
.. 
1 

HERYERDE 3 K U R U Ş 

/ 

1 ··~· ~. ·.; •• J. · .... ~ f'ıı'-~_::· •. ...... .:· ~ ' 

ÇARŞAMBA 21 HAZiRAN 1939 l} YIL: 22 • SAYI: 7703 
tı>ARE EVi: Ankara Cad. tSTANBUL• Tel«raf: VAKJT• Posta kutusu: 411-Telefon: 21'13Cl'ıur)-24370Cldar~1 

a tahşfror. 

ltaıranlann ıFranko İspanya. 
........ askeri bJr lttllakını luı
.. llnıak kln Heri sürdükleri 
~~-faatı~r< ;:;n biri Tanca ,·azı.. 
'"Q((lr. İtalyanlar İspanyol Fa-

'1. içinde beynelmUel bir 1-
~l'eye tAbl olan Tancanın dahl-
lı.rp esnasında General Fran. 

~aleyhindeki hareketlere can
bir kaynak teşkil ettlllnl ba-

~latarak bu rejimin ilgası için 
"'1 ı.nyayı totaliter devletler ile 
l'leşıneğe tf'ş\'lk edJ7or. 

lı'•kat İtalyanlann bu türlü 
kAtı şimdiye kadar ~o 

etini ikna etmiş 4e1lhUr. 
~no Suner kendisi ile ma

t 7apan .,.zet.ecllere hpa11r 
' ;remden birtakım ._.a. 

lb.. .. ~re atılmak nJretincle ol
~uu aönermek için: 

- -

Antakya Vilayet merkezi lsken
d er un, Bilan, Reyhan iye, 
Kırıkhan· kaza 4acaktır 
Ankara 20 (Huaaai) - Halat 't8 na.biye Ye 400 ltöy bulunacaktır. 

tetltili.t li.yiha_. hamrlamek-... .. euretle tet8'•'11 edecek takri
re Dahiliye V ekileti MGet..-n Na- lllea 350 bin nüfudi.Aııtakya vili.
zif Erkinin ..... ehi• ıle Vekilet yeti nüfua a&)'UI itihari)rle :rrab
mümeuilleri .. ıl• mir lldrıep ko- zondan aoma memlelretialisin en 
miqoa çahp a•ı.,.. dnam et- kalabahk bir Wiyeti olacaktır. 
mektedir. Aldzv 1 •maJGma- Hatavın her türlü itlerini ana-& ,_ 
ta söre, Hala7 • • • merkezi Yatanın ahenktar bir tekilde yüriit
Antakya olacak, ~mı, Bi- ınek ve hu suretle yurdun bu parça
lin, R~ Lnlclaaa kaza sının bütün ihtiyaçlannı ka11ıla
merkealeft alualc idare edilecek- mak üzere vekaletler hazırlıklar 
tir. Bu ka•lal'a hatlı olmak üzere Y•Pınaktaclır. 

Yarından sonra 
-- ,,_,,__ -

VAKDT 
HERGCN 

12 SAYFA 
Bugüne kadar sık sık on iki sayfa üze
rinden de çıkardığımız gazetemizi cu
ma gününden itibaren her gün 12 sayfa 
neşretmeğe baılıyoruz. 
Bu suretle ma&'azin nevin'den yazılan
mıza da daha fazla yer ayırarak okuyu
culanmızın dünya itlerine kartı ali.ka
sma cevap verdiğimiz nisbette zevkli Ye 
faydalı saatler de geçirmelerini daha 
çok temin etmek kabil olacaktır. 

Her gün on iki sayfa üzerinden 
VAKiT 
Yine 3 kuruş 

Okuyucularımızın dikkatine 
.... -----·---·-----·--w--·-••-•---·--• 

CUMARTEst.ıı;AvEMtZ 

Her hafta·olduğu P,bi zengin mündere
cat ve resimlerle muntazaman devam 
edecektir . . 

es Suftteuyane siyasete tam bir anlaşma, 
tesanüt 'C8 istiklal -dairesinde devam et
meni~ ruzumu dört hükumet merkezinde 

