrılmış ımrça· 
~-lııl' 

11
He bir tarih tarlasında 

~trıcıılc:ır llihayct istikllH harbilc 
~ll tldelcrini yctiştlnniş olan 
'l'tt.,~lliaları yıldı. Demokrat 
~"ate leyı hakiki bir vnrlık o -

İtt ·· Qrtnya çılrnrilı. 
"ihılllJrtU hl"r şeyden <ince bu ta
ıt(l, lııhunu tn"ıynn ,·c onn 

l1rı ~ 
l:iite • Znınnnm ihtiyaçlarına 

Molotof .(Devamı 8 :incile); 

Yüksek Arap komitesi Filistln 
politikasmı reddetti 

ihtilal meclisi mücadeleye 
devam edeceğini bildirdi 

Beyrut. 31 (A.A.) - Yüksek 
Arap komitesi Beyaz Kitaba ce. 
vap olarak bu sabah Arap memle
ketleriyle yabancı memleketler hü~ 
kumetlerine gönderilen muhtırada 
yeni Filistin politikasının rettedil. 
diği teyit olunmaktadır. 

Bunun sebeplerini sayan komi. 
te, meselenin halline esas olarak 

yurdunun mevcudiyetini ve bu· 
nun Beyaz Kitapta yalnız tahdide 
tabi tutulmasını protesto eylemek. 
tedir. 

Bununla beraber. komite Yahu. 
di muhaceretinin tahdMini mem
nuniyetle karşılamaktadır. 

Netice olarak komite Araplanr 
ancak milli emelleri tahakkuk et· 

manda prensipinin alınmasını ten- tiği zaman mutmain olacaklarını 
kit etmekte, bilhassa Milli Yahudi kaydeylemektedir. (Dc\'amı 8 de) 

Oıtte tayyare ile gelenler kar §ılayanlarla, altta Alma.nyaclan 
ıelen tayyare.. (Yazısı S füıcüdc) 

lllıt Şe)Qı ~eren millet iradesi· 
bt-bılhnessllldlr. bir ölçüye göre hesap etmiştir. arzusunu bundan dolayı ehem -

I,·" llloJcı-ası <lııvasma bü)·iik Milli bir karakterin ifadesi mlyetll bir surette ileri siirmilş. 
ıı ~:r11ı11lıla, ınnnln sarılım mil- olan dcmokraı;lyl meclis seçi- tür. Beşinci Kurnlttıytla <la bu 
lhıı.:ı )Pnl Tiirk <lC\letinin tc- mbıdo olduğu gibi, biitiin halk nıhun Jıfakhn kudreti bnl'iz bfr 

\e ~atısını demokla~ ~etlerinde do hAkim kılmak surette hlssoh_uwıaktadır, 

vatanımızın yüksek menfaatlerine en 
teslim edilir uygun bir siyaset olduğu 

ı X:a.mı 8 incide). 

Yakında hava gedikli hazır
lama guvası açılıgor 

300,000 lira ile planör fabrikası kurulacak 
.................................................. , 
1 

Milli Şefin teşekkürleri I 
Ankara, 31 (A.A.) - IUya- J 

seti cumhur umumt kdtlplf- J 
ğinden: ! 

Reisicumhur İsmet 1nönll, İ 
Cumhuriyet Halle Partisinin • 
beşinci bUyUk kurultayı mU- i 
nascbctllc temiz duyguları İ 
Ye partiyo bağlılığı havi o- i 
larak memleketin her tara· j 
fmdan aldıkları telgraflar- i 
dan dolayı memnuniyet ve f 
teşckkllrlerinin ibHlğınn. A- j 

t~;;'.~f -~.~~~:::~~=~~ .. ~.:~ .. I 
8. Kadri 

Posta ve Telgraf Umum 
Müdürü oldu 

trik idaresi mü • 
dürü Kadri mün. 
hal bulunan pos. 

ta ve telgraf u. 
mum müdürlü -
ğünc tayin edil . 
miştir. Elektrik 
idaresinin ba.51 • 
na geçtiği gün • 
d~beri idarenin 

ıslahına çalışan ve muvaffak o. 
lan Bay Kadriye yeni vazifcsin -
de de muvaffakıyetler dileriz. 

Belediyede 145 me· 
mur açıkta kaldı 

(Yazısı 2 incide) .. 

Parti teşkilatı 
20 mıntakaya ayrılarak 
müfettişler tayin olunacak 

Buz yüz paraya Ankara, 31 (Hususi) - Cum. mıntakaya ayıracak ve 20 müfct-

F k 1 1 
huriyet Halk Partisi yeni nizam- ti~ tayin el-Jecektir. 

~ at ahCI ar aza ıyor namenin tatbikatı icabı olarak Istanbul ve 1zmirde mansup 
· {)"a:m S incide}ı yurd i~inije Parti teşkilatım 20 Parti reisleri bulunacaktır. 
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Partimiz 
iiıtiyaçlanmızın 

bir eseridir 
Ferit Celal Güven 

Fırıncıların beledi
yeden dilekleri 

Cihan harbinden sonra, anavata- Asri fırın i.&inden vazge-
nın göğsilne o bfiyiik reliıketin nnsıl ·ı . ': . t" 1 · çı mesını ıs ıyor ar diz d&)'aclığını, nasıl hu korkunç sı-
kıştırmanın tesiri a1tındıı nefes ala- Fınncılar cemiyeti vali Lutfi 
maz bir hnle ı;reldlğimizl içimizde Kırdarın lstanbulun ekmek işi 
bilmlyen ve onun acılığını ~ ürekıen hakkındaki beyanatından çok 
hlssetmiyen bir tek kimse yoktur. und Fı 

1 1 
be 

. memn ur. nncı ar yanız -
Mağlublycllmizle sona eren hır har . . . . . 

bin şartları Türkün ıne,·cudiyetine ledıyenın şeh~rde m~telıf fabrı-
katl darbesini indirmiş sayılıyor, kalar açacagma manmıyorlar. 
vatan parça p:ırça kesilip doj:ir:ın:ı Bunlar bugünkil fırınların yüzde 
rak şuna buna da~ıtılıyordu. ellisinin esasen belediyenin Yer • 
Kısaca hatl:ırını tebarüz ettirdi~!- diği projelere göre in.~a edildiği 

mlz bu l"n:ı:h·et knrşısındn Türk mil- ni söylemekte bütün fırınlarda 
Jetinin sözilne ~eslirdiı:ii . . şey, her da hamur yuiıırmarun makine -

Lisan hocalan için tekamül 
kursu açıhyor 

Karar önümüzdeki yıl 
tatbik edilecek 

Lise ve orta okullarda okuyan Vekalet mevcut lisan öğretmen· 
gençlerin umumi kültürden baş terinin mesleki bilgilerini çoğalt

ka liseyi tamamladığı vakıt oku- mak maksadiyle önümüzdeki ta. 
yup konuşabilecek bir tarzda bir til aylarında tekamül kursları aç. 

yabancı dil öğrenmeleri Vekalet mağa karar vermiştir. Bu krusla· 
tarafından esas tutulmaktadır. ra bütün lisan öğretmenleri işti-

halde bir knderın tecellısınc lıoyun .. .. . w.. • 

eğmekten ibaret değildi. Felaketin ler tarafı~dan goruldilgunU ılavc ve orta okullardaki mevcut lisan 
. tık olarak Maarif Vekaleti lise rak edeceklerdir. 

şekli, dehşeti ne olursa olsun o ci- etrnektedır. tedrisatını tetkika başlamıştır. 
Vekalet lisan öğretmeni kadro. 

sunu da göz önünde tutmaktadır. bllll olan ve istikbali için mllll vlc. Fırıncılar belediyenin istediği 

danında yaşayan km•\·etlne mutlak ve göstereceği şekilde asrf fırın. 
surette süveniyordu. " lar inşa etmeği kabul etmekte • 

Yalnız blrşey hekllyordu; hutün d' 1 y 1 büt::- • t d'kl • 
bu kuvvetleri bir araya toplayacak, ır eı:· ~ nız .wı ~s e 1 erı 
onu muayyen hedefe maharetle, sev beledıyenın ekmek fa~nkaları a~ 
si ,.e Jıeyccanla se\·kedecek ,.e so. maktan vazgeçmesidır. Bu fabrı
nunda mutlak muvaffak olnc:ık bir kalar açıldığı takdirde frrmlar. 
baş. da çalışan 7200 işçi açıkta kala. 

Atatnrkün 19 mayıs 1919 da Sam- caktır Bundan başka da mesela 
suna çıkışı, Türk milletinin içine bu fabrikalarda halkın tepsilerle 
düştüğü bu reıtıketi karşılamak itin w • 

beklediği hazırMın ıamamlanması fırınlarda pişirttigi yıyecekler 
.demekti. Bugün beşinci toplantısını pişirilemiyecektir. 
yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi. 
nin kuruluşu işte bu k:ırnnlık larih- M 
ten baılar. ıaırçarşısının İstimlaki 

Hlcblr şey sebepsiz yere ''licut bu\ Belediye Mısırçarşııındaki dük. 
ınaz. Bahusus vücut bulan bu şe) kf:;, 1 1 h' 1 • • t b•t c1.n ann ma sa ıp erını es ı e 
eğer hava ve gıdasını, doğduğu mu- . . . 
hlUnin nn:u ve temayüllerinden alo başlamışbr. Bu 1§ bıttikten sonra 
mazsa asla yaşıyamaz. istimlak muamelesine geçilecektir. 

Anadolu ,.e Rumeli ~lüd:ıfoai Hu- Çarşıda Evkafın sahip bulunduğu 
kuk Cemiyeti ndı ile doğan fırka~ı dükkan yoktur. Hepsi eşhasa ait· 
zın o silnden buglinc kadar tnkıp tir. Çarşı 100.000 liraya alınacak· 
ettiği yol ve hedefler ve bu hususta-
ki muvaftakıyetleri guzdeıı getlrilln tır. 
ce partimizin na~ıl kati bir ihtlya - Diğer taraftan çarşıdaki esnaf 
cın mahsulü olduğu hava ,.e gıdası- aralarında 6 kişilik bir heyet ku. 
nı nereden almış olduğu snn gibi a· rarak çar§rnın tamiri için beledi. 
çıklanır. . . yeden bir proje istemeye karar 

Partimizin ilk v:ızltesı bu önemlı mi 
1 

d' 
kuvvetleri bir araya toplayarak vn- ver ! er ır. 
tanı istılfıdan kurtarmak olmuştur. Buradaki esnaf Dahiliye Veki· 
nnınn ,·atanda~ların l>u bayrak al- linden çarşıdaki esnafın çıkarıl. 
tında canından, malından nasıl bil- mıyacağına dair vaat aldıklarını 
yük fedakftrlıklar )·aparok çalıştığı· söylemektedir. 
nı, sonra nasıl mümtaz bir muvaf
fakıyete \"asıl olduğunu ve bu suret
le dünyanın g!Szlcrini nasıl kamaş. 

-o-

tırdıl!ını biliyoruz. 
Partimizin vazifesi mücadeleden 

Halkevinde temsil 
Eminönü Halkevinclen: 

sonra inkılfibımıza te,·eccfıh elmiş· l Haziran Perşembe, 2 Haziran 
tir. Czerine nlc\J~ı birinci vazifede- Cuma ve 3 Haziran Cumartesi ak
ki muvaf!nkıyeti kadar inkılap sn- şamları saat (21) de Evimizin Ca
hasında da şaşmaz ''e koli bir mu~ ğaloğlundaki salonunda Gösterit 
yaffakıyete ,·asıl olmuştur. Bugün . .. . 
yurdun fcinde gördüğümüz bu seri Şubemız ama~orlen tarafından 
tekumül, bayındırlık işleri ve onun (Dekbazlık) pıyesi temsil edile. 
parlak neticeleri, :yurdun haricinde cektir. Davetiyelerin Ev Bürosun. 
Türk milletinin daima hürmet ve f- dan alınması rica olunur. 
tlbara Jftyık görülen mevcudiyeti par ------------
tlmltln ku\'vetlnden, tuttuğu doğru 1ı bir şekilde iş görmektedir. 
yolların sell'imetlnden doğmuş bir Doğrudan doğruya halkın öz km·. 
hakikattir. vet \•e yüksek lema:rüllcrlne cl:ıynn-

Partlmlzin ttı kurulduğu günden mı§ olnn Partimizin siyasi, ictlmai 
bugUne kadar bu derece kesin knzanc hayatımı:ın verdiği düzenin çok de -
tarının sebebi bir tek noktada top. !terli ve ehemmiyetli olan blAncosu· 
lanmnktadır: Du nokta halkımızın, nu burada yapmak imkdnsızdır. Yal 
gerek valanın emniyeli ,.e gerek şevk nız şunu biliyoruz ki, seçen nsırln
lc nrıu ettiği inkılüp sahasında nn lıu memlekete bıraktığı hudut -
en derin fedokl\rJık ,.e birlik duy. suz mahrumiyetler, harnbller süral
gularile bir araya toplannbllmck mn- le telliri cdlliror. Hiçbir milletin 
hlyetini göstermiş olmasındandır. iktidarı dahilinde olmadı~ını Hti-

Yirml yıldnnberi Partimizin hu harla söyliyebileccğimiz bilyuk <le. 
yüksek vasfını halkımız hiçbir su - ğlşmeler \'C kestlrilen :1 ollar en leş. 
retle ihltıl etmemiş, bllllkis bütün kilAtlı milletlerin bile zor bnşnrnbi
gücil ile onu ııııt;lıımlaştırmağ:ı gııy. leceği eserlerdir. lnkıl8bımızın caJış 
ret etmiştir. Çünkü, Cumhuriyet ma sahasında son derece idealist ol 
Halk Partisi, halkın ihtiyaclnrından duğumuzdan, ynpıJ:ınları az görmek 
doğmu§ \'e halkın yalnız ihtiyaçla- ve saha geniş ve çoğunu istemek hır 
nna kendini nkfetmiş, hiçbir n- sı icindeylz, \'e bunda da lı:ıkkımız 
tandlşı kendi çerçevesi dışında ta- vardır. Fakat şunu da bilmeliyiz ki 
savvur etmeden çalışmıştır. Böyle nn:ulnrın yerine getirilmesi için ak. 
bir ruh haleti itinde çalışmak \'C hn \'e vasıtaların hiçbir imkiinı ge. 
nnslblnl hu derece dllrüst olarak riyc bırakılınarnakladır. 
elde etmiş olmak, zamanımız.da ku • Partimizin etrafında dalına \ ' l' 

rulmuş olan partilerin hemen hemen her vesile ile leceJli eden h:ılkın 
biç blrhilne müyesser olmuş bir birlik ve 5CYSisl yaşadıkta başara. 
şey değildir. mıyacağımız hiç bir iş yoktur. Şcfr 

Partimizin mu\'aH:ıkı)el sebeple· hürmet, Şefe in:ının, Şefin göslcrdi
rinden birisi de ıısırland:ınberi der- ği emin yoll:ırda yürümenin ınisıl
dini söylemekten cckincn halkımı - siz semerelerini tatmış olan halkı
za calJSl altında geniş hir konuşm:ı ınız, dün ebedi Şefin cır:ıfın<la of. 
hürriyeti \'e her dilediği meşru, in- duğıı gihi bugün <le .Milli Şefin kud 
kıltıba uygun şeyleri islemek hu- retli ve kıyasetli b:ışknnlısı nllındı. 
susunda verdiği yerdir. Uunun için- Partinin bayrağını omuzlarında bil
dir ki, Parti, halkın en geniş ınn- tün kU\'\'Clile taşımakta, onun um 
nada alyasl haklarının temsil edil. delerine biltün yüreği ile sadakat 
diği bir saha olmuştur. Daha acık göstermektedir. 
ınlsalile diyebiliriz ki, partimiz lıü- Hiçbir ıarufmda ınübalağ:ı ''e nok 
tün halkın yüksek dileklerini bir n- san olmayan Partimize ve onun 
rada toplayan büyük bir lıarajdır. büyük şeflerine karşı bağlılığımız 
Burada teklisüf eden ihtiyaçlar, c- Partimizin yirmi yıldnnberi vücuda 

Al nan neticelere göre önümüz. 
deki ders yılı başmdan itibaren 
tatbik edilecek yeni §ekiller ka. 
rarlaştırılacaktır. 

Bu yılki kadroda yalnız 260 lisan 
muallimliği münhaldir. Bunlar da 
pek yakında doldurulacaktır. 

Belediyede 145 me
mur açıkta kaldı 

Belediyede yeni kadro müna. 
sebetile 145 memur açıkta kal • 
mıştır. Bunlara dün birer mek. 
tupla tebliğat yapılmıştır. Muha. 
sebedcn tekaUt mUddetlerini dol. 
durmak suretilc açığa çıkanlan
maaşlı memur adedi 24, kadro 
harici kalan memur 13 tür. üc. 
retli memurlardan da muhasebe. 
de açrkta kalan 63 kişidir. fktr. 
satta müdür muavini ile yedi ma
a,şlı ve Uç Ucretli memur, yazı iş. 
!erinde bir maaşlı memurla 13 
hademe, zat işlerinde bir memur, 
fen heyetinde bir ressam, hal i
daresinde ücretli 12 memur da 
açıkta kalmıştır. 

Umuru hukukiye müdürü Muh. 
lis tekaütlüğUnü istemiş iki avu. 

kat ile bir memur da açıkta kaL 
mıştır. 

Muhasebede 50 kadar memu • 
run da yerleri değiştirilmiştir. 

Bu arada varidat müdürlüğü lağ. 
volunmuş, tahakkuk müdürlü -
ğüne bağlanmı.:ıtır. 

Açıkta kalan memurlar hak -
kmda belediye memurları hakkın. 
daki nizamname tatbik edilecek. 
tir. Bunlara ikramiye veyahut 
ta açık maaşı verilecektir. Üc • 
retli memurlar ise taavün san • 
dığma yatırdrklan paranın iki 
mislini alacaklardır. Açıkta ka -
lıp ta ehliyeti olanlar bundan son 
ra vuku bulacak münhallere ta • 
yin edileceklerdir. 

Müzeler umum müdür 
lüğü lağvedildi 

iki umum müdürlük ihdas olundu 
Maarif Ve~aleti memleketi~'.-, mü~e~i olara~. b.~rl~~miş ~r şekil. 

zin müze ihtıyacı ve mevcut mu_ de ıkı ayrı mudurluk halınde çalı· 
zelerin eserlerle takviye edilmesi §acaklardır. 

için esaslı tedbirler almağa ba§la. Asariatika müzeleri müdürlü
mıştır. Anadolu.daki 26 müzenin ğüne eski müdür Aziz: ve Osmanlı 
ayn ayrı çalıştıklarını dikkate a· eserleri müzesi müdürlüğüne de 
lınarak Istanbuldaki müzelerin Topkapısaray müzesi müdürü B. 
umum müdürlükten ayrılmak su- Tahsan tayin edilmi§tir. 
retiyle müstakil çalışmaları karar. Maarif Vekaleti bundan başka 
laştmlıruştır. seyyar bir sergi müzesi de vücu. 

Bu suretle İstanbul umum mü. da getirmeğe karar vermiştir. 
zeler müdürlüğü mülgadır. Şarkı Eserleri boşalblan ve diğer mü. 
kadim ve asariatika müzesi Asana- zelerc dağıtılan Çiniliköşk seyyar 
tika müzeleri müdürlüğü, Topka- sergi müzesi haline getirilecektir. 
pısaray müzesi ve Türk İslam e. Çinili Köşk eserlerinin dağıtıl· 

serleri müzesi de Osmanlı eserleri ma işi yakında tamamlanacaktır. 

Düğün eğlenceleri 
yasak 

Düğünlerde meniisrafat kanu. 
nunun tatbik edilmesinin temini 
hakkında Dahiliye Vekaletinden 
vilayete bir tamim gelmi§ti. 

Vilayet, İstanbul umumi mecli· 
si tarafından 926 senesinde bu hu
susa dair verilmiş olan kararları 

da yazarak kaymakamlara bildir. 
miştir. Meclis kararına göre, geli. 
ne ait cihazın nakli merasimsiz o· 
lacak, .düğUnde beşten fazla oto
mobil ve araba bulunmıyacak, ge· 
linin odasına askı asılmıyacak, ni. 
şan, çevre ve her nevi hediye gö· 
rülmiyecektir. 
Düğün bir günden fazla sürmi

yecek, umumi salonlarda balo, çay 
verilmiyecek, ancak akrabalar ve 

Oenizbank 
Yeni teşkilatın tatbiki 
bir müddet gecikecek 
Yeni deniz teşkilatları bazı for

malitelerin bitmemiş olması yüzün 
den bir müdde geç tatbik edile. 
cektir. 

Bu yüzden Denizbank daha bir
kaç gün faliyetine devam edecek
tir. 

Bu vaziyet yalnız ticaret mü. 
dürlüğü için fena olmu§, bugün. 
den itibaren merkez liman teşkila· 
tı haline giren idarenin kadro ve 
bütçesi henüz tebliğ t.dilemediğin
dn mü§kül bir vaziyet meydana 
çıkmı§tır. 

saslı dlrckliner geniş bir kan:ıJdau getirdiAI büyük işlerin bundan çocukları için bir çay verilebile. 

Türkiyenin her tarafındaki li. 
man memurları ile Ortaköydeki 
Yüksek Deniz Ticaret mektebi er 
kanı mutat maa§larını bugün ala· 
caklardır. 

geçerek Dc\'let mııkani:ı:ıııasını 5U- sonra daha hamleli, d:ıha kudretli,• cektir. 
!ayıp beslemektedir. Dedet hayati· olacağına bir zımandır. Sünnet düğünü yasaktır. Sün. 
yatını ancak bu kanaldan gelen kuv Biz çok iyi biliyor ve takdir etli- etli çocuklar sokaklarda mocev
\'CUe muhafaza edebilir. Dunun i · yonız ki, Cumhuriyet Halk Partisi, : 

1 
be 

1 
kl 

1 
d' 'l miyc 

cindir ki, BDyük Millet l\Ieclisl, Dev- Tilrk mlJletlnln b~ınndnn ve lhti- erat 1 1 ı ar a ıez ın e • 
lcl makaııllnıaııı ı:n :sıhhatli ~n ııY,ar:•Y.a_çlnrından doB.muı bir eserdir. cektlr. 

-0--

Valinin tetkikleri 
Vail ve belediye reisi dün sa.. 

ba.h darUllcezeye giderek tetkl-
katta. bulumnll§tur. -- -., 

I 

l\l.ahkemef erde : -- -- - -
Bofiulan yavru 

Her iki suçlu da C:ürı 
hadiseyi inkar etti 

Gayrimeşru bir şekilde ke~t1· 
bOO'·· dığı 7 günltik ya\.TU.SUDU• D te 

rak öldürdükten sonra bır gel 
Vinç aapa~ıı kırıldı, bir yarısı Sıımatyadaki Küçük t- ~ 

amele agır yaralandı zar1ığa gömen 17 yaşında pert 
Dün saat 14 tc Galata rıhtımın.! hi ile Serkis dün adliyeye sevı-1e 'ı:Jll· da bulunan Denizbankın Ak'u dilerek dördüncü sorgu hAk1 tı 

Aksu vapurunda 
bir kaza 

vapurunda bir kaza olmuştur. ğine verilmişler ifadeleri alındı ' 
Vapurun bir numaralı ambarı- tan sonra da tevkif edilroiŞlt1'' 

na, denizdeki sandallardan eşya dir. Pakat müddeiumumUik ço: 
verilirken vin~ sapanı birdenbire cuğun katili genç ananın şuu~. 
kırılmış ve ucunda bağlı bulun:ın da bozukluk bulduğundan 'fıb ·r. 
karyola den:ıirleriyle benı:ber Rize· adlide müşahedeye gön~crnıi~ıı 
nin Tersane köyünden Hacı Meh. Genç kız ~ akalandıgı zart! 
met yüksekten sandala düşmüştür. verdiği ifadede: J)t• 

Büyiik demirler başına isabet - Babamla beraber ÇeıniŞ ~· 
:den Hacı Mehmet baygın bir zekte idik. Orada bir Kürt gcıtıl 
hi'llde sandalının içine yuvarlan. ci ile seviştim. Beni ala~ 
m·ş, sandalda bulunan diğer ame· vaadederek aldattı. Fakat 
leler de korkuların.dan kendilerini sözilnde durmadı, kaçtı. 1 

denize atmışlardır. Bir kaç ay evvel !stanbula fF 
Hadiseyi görenler yeti~mişler, dik. Evveli babamı bu badist ~ 

denize düşenleri boğulmak üzere den haberdar etmemiştim. Falt•. 
iken kurtarmışlardır. Tehlikeli burada karnımın şişti~ini d~ 
surette yaralanan Hacı Mehmet şetle görünce meseleyı aç?Jl 
imdat otomobiliyle Beyoğlu has- mecbur oldum. . tı
tahanesine kaldırılmıştır. Babam öğrenince deh§etl~ !,lıl 

dı. Beni dövdü. Her gUn ÇOÇ;d'ıı. 

P b --::-o-A k düşürmem için tazyik ediyo .... 
rost u~ n araya Nihayet Kumkapı Ermeni ~li": 

gıdıy~r.. .. .. . tanesine yattnn. Orada çocıığ\l 
Belediye iı_nı:r. müd~ru ~u~~vü mu doğurduktan iki gün so!lrf 

ile harita mUdurU Ga~ıp ?un °~- dışarı çıkardılar. Babamla be~ 
le trenile Ankaraya gıtmışlerdır. ber çocuğum kucağnnda 0ıdııl'l 
Şehir miltehassısı Prost ~ b~- halde yolda giderken a.rJ<adııP 
gün giderek Nafıa Vekfiletıne na. bir araba çarptı. Kulaklarıtxl s:; 
zım plin hakkında izahat vere. ğır olduğundan arabanm seS1 

cektir. duymamıştım. • 
-o-- Ben bir tarafa, çocuk bir t• g.11 

Binalar hangi renge rafa fırlamıştık. Yavrum a.cıd" 
boyanacak? ağlıyordu. Bana. bir eeY oımartı;, 

Birinci sınıf caddelerdeki bi • tı. Bu sırada birdenb~re altlı ğ· 
naların aynı renge boyanmaları bir fikir geldi: Çocugumu .~~ 
karan yakında tatbike başlana. mak! •• Zaten baba.mm tahkit' <:· 
caktır. Renk için mavi gri, ma. de beni bıktırmıştı. Hemen r: . 
vi bez kabul edilmiştir. rumun boğazma. yapışarak ~ı~ 

tstiyenlcr bunlardan birini ter. tım, öldürdüm. Sonra. cesedı d&' 
cih edeceklerdir. baınla beraber yolun keneflllar'~ 

-o- ki çalıla.rm ara.sına ~~ı:y rııP' 
İstanbul çöpleri eve geldik. Fakat ertesi gun >ol· 

İstanbul çöplerinin denize dö. tığımdan pi~an olmuştuın~ 
külmesi müzayedeye çıkarılmıştır. !uma hiç degılse mezar k ııJl<ll" 
ihale 8 Haziranda yapılacaktır. istedim. Yine babamla.. _k ~r.· 

--o-- gitik. Çocuğu alarak K'uçUk 

Baha Kamil belediye zarlığa gömdük.,, demiştir. rdiğl 
müstahdemin -.ubeıi Mtiddeiumumitikte ise ve şlt' 

~ üadede katil ana, \'akayı b8 ııı-
müdürü old• tUrlil anlatarak suçu inkar Y0 

Belediye iktı • na sapmıştır: lt • 
sat işleri mura. _ Babamla hasta.neden çı tıl 
kıplcrinden Baha tıktan sonra. bana yolda a~1'· 
Kamil Gözüm çarptı. Çocukla. beraber du.şt • 
müstahdemin şu. Çocuk ölmüştü. o gün çalılar ~ 
besi m~dürlü~ • rasına sakladık, ertesi günU d• 
ne tayın edilmış- mezarlığa. gömdük. lkimiziıl , 
tir. Yeni mUdür ölüm karşısında bir suçu yolt 

Bi~~tııı&iYıra dünden itibaren tur.,, y. 
vazifesine ba..~lamıştır. Kızın babası Serkis te v3lttı , 

Edebiyat ve hukuk fakilltele • tamamen inkftr etmektedir. J3ıı. 
rindcn mezun bulunan Baha Ka. ba şöyle demiştir: " 
mil Gözüm belediyenin dUrüst, _ Kızımın kazandığı bu gıı.),, 

• • ~O' çalışkan memurlarındandı. Kcn - rimeşru çocuk, vakıa biZI 
disini tebrik eder, yeni vazifesin. müteessir etmişse de hiç bit": 
de muvaffakıyet temenni ederiz. man onu öldürmek istcmlş d~. 

-o-- ğiliz. Ben vaka günü yolda Jl ıeJI 
Ecnebi ve Ekalliyet öğ- de gidiyordum. Arkadan ge ti 

retmenlerinin kıdem kızıma. araba çarpmış, çocul< 
ölmüş. Fakat ben görmeditJ\":, 

zammı •ğı 
Ecnebi ve ekalliyet okullarında Beyoğlu sulh hakiınh ,. 

çalışan öğretmenlerin de resmi o- Adliyenin son terfi, tayin ,,e ıı ili 
kul öğretmenleri gibi kıdem zam- kil listesine göre Beyoğlu ş~ 
mı almaları Maarif müdürlüğü ta. hakimi Hayreddin Şakir, • e' 
rafından Vekalete teklif edilmi§, nakkale sulh hakimliğine taY111 

Vekalet tarafından da kabul olun. dilmi§ti. ~ 

muştur. Öğretmenlerin tef ti§ ra- Hayrettin Şakir vazifesi bBŞ il-
porlan incelenmektedir. gitmiş, yerine .de Sultanah?Jletıııi1'. 

Her okul idaresi bUtçesine ay· çüncU sulh ceza hakimi 1{.a ·ıı~ 
rıca kıdem zammı için tahsisat Kamilin yerine de asliye bı~ iP 
konmuştur. Kıdem zammı listeleri ceza mahkemesi az.asından Jv1utl 
tanzim edilmektedir. tayin edilmiştir. .. ô'" 

--- Hakim Kamil ve M~ip dı.ırt 1,. 

-

Vakıtler 

GOn•• 
OA•• 
ikindi 

Ak•am 
Yatsı 

1 ~ itibaren yeni vazif clerine l>St Çarşamb. Perşemb. / 
mıglardır. ~ 

81 MAYIS 1 1 MAYIS • 
12 Rcbllll'A. liıs Rebllll'A İcra Dairelerı 
:26 bızır ~ 27 bızır Muhasebesi 

01
• 

93.S malt ıeneıi dün bltrrılt ~s~· 
duğundan icra daireleri rnuı:ıe'' 
beıi umuıpt hesabat·n .defte- 111ı:ı 

Vası. ,Ezani Vıu. - -4itl 968 4 80 
1211 488 12 11 
1611 837 16 11 
193.'i 1200 198' 

Ezınt -
8~7 

•S7 
887 

1200 

devri için muhasebeyi hazir~t 
ı, 2, 3 Uncu günleri için kaP3 

tır. de "e 
tera muhasebesi bugünler )'tı<· 

_________ ..__.__ ... te.df,., ne sto tahıillt yap_aca 
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Köy davamızın halline 
' ,_., - - _2-2 ..... 

Kaloriferinde saman 
S.on · Ha·be·r1er: 

~ - ... _ .. _ . ... - '. . . . . -.. . 

6 doğru: 

yakılan 
. yeni tip köy evi 

Hava kurumu genel merkez heyeti toplandı 
-~---------------.-----------------------------------------~---------------.--------------

Mahmudiye ve Hamidiye köylerindeki 
eğitmen kurslarında gördüklerimiz 

~Udiye köyü Eskişehirin 
• Ça büyUk bir nahiye mer.ıı 
· llzuıı bir yolun iki tara.. 