de bihakkın taktir edilmektedir .. 
~ , 

Ga/enTronım patrik1iateeyi ziyaretın'den bir g~na,, 
- Biz üç ~ne devam eden 

1 bir barptm 79111 Çlkt.ık. 
-...1*1.u. lçlDde teaan1e m1lb 

~~~ iltereninl Hayfada infilak 
~-doları. ttaı-

.(Yazııı 6 ıncıda) 

._..~-=--= ç· dek" 40 Arap öldü, 45 Arap yaralandı 
"' ... :~;:..ı:;..:.,n::~.;: ın 1 

/ngilizlerle Arap çeteleri arasında 
~ttır. ı.onc1ra,20cHusuar>-Buctlnlk'ı.-ıı.._ffi ..... 1111. kanlı bir çarpışma · oldu 
ıı .. eözlerln açık olan manası Tokyodaki İngiliz elçW Japon diriliJOl'. V-l..!- 20 r(A0 'A') ''M y LL _ _ı __ b.. . al b. hafif tt h ..... 

1 · ""' (... a .&.ı- n.aıun:, ""·""· - u- araumraan ın eaır mmıı mJf ve ına aure c -· Ur: İspanyollar Genera BatveklllDI Ziyaret ederek lılr llıılıpcıq. - --.) - -a ıu..ı.lem" ıe.inin bildirdi•·. b" k iWı •• · edilmit· · u" tır 
konun muzafferlyetlne 7ar çeyrek saat kadar göıilpıtlfttlr. buı hablrieı'e ""· ~ .. cenistle Ha f. il v_e ırço 1 ığti~ • . • • ra graml§ • 

eden fatbıt ttaı1a7a mfn. İngiliz elçili Tiyençin hAc:li8eJerl. Qn bilyilt elçiai Bir C1ark, -. ne ~~-..J- .. r~. •. J ;.:un tir. , . , Diğer ciliett.en öğl~n evv 
l'dır; takat bu minnet- ni Japon hükQmetinin de İngilte.. l\lD1ede Wefcml& buı ~ YeıDlf ~~ uçtl:cu ~ o- ••• • · yapılan suikast neticesinde i• 

•it borcunu ödemek için bir re gibi mevzii bir hldiııe olarak a1mıt ve lnıiltere Japonya,a lrar ~lik bir ~ J ~= Yafa, 20 .( A.A. >: - Dün Ya- lenlerin cenaze merasimi öğle· 
Pa harbinde Almanya -ve 1- görüp görmediğini aormuetur. §1 hattı hareketini ~i 

40 
k .. ~:~ın-iS 1t·. p lan- fada yeniden iki ve Telaviv"de den sonra yapılmqbr. Merasim 

ta tarafına katdarak bil;yük Şanghay, 20 (Huauat) - Bu. /DeDamr 1 rneıdaJ,. lfl 0 Uf, •ıı yara bir bomba: patlanut ve bu su- eanasmda hiç bir hadise vuku· 
raıara sürüklenmek niye- radaki Amerik~ mahafiline ge. mıkr;l" 

20 
·(A "A )" R· retle dün patlıyan bombalann bulmadığı için atq söndürme 

deAildJr. len malillnata. ıore Japonya İn. İ . u us,, .. ..~ · - ·~ adedi 6 yı bulmuıtur. mecburiyeti ilga edilmiı ve Ya· 
gilterenin tekliflerini J'eddetmif Y armki sayımızda cıvarmda dun ogleden sonra h eli mahall . d 1 ha· 

'"ilanla beraber İt&JJ&D)ar · -
1 

.. llih b" t ·1 J ... ~1:_ k - TelavivC:le patlıyan oomlia u esın e nonna 
tir. c at• muse ır çe e ı e &&15uu ı . fmda b. y h eli! yat avdet etmiıtir. 1• dahW7e llUll'llUll bu Vqington, 20 (Husuat) - Ç"ın Osman em ın talan arasında oldukça mühim bır Arap t8:ra n ır • a u . • 

e kanaat etmif aörlhLml· deki imtiyu mmtablarıu kar. bir müsademe olmuı ve aıiler '!'IP11 ~ atdm. • ele ~1\rin llfBiı , mellallel~n 
•. Kont Clano'nun hpan. il wku bulan Japon hareketleri. • h yf den 8 kişi öldürüluıüıtiir. Bu kımseye bır fCY olmamqtır. ki dükkanlarla Arap magazal& 

a )·apacağı seyahatin hedefi ne Amerikanın Ingiltere ve F'ran mtza Sa 8SI suretle dün ölenlerin adedi 26 Yafada patlıyan iki bomba i- n henüz k~klerini :ıçm~ı.u~r 
<Deuamı 6. ııicıdal, 8a. ile mlleterek harekete~ 1 yı' bÜlıiıuı oluyor~ , ee, poliı merkezinin yanma atıl· lVdır. 
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~ ehir mütehassısı 
Prost 

A t:ıtürk köprüsünden 
tramvay geçmesine 

muarız 

ilkokullara 
girecek talebe 

Ş~lıir mütehassısı Prost Ata- kt 
tuı ı~ köprüsnün üzerinden tram. Mi ara göre mektep 
·ay g2c:irilmesine şiddetle itiraz açılacak 

fü. ICeyfiyet Nafia Veka · 1Jk okulların önümüzdeki ders 
1 t:nc bi:dirilmiştir. Vekalet te yılı vaziyetini tesbit etmek üze. 
+ı .1 •• :uy geçirilmemesini tasvip re maarif memurları dün kültür 
l 1.. r.:;~. ray döşen.miyccektir. Bu 1 direktörlüğünde bir topl~tı yap 
tal.. .. rd2 rayların parası şart.na.. mışlardır. Toplantıda ilk okulla. 
meu~.ı düşülecektir. ... rm bu yılki talebe sayısı, öğret. 

D' zer t::ı.raftan haber aldıgı • men vaziyeti, sınıf ve şube adet. 
ra!::1 :;öre köprüyü inş:ı eden fir. leri, yeniden ilk okullara alma • m: : :! cel~di~<: arasında bir n~~ cak talebenin sayısı etrafında gö 
t:::.ı ı:~;:ar ıh:ılafı ~:k~rştı::: ~U- rüşülmilştür. nk okullara bu yıl 
teıl 11ıt ~tatilrk ~oprıı:silnu ınşa girecek 932 doğwnlu çocukla _ 
'c b<!ledıyeye teslım. edınceye ka. ,rm miktarıda nüfus idarelerin_ 
d~r c:ki Unkapanr köprüsünü ol- 'den semt semt alınacaktır. 
chı·:u gibi muhafaza ve tamire Alman karara. göre ilk okul 
mukavele mucibince mecburdur. açılma sayısı tesbit edilmiş ola. 
Ancak iki sene evvel köprü fır. caktır. 
tına. yiiilinden parçalanarak da. • 
ğılmış. bir kısım parçaları Eyüp 
sahillerinde ~a.mura 'batmıştır. İ k İ kişi denize 

düştü 
Belediye köprünün muhafaza 

edilmediği için bir miktar para ,. 
nm bedeli inşadan düşürülmesini 
istemelttede, müteahhit te itiraz 
etmektedir. Mesele hakeme ha. • 
vale edilmiştir. 

Maarif A 

Kazazelerden biri kadın, 
biri erkek 

Denizbankın Göztepe vapurun. 
da .dün ve evvelki gün iki kaza 
olmuştur. şurası 

.Vapur ewelki gün Haydarpa· 
Gidecek murahhaslar şadan Köprüye gelirken Haydar· 

yakında tesbit edilecek paşa açıklarında bir yaşlı kadın 
l\luhtelif maarif işleri etrafın. birdenbire vapurun baş tarafında 

da yeni bazı kararlar vermek ve denize düşmüştür. Kaptan vapuru 
tedrfaat sisteminde yenilikler yap durdurmuş, indirilen sandal ile 
mak üzere toplanmasına karar kadrncağız kurtarılmıştır. 
verilen. maarif ş\ırasmm hazır. iskeleden hastahaneye kaldm-
lıkb.rı tama.mlanmı~ır. lan kazazedenin Sabancada Çıra. 

::.\laarif şUra.sma sevı!edilecel( cilar caddesinde oturan Şevki kı. 
ve görüşülecek işler raporlar ve zı Fatma olduğu anlaşılmıştır. 
serler halinde tesbit edilmiştir. Dün vukua gelen kazada yine 

Bunlar sırasile: aynı vapurun Kadıköyünden Köp-
1 ...... Muhtelif zamanlarda. mem rüye ')taptığı 13,10 seferinde 

lctimize gelen terbiyecilerin mem vukua gelmiştir. Vapur Salacak 
leketimizde maarif ihayatm.a. ait açıklarına geldiği :zaman orta yaş
' erdikleri raporlar. Iı bir adam birdenbire d~nize düş-

2 - Bizim maarifçileıimizin ve mil§, bereket versin kaza vaktinde 
teıbiyecilerimiıi.n vermiş olduk: • görülerek vapur d~ur1urulmuştur. 
!arı raporlar. Civarda bulunan bir balrkçı ka. 

3 - Yeniden toplanan öğret.. yığr da vaka yerine gelerek kaza· 
me:n:erin maarif şurasına ait ra. zedeyi kurtarmııtır. :Vapura alı

p:::r:arıdır. · nan lbu meçhul şahıs tesadüfen 
Bunlardan başka. yine maarif yolcu olarak vapurda bulunan 

işlerine ait toplanan raporlar Ankara hastahanesi doktorların
lıep:.ıi nyrı ayrı kitap haline ko ... dan Kaymakam Necdet tarafın
m larnk basılmıştır. dan muayene edilmiş, kendisini 

Çura 20 temmuzda Ankarada tamamen kaybetmiş olduğundan 
tc;>i:ı.na.caktır. Şura7a gidecek o. Köprüde hastahaneye nakledil
lan murah~a.sıa.rm seçim i_gi ~a. miştir. 
km~~ tesbıt edılerek kendılerıne Vapurda bulunan bazı yolcular 
teblıgnt ynpılacaktrr. kazazedenin Kadıköy Halk Parti

si odacısı oldu~unu söylemişler· 
dir. Dahiliye Vel<ili 

Ankaraya gitti 
Dahiliye Vekili Faik öztrak, OkuUarda beden ve spor 

dün öğleden sonra. Yalovadan faaliyetleri 
~eJ.ırimize gelmi§, akşam trenile Okulların beden ve spor faali. 
An.tmraya gitmi!jtir. yetleri etrafında. görüşmek üzere 

--o- beden öğretmenleri dün maarif 
Lise ve Üniversite müdürlUğünde bir toplantı yap. 

kampları mışlardır. 
Li.:elerin kamplarr beş tem _ Toplantıda bu yıl yapılan okul. 

ml•z::l:ı.:ı üniversitenin de bir tem Iararası müsabakaları ve neti -
nıın::fa.n

1 

itibaren açılacaktır. ÜnL aeıeri'" etrafında görüşülmüştür. 
versit~ kampları bu yıl Yedek Su. -0-

b::ıy okulunda a~ılacaktır. Deniz Bayramı 

S 
.-:--t o-- hazırlıkları 
u raporu B' t . .. . _ ır emmuz den.!zcılel' bayra . 

Sut komısyonu t~rafm~an _h~- ımı hazı;Iıklarile meşgul olun . 
z:rı~:::ı?. :.a.por, vahye verılmıştı. mak tizcl'i:ı Ortalröydeki Deniz TL 
\ • lı Luuı Kırdar, raporun bazı caret mektebinde bir toplantı ya. 
n : ~-:_r.illı muhtacı ~etkik gör ~ pılmıştrr. Toplantıda mektep ö _ 
r. :· ~i.·..-. TI.apor, komısyona gerı nUnde yapılacak yiizme ve de _ 
"'-::r."i:h.ir. niz müesseseleri filikaln.rı vra . 

~ smdaki yarı~larrn programları 
Salı Çarşamb. hazırlanmıştır. 

-o--

Nazillide 
ve su 

istanbul Beynelmilel Fuarı 
1 Suların ucuzlatll
ması meselesi 

Şehir esaslı bir uııca 
kavuşuyor 

Aydrn, (Va.kıt.) - Nazilli ~~71. 
rinin elektrik ve su işi de bit. 

lzmirliler iÇin bir mesele 
teşkil edebilir m i ? 

Muhterem Vali ve Belediye Reisimiz Lütfi Kırdar, istan 
bulda bir Beynelmilel Fuar açmağı henüz düşünürken, Izmirden 
itiraz sesleri yükselerek böyle bir teşebbüsün senelik İzmir Bey
nelmilel Fuarına zarar vereceği ileri sürüldü. 
• Lıltfi Kırdarın dün, gazetelere verdiği beyanattan da anla. 

şıldığı gibi, bu ve bu nevi teşebbüslerden maksat, istanbula halcik: 
bir seyyah şehri olmaktaki istifadeyi temin edebilmektir. Bı.: 
arada milletlerarası ticaretin inkişafına hizmet edilmiş olacaktır ... 

Fuardan beklenen fayda mühim ise, bundan, bir işlek liman 
şehrinin olduğu kadar, diğerinin de istifadesi gayri tabii görü. 
lemez. 

lcabederse münavebe ile bir sene İzmir kurarken, öteki ıe 
ne lstanbulun birer Beynelmilel Fuar kurtnalan ve bunun müş· 
tereken organize edilmesi kabildir. 

Biz istanbulda kurulacak Fuarın İzmirdekine zarar verme· 
sini değıil, belki onu, bizden daha büyük işler görmeğe sevkey. 
lemesini bekleriz. 

HiKMET MONtR 

Adliye sarayı 
Münakasa, yıkma ve plan 

işleri ne alemde 
Arsasına adliye ·sarayı yapılB

cak olan umumi hapisane bina. 
smm yıkılmas{ hakkındaki emir, 
Vekalet tarafmda.n müddeiu.mu. 
miliğe gönderilmi§tir. 

Nafia müdürlüğü 15 gün zar -
fm4a binayı yıkma işini müna _ 
kasaya koyacak, ihaleyi müte . 
akip te bina hemen yıkılacaktır. 

Mimar Asım Kömilrcüoğlu arsa. 
ya göre tadil edilecek olan adliye 
sarayı planı hakkında Vek!letle 
temas etmek ürere An.karaya 
gitmiştir • 

Buna göre münakasa, yıkma ve 
plan işi bir aya kadar bitirile _ 
cek, adliye sarayının temelleri 
merasimle atılacaktır. 

Her yı l 
500 

700 öğretmen giriyor, 
öğretmen ayrılıyor 

Maarif Ve'kileti ilk ve orta ted· 
risat müesseselerinde çalışan öğ
retmenlerin umumi durumlariyle 
yakından meşgul olmak, öğret

menlerin ihtiyaçlarını tetkik et. 
meğe karar vermiştir. 

Bu karara göre her yıl öğret· 
menlik kadrosuna giren öğretmen· 
!erin aayılarr üzerinde ehemmi
yetle durulmu~. öğretmenlerin 

mühim ıbir kısmının kadroya inti
sap ettikten birkaç yıl sonra isti. 
fa ettikleri, ba~ka memuriyetlere 
geçtikleri görlilmli§tür. 

Vaziyeti dikkate alan Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel öğretmen-

lerin mesleklerinden ayrılmamala· 

rı için tebliğler dergisinde bir de 
tamim neşretmi§tİr. 

Vekaletin tuttuğu istatistiklere 
göre öğretmenlik kadrosuna her 
yr1 ilk ve orta kısımlar olmak ü
zere 700 öğretmen girmektedir. 
Buna mukabil mevcutların arasm~ 
dan 500 öğrctmennin de ayrıldığı 
tesbit cdilmi§tir. Bu vaziyet cid. 
den tetkiki icabeden bir keyfiyet· 
tir. 

Vekalet bu işi esıı.slı surette e· 
!edikten sonra bir rapor tanzim 
edecek, raporu Maarif Şura•ma 

verecektir. 

Sigorta tarifeleri l Sarhoş babayiğit 
Resimler(lc mühim Bekçiyi hakaretten 

tenzilat yapıldı tevkif edildi 
Dün mmtaka ticaret müdürliL 40 yaşlarında Lea adında bir 

ğünde bir komisyon toplanıarak kadın, evelki gece, Beyoğlunda 
nakliyat sigorta tarifelerini tes. Mavi Köşe birahanesine giderek 
bit etmiştir. Bilhassa harp rizi _ içmiı, adamakıllı sarhoş olmuştur. 

kosu üzerinde görüşülmüş, ge _ Lea geç vakit yıkıla yıkrla bi
rek Akdeniz, gerek diğer mınta _ rahaneden çıkmış, nara atarak ve 
kalarda harp tehlikesi zail oldu- bazt uygunıuz hareketler yaparak 
ğı.ından s igorta. resimlerinde ten. ::addede yürümeğe başlamıştır. 

Belediye yaptığı tetkikat ne. mek Uz.eredir. . 
ticesinde 1stanbulda memba su • Evvelce hazırlanan elektrık 