Yazan : Refik Ahmet Sevenoil 

Yakında hava gedikli hazır
lama yuvası açılıyor 

300,000 lira ile planör fabrikası kurulac~k 

"1-~uıı, muntazam binala. 
'I. ~kiden kalma hara kö. 
tlııb8.§mda... Köyün etrafr 

dtretle çevrili; buradan Sey .. 
'81 geçiyor; söğüt ağaçla. 

illle 8\ıya sarkan dalları, derede 
Yen beygirler, su kenarın-
~p eğlenen köylü aileleri 
. l! ıhlr manzara teşkil edi .. 

Urada iskan edilmiş olan 
Ya ve Kırım muhacir!cri 
~ <>ldukça uyanık bir ha. 

Yorlar. Kadınların, genç 
~leın elbiselerindeki cicili bi. l "l!ahmıuliyc köyiiııdc okul talebe si direktöriiıı nezareti altında o-
·be:;eler UEaktan göze çarpı. kulun su depo sımıı yapıyor 

1 kenarında yetişkin genç 'ik kı· d 1 O d - l'k ld H .d. arın b k d 1 t k1 rı h şe ın e yer er de vardır. • , re ogru ge ı en yo a amı ıye 
'lor· k aşad?1 1 ° aşdı peka cak bilhassa. enteresandır. Ocak köyü civarındaki eski kışla bi • 

iın ' en 1 ara arın a f dad ld - b.. d d'l d'l k .. d -\e eh" i t , d'kl ·1 so a ır, yakı ıgı zaman ta ıı nasın an ta ı e ı ere '!'ucu c 
~ ..,mm ye \erme ı er f f k . . . 'd' -·t en kızlar,_. . beş t u so ayı ısıtacaktır; akat yeme getırılmiş Hamı ıye egı men 

, (ı._- ,..,ızım me re • . . . k - dk B d' k .. ~ g1>1>r-· • • .. .. 1 ~rme tertıbatmdan başka ar. ursuna ugra ı . uranın ıre . 

Ankara, 31 (A.A.) - TUrk ha\'a 
kurumu G"enel merkez heyeti, bugUn 
saat on buçukta Erzurum mebuau Ge. 
neral Zeki Soydemlrin b:ışkanlığı nl. 
tında, nizamnameye göre altı aylılt 

toplantısını yapmış, geçen toplantının 
zabıt hUlAsasmı, merkez ide.re heycU. 
nln altı aylık mcs:ıt raporunu, mUra_ 

, kiplerin raporunu, blltınco Ue 039 -
940 bUtçesinl tasvip ve taadlk etlikten 
ve Mayıs içinde toplanması 11\7.ım gc. 
len Kurultayın, gelir vaziyeti dolayısı . 
le kurumun yeni bUnyeslnc g6re nı_ 
zamnamenin alacağı tıekll tesblt ede. 
bllmek için Teşrinisanlyo bırakılması 

zaruretini kabul ederek toplantıya nl. 
hayet ve~tlr. 

:Merkez İdare heyeUnln altı aylık 

meaal raporu aşağıdadır: 
Genel .Merkez heyetinin muhterem 

üyeleri, 
Türk Hava Kurumunun son altı ayı, 

mllll havıı.cıltğımızm inkişafını ve 
kuvvetlenmesini temin yolunda aziz 
mllletlmlzln ve havacı gençllğln hara. 
retli çalıımalariyle gecmıııur. 

938 - 939 gelirimizin ( 5.:S00.002) 
'<i~- ~:w ıgımızı goruncc 0 • kad k. h b' d d t" .. A d A k"k t · · d"rt 
~ "'ft Yerd k 1 d"nüp a ı amamı ve ır o ayı a oru y m rı o e ı~ıne o ııraya kadar çıkması ve geçen aenc. 
~~ Sak~ arı a arını 0 ısıtabilecek şekilde inşa edilmiş- elle sarılmış, neşeli, çalışkan bir nın verimlerine nazaran (H56.128) iL 

~Udi ıyo: ~~· W• tir; yani düpedüz bu köy evinin genç ... Bu kursta yüz on eğit •
1 
n.lık bir çoğalma. göstermesi kuru. 

'1 \' ye koyunde e~~tmcn bütün binayı ısıtan bir kalorife. men namredi okuyor. Binanın av., mumuzun candan yardımlarlyle yaşa. 
ar. İlk okullarda ogret • . . . . I tan vatandaşla.nn a.Ilkalannda hlc bir 
etmiş, Uk tedrisat müfet. rı vardır ve bunda saman yakıl. lusunda etrafına çısek ekılmı§ 

1 
ekslkllk mevcut oımadığlnm delllldlr. 

~larak ,..,1 En e To" • maktadır. Bir kere yakıldığı za. üç dört metre murabbaı sahada son yıl !cinde (l.815.159) ura varidat 
r · 's<L'ışmış, v r b' · · d" t t cak · t d l bo lStnind d w r b. mek man ına yırm1 or saa Si ç,ımen O an yapı ffiL~, yanmış, temin eden piyangomuzun salı§ı da 
bu k e ege~.ı ~rlid" • kalmaktadır. kabartma bir Türkiye haritası her yıl yUkselmekte devam etmekte_ 
liitte ursun w ıre -~· Köy evinde teshin vasıtası o. var. Kursta evvelce öğretmenlik dlr. TUrk muıetıne karşı duyduğumuz 

· çavuşluga kadar yuk- l . . . k b' ıukranı huzurunuzda bir kere daha 

'lllı' terhis olmuş, köyüne dön arak teı.ei: yerine saman kulla- e~!111ş'. Şlmd~ va.tanıtedrn ~ a ır tekrarlamakla kutat bir vazifeyi öde. 
ı. nılması temizlik ve sıhhat nokta. koşcsınde ·vıne ılk ısat em 
~öylü eğitmen namzedi . " ak 

1 
'k' • mlD oluruz . 

. \. tahsil ve terbiye göril. smdan ehemmiyetli bir §ey.. rinde. ç.alışm . ~ ~ an Bı hı ge~ç Müstahsil olan k6y1Ulerimlzin kal. 
•vıaıun eli d b' d tatb• Bu yeni tip köy evinin abdest. muallımın eserı ımış.. a çenın kınmasını iyi bir yardım olmak Uze-

(1( U ye e ır e ı. hanesi de dışarıda bah"cnin bir .. 1 .. •· 1 k t cö- af re hUkQmetçe, l Haziran 939 tarihin. 
H. lllu ınahivetinde yatılı ilk .,. en guze susu, mem. e. e gr • 
:'\!p Va n" d d k köşesindedir; daha uzun milddet yasının okutulması ışınde de pek den 1Ubaren istihsal maddelerinden 
~A r. ura a a. SC sen k 1. . . b h 1 b" 'ük f d t . ed'l' yUzde iki ha"a kurumu aidatı alınma.. wr-..k k ana ızasyon ışı mevzuu a so . uv ay a emın ı ıyor. ' 

~.... o uyor mım 'l<ararlaştırılmast, kurum geliri. 
Udiy d w·.tm kursu mıyan yerler için, bina içinde ko. Ziraat Vekaletinin idare ettiği nın yarıya indirileceği için bu yeni va. 

~tlce e be. 1e1 gı enb' • ku bulunmamasını temin etmek Çifteler Çiftliği mildUrlUğü bin&. 'Jlfyet karfısında eılirıtme .ıcaıan geıtr 
t n ı 1nssa ır şeye b d ç·rtı'k "dil .. k 

t te zannederim ancak bu suretle sı da ura a ı ı mu nı na... kaynaklarının Yerimin! artırmak ad. 

'

e tim. Köyden gelen kö. · · .. k d' ·d tt' ... ' kabil olacaktır. zık bır genç ·en ı ı are e ıgı role.mızı mUmkUn olduğU kadar da.. 
ola+ak gı'decek olan bu t b'l' · b'. t af b k k 

h 
'ht' l Eğitmen namzetleri ziraat ve o omo ı ın.ı ır ar a ıra ara raıtmo.k ve masrafımızm son haddlne 

t er ı ıyaç arını en b. . bul d - t b" b. kadar azaltmak önUmUzdekl mesai 
ltıatzem ·ı k a· k dı'le hayvan bakımı işlerinde de bilgi ızım un ugumuz o o use ın. devresinde, merkez idare heyetimizin 

~ e 1 e en 1 en • ·be h 0 b0 1 ak · · i b' · 1 ı·k d ld · · ~ b·ımeı . l ve tecrü sa ı ı o ar yetışti. d ' ızım e a a a ar o u, ışı Uzerinde titiz bir dikkat ve hassası~·et. 
~e ı erı esas o a· . " 
t h .. riliyorlar. :Kursun geniş tarlala- hakkında uzun boylu ızahat ver. ıe duraca~ mev:ıuu olacaktır. 

11~ır; er ;:,ey ona gore -·tm ti · b d' b' · 1 be be H ·a· k.. • ....... 11 tır ... tn rı var; egı en ~amze erı ura.. ı, ızım e ra r amı ıye o. TunKKUŞU: 
ve egı \~n nam. .. . .. - 1 d k u t d () Buretl f.-..· 'l kt larda ziraat öğretmeninin neza. yundekı ogretmen oku una ka ar Bu sene Türk u~a m racaa e en 

:-;_. e ye ıs ... ırı me e. reti altında çalışarak ameli su . geldi. ilse talebcslnln sayut (l.OH) tur. Son 
'ti•~- allı ay içinde mot5r1U taya.relerle 

"lllen k d k' . h rette ekim biçim i§lerini öğrcni. Hamidiye köyü öğretmen oku. (7.233), pltınörlerle {7.382) uçu§ ya. 
ursun a 1 genış, a. yorlar • l 1 durul k h · t 

l'atakhanelerin kapısından lu,bashı d'l akcab. ve : em~~e . pılmıştır. 
e bakıl k Mahmudiyeden ayrıldıktan son e a se ı ece ır muesSC.!h .. -uır. .rıl\nör uçuşlarının (4.716) ııı harp. . mca sıra sıra aryo. . . 
~~ " -·t . ra kursun otobüsü ile Eskişchi. (Yedmcı vazı yarm) okulu t:alebeslne alttlr. Harp okulunun 
Cıla çarpıyor; egı menın birinci ve ikinci sını! talebelerine ha!_ 

da yatması iyi bir şey; B ı B d h f 1 tada iki gUn pl!n!Srler Uzerlnde uçuş 
~:ÖYde bunu nasıl temin er İn •. ağ at ava Se er eri dersleri verllmektedlr. 
t •., diye düşünüyorsunuz; Genel Kurmay Baııkanlığ'ının tensi. 

~"l'aklll§mca görüyorsunuz Berlin - Bağdat hava yolunun nü on buçukta hareket ettiklerini, bile, bu yaz l\:urum tarafından bir 
10la iki başta, bir ortada üç muayyen kısımlarında işliyecek bir saat kadar sonra Viyanaya (Hava gedikli hazırlama yuvası) açı. 

1 ayak üstüne uzatılmış ka.. olan "Doyçe Luft 1-Ianza,, Alman vardıklarını ve dün sabah onda lacak, pltı.nör kurslarından gecen gc_ 
a · . k . ..1 • k y· d lı Bel ad S f diklller tedris senesi b&ıımda hava o. 

lıı-..\ilcude getirilmi§tir; ga- tayyare şır etinın -uün ıl tayya· ıyana an ayrı p gr ve o • kullan emrine gönderllecektır. 
~~ .nıal olmak Uzere her resi Berlinden şehrimize gelmiş- yada yarım aaat durduktan sonra Altı ay içinde paraşüt kulelrlmlzdc 

•e b af d t" İstanbula muvasalet ettiklerini 062~) tl yı vapılmıatır ızzat sahibi tar ın an ır. (1. " a a !I ., " • 
, L., getirilebilecek şekilde • Luft Hanza'nın tayyaresi saat söylemiştir. Ve ezcümle demiştir Gazi Terbiye EnstıtUsü reaim • ellşl 
'(oy k. kısmında verilen derslerin sonunda 
8o evine bu hasit karyo • beş sularında Edirneye varmıştı. 1

: yapılan imtihanda lri genç model 6ğ. 
ktna.k surctile köylüyü Kırk dakika sonra Yeşilköy hava "Türkiye hudutlarına girdiği· retmen olmuştur. Modelcilik lrnrslan_ 

~~ı:ıı:Wksekte, rutubetten uzak istasyonuna güzel bir inişle indi. ı miz zaman çoktandır hasret kal- nm:dn.n geçen (72) clişi öğretmen! lle 

1 
iz bir şekilde yatırmak im. dığım güneşe ve mavi semaya ka. tık tedrisat mUfettlşllklerlnln mesai. 

lh~ ~ld İstasyonun dire'ktörü Abdullah t k sinden çok iyi neticeler alınmıştır. Bu 

~;1İ•~ e etmiş oluyoruz. ve dı'g- er Tu"rk havacıları ı'le Ye. vuş u "' x.... t ı Uf ttı "'ll"n l • · • gUn 933 elişi ö6 .c men ve m e ~. U " n,amzet erının umumı Dünkü Luft Hanza tayyaresiy· 
\'e terbiye ile birlikte ög-. şilköy nahiye müdürü Şevki, Al. mekteplerimizde kUçUkJere modelclllk 
eli man başkonsolotı ' Topke ve şeh· le gelenler umumiyet itibariyle dersleri vermektedirler. Kurslara lca .. 

lıftlc inşaatçılık sadece böy. rimizdeki Alman gazetecilerinden seyahatten memnundular. beden levazım ve para kurumumuz ta .. 
!\ ~ek karyola, masa ve · rafından temin edllml§tır. 
~l> bazıları tarafından karşılanmış- Ayın ilcisinde aynı tayyare tek-

~ı-.... maktan ibaret değildir; d rar Berline dönecektir. Bir habe. TUrkkuşunun 27 tayyaresi ve l54 
itl~~ hepsi faydalı şeyler ol- lar ır. plAnörU nrclır. 938 lklnci~rlnlnden. 
.,. beraber bütün bunların Tayyare ile Luft Hanza şirketi re göre bu tayyare ile dört Türk beri TUrkkuşu ateölyeslnde 16 sı ı ,.e 
~~1llıi. en daha mühim olan §ey, neşriyat bürosu direktörü ile dört gazetecisi de Berline gidecektir. ild kişilik akrobasi pU\nörleri olmBk 
'\il' ı;-~ Uzere muhtelif tipte 32 pttuıöre tam 
Ye; ~itmen namzedi bol ışık. Alman gazetecisi gelmiş bulunu. Dün de yazdığımız gibi esas revizyon yn.pılmış, lO tane us tnUd, 
''tııll~ll Yüksek, sıhhi durum. yordu. hareket programına göre Berlin· tamir ı:;-örmUş, (O) Us' ta.mır edil. 
hit- ~~aıam taksimata tabi ye· Ayrıca Berlin sefaretimizin der. kalkan Alman tayyaresi yol- nılş. (3) tayyare ile (12) Uıyyare mo. 

1I> köy evi vapmasmı da müste.,arı Galip Evccin, şirketin 1 İ b 1 k d · k töıi.inUn revizyonu yapılmış, ' 28) yeni 
~ "' '1 cu arı stan u a a ar getırece ' lis4 ve bir yen! Bs I> pU\nörU tnııa edil. 
'lıt ektedir. davetlisi ve belki de ilk yolcusu aynı yolcular buradan Türk hava miştır. 

~llıtı 9-0an, taştan ve kerpiçten olarak tayyarede idi. yollan tayyaresi ve Türk pilotları Bundan başka (2:S) ı haziran 15 te 
~)1~81 .. lnümkün olan, işçiliği. Türk diplomatı ve Alman misa. ile Halebe kadar gidecek, oradan (25 1 Temmuz 15 te bitecek olan fıO 

ıl\)ı~~ ~~ bizzat kendisinin ya. firler istasyonda devlet hava yol· yine Alman tayyareleriyle Bağda. Us4 plAnörU Ue Temmuz sonunda ta. 
ıı.. ~gı bu yeni tip ev, pek mamıanacak "2::1,. Bs 5 plA.nörllnUn 
' ~ "" lan idaresi tarafından hazırlanmış da, Tahrana ve anlaşma yapıldığı i d dllmek 
~ .. "'al olmaktadır·, evin ö - seri halimle nşasına evnm e • 