!arının bahalı olduğunu tesbit projesi, hissedilen zaruretler Ü· 

etmişti. Bilhassa Taşdelenin 35 zerine tadil edilmişti. Tanzim 0 • 

kuruşa satılması çok pahalı gö- lunan ikinci projeyi bu defa ks~· 
rülmüştü. Belediye bu vaziyet makanı Bay İhsan Ankaraya go· 
'rnrşısmda evkafa tezkere yaza. türmüş ve tasdik ettirmiştir. su 
rak suların ucuzlatılmasını iste. projeye göre emıtlasyon başts.rı 
:ni§ti. Haber verildiğine göre !s. başa değişecek ve Nazilli beledi· 
tanbul evkaf müdürlüğü suların yesi iyi ve esaslı bir ışığa k&· 
ucuzlatılıp ucuzlatılmaması etra. vuşacaktır. 
frnda umum müdürlükten isti • Şehrin suyunu tezyit için de 
zanda bulunmuştur. Gel~cek ce. belediyeler bankasından 175 b~Tl 
vaha göre hareket edilecektir. lira istikraz akdine karar verıl-

miş, bu hususta belediyelr bail· 
• • kasına 15 senelik karşıhk göste • 

Bır fatıfe yüzünden riımiştı. B~nka, gösterilen_ ıe_~ı-
natı tatmınkar bulmadıgı ıçııı 

Bir avukatımız bir deli- kaymakam Bay lhsan bu mesele 
n in naipliğini yapacak hakkında da temaslar yapmış ~·e 

K ··ft · M h t d d b' . . mezbaha varidatile yüzde on bıS· o ecı e me a m a ırısı 1 . . .. .1 •i 
b. k 

1 
del' . Bak se erının kar. şıhk gosterı ı:ne· 

ır aç ay evve ırmı~. ır- . . t 
k .. t h · t 1 şekhnde bir sureti hal elde e • oy ımar anesıne ya ın mış • . t' 
t T d 

. . • mış ır. 
rr. e avının uzamasına rag • G k 1 ktr'k k •ıJ M h · . ere e e ı ve gere se p 

ml~hen e. m~?ı:':11 şuw:ında, bır sa. i§i yakında milna.kaBaya çıkar•· 
a eserı goru emeyınce, karıst 1 kt 

24 yaşlarında Kadriye, altıncı hu. acaK ır. k B 1h 
1 

k 
k 

. ayına am ay !an e e • 
ku mahkemesıne boş~ak ü. t "k . . . dd 1 . · l d'1"' . . rı ışının m.ua e proJesın w· 
zere müracaat etmış, kocası a - N ·ıı· t· · h" h JltJ . azı ıye ge ırmış ve §C ır a. 
leyhme dava açmıştır. b h be d k . . . ~ u a r en ço sevınmuJtır. JJ" ' 

Mahkeme davayı görebilmek lediyelr bankasının ya.kında. il<· 
için evvela deli olan Mehmede bir raz edeceği 175 bin lira ile NB· 
naip tayin edilmesi lazım gelmiş zilli belediyesi, bugünün endüS• 
ve genç avukatlardan Mesut Se. tri beldelerinden biri haline gi 
len bir gün mahkeme kaleminde ren şehrin iki medeni ihtiyar 
dolaşırken avukat arkadaşların • cevaplamış olacaktır. 
dan birisi tarafından latife mak. 
sadile, adresi alınmıştır. Mesut 
Selen bir kaç gün geçince yazı. 
hanesinde bir tebligat almış. Teb. 
liğatta Kadriyeyi boşamak üze_ 
re mahkemeye gelmesi bildiri! • 
miştir. 

Hayli şa~ıran Mesut Selen ne. 
den sonra işi tahkik ederek ha. 
ıuK1nı %I"Cnmıştır. 

- Şlmö.i bir kaç gi.lne kadar, §id. 
detle evlenme aleyhtarı olan avu. 
kat mahkemede evli olmadığı 
halde kadın boşayacaktır. 

Fakat Mesut Selen muhakeme 
görülmeden evvel, ileride vuku. 
bulacak her ihtimale karşı bir 
defa tımarhaneye giderek köfte. 
ci l\Ichmetle görüşmeyi muva • 
fık bulmuştur. 

-o--

fzmirde bir infila k 
İzmir, (Hueuı) - 1ametpa!1 

Bulvarında bir infilak olmuş, bfr 
benzin satış deo.u yanmıg, üç \el· 
şi de yaralanmıştır. Bunlar, vil· 
Ct!tlarının muhtelif yederindel'I 
yanmışlardır. Kazanın ne suret~e 
vukua geıaıgı nenuz tesoıt eaııe 
fueinişt1r. Müthiş infilak, civard~· 
ki evlerde oturanları tela§a düşUr' 
:mliş, yilkselcn alevlerle itfai}'e 
birkaç saat uğraşmış, ateşi gtiÇ' 
lükle söndtirmilştür. 

-·O 

İzmir Fu:ı.rında yeni 
pavyonla r 

İzmir, (Hususi) - BelediY' 
tarafından bu ıene1d fuar i~in na· 

Sustalı çakı ile dolaşan zırlanmakta olan (Dünkü, buıurı· 
kü, yarınki bmirliler pavyonıJ)• 

Dilaver adında biri adliye bi. ~ok entere&an bir cıer olacaktı~· 
nasında, cebinde sustalı çakı ol. İzmirliler, ellerinde mevcut eslı•· 
duğu halde dolaşırken yakalan • tarihi resim ve eserleri bu pavyofl' 
mış, birinci sulh ceza mahkeme. da teshir edilmek üzere belediye· 
!ine verilmi~tir · ye ve~mektedirler. Bayan Ra'0 

DilAver mahkemede: isminde bir nine. elli yıl evvel 1ca· 
- Ben celep olduğum iı;in dai. dınlanmızın haştanna bağladıkl3• 

ma sustalı kullanırım. Fakat üs. rı kıymetli bir oyayı belediye.Ye 
tümde taaımam. Bugün nasdsa' vererek teşhirine müt!iaade etrnif 
unutmuşum, demiştir. 

ti~ ~ 
Mnhkeme Dilaverin serbest bı~ Bu pavyona gelecek ziyaretçi 

rakılmasına ve <:akının mUHde • ı•· lere tevzi olunmak üzere İzmir 
reııine karar vermiştir. ıO· rihi ve havaliıi hakkında nıa 

--o
Denizbank işleri 

f!latı muhtevi broşürler haı1t1•~' 
mı,tır. 

* * * Denizbankın yerine bir Tem· 
'( 

muzda i~e başlayacak olan iki u. Bu ıenclci Fuar.da huıust "1 

mum müdürlüğün teşkilat hazır- pavyon yaptırmağa karar ver'11 

hkları i!erlemi~tir. Liman işletme. Romanya hükt'.imeti faaliyete gt Ç' 

leri umum müdürlüğüne bağlanan mi, bulunmaktadır. Pavyon, de; 
gemi kurtarma şirketi Tophane- Jetler pavyonları ittisalinde, ~ 
deki Denizyolları binasındaki ser· yUk ve iilzel bir bina olacaktır· 
vislerini dUn şimdiki Deniıbank * * * 

zilAt yapılmıştır. Bu sıra.:ia, Haklcı isminde birL binaıına nakle baslamıştır. F k 1 bu •' 
, ~ ., .. .. w • • uar upasr maç arının 

DenızyolJarı umum mudurlugü. E l"ld b 1 k rıaıııtl• Buna göre, yüz:.le 1,87 ve 1,25 si, durup hayretle kendisine ba
olan rizikolar 50 santime indiril. kınca, Lea üzerine atılmış: 

miş ve Baltık limanlarmıı gide • - Vay, benimle alay ediyor· 
ce!{ cı;:yalardan ahnan rlziltolur ıun, ha! diyerek, var hu:iyle sura· 
dn yUzde 0,62,50 ye. tenzil edil • tına jki tokat indirmiştir. 
miştir. Halk birikmiş, bekçi Ali yeti-

. . ne • y u e aş aması ara ' 
ne bağlanan banka eervıslerı de rılmıştır Müsababbra =~·:·~ c· 
dün~en itibaren Tophanedeki ye· decek izmir Muhtelit ~droı;t.l 
ni bmaya taşınmı!tlardır. Bütün . d"d t b't d'l i spor· . · §tm ı en es ı e ı m s ve 
bu ı:ıJer e.y sonuna 'kadar ta- 1 1 t 1 w ı.. ~ 1 rnı..tıf· cu ar ça ış xrx maga ı::ış an ., 
mamlanmı§ olacaktır. Kadroların İ t b 1 b k' F .,,..u~a· s an u un u sene ı uar ~ ''. 