" l' olan büfede izaz edilmişlerdir. takdirde Kabile kadar gidecekler tedlr. 
~~~den bir metre yüksek. ve bütün bu seyahat 8 gün süre· l

1 
Pltınör ın~a ve tAmtr lıılerlyle tay. 

~· ,. lu kapalı U'"'" bir bal _ Matbuat umum müdürlüğü is-" • ........ ccktir. 1 yare ve motör re\izyonlarmı daha ge. 
~a~~ır; burada aydınlıkta tanbul mümessili Orhan Alman nl§ ölçUde yapabilecek bir atölyenin 
'biı· ılır, çalışılabilir, yemek gazetecilerinr "Hoş geldiniz,, de. Üniversitede . fh l 1 kurulması için hazırlıklnnmtz bltmlı,ı. 
t1.. lr· b' k b k mi,..tir. lM l :l.D ar Ur. Tahmini olarak (300.000) llrn •qle .: ır aç asama mc.r- ., 

0 nc b b Ik k 1 Dünkü tayyare ile gelen Berlin üniversitede c!e~e imtihanları masrafla vUcuda getlrllcbllecek bu a.. 
r\1 e u a ona çı ı a - galı'p Evcı'n d" t 1 t El . tı• tölye önUmUzdekl yıllar içinde yapıla. ~"l~ girmek İ"in oradan ge. sefareti müsteşarı un amam anmış ır. eme ım • , ·• ı ~ . . cnk inşaat ilA.velerile gerek M. hL \ e. 
. . b~: ev bir sofadan iki o. kendısıyle konuşan Istanbul gaze. hanlarında muvaffak olanlar onl ltA.letlnin erekse Devlet Ho.\'a yollan 
Ctla.ı ır hamamdan mürekkep tecilerine seyahatin pek iyi geçti· ı beş Hazirandan itibaren sözlü im.i nın ihtyln~m karşılayabilecek bir !ab_ 

arda ee.va konulacak yük ğini, Berlinden ayın otuzuncu gü- tihanlara tabi tutulacaklardır. rtka haline gelecektir. Bu hususta, 

BaşvekMeUe ve Genel Kurmay Ba§. , larihln<le kurumumuzu ;>-Uksek hlmıı • 
J[anlığlylo mutabık kalınmı§tır. yclerlne kabul ederek mlllt davaları . 

TEF11Ş t~LEnt: mızın en mUhinlerlnden birine kıy. 

Son altı BY içinde (149) şubemiz metli alA.kalannı IUlfetmlş olan Milli 
te!tış edllmlş ve işlerin daha pUrllzsUz Şef lsmet InönUne TUrk Hava Kuru. 
yUrUmesl fçln JUzumlu bUtUn tedbirler munun minnettarlık ve bağlılık duy_ 
o.lınını§tır. TUrk Hava Kurumu mcr. gulBrını bir defa. daha teyit ttmeği 
kez muamelAtınm te!tııslnden sonra, şere!ll bir vecibe sayarız. Işlerlmlzle 

Maliye VekAletl mtlfcttf§leri, l stanbul. çok ynlundnn mc§gul olarak bizi dl
<1akl Piyango Genel Dlrekt6rlUğU he. rcktı!lerlyle aydınlatan saym Başve.. 
snplannı ve tıılerinl de tetkik ve teftlıı kil Doktor Refik Saydam'a ve çıılış_ 

etmlşlerJir. 8.:1.939 tarihli te!tlş rapo. malarımızı dnlm::ı. mUzaheretıelylo kuv 
runda Ankaradakl eski satıl} tarzı vetıenüiren Genel Kurmay Baııkanlığı 

tenkit edilmekte ve netice olaralt: llo Milli MUd:ı.fnn VckCıletlnc kar§l. 
'•MUhlm bir gelir knynn.ğl haline hlslerlınlz §Ukran ile doludur. 

geUrllen piyangonun, hesap ve mua. DugUne kadar - G9.119.02G- Ura 
meleıtmda başkaca kayda şayan bir seıır temin eden ve ordu havııcılığma. 
cihet g6rlllmediğl, neticenin umumiyet -49.071.927- liralık yardımda bulu. 
itibariyle lyl oldugu ve piyangoyu ba. nan TUrk Ha\•a l{urumunun yannkl 
şarılmI§ bir iş addetmek lA.zımgeldlğl,, mesaisinde de mu\•af!nk olabilmesi ı .. 
tebartız ettirilmektedir. çin en kU\"\'Ctll istlnatgCüu muhtereırJ 

Aziz arkadaşlar, heyetinizin lUmaUarını olacaktır. 
RBporumuzu b!Urlrken, 23 _ 12 _ 938 

Ziraat enstitüsündeki 
Alman profesörier 

Almanyaki talebemiz 
hakkında 

Anknra, 31 (Hususi) - Zira- Ankara, 30 (.A.A.) - Bir ls~ 
at vekftletl yüksek ziraat cnstı- tanbul gnzclesl, Almanyadakl 

lUsündcl{i yabancı profesörler- TUrk talebesinin son zamanlar-
den mukavelesi bltmlş olanların 
mukaYelclerini tecdit etmemek 
kararındadır. 

Bu meyanda mütehassıs Bn • 
1enln mukavelesi hitam bulmuş 
vekA.letle alflkası kesilmiştir. 

dn bazı haksız muamelelere ma

ruz kaldığı hakkında bir haber 
ncşretmişU. 

Almanya bUyUk elçiliği, bu 
haberin katiyen hakikate tey~ 

Yüksek Ziraat EnstltUsU rek· fuk eylcmediğini ve Almanya • 
törU Glaysbcrg de rektörlUkten dakl TUrk talebesine imtiyazlı 

ayrılmıştır. Halen enstitudo 12 misafirler gibi muamelede de· 
Alman profesörü ve bunların vam cdllqiğini bildirmektedir. 
yerini tutacak 86 kişilik tedris 

heyetinin içinde 9 Türk profe- iki futbolcu hakkında 
sörU '\'ardır. 

..\n I, • .ra, 31 (Husus i ) - K ıı . 

Futbol federasyonu reisi :ııcrine b oykot cezası verilen 

Ankara, 31 (Husust) - Fut- 'cnc rbah~<'li H Usamettin ile Fa 

bol federasyonu 
yüksek hakem 

cllmlştlr. 

reisi Danyal, 
komitesine sc-

ılın y.ıl nı z lngiliz takımına lrnr 
ı f)~ r.nr:.ınlarına genel direktör 
ıüb;e h.ın vcrllmlştir. 

Görüp düşündükçe: 
---------------.----~-------------------._.------------~...--. -
Talebe Yurtl<ı rmdaki telaş 
Bu yıl, ders senesinin iki hnftn uznmn ı, hiç beklen. 

medlk bir takan ak nkhklara yol nçtı. Ym1 laı'fln barınıP. 

mcktcı,ıerine ghlcn talebe, tt·lfl~· içimle, önlerine gelene 

l>a4!1\'tırııp dert yanıyorlar, öğfit istiyorltu·. 
l\fcselc ~u: 
HiliyOt":"\lTIUZ, kl gerek u~c ..:m·nl.ttırı , gerek iinheı-ı;I

todc tahsil gören gençler için ıu:ılmı~ t4'llclıc ~ urtlnrı var· 
clır. Bura<la ya parasız, yahut ela pd, :ız hiı· mnsrnflıı rn\' -

rulnrımız bnrınırlıır. Hu gibi kurn~l:uııı ne knd:w fn;rdnlı 

olduğ-unu siiylcmcğe lüzum yok, Yurt, çocuklnı·m hem 
ııı:ulıli hem mane\'i hayatı 1istünde <lcı in ! c irlcri olan l.ıil' 

yc-rdir. Genci, en çılgın, en kayna!.. biı· yn:;otn hn . ı hoş bırak

mak, onu en tehlikeli bir lra .lc ısıralnı tlaıı gcçmd:.c ıımh-
kfını etmek olur. Akıl ,.e tecriihl', t<>lılik C'yc ıııııl,a \ cnıcte 
hnzırlnmnğı sonrnyn. bırakaral, 111, oncc ~ocn~11 tclılikC' 

ınuhiUmlcn uzaklııştırınal,rı: emro<lcr. 
Nitekim bn kurn.ğlarm tl'lncl lc ri de hu t iiı'lii düı;.ünce· 

ler üstiinc atılmıştır •. l\Iektep~ C' l' nı;ıl, ol<lıık ı;:ı, yurdun c.ln 
nçık knlmnsı kuruluşlarının h \ ml'li ilnbı olmak lftzuıı 

gcJir . 
J i"nkat <liin hayretle öğrc ·;··ı, ı. i hnnlnrclnıı lrnzılnrı, 

tnlchc ine, yurdun bir hnziraııun kn1ınnn1...-ağını , ·o başlıın
ııın çarelerine luıkuınlnrım bildinnl~. Taleho tnhsllo devnnı 
rıh•r, yoklnmnl::ır, sözliilcr, imtihanlnr siirüp giderken, 
bir ) "Ul't nn ıl kRJlann·? Çoenldnrm fikiı• \'C ruh scli\metino 
<'il çok muhtaç olılııklan hir zııınnnıln, onlnrı niçin telllş· 

lnndırıyorlnr. Znn1lhlnr :;-imdi clerskrinc mi çnlışsınlnr, 
yoksa nç 'c ~·atnksız Jrnlneaklarınt mı diişiinsiinlcr? .• 

Ne yazık, ki bn emil- hir \ilflyeUen ~eliycıı·ınu-;;. J{oc:ı. 

eli 'ilfı~ eli buradaki J uı'(Junun i<lnrcsinc bir hnzirnnda kn· 
pnl ılııın-.ını emı·et mlşmlş. Hnt.n, bir tek ndnındnn çık.snydı, 
bir yııııh~hk olmuş, ılcr ~<'çcrcllk. Ji'nknt biitün bir vilı\ye -
tin hiiylc bir eınirclcki yanlı-:lığı g~irıııemcsi gerçekten hı· 
"nnn dokunuyor. 

Ynrtlnrı, kurnnlnr çok hayırlı, pek giizcl \ 'e cruıdan 
riirektcn alkı<;-lnnmnğa el eğer lılr bn . nrı';oln yiik clmişlcı~llr. 
Elbette hn hnyrm s:ıhfplcri, sonmıcln biiylc bir zarara ı-azı 
olnntl\7.lftr \"e rurttnrm tnh fi 7.ftmnnınft aynk nydnnnala
rını ~mrecl('rler . 

H.Alnn SPHA GI~ZG1N 
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ıstnırnaı<dlen Metres hayatının kalkması etrafında HakDkT vakaUara 
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p~·ii~-~;ict~bi.h"7ıku·k·~;~·;~;~-fikirl;;i· . Amerika.da Alman casusları 
Metres hayatına boşanma i _ıs- sonra bir tayyare fabrikasına siyle yapmış olduğumu ••• net· 

1 
girdim ve Lonkovsklyl orada ta- meyin, vatan sevgisiyle lıarckcı 

Zorlukları mi l•mkan verı•yor kında şahadett vardı .. Ben lstlc· nıdım .. Irkımızın ve lisanımızın ediyordum .. 
vahı başka bir nrkadaşa hıra· aym olması bizim dostıu~urnu- (Vossun hankarlakl 8000 do. 

b karak Vossun defterini tetkike za Yesile teşkil etti.. Esasen larlrk hesabını unutmı~·alım .. ) 
Hukukçula. - eyetfne kolunda bir gene kız· 

koyuldum.. Lonkovski o tarihte henUz Al· 
rımız, içtimai - la gelerek: D ö u d v 

etmekte oldukları 
şılıyordu. 

Vossun notları araslnd• 
cok isimler Yardı. Fak•t_, 

fBIP' ' mcm neden Gudenberg ıdf. 

IIERMAN VOSS 1T1RAFA man casusu değildi. Uzun sene- u g r şmc en sonra oss 
yatçıları m ı z. - BenJ bununla evlendiriniz, lcr birçok fabrika değiştirdim Eltel ile sık sık buluşuyordu .. 

zarı dikkatimi celbetınfŞ 
(Devamı lf)Of 

-.--ıı._ 

profesörle r i - demiştir. KARAR VERiYOR ' O S . k d ·d · 1 fakat daima tayyare fabrika la. na e' ers Y e oı u ıç n yapı. 
miz ''e hor Rı • İhtiyar heyeti: Bu defterde ilk nazarı dikka· d 1 t B d 1 lan otuz beşinci tayyarenin re· 

rın a ca ış ım. u ara a ev cn-
nıf münevver - - Fakat sen evlisin, Jkfnci bir time carpan nokta Vossun Lon· dim ve Amerikan tebeasına geç simlerini de vermişti. 
lerlmfz arasın - kadın alamazsın, deyince, köy· kovskl imzaslyle 186 dolar al-

ğ 1 Um Bir mUddot sonra Yoss gene 
da yapma a U buna karşı: mış olmasıydı.. Biraz daha flc- ·· 
başladığı m ı z - Ama ben bu kızla (metres ridc doktor Grlcbl ile gecmlş bir Hftler mevkii iktidara geçin· bir Alman gemisinde garsonluk 
"Metres haya - kanunu!) mucibince evlenmek muhavere aynen kaydooflmlş- ce, Lonkovskl de faaliyete geç· yapan Jaenichon isminde birı- 1 
tının taammUm istiyorum, demiştir. ti.. mfştl .. Lonkovsld ban& 1936 da sinin Eitel'in vazifcslni ynpmnk·ı 

Bay Buat Ziya sebepleri ne - Köy ihtiyar heyeti de bu ce- Tekrar isticvap salonuna dö· Bremen gemisinde garsonluk ta olduğunu öğrendi.. CHARLES VAl\TEL -

ıerdfr ve bu a. . vap nzerlne, kanunu tam mana- nerek bu vesaiki Vossun önUne eden Eıtel'i tanıştırdı .• Bir mUd· Voss bu kere 2 7 nci a,·cı JKEANadpınlERRQEyUAnlJ)lla~ 
k 1 1 lbı det sonra Eltel bana kendisinin t 1 1 1 ı detl önleme ç n ne g ted· siyle kavrıyamadıkları için ola· koydum .. Şaşırdı, gözlerini yere ayyares n n plt\n arını, res m· 

birler alınmalıdır?" sualll nn- rak, köylllyU (Metres kanunu!) indirdi.. Artık inkl\r manasızdı. Alman gizil teşkilA.tına mensup lerlul, • Jtoğraflarını, ktokllerl-
ketimlz memleket cfk4rr u· c.u:dbince ovlondlrmlşler, ev· Bizim birçok şeyler bildiğimiz olduğunu söyledi ve aramızda nl ve kanat ile benzin depoları- LORE'ITA YOUNG ve 
mumiyesi tarafından geniş bir rak da kaymakamın bir dalgın. aşlka.rdı. hemen hemen şuna yakın bir nın ateş tesirinden korunnıala- '\VARNER B 
alA.ka ile karşılanmakta-dır. lığı neticesi tasdik edilmiş. Fa· - Peki, dedi.. Anlatacağım.. muhavere geçti: rı için yeul keşfolunmuş olan u· İ Fiatlara dikkat: 

Muhtelif hAkfmllklorde, mUd· kat Ustune ortal~ gelen birinci Almanyada Alman casusları· - Voss sizin Seversky tayya. suıun bU~Un teknik izahatını ye· i Birinci ve Balkon 15 
delumumlllklerde, Şflrayı Dev- kadın buna tahammUl edeme· nın nasıl teşkflAtlanmış olduk· re fabrikalarında çalışmakta ol- ni tanıştığı Jacnicheno verdi. ~.;.~.;;;;;;..;,~~~ 
Jet Aza mUlAzlmlfğlnde bulun- mlş v~ vHAyete giderek valiye !arını tamamen anlatabilmek f duğunuzu biliyoruz .. Bu fabrika 

li k b d i i t i al etmekte Herman Vossun notları arn-pıuş olan po s me to i hukuk şikt\yet edince iş meydana. çık- çtn size Yossun ltirafntmm bir or u ç n ayyarc m · 
hocası avukat Suad Ziya anketi- mış, vlHiyet idare heyeti do kay. kısmını aynen nakledeceğim: dir .. Bize bu tayyarelerin plA.n· sın da Brcmen'in ilk seyahatin· 
mize şu cevabı vermiştir: makam hakkında ıuzumu mu· - 1899 da Hamburgda doğ. tarı lttzım .. Siz bize yardım ede· de J'aenichen ile buluşacakları 

- Metres hayatmı yaşamanın hnkeme kararı vermişti. dum ve 1917 de cepheye sevko- blllrsiniz.. Dünyanın istikbali yazılı idi.. Vapur llmana gelir 
bu kadar yayılmasında iki Be· Gençlerlmt:.ı.: arnsmda ise met- Iununcaya kadar tahsilimi yap. bl7.lm FUhrerimizin elindedir. 
hep Amil olablllr: res hayatı yaşayanlnr, daha çok tım. 1928 senesine kadar muh· O anda kendimin bu teklife 

r 
1 Minimini ynvrunuıun s 
düşününüz. Onlara çocuk 11' 
rmın kraliçesi olan ve en 1

111 
edilmiş, en fazla tcketnfll 
rllmiş, en sıhht nrnbn'l 5' 

1 - Zirat bir memleket olma· malt vaziyeti dUzgUn olmıyan- ı telif işlerde çalışank nihayet itaat etmem icap ettiğini hisset· 
mız. Iar veya istikbalden Umftvnr bu· Amerlkaya .geldim. Bir mUddet tim .. Fakat bunu menfaat hfs· 

gelmez iki arkadaşla birlikte 
derhal gemiye gittik, fakat Us. 
tenin yanında, "bu sefere tştl

rAk etmemtştfr" yazılı idi. 

Yeni gelen 1939 modelinin 
fnzla çeşidi vardır. Her 
ucuz fiat ve milsalt şartıırl• ' . i 

Bakar mağazaların ~ h 2 - Boşanmanın zorluğu. lunm1yanlardır. Fakat bu liste konsUl tara-
Daha çok zlraatle uğra~an Metres hayatının yayılması· 

köylUmUz fazla kola muhtaç ol- na ikinci ve belki de asıl sebep 
dulunıdan umumiyetle bir ka- ise boşanmanın zorluğudur. 

<ıında'D fazla kadm almak later. Başka bir memleket tein hazrr
Kanunu medeni fse bunu me- lanmış bir kanun, bizfm memle
nettlffnden, noterden musad- kette hicblr zaman harfiyen tat
dak bfr hizmet akdi senediyle bfk edllemez. Mesel! !svfcrede 
bir veya birkaç kadın daha alır. boşanmak gayet kolaydır. Bu 

VAKiT SPOR MUSABAKASI 
fından vize edilmemiş olduğun bulabUlrsJnlz. 

dan vapurda kimlerin işi idare ----1-----~ 

vvvvvvvvvvv 

Bu hizmet akitleri de daha hususta bizzat şahit olduğum 

ziyade kızın ebeveyninin rızası- garip bir vakayı size anlatayım: 
ne temin için yapılmakta.dır. tzmtr mUddelumumlal bulun
''alnız şunu HA.ve edeyim, ki bu duğum sıra.da kanunu medeni 
ı:ıözlerlmle ta11dudu zevcatm ve borçlar kanunu .O.zerin4e tet· 
Jiabul edtlmesl lehinde değlllm. klkler yapmak Uzere 1svlçreye 
Ancak bilhassa köylUlerlmiz a· gönderllmlştlm. 
rasında bu ş;ekllde birkaç kadın Lozanda tsvıcreU Dö-rals a · 
alanlar toktur: buna işaret e- dında bir avukatla arkadaş ol -
diyorum. dum. Bir gUn ynzıhaneslnde 

Bunun önUne geçtlmesl için çok kalın blr dosya nazarı dik
de şüphesiz ki halkımızı ·tenvfr katımı celbetti. Sordum. O da 
ve irşat JAzımgellr. Huglln bll- muhteviyatını anlattı: 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BıRıNOıYE 

1 

Baş, Diş, Nezle, Grjp, Romatiı 
Nevralji, kınklık ve bütün ağrılarınızı derı-l 
__,. ser. icabında günde 3 kate alınabilir. 

--Lale Tatil Etmiyor 
Salonlanndaki Teddidi Hava Tertibatından aldığı kuvvet 
teriterinin gösterdiği yüksek allkadan kazandığı cesareti,... 

L A L E 
hassa köylll, kanunları tnm ma- Möntrö ile Lozan arnsındaki 
nasiyle anlamış sayılamaz. Vevey kasabasında oturan fki 

1 Bir Bisiklet Denlzcl Ali (Günq) Mevsimin en güzel 2 yeni ve Silper ' filminden mürekkep 1>3' 
yük programını yaptı: 

MeselA. size şöyle bir mJsnl arkadaş aynı köyden iki kızla 

göstereblllrfm: evlenmişlerdi. Fazla. samimt 

!kinci ye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir gapka; bqinciye: - Bir ıenelik 

Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo
yunbağı: 4 kiıiye birer çüt ipekli çorap; lO kiıiye birer adet · 
Tayyare piyango bileti, onbeı okuyucumuza birer tişe bil· 

1 - BiRiNCi FiLM : 
Me~hur N I N O MARTI Nl 

AŞK ŞARKDSH 
şnrayı DeTlet mülkiye encU- o1'duklarmdnn her zaman blrl

ment A.za mUlAzimll~lnde bulun- birlerine gelip gidiyorlardı. 
duğum 926 senesi sıralarında Aradan kısa bir zaman geçln
blr ıuzumu muhakeme kararı ce bunlar, bUyUk blr yanlışlığa 
gelmişti. dUştUklerJnl anladılar. 

f:imdl hatırlamadığım vllAyet Zira iki arkadaş blriblrlerl -

yilkkolonya; 15 okuyucumuza birer1şige kUçilk kolonyao 2!S ki. 
şiye birer tuvalet sabunu; aynca 150 kiflye muhtelif clna he. 
diyeler. 

2 - IK.INCI FiLM: 
Fransızca aözlü eıine ender rastlanan bir film \ 

KARA AIL.AY 
köylerinden bir köylü, kanun.u nln karısını seviyorlardı. Blrlblr 
medent ile nikAh kıymak hak- terine açıkça anlattılar ve boşa-
kın1 haiz bulunan köt ihtiyar (Devamı 11 incide) 

fMusabakay; ... ıştirAk Koponu : -·as -1 HUMPHREY BOGART • ANN SHERİDAN ve Yeni M sf 
JURNAL en yeni ve en son haberler Hepsi bu akgam saat 8· 

da L A L E Sinemasında ·-·---·--·--·-··-··-... ---·--··· .. --· ····----... 

~ ; . ' 

Karamazof Ka1:deşler 
Yazan: Dostoyevski, 

Çe.trea: U•kk i' !ilb• Ceqla • t 95 
Genç kadın, elinden iskambilleri atarak 
A.liyopyı kargılamağa koştu ve: 

- Nihayet gelebildin hele... Diye 
haykırdı. Maksimov, gelmiyeceğini söy 
liyere1ı: beni deliye dönldürmüştü. Bil
sen sana ne kadar muhtacım .. , Otur, 
kahve lçer misin? 

Aliyoşa: 

- Evet, dedi: seve seve... Çünkü 
kamım zil çalıyor. 

- Fenyat Fenya! Çabuk kahve ge
tir ... Çoktan hazır.dır zaten ... Sıcak bö. 
rek de isteriz. Ah Aliyoşa, şu börekler 
bugün benim başıma iş açtı .. Ağabeyi. 
ne götUrmüştUm. Ne dersin, kabul et
medi. Hatta bir tanesini ayakla çiğne
~i bile. Ona: ''Niçin böyle yapıyorsun? 
Huysuzlukla mı besleniyorsun? Nedir 
bu hal~ Sen istemezsen, gardiyanlara 
bırakacağım!,. !dedim. Yine kavga ettik 
•t• her Jrarıılatııta böyle oluyor. 
M'utJaka bir bahane bulup dtdişiyoruz. 

aruı:nıka hızlı hızlı söylüyordu. 
Makslm«?Y gUlümscdi ve gözlerini ln.-
4irdi. 

Aliyoıa: 
- Bugünkü kavganızın sebebi ne 

idi? 
Diye sordu. 
- Böyle bir Şl"yi hiç beklemiyordum. 

Düşün ki, timdi de ilk i§ıkımı kıskaru. 
yor. Bana: "O herife ne diye para ve. 

/.) 

ri7orsun? Y okı.a tekrar mı ııevişmeğe 
başladınız!,, diye so?idu. Sabahtan ak· 
şama kadar kıskançlık ediyor. Geçen 
hafta da ''Kozma,, yı bile kıskilllmıştı. 

- tıı- aş1crnızdan onun haberi var 
mıydı? 

-Ne haberi! .. Beni ilk gördüğü gün
denberi, macerayı başın:Ian sonuna ka. 
dar biliyordu. Bugün bana etmediğini 
bırakmadı. Söylediklerini tekrara dilim 
varmaz ... Ben çıkarken, o Rakitin bu. 
dalası giriyordu. Dimitriyi kızdıran 

belki de odur. Sen ne dersin bu işe? 
- Seni sok seviyor, derim .. Onu çi. 

leden çıkaran da işte bu taşkın sevgi
dir. 

- Sinirlenmekte hakkı tda yo'k de -
ğil ya ... Zavallı. yarın hakkındaki kara-

n dinliyecek. Ben, aırf onu tC9elli et. 
mek için gitmiıtim. Çünkü Aliyop, ya. 
rmki karardan ben de korkuyorum ... 
Diyorsun, ki sinirlidir o ... Ya ben, ya 
ben değil miyim? ... Sonra o, tutup böy
le bir günde gu "Lehli,. yi ele alarak 
kıyametleri koparıyor. Allah vere de 
Maksimovu kıskanmasa bari 1 .• 

Maksimov: 
- Benim karım da pek kıskançtı. 
Diye söze kanıtı. 
Grnıinika içinin sıkıntısı arasında da 

~ülmckten kendini alamıyarak sordu: 
- Seni mi kıskanıyordu? Niçin? 

- Hizmetçi "kızlardan f 
- Hadi sus... Gevezeliği hO§ göre-

cek halde değilim... Kızdırıyorsun be. 
ni.. Hem hamur işine pek dalma ... Haz. 
me:lemezsin sonra ... Şimdi bir de buna 
bakmak lazım. Bizim ev, hastahaneye 
<löndü. 

Maksimov yüksünmüştü: 
- Ben, sizin iyiliklerinize layık de. 

ğilim. J .. utuflarınızı daha lüzumlu bir 
adama harcasanız iyi olur. 

Dedi. 
- Herkes lüzumludur, Maksimov ... 

Herkes lüzumlu!.. Elzemi nasıl tayin 
edebiliriz? .. Yalnız keşki ıu Lehli herif 
dünyaya gelmeseydi. O lda haıtal!nma
ğı dÜ§Ünüyor. Eğer böyle bir ıey olur
sa, onu da gidip görmek lizım gelecek. 
Gerçi §İmdiye kadar ona börek filin 
göndermedim. Ama, madem 'ki Mitya 

beni haksız: yere suçlu olarak tahkir e
ldiyor. Ben de inadıma göndereceğim ... 
Ah işte Fenya, elinde bir mektupla ge. 
liyor .. Mutlaka yine para istiyorlar. 

Pani Mozaloviç, hakikaten pelc uzun, 
çok ptafatlı bir mektupla üç ruble 
ödünç istiyordu. 

Zarfın içine çifte imzali bir de 
senet konmuştu. Gruşinikada onlaıldan 
gelmiı bu türlü birçok senet daha var· 
dı. Bunların hepsi minnet ve şükranla 
dolu ıeyler..1i. Bu mektuplar, hastalık
tan lı:afktığı gündenbcri birbiri ardınca 
yağmışlardr. Hasta iken de Polonyalı
lar onu ıorduruyorlardı. 

İlk mektup, uzun ve pek müzeyyen 
bir üslupla yazilmış, aile armalı bir mü
hürle damgalanmııtı. Gruşinika bunu 
ancak yarısına kadar okumuş ve sonra 
fırlatıp atmıştı. Yazıya iltifat cldecek 
halde değildi o günlerde. Ertesi sabah 
bir başkası yetişti. Polonyalı bunda iki 
bin ruble iıtiyor ve kısa bir vade ile 
3deyeceğini bildiriyordu. Tabii bu da 
cevapsız kaJ:lı. Mektuplar hep aynı iis. 
:Opta, aynı uzunlukta yazılıyor, yalnız 
is•cne.n borç miktarı, müthiş surette te
neuül ediyordu. iki binden, yüze, otu
za, yirmiye ve nihayet bir gün de bir 
tek rubleye kadar inmiıti. 

Bu ıon mektup Grufinikanın merha
metine dokundu. Akşam üstü alaca ka
t an'ıkta kalkıp· onları gönneğe gitti. 
tkiıi de feci bir halde idiler, Tütünsüz~ 

v,tdaıız, ateşsiz kalmıglardı. E'f 
ne de kira borçlanmışlardı. :rdi 
hile iie "kazandıktan iki yüz rubl• dl 
suyunu çekmi§ti. Ama bu bal 
Grıtfirıikayı azametle bir ıııe 
karşılaciı!ar ve genç kadın bU"',ı 
On ruble vererek döndü ve erte 
hs.diseyi gülerek Mityaya anıatts> 
mitri buna önceleri kızmamı§, 
hk göstermemişti. Ama, Polofl 
yüz liuldukları için hiç atC§ ke 
kadıncağızı sonu gelmez bir 
bombardımanına tutmuşlardı. O 61 
beri, küçük miktarda para görıd 
du. BuıUn de Mitya, "korkunç "'' 
bir kıskançlıkla köpürmüştü. 

Gruııinika şöyle devam ettl: 1 
' - Dimitriyi ziyarete gidertceflf 

mcm hangı akla uyup, hasta ya~ 
liyi de bir dolaşayım dedim ... 11'

11 
nede tuttum bunu ağabeyine ,ıs 
Duyar duymaz çileden çıktı ~ 
tahkire başladı. Ama biraz bCIS 
kabahat var. Çünkü ona "Mitf" 
mısın, benim eski Polonyalı, g6 
tekrar kazanmak için kitara çallf 
söylemeğe yeltendi 1,. demişti""° -ıı1 
fena halde aövüp saydı. Anlaıo'7.' 
ni ... Ben de inadıma herife heli' 
hem görelı:: göndereceğim. Feııf'tji' 
tubu getfren .kıza üç ruble ve.r· t" 
ğıtda da börek koy yolla t AliY0 

de gider ağabeyine söylenin. 
(Devamı var) 

ile 



5 - VAKll 1 HAZiRAN 1939 

'Bir sivri akıllının macr .. -•,., .. .-

!Büyük Mftlllü Roman T 
...... _...... -·--·····-···---········· ..... -

~ 
llAR MAN SONU 

Sermet Muhtar '13-
~karııar :Cunı çekecek • - Buraya kadar geldin; ne du. 

nıyorsun, girsene içeri! 
'kbadıcığım, bacıcığmı, orta- Ve beyfendi girdi odaya: 

, atanlık etmeyin Allah aş. - Başın sağolsun gözüm. Er-
...... __ ,L·. diyerek inadına pencereye geç ölüm hepimize, hep o yolun 
~ ı dayamalar... yolcusuyuz. Kimimiz men.zili 

=~i dışarıda; vapurların maksuda tiz reftar olur, kimimiz 
saatleri sormada: aheste irişir. Telakiglh ayni nok. 

Şı~keu Hayriyeye kıra.n gel.. ta! ... 
Cotl~ıba, ne de az i§liyorlar!.. Böyle katipçe konwıuşu da şaş. 

Radvo ve ılvaııo 
~1• elinde dürbün, bitip tU- kmlrğmdan. Esasen ~ara gelkdiği Çarşamba 31-5-939 

, "'lli: zamanlar bu yolda dıller na a • 
~ ~il ı eem··· ·ıı ratı. 18.30 Program. 18.35 Milılk (!'\e~eli 
·~ - Ge k dmın göğsüne ve kol· plltklar) Pi. 19 onuoma. . 5 Türk "ll'hanfı..~- de .. f.a

0 

daha11b11agır·:..· dı .. Du.. K 191 
nç a aladıwı krepdöşin pe. müziği (Fasıl heyeti). 20 ~lemleket 

etıdi: (Maymunaki seni ların.a sarm ~ . saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha. 
~ll Ot!) deyip torununu bahçe lerln vücuduna bır yapışıyord~ ~ı herler!. 20.15 Türk müziği: ı - Ma. 
~,~~dı. O da hocasına tafsilli- omuzlar, sine ayan beyan. Lacı. hur peşre,·1. 2 - Şeref incilinin ma· 
, '"l: vert renkte onu bir açmı§ ki du. hur şarkı: (Alamam doArusu). 3 -
.\ce~nJnı g\lul, sultan teyzem nı beyazlığını bir kat da.ha mey. Dedenin mahur şarkı: (Sana layık· 

e geldiği için bana bir şey dana vurdurmuş.. mı). 4 - Klarnet taksimi. 5 - Kür 
enı- w En" t be k ndini kaybedip dili hlcazkAr şarkı: ($akınla dolan 

tııtu ış ama yarın Beyoglu. ış e Y e k özleri sineme). 6 - KürdlH hlcazkAr sa7 
tecek; kurşun askerlerin, alık alık bakıp durur en g semaisi. 7 - Artakinin eviç şarkı : 

laknnlannm, körliklU çal. karısına kaydı. Hemen toparla • (Aşkınla harap olduğumu). 8 - Ye. 
U· hepsini hepsini alacak.. nıp yüzünü ekşitti: sari Asımın evJç şarkı: (Benim ök. 
to~;~a:asını da çıkarıp say. _ Dahiliye nazırı haberin ol· süz benli~imde). 9 - Halk lfirküsQ: 
~~Un önünde, onu da al. sun mahut kulunç sancılarım <El3 gözlerine kurban"). 10 - Sarı 
!{.... ıeşrlrsaz olmak üzere!.. kurdele. 21 Haftalık posta kutusu. 

V w rak kesik kesik bal. 21.15 Esh::ım, tahvilltt, kambiyo. nu. 
ı,,.e e oguna • . kut ve ziraat borsası (fiyat), 21.2~ 
~ı: ~y yorgunargm vapur. dızma devam ettı: . . Xeşeli plftklar. R. 21.30 Müzik (Kü· 

,., ......... ~ış, Yalıya düşmüştü. Ka- - Vah vah vah, bızım defter. çQk orkestra • Şef: Necip Aşkın): 
tiıı~Çeri girip te baldızının darca.ğız rahmetine erdi ha!. Ga. 1 - Decker. İlkbahar. melodi. 2 -

n~ ~\>i 1 duyunca duralamıştı. riki nur olsun, hayli rindmeş. Q5car Fetras - İkinci avcıları - Fan· 
~~ llseh nıi, yerinse mi? rep olmakla beraber ne de .m~te- ı~zl. 3 - Demersseman - AranJuez de 

aberi l alm ilk iai deyyin, musalli, iffet \'e ıstıka. bır bayramL. • k- Drolsı? • Si ereınatd. 5 
lık a ır nz, ~ meUe mütehalli bir zatı celilüssa. - Paul ine e • ımp yat ar ~ -
a Oda.sının aynasında par. .. . r W• M3rŞ. 6 - J. Strauss • Ar!M ha) ah 
~nı Yalayıp, bıyıklarını fattı .. Bir tarihte S~~ cmm ıgı (vals). 7 - Chopln - Nokturne - MI 

01 ' saçını, sakalını düzelt. ve haccülharemeynlıgı de mev • minör. 22.30 Müzik (:\telodiler - pl.) 
> .... lllU§tu. cuttu zannederim!.. 23 Son ajans haberleri ''e yarınki 
~ al h-

11 
tı. t.epesini biraz çökerL Bu kabilden lugatlar par ar- program. 23.15 • 24 Müzik (Caz-

ı. §ekli kendine pek yaraş. ken kansile kızının kem çehreli. lı::ındl Pi. 

a~Sini fazla çıkarmıyarak ği azıştırdıklarını farkedcr etmez Cuma 2.6-939 
l~n birini çağırdı. Fırça artık duramadı orada .. 

ı~u P iistUn· sU il ttU _ Bizim mahut ruh nerede, 12.30 Program. 12.35 Türk mlıl-
·ıqa b il, başım P r ; i . Selamlıkta sürdü- ği - Pi. 13 Memleket saat a;pırı, a-

' ~~ 1l'aktınp dışarı savdı. g_?t n~ 5UJ1U. 1 di erek sı. Jans ve meteoroloji haberleri. 13.15 -
~l arı fazla terleyenlerden; rup bıraz uzanayım.. Y u l\lfiılk (Knrı$ık program • Pi.) . 
t~ nıUtemadiycn sJTSık • vıştı dışan. . w 19 Program. 19.05 Milzlk (Operetler 

~'i:filnlU de.. Yine köskös, haydı &§Sgıya. Pi.). 19.30 Konuşma. 19.45 Türk mn. 
~ l de çıkarıp kana.penin Zılgıtı yemiş, etekleri tutu uk zif;I (Fasıl heyeti). 20.30 Mcmlckeı 

attı, uzuıı konçlu, yanlan neler de kurmada: s:ı:ıt nyarı, aJan~ ve me.ıc.oroloJI ha· 
:otinlerini çıplak ayak • Ortanca yezidi mis gibi şarap berlcrf. 20.45 Turk müzığı: t - Su· 

~~ tİYdi. reker· hele Sisamın, Kıbnzınkile. : ...... _ .. _ .......... -·--·· .. ---., 

ıııct ~il ;Ynarun önündeyken, ka. ;e ba;,ılır. Yuvarlayınca bir kat f Kısa Haberler 
e·" , ~ eryat gibi sesi: da.ha şeker, bal, kaymak olup çı. ! 

ınsınur cinleri başıma U. kar. =---··-···-----·-·-. 
~he? Senden 0 ayak koku. Udu eline ver, piyanoya oturt, • TI<"ledi:rc halkın tr~m,·ay hilctle-

1 b 
'-'erencrt sinir ilacını iste. şakrak şakrak çalsın, billur se- rini yere atmaması !çın oralınların 

c• • G 1 d d y sabahla içine lılrcr kutu koyılurmnğa karar 
~dana Beyin romatizma ru- sıle okusun. e e 0 • • \'ermiştir. 

~ I' haYlYorsun... n sabahlama ... 
ayk Beyfcndi bu hercümerç kafay. • Taksim h:ıhçe~inc ıcı metre kul 

() d ırt.ı daha: 1 d nında büyük hlr ha,·uı yapıl::ıcak, 
h a değil alık l:arı, getir. la selamlığa inince e vur u: bu ha,·uuın içinden Snrayburnu par 

~ elaya döktüğümUz asid - - Bizim müsü nerede?. Bulun, kıncln oldu{tn Ribi renkli sular hşkı. 
~ti~i kıkırdatacak mısın çağırın şunu!. r::ıcaktır. Jlayuzıın etrafında gül 

~"'er l\li kakavan?.. o gün Corci Efendi de heye. bnhceJeri bulunacaktır • 

d~ Bey kendine gelmişti. canlı mı heyecanlı. Her vakitkin. • ncleıliye imar müılürü ile harl-
bıyıklannı sıvazlaya den fazla. şaraba teşne. Kilerci ıa şulıe~i miidilrü dün Ankaraya git· 

d-q{: a§ağıya ~tti; biç.imine Apustolu kaç kere aramış. Herif mlşlerdir. Prost da bugün gidecek H 

. 8açını sakalını bozdu; yalıda "'Ok, öteberi almağa Balık. şehrin n:izım pJünının tasdiki itin 
h tılı .. J ~nfin Vekfıleline iznhnt ,·erecekler 
'lrn. Çokerttigwi fesini düzeltti. pazarına. yollanmış. Bücür kas -'' Zaın dir. 

bi ankinden da.ha yor • kas kavruluyor. • Flor~·a plilJ ,.e gazinolarında ta-
"' lap, Perişan bir tavır ta. rifelerin tenzili hakkındaki k:ırarın 
"ıt k" (' ı' oakös arka kapıdan içe. Ziver Bey Müsüyü karşısına tnthlkine geçilmek iizer<"dir. s. 

t ?'d1•
1
,.. • oturttu. Arada et tırnaklık oldu- küıl:ır ve J\adıköy knymakanılnrı 
•ena 1 · bahs t hugünlercl<' kenrli mınlak:ılarındaki 

, ~ en çıkarken karısı c ğu için baldızmdan hıç e • kır gnzinnlnrilc eğlence ycrlrrimlı' 
lıt l'tıı~. daha ağr.ım açma - miyecekti. Kefereye açılmanın ki tnrlfelerlndc ıenziltıt y::ıptırmnl 

'~adisi almıştı: münasebeti yok. üzere temasa geçeceklerdir. 
'l. ... anca geldi!.. Karşılıklı bir kaç tane çakış - . 
"- ·~ .. \' . . . • Pazar l(iinü ~·apılan teftışte bazı 
~ ar, ne olmuş, böyle ha. t~~dıl.ar. (Ak~~.t .~ey kışının a. ,•apurların ı~ti~bından fazla yolcu 
lllı:t gelişine sebep? diyeme. ru hıcabm goturur) fehvasm • aldıkları görülmü,, kaymakamlara 
&a' l>aYinı: ca hazret yavaş yavaş coştu. Ni. •gönderilen tamimde mile5sif kazala-

il'ıı~~ ekın §8.Şkm ne bakınıp hayet nihanhanesindekini ortaya ra ı;eh~bi:ret" ~erehile<;ek . ol"an bu 