Bilhrıssa Akdenizdeki vaziye . şerek hadise bUyiimeden Leayı 
Mıntaka Ticaret tin normal ve garantili bir şekil karakola götürmek iıtemi§tir. Fa. 

Müdürlüğü alm1sı üzerine bu mm taka için kat Lea bu sefer de gekçiye: 

:::,c:: 2) h z r.ın 21 haı:iran 

r.: 
1

2 Ct ın:ız!l'~. \ 3 Çemıızil'E 
~- 1 i lwm \ 4 7 hızır 

bugünlerde Mellistcn çıkması .. b k 1 k etl'ı tııt' sx musa a a arına uvv ·~ 
beklenmektedir. htt l'tl · t' 11.k d ~· tahı1l1 ::=======::::===::==::. mu e ı e ış ıra c ece iıı 

V<\1ut!er1Vasa.1Ezanl Vasa. F.zanl ...... --:-....-
c·•no7 42iı 84' 428 844 
'-::; .ı "> J~ 15 4 ;}1 12 1) 4' 81 
• : ,,,"1ı IGHl fl:l2 1616 8:-l!:l 

A':?:a:n IH-1 1200 194! 1200 
Yo2:.~n 21 43 2 04 1 Z143 2 f'4 
ltYt llD\11 207 62! 208 G 24 

İstanbul mıntakası Ticaret mü- yi.lzde 0,62,50 olan rizikolar yü1- - Ben rüşvet vermem, alaca-
dürlüğüne izmir mıntakası ticarı?t de 0,25 e kadar düşürülmüştUr. ğını sanıyorsan aldanıyorsun, de· 
odası umum katibi Mehmet Ali --o-- miş ve bir sürü küfür savurmuş 
tayin eciilmi~tir. Mıntaka ticaret Limanda bir kaza tur . 
müdürü Cemal Ziya başka bir va. Denizbankın Moda vapuru ev· Bunun üzerine Lea zorla kara-
zifeye nakledilecektir. velki gün limanda bir kaza yap. kola götürülmliı, dün de bekçiye 

Müdür muavinliğine de avukat mış, Bahçekapt iskelesine bağlı hakaret ve sarhoşluk suçundan 
Saim Nurt getirilerek dün vazife·] Hasan Sdama ait 4020 numaralı dördüncil asliye ceza mahkemesi.. 
ı;inc baılamı§tır, kayığa çarparak parçalamı§tır. ne verilmi,tir. Kadından 'iki to .. 

ı olunmakta.drr. 
kat yiyen Hakkr, davacı olmak is· -o-
tememi§tlr. 

Çanakkale Gümriil( Dün ayılmış ve yaptığrna pit· 
man görünen Lea, mahkemede: Memurluğu .. , 

- Çok sarhoştum, ne yaptığı- İstanbul gümrükler baŞınUdll, 
mı bilmiyordum, . demiıtir. lüğü yaz.ı j§leri §eli Şevket bir•> 

Mahkeme Leayı: tevkif etmif, için veklleten Çana.k;kele. ~.1: ~itlet:i çağırmak ilzere muhake. rUk bafm~ujımt..itl'JP ~ 
ı:neyi bqka .bir güne bırakmJttır~ miftir• 
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~Y! mektupları: Hususi 

~UlgarTar oôbrucayı istemekte ~=~!~!~!ı;.~aze- L-. -, ...... ;.-.-
tesi, "hususi" kayc1iyle aşağıki nnan ar 

devam edl·yorlar havadisleri vermektedir: 

Parti meclis grubu toplandı 
.--. - -

~ı. iN~!~~.~~~: .. ç:;: umum müdürlüğü 
ı .... : (Hususi muhabirimiz · ı şey iadesini bekliyoruz. Biz kar. w• tavsiye eden ve Rusya ile Bütçesi meclıs ruz-
&~ ~fyaya geleli bir ay oL 

1 

deşlerimizi ku..'-tarmak içjn üç m~ · zalC\nmasma daima a· · 1 d 

Hariciye Vekili harici politikamız 
hakkında izahat verdi 

lnU.ddet zaıfmda en büyük muharebe yapm1şken bugün SU- raht ımb 1 nan Sir Horace Vil- namesıne ~ ın 1 
hı.etelerin direktörleri ile suyoruz ve en mukaddes hissiya. ey Bar u ukilin' b kAnıh b'I Ankara, 20 (Husus1) - Devlet 

t •~ . 1 w lson asve :ıs er a ar ı 1. 1 . ..d .. . ı.ııraftarı bır çok me - tımızı boguyoruz. Fakat, Varna ' k - 1 .. d hk. _ ıman arı ı~letme umum mu ur. , ....... I · olma ro un en a onmuş ye ı··-·· .. . . . 
~:ı «•unevverler, ve mesul ıle Rusçuğun mevcudiyeti demek . d . R .1 l ' k ugu butçesı Meclıs ruznamesıne 
"ller . • . . nne aıma usya ı e an aşma 1 d B" .. · b. t 

ışgal eden zevatıa olan Dobrucanm cenubu hızım ol.

1 

fi la 5. R b V a ın ı. utçe encumenı ır em. 
d etunı.. Türkiye ve Türk. madıkça ya.Şıyamayız. ~ra ısı 0 ~ • ır 0 ert an- muzdan mer'i olmak üzere 11 ay. 
Cat ol b"t·· b .. ·· tli sıttrat geçmı~tır. ı w tek b"l d rı'datını 6 ~ a.n u un u goruş - Dobruca Bulgarlık haysiyeti ıga a u e en va 

Tayyare piyankosunun idaresi 
Merkez Bankasma veriliyor 

~ar münevverlerinden için bir semboldür. Çünkü Dob • * * * . . milyon 235.333 lira olar.ak tesbit Ankara, 20 (A. A.) - C. H. de gayridostane telakki etmi~ .. 
\'e göre, Bulgaristan, ruca bizim buğday istihsalatı • M USSOLlNlNlN tas~bı ~l- ve kabul ~tmiştir ... Layı.ha esas. Partisi Meclis grupu bugün (20. !erdir. 

~ Yarın, Balkanlarda. ha. mızın yüzde on altısını, Rumen _ sun olmasın, Hıtlerın !arına ve bütçe encumenınin yap. 6. 939) saat 15 de reis vekili Hil. Muş mebusu Hakkı Kılıçoğlu, 
l' "aziyeti devam ettikçe, lerin ise yüzde birini teşkil edi _ Garbi Avrupa devletlerile uzun tığı tadilata nazaran Devlet li - mi Uranın başkanlığında toplan- tara.fmdan verilip grup ruzname. 

lig tıaktxna girmiyecektir. yor. Yine h \rp istemiyoruz. Bul. müddetli bir ~demi tecavüz pak- ~~nl~ı işletme u~~ mü~ürlü. clı. Söz alan Hariciye Vekili Şük. sine dahil bulunan ve muhtevi • 
ar komşularımız cenubi garya silah altına. fazla asker tı müzakeresıne hazır bulundu- gu münakalat vekıhnın iznıle ve rü Saraçoğlu son hafta zarfında yatı itibarile bir kaç vekaleti a. 
~~ istemektedir. Başve. celbetmiyen yegane devlettir. Ga. ğundan İngiltere ile ~ransa gay· üç yılı ge~~e~ek ~re. gelecek dünya ve Avrupa siyasetinin va. likadar eden takririn, tekrar sa. 
~ 1"anofun parlamento ha. yemiz bitaraf kalmaktır.,, ri resmi surette malumattardır. yıllara geçıcı ıcar ve ıstıcar mu- ziyetini ve bizim bu siyaset için, bibi tarafından izahını müteakip 
a~~1tttisyonunda vuku bulan Dünkü (İslovo) gazetesi de bir Bu müzakerenin birinci şartı, kaveleleri a~tedilebilir.. de takip etmekte olduğumuz ha. müzakeresine başlaıunış ve sual. 

'Q\ı e ortaya resmen konu. maaklesinde, "Küçük bir feda. Almanyanm eski müstemleke- Trabzon lımanınm ınşası ve reket tarzını izah etmi~ ve bil. lerden tayyare cemiyetine taal • 
~ t!ale~, yalnız hükiımet re~ karlık Balkanlardaki ahengi ta. terinin iadesi, yahut bu ziyanın !~~en~eru.:ı serbest m.ıntak~ı te. hassa şon gün.ler içinde Roman. luk eden fırka, bu hususta söz 
~ta. 5aduten ortaya atıverdi- mamlamaya ve Balkanlan Bal diğer bir sahada telafisi olacak· s1s1 ışlerıne sarfed1lmek .u~ere ya ve Mısır gibi iki dost devlet alan müteaddit hatipler tarafın • 
.,_ lep değildir Umum Bul k 1 1 h'b' k•t· 3633 numaralı kanun mucıbmce ve millet Hariciye Nazrrlarmın dan münalta"'a edilmiı:tir. 
~b~ · - anı arın sa l ı yapmaya a ı tır. bo -x "' 
"1dil' talep üzerinde ısrar et.. gelecektir,,, diye yazmakta idi. * * * çıkairıllaca.100kOOOnoTül~rkh18:8ılından .a. memleketimizi ziyaretlerinden Takrir sahibi ile birlikte söz 
t b. Bulgarlara göre, "Ce. Bu .. t.. b .. l l • NGlLlZ Başvekili Çem- zam . . r ırası varı . duyduğumuz yüksek memnuni - alan digwer arkadaşlara hava ku • 
. o t'Ucayı Rwnenler Balkan un u soy enen, yazı an ve 1 be 1 yn Alman devlet dat bütçesinde açılacak fasla irat 

el "İzilenlerden kati ett anlaşı r a yeti tebarüz ettirmiştir. rum.u başkanı ŞükrU Kocak ta. . 
. e kan dök. meden istila et. " sur e • re'ısı' Hitlerin Danzig meselesi ve masraf. bütçesinde açılacak 

~ ~· 7000 kılometre murab. hyor, ki, Bulgaristan, bugünkü .. . .ı k d" . t t fasla tahsısat kaydolunaca.ktır. Hariciye Vekili bu meyanda rafından kurum namına cevap -
tt!ıtı·-. vaziyette Balkan paktına girme. uzennoe, en ısme avassu harici politikamızın seyri hak - le.r verilmiş ve nihayet kürsüye 
( n.o1

IDndekl bu topraklar ğe taraftar görtinmUyor. teklifinde bulunacağını ümit et· Ü -o-- kında tenevvür etmek isteyen bir gelen Maliye Vekili Fuat Ağralt 
~tın:ıad.~!aheliçdin hBiçlbir .şey M. Necmettin Deliormaııı mektedir. Böyle bir daveti ka- OİVBrSİtelHerin Seyaha- çok hatipleri de tatmin etmiştir. hükftmet namına beyanatta bu. 
~ ıgı e, u garıs - d w• • d" l tik il . . d d'ld' "!etinin ya§ama ve bakaaı bul e ~elcgınH~ l ıp ~b~ladirmi!o. ar tıne müsaa 0 8 1 1 Mebuslar; bazı yabancı mem . Iunup haziran ayından itibaren 
ııı~ft- h ti h . t· K 1 vasıtasıy e ıt ere ı ştır. A •• ı. 20 (H .) t tan.. leketler arasındaki ihtilaflar hak mahsulltı arziy~ ianesi namı al. · ~ aya e emmıye ı asap ar D . hr" .n.ıı.n.ara, usus1 - s 

ÇemberlaY'l!, . anzıg ~ • m.e bul üniversitesi fen fakültesi je. kında yazılar neşrine B. Gafen . tmda şimdiye kadar hava kuru. 

~ca, toprakları Bulgaris -
:?\den almdıktan aonra iki 

~e lttısaden ölmüştür. Rus • 
~ Varna vilayetlerinin hin
ilt lt1içUlmUı ve Va.rna. li . 
lı e llusçuk iskelesinin inkL 
~hileyeti öldiirülmüştilr. 
' 1 başka · cen.ubi Dobruca 
~,:rı ekseriyetle Bulgarlar. 

fı:tıdur. Nöyyi sulh mu.a. 

1 
~Ulgaristana taşınması 

IJM~ltnryan ağır zincirler 
~l~· Bu zincirler kırılıp 

cı. \:~ lJV .llt:lt:::ı ~L1lt<1 

Verilmedikçe l3ulgaris -
' tedak~lıklar beklemek 
~ 11e haysiyetşikendir . ., 
~~ 1.Unumf efkA.rr ile Bul -

\• llllıetinin bugünkü dU . 
~~telakkisi budur. Bulgar 
~~lerıerinin söylediğine gö . 

&tristanda. bugünkü hU • 
~~ğu, yarınki ve daha ya. 

1' hangi bir hUkftmet dahi 
~tıepleri isaf edilmedik _ 

.ll Paktına katiyen gi -
~~Yle bir hs.rekete te§eb

ı ek bir hUktımeti umum 
'b~~ nefretle karsılar ve 

1 -
~ t' hUkfımete girecek Bul. 
~r bulunmaz. Çünkü, Bul. 
~ ' lsaıkanlar sulbü ve Bal 
'i!\lti huzur ve nizam namı. 

ı b taleplerini azalta, azalta 
itjı 0brucadaki Bulgar top. 
t~ 4kdenlz mahrecine in. 

l', 

'-t!d 
ela ~tıya ve Trakya komi. 

4k ~tılrnıştır. Makedonya 
l'a hakkında, bir iddia 

k~hıaenaleyh, cenubi Dob. 
~ 700o kilometrelik Bul. 
~ı::_kıarı da Bulgaristana 

"""lllatsa Bulgarlık null 
;cıilrniş addedilecek ve 

t aktına girmeyi kabul 
~;lan hüküınet Bulgar u. 
t·~lrına nasıl cevap vere . 
ır.,, 

k aleyh, "Köseivanof hU. 
~· a.tt bir bitar:ıfh:c siya • 
e'~ ederek Yugoslavya ve 
~he olnn dostlukhırmı de

attfi kuvvctlenclirerek, 
l'ı Ve demokrat devletler 
tıcıan hiG birine iltihak 

t~ beynelmilel vaziyetin 
~ 1 hekliyecektir.,, 
t l'a teisi Gospodin Muşa • 
~ gazeteye 'verdiği beya • 
·: geÇen hafta şu sözleri 

Simdi de narhın kaldırıl- Almanyaya tabı muhtar bır ı- oloji enstitüsUnün tehir edilen İs- konun Ankara ziyaretini vesile mu için müstahsillerden alın" • 
' dar~ ve~~k, aynı . zamanda viçre tetkik seyahatine Maarif ittihaz eyle;ınelerini, Romanya makta olan ianenin kaldırılmı!J 

maStnl İstemiyor Lehıstan ıçm şerbest lıman ~ak- Vekaleti mezuniyet vermfştir. için olduğu kadar, Türkiye için olduğu gibi tayyare piyangosu • 
Belediye tsta.nbulun et mese • 18:nnı m~bafaza e~ek ~l;lretıyle ------------------------ nun da hükilmetçe bundan böyle 

lesini hal için narkı kaldırmak Ü. bır suretibal bulabılecegme ka- Yunanı'standa hava mu''dafaa Merkez Bankası ta.rafmdıı.n ida. 
zere tetkikler yaparken kasap • nidir. resi derpi§ edildiğini ve buna mü. 
lar da ~rk k~ ldırmakla et işle. * * * . tedair kanun ıa.yibasmm bir kB.ç 

rinin dü7.elemiyeceğini ileri sür. B tR ~panyol ti~a~t heyetı manevraları yapıldı güne kadar Biiyilk Millet JJecli. 
meğe başlamışlardır. Kasapların lngıltereden ıstikraz te- sinin müzakeresine arzedileceğL 
fikrine göre et işini hal için mez mini için Londraya gelmişse de, ni bildirmiştir. 
baha, kesim, celep ve alım satını bu arzuları İngiliz biikiımetince Atina, 20 (A.A.) - Dün gece topları körfez istikametinde eıki Grup Maliye Vekilinin bu be. 
meselelerinden başlamak lB.zım _ tasvip edilmemiştir. Bunun üze- saat 21 den 23 e kadar hava mü- Faler sahillerindeki ziyalı hedef. )7anatrnı tasvip etmiştir. Vaktin 
dır. İ§ kökün,4r.~J dü~lP.}me,diğj. rine lşpanyol heyeti takas an· dafaa manevraları yapılmıştır. lere hakiki ate yapmıştır. Köı- gecikmesine binaen Hakkı Kı • 
1.a.'hllh\11,; \l.., ""'0 " 0 1 0 ha.Uçılil~JUi ctlclfl Jle meşgul lma~a :'f' İ İ . v rilir ven mu fezde sahilden l Jcilometre tnes.a• Jıçoğ)unun takririnfn diğer ki • 
yeceıttir. • başJannştır. Böyle bir anlaşma Atinanm, Pirenin, FıOer'in ve ci~ feye kadar her tUrlU §Cyrllseler smılarınm müzakeresi gelecek 

sayesinde, İspanyadan ham de- var mmtalfaların bUtün halkı ken. yasak edilmiştir. Manevralara A. ruznameye bırakılarak riyasetçe 
Büyük bir deniz tayya- mir ve zirai mahsulat gönde· dilerinc evvelden verilmiş olan ta- tinamn, Pirenin ve civar mmtaka- celseye nihayet verilmiştir. · 