~ll:ı l's11n? Kardeşim geldi di. döktü; ,·aziyetın onu ne geçılmesı luzumu 

A:.' 8af'a geldi, hoş geldi bile _Ben açmayım, sen de hiç sor blldirilmiolir. 

'\la ma gözllm nunı. Aklını, fikrim • Unkırköyle Yeşilköyde ı;ivrisinek 
~llı~. kekelerken ona da bir perişan. Bugiln bize öyle bir mah. ler fazlalaştıAı görülerek bu mının 

l., • IUka geldi ki sultanlar, impara. kahırda sıtma ile mOcndcle tedbirle 
''e rl alınm:ısı takarrür etmiştir. ı di!· o, yine akın kakma ka. toriçeler, kraliçeler kaç para c. 

<tıla tıı tutuldu. Kendine gel. der hilsnünün yanında? .. Ya ev. 
k'iı, utanmayı bıralııp zil. za \'e etvarmın zaraieti, muhab. 

q, l' ~ 6tkır §ıkır oyna bari! bet1irah~'l, sözü ve sazı .• Arası. 
'"•ll ey, ra getirip gösterdiğin o Avrupalı 

ilca ah~ekber azamkebira!. yı dilberler bunun tırnağı olamaz, 
-tıı.ca enı§tesinin sesini duyan eline su dökemez alimallah! .. 

• Gümrük komisyoncuları cenıh c 
li senelik kongrelerini yapmışlar. 
dır. idare 'e müra'kabe heyetleri ra
poru okunmu5 idare heyeti lehrie 
edilmiş, la::ıviin ~anclı~ı esa~ları üze
rinde izahat Yerilmiş, ~·eni idare 
heyeti seçilmiştir. 

. ~~ı1,, hanfendi açık göğUslU Artık battı balık demiı ve bo. 
.. e t • Be)·nelmilel Semplon , Oryan! 

t tçı11 ~.arisini örtüp ~apa. • §.almı§tı: h il ve Toroıı ek'ipres konferan~ı ey· 
"lll ' ır kenara attıgı çar. 01 (Yektayı zaman ve ur lülde $ehrimizde toplanacaktır. Kon 
• ~a:elerinini omuzlarına ala. blaman) baldızının civan yaşta. feransın Yıldız urayınd:ı yapıl 

~ J '~ l~e~~anb başını U%8.tmıştı: . babasının yerinde bir bunağa. va. ması takarrür ettilinden hazırlıl. Yf; , 'mı Uyursanıza bey erue- rışı. Hayatında hiç koca görme. ıara başlanmıştır. 
/ı ~ "• diği gibi üstelik tUrlU ezalar ce. • Ticaret ,.e lklısat Yekftletlerlnl11 

'• ~ ~ ~y göreceğini görmüş • falar çekişi. Nihayet moruğun ):e?I teş~i~fıtlarına nlt ~n.ıırlıklar ~l-
l3•' "' gdğsUnu, asma ka.bakla. geberip, beş para bırakmıyarak tırıl~e~ığınden bu ıkı Tekületın 
f'' lt~~Pıs~ bacaktan. bl>yle bir dlln.ua .... n.,.4 linl ortada şehrımızde bulunan dairelerine dün 

ıinak peşrevi. 2 - Mustafa Nafizin 
suzinak şarkı: (Sensiz bu sabah). 
3 - Mustafa Nafizin suzinak şarkı: 
(Ünıfüiz bir seYl~le). 4 - Ahmet 
Rasimlıı suzinak şarkı: (Söyle ey ca
nanı ruhum). 5 - Leminin hfiseynl 

şarkı: (O güzel gözlerle). 6 - Saz 
semaisi. 7 - Kemençe taksimi. 8 -

Arifin: (Dir melek sima peri). 9 -
Şevkinin: (Duçarı hicri yar). 10 -

;\lahmut Celtıleltin paşanın: (Nari 
firkat). 11 - Mu~tafı çavuş: (Canını 

tezdir). 21.30 Konuşma. 21.•5 Es
ham, tahvil4t, kamblyon - nukut ve 
ziraat borsa!lı (fiyat). 21.55 Netell 
pltıklıır. 22 Milzik (Riyaseti cumhur 
filarmonik Ork. Şd: Praetorlus): J •. 
Van Beethoven: 2 nci senfoni, Re 
majör, op. 36. a) Adagio molto • Al
legro con brio. b) Larghetto. c) Seher 
ıo • Trio. ç) Allegro molto. Bizet: 
Roma süiti. a) Andante trangulllo • 
Allegro aııitnto. b) Allegro vlvace. c) 
Andante molto. ç) Allegro vivaclssl· 
mo. 23 Son ajans haberleri ve yarın
ki proJ1rom. 23.15 - 24 Müzik (Caz 
bnnd) Pi. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiı Parçalar 

Program Tilrkil'C snati üzerine ve 
öğleden sonraki saat olarak veril· 
mi~tlr. 

OPERALAR VE SEl'iFOXl 
KO~SERLERl 

7.30 Lo:ıdra (::"\.) "Comus,, (Ar
ne) 

8.30 Dudapeıte: "Sih lrll kaval,. 
(:\!ozarl) operasından nakil. 

9.15 Dreslav Macar bestekarlarının 
eserleri. 

10. Roma gr. "Pollnto,. (Donlzct 
ti) 

10.30 lstokholm: Sibelins. 

ODA MUSIKlSl YE KONSERLER 

6.30 Pral!: Keman, piyano. 
li.35 Pnri'I P. T. T: Org, şarkı. 
7.15 Berlin (uzun d.) J;emnn, pi· 

yon o. 
8.55 llükre~: pi;,nno konseri. 

lll.30 J.oodra: (.:-\.) Kuartet (Ooh. 
nanyi) 

11 Brafüla\'n: $arkı, piyano. 
12 Budapeşte, Bertin (uz. d.) 

Torino grubu: Dohnan:rl (pi. 
yano) 

JIAFlF )lCS1Kl \'E OPERETLER 
G.10 :'ılünih: Orkestra. 
8 Slutgart: ''aryete konseri. 
8.5 \'arşova: hafif musiki. 
9.15 l'rankrurt: operet parçaları. 
9. t 5 Münih: operet lem sili . 
9.30 Strnsburg: Bizet progr. 

10 Budapeştc: Çigan orkestrası 

11.1:; Bükreş: ha fi f orkestra. 
l 1.30 Dirçok Alman istasyonları: 

halk h::ı\'aları ve hııfiC musiki 
DA:\S MUSlKISt 

ll.20 J.ondra (X.); 11.30 ?\apoli 

lstanbul 

Ticaret ve Zahire Borsası 
31 .. 5 - 939 

Ftl'ATl~AU 

gr; 12.5 J.ondrn (R.); 12.15 
Torino gr; 11.30 Radio Nor
mandie. 

VARYETE VE KABARELER 
8.30 İstokholm: Kabare. 
8.45 Paris P T T.: radyo fantezis 
9 J.ondra (l'\,) "J,ucky Dip,, 

12 Poste Parisicn: knbnre. 

PİYES, KONFERANS VE 

KOXliŞ;\fAI.AR 

6.5 Paris P T T: "Mas~enlt,, 
R. Radio Eireann U.thlone) 

"Hayan Londrada,. 

l.1G, 8.18 Roma l; !>.15, ıı.ı;; l\o. 

lonya; 
9.l:i, 1 t.20 Homburg; 11.45 füık

reş: l 1.50 nudapeşh.•. 

*G*M 

Alemdar sıneınas. 
tKI FiLM 

Yanık gönüller 

Taksi haydutları 

----------- -- --9 Pra~: komedi. 

9.30 ~::.•li .,. liç oecdelik b" pi 1 B o R s A 1 
9.30 Paris P T T: "TrJslanın do· 

~umu., (Lelaguys) I_ Ankara 31-5-939 _1 
1 ÇEKLER--

Ankara Uyntrosu 
Bu gece Yenlşcblrde 
cuma gecesi Yediku 
le Pınar bahçesinde 

HARUN REŞiT 
4 p. !'>urı~·e film yıldızı Ayten Bağ. 
daclt ,.e PHF Emin Atab::ıy Beraber 

F'~~. Sehzndebaşı TURAN 
f li)'nlrosunda bu gece 
J her yer 20, paradi 10 
r localar 100 

( YAXIŞ YOJ.) yeni lıüyük eser oku
yueıı Aysel. 

EGE TİYATROSU 

lureltin Gcnçdur ve ar. 

:ndaşlnn yaz temslUerl : 
Pazartesi: Bakırköy -

Salı: sırndar - Cnrfamba: Narlıkn. 
pı - Perşembe: Kndıkliy - Cuma: 
Şehremini - Cumartesi: Beylerbe. 
yi - Pazar: Yenl,ehir .. 

Londra 
Ne''l orL-
Parls 
Milano 
Cenevre 
Amstcrdnl'\ 
Beri in 
Brüksel 
Atına 

Sof ya 
~adrld 

\'arşova 

Budapeşte 

Bükreş 

Belgrnd 
Yokohama 
Sto'kholm 
Moskova 

lstikra:zlar 
Ergani 
Sivas • Erzurum III 

j TUrk borcu 1 peşin 

5.93 
126.6.t25 

3.355 
6.(i6 

28.M 
68.0liij 
50.815 
21.5(i2j 

l.os2;; 
1.56 

14.035 
23.845 
24.8~2j 

o.no:; 
2.8925 

34.62 
30.535 
23.9025 

19.-
10.61 .. .. . ... -.• ... 

ilmin terakkisine bir misal 
Saatta 26 kilometre yerine 

Saatta 320 kilometre 
yapan tayyareler 

Bir haftadanberi Amerika ile J Ancak 1868 senesinde buharlı 

Avrupa arasında iıliyen Yaukee vapurlar sürat hususunda CliP.· 
Clipper ismin.deki muazzam yolcu perler ile mücadeleye giri§ebildi
ve posta tayyaresi ilmin terakkisi. ler. Vapurlar büyümil§, makine. 
ne çok güzel bir işarettir. leri kuvvetlenmigti. 

Yalnızca bu hareket değil, bu 1200 tonluk gemiler yapılmışh. 
isim bile bize ilmin büyük hamle. Tabii bu ağırlıklar bugünkü 70 
sini göstermektedir. bin tonluk Norman.di ile layas ka. 

Bir Clipper nedir?.. bul etmez. Bugün elli beş kilo· 
Clipper geçen asrın ikinci yan· metre yapan Normandi ile yakın. 

sınıda - bugün Yaukee Clipper'in da ıdeniıe indirilecek olan ve sa
yaptığı gibi - Okyanuslar Ue atte altmıı kilometre yapacak <>
mücadele tarihinde krymetli bir lan Bretagne Transatlantiği ile ilk 
itaret olmuştu. Clipper bu tarihe Clipper'leri sürat bakmundan mu~ 
mesafe ve zaman bakımından bil- kayese imkansızdır. 
yük bir muzafferiyet kaydediyor- Medeniyet ilerledikçe yelkenli 
du. Clipper'ler de yavaş yavaı maki· 

Aşağı l'ukara üç direkli, muazzam yelkenli, neye mağlCıp olmuşlardı. 
kr. P3 • kr. pa. büyük ticaret gemileri olan Clip. Fakat bugün yine Clippcr'lerin 

cıxst 

Duğllny ;>ıımu~ok 6 36 per'ler Amerikada ortaya çıkmış. zaferini görüyoruz .. Yaukke Clip. 
Buğcl:ıy ~erl 5 10 5 12 

tr. Netekim Yaukee'ler de oralda per hava sefinesi saatte 320 kilo
,\rpı:ı Anadol dükme 4 37,5 
Ça\'dar .( ıo 4 15 doğdu. metre süratle seyrediyor. Bir za. 
:'!!ısır beyaz çu. 4 1!l Clipperler Çin yoluna gitmişler ~anlar yelkenlilere kaptırmış ol~ 
.\!ısır sarı dükme 4 12,5 ve b:ltün dünya bahriyeıini hay· duklan rekoru yeniden Clipper'le· 
Tifl ik ıııol 10:> 11 '> '>O - - retler içinde bırakmışlardı. O za. re veriyor. 
ynpııl: Aııııclol 51 53 20 man bu yelkenliler Eaatte 26 kilo· Bu ilmin terakkisine çok güzel 
y3pak Tra!:yıı 60 
peynir bernz ıaze :?:! 5 ::a 22 metre ıüratle seyre.debilmekte bir misaldir. Bir as r evvel saatte 
pl'ynlr kaşıır toıe 46 - 51 - idiler. 26 kilometre yaran Clipper bugün 
sansar derisi 2GOı1 - 4366 - Buhar makinesi ile müteharrik saatte 320 kilometre süratle sey. 

Buğday 

Arpa 
K::ı,ar 

Afyon 
~lıı-ır 

Ku~yemi 
B. pe)·nir 
Gn 
i\lcrrimek 
Yapak 

CELEN vapurlarda büyük bir muvaffaki. rcdiyor • 
S57 

.. 20 
6 
5 

150 
30 
5S 
15 
24 
79 

Gh>EN 

Ton .. 
il .. .. .. .. .. 
" • 

yet ıöıteremiyorlardr. Metbur Medeniyet bu gekilde dev adım
Profeıör Dionyoinı Harduer 1836 lariyle ilerlediği takdirt!e bugün 
senesinde: Okyanuılan buharlı Amerika ile Avrupa arasında i§. 
vapurlar ile ıeçmenin ayı tutmak liyen muazzam gemiler rollerini 
kadar imklnırı olduiunu bildir. kaybedecekler, Yaukee Clipper 
miıti. Fakat bu iddiadan iki ıene gibi hava ıe!ineleri yolcuları nak. 
sonra 1838 Nisan aymda bu hare· ledecek .. 
kette muvaffak olundu. Normandi gibi muazzam Tram-

~~ .... ,.,. .,,,._. kadro ve bütçeleri teblllt edileme-
~ ~ lrıalen k~ralı~ arka.;_ brrakJ81... ,,. mJştlr. Teblil işinin daha bir mtıd- Tiftik ı 

ede: '(Dovclmt txır). :det ıecikeceli anla,plmaktadır~ !~ tınd~ 
17 ,, 
ıa 

Ye!kenH Clippuıer ne buhlrh at!aııtik1u ise ancak yiik ta~ 
vapurlaı: ;1.uzu11 mliddet »kabet caklardır11 
ettiler, -• 
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Ankara mektupları ISlevneımnoeo müsabakaı&a He 

Fransa - Belçik 
Fransızların 3-1 kazandıklar1 bu mü 

At yarışları 
Sürprizli geçen koşularda çifte 
bahis89, ikili bahiste 31 lira verdi b~<~n~~~J~~!~!~~~!!~~~ m~!~"~u~!~Y~~~ $ 

milli takımı ile yaptığı maçı 3-1 yaptığı ilk sayı ile Fransı:ı:ısr '°ıı b" 
. t ~t.hı 

kazanmış olmasına rağmen galibi- rinci haftaymi 1 - O galıP ~ 
Ankara, (Hususi muhabirimiz_ Taşpınar, Şipka isminde üç at iş. Yıldız da üçüncU oldu. ~1üşterek yet kolay olmamakla beraber işin mişlerdir. 191 
azıyor) - Ankara ilkbahar at tiriık etti. Bunlardan Bay Bur • bahiste Ceylfinm ganyanı 545, 'ditoı-

1 d - dU .. haft içine biraz 'da şans ka. rışmış.tır.. I ikinci haftaymda lda Fra. ıı •. ıı~, arış arının or ncu a ko- hanın Komisarj'ı rakiplerinden plasesi 170 kuruş verdi. Yüksele I· "'<lak 
arı da rok munt.,.,.,,.... bı"r prog f zı kl t t v dı"şı· taylara malıstı~t\t. 1800 met. Fransızlar, son dakıkada ıkı a. oldukra iyi hareket etrnıŞ ı.ı. .. ~ ~ a a sı e aşımasma ragmen plase oymyanlar 240, Yıldızı tut - :ı: ı ·~ 

am altında yapıldı. Bu güzel ve güzel bir koşu yaparak birinci uranlar da 140 kuruş kazandılar. re mesafesi olaıı bu yarışta altı ç.klarını değiştirmek mecburiye· Daha ilk dakikada Mathe d' 
iricik sporumuzun büyük hami. geldi. Diğer hayvanlardan kayıt tay koştu. Yılmazkaya birinci, tinde kalmışlardır. Yaralanan golü yapmıştır. Fakat 15 ., 
· Milli Şefimiz İsmet İnönünün sırasile Taşpınar ikinci ve Şip- BEŞL~Ct KOŞU: Kaya ikinciıve Yatağan da iiçün. Courtols'iiı yerine Lil ekibinden sonra, iş rengini değiştirttılı 
e huzurlarile şeref verdikleri ka da üçüncü oldu. Bu koşuda üç Son koşu şimdiye kadnr ka • cü oldu. Müşterek bahiste Yıl • Birgo, Veinant - Rasing - ye. Bel!jikalılar ağır basarak, r,,a .. 
oşularda geçen haftalarda oldu. at koştu~ için yalnız Komi • zandıkları ikramiyeler yckfınu •nar.kayanın ganyanı 160, plfı.scsi rine de ilk defa olarak enternas- ün ayağiyle yaptıkları sa)' 

gibi yine miktarı on bini aşan sarj'a ganyan oynıyanlar 120 ku. 1200 lirayı do\durmıyan üç ya - 115, Yayanın plfıscsi de 195 ku. yonal maçta oynayan ve aynı 2 - ı va:ı:iyete geçmişlerdir·ll 
uazzam bir seyirci kalabalığı ruş kazandılar. şrndaki haliskan Ingiliz erkek ve ruş verdi. A. Celcil klüptcn olan Mathe geçmiştir. dan sonra oyun tamamiyle . 
azır bulundu. Büyük bir heye • lKtr\Ct KOŞU: 3 - ı galibiyetine rağmen, katıların hakimiyeti altına gı., 

ve alaka i}e takip edilen son Bu koşu üç yaşındaki yerli ya. Fransız milli takımı futbol mevsi. ve buna mukabil, aynı te~ 
191 afta koşuları geçen haftaki ya. rımkan İngiliz erkek ve dişi tay. minin sona ermek üzere olduğunu tutamıyarak !dermansız d lcrı 

şiar gibi yine beklenmiyen sür. lara mahsustu. 1600 metre me. hissettirmiştir. Maç esnasında o· Fransız ekibi, sahada adeta ~ c, 
dC itııa rizlerle geçti. Haftanın çifte ve safesi olan bu yanşa Yılmaz, yuncularm çoğu yorgun oldukları muştu. Oyunun sonlarına r~t 

ili bahisleri aşağı yukan biri. Nirvana ve Tunca isminde iki er- intibamı bırakmışlardır. Maama. biraz dirilir gibi görünen ft' lllt:c 
irile alakalı dki koşu üzerinde kek ve bir dişi tay ~ştirak edi • fih, Fransız milli takımı, çetin bir milli takımı, yine günün şa'.19 le 

M h , . d'v' bır !lele planmı§b, Çifte bahis üçüncü yordu. Yarışta birinci gelecek oyun tarzı ta~ik eden Belçikalı- yuncusu at e nı ver ıgı 1 Ca 
e dördüncü koşular arasında ter hayvana birincilik ikramiyesi o. !ardan daha yüksek bir t eknikle tan istifade eden merkez ırııJlı rııq 
"p edilmiş ~ken ikili bahiste dör lan 350 liradan maada duhuliye. oynamışlardır. Koranyi Ü!jÜncü Fransız sa t>~ le 
üncü koşuya verilmiş, böyle . !er mecmuu da veriliyordu. Ya . Mathe'den aldığı güzel bir pas. da yapmıştır. _.-/ ~~!ı 

'kle üçüncü koşuda birinciyi ta_ rış daha ziyade 61 kilo sıkletle "1 
·n etmeğe çalışan çifte bahis koşan Yılmaz ile şimdiye kadar Beşikta§lı Bediiye müeh- ı ltalya milli taklıı1 ~ b 
eraklılan bahsin ikinci ayağı- hiç koşu kazanmam~ Tunca ara. bet boyko. t .cezası Roma, (A.A.) _ İtalya .~ ~1~1• teşkil eden dördüncü koşuda smda sıkı bir mUcadele halinde arfV' ~ ' 

em çifte bahsin ikinci kısmını geçti. Bu iki tayın çeki~esinden verıldı takımı kısa bir müddet z ~ re~il 
kil eden ve birinci gelecek hay istifade eden Nirvaruı. arkadan Beıiktaş klübünden• 45 ıicil ıa. üç karşılaşma yapacaktır. ~ ~ 

anı bulmakla beraber bir de bu düz yola kadar rakiplerini kova- yılı Bedi Teiin. Müebbet bo .kot. dan biri, lngilizlere l;arş~. ~ ~la 
oşuda ikinciliği alacak hayvanı ladı. Ve sıkı bir hamle yaparak dığı galibiyetten sonra buY . ta 
yin etmek suretile ikili bahsi düz yolda ileri geçti ve birincili. Yukarda adı, soyadı, klübü ve ehemmiyet verilen Yugosla~ li:ıd, 

e zorlukla tutturmak mecburi • ği aldr. Yılmaz ikinci, Tunca da bölge sicil sayısr yazılı idmancı karşı yapılacak ma!jtır. lia 
etinde kalmışlardı. üçüncü oldu. Müşterek bahiste bir müsabaka esnasındaki suiha- Bu maçlar şunlardır: ııf ~aı 
Buna rağmen gerek çifte bahis Nirvana'ya ganyan oynıyanlar reketinden dolayı müebbet boykot 1 Temmuzda Belgrad.da 11 'triıtı 

e g erekse ikili bahis üzerinde 875 kuruş kazandılar. ;ezasiyle tecziye edilmiştir. Bu lavya - İtalya, 4 TemmuıdJ \rer 
a.yret edilecek derecede yüksek ÜÇÜNCü KOŞU: ~arihten itibaren kendisinin müsa. dapeştede Macaristan - tt~ )~Pı 
ir muamele yapılmrş ve bahis • Şimd,iye kadar yapılan koşu • ')akalara iştirak ettirilmemesi lü· 11 Temmuzda Bükreşte F0 ~~ tc 
r büyük bir rağbet görmüştü. larda kazandıkları ikramiyeler zumu tebliğ olunur. ya - İtalya. ,A ~~ a . 
ÜçilncU ve dördüncü koşular yekunu 3000 lirayı doldurmrvan ===============:=========================:=:::::;~"' 'il ı. 

J • 11e • 41!1 
asında tertip edilen çifte bahi~ dört ve daha yukarı yaştaki yer. müsabakalarda büyük bir kabili- sonra Bayan Oberleyı ye ~n 
yedi binden fazla meraklının li yarmıkan. İngiliz at ve kısrak. yet gösterdiğini ve memleketteki tek kadınlar şampiyonu oldıl· ~~ 

ynaması da çifte ve ikili bahis. lara mahsustu. Çifteler koşusu birinci sınıf tenisçiler arasında Muhtelit Kartıla§m!llar: t ~~ 
rin ne dereceye kadar büyük ismi verilen ve 2000 metre mesn. her zaman için yer alabilecek bir Kaldın - Erkek muhtetitle, e,lçi 
ir alaka ile karşılandığını iyi bir fesi olan bu yarışta Mesut, Ol - hale gelmiş olduğu fikrin.dcldirler. rasın.daki maçların finali de lJ l>r~ıı. 
kilde göstermektedir. Bununla gn, Nazlı, Mahmure, Bintepe, Al. Çift Erkekler: Türkan - Orhan, Hakkı i~' ~l't il 
aber üçüncü k~ya yedi, dör. ceylan ve Lüksbar isminde yedi Günün ikinci karşılaşmasını teş. yan Jülide -:- Ataettin - ti dır, 

üncü ko§Uya da dokuz hayvan at ve kısrak koştu. Yarışın favo- kil eden bu maçta çift erkekler arasında yapılmış, iyi bir oY"'. \re 
irak etmesi çifte bahis oym- risi geçen haftaki yarışın knhra. arasındaki müsabakaların sonun· karan Jülide - Alaettin. çıftıtf lııa.}'a 

anların miktarını fazlalaştırmış manı Alceylii.n idi. Başlangıçta da cusunu teşkil ediyordu. llk karşı. kip tarafın bütün gayretıne J f ll 
lmakla beraber tahminlerin de J koşu bu tahmini kuvvetıendire. !aşmada olduğu gibi yine beş Set men neticeyi 6 - O ve 6 - tt,tu 
ir çok hayvanlar üzerine dağıl. cek bir manzara arzcdiyordu. Fa. üzerinden yapılan bu müsabaka güzel bir farkla kazandılar. itte c 

asma sebep olmuştu. Üçüncü kat yarışın sonlarına doğru Malı- uzun sürdüğü ka'dar .da çok sıkı Yeni i'Vlüıabakalar: 
6
r :93g 

e dördüncü koşular arasında mure ve Olga başa geçtiler. Son ve çetin geçti. Büyük bir heyecan Bu sene ilk defa tertip eti ~c 
ahmure • Ceylan çiftini bula. metreler çok sıkı ve heyecanlı ile takip edilen bu müsabakada teşvik müsabakalarında alt11'.. ll;ı~ 

ilenler verdikleri bir liraya mu. oldu. Neticede Mahmure birinci, Alaaettin _ Derviş çifti Ridel - ticelerin iyiliğini ve terıis)"f ll 
abil 89 lirayı güzel bir kazanç Olga ikinci, Nazlı da üçüncü ol. Ahmet çiftini 6-3, 4-6, 7-5, şayanı memnuniyet çalışt1' i-- ~ au 
min etmiş oldular. Dördüncü du. Mahmurcnin bu beklenmiyen ve 8-10 gibi gü;tel bir netice ile karşısınl:fa federasyonun ye~ ıtııı1 oşudaki Ceylan - Yüksel çiftini birinciliği müşterek bahiste gan mağlup etti. bazı müsabakalar tertip ~s llıa• 

ulanlar ise çifte bahis kadar ol- yan oynıyanlara 17 lira 30 kuruş, Tek Kadınlar: fikrini vermiştir. Bu • arad~ t ~ ~ 
amakla beraber yine bir liraya plasecilere de 505 kuruş kazan. . f d ·:_, .. ~·· K Bu karc:ılac:ma tek kadınlar ara- bul _ Ankara arasında bıl' ..ı a.,, Tenis teşvik müsaba7 .. a1arım1an soııra 19 ı'.layı.~ s a ı nıtooW ıı c. :ı :ı v· 'i"' 
ukabll 31 lira gibi oldukça yük dırdı. Olganın plasesi 440 Nazlı. ., z d v t k sındaki marlar da nazarı dikkati karşılaşması yapılmasının ,,,, tı. rim, fcderasy01ı namına şanıpiyo nlara uıiikrı at arını agı ır ·en... :ı: ıw . 

ek bir para aldılar. Haftanın nm plasesi de 140 kuruş verdi. . calip idi. Bayan Jülide ile Bayan savver olduğu da söylenırıe · 1 ~ 
n yüksek ganyanı da. üçüncü DÖRDÜNCÜ KOŞU: T • t •k •• b k ı Oberle arasında yapıldı. Ankara Böyle bir müsabaka yapıldığı >or 
.oşuda be~~en1:11iyen bir sürpriz ;;5ı:t ve daha yukarı yaştaki , enıs eşvı musa a a arı tenisçileri arasında yeni parlıyan dirde Ankara tenisçilerinin ::ı ~ti~ 
a~~k bırmcı gelen ~~~mure alıskan Arap at ve kısraklar~ Ankara, (Yakıt muhabirin· 6 - 1 mağlup etmcğc muvaffak bir istidat olarak kabul edilen Ba· 1 kudreti meydana çıkmış ola~~ ~ 
etırdı. Her zaman kendısıle oy. mahsus 2000 metre mesafelı . A 1 1 .. 1.cl hAk" b" d A Cr- ı... ıı a 

nl b k b .. H dk t v- Ald . den) - Tenıs federasyonunun olmuştur. Alakalılar, Orhanın bu yan u ı e a ım ır oyun an · "11 a 
a arı memnun ıra an u gu an ap ı. ıarışa ervış, Yük. . · ~ · . . - ---- - · · ı. 

l hayvan bu sefer de kendisine sel Ceylan Ün!" Baht" Ef tertıp ettıgı Ankara tenıs teşvık f 1 , , u, ıyar, e . 1 d .. . f' 1 f" 1 ~ 
anyan oynıyanlara bir liraya IT, Bemruk, Yıldız ve Derviş is. manıa arının omı ına ve ına aq 
ukabll 17 lira 30 kuruş kazan. minele doku zat ve kısrak yazıl. karş.ılaşmaları 19 Mayıs stadının ~tbli 
ırdı. Koşulara gelince : mıştı. Bunlardan bir tanesinin Ten~~ ~ordl.arm~a y~pılmış~ır. . 
B!RtNct KOŞU: koşuya iştirak etmemesinden ya. Buyuk .. bır alaka ıle takıp edı- >~tla 
Üç ve daha yukarı yaştaki ha. rış sekiz hayvan arasında yapıl. len bu mu.sabak?la~da ?,ldu~ça ka. ~.ığı 

"skan İngiliz at ve kısraklara dı, heyecanlı bir koşudan sonra labalık bır seyırcı _kutlesı ha~:r llu 
ahsus 1800 metre mesafeli mey Ceylan 63 kilo ile koşmasına rağ. bulunmuş ve çok !ietın g~!jen ~u- ile c 
an koşusu idi. Yarı.ja Komisarj, men birinci geldi. Yüksel ikinci, sabakaları heyeccn:ıla takıp etmış. ille~ 
-- tir. 'ğcr 

Çok muazzam bir program al. ~.ı 

.... 
.ra:..-Jtlremı al6ka ~ •e.Mnıer. 

tında yapılan müsabakalardan 
sonra federasyon namına bölge 
tenis ajanı stad müdürü Bay Ke
ri:n Bükey müsabakalarda derece 
alan tenisçilere mükafatlarını ver. 
miŞ ve kenl:lilerini ayrı ayrı tebrik 
etmiştir. Teknik neticeler şunlar· 
dır: 

Tek Erkekler: 
Tek erkekler arasında tertip 

edilen müsabakaların sonuncusu 
Orhan ve Oberle arasında yapıl. 
mı§tır. Çok sıkı geçen ve beş Set 
ilzerlnden yapılan bu maniaları 

Odıan Oberleyi 6 - 1, 6 - O ve · Tenis teşvik mUsalıaX'tı1aruıc1a derece a?an?ar lılr ara<la 1 

tıı,r 
• l 

f ~. 



Günün siyasi meseleleri 

1974-7938A~-,.~pası 
a Her iki taraf 25 senede neler 

kazandı, neler kaybetti 
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,:..,•ıız arm yu aıyaıı mu. 
~· ~lerinde.n Andre Tardieu, 11-

'aııltk.i· Yazısında ıiyasi h8diaelerin 
birkaç ny içindeki inkitafları. 

~ lahliı ederek bugünkü vaziyet· 
tıı·l 914 teki vaziyeti mukayese 
lı~~or. ve iki mukabil kısnn ara. 
~h ~ı zayıf ve kuvvetli tarafları 

ar\İz ettiriyor: 
~1~39 ilkbaharı birçok anlaşma
~c ~c süslendi. Hemen her yerde 
~ er §ekiDde muahedeler imza. 

1Yor 

ta Çok ~zaklardan geriye bakmak.. 
'ııa hz .• Sulhtan yirmi sene sonra, 

rPten evvelki vaziyet hortlayor. 

t1lf- * * * 
.do ıc:! 919 da bilmem hangi sebep· 

8d
0 

ıı~ anlaşmaların harpleri yarat. 
rf' ,,~ karar vermişlerdi. Buna 

f ıJ ~~ llle~ anlaşmalar, mukabil em
ıt .. 't ılc Avrupaya uzun sük\inet 

"ele • C rı ya~tnuştı. 
'ayesi şayanı takdir olan, fakat 
tıld lesef herkesin teker teker ay. 
~d% Milletler Cemiyeti bu şe

Fakat buna mukabil Almanya 
Avusturyayı, Bohemyayı, Morav. 
yayx ve Slovakyayı 'kazandı. 

Daha mesut vaziyette bulunan 
İtalya sulha karşı hareket etmez
den evvel de 1919 sulhu üzerinde 
oynamııtr. 

Böylece birinci gekil ile 1914 
de malik olduğu topraklara Al. 
man Trilyasınr, Triyesteyi, İstri
yo, Dalmaçyanın bir kısmını; i· , 
kinci şekil ile de. Arnavutluk ve 
Habegistanı ilave etmeğe muvaf. 
fak oldu. 

1914 teki üçüncü müttefikten 
ise küçük bir Macaristanldan baJ
ka bir ıey 'kalmadr. Fakat, eğer 
bu cesedin bir krmu - TransiL 
vanya, Hırvatistan, ve Bosna -
Slav düşmanlarına gitti ise, bütün 
geri kalan kısmr - Tirilya, Al
man Avusturya, Çekoslovakya -
iyi müttefikleri olan İtalya ve Al· 
many:ıya kaldr. 

7 - VAK!T 1 HAZiRAN 1939 

Yukarıdaki resimler: Kurultay heyeti Ebedi Şef Atatür7\e çelenk 1ro'IJUyor,· tıe heyet Eb'elli Şefin manevi hıızuruttaa. ~yrı.. 
ca: Parti Kurultayı dilek enoilmeni içtima halinde ve lnönü Ku rultay mii2akerelerini Mecliste ta7dp buyuruyor. 

Dünya kupası 
Planör ile akrobasi 
müsabakalarında 

Feci bir kaza oldu 

İta/yada muazzam bir nümayiş 
·---···-·· .... ···--·----------······-·························-----·-

70.000 kadın be teşkil edilmişti. 
t~r::a açılmazdan evvel ortadan 
~ti lan Amerika Birleşik Dev· 

er· 
~- 1nden sonra sırasiyle 1926 lda 

Bundan ba~ka - 1921 de tn. 
giltere tarafından aptalca kaybe
dilen - çok uzak bir millet, Ja. 
ponya, Almanyaya geldi .. Japon-

:: ;::;;;~~~::~ın~:::ş;~~~1:~- bir ~;;:::a !!~~i- ~ru;·~: Musolininin önünde geçit resmi yadtılar 
alesef YL·go~Javya ve lspanya için bu münasebetle dünya. kupası Fransızca. Paris - Soir gazete-•tı·ı 

"l:xı 1 Ya'nın, 1933 te Japonya ve 
:~la anyanın, 193 7 de ltalyanın, 
da_ t <le İsviçre ve Şilinin 1939 da 
~d 8Panyanın Milletler Cemiye. 

litn kaçtığı görüldü. 

ta,
1 
abcgistan, Avusturya ve Çc

-.;ı>f ~t' ~kya 'başka sebepler ile rol. 
d~ f ~1 kaybetmişlerdi. 
ftJi ~ap traay muahedesinden sonra 

bı: 1lnıış bazı anlaşmalar lda garip 
ııc tesadüfle Milletler Cemiyeti 
~ ~~ı zamanda bozuldu. Halbu. 
41) illetler Cemiyeti bu anlaşma
'l'a~/erini tutacak vaziyette idi. 
~ ltlen bozulmuş olan veya bir 
~I :11esabesine inen, Fransa -
l>ra~ıka, Fransa - Polonya ve 
~l't ~sa - Çekoslovakya anlaşma. 
~ ıle 'kUçlik antant bu meyanda-

ıı • 

de aynr ıeyi t:oy!iyeceğiz.. planör ile akrobasi milsabakaları sinin Romaya gönderdiği hususi 
tıte ehemmiyetli yer değiştirme. da büyük bir heyecan ve alıi.ka muhabiri yazıyor. 

ler bunlardır. uyandırmıştır. 28 mayıs: 
Bütiln hesaplar yapıldığı tak- Bu ~uazzam merasi~ feci bir Bu sabah Duçe kadınlardan 

dirde, bugünkü Alman _ İtalyan kaza ıle netlcelenmemL~ olsaydı müteşekkil muazzam bir orduyu 
grupunun eski üçlü anlaşmaya herkeste çok daha iyi bir tesir teftiş etti. Yetmiş bin kişiden 
faik olduğu görülür.. Maamafih bırakacaktı. .. ibaret olan bu kafile İtalyanın 
bu onun her zamankin.den daha Şayanı teessüf hadise olmaz • her köşesinden hususi trenlerle 
kuvvetli oJ~uğunu ifade etmez. dan evvel Fransız pilotu Marcel Romaya nekledilmişti.. 

• ., m , " t , r. Doret çok müşkül akrobasi ha • :Erkek askerler tnrnfmdan bo-

F İ .
1
• nl d reketlerini büyük bir muvaffakı- şaffı1an klŞlalarla, 'bir ıiiüddet 

ransız - ngı ız a aşması a . . . 1 · · k lm ld w 

b k 1 d k b tt
. a· w yet ıçınde başararak herkesı he- evve sergının uru uş o ugu 

azr no ta ar a ay e ı ve ıgerA .. .. . 
1 

. d k dı yecandan heyecana. suruklemış • muazzam hangarlara yerleşen 
erın e azan · tir kadın askerler büyük bir dikkat 

Bu anlaım3arun ekn dbüyük .. kayf~ki1'. Robert 1vernel isminde bir ve ihtimamla hazırlanarak Colise 
1915 ten 19 s e a ar mutte ı lA .. .. ·ı b .... k s· k h bel . 

1 al d B 
" 

1 
.
1
. p anorcu ~yanı takdir hareket- ı e uyu ır ara erı arasın. 

olan t ya ır. ugun ngı ız - 1 k k . . • d f l .. b.. ··k 
F b

. ı·v· d"' 
1 1 er yapara upayı haketmıştır.. a uzayan za er yo una uç uyu 

ransız ır ıgıne uşman o an - H 1 d 1 ·ı t N' u1 . d h lin.d d' ·ım· 1 d' • 
00 1 

• d' kald .. o an a ı pı o ıe mıs e ay. grup a e ızı ış er ı. 
t:ıya . Y ece şı~ ıye ar go- nı şekilde muvaffakıyet göstere. Duçe burada, refakatinde tek. 
rulmemış bir şekilde Almanyaya rek alkışlanmıştır mil erkanıharbiyesi ve hükflmet 
bağlandı. Diğer büyük kayıb .~~ Meşhur para§ilt~ü Re~ Vin - adamları olduğu halde heyecanlı 
Ja.~on~a •.. Londrada kaybcttıgı cent de müşkül şerait içinde bir olmaktan ziyade neşeli görünen ı 
mut~efıkını on beş sene sonra atlama yapmış ve havanın tcsi • alkışlar arasında bu krtalan tcf-

rti 'Ve • i tSl 1ııq 1§te 1939 da yeniden anlaş. 
e " ~a başlanıyor. 

Berlı~dc .. aradı. rile sürüklenerek, kuş gibi bir a.. tiş etti. f 
. üç.uncu kayıp 1919 da Fransa ğaç üzerine konmağa mecbur ol. Mösyö Mussolininin saat on 

1 t Qllo" 
~c, 1>Une kadar bu formüle ber-

ten . t ·ı t~tc zıyade muarız olan ngı • 
!g

39 
l935 lda Mısıra bağlanmıştı. 

4 da da Polonya ve Türkiye 
~.._~nlaşıyor, Romanya ve Yuna. 

ıl.e <hır an:~ş~a yapmı~ .ola~ Bel. muştur. buçuğa doğru yer aldığı tribün. 
~ı~a.dır. ~uy~k Kr~l ~:~ıncı ~lber Rene Vincent'm yardımına gL de prenses Piemont da bulun -

l! na da garanti vaa.dediyor. 
ısın harbın ıcabettırdıgı , tabu ne. dilmiş ve tehlikeyi ucuz atlat _ makta idi. 
tice olarak kabul edilen bu anlaş. mış olduğu görülmüştür. Parti umumi katibi Mösyö 

~ tı '1aziyet karşısında Fransa 
lll~nıı }'olu takip ediyor. Uyuı
~la ltalın:ş olan iyi kötil anlaş. 
>a rı canlandırıyor: İşte Polon
\ııtanıaşması, Rus anlaşması ve 

ma 1937 senesinde bozuldu. Starace'nin bu yetmiş bin kadı. 
. . En son uçan bir Amerikan pi. 

ispanyanın 1914 tekı sempatık lotunun geçirdiği feci ka.zn ise nın başkumandanlığını yapması 
bitaraflığını da bir kayıp olarak bu güzel günün fena bir şekilde hiç te basit bir iş değildi. 
sayabiliriz. Müstakbel bir harpte nihayetlenmesine sebebiyet ver _ En önde gençlik teşkilatları . 
bitaraflık devam edecektir. miştir: nın bandoları geliyordu. Bunla_ 

''··· Yapılmayan Türk anlaJması .. F k t., o h rı bin kadar balilo, hakiki, kü-a at sempa ı... usus meç- 0 . k R d 1 h . . . . 
lıt huldür ıc au 0 P ısmındekı pı - çük tüfekler taşıyan baldırı çıp. 

>ı>r. tı1ka. bil taraf da aynı işi yapr. B k. 1 d" w t ft d lot çok enteresan akrobasi nu _ lak çocuk askerler takip ediyor. 
l. k b u ayıp ara ıger ara a a . 
•1~h ı uçuk sene evvel Ciano- ld y 'b' h. ld h . t . maraları yapmakta ıken makine-
~.. aht arasmlda tesbit edilmiı o- 0 ugu gı 1 ıç e e e~mıye sız sinin birden süratini kaybetmesi 

·• <ını olmıyan kazançlar tekabul etmek- .. . A 1 k 
bıı a a~a, iki buçuk sene sonra . uzcrıne anı o ara yere inmeğe 
J,_11o.~ın Yedisinde (1) yeni bir an. tedır. 

1
A bi M"" 

1
.. A mecbur kalmış, plfuıörünü büyük 

'L"" 1 Evve a, ze us uman rna. b' t 1 kl .d tm w 
~~~ o arak bildiriliyor ve geçen y 

1 
ır us a ı a ıı are e ege mu • 

'<ilrt vutlugun talyanlar tarafından a- v ff k 1 D' k R d 1 h h 
~crı· esi günü büyük merasimle .. a a o an ıc au o p al. 

ınd lınmasına mal olan Turk anlaşma- kın ortac:ına diic:mek tehl.k . . 
~ ı.. e imzalaruyor. Japonları T'" k. Al · · ~ ""tS ı esını 

"il sı .. 1914 te ur ıye manya ıçın berataraf etlnicı ise d b. d b' 
>~rı anıa!ı.maya sürüklemek isti. . b' .. f"k . Al '"' e, ır en ı. 

ar :ı kıymetlı ır. mutte ı tı. manya re siddetli bir rüzgarla yere du"ş. 
tıtu~1:· F'akat aldıkları cevap biraz ~ 

li •ı'k onu kaybcttı. mesi bir kaç metre öteye kadar 
h görlinüyor. S R F 
<;llg" onra om~nya... ransız ve taklak atmasına sebebiyet ver -

~t e un Avrupayı yirmi beş se· ltalyanlardan zıyade Alman~ardan miş ve böylece beş seyircinin de 
t~ ~~elki vaziyetinde kabul et. korkacak olan Rom~ny~ .. Nıhayet üzerine çıkmıştır. Bunlardan ikisi 
~e/·ııındır. O zamanki gibi yek- ilhak edilmek tehlıkesıne maruz ağırca yaralanmıştır. Bilhassa 

~.ı ~ne ınuarız iki onlaşma gru. kalınca çok geç olarak Fr~nsa - kafası parçalanmış olnn birinin 
~ir, t~lltakamm taksim etmekte- tngiltereye iltihak ~ecektır. . hayatından endişe edilmektedir. 
llıııcı akat o tarihtenberi birçok Amerika Birleşık devletlerı Pilotun yarası ehemmiyetsizdir 
'lıiıt~;aın !değişiklikler husule gel- hakkında hiç bir ~ey söylemiyo- A . . · 

l · 0 1 .. k··t ı·y..ıde Ja Bu f ecı kaza herkesın neşesıni 91 rum. narı ur u en en z "" · .. .. . 
~;~ '\ teki gibi, Alman yanın ha. ponlar<lır .. Net ekim bu sebepten ~~çırnıd dı~. w h

1
nlk buyuk bır keder 

!stnnlrnl 4 üncü icrn nıcmurluğıın. 
dnn: 

Kumkapıcla Musolln cncldeslııck 

33 numaralı lı:ıncdc mukim iken lın · 

len ikamclgfıhı meçhul lıulıınnıı Asıı

dor namı diğer Ağnc:ın ve Moksul 
ve Hopen ,.e Sirpuhiye: 

Ölü doktor Boi;os lnceyan vere. 
sesinden karısı Arosyak lnceynnın 
bir kıla 20 m:ırl 338 tarihli ipolek 
senedine müslen iden ve iki yüz li. 
ı·o muk:ıbilinde birinci derecede İ · 
potckli Kumknpıda S(•yh Ferhat ma
Jı:ıllesinclc Musalla caddesinde 33 nu 
m:ıralı nıaa lı:ılıçe hir bap lıaıll' 

hakkında gönderilen rehinleri pnrn
r:ı çeYrilrııe yolilc iiıleıııe emri ha. 
len ik:ınıclgahınızın meçhul lıuluıı -
ınnsı lı:ısebilc ödeıııe emrinin otuz 
giin miicldclle JHinen lelıliğinc icra 
hakimliği tarafından karar verilmiş 
oldııljundan lıu miicldel içinde bor . 
cuııuzu !!O mart 338 tarihinden ili-oldug~ t . y. ·r· k Ok ıçın e agı mıştır. il \r u grup, ceme tıgı mesa- bütün donanmasını pası ı ya. 

~~tbe nüfus bakımından, zarar Ye nusuna gönderdi. Maamafih bu --------~----- bnren man faiz ödemediğiniz Ye.r:ı 
"t g·· .. d y k Adliyenin yaz tatili yine bu müddet içinde lıorcun hir 
• ozonün.de tutul ugu ta - vaziyet iki sene harpten sonra ~ k kısmına veya tamamına lıir itirazda 

t;-ı, i ' azançların zararları geç- 1917 deki hareketini yapmasına Adliyenin 20 Temmuz.da başh- lmlunm:ıdığınız takdirde yukarda ~ö 
ı'. Yle b .. k •. "" a lt ugun es ısıne nazatan mani değildir. yacak olan yaz tatilinde nöbetçi zü geçen Sll)Ti menkulünüzün icra 

ş.. UV'\retli bir vaziyettcl:lir. Minhaysel mecmu, Fransız - kalacak mahkemeler, henüz Veka. \'C if11ls k:ınunu ohkumınıı tevfikan 
~ ~:Yle ki: liitler Almanyaıu, İngiliz Birliği diplomatik bakım- letçc tebliğ edilmemiştir. Ancak nçık arttırma surctile p:ırnya çevri -

al f lece~İ rehinleri pnrnyn çevirme )'O• 
ı, l Almanyaya nazaran Al· d:ın 1914 tekinden ıdaha ena va- sıraya göre 2 inci ceza ile 2 inci lile ödeme emri tchli~I makamın:ı 

t <ı l> 0 reni, Slesvigi, Dautzigi, · ziyette görünür. Fakat bütün .di- hukuk mahkemesinin _çahşması .koiın olmak üzere füın olunur. 
r .isya Pt"J!'nyasmı kaybetti. (Deı·amı 11 incide) muhtemeldir. _{K. l. 125). 

' .. 4 

Duçenin önüm1cıı gc çcn 7aidın s1tvan*ler 

du. Bunların yüzlercesi de tram
pete çalmakta idi. Bunları taki • 
ben de küçük ltalyan kızları si • 
yalı beyaz elbiselerile geçtiler .. 
Bilfı.hara Oviedo akademisinin 
meşhur talebeleri geçerek beyaz 

yakalı siyah ipek elbiseleri için
de ltalyan kadınlığının güzellik, 

tazelik ve sağlamlığını göster • 
diler . 

Bunlardan sonra fötr şapkalı 
faşist talebeler geçmeğe başlatlı. 

Nihayet kadın kıtalarınm piş. 
darlan göründü. Diktatörün bir 

tebessümüne mazhar olmak için 
Romaya yüzlerce kilometre mesa. 

fede, ailelerini, kardeşlerini, ni. 
şaıılılarını, kocalarını, çocukları _ 

nı bırakarak gelen her içtimai 
sınıfa mensup genç kızlar, genç 

kadmlar, olgun kadınlar ve yaş. 
lıca kadınlar sıra sıra geçtiler. 

erbabı kadınlar, artistler, bfsili • 
letçilcr, otomobilciler geçtiler. 

Her meslek grupu büyük bir al. 
kış topluyordu. 

Fakat bilhassa, sarışın olan Ve 
nedik ve Fuime kadınları en bü

yük sükseyi yaptılar. Bunlardan 

maada Alman gençliği namına 

bir heyet te resmi geçide iştirak 
etti. 

Bunlardan sonra da Umumi 
Harp, Habeşistan harbi ve lspan. 
ya harbi hasta bakıcıları başla. 
rmda gaz maskeleri olduğu hal-

de Uç kamyon üzerinde geçtiler 
,.e resmi geçit nihayete erdi. 

Bu muazzam kafile Venedik 
meydanında uzun uzun Duçeyi 

alkışladı. Duçe dokuz gere bal. 
kona çıktı, dokuz kere selam 

verdi, dokuz gere tebessüm etti. 

Fakat hernedense nutuk söyle -
medi. 

He~ oj:llıı 4 üncü sulh lıııkuk Iırıkinı 

liğinden: Beyo~lund:ı A~n llaınnmın 

Bundan sonra da köylü kadın
lar geçmcğe ba.'Jladılar. Faşist o. 
lan bu köylüle>r, mahallt kıyafet
ler giymişlerdi. Ve bütün bu kı. 
lalar askeri adımlarla tam ya. dn eski Dnllncı cıkmnz, yeni J.fıpneı 
rım saatte Duçenin önünden geç- çıkm:ız sokağınılo 1 Ko. Ju c\'Clc o
tiler. ıurm:ıkl:ı iken 13-2-93!l tnrihindc 

Piyadelerden sonra başlarında 
mızıka olmak üzere kadın süva

riler geçmeğe başladılar. Bunları 

omuzlarında skileri ile dağcılar 
takip etti. Sonra sıra.sile omuz. 

larmdo. küreklerile Venedikli ka-
dınlar, mavi beyaz elbiseleri ile 
Napolili kadın eskrimciler, daha. 
sonra her türlü serbest meslelt 

ölC'n Andre:ı kızı '\'C Todori Pelropu
los zevcesi Angclikinin terekesine 
mahkemece el konulmuştur. 11."ın ta
rHıindcn b:ışlam:ık iizere alacak ve 
rccck ve sair surcllc nl:ıkadnrl:ırın 

bir :ıy Ye varislerin üç oy içinde Dey 
oğlu 4 fınciı ımlh hukuk mnhkemesi
ne h::ış\ urınal.ırı Ye müddetinde baş 
vurmayanlar hakkın~ b~ - -
deniniıı 5G1, 5G2 ci m:ıddelcı ~ lıii
kümlcri tntlıik edileceği ilan olunur. 

,(K. 1. 12G), 



8 - VA.KIT 1 HAZiRAN 1939 

P t• B •• •• k J7 Jl Ruznameye arınan Molotofun b8yanalı·e h ft 1 calı ......_ ar 1 uy ti ~~uru ayı Ankara,1~~·~~~~~> -Dn· ıı .. ettıtın1!".,!:,7'::!,ı U a a ~apl a ""-
~ - • . . . let demlryolları ve limanları it· bir Uert adım tellkkl edlleblllr. maç.ar 

Aınkara. 31 (A.A.) -i>a.rti be. I Memleketi iyı bır şose şel:e~:e. ~tk ahlakını ve selAbetlı karnkıerını letmo umum mUdUrlUklertnln l tnglllz - Fransız projesi, Sov- a-.ıen Terb" · ı ~--L·-1 SOl-
·r · k b'lr.k· ı ı::u ıyeşı •-ı;ıu tinci bllyUk kurultayının b~ün. sine kavu turmak için yaprlıp 1 s:ıt eımıycce ,.e 1 

'1 15 manev teşl!lllt ve vazifelerine dair 'yeller Birliğinin Uç kUc;Uk Bal • F tbol A: ... ı.w _ı __ 

b.k d"" ' l d bünyemizin sıhhat ve sclômctinl le- 1 ıesı u ,.....gm-: 
kil ildncl umumi toplantmmda, tat ı e ı.:ece < o ıın pror;ram :ı min edecek bir tcrb 'ye vasıtası ola kanun lAyihası ve lstlklll harblıtık devletinin mUdafaası için 3-6-1939 Cumartesi ctb'll 
kurultay program ve niz:ımname milli iktu:at icaplarile yur4un rak inzibata alınmuı " alAkadar malöıler•ne verilecek 8700 llra

1
tnglllz ve Fransız yardımınıı yapılacak maçlar 

encllmeni raporunun okunması. emniyet ve mildafauı duşünce- makamlarca clalıa ı.ıkı bir milraka. para mUkAfatı hakkındaki llyl. güvenip gUvenemlyeceğl me· TAKSIM STADI: 
nı müteakip parti geml sekreteri sine dikl:at e:iilmesi ve ehemmi. heye tabi tululabilmesl için eski SO balar meclis ruznameslne alın • selesini ~ açık bırakmaktadır. Galata Gençl _ Bo kurt. 
doktor Fikri Tuzer kUrsüye ge. yetle merkc=leri bağlayıp ar.a inci m~ddenin bu işe. alt fıkrası tevsi mtçtır. Almanya ticaret müzakereleri- t 

14 
H k er. Ş k"z çanıt-

lerek program ve nizamnamede~i yollardan birkıemı ile bi.iyUk köp 'e ) enı proıram proJesinde 30 uncu d b h d 
0 

a te. 8 em• ev 1 

•~dlll-..ı- sebep ve zaruretlerini ··1 · d • 1 t.. tı 1 .: madde olarak tesbit ed'ilmi~tir. Danı'marka Almanya nln akim kalmasın an a se e Yan hakemleri: Rıfkı A'a#Y 
w. oı:ıuD r~ erın eve ~e }ap rı mal!ı, \l., c - adil işler: Molotof, bu müzakerelerin bir Halid Uzer. 
izah eden aşağıdaki beyanatta la~et .• yollarının umumt ve mm. Tevkilhane ,.e hapisaneler: ki · 1 d gUn tekrar başhyablleceğln1 Anadoluhisarı - Dcınirt 
bulunmuetur: takan ~a~ımla.rdan .smı~andı • ı llapisanelerimlzin tevkilhaneltr • p8 I imza an I söylemiş n mUteaklben demiş- Saat 15,45 te. Hakem AdnaA 

Aziz arkadqlarım. rılarak ıyı geçıt verır bır halde den ayrılması hakkında ötedtnberl Berlin 31 (A.A.) - Hariciye ti ki. 
Ynkaek tasvibinize arzoluna!l bulunmaları için daimf tamir iş. 11ıüıtüğümüz nokta! nazarı muhafaza N v' Ribı..•ntrop ile Dani r · k U d 

1 
de kın. 

. . k" azın on •u... • Taarruza. arşı m ca e e Yan hakemlen· • S tkı E-at yeni parti program ,.e nızamna- lerıne dıkkat edilmesi ve devlet etmekle beraber ıenc ya~ıa ı me' • •ı 
inıtıı tetk·k· başlamaz.dan 1 yapılan ile tıehircilik işlerinde kur ve mahkQmların bü}ükltrden markanın Berlin sefiri Zahle saat yerimiz ön safta olmalıdır. Fikret Kayral. 

~es bundan ı ınelk" kunılt teımı"k li.nl 1 .. anı bulundurulması hususunun le- 17 de Hariciye nezaretinde AL Japon)"aya gelince, Sovyetler Betiktaı - Vefa. Saat 17 vuce evve ı ayını. • ve p ı esas ara gore . d 
64 0 

.. 
, __ .bul •-ı- olduguw program çalışılması hususundaki ehem mın e~ilmesi llizumu a . ne~ manya - Danimarka ademi teca· Birliğinin dış Mogolistanln mev· da.. Hakem Şad Tezcan. 

zm aa el.&&U9 • ınaddcnın son fıkrasında tasrıb edıl • . d ktı bl y h k · F ·d 
ve nfpmnamenin bazı kısımla • miyet göz önUnde bulundurula • 1 • vilz paktini imza etmiflerclir. Bu cut karşılıklı )ar ım pa • • an a emlerı: erı un 
rmda yapılan değişiklikleri ve rak eski 26 ncı mr.d<lenin aon fık. m ~t~ Hayır cemiyetleri: pakt ile her Ud millet hiç bir ıe- zl bu memleketi Japonlara kar- ve Necdet Gezen. .. " 
konulan yeni hUkUmleri hullsa. raları daha vhıh bir eekle kon. Amme hizmeti ıaren bayır cemi- beple birbirine kartı kuvvet kul. şı mUdafaaya mecbur tutmak· 4 6 1939 Pazar pnll 
tan anetmeyi ve bu sleği§ikllk. mUf ve yeni 'rl ncl maddenin IO. ycllerimizin "e bllhaıısa bunlardan lanmamafı taahhilt etmektedirler. tadır. yapılacak maçlar. 
lere lebep elan hldiae ve mec. nuna eklenmiftir. ıımum1, hususl ve ~ledl biltç~ler- Çin hakkında, Molotof Stall- TAKStM. STADI: 

buri tI ı dıLrt rk n.... . B - ......... T • T .. T h. VE TER den yardım ıörenlerınln ıeıı,ı ıüze) Yunanı"stan da sı'IAh ntn ( Sovyetler Birliği taarru- Beylerbeyi - Kadıkiiy.por. ye ere u ııene 1 m"'9"" ıvı~ ALlllvı • sarfiyat n israratıa bulunmalarına • 
hede ft tecrllbelerimize mUate • BiYE: mani olacak bir ıekllde murakabe. za hedef olanlara yardım ede· at 14 te. Hakem: Ahmet ,. 
Dit kanaat ve dUIUncelerimizi la. l - İlk tahall: Jeri lilzumla Te faydalı ılirilldülOıi- llttnl lhOIClkllr cektlr) ıözUnU hatırlatmı• ve Göidün. 
uca Jah etmeyi lUzumıu ve fay. Aziz arkadqlanmm ela mald. den bu elbet de yeni ted•in e~Uen Atina, 31 (A.A.) _ Atina A. "Çinde filhakika bu yardımı Yan hakemleri: Rıfkı Aksl1 
d&b bD1arJk huzurunuza çJkmıe ld .. "-• bil mllll talim 68 inci maddede tebarüı etUrılmtı . bildiri yaptık,, demiştir. Neıet Şayan. 
~ . 1 ~~~~ d~u ce:: tir. J&1111 • yor: Molotof, Polonya ile ılyaat SWeymaniye, Şifli - Kasııllf" 
Ara.dqlaı • ·de ktir öv tm kul1 Nizamname Yunanıatanan bir ~ok ukert munasebetlerln geçen •ene nor fi, Galataıpor. Saat 15,45 to. 

gı rme • gre en o arı- tak 1 da 1 -
Heıplnbce maluır.. oldugu tıze_ nm ldf ytaizliğin kö kul Aziz arkada,lar; m n a ann ceçen ıene er ya- mallettltlnl ve bu sene de blr kem: Sami Açıkoney. 

A. id&dilncil. büyUk kunıltayını. 1 aazl - r:.ı: ~mi- Programda yapılan delişlkliklerin pıldıfı Dzere bu sene ide Atina, Ti· ticaret muahedesi aktedlldl. Yan hakemleri: Ziya Ku 
mi bı.rti 'pl'l\Cn'ammııza .lllveten ~ ıgma . en • ve )"eniliklerln nelerden ibaret bu- re ve Halaia mıntakumı ihtiva ıc.ı i blldlrmlettlr. ve Bahaettin Uluöz. 

~-;- ·-•· • zın bu yU]mek emelini tahakkuk lunduğunu anetmlı bulunuyorum. 6 n v 

~olduğu_ ana prenalplerle ettiretiilmek için Maarif Veklle. Sözlerime nihayet •ermtden biraz eden birinci kolordu dairesinde Aland adaları meselealne te· Galatasaray - Fenerbahçe• 
partı program.upız cldd~ mute- tin.iz IOD senelerde bu mevzu t1- da nizamnamede ıareeelinlz yeni henüz talim rBrmemiı olanlar ıi. maı eden Molotof, Sovyetler at 17,30 da. Hakem Tank öı 
kAmll, blr ~ alnut. "~ıp>a zerinde yaptifı tetkikat netice • maddeler hakkında maruzatta bu· llh altına alınacaklardır. Bu talim Birliği, slllhlanmaıının Sovyet- cin. . 
al8temlmizi tayin vv giaeceğiınlz sinde köy efitmenlerl yetiftlrip lunac~: devresi bir kaç ay ıilrecektir. Ier Birliği aleyhine olması ka- Yan hakemleri: Nun Boııat 
yotmı JRlkametinf earlh olarak çalıetmna uvafık görmtl.f lllllrsıniı ki, tlmdlye kadar merl bil 1 bu adalann tekrar u- Şan Tezcan. 
teeblt eden bl -·"'"-eti lk.. yı m ve olan nlıamnamede ıenel ba:tkan ° an -----------

r yasa UMWU3 az zamanda önemli 80JlUçlar elde vekillllinfn kime tevcih edllecell- iki Kont öldü kert hale konulması me&elellD· vu·· ksek AraP 
tlap efim11tir, etmi§tlr. Öğretmen gönderilme • ne dair hitbir kayıt mevcut deill· de allkuıı kalmadı,. demiş. 

Kel&, parti nir.amnamemizde sine imklıı bulummyan köyleri. dl. Bn cihetin nzıh ve her tnrlü Lublin, 31 (A.A.) - Kont Sta. Ur. 
ig ~ lg1n çok ameU mizin öğretim ve efftim iglerin- tereddüde mani olmasındaki ehem- nialaı Zamoyaki ile Kont Jean -----------1 komitesi 
ve tatbikat bakımından da o nis. de köylüye rehberlik etmek üze. miyet baha muhtaç olmadıtından Tyulriewics bucilıı bir tayyare işçi mümessilleri intihAb• 
bette faydalı bir tekil almıftır. re hmsual tekilde yetlttlrilen ve 27 inci madde bu maksadı ıemln i· kuaat neticesiri:le Blmutlerdir. l ld (BGf tGTa/ı 1 ıfltMIJ 

Bununla beraber umumi idare •ı..+1..11---,_ • çin llbe edilmiştir. • • • UZI 1 I Aynı amanda PUlatin Arap 
yewırwu~ olan bu köy efit - Niıamnamenln 28 inci maddesi Her ıkiaı de bir turizm tayyaresi. • .-.,.fllllll"'!ll .... 

heyetiniz dardtlncll bUyWı kunıL menlerinin çalqtmlmuı ve aayı. de yeni bir bük6m olarak nazarı le Lublin eyaletinde klin Mied- BUtUn if yerleriodeld mumu tiW medlal de bir be -. 
taydan buıUne kadar geçen dört lanmn 8llratle çolaltıtmuı mu. dikkatinizi celbedecektlr. HllUmet cz'deki malikineıinde Kont sil lnUhaplarının dtın son gtınU neıredere1ı: ,okae1ı: 1ı:omlte Ut 
MMllk mUplıede ve teertlbelerl vafık g&merek köy Jlt okul .iti- ve Parti blrllline dair ıenbaıkur syr dr odd' . lki .. • idi. Fakat bir çok yerlerde he· huıuıta milteaanit oldufuılU 
ve .blllıaua değİIJlıez genel b8f. ni ve prog:rammmm blı mevzua tarafından 11-1-936 tarihinde iltlbu An e Pot yı evve gun zı· nUz seçimlerin tamamlanmadıtı dirmittir. · 
kannnnm yWuJel ilham ve kıy • alt an& htıkllmlerlnl yerine ptlr. edilen karann tatbik mevklinde yaret~ ritmiılercllr. Dün aynı tay. görülmUt oldulundan ~11 mlld. MecU. mtıcadeleye deftlDS 
metil ll'latlan netloeal olarak mek IQhı lıa lılatentn Jlt tah.. kaldılı Qç seneye )'akın bir zaman yare ile hareket ederken tayyare. det 16 hazirana kadar usatıl- metmiı bulundyfuna Dbı 
~ programmımıl& ve gerelale BU ha1dmlc1akl .. ~ g&den ::;'~~~~:rt:~:~d:u 01::~ ala kanadı blr çite ~k kop- mı,tır. tedir. 
nf•maamemilde bazı tadilltm uzakla,tınlmabızm-TamJm ve kanaatini tnlll etmiş ve bir mnra. muıtur. mUdclet biter bitmez a111t Bununla beraber, mutedil -,; 
y&pdmummr ve yeni bir ild M&· fnlrf .. f ettlrlmeai m•badlle prog kabe clhaıı .olan partiye daha tmin Buna rağmen tayyare 100 met- gUn it lhtiWlan niamnameei ele ler, yeni lncflis polltikuımll_~ 
im aulma11nı lbumlu görerek ramm "5 lncl madde9lnc1e gör ~ ve salim bir faaliyet lmklnı temin kada üb imi f~ b" tatbik mevkilne konulacaktır. vibine dair Plliıtin Arapl&flllll"" 
bu ımvmlara alt lıWdlmlerl ve dutUnilz '"B" flkruı tedvin edil edebilmek tein enelemirde ,;enel re r Y e it at ıru binlerce imza toplamJflanbf• 
delfllkltkleri fhUva eden, yeni miftlr • sekreterlikle dahiliye HkAltlnin bir- sonra civaıfdaki tarlalardan birine :...--' 

program ve ni•mname projele. • f birinden ayrılmasına lllzuıa ıörül- dUpilftUr. Tayyare parçalanmq Selçuk enstitUsUndıki Buz yu·· z pa ray• ~ 
rlnl huırl&IDJI • .ıu.-ı. h 

2 
- YUbek tahail: mnttn. ve içindekiler ölmüttlir. defile tekrar edı'ldı" ve 3

---. uzu. UnfnrsUelerimiıle yüksek okulla- A:rni sebebin villyellerde'kl teşkl· il" 
nmuıa •unm\lltur. Yilkaek ku • rımızın kendiJerlnden beklenen llim lAtlar üzerinde milessir olmnsı icap Sedçuk kız sanat enatitUıUnde Dahiliye Vekiletinin lpn , 
rult&ynmca tefrik edilen encll- ve lbtlsaı elemanlannı yelitlirecek e~eceğinden. ~·ıllyet parti. reisl~kle - Şehir tiyatrosuna eser evvelki giln bir defile yapıldıtını, rine belediye buı müteabld of1 
men tarafmdan tetkik ve yllbek ve memleket dahilinde ilmi hareket rınln de valılıklerdtn telrık edılme- göndereceklere yeni tebliptta bulunmuıtu. ~ 
ta.ribinlze arzedilen ve parti. lere destelı: ve kaynak olabilecek bir sine zaruret basıl olacatını lakdir . . • .. .. .. birçok güzide. davetlilerin bulun- ahit iıtenen ıeyleri yerine r-~ 
mJsin program ve ninmname • mükemmeliyete eriıtirllmeleri n buyurursunuL Şehir Tıyatroau Direktorluiun· duklan bu defılede talebelerin teı- mittir iıtanbulun muhtelif , 
lllııdek1 walara do«unm&yan ve bunların ~)'1 itibarile de colalhla _ Esasen ıtnbaşkurun :ruk~rıd:ı ar den: bir ettikleri eserlrin büyük takdiı lerind~ki 

78 
ba ide bus yUJ fi'! 

yaımz iç al al rak maarıf vekAJelinin idaresinde zetllllm karar~ndan kasledılen ıaye 1939 - 1940 Tiyatro meni· topladığını yumııtık. y ~ 
ç l§Dl arnnıza ve par. blrleıtirHmeleri maksadile 45 inci bilk6met n Parti itlerinin bir ahenk mind k 1 • ta i. Talebe velilerin muHl!'ane mU. raya satılmaktadır. Her d t 

ti teoklll.tmıızm organizuyonu. maddenin eski (p) fıkrası tevsi Ye dahilinde sevk ve idare ediJmul im e oynanaca eser erın ın . . d fil kapısında "Burada bU% satılıt• 
na taallilk eden bu yeni hüküm. tavzih edilerek )'erine Ce> fıkrası i- klnının temininden ibaret iken fine bqlanmqtır. Yeni piyes ran. ra~aat ve ncala':' ilzenne • e e loıu lOO paradır., levhalan 
terin muclp lebeplerile ve aırasile kame edilmlıtir. maksa~ın hasıl olamaması n buna dermek iıtiyen m~han-ir ve mU· dün t~krar e~ft talebelenn ~ mııtır. Zabıta memurlan bur~ 
mUcmeJeıı arzedecejim: 3 TUrk dili n .... ..;..Aa ç·ı- mukabil matlup abeqln behemehal tere· 1 rin eıerle "ni (tercüme o- aerlen g6aterilmiı. bilylik memnu- sık sık kontrol etmektedirler. 