reıi yandı rİp lngiltereden kömür ve ma- limata katiyen riayet etmiştir. ların bütün müdafaa hizmetleri 
Londra, 20 (A.A.) _ Sout- kine almak tasavvurundadırlar. Halk, tarasalardan manevraları iştirak etmiştir. 

hampton.Nevyork hattina tahsis * * * seyredebilmiştir. Hava müdafaa 
edilen ''Connemara,, ismindeki •ı NGIL TERE gizli servisi, -------------------------
muazzam deniz tayyaresi dün ben bir zamandanberi ı..on- G 

0
··ru··p d ·· ·· d ·· k 

zin alırken çıkan bir yangm nefr drada çalışmakta olan Ukrayna U ŞU n U Ç e : 
ccsinde tamamiyle harap olmu§· propaganda tegkilibnı sıla göz -. _. -.~ ._. ,.-, ,,_, -- _,.. 
tur. altında bulundurmaktadır. 

İnşa edilmekte <>lan ''Cathay,, Öğrenildiğine göre, bu teşki· 
tayyaresi bu yaz ' 1Conneınara,, ye. lat Ukraynayı Sovyet Rusya· 
rine hizmete girecektir. dan ayınnağa çahşmakta ve es· 

-o- ki bir İngiliz mebusu kendileri-

1 Al 
ne siyasi müşavir vazifesini gör-

Çek . çocuk arı manya· mektedir. 
ya gönderiliyor "' "' • 

Var~ova, 20 (A.A.) _ Po· ,· N~l~lZ .~r~anıharbiyesi, 
~ b p wd .. w bulun cuzutamlann ku-

lonya mat uatmm rag an og· l . .. d diw' 
d. w • •• Al k manda heyet erıne gon er gı ren ıgıne gore, man ma a· . . • 

.. 1 d 13 d 15 hır tamımde son muharebede 
matı son gun er e e!l e ı 1 b lm'l l r ,, 
kad<\r Çek çocuklarını . tatil ' :spanyo eynek 

1
1 e. 6ıva~~-d . . . · k .. Al na kaydolmu.;ı. as er enn °ıuz. 

evresını geçırme uzere · Y "' 

manyaya gençlik kamplarına ordusuna alınmaması~ı emret-
.. d · ı d. miı:.tir Bunların eksenyetle ko· gon ermıs er ır. Y • .. ki ı 

• . . münistlerden mure <ep o up, 
Bu çocuklara naz1lık aşıla· d · .. maksatlarla gır' • k .. h .. k l . or uya sıyası 

m~ :ız~re ususı urs ar tertıp mek istemelerinden §Üphe edil-
eJılm1ştır. kt d' 

-o-- me e ır. * • • 
Badoglio Tiranda H ususı olarak elde edilen 

T. 20 (AA) M . malumata göre, lngilte-
ıran, . . - are R b. 

~al Badoglio, dün Arnavutluk re, ~~nsa ve usya ır aray~ 
; .. k.. · · k .. · l b 'Yeldıın zaman hava kuvvetlen! 
1u ·umetınm er anıy e azı as· " -· • 
'·eri ve siyasi İtalyan ricalini o nisbeti bulmaktadır kı, onla-, 
: b ı t · t' nn ilci t&yyaresme bedel Alman· 
:a u e mış ır. l .. k b" B .. T · k ya ve talya reıı~tere en ır tay-
' u3unf . ıradn gakı:1ızonu ıta· yare cıkarabilmeldedir. 1 
arım te tı§ e ece tır. --------------

Tiı-an gar~izonu, 1 o,. bin ne· Cenubi Bohemyadaı 
fer, 500 zabıt, 100 agu top, 
150 tank ve mitralyözdcn mü· N h" l 'k• b k t 

kk t
. e ır er ı ı uçu me re 

:-e ep lr. ..k ld' 
--o-,.- yu se ı 

Bitaraflık kanun 
müzakeresi 

Barışçıyız amma!.. 
Insan olanlar. karşıla.rmdakileri, sebepsiz incitmekten çe. 

kinirler. Hele benliklerinde bir cemiyet topluluğunun birikmiş 
valığını taşıyan gazeteler, çok ihtiyatlı davranmak zorunda. 
dırlar. Çünkü onların yanlışları, bütün bir devlete, baştan ba§a 
bir millete yüklenmese bile, yine bir kalabalığın kabalığına, fe. 
na nJyetlerine, azgınlıklarına verilir. 

Alman ve İtalyan gazeteleri, son aylar içinde, gerçekten 
gönül kırıcı makaleler yazıyorlar. Bunlar arasında hiç doğruya 
benzer şeyler bulunmaması, daha çok canımızı eıkıyor. 

Bu gazeteler, bir kerecik olsun Türk matbuatının _ ken. 
dilerinden bahsederken - kullandığı dile, seçtiği kelimelerdeki 
inceliğe dikkat zahmetine niçin katlanmıyorlar? 

Yeryüzünde siyasi gidişi, milli hedefleri, iç ve dış pollti. 
kası bizim kadar aydın başka hangi millet var? Almanlarla, 
İtalyanlar bunu bilmiyorlar mı sanki? Bilerek yapılan fenalık. 
!ardaki tasarlama, suçu ağırla.ştınnaz mı? 

Yok, eğer bu türlü konuşmaların imalı bir gayesi varsa, 
bundan bize ne? Bizim kuru gürültüye papuç bırakmadığnnızx 
Almanlar, nastl iddia edebilirler. O Almanlar, ki Türkü iş ba. 
şmda, barut dumanları ve süngülerin şimşekten ormanları icin.· 
de görüp tanımışlardır. -

ttalyanuı Arnavutluğa asker yığışı, guya bizim harp ha. 
zırlığrmızı durdurmak içinmiş. Böyle bir fikir, çıktığı başın 
çapsızlığmdan başka acaba neyi isbat eder? 

Fısıltı halinde değil, dünyanın en bUyük, en gür sesli ho. 
parlörlerile bütün cihana haykırdık, ki biz hiç kimsenin keyfi, 
hiç bir devletin siyasi emelleri için silaha sarılacaklardan de
ğiliz. 

Ankarara konservatuvar 
mUdUrU çekildi 

Ankara, 20 (Hususi) - An • 
kara mUzik öğretmen okulu kon. 
servatuvar direktörü Rauf Yener 
istifa etmiş, yerine Bursa. lisesi 
edebiyat muallimi Orhan Şaik 
Gökyay tayin edilmi§tir. 

YugoıJav Elçisi 
Ank\..rada 

Ankara, 20 (A.A.) - Yuıoıı· 

lavyanın Ankara elçiliğine tayin 
edilmiş olan B. İlya Ctumenko. 
vitsch, bugün Anadolu ekıpreıile 
şehrimize gelmiş ve istasyonda 
Hariciye Vekaleti namına proto• 
kol daireıi tefi muavini Rıza Ri· 
fat ile Yugoslavya serafeti erkanı 
tarafından karşılanmıştır. 

Aydında iki katil asıldı 
Aydın, 20 (A.A.) - Muğlanın 

Katrancı köyünden bir köylüyü 
paraema taamen öldUrmekten 
suçlu Çinenin Kabataş köyünden 
Ali Afşin ile kendi kamını taam. 
rnüden öl::lürmekten ımçlu Çine
nin Alihan köyünden Hasan Çay 
hakkında verilen idam kararlan 
bu gece, mahkfunlann Aydında 

asılmaları suretiyle infaz edilmiş
tir. 

·y ozgatta müthit dolu 
yağdı Prag, 20 (A.A.) - Cenubi Bo. 

hemyada şiddetli yağmurlar seb'.!· 
biyle her tarafta feyezan hüküm 

,,~c"~ i';~~isinde bizimki Va~in3ton, 20 ( A.A.) - sürmektedir. Düt:.:n nehir ve su-
c ln" "· t• .. .,,-c :.u ün r.:ıu "1cbm:nn meclisi re~si Bıınklead, form seviyesi norm:ıB:!n iki bu. J 

Kılıcımızın kuvvetini, yüreğimizin sağlamlığını herkese ka. 
bul ettirdikten sonra, kendimizi barışa verdik. Asırla.rca ba. 
kımsız kalmış impara~rluk toprakları üstlinde on beş senede 
yarattığımız iş ve eser mahşeri, sözümüzün şahididir. Kagnı. 
dan tayyareye, kamış kalemden daktilo makinesine. medrese. 
den üniversiteye, "Fıkıh" dan medeni kanuna, peçeden ı:.;apka
ya geçiş, terli alınlarımızın zengin ve şanlı milkafatlarıdrr. 