- -~ -.uv· tesis ve teminine zaruret bulunması ım e n . . · 1 Program malar: ııenel sekreterlik makamında bulu. lanlar asıllariyle beraber) Şehir uye.tı mucıpdi:: m~~ur. i ikbal Ancak bayiler müıteriler~ 
k rtl kabl d T . D 1 ~.... s: Bılhaasa aıf u•retmen . ....._ d h" b" A _ lKTISA.T· a - Dil lıl: naca ıatın pa nesin e 7er ıyatrosu ramaturc u•- gun. • d ""la lb" 

1 
aıtenen DU&\Ar a ıç ır a 

· p al ı tti i ti • ve Ulemn -ptır ı.. n e ıse er. ,.... ı _Zirai kredi: roıranun 44 nncil maddesinin (1) masını cap e nn ş r. dermeleri alin olunur. ..w .1- • • • yapmadan vermektedirler. ıwa 
Zirai k h Te (h) fıkralarından anlaıılacalı Bu suretle ıenel sekreterin, hal- le Moda oıretmenı Neyır ve Meli. i kii da • le 

kredinin, ~ bUyU e • Tech Ozere mllU dilin teklmülü ut- km ıikAyet, dilek •e ihtiyaçlarına Kabul ve temail edilen telif e. hanin ppkalan çok befenilmittir. r ı ~rma.1~?1 veya 1!,Sil 
Wlerl olan çittçinın işletme llel'. runda ılmdlye kadar aarfedilen ha- müte3llik meseleleri kabine 'eki ar- ıerlere aaff hhılattan yüzde on, Bilhaıaa Apre midi ve elbisele- lanmaaını ııtedıeı .zaman 
ma,.ı UD.IUrlarmı tam':"'Jamalr, yırlı calıtmalara devam edilmekle :ada,ıarile ıörüıüp anlatarak hallet tercümelere yüzde bet verilmek· rinin büyük bir sevkle huırlandı. prda b~nun çareaıne bak nıJ• ..... , • • -... 
zirai J8tilıaall verimlendırmek ve beraber bu kutlu ıayretler neticesin mesl ve devletin iç ve dı:, pollllkası tedir. ~ dikkati lbetmi ti buzun kilosunu yilz panya ._. 
ebilleotirmek, çiftçiyi toprağa de elde edilecek aemtrelerclen bü il7.erinde denmh bir suretle teoev- ı.• nınn ce • 1 r. yoruz. Ambalijına, ipine ve P 

ve zira! iıletme vasrtalarma sa. tün ilim ve tedris milesseselrinin is vür ederek parti i!lerlni ona ıöre punun) bu pek mühim ve hayati Kız~anmızı yannkı ha~a~ tam dına kanpnayu, çünkü sizden 
hip L-'--k . t ah-·" . Ü tifade edebilmesi lcin bu işin Maa- sevk ve idare edebılmesl milmkiln vazife ... ı lamamile başarabilecek dlnr minuıyle huarlıyan bu cıbı okul. la _,_ ,_ r•r 

.IUUWI. , zıra m ı:Nüenn s • it v k., d J ~ • • ııL para ""na .. cezaya ~ rl1m Ut k ak r e uelinee 11kı ve tumullil bir olacağı ıibi parti batkanlıkların an bir kuvvtt ve zinde bir uzviyet 0 • ları cadden tebnk eder daha yua· d kteclirl 
ve N mı olayıa,tırm nezaret altında dilzenltnmesi unun ayrılan valilerin de p_artl lılerlnl az lacalına kani bulunuyorum. ıek muvaffakiyetler dileriz. eme er. 

ve artırmak huaualarma clddt 1örillmil1tllr. cok bir devlet işi addederek bu it· Aziı Te muhterem arkadaılarım; 
8

. __ L '-~ } k d Bayiler de bunda haldıdır• _._., 
bir ehemmiyet verdiğimiz için bu b - Tllrk laıaı ve ansiklopedisi: lerle allkalarını temin edecektir. Nizamnamenin timdi sıra itibarile lr aanleJUir 1 & VUI yüaden birçok kimseler bUI .,.: . 
clhetler 'I ncl maddenin "B" fık. Simdiye kadar tedvini müyeuer Nizamnameye koydulumuz 3·enl 138 inci olan eski 128 inci madde- nihayetlendi mamaktadır. 
rumcla yeni bir hUkUm olarak o~amıyan Tllrk lıltat Ye anaJklopedi hükümlerden bir kaçı da partimizin sine de nazarı dikkatinizi celbelmek Afır cea mahkemesi dlhı, çok 1p. kilrt veya diler madd 
tavzih edllmlttlr. sı?in bir an evvel hazırlanabilmesJ B. M. Mecll~indekl ana fl'Upundan isttrim. kurn&F.C& yapılmJI bir sahtekar. buzu amball" mak ta _ ...... ~.--. 

2 Ti t Ubadeleai· lçın eski 45 inci madde buna alt bir başka (Parti miialakll ırupu) adı i- Bu maddenin partlil mebus arka. 1ık uhak ln1 kara batla . af .l yap. di~ .. d 
- ca.re m . • . hük4ın ilbesile ıenltleUJmlt ve bu le yepyeni bir mOrakabe ununun datlarımızı bir takım memnuiyeUe- m • emes ra • h!r ~ ı ıcabettir •- en 
12 ncl ma.ddeniıı eaki eeklin.. sureUe yeni 49 uncu maddede 16rü- dolmasını temine maıur olanlarıdır.Jre riayetle mükellef tuUulunu bilir. mıştır. bır bayı bunu yapmamaktadrt• 

de bulunan ve ticari mübadele • len şekle konmutıur. Partimizi, tıpkı diler fl'Upumuz siniz. Bundan maksut olan ıaye, ar- Sahtekirlık auçlulan Perlkli, Pula da para alamamak -...,, 
yi allkalan~ llOl1 fıkra, Urtı- 4 - Halk terbiyesi: 1 gibi B. M. :Meclisinde temsil edecekftadaılarımm haddizatında belki.pek Anestf, Yorgi ve Katina admda 1 Bazı mütteriler tepsilerle. 

4 satdiyatnnı:un istikbali noktaam. a - Halk odaları: olan mllslakil ırupun ne suretle ıe. 1 mc~ru olan bir takım haklardan bir kadm da olmak Uzere dört sair kaplarla yahut tedarik ctv': 
dan faydalı go··rlllınediği i,.in kal Kliisik okul terbiyesinden ha,ka j ~kkül edecdine , vazife \'e ııalAhl !mahrum etmekten zi)·ade, aziz parU kietidir 

1 
i . 

1 1 
b• al bil ktedit• 

'il • i 1 k" b.. ilk kü . il . . 1 d .•. t 1 1 . . . . .y • er ıp er e uz a me -:-ıAL: dmlmıftır yurt ç nde ı uy tlenın kültür Ye trının ne er en ıuare o aca- mazin yü'•~ek otorıteı;ını ,.e nla- B larci p ·kr b" gUn Ba . ahJP"".: 
• . se,·iyesini yükwllmek ve görü,Jerinı i Aına mütealllk tafsillılı nizam ııamr. kalı arkadaşlıırın şah!lll şeref ve hay un an ~rı 1 ır . • Dıfer taraftan buz milte ~ 3 - El itleri ve küçük sanat. düzellmek, inkdAbımmn kutsal ha- inin 117 inci maddtslle 124 üncil macllsiyellerini korumaktan i!Jorelllr. lıltpuarmda Olımpiyonun dille• belediyeye müracaat ederek tof... ..._ 

lar: lıra ,.e heyecanlarını yaşatmak, pıır 1 dtsi arasındaki G maddede bulacıık- 1 Bunun da yüksek tas,·ibinize lbık k~ma giderek. 4 liralık bir çanta
1
havada depolar nda yapılan ~ ~ 

El işleri de dahil olduğu halde ti umdelerimlzin temiz manalarilt! sınız. lıörüleceğini ümit edrrim. almış, bdllun ıçln dUkklncıdan Jarın satılmasının önüne CeÇP"'"...t;. 
JttlçUk sanatlanmnm inkip.f et. icaplarını öı}retmek, hülAsa, ,.alanı ~zi~ arkadaşlarım, . . . . işle aziz arkado!Jlar, ıerck pro. pullu bir fatura istemittir. Fa • sini, bunun mukavele ah1'1.,...-' 
Urilmeal ve halkm mutat itler 1 daşları bir ırada ve bir emel ufrun Çe)rek asırlık sl)·aıııf tarılıımu:ın ıram ve ıerekse nlzamname)·e ko. turaya pul yapqtınrken Perildi kır ld I b"ld. • tir 
haricindeki vakitlerinin heder da yürütmek makudile kurulmuş o· P~k d:ıtda~~lı ıecen ııafahalı ıözö-;nan belli başlı hükümleri anelmiş muamele yapılmuı iç~ pulunlay ı 0 u unu 1 ırmıt ~ 

. lan balkevlerimizin mefkılr mesai- nune ıelirılırse tek fırkalı kalmanın bulunu)·oı·um. . • . ~: 
~ye~k kıymetlendirilmeaı ! sinden balkevl atılmasına imkAn ol aziz ,.e mllbarek \'alanımızın yü~-j Diler uCak terek tay ve llhelerl Uat~ ~ bi~,!81; bıraktmml 1 senedin tahallme giripıtf, tO il 
gibi ahıren küçük görllneıı hu. mıyan yerlerin de istifadesini temin sek menfaatlerin~ en ~>·gun bir sı. hakkında ayrıca iıahat verip de ve Oli:npıyoya __ r.a.attıkta.n IOlllf Ollmplyonun itiraz edere~ 
9USlamı hakikatte ne dereceler- ,-.ek üzere halk odalan tetkllAtının yaset oldulu teshm edıllr. Fakat bu kı>·metli vakitlerinizin israf edilme. ra gitmlttir. delumumllife mttracaatr tlJf' 
de mWıfm birer lkbu.dt lmll oL ftpilması lllzumlu 16rillerek pro . n~ mu'rnbil tek bir si~ asi te$ek-

1 
sine meydan ,·erme>·ecelim. Naru -1 Bundan sonra Perikll, Ane.ti tı anlaplarak ıuçlular afır 

dulıları meydanda olduğundan bu ll'8mln 51 inci maddesinde bu nok· k~ıle mcn.s~p azadan vu~ut bula~ zalıma nihayet nrirken heplnJıi ve Yorgi mUctereken faturanın ya verilmltlerdir. 
cihetler de programnn•n yeni taya da .ı .. ret edilmiştir. 1 ~ır ~ec~ıs.e kend~ kendınl tenkıı ~ürm~t ve O:uhabbetle selimlar, par ilat knmımı kesip emre muharrerj Mahkeme, Anestl, Yorgi "' ~ 
Mr mdde laaltntll ithal edilmi • b - Sınemalar: le ~ura .. ahe im :Jnl:mnın ela te. lımlzın" ~ed~ül ve inkl,afında ı~ 'roeu kabil 3025 liralık aah- rikllyt birer lleDe mUddeCe • 

I Aramızda ıintmonın, hallı klUll'. mınıne. z:ırurel buldu#:'! r~d ~e in. pek muessır bırer Amil olacaklarına e ~ anı.im . U ~ 
tir. (ftfadde tf), lerlnln ahllk ft karııkterl nzerinde L:Ar edılemtz bir haklkaıtır. 'llk!ek emin bulundulum bu layihaların te bır aeııet t etmifler, bu.. hapee ve Katlnayı da tee 

• - '°9111r, devlet yapılan ft; JaPlllı mGabel ft menR tesirler IÖZ tasvib Ti mOzaheretlnfıe mazhar Ol yftkselt tasTlblnize iktiran elmHlnt jnu Katinaya ciro etmlolerdir. Ka. memek Ulere 3 ~)' mt1ddetll 
tehircllik: 6nQne ıeUrUerek milletimizin ) ilk dulu takdirde (Parti müstakil ıru .'temenni ederim. , - Alkıılar - tlna da icraya mUracaat edere1r, 119 malakQm ebniftlr. 
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Ü ~ Ü 1 

Lehistan tarihind• 
bir yaprak 

P ercy Piple !ngilterenin kü-
tük bir kasabasında otu. 

il!', evinde tenekeden çatal 
iapup Londra pazarlarında 
hayatını kazanıyordu. 

r~n gaı.etelerde en meşhur 
arın teneke çatal ve kaşık
ll:ıücadeleye başladıklarını 
~ hayatının sarsıldığını 

ı. 

~rlar bugüne kadar sebeb
%·olıınamamış olan, kanser, 
te 1rlenmcleri gibi hastalık

!aıı ll~ke çatal kaşık kullan. 
t ıleri geldiğini söyliyor -
~ Ve böyleoo Pircy Pipple 
~:a~aş işsiz kalıyordu. Bir 

1 erı bir tek sipariş alma
<• evvelce yapabildiği ufak 
td~sarrufJar sayesinde geçi· 

a .• 

t gu 
J... n Pcrcy'nin karısı ~fa. 
· tabelb hünkür hünkUr ağ-

' ; ?aşiıyarak kocasına, 
t! Zırn halimiz ne olacak?. 

l'rıd u böyle devam edemez .. 
a a Yiyecek bulamıyacak, 

ıı-c ~a~ısında dileneceğiz ... 
fıfıı~ l>ıpple başını eğdi, clleri

iturdu: 
lld~· gece hiç uyuyamadım .. 

~,Um ve kararımı verdim .. 
bı ı.ık yapacağım. Yapacağı 
~- t ış kalmıyan insan için 
-qıı !>'il 

""zcl meşgale olamaz .. 
~ bu gece işlerinde büyük 
~~ıkta lazım değil.. Ertesi 
i . 1raJıat ederim.. Hatta bu 
~~ın Pli.LrJmı bile hazırladım .. 

llubert'in Şatosunu soya-
d. Biliyorsun çok zengin bir 

ı r ır, hem de şimdi yalnız ya. 
• " l3u kadar servet ona faz
·~a 
· gerek .. Maamaf ih bu gece 
~Olun . k tad a gırece .. 
aı:n Arabelb şaşırmıştı: 

'hır~n neler söyliyorsun? Sen 
atı llız Öyle mi?. 
, ti.ası! olur.. Sen çıldırdın 
L' 
~ söyJenmeğe başladı .. lfo

' ~ kararı kat'i idi.. 
ğ k§arnı bekle, yapıp yapmı
!l~ını görürsün.. Madem ki 
~ ~ bir iş göremiyorum, iyi 

er halde bir iş yapmam la. 
~l'le değil mi?. 
Q ece yarısı Mister Percy, 
c~t karısını uynndırmamağa 

1 ~de:-elc l:alktı, koyu renk 
~ erı, yumuşak papuçları giy

'll' aılı!t eldiYcnleri taktı, anah
leektrik feneri, mum, kiprit 

~ 
11 

ferrua tı da ihmal etmeden 
lıı• liub~rt'in Ş:ıtosunun yolu-
~ -tu .. 
il'ka" k·1 t ·· .. d."kte ta y ·ı ome re yuru u n 
Ja:ece devriyesini yap:ın po. 
lıt tı'a rastladı .. Polis çatal, 
te Ya~rnakla geç.inen bu ada
~ ~ııın bu münasebetsiz saa
~ U münasebetsiz mevkide 
l~~ckıe hayrete düşmüştü .. 
~fnt :Pcrcy'ye buralarda ne a
fıik~ı sordu .. Percy büyük bir 
, ~ anıılıkla cevap verdi: 
~~a .. a.ron Hubert'in Şato~unu 
' ga gidiyorum .. 

)il\~1uhakkn.k benimle eğleni
~e Ilı .. Bunu sizden asla ümit 
~. ın, siz ki şerefli bir insan. 

'~· 
' ~~benim söylediğime bakın 

\ le UZeı.. Sözünüzü doğru ola
(~ abuı ediyorum .. Sizinle bir
l?ı geleceğim, ve ufak bir şey 
, ~Sizi tevkif edeceğim .. 
le 

1 
abuı John nasıl istersen 

~tı.at; sun .. · Seni tebrik ederim, 
tı. ehli imişsin doğrusu .. 

ll 
ta~~a polis Baron Hubert'in 
)411t Un önüne geldiler .. 

J h er Percy Pipple arka ka
.,"ıhtı.'da~nıağa çalışırken polis 

~ti l alektrik feneriyle yol 
te~ c.i Yordu .. Çünkü Baron her 
~ ~ara. kurt kapanları kuar-
~ i ardan birine düşmek teh

Inevcutt tc . 1·latt1 maymuncukla kapıY,t a$i· 
l!oııra polise döndü: ;;,- \ 

1ss6 ihtilali 
nasıl başladı'( 

Çeviren: Muzaffer Acar ----' Yaznn: Niyazi Ahmet 
- Işte John beni beklerken §U 

cıgaraları iç .. Temin ederim ki 
uzun müddet kalacak değilim .. 
Snnada gelmeni teklif etmiştim, 
fakat kunduraların civili, hizmet
cilcri uyandırırsın .. 

- Peki.. Fakat sakın geç kal. 
ma .. Eğer tesadüfen komiserin 
yolu buraya düşerse, seni derhal 
tevkif edeceğim, aski halde bü
tün ilimadını kaybederim. 

Percy Pipple: 
- Sus .. Dedi ve kayboldu .. 

D ercy içeriye dalınca der. 
r hal birinci katın büyük 

bir odasına çıkan merdivene tır
manmağa başladı .. 

Odaya girince doğruca kcniir
daki muazzam büfenin önüne git
ti ve yarım düzine kadar gümüş 
tabağı, aralarına kağıt yerleşti. 

rcrek gürültü çıkarmnlarırun ö
nüne geçtikten sonra bir kenara 
koydu .. Oradan ortadaki masanın 
üzerinde duran yedi kulplu muh
teşem şamdanlara el uzattı, şöy
le bir tarttı, matluba mU\•afık 

buldu, ondan sonra artık bu gece. 
lik yeter" dedi. Boş vakıtlarmda 
sık sık buraya gelip vakıt gcçir
meği düşündü. 

İşini bitirdikten sonra gayet 
dikkatle aşağı indi. r\lutfağın 

penceresinden bahçeye atladı ve 
uyuyan köpeklerin önünden ses· 
sizce ve ça.bucak geçerek tesadü
fen bahçede bulunan bir merdi
ven vasıta.sıla duvarı a§tı .. Şato. 
ya bitişik mezarlığı, küçük ko
ruyu geçti, ana caddaya kestir
meden çıkarak sabahın ilk ışıkla. 
riyle birlikte evden içeriye girdi. 
Gümüş takımları meşin bir 

çantaya dikkatle sardıktan sonra 
hepsini bir kovanın içine yerleş
tirerek kuyunun dibine sarkıttı .. 

Sdfira ellertnı oğuşturaraık ça
bucak yatağına çıktı, bütün gece 
yorulmuş vücudunu serin yatağa 
verdi.. 

Percy Pipple bir türlü uyuya
mamış, güneş ya\·aş yavaş yük. 
selmişti.. Kapının şiddetle çalın
dığını duyarak yataktan fırladı, 
alelacele giyinerek balkondan 
bahçeye baktı .. Polis, Komiser, 
Jandarma, Bekçi, Etfaiye ve ::.Ş
tonun muhafızlarından müte§ek· 
kil büyük bir gurup ellerinde 
silahlar, tüfekler, kazmalar, hor. 
tumlar. merdivenlerle kapının ö
nünü doldurmuşlardı. 

Percy merdi ven başına kadar 
indi, I<omiser guruptan ayrıldı 
ileriledi. Bir ayağını ilk basama
ğa dayayarak sert bir sesle 
Percy'ye o gece nerede uyumuş 
olduğunu sordu .. 

Percy büyük bir hayret içinde: 

Diye sordu .. J ohn kendini top- i 
layarak: 

- Dinleyiniz Komiser efendi.. 1 

Dedi.. Bu adnm bizimle eğleni. . 
yor. Dün gece kendisini ben gör
düm Ye rcfaket ettim.. Bu her , 
halde bir şeytan değildi.. Hatta 
kendisini tevkif için bekleme· 
mi de söyledi, geç kalmıyacağını 
dn temin etti. Bu sözünü tutma
yan şerefsiz bir adamdır .. Ona 
hiç bir şekilde itimat caiz değil. 
dir .. 

Komiser merdivenin ikinci ba
samağına da çıktı, Percy Pipp!e' 
nin gözlerinin içine bakarak. 

- Mister Pipple Baron Hu~ j 
bcrt'in Şatosuna girip gümüş ta
kımları çalan siz misiniz, yoksa 
değil misiniz?. Haydi çabuk söy. 
leyin ben aceleci bir adamım .. 
Daha bin türlü işim var .. Bir da
kikaya kadar cevap vermez ise· 
niz beni fena muameleye sevke
deceksiniz ... 

Bir kere daha soruyorum, hır. 
sız siz misiniz?. dedi.. 

i'\1istcr Pipple gülerek süklı.net
le cevap verdi: 

- Böyle sual mi olur?. Tabii 
ki hayır Komiser efendi. 

Bu fikir tamamiyle budalaca
dır. Hem Allah rızasiçin bir lah
za düşünün I{omiser efendi.. Be. 
nim gibi bir köşede fakir evinde 
yaşayan bir insan gümüş takım
ları ne yapsın?. Onlar hizmetci
leri olan zengin insanlar için .. Bi. 
liyorsunuz her gün silmek, oğmak 
lfızım .. Biz bu işleri yapmaktan 
bile uzak kimseleriz .. Böyle bir 
şüpheye yer bile yoktur .• 

Komiser de ikna edilmişti.. 

Mister Percy'i kolundan tutarak 
polis John'a döndü: . 

- Nasıl söylenenleri duyuyor. 
sun ya? .. Sen aldanmışın oğlum .. 

Bundan sonra Komiser, Polis, 
Jandarma, Bekçi, Etfaiye muha. 
f ız hepsi yine büyük bir gürültü 
ile silahlarmr, kazmalarını, hor
tumlarnu omuilayarak dt§arıya 
çıkıp karakolun yolunu tuttular. 

Karakolda kafa kafaya verip, 
ga7.ctc için bir ilan hazırladılar .. 

Birinci makalemizde anlattığı 

mız gibi, Nikolanın idare tarzı 

Lehistanı mahvedememiş, hürri -
yet uğrunda mücadele şiddeti art 
tıkça, kuvvetini çoğaltmıştı. 

Köylere çekilen kadınlar ve 
rahipler yeni nesle milliyet hisle 
rini aşılamaktan geri durmadıkla. 
rı için uzun seneler vatan hasre
tini körüklemekte idi. Avrupaya 
hicret edenlerse daha geniş mik. 
yasta vatanları için sahşıyorlar -
dı. 

Çar Aleksandr da 1856 yılında 
Varşovaya geldiği vakit tıpkt Ni. 
kola gibi konuşmuş ve şöyle de
mişti: "Artık hayalat yok .• Rus. 
ya ile ittıhat ediniz ve bu istikliil 
rüyalarını, mevkii fiile çıkması 

gayri mümkün olan bu hülyaları 
bırakınız. Pederimin yaptığı şey
lerin hepsi iyidir; benim devri 
hükümetim, pederimin tarzı ida -
resinin devamı olacaktır.,, Buna 
rağmen Lehliler ikinci Aleksandr 
dan yeni ıslahatlar bekliyorlaroı. 
Halkın köle olmaktan kurtarılma
sı için yapılan teşebbüslere Pe. 
tersb:ırg Hikayt kalınca, nümayiş

r başladı. 

1830 inkılabıpın yıldönümü, 

Vcırşova isyanının vuku bulduğu 
gün olan 29 ikinciteşrin, Greşov 
muharebesi şerefine 25 şubat gü. 
n!i açıktan açığa nümayişlere baş 
lamıştı. Ve 27 şubat gün:i halk 
taşkın bir halde Rus askeri üze· 
rine hücuma geçti. Kanlı boğuş -
ma.da şehit düşenler coşkun bir 

tezahüratla defnedildiler Ye Çar
dan Lehistanın milli hukukunun 
k:>runması istendi. İkinci Alek. 

sandr, cebre başvurmadan önce, 
isyam yat1ştırma imkanlarını ara
histanın aleyhine ayaklandırıı . 

dı. Ahali tarafından intihap edil 
miş vilayet meclisleri teşkil etti. 
Fakat halk istiklal istiyordu. Le 
histanda gene iki fırka hasıl ol
muştu: Kralın emirlerini kabul 
etmeğe taraf tar beyazlar, hiçbir 
müdahale kabul ctmiyen kırmızı. 

Bu ilanda gümüş takımları çala- lar. 

na iade ettiği taktir de büyük bir Bir gece üniversite basıldı. Bir 
mükafat Yait olunuyordu. Çünkü ~ çok gençler yakalanarak hapse a-
Baron Hubert bu sirkatten sonra .C tıldı. Aralarından bazısı daha ev. 
büfesinin çok boş kalmış olduğu. nı{ sene X·117lanılan mayolar umumiyetle gcçeıı scncaen pek 
kanaatinde idi. far].-.çıulır. Ya1nız bazı yerlerde liımclcm dalıcı ziyade ];eten ııe pa. 

Bu va'adan bir kaç gün sonra mıtklıı elbiseler tercih ediliyor. · '"' ~ ' 

Mister Percy gazetedeki haberi 
yüksek sesle karısına okudu. Ka
rısı: 

- Peki Percy şimdi ne yapa
caksın?. 

J~orkmuyor musun?. Ben öyle 
korkuyorum ki?. 

Diye endişe gösteriyordu .. 
Korkmak kelimesini Mister 

velden haber alarak dağlara kaç 
mağa muvaffak olanlar vardı. 

Fakat bunların yaptıkları hare
ketlerin hiçbir tesiri olmuyordu. 

- Tabii evimde.. Fakat ne Pcrcy Pipplc nasıl kabul ederdi: 

Litvanyanın yardımları, lngil • 
tere , Fransa ve Avusturyamn 
tavassutu da netice vermedi. Çar 
lık Rusya, ezici istibdadmı yeni -
den göstermeğe karar vermişti. 

Rus efkanumumiyesi şMdetle Le 
yor ve Lehlilcre "sahte İslav kar 
deşler,, deniyordu. Sonradan da 
J<endisine "Vilna celladı,, !denen münasebet bunu soruyorsunuz?. - Ben .. Korkrr.ak?. Ben kor-

Dedi. 

Komiser merdiveni çıkarak 

o gece Baron Hubert'in Şatosu 
soyulduğunu en kıymetli gümüş 
takımların çalmdığım ve gece 
dcıvriyesi polis J ohn ''nın kendisi
ni Şatoya girerken görmüş oldu
unu söyledi. Sonra: 

- Bunlara ne buyurulabilir 
Mösyö Pcrcy .. Diye illi. ve etti., 

Percy Pipple soğukkanlılığını 
hiç kaybctmeyortlu: 

- Eh .. Şu halde John'nın rU· 
ya görmüş olduğunu söyliye bi
lirim .. Kendisi çok hayalperest 
olac~c.. Eğer fikrimi bilmek is. 
terseniz Komiser efendi, John 
muhakkak ki geceleyin kederleri 
ve mesuliyetlerile uzun müddet 
başbaşa kalmış .. Bana lütfen izah 
eder misiniz Komiser efendi.. 
Madem ki Polis John benim Şa. 
toYıB- girdiğimi görmüştür, niçin 
tevkif etmemiştir?. 

Bu mantıki cevabın doğruluğu 
karşısında Komiser: 

- Evet haklısmrz... Diye ba
ğırdı, sonra polis John'a dönerek: 
, - Peki madem ki göıjünüz 

niçin tevkif etmediniz?, 

kar mıyım?. Çocukmusun ?. 
Sen. Ben. Yalnızca ben bu işi 

sonuna erdirinceye kadar dilini 
tut .. Sonra paramız olacak ve yL 
ne bir müddet mesut yaşayacağız. 

Mister Pcrcy Pipple gümüş ta
kımları kuyudan çıkardı.. Mü
kemmel bir paket yaparak gece· 
leyin Londra yolunu tuttu 
Londrada Kardeşi bir kahYe iş. 

lctiyordu .. 
Percy kardeşine her şeyi an

lattıktnn sonra Bili Piple fikrini 
şöyle izah elti: 

- Aman Percy bunu yapma .. 
Sen paketi bana bırak ve doğru
ca eve dön .. Ben gazetenin ilanı
na cevap verir, bu paketi bundan 
bir kaç gün evvel bir yolcunun 
bıraktığını, fakat geri gelip al. 
madığını, içini açtığım zaman da 
gümüş takımlarla karşılaştığımı 

söylerim .. 
Dedi.. Bu fikir Percy'nin de 

Moraviyef, askeri bir idare ile 
her tarafı kasıp kavurmağa baş· 
ladı. Leh zadegaru belini doğrul. 
tamaz halde mahvedildi. Köylü
nün ellerindeki silahlar: tcplatıl _ 
dr. Silahlr olarak tevkif edilen 
köylüler yirmi öört saat zarfında 
idam ediliyorlardı ve ailesi cfra -
dınm matem tutması şiddetle me. 
ne.diliyordu. 

Alek!andrın ölümü ile tahta ge 
çen ikinci Nikola da istibdadı 

bütün şiddetilc devam ettirdi ve 
''herkes iyice bilsin ki mut'aki -
yet idareyi, pederim gibi kemali 
şiddetle muhafaza edeceği:n., di. 
yordu. Bu açıkça ciüşrra-ılık, Le
histam eziyor, fakat kana karış. 

mış milliyet duygusu ne ölüm, 
ne zindan, ne de Sibiryalara 
nefilerle mahvedilebiliyordu . 

Lehistanın istikliili mukadder 

çok hoşuna gitmişti: di ve kavuştu da. Onun içindir ki 
- 1\lükemmel.. dedi .. Dahiyane bugün Lehista'.'1 istiklalini kolay 

bir fikir bu Bill.. Rir dansl5z uçan güvercinlerle <laıı~ctmc1c ~uretilc çok oriji- değil, her güçlükle, hatta ölüm 
Ve bir çay içip bir de ı:ıandaviç 1 1ıaZ bir numara. ortaya 1wymu*tur. Artiste rc/ak<ıt edcıt 7 giiver.) pahasına olsa bile. vermiyeceğe 

yedikten sonra kalktı, akşamle- cin mtısiki nağme1erilc ~kta ı·c bu suretle güzel bir tabl-0 benziyor. 
• .(D,ı:amt ıı de)., 1 mt:y<iana gelmekte/lir. ,,..,.. N. A. 
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Beşizler lngiliz kral ve 
kraliçesine nasıl 

takdim olundular! 

i'%0E~~ 
"r - • ~ 

,,...,...~Rf RLI ~ 
Emilye krahn elbisesini, diğer bir 
kardeşi de düğmelerini çok sevdi Bugünkü Sovyet ordusu 
İngiliz Krnl ye Kraliçesinin 

Amerllrndn seyahatta bulunduk
larını ve seyahatları sırasmdn 

Torontoda Kanadanın blltlln 
dünyaca tanınmış beşiz kardeş. 
lcrlni kabul edcccklcrlııt ve kU
çUklerin bu r esmilrnbul lçlfi ha
zırlanmakta oldulclarını bildir. 
miştik. 

Rusya askeri - ı 

Beşizler 23 mayıs tarihinde 
Kral Ye Kraliçe tarafından kn.
bul edilmişler ve hadise unutul
ması imk!nsız bir şek116c ce -

teşkilata ingil
tere kadar para 

sarfediyor 
DUnya. almnnn~ı. anslklope-

reyan etmiştir. di Brftanlk ile Hlliklars alma-
Beşizler Kral ve Kraliçe ta. nağındnn alınan mnlO.mata gö-

ra!ındnn lrn.bulllnUn remi bir re, Sovyctler dlinytının en bU-

knbul şeklinde olacağı Umlt e- yllk askerlik tcşkllll.tnu mcyda-
dilmekte idi. Saray ndetlettne na getirmiş bulunmaktaclırlnr. 
riayet edilmesi bekleniyordu.. Askeri mlltchassısların fikrine 
Halbuki kabul merastmı hiç de göre Sovyet askerleri iyi talim 

' resmt bil' şekilde cereyan etme. görmUş ve teknik bakımından 
miş, Beşizler ile Kral ve Krall• iyi hazırlanmıştır. 
cenin knrşılnşmo.sı bir aile top- Ku,·vei mnnevlyeleri hakkın-
lantısınr nndırmışbr. da bir şey söylcıımemeklc bcra· 

Kabul resminde hazır bulu. bcr, Sovyet ordusunun hali ha-
nan Doktor Dofoe bu çok saml• zır tcşkllfltile muazzam blr harp 
mi merasimi şöyle anlntmnl<ta- vasıtası olclıığu ileri sUrUlUyor. 
dir: nuna sarılarak 6ptU.. Diğer Sovyet ordusunun sll!h n1tı-

Kral ile Kraliçenin Beşizler dtlrt kUçUI;: de bundnn geri ka- na alınmış mevcudu bugUn iki 
ile karşılaşması merasimi, uzun lamazlarclı .. Hcplılrden Kral Ye buçuk milyondur. İhtiyat kuv 
mtiddct ayrı kalan ana. bnbn no Kraliçenin etrafını snrnrak ken vctler on sekiz milyondur. Bun
çocuklarının buluşmaltı.rı şek. dilerlni öpmeğe başladılar.. ınrdan on Uc milyonu yarı hazır 
linde çok samimi bir hava lcln- Bana gelince ben hayretler bir Yazi)·ettedir. Kısmen talim 
do cereyan etti.. içinde kaldım .. Boğazıma Jcoca. görmUş olnn bu on Uç milyon 

Toronto meclis sarayının bir mnn bir elma sıkışmış kalmış genç, kolaylıkla seferber hnle 
snlonuncla. Beşizler, ailesi ve giblydl.. lıiaamaCllı l<rahn dn konablllr. 
ben Kral ile lfrallçenin ziyaret- benim gibi hayrette kaldığı gö. Ruslar, 1919 senesinden itlba· 
Ierlnl bekliyorduk.. Kapı açıl. rUIUyo~du. Artık vnzlfomln nl- ren hücuma uğramak tehlike· 
dı evvclll. başvekil Mitchell hayete ermiş olduğunu görUyor. sini nazarı dikknte nlarnk var
Hepburn'nın kolunda Kraliçe dum.. kuvvetleriyle hazırlandılnr. Çlln 
içeriye girdi. Dudaklarında mu. "Kral ve Krallccyc eserlerinin kU 1919 da on dört dUşman or
tat tcbessUmU vnrdı .. tık ola- en gUzel beş nUmunesln1 arzct dusu Rus toprakl.ar.ındnn bir 
rak güzel elbiseleri içinde bir ınlştlm.. kı15muu iş_gal etmiş, hattfı Sov· 
kat dahn güzel duran Beşizlcte Bir resmi mcrnslmden ziyade yet rejimi tehlikeye düşmUştu . 

baktı .. KUçüklcr Uğretllen hare. bir ails toplantısını andıran bu Bu halin tekerrUrUnc manl ol
ltetlcrl aynen yerine getirmek buluşma. sona erdiği sıralarda mak için, Sovyetıer slHihlannıa
Için <'bUyUk bir dikkat gösteri· çocuklar bana ynklnşnrak, sır ya büyük ehemmiyet verdiler. 

yorlardı. \'erir gibi: Ayrıca, Uzak Şarkta da mUs-
nundan sonra Başvekilin lca- "KraJiçe hakikaten cok gU- tnkil bir ordu meydana getirdi· 

rısı ne birlikte KrnlClrı talona zcl, hem de cok sevimli" dedi. lcr. l 919 senesinden itibaren 
dııhil oldu. üzerinde sUslU nıa. ler.. Mareşal Bluher'ln kumandası 
vi bir Uniforma bulunuyordu.. B:ından sonra Deşlzler l\:rali- altında bulunan Uznk Şnrk or
llk hareketi tebessüm etmek çeye buketler verdiler.. Her dusu tamıımlylc müstnklldir. 
olclu .• Bu tcbossUmUn arkasın. hususta tamamen muvaffak o- Bu ordunun hedefi Uzak Şark 
da bir Krnldnn ziyade bir babn lunmuştu.. Çocultlnr mUkom · hudutlarını Jnponyaya knrşı 
çehresi gizil idi. melen harelrnt etmlşleraı.. mUdafan ctınel<tcn lbnretur. 

Kral ve Kraliçeye takdim o Ayrılırken Krnl bnnn da ııu. 

lundum ve ben de Mösyö ve Mn. fat göste rdi Ye çocuklar için .. 
dam DJonne ne beş kUçUk Di- - Bunlar feYkrtH\.do şeyler .. 
onne'yl Kral ve Kraliçeye tak- Diye 11Arn etti.. Çocuklara ye-
dim elim. niden bir daha bir daha. baktı: 

"Fevkaltı.de revkal11 de" dedi. O dakilrnda yalnız bir tek 1 • i..L 

şey dUşUnUyor, bir tek husus- Snnkl hnyret ve sevgisini lfndc 
tan endişe ediyordum: Acaba edecek başka bir kelime bula. 
Emilie dıı.dılarmn söylediği gi. mamıştı. Dnnn gelince, söz soy. 
bi kendine has tantazi bir re- llyecek vaziyette doğildlm. 

' vcrnns yapacak mıydı? 
Faknt bu şUphcm d erhal 1. 

llndl.. Beş kUçUk baş aynı za. 
mnndn. protokola muynffnk ola
rak cğillyorlardı. Cokşlikllr her 
şey yolunda gitmişti. 

Merasim Umltlcrlmlu fevkın 
un muvaftnk olmuştu. 

l{ral ve lfrnllı;e ghlerken ço. 
ouklnr kulnğınıa: 

- Herkes onları se .. ·lyor, a
ma onlarda bizi seviyorlar .. 

Fnkrı.t Cecnıo bir :rnUddet dU. Dl>·orlardı.. Artık bu sOzU 
şUndUktcn sonra işlerin istediği her dakika bnna tekrar edecck
gibi gitmediğine karnr vererek, ler. 
arzusuna göre harekete başla. 
dı. Krala aoğru yUrUycrck ken
dilerini yukardan aşağıya doğ. 
ru hayretle tenınşa etti. MnYi 
Unlformayı pek beğenmiş görU
n llyord u .. Nihnyet bir müddet 
tcrecldUtt.en sonra: 

- Ne güzel Unilornıanız Yar, 
ben ma.,·i rengi çok seviyorum .. 
dedi .. 

Kral gUIUyordu .. Dundan ce. 
snret nlan Ceclllo I\:ralm sarı 

dUğmelerl ve madalyaları hak
kında. bir çok sualler sormağa 
başladı. Kral kUçUğUn istediği 
bUtun iznhııtı ''eriyordu .. Artık 
bundnn sonra da merasim tabii 
seyrlnl aldı .. 

Cecille'ln bu hareketine knr
clC'şlcrlde iştirft.k ettiler. Krnl • 
dan sonrn sıra. Kraliçeye geldi.. 
Evvela. Annettc Kraliçeyi boy. 

Doktoru aleyhine dava 
açıldı 

Amerikanın meşhur be§İzleri. 

nin ebeveyni çocukları ile ıcloğ· 

duklarındanberi alakadar olan ve 
hayatını bu küçiiklerin terbiyesL 
ne vakfetmiş bulunan Doktor 
Da!oe aleyhine dava açmışlard ır. 

Doktoru çocuklarını ve kendisini 
gülUnç şekle ıokmuş olmakla itti
ham etmektedirler. 

Bilhassa doktorun 12 Nisanda 
Nevyorkta Astor otelinde tertip 
edilmiş olan ıdoktorlar arasındaki 
bir toplantıya, beyaz elbise ile 
gitmiş olduğunu ve bu elbise tize. 
rinde ''Sütnine Doktor,, yazılı bu. 
lunduğunu ve elbisenin beş cebin· 
do bUyük birer emzik tagıclığını 

ileriye sürerek doktorun işi kepa. 
zeli~e döktüğünU iddia etmekte· 
dirler. 

Ruslar 1931 senesinde ordu 
teşkila.tına 500 milyon lngiliz 
lirası sarfcttiler, mlltcakıp se
nelerde bu sarflynt dcvnın etti. 
1938 senesi nskerr bUtcesı u
mum devlet bUlceslnln yUzdc 
yirmisini teşkil ediyor. Bu mlk· 
tar, f ngillzlcrln nskcrllğc ve sl
lll.hlnnmnyn sarCcttiği nıebH\ğn 
m llsnYidi r. 

Sovyctıer<lc aske rlik, 10 yn 
>ından itibar()n mecbuı·ldir. As
ynnın lılr kıenılyle Avruıınnın 

yarısını içine nlnn Hııs hudut
larında askcrlllt tcşltil!tı on iki 
eyalete ayrılmıştır. tspanya harp 
!erinde t.ccrUbe edilen Hus tank· 
lnn harp knblllyetlcrJni lsbat 
etliler, orada harp eden Rus as· 
ketleri de sllflh tnşımnğa llya· 
katil olduğunu meydana koy
du. 

SOVYETLERIN DENiZ 
KUVVETLERi 

Sovyet Rusycı donnnmnsı 20 
muhrip, 112 tnlıtclbnhlr, 130 
torpido ilo blrvcok mayin gemi· 
si ve kUçUk harp gemilerinden 
mUrekkcptlr. 

1911 senesinde inşa olunan 
eski Uc saffı hn.rp gemileri var· 
dır. Aynı seneden knlmn dörl 
haflr kruvazörle iki modern kru 
vazôr de vnrdır. Du mnllımat 
1934 senesine aittir. Uuslar o 
zamandan bugUne kadar da de· 
niz sllll.hlarma bUyük ehemmi
yet Yermişlerdir. 

Rus 8ovyc t ordusu; Al • 
man ordusunuan Uç, ltnlyan or
dusundan ise ıdört kere daha 

bakımın

dan da bu iki devletin ordula
rından aşağı sayılamaz. 

Mareşal Voroşllor, Sovyet or
dusunun dUnyada birinci tlete· 
cede blr ordu olduğunu söyle 
mektedir. 

Ayrıca paraşlltçUlllk teşkllAtı 

da kuvvetlidir. 500.000 genç pa
rtı.şllt kullanmaya alıştırılmıştır . 

Bir milyon insana. lltı. tank kul· 
lanması 6ğretllmlştlt. Bu nııker· 

ler her dakika seferber cdlll!rek 
tankların idaresi ellerine tesllm 
edllcblllr. 

"Ölüm yeni 
bir gündür,, 

Diye şiir yazarken 
Bir genç sevgilisi tara

fmda öldUrUldU 
Fransada iki gencin aık mace;.1 

raları filmlere mevzu olabilecek 
şekilde cereyan etmit ve yine film. 
!erde nihayet bulduğu gibi sona 
ermiştir. 

Vakanın kahramanları Jean 
Toute ile Rene Leduron'dur. Jean 
Toute ı 9 yagındadır; iki odalı 

küçük bir apartımanda bir arka. 
daıiyle birlikte oturmaktadır. 

Yılbaşı gecesi arkadaşı Jak Deb· 
ria ile birlikte hovardalık etmek 
gayesiyle bir lchınsinge gidiyorlar. 
J can burada Rene ile tanışıyor. 

Rene yirmi yaşındadır ve bu bar
da çalışmaktadır .. 

$abaha karşı Rene ile Jean kU .. 
çük apartımana birlikte dönüyor .. 
lar. 

Ogilnden sonra artık Jean ile 
Rene hemen her gün beraber b\.ı. 

luntıyor. 
Dir gün Jean arkada~ı Jak'a: 
........ .Btn Reneyi seviyorum. 
Diyor. 
Bundan on beş giln evvel dt 

Jcan, Rene ve Jale hep birlikte 
gezmeğe gidiyorlar. Rene mevzua 
temas ederek: 

- Eğer beni terkedersen, seni 
vururum. 

Diyor. Jean: 
- Siz kadınlar, hep böyleııiniz. 

Haydi deli olma 1. Diye cevap ve· 
riyor. 

Bu vakadan iki haha sonra bir 
gece Jean saat yirmide eve gcli· 
yor. Apart ıman arkadaşı Mager. 
man ile birkaç dakika Jconuıuyor. 
Sonra yeniden çıkıyor, ıaat 22 de 
tekrar eve geliyor. Masaaının ba. 
~ına geçerc!k şiir yazınağa ba§h. 
yor. 

ölüm yeni bir ründür, 
Me~ra bakmak ıerek 
Be!iğe bakar ribi .. 

Jcan tam bu şiiri yazarken Re· 
ne Leı:luron apartıman geliyor. 
Magerman kapıyı açıyor ve birkaç 
dakika sonra Jean ile Renc'nin 
bir tek kelime bile konuşmadan 

çıktıklarını görüyor. 
Magerman yeniden yatıyor, bir 

mUddet sonra uykusunun arasın· 
da bir mırıltı, sonra da bir sil!h 

150 sene evvel 
lüks yasakları 
Giyim, 
çıkmış 

kuşam üzerine 
tuhaf emirler 

(~lbise nizamı), (pilskül niza
mı), (serpu§ nizamı), ve (papuç 
nizamı) rdiye günl~k hayatımızda 
giyim ve ku~rn bakımından hür· 
riyetimlzin tahdit edilmesi, mu· 
hakkak ki çok ağır bir şey olsa ge. 
ttktlr. 

l3ugünün çocuklarına böyle bir. 
takim nizamlar, "giyim kuşam ya
saklan., bir fantazi gibi gelir. 
Halbuki ıamanımızdan 1.50 yıl gi
bi ya'kın mazide, vatarnl:ı§ın giyim 
ve .Xuııı_rn hürriyeti böy,l~ blrtalttm 
nizamlarla tahdit edilmiş bulunu
yodju. MeseHi, bütUn bir haf ta 
çalı~mış bir genç amelenin, tatil 
gününde yıkanıp paklanarak iyi 
bir kumaştan iyi dikilmi§ tertemiz 
ve güzel bir esvap giyip gezmesi. 
ne imkan yoktu,. işte Hicri 1190 
yılının elbise nizamı : 

"Bu esnada giyim ve kuşamdn 
ilYak takımı orta tabakaya, orta 
tabaka büyüklere taklit ile halk 
israfa düştü. Bu ise ahvalin inti. 
zammı bozdu. Bunun üzerine vü· 
sera, ülema, rical ve zabitan ve 
asker tayfasına, muhtelif halk ta
bakalarına ve esnafa başka başka 
kıyafet ve esvaplar tayin olundu. 
Herkes bulunduğu sınıfa mahsus 
olan kıyafete itibar eı:lip fazlaya 
tecavüz etmemesi ferman olundu. 
Aksi hareket edenler olursa ceza
landırılacakları bildirildi.,, 

Fakat yine 1190 senesine ait 
kayıt 'Karşısında ise, cezası çok 
şhkletli olmakla beraber yasağı 
yerinlie bulur gibi oluyorum: 

''Sefihane tavırların meni: Bir. 
kaç ıenedenberi muayyen sefihle
rin yine ıefihler makulesinden o
larak tedarilt ve peyda ettikleri 
uıaklara, kadına ben:ı:eterek sık

ma ve tiritli yakası oymalı ve ye· 
tekleri sırmalı kaftan ve ona gö. 

sesi duyuyor. Derhal yanındaki o. 
daya koşuyor .. 

Jun Toute'nin yUzU sapsarıdır 
bir eliyle göğsünü tutuyor, arka. 
sırtı ~a bir masaya dayamıştır: 

- Dostum diyor .. O bana fe. 
nalık etmiş değildir. Ben aradığı· 
mı buldum . Bu benim hakkımdı. 

Bir saniye sonra odanın köşe
sinde yeniden bir siHlh patlıyor .• 
Hila elinden bıraktnadığı silahı 

ile Rene yedde sürüklenmektedir. 
Jean'nın yanına kadar geliyor, 

arkadaşının yüzilne kadar yilkse
liyor, dudaklarından öpüyor. Sbn. 
ra "Yavrucuğum,, diyor ve başka 
bir söz s<Sylemeğe muktedir ola. 
mıyarak bayılıyor. 

Rene Leduron kaldırılmış oldu· 
~u hastahaneıde ölmüştür. Jean'ın 

yaraları da tehlikelidir. 

.. t ' dik · t' · -i 0~ gere en arı tır ıp yırı•· 61 
kuruştan fa:ı:Ja (bugiln 20 detı et• 
liraya kadar ldlkim parası ala~ ~· 
zil erin kulağı çınlasın 1) terıı pııl 
rası veriyorlar. Sair esvaplJ ~ 
dıı buna göre yaptirıyorlar. ~t" 
lan aylık ve yıllıklar bir tUrlU_..;t, 
raflarına yetmiyor. BorçJanJ.r 
nameşru şeyler dUşünüyorıı:·-" 

Bundan böyle btı çeşit ıefıb 111 
tavırlar terkolunarak otuz •' f 
.evvel uşaklar her ne giyer}ets:,1~ 
ne o veçhllc esvap kesilmesi ! 1, 
gelenlere şiddetle tenbih t-<11'1 ~e-

Her hangisinin üzerinde bl.I rtJ. 
· h ı · .. .,e şıt esvap u unur ıse ama.. ~ 

meyip tedip ol:.ınacağı ve d ıl•' 
terzinin de dükkaru önüne 15 

cıığı ilan olunldu. tY 
T • 1 . b" bitte aşra vezır erme de ır \e 

nin adamlarını kandırmanıal~ıll 
kalem katiplerinin dahi mutat ııil' 
ziyade harç istememeleri tefi 

edildi.,, ,ı-

Lüks mücadelesi, uşak _aıd11.,ıs 
tında gezdirilen gözdelenn. ellı 
göze batan kıyafetlerini dili ili' 

eııe• mekle kalmıyordu. 1195 ı >'°' 
ait bir yasakta da §unları otcıl 
ruz: ~· 

"Tütün içmek o kadar "I' ~ 
mıştı ki, bir mecliste bulun'? eP 
beş kişinin içinl:ic tütün içtl'llf ıı" 
ancak iki veyahut üç kişi bU1~ 
bilirdi. Tütün filat ve edeva.t deli 
tanziminde dahi herkes ~ıtı ~et 
geldiği kadar masraf ede~•· ,~r 
kese akçaya kadar bir çubukctt~ 
mı satılmağa başlandı. J{a ~ ~ 
ise gayet kıymetli murasl • ( 

"bt• 
telli çubuklara meyi ve rag ııı' 
derlerdi. Bu ıcla israf mertebt~ıı' 
vardı. Bu hal padişahın kı.ı!' ıı•" 
gitti. Önüne geçilmesi için blf 

tıhümayun gönderdi. 
Hattıhümayiin sureti: ıııı" 

"İsraf ve sefahatin revaÇ ·~t
masına bir türlU rızam )'ol< ~ıı~· 
birl:aç senedenbcri tütün çıı ,_. 
ları, imamelerine altın ka1'~ıell' 
envnı cevahir taşlariyle ziyne rııt' 
dirilerek üçer beşer yüz "~ ~·· 
alınıp satıldığını işittim. J<e~ı1'~f 
dınlar tahta papuçlarınıı g gif" 
kabara ve sırma koy.durı.ı91'ııi1.r 
yorlarmış. Pek yakından 1,ııjl ·sr• 
rum. Bu gibi b"'yhude 1 dıf· 
yapılması irademin hilafına el" 

Bundan sonra çubuk iın2l~e"'' 
rine altın kakılmak ve evrııu tı •e 
birden bir tane cevher ıa~ptl ' 
konulmak yasaktır. Tahta Pıt ~'' 
lar ıdahi kabarasıt ve sırnı8~,. e• 
de yapılmak cmrimdir. ııcuı ,-1 
dcnlere tenblb, ve tenbUı 1!~ ; 

~-~r 
gelmiyenlerin ttdip ~ ~ ~ 

desin! . ., .:-J'ftt 
REŞAT ı:.-

·. 
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J Metres hayatının 1 Günün siyasi meseleleri 
kalkması etrafında (84§ tarafı 7 incide) Pazartesi günkü anlaşma De ce. 

~ket mektupları: 
köyde devlet dalıa 
'ileler yapabilir? 

--· 

l:ir k" ~ oy okulu önünde 1ra;i t•c: Yozgat müneuver1cri 
~~link" 
~al' ~eu ~azı.':11ı, :ozg~t vali· j tl b~lunması, bu tezi teyit ve 

\ Ut • Yzı Gurel ıle koy da· takvıye edecek bir vesikadır. 
erınde t .. b" .. 1. a tah . yap ıgım ır mu a. 

~:ı t 818 cıdiyorum. Mem!el:eti
~ 0, eınayüz etmiş idarecilerin

·~n hu zatın köycülük bah. 
~YI: i.htisaslı bir vo:li olduğu 
~ ııuşlcrdi. 

~ l~u;urn suallerin hepsine bir 
, eyanatta bulundu~r · 

ı··· . 
tıı '0Ytii!ük içtimai bünyemi • 
arıa esaslı bir unsurudur. Bu 

t;J trıc:nleketin en büyük da-
~! ı!lııı:tur. Şüphe yok ki sal. 
' ~ cvri köylüsü ile cumhuri-

0} !{l .. 
t:c 

1
_ su arasında b'.ıgün mu· 

"ıt { «ıbuı etn:iyecek derecede 
l~t .. Jar belirmiştir. Köy ka. 

11 r;ı~ ' 2irn köylümüzü dünden 
~ en açık bir \•esikadır. Köy 
a ... ~Uhakkak ki kalkınma yo
' t.•rıniştir. Bu asla inkar e· 

~ ~~ ' 
+ıı.~"· Ancak şurasını da kay • 

•;c l • 
•1,.:ı azıntdır ki bir davanın 
' tllh·ı ı~ talı 1 e ve daha seri hamle-
·!~ . akku'k etmesi, o memle· 
~~~t ıçtinıai bünyesine ve ihti. 
l;.~ ına tetabuk eder imkanlara 
lı 01

1llasile tebarüz: eder. 
•. ~ttnıııct . . b . . 't . mızın u ışı program-

&ıate-ı· • . ~ha "4' ı bır surette takip 
ı b· ltıcuk ettirmek yolunda al 
~,~:Çok tedbirleri bir ihtisas 
~i:ııi U buluyor ve şüphe yok ki 

t 
2 alkışlıyoruz. Böyle olma 

~~bıen, davanın karşılaştığı 

Biz.Cle mevzuubahsolan köy bir. 
lil:lerine gelince,: Köyün ilerle
mesi için amil olabilecek (köy bir 
liklerinin) vücuda gelmesi uzun 
:amana tevakkuf eden işleııden ol· 
duğu gibi, halkın ruhi hali iti. 

barile, derhal bir köyden diğer 

köye yapılması gerekecek, yardı

m n temini birçok müşkülat tevlit 
edebilecektir. 

Köylüyü bulunduğu topraktan 
biraz öteye nakletmek bile .daima 
gi:ç lir mevzu ol:ırak mütalea e
dilmeli·dir. Eu itibarla, köylüyü 

:nÜ§terek, yani birkc:ç köyün men. 
f:ıati adına hareket ettirmek, ben
::e oldukça nazaridir. 

Buna binaen köylüyü yine ken· 
di köyünde kal'kındırmanın zaru. 
ri olduğuna kaniim. Ancak dev -
let eliyle yeni köyler kurulur ve 
buralara iskan mecburi olursa, 
köyleri teksif imkanı hasıl olur ki 
şirn::Iiki §erait altında bunu da 
indi bir mütalea olarak kabul et
melidir. 

Benim köy kalkınmasın.da, 

kendimce müttlea edebile -
ceğim bir mesele vardır: Bütün 
yüksek mektep mezunlarına as
kerlik mükellefiyeti gibi birer se· 

ne köylerde muallimlik veya muh 
tadık yapmP.ğı tahmil etmeli. 
l:lir. ar on · d'ğ' · t . ' un, ıste ı ımız şe-

1 ~lt\kişafıru geriletmekte ve Köy içtimai bünyesinin yüksel-
1c1_tırı batileşmesine sebebiyet mesine ve ekonomi, kültürel, ta· 

"'teldir nm ve emsali hususların halli. 
"~Un . ne en çok müessir olacak kuvve-
~h· • ıneseıa, her hangi bir 
~ gın kurutulması, bliyilk tin bu kuvvet olduğunu zan:ıedi· 

:1.. tr · yorum 1,, 
"'ıı 

1 
ınşası, su cereyarilarına 

·ı,,t0 aca1c ıetler yapılması gibi 
ll:.ılusi GONA Y 

Sıvasta 
İki idam karan 

edildi 
infaz 

Sivas, (fiususi) - Sivasa bağ. 
lı "Ulaş,. nahiyesinde 933 yılı içe 
risinde fect bir cinayet işlenmiş. 
ti. Hadiseyi kısaca anlatıyorum: 

Ulaşta oturan Ohanis, Hampar 
ve Torik bir kumar oyunu so. 
nunda paralarını bitiriyorlar. 
Nahiyede satıcılık eden Artine 

1 
müracaat ederek para istiyorlar. 
Vermiyor. Buna içerliyen üç ar
~iadaş aralarında konuşarak para 
:oma tamacn bir gece ellerinde 
·~azma ve değnek olduğu halde 
Artin, karısı dört çocuğu uyku. 
larmda iken evden içeri giriyor
lar. Kazma ve değneklerle ev hal 
kını tatlı uyku aralarında uyur. 
ken hatta beşikteki çocuğa ka. 
dar altı kişiyi vahşiyana bir su
rette öldürüyorlar. Suçlu Oha • 
nis, Hamparm. idamına ve 
Torik'in yaşının küçük ol-
masından on dokuz yıl hapsine 
karar verilmiııti. HüJ(mUn tem. 
yiz tarafından tasdik edilmesi ü
zerine MUyük Millet Meclisine 
sevkedilmiş ve bu karar Büyük 
Millet Meclisi heyeti umumiye • 
sinde de kabul edilmiştir. 

Suçlular karar kendilerine bil. 
dirildikten . sonra hapisa.neden 
jandarm:ı nezaretinde çıkarılmış 
lar ve Sivasın genç müddeiumu
mi muavini İlhan Dizdar karar 
hulc\sasım yüilerlne söylemiş ve 
müddeiumumi katibi Hüseyin U
ğural da karar suretini okumuş. 
tur. 

Hampara son sözü sorulduğu 
uıman: 

- Çocuklarımı cumhuriyete e
manet ediyorum. Türk olarak öL 
m<!k istiyorum. Bunun için de <li. 
ni telkinat papaz yapmasın; bu 
işi (hoca) yapsın demiştir. 

Ohanis de Hamparm sözlerini 
tekrarlo.mr§, ve haplsanede bulu
nan alacaklarına verilmek üzere 
e.~yalarının satılmasını söylemiş, 

karar şehrin en kalabalık yeri o. 
lan beleaiye meydanında infaz e. 
dilmiştir. 

Neşet Nafiz Dumaıılıoğlu 

Fındık istasyonunda 
kurslar açılıyor 

Giresun (Hususi) - Fındık is
tasyonu; bahçelerimizin verimini 
nrtıracnk ve mahsulilmüzü en iyi 
şekle sokacak her türlü tedbir ve 
bilgileri, diğer meyvalarm yetiş. 
tirme esasla.mu öğretmek eski 
bilgilerini yenilemek ve artırmak 
maksadile köy fındık işyarlarına 
üçüncü defa olarak bu yıl da ha. 
ıiranın birinde Batlamadaki is. 
Uisyon fidanlığmda faydalı kurf: 
lçılmaktadır. 

~ ;..ardımına muhtaç olan pa. 
tr~ Utcvakkıf işlerin köy büt
t c.ldcrı yapılamaması, bizi, 

'cıı .aha evvel girmesi lazım 
t laıta'?1ar ve refahı uzun yılla· 
cıqd 1lll etmek zorunda bırak . 
l:l ır. 

lzmirae l'ağnıur ·(ahribatı 

Bir eye qıldırım 
ı~'),_cllıin d .. 1-'"'"ğ" "b" !'k . ~c, le" e soy Oi.11 ım gı ı, ı - düştü, yangın çıktı 'tıı ~ C>ylerde imar hareketin· 
c~ el kültürel hareketi bir 

~del \re daha esaslı ıekilde İzmir, (Hususi) - İzmir vilL linde iki siyah delik husule getir. 
lbi• ı ırınak, köyde kanunları yeti içinde ve garbt Ana.dolunun miş, elektrik tesisatını tahrip eL 
~~~ trıuvazzaf olan ve devlet muhtelif yerlerinde bol ve bere. tikten ve evi kısmen harap vazi

,, 11:1.ın ~:.rinci kademesi aayı ketll yağmurlar devam etmekte. yete soktuktan sonra zemine sap_ 
' :~~l'ıt:ır1ıl:,, cihazını kudretli dir. Evvelki gün ve dün ~ehre bol lanmıştır. Bu sırada evin orta 
-. ·\ 

1:~;·~ r:!:::.-:ı::: l:!=ır.:ıJır. I yafrnn:r düşmüş, bazı ycr:erde, katmC:nki yatak odasında. mevcut 
..: .... . ~ . . . . ya~mu:-un fayd:sı kadar zarcrı :; kcryoladan il:isinin üzcrlerin. 
••• t 4!:::. ·-.. ı.:ı <..:·. l·t c • .. .. .. •. - - . : a ı~c!ıl . .. -a g ... .-ulm.ıŞLı 1 agışın devamlı dekı yatak ve yorganlar tu~tL'.ia-

., t:ı.• 
1 
me:ı h.zumu .kad~.r \'e fazl~ clmll~ m ynz 7.eriyatı rak yangın bUyüme!c i:tidaclmı 

' ıı:.'1 ·~·~atın ca .:r:ıcrr..::l;~tı:- haricinde kalana diğer mahsul- kaznnmıı;tır. 
~ .1.1yacm:ı c1..;c t:m=ı~ı 1 • •. • , d' , t;!_r l· . , . er.n z:ı.rı:.r gcrmesınacn en ı~e Bu sokakta oturanl:ır, yan!!'lnı 
t::ı, •ana~tı:ıc. .. yım. I lc::c- c:liln kt d' J)" .. - 1 . h 

0 

·a•,...
1 

• • ; • _ 1c ~ ır. un og eyın ~e re itlaiyeye haber vermiPler ve 
...... a na..ııyc e~ n ç:ı cltıl· - k h ı· d - w " : rı-.·1 i ..... , ·-_ . ..,__ sauana a ın e yagınur yagmış. yangının büyüyeceğini zannede. 

·..: Ye n:~_1.1r.::;.nı:ı l:oyle. t·r ·vagrmur "e f"'"'•n1 e"nas · · · · tı:: .. . • . ' · ~ • 11 "" .., ın. re~: evlerını tahlıyeye başlamıcı-
te·. . Tnur::k::.b::tını tcm.n ey- d:ı t:ızı y"'rlere yıldırım düc:miic:ı l clı B d k' b • ·· ı:ı-:1 ~ ı "' ':I -- ~r r. u ev e ımse ulunma-

~ •.• l ..... n'::rm :rttırıltr:a:ıı ve tür 
' • ·1.lr :ı d 

1 
. tiltUn n:.i- · dığmdan itfaiye memurları evin 

• : • 1 • • :v e~•-1 C"a"t 12 .... - t I"' t t ö ti k k k t'l · · · · .. :.rc:t 
1
. . . .., .. ,...,., e ~:ıra a, - n n apısını ırma sure ı e ı~erı gır. 

:ı ve r.lCSI! ıyctır.ı omuz tr dd . d 268 . i . • <.' ... 
1 

,. 
1 1 

anıvay c:ı. e:nn e ınci so. m şler ve yangını söndUrmüı;ler. 
.,:.,~- -.: n, v:::..ı vc:·a :nym.: ;am. :c:.1:t:ı B. Has:.nın sahip ve B. dir. 

b ""l • .:ı:ı r.:::ı? ve t::ymı u - Gabayın kiracı bulunduguw 5 sa. "!' :ı b' Zarar 300 lira raddelerindedir. 
tqirı:' •r m~ı.:dct i;fo kab'.ıli: yılı, 3 katlı ahc:ıap bir eve ""ldı-~t ~. ':I .1 • Ev London sigorta şirketine si-

~ %~ rım d~erek bu evde yangın çık. gortalıdır. Kal'§ıyaka Fahrettin • 
'<li .... : tlığın hali hazır intihap mıştır. ~qll paşa. caddesinde de bir eve yıL 
'll:i <ılixıSok yerlerde ihtiras ze - Yıldırım evin tarasa.sına. dilşe. dırım d~~rek elektrik tesisatmı 

akta ve ikilik doğurmak rek Uzerinde kurau.D. ya.ram ge)t. ve radY.OY.U tahrip etmlftb', 

(Ba§ı 4 üncüde) 

narak blrlblrlerlnln karılarını 

aldılar. Bu suretle bir zaman 
mesut ~:ışadılar. Fakat gene, 
belki eski hatıra. belki ilk göz 
ağrılığının tesiri olacak, eski 
karılarını so\'diler ve gene blri
blrlerlne anlatarak boşandılar; 
:elcrar eski karılarını aldılar. 

Bu hft.dlse, sanırım, ki İs\'iç

redc boşanma keyfiyetinin ne 
kndar kolay olduğunu isbat e
der. Bizde ise boşanmak cok 
zordur ve bu da. ekseriya cok fe· 
na neticeler doğurmaktadır. 

ğeı hususlarda ezici bir üstünlüğ~ vap vermek istediler. Fakat bu· 
naliktir. nun büyük bir ehemmiyeti yok. 

* * * 
Hudutlar ve anla~malar.dan 

sonra n i h a y e t kuvetlere 
gelelim .. İngiliz - Fransız birliği 

ıer cephede 1914 tekinden ve ı. 
.alyan - Alman birliğinden :daha 
:uvvetlidir. 

Mali bakımdan İngiliz - Fran
sız Birliği daha kuvvetlidir. Altın 
mevcutları, rakiplerini çok yük. 
sekten ezer .. İtalya, maliyesini an~ 

cak hokkabazlık ile ayakta tuta· 
bilmektedir. Almanya 1938 de 
borçlarını 150 milyar frank arttır. 
mıştı, bir Mayıs 1939 tarihli ka-

tur. Çünkü bütün şamatalara rağ
men yedi mayıstan beri mihver 
yeni bir bağlılık göstermedi. 

Bu vaziyete göre anlaşma an. 
cak kendini tatmin edebilir. 

Bize iki buçuk senedenberi Al· 
manya ile İtalya arasında bu kağtI 
parçasına ihtiyaç olmadığını tek. 
rar etmişlerdi. Halbuki bugün bu 
kağıt sayesinde mihverin bir çelik 
mihver olduğunu bildiriyorlar. A
caba evvelce neden idi? 

Hakikat şudur ki, hadiseler ne 
ise yine odur ve anla§ma hiç bir 
şey değiştirmiş değildir. 

lzmir UçUncU hukuk reis ve- nun ile de bir ıztırabmı itiraf edi. 
killiğim sırasında kanunu har- yor. Bu iki memleket bu sebepler 
!iyen tatbil;: ederek bir polh~ me ile bir sene mtidı:letle harbedemez. 

Bilakis tabii şekle daha ziyade 
uygundur, şöyle ki, İtalya bazı 

sebepler ile Alman anlaşmasına 

girer ve yine başka sebepler ile 
bu anlaşmaıdan çıkar. 

nıurunu karısından boşamamış

tım. Fakat mahkemeden erkan 
polis, koridorda karısını vur
d u. 

Bu hA.disedcn sonra boşanma 
davalarını her znmo.n talft.kla 
netlcclendlrmeğe başladım. 

- Yahu ne yapıyorsun, bir yu
\"ayı yıkacaltsın, diyen Aza ar
kadaşlara: 

- Bu }:uva zaten yıkılmıştır 
Boşanma kararı belki iki yeni 
yuva daha kazandıraca~ctır, dl· 
yerek hepsinin tasdikini alıyor· 
dum. 

l\Ietres hayatını önlemek lcln 
alınacak en birinci sebep boşan
mnyı kolaylaştırmaktır, sanı

rıuı." 

lemini nrnıek istemeyen bir 
hA.kimimiz de şu mUtaleada bu
lunmaktadır: 

- nence birçok gençlerim!-
zLı evlenecekleri yerde seçtlkle
ı·i kızlarla hususi bir anlnşrnn 

yaparak metres hayatı yaşamn· 

tarının başlıca sebebi görenek 
tir. Hemen blrcok kötü şeyleri· 
mlzin sebebi nasıl bu ise metres 
yaşamak usulU de sırf "asri'' 
kolimeslnln yanlış anlaşılması 

yUzUndcn Avrupadan l'Urdumu· 
za giren zUppece ve cemiyete bir 
çok fenalıklara mal olan bir A,. 

dettir. 
Dugiln metres hayatı yaşıyan 

herhangi bir kadına veya erke
~c bu tarzı hayatı neden seçml' 
olıluklarını soracak olursanız, 

nlncağrnız cevaplar aşağı yuka
rı şı;ylc olacaktır: 

"- Adnm san de, nik~h kıyıp 
da ne .olacak. Maksat bir yuva 
ise bu suretle biz bunu pek~Hı 
kurmuş bulunuyoruz. Bakalını 
belki Hcrlde e'\"leniriz. 

"- Evlenmek lcin her ikimi· 
zln tabiatlerlnin 11ymnsı rnzım 
Dunun lçhl de biriblrlmlzl tyic<' 
tnnımnmıı icnp eder. Şiındlll1' 
böyle yaşnmnğa ve huyumuz 
suyumuz birlblrine urduğu tak 
1lrde llerltlc e\"lenmeğe lrnrnr 

ve dile. 
nunun Uzcrlne onlara şöyle 

;orablllrsinlz: 
- Pekiı.ll! Sizin bir iki sent

bcraber yaaşdığınızı ve huyla· 
rın1ztn uymadığını kabul ede
llm. Bu sırada doğan bir çocuk 

ne olacaktır? 

Her ikisi birden tol~şla atıla· 

caktır: 

- Çoculc mu? Allah göster
mcs'n. 1kimlz bu hususta tnm 
'>ir nnınrm:ı"a vardıl': Çocuı · 
y:- pm ıyncağız. 

Ye tnh!i umumlyc'le b~)ylr 

zürriyetsiz birliğin ömrll çolı 

kısadır. 

Bence bu gibi tnsanlar cemi· 
.. et hayatının her fertten tstedl 
~i ,·azlf~yi yn.pmadıklnrı için bir 
"ant kadar tmcludurlar. 

Bunun için gençlerimizi atıf 

birliklerini, a\l.e yuvalarım e 
sastı bir şekilde kurmafa teş. 

,·ik etmek, propaganda yapmak 

ecızat tedbirler almak lft.zımdır. 

Sonra, evlenme, boşanma kayıt· 
ları da, bu kadar zaman bir tec· 
rUbe sayılarak hafifletilmeli-

ler. 
Euak ve silah bakımından da 

İngiliz - Fransız birliği iktısadi 

avantajlara maliktirler. Almanya 
ilhak hareketleriyle vaziyetini iyi 
bir §ekle soktu, İtalya bunu yapa· 
madı. Her ikisi de harp imalatı 

için elzem olan maddei asliyeden 
pek cabuk mahrum kalacaklardır. 

1ngi1iz - Fransız birliği 'deniz 
üzerinden de aynı faikiyete malik. 
tir. Zira Akdenizin iki kapısını el. 
!erinde tutmakla İtalyan - Al
man fi]olarının irtibatını kesebile· 
ceklerdir. İtalya sahilleri ile düş. 
mana karşı tamamen açıktır. Ar
navutluğu işgal ettikten sonra 
Adriyatik denizini kapayabilir; 
fakat geri kalan kısım ne olacak?. 

Paris - Londra mihverinin as. 
keri vaziyeti, Roma - Berlin 
mihverinin askeri vaziyetinden a· 
çıkça daha iyidir. 1939 Fransız or. 
dusu 1914 teki Fransız ordusun· 
dan üstündür. Aynı zamanda Ma. 
jino hattına da malikiz .. Alman
ların zabitan kadrosu noksand:r. 
İngiltere mecburi askerliğe karar 
vermiştir. 

Siyasi vaziyet de yirmi be~ se· 
ne evvelkinin çok fevkindedir. 
İngiltere 1914 Ağustostaki tered. 
düı:le dUtmiyecektir: Ramsay Mac 
Donald ölmüştür. Ingiltere Fran
sa ile müdafaa hususundaki müş. 
terek menfaatlerini görmüştür. 

Anlaıma ise harbi takip etmiyc. 
cek, harpten evvel g~lecektir. 

Netekim 1915 te de Mösyö 
Mus:ıolini sesinin bütün kuvvetiy. 
le: 

"Barbarlar kapı 
bağırıyordu. 

dışarı .. ,, diye 

(1) Muharrir makalesini mayıs a
)'l içinde yazmıştır. 

(2) J\:ımembcrt peyniri ~ok l'llJı

lı olması Ye Jezzelilc meşhurdur. An 
enir uzun müddet d:ıyanınaz. 

Gece işi 
(lla~ taralı 9 da) 

yin karanlıkta evine döndü .• 
Kimse onu görmemişti.. Şüphe

lenmelerine imkan yoktu .. Karısı 
da kimsenin kendisini aramadığı
m söylemişti. 

Demek işler yolunda gidiyor. 
du .. 

İki gün sonrn Percy Pipple sü
künetle bahçesinde çalışırken u
zaktan polis Komiserinin gcldigi
ni gördU.. Komiser kendisinden 
şüphe etmiş olduğu için afdileme. 
ğe geldigini bildiriyordu .. Lond· 
radan gelen bir adam şüpheli bir 
yolcunun gümüş takımları bir 
paket halinde kahvesine bırak
mış olduğunu söylemi§ ve ilfuıda 
bildirildiği vcchile takımları Ba
rona teslim etmişti.. 

Komiser Baron Hubert'in ta. 
kımlarmı bulmakla çok memnun 
olduğunu ve Londradan gelen a· 
dhllla üç yüz lira ile bir çift SÜ· 

lün hediye etliğini gözleri panl
dayarak anlattı .. 

Komiser tekrar tekrar afdiler. 

Fikri ve manevi vaziyet de bi· 
zim hlikimiyetimizi teyit etmek. 
tedir. İngiliz ile Fransızlar ara
sında emniyetsizlik yoktur. Al. ken polis John'nun da böyle mu-
manlar ile İtalyanlar arasın.da ise azzam bir hata işlemiş olmakla 
vaziyet böyle değildir. ttalya, bil- ağır şekilde cezalandırılacağını 

bildirdi.. hassa Alman yumruğunu tatmış 
olan şimal kısmı devamlı ziyaret- Mösyö Pcrcy Pipple Komiserin 

k sözünü kesti: 
!erden ho§nut görülmeme tcdir. 
Diktatörlerin memleketlerini abes - Yok komiser efendJ .• Onu 
muahedeler ile emniyet altına al. cezalandırmayın .. dedi. Bugün en 

a • a ah"maları da tehli~•e'-'İ gör- mükemmel bir insan bile hataya. 
m g ç 7 J d" b'l" y 1 .. 1 d" müş olduklarına delalet ediyor. uşe 1• ır.. a n.ız oy e _zanne ıyo-

Nihayct evvelce de işaret ctmir r~m kı onun bıraz istırahata ih· 
.,ıduğum gibi birçok muhtelif ve tıyacı_ vnr .. Fazla ~eşgale, ağır 

•. · k':l 1 k.. d mcsulıyet onun hafııce aklını oy. 
;nuarız aıncı a ~· e er · .. rş:sın :: . . 

b 1 d 
- 1 b t k t h natmış .. Dıkkat etmelı ona, an-

u un ugu zaman ıar e me e . . . 

1
.
1 

l'd' (.. 
1 

d •. 1 . G 1 ıatabılıyor muyum .•• 
ı.ce ı ır. Oy e egı mı encra 

Balbo ?) 
il< • • 

Derlindeki merasi;n bu vaziyet· 
te hiç bir değişiklik yaratamaz. 
Vaziyet evvelce ne ise yine de öy· 
le kalacaktır. 

Aynı gece sükunet ve servet 
bulan küçük evinde Mister Percy 
Pipple karısı ve kardeşi arasında 
sülün kızartması yiyordu. 

MUZAFFER ACAR 

Bizzat muahede bile derhal ya. r•••••ı•mı••••• 
pılıvermekle zayıf taraflarını mey- HAKER Mağazalarının 
dana koydu. sattığı kostüm ve pardesüler, 

1ngilterenin mecburi askerliği. emsalsiz bir biı;imdir. 
ne ve İngiliz - Leh anlaşmasına Sağlam 
cevap olmak üzere yapılacak ha. 
reket için, Kont Ciano bütün bir 
3ün kayı:ı pederinden gelecek ce. 
vaba intizaren telefon ba~ındr 

:caldı. Kaym peder tereddüt gös. 1 
terdi ve muvafakat etti. Fakat ra 

Şık 
Ucuz 

Halihızırda piya--amızm er 
zengin çeşitl~ri. her ye. d{'n ı· 

cuz fiyat \'C' mlic;aıt ~:ırtlar1 

r.-.t .•_._..,1~t.,..ı, .. 

hattıız olma.dı. Onun ne Milano, 
:ıe \'.le Berlin seyahatlerinden hoş 
lanmadı~ı görüldU. 
Mihverin hatası, İngiliz - Fran· 

sız iktidarsızlığını ebedi zannet. 
mesi idi. Şefleri, Dranem'in şu öl 
mez ıözlerini hat rlanna getirme 
mişlerdi: 

''Atk Kamembert peyniri (2) 
gibidir, bütün bir hayat imtida
dınca devam etmez .. ,, Aptallık da 
tıpkı aşk gi.bidir. Koyunlar artık 
tamamen - yahut bir dereceye 
kadar - gazebe geldiler. 

ı,te kof.un1arı1l bu ll,v.anıpa 

Beyoğlu 4 üncü r.ıılh hukuk hôkıın 
liğinden: Ölü Todori Pctropıılosun 
mııhkeme:rc ibraz erlilen ,·:rsil ctnıı
mesinde tenfiz memuru olarak gös
tcrilf'n Panıınos .Kcsişoljlu ile Alek
snndros \'utlrnsın lstanbuhlnkl ikn
mctglıbları meçhul olduğu diğer trıı 

riı memuru Epnminondıı Kolası to· 
rarınuıın blldirllruekle illınen tebli
sot icrasına karar vcrildlAinllen yev 
mi mulınkcınc olan 16-6-939 tarihine 
milsndif cuma snnn saat 9 da Be7· 
oftla 4 ftnrll tmlh hulmt mıhketM -
sine gelmeleri tebliıl makamına Jm .. 
lm olmak üzere ilin olunur. ~ 

((K. J. lMJl 
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• BUGÜN·KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURU) 1 
Rahat ve sağlamdırlar. 

Devlet Oemiryoilan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanran 

.. _ 
·-

o --

YARtN·_KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
·. 
~------... :uı.--._~g_'-'S-~-~!!!'!!!'~•--------· 

T. C. 

3u ayakkaplan almakla ikhsat 

~tmiş olacaksınız. Halihazırda 

,rerli ve ecnebi malı zenıin 

;e,itlerimiz vardır. Geliniz, 

:örünüz ve intihap ediniz. 

Adalar sulh hukuk mahkemesi sn. 
• 15 memurluğundan: 

93!) - 44 
i\falilla Knsapyanın Ali Fehmi Pa

<;a ile şayian ,.e müştereken muin. 
~arrır bulunduğu Büyükndnda Yalı 
"llllhallesintlc l\lnllılgnzi cnddeı;inclc 
'•ain '.!5 kapı 51 ada, 10 parsel No. hı 
gayri menkulün izalci şuyu ı;urctile 
s:ıtılmasına karnr ''erilmi$ olclıığun
tlan açık arııırmayn konulmuştur. 

26-5-939 tarihinde Ankaradan ve 27-5-939 tarihinde ~ 
darpaşadan hareket etmek tiz.ere Haydarpaşa - Ankara ,.e , 
kara - Ha:tdarpa.şa. arasında 3005-3006 numaralı gillld~ 
munzam bir yolcu katarı işlemeğe başlıyacaktrr. Bu tren IJa.) < 
paşadan 14,05 de hareket ile saat 6,55 de Ankaraya varacak ıı.t? 
Ankaradan saat 16,42 de hareket ederek saat 8,20 de ını.yd 
kaya varacaktır. (3635) __../ 

Balikesir Kor Komutanhğından: 
Balıkesirdeki Kolordu inşaat, tamirat ve tesisat, keşif ptf' 

je ve resimlerini tanzim ve inşaata nezaret eylemek üzere ~) 
250 lira ücretle bir yüksek mimar veya yüksek mimar Y~ 
aynı ücretle yüksek mühendis alınacaktır. Türk olması şart 0 

taliplerin dilekçe, hüsnühal, diploma ve evvelce çalıştıkları çrt 
esse.selerden ve yaptıkları işlere ait vesikaları ve nüfus tczk~ 
leri ile birlikte Balıkesir askeri satınalma. Ko .na müracaa.tl) 

(1021) (3~ 

Başvekalet Beden Terbiyesi Genel 
DirektörlUğUnden : , ,. 

1 - Genel dlrektörlUkçe 1stanbulda ÇengelköyUnde nıtJ , 
ıı.C müddetli bir lcyll beden terbiyesi vo spor eğitmen kursu 

Me7.ktır gayrimenkul lıahçe içindr 
alış:ıp Jıir e,· ve ıııiiı;ıteıniliıtı olan Yİ· 
ne alı'inP küçük lıir e,· ile kligir n
hırılan ibarettir. l"mıım nıes:ılınsı 
3020 metre murabbaı olup hüyiik e. 
vin s:ıhası l!l:l,50 • küçiik evin 6ı\ ve 
ahırın 118 metre murnhh:ııdır.· IIU· 
ducln hir tarnfı m:ılülsnzi cndılcsı 
hir tnrafı Arslanağzı soka~ı lıir l:ı-

1 hd ll mıştrr. ı• 
rafı n:ı~l:ıla soka~ı le mn 11 ur. 2 - Bu kursa imtihanda en iyi derecede muvaffak 0 
Büyük evin zemin katında bir sofn, 
üzerinde iki odn zemini döşeli hir !ardan sıraslyle azamt "50" kişi alınacaktır. rf 
kilar, bir çamn~ırlık, bir mutfak, bir 3 - 26 Haziran 939 pazartesi gUnU tedrisata baş1tıY6 J 
odunluk, ,.e bir hela, birinci ka!t~ olan bu kursa girmek isteyenler beden terblyesl bölge b 
bir sora, üzerinde beş odn zemını knnlıklarrndau kursa girme ve diğer şartları öğrenebtUrJef· 

ZiRAAT BANKASI 
çini döşeli bir lı:ınyo ve alafranga 
hela ,.e bir kiliır vardır. tkinci kal- 4 - Müracaat mUddetl, 15 Hazirana kadardır. gr.'.S 
ta: Bir sofa üzerinde beş oda, bir (2020) ~ 
mutfak, ve bir :ılafranga helıi, üçfiıı ~] 

, 
1 

KİRALIK ODALAR .-.---. 
Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır 

Muayenehane yapılmaga elverişli kiralık 
Yazıhane, Atelye, 
ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 

cü katı: Bir sofa üzerinde iiç oda, 1 1 1 
iki çatı arası oclası ve bir heli\ mev. De n iz Leva z 1 m i an ar 1 
cullur. Bina snJ;lam ve içeri~! boya· • 
hdır. ı - Tahmin edilen, bedeli (29.772) lira olan (120,oOO) :ı 

Küçlik evde iki oda, lıir mutfak, pirinç, 15 haziran 939 tarihine rastlıyan perşembe günil sııtı 
bir helA ve bir su motörü, bahçede 
bir havuz ve bir de kuyusu ,·anlır. de kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmu§tur. {J 
Hentl umumiyesine 12640 lira kıy. 2 - İlk teminatı 2232 lira 90 kuruş olup şartnamesi bel' 
met takdir olunmuştur. Yergi, tenvi. komisyondan 149 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. . tY' 
riye ve t:ınz.ifiye bedeli ihaleden ten 3 _ !steklilerin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilınde ttt' 
zll olunur. İhale pulu ve 20 senelik . l kl"f kt l beli" .. sa' 
tnvlz bedeli ,.e yüzde 2,5 resmi tel- zım edecekleri kapa ı te ı me up arını ı gun ve ~ 

bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon bn.Ş Hiliye müşteriye aittir. Arttırmaya ~ . • . 

ı 1 
Adalar ~ulh mahkemesinden: iştirak edcnkr kıymeti muhammi • gına makhuz mukabılmde vermelen. (3740) ~ 

L A ... mı·rıı·gv ·, Satınalma Komı'syonundan 930 - 44 nenin yüzııc 1,5 ~u nisbetinde per ~ evazım Bu",-ttkacl.ftda 'ı faıu·1 .. az"ı ''C na .. lnla ı· n·. . ıtır ..-.----------~~ , u " " ., v akçn<;t vcreceklen ır. ırıncı ar • U<..A ... .Y-K..WJ4..A.,L?..LJl.,LI---- ._ _, ._ ._ 

5000 adet yilz havlusu müteahhit nam ve hesabına 16-ô-
939 cuma günU saat 14,30 da. Tophanede lst. Lv. ltn. Sa. :Al. Ko. 

da açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 1750 lira ilk temi
natı 131 lira 25 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görüle
bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (696) (3858) 

* * * 
Bin adet yün kazak müteahhit nam ve hesabına 16 Haziran 

939 cuma günü saat 15 de Tophanede amirlik satın alma Ko. da 
açık eksiltme ile alınacakbr. Tahmin bedeli 1500 lira ilk temina. 
tı 112 buçuk liradır. Nümunesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli saatte Ko.na gelmeleri.(698) (3859) 

200 adet çöp kovası müteahhit nam ve hesabına 16 Haziran 
939 cuma günü saat 14 de Tophanede amirlik satın alma Ko. da 
açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 2000 lira ilk temi_ 
natr 150 liradır. Şartname ve nümunesi Ko. da görülebilir. İstek
lilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(G99) (3860) 

inhisarlar ·· ~. M~dürlüğ~~~en : ·:t 
I - Z9 • V • 939 tarihinde ihale edilemeyen 300 top kırmızı 

sarma kağıdının eksiltmesi 10 gün müddetle eski şeraiti daire_ 
sinde temdit edilmiştir. 

n - Muhammen bedeli 4350, muvakkat teminatı 326.25 Ji. 
radır. 

m - Eksiltmo 8 - VI • 939 perşembe günü saat 14,30 da Ka
hataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nüınuneler her gün sözü geçen şubeden 
parasız alın,nl>ilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan günde % 7,5 gü. 
venıne parasile mezkur komisyona gelmeleri. (3867) 

Türkiye Şeker Fabrika'.arı Anonim Şirketinden 
Kesme ve Kristal 5.000 (Beş bin) ton kadar ecnebi şekeri 

satın alınacaktır. Tediye serbest dövizledir. En geç Temmuz 1939 
sonun.n. kadar cif lstanbul teslimi teklif edenler arasında, fiat ve 
en kısa teslim müddetliler tercihan nazarı dikkate alınacaktır. 

Teklif mektupları, 6. Haziran salı günii saat 15 de Bahçeka_ 
pı, Taş Han 42 numarada teklif sahiplerinin önünde tetkik edi
lecek ve en geç 7. Haziran. 1939 çarşamba günü saat 12 ye kadar 
karar verilecektir. 

Neı. 
1 
2 
3 

• • 6 
7 

VAK 1 T 
<Ce~ &<YıttrJı ~lfllaınesn 

Yazan Ye Türkçeye çevirenin adı Sayıfa Krş. 

Knder (\'ollerdcn) Asım Us 208 15 
Ofimplyad oyunları Vildan Aşir 120 10 
Kılerans Terras esrarı (Galopin'den) G. V. 304 20 
Yuaoslavya seyahat notları Asım Us 112 10 
Şark F.kspre~inde clnnyet ( Christie'den) V. G. 3!i0 20 
F..lrU~lc \'az.osu (Prosper l\leirnıe'dcn) Baydnr Hifnt 
Her memleketle lıirknc siin (Muhtelif milelliflcrılen) 
Ahmet Ekrem . .... 
SO korsnd [{Fon Lilknerde'den>: }°elhl Kardeş 

64 

352 
376 

:.w 

20 
20 

·sokak 25 l\o. da !lakin iken ik:ımet- ma 3_7_939 tarihine müsadlf ıı.nzar- Tu·· rk Hava Kurumu 
giilıı meçhul Ali Fehmi Paşaya: le!ıi günü !'iaat 14 ten 16 ya kadar 

MatUta fle şaylan ve miiştereken mahkeme koridorunda icra oluna: B 1 ~ P ' I( p • aJ 
mutas:ırrır bulundu~unuz ''e tamamı caktır. Birinci arttırmada kıymetı u y u 1 ya n g o s 
na 121HO lira kıymet takdir e<lilen mıılıamminenin yüıde 75 in"i !~ulrn~: 
Büyükad:ıda ~lnllilg:ızi ,.e Bıışlıiln sa en ~·ok nrttıranın taalılıudu b:ıkı 
sokıık 25 kapı 5,t atla ve 10 parsel kalmak üzere 15 gün daha uzatılıp 
Xo. lu gayri menkulün kabiliyeti ikinci arıtırma 19-7-939 tarihine 
taksimiyesl olmadı/,lındnn açık art. miisadif çarşamba günil ayni sa
tırma ile satılarak şuyuunun lı::ılc - nlle icra '"' en çok arllırana ihalei 
sine knrar verilmiş olduğundan a· kaliresi yapılacaktır. 

l kinci keşide: 11 Haziran 939 dadır. 
Büyük ikramiye: 45 bin liradır... 1' j~" 
Bundan başka: 15 ~in, 12 bin, 1 O bin lira~ı 0el 

ramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık ikı ş 
'llükafat vardır... e) 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal e~" ~ 
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girıtl • 
lursunuz.. ~ 

1939 ResimliHaftd 

çık arllırma:ra konulmuştur. Birin· Müddetinde bedeli müzayede ''c
ci :ırttınn:ı 3-7-939 tarihine mfisa · rilmcdiği takdirde mfiz:ıyede fcshc
dif pazartesi günü saııt on dörtten dilir. lki müzayede arasındnkl fark 
on altıya katlıır mahkeme koridorun müstenkif müşteriden tazmin elliri
tla icra olunacaktır. Birinci arıtır· lir. l\lezkılr g:ıyrlmenkul üzerinde 
mada kıymeti muhommenenin yüz· ipotek sahihi alacaklılarla diğer nliı
de yetmiş beşini bulmazsa en çok kaclarların ve hususile masrar ve 
arttırnnııı ln:ılıhüdü lı:ıki kalmak Ü- fuize dair iddialarını 20 giiıı zarfın· 
zere ikinci arttırma 1!)_7_939 t::ıri - d:ı bildirmeleri ltızımdır. Aksi tnk
hine m[is:ıdif çarşamba günü ayni dirtle salış hedelinln pnyl:ışm:ısın
saatle icra ve en çok arttırana llı:ı- dan hariç kalırl:ır. Daha fazla nıuhi
lei katiyesi yııpılacağı lehli~ maka- mat almak istlyenlerin ıırın tnrihln-
mına kaim 0ımak üzere mın oıunur. den itibaren herkesin sürebilmesi Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

~-:-:'.:-::-:-:------<-_"9_2_8_ı;)_ için açık hulundurulac:ık arttırma h ft 1 k t . d' 
T • s.~_11:u~: ASIM us şnrtnnmesi ile 939 - H ~o. hı. do.~ a a 1 gaze esı 1 r t' 
Neşrıyat l\lutluru: U. Ahmet Sevengil yaya mliracaatla mevcut nsnlkı go. ••••••••••••llliill••••••••••.,.... 
Basıldığı yer: \7 AlilT•Matbaasırebilecekleri iliın olunur. (29287} 

'l'Drk iye Cumhuriyet 
AKTiF 

Merkez Hankası 27 ı 5 ı 1939 vaziyeti 

==Lira P.AStF Lira 
15.000.000,-

1 Kasa: 
Altın ııan klogramt7 164 264: 

Banknot . • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • • 

DahUdtkl Jluhablrler: 
Türk lirası . . • • • • 

llarlçttki llııhabirlu: 
Altın: snrı J.:lisrnm 9 058 821 
Allına tııhvili kııbil serlıest 

dövizler • • • . 
Diğer dövizler ve borçlu 
l:liring bakiyeleri 

lla:lııe talıvillul: 

Deruhte edilen evrakı n:ık. 
diye karşılığı . • • • • 

24.142.010,17 
16.281.220,-
1.436 .072, 7:> 

761.2.j.f,08 

12.741 .252,·18 

050,07 

11.100.210,78 

158.7·ts.:m3,-

·U.ffOt.102,02 

Sermaue • • • ı 1 ı 

lhtiuat akçesi: ı-..'Y 

Adl Te revkalade • 
Hususl • • • • 

••• 
• • • 

761.25.f,Df. Tedavüldeki Banknotlar: 
.Deruhte edilen enakı oaktlye 

Kanunun 6.8 inci mamı .. 
!erine teTrikan hazine tara. 
rından nkl tediyat • • • 
Deruhte edilen nralu aak-

23.0 H.422•33 diye bakiyesi • • • • • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilhelen tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili ilheten 
tedı. Tazetl. • • • • • • K:ınunun 6-8 maddelerine 

te\'fik::ın llnzlne tarafından 
1·akl lcıliy:ıt • . • 

Serıedc.t cıi:danr: 
• • • 

~ . 

Ticarl seneller . . . . 
l7.0öU59,- Hl.097.tOl,-ı 

114:.806.78-1,50 114.806.78!,50 

Türk llraıı llevduatı ıv 
Döviı Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dl5vlzter 
Diğer dövizler ,.. alacaklı 

ldirinıı bakiyeleri • • • • ( 
Eıham ve tnhııildt cü:danr: 

Deruhte edilen evrakı nak 
A J ti yenin karşılığı esham ,.e 

\ talıvlliit ilib:ırl kıymetle 
B · Serbest esham ve tahvil:lt: 

Aııanslar: 

Hazineye kı-;:ı \'Odeli nan, 
Altın \"C döviz üzerine 
Tahvllôt üzerine • • • • 
His~edarlar • • , • • • _ 
Muhtelit , • , • • • / 

·13.U>7.083,47 
7.897.104,-

s.:;7.ı.ooo,-

33.483,1 t 
7.808.701,tu 

Tektin 

(. 
1 

51.001.787,·17 

16.410.277 ,26 
1 

4.500.000,,1 
14.401 .024,45i 

I! ______ , 
400.4~1.658,-'j 

', 

Muhtelif _•--•-•-•-•-• 

1 Temmuz 1033 tatUılndeıı itit>aren: Iskonto haddi .%'. ' Altın üz:ex:.tno r 

4.217.184,2!; 
6.000.000,-

lö8.7"48.IS63,-
17.05t.430,-

u1.601.ıo.ı.-

l0.000.000,-

60.000.000,-

J ... 5 10.217.13 " ... 

20.707.432~2(! 4.608.06 ıı 
102.26!.007, 20. 762.823,24 

-~- -- ~ 
400.483.6581......: 

,-----'!~.-... 