Tarihte böyle bir başka hBise ve ink!lap yoktur. Yeryü. 
zünd2 her yeri mamtır, herkesi me::mt görmek ~stiyoruz. Her. 

Yozgat, 20 (A.A.) - Diln saat 
16 ya doğru bir dakika devam e. 
den şiddetli dolu ve yağmur mer
kez ve mülhaltatta mezruata bü· 
yük zarar vermiştir. Dolu bazı 
yerlerde yumurta büyüklüğünde 

düşmilf, bu yüzden BolazlaJU 
kazaımda bir çocuk telef olmuş. 
tur. Dolunun Ywtı~ tabriba~ ,.tel-

/"ttııc:ı~ rZ~~ve~li· milİet~ ı:leisicumhur Ruzvelt ile görüş-' çuk metre yukarıdadır. 
btı e'ly verildi. Yine Avru. tük ten sonra matbuata beyanat- Vremmu'da 17 köylü evini su-

1 

kesi... Almanı da, Çinliyi de. \ 
Yok, eğer mutlaka başımızı belaya sokmak istiyenler olur. 

sa, sonunda pişmanlık payı bize düşmez. Nerede ve ne vakit l!. 
terseniz bUDıU deneyebilirsiniz. 

tt f:_na. havası i1;erisinde ta bulunarak meclisin 26 hazi- lar alıp götürmüş, birçok köyler
~ llogukkanlılı}ımızı mu - randa bitaraflık kanununu mü· de halen mahsur bulunmuştur. 
~~Oruz. Maaiden ibret ruere etmeğ_e başhyacağmı Şimdiye kadar yalnız bir kişinin 

bıane gekild~ b~ bir söl!lemiıtir.. ~e 91düğü lbildirilme~r. . .._ _____________ B_a:Joloı--8QM--Gezgi--...·n_ bit~. -· .... . ·-· 
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· ...,\ Bugün~ü 
Hô.iliseler ·ve şalııslar 

,; ..... ,-
hakkmdaıfaydah mafOmat 

Cam -Ranh körfezi neresidir 
Son bir ay zarfında üç denizaltı' çini valii umumisi General Dumer 

~emili kazaya uğra.ciı, iki yüze tarafından meydana sıkarılmış o
yakm bahriyeli sulara gömüldü. lan Kaınra körfezi 4200 hektar 
Bunlardan Amerikalıların "Squa- genişliğinde ve derinliği on metre 
Ius,, ve İngilizlerin ''Thetis,. de· ile 35 metre arasında bulunan ta. 
nizaltı gemileri anavatana yakın bii bir limana maliktir. Bu küçük 
yerlerde sulara gömüldüler, kur. körfez dünyanın en güzel tabii li
tanlmalan için her türlü teşebbü. manlanndan biridir. 
se baıvuruldu. Fransızların Feniks 
denizaltı ıgemisi ise Uzak Şarkta 
Hindiçini sahilleri açıklarında 

battr ve hiç bir teşebbüse başvu
rulamadan yetmiş bir Fransız 
bahriyeliııi 'deniz d1binde can
verdi.. 

Feniks gemisinin kurtarılama· 

masına sebep, kazaya uğradığı 

mevkiin kurtarma tesisatından 

mahrum bulunmasıdır. 
Feniks denizaltı gemisi Cam. 

Rahd (Kamra) ködezinin altı mil 
açığında sulara gömüldü. 

Kamra Uzak Şark meseleleri. 
nin ehemmiyet kesbettiği bugün
lerde Stratejik bakımdan çok lbü. 
yük ıbir kıymeti haiz olan bir 
Fransız üssü bahrisidir. 

1905 senesinde Amiral Rojens· 
venshy'nin idaresindeki 145 parça 
hk Rusların Baltık filosu mezar. 
ları olan Tsonshmia deniz muha
rebesine iştirak etmek üzere Umit
burnu yoliyle Çin denizine geldik
leri zaman Kamrada duraklamış. 
lar.dr. Kamra bugün için bahri 
bir üs ve müstakbel bir ticaret li. 
manıdır. 

Singapur ile Hong Kong ara
sındaki ticaret yolu üzerinde ve 
çok yakın bir zamandanberi Ja
ponlar elinde bulunan Haynan a· 
dasına 700 kilometre mesafede 
bulunan Kamra körfezi Uzak 
Şarkta çok ehemmiyetli bir rol 
oynayabilecek vaziyettedir. 

• M. A. 

Sarışın Güvercinler 
9 Çeviren : lbrahim Hoyi 

meden evvel de Banbrokun kız - bir yekun tutuyordu. Cinayet ne- cülükten, sabırdan sonra murada 
lan ile Madam Korel arasında ticesin.de öldürülen kadınların sa. erdik. 
bir münasebet, bir rabıta vardı. 

Bu münasebet de bir tefeci dük -
kanında husule gelmi~ti. Böyle 
bir ihtimal takdirinde de.. de
dim, ve o anda aklıma gelen bazı 
şeyleri düşünerek sustum. 

Sonra heyecanla devam ettim: 
- Dinle, dedim .. Şimdi. Bu üç 

kadının başlarından neler geçtiği. 
ni lbiraz bilir gibiy.iz. işimizi ta. 
mamiyle halletmek için bir çare 
düşünüyorum. Geçen sene barfın. 
da San Fransiskoda öldürülen, in
tihar eden veyahut da her hangi 
bir şekilde kaybolmuş olan kadın 
ve kızların listesini çıkarmalıyız. 

Pat: 
- Peki.. Bu bari derdimize 

derman olacak mı? .. 
- Zannederim .. Haydi dostum, 

gidelim, bu listeyi hazırlayalım. 

Ogün öğleden sonra akşama, 

hatta gecenin ilerlemiş saatine ka· 
dar bununla uğraştık .. Amma da 
vukuat varmış. Listemiz adeta 
muazzam bir dosya oldu .. Bir se· 
ne zarfında San Fransisko müthiş 
kurbanlar vermişti. Dosyamızın 

en yüklü kısmı, kaybolan kızlarla, 
zevcelerdi. İntiharlar da kabarık 

yısı da umursanmıyacak kadar az Sular kararmak üzere idi. Pat 
değildi. Buna rağmen bu koca lis- telefon etmiş, iki geccdenberi nö. 
te içerisinde lbizi alakadar eden üç bette olduğu için evinde, saatını 

isim oldu. kurarak yatacağını bildirmişti. 

Mister Banbrok'un kızlarının Dik ile ben pencereye sinmiş, san 
tanıdığı 62 kızın isimleri ve adres- eve doğru dönen otomobillerin ar· 
!erini biliyordum. Bu üç kadına katarından plaka numaralarını alı. 
dair de aynı şekilde malumat top· yorduk. 
ladrm. Bu işi lbizzat kendim yap. Uzaktan bir karaltının tepeye 
madım, muavinlerime gördürdüm. doğru tırmandığmı gördük. Biraz 

Listedeki isimlerden Ma.ciam daha yaklaşınca bunun bir kadın 
Savdan (ki intihar etmişti) ha. olduğunu anla.ciık. Uzun boylu, 
yatta iken Raymond Elvud ismin- kuvvetli yapılı bir kadındı bu. Yü
de birisini tanıyordu. Yine inti- zünde, sırf tanınmamak için kon· 
har edenlerden Silviya Varney de duğu belli olan kalınca bir peçe 
aynı a.ciamı tanıyordu. Halbuki· vardı. Tepeye çıkıyordu. Cadde· 
kaybolanlardan Madam Yangmen· nin öbür tarafından uzanarak, evi
in bu herifi tanıdığını gösterecek mizin hizasını geçti. 
bir alamet olmamakla beraber, Müthiş bir Pasifik rüzgarı, bi. 
konuşmu~ bulunmasının ihtimali raz ilerde bulunan bir bakkal dük
çoktu. kanının levhasını sallıyordu. Ka-

Bir ipucu bulmak emeliyle bir. dın bizim evlerin bulunduğu nis· 
çok kızları sorguya çektim. Bir peten kuytu mıntakadan uzakla
aralık, bu Elvud denilen adamla şınca rüzgara tutuldu. Etekleri 
da konuştum ama, pek fazla e. havalandı. Uçtu. Ka.dın dönerek 
hemmiyet vermemiştim. Tekrar sırtını rüzgara verdi. Tam bu sı. 
karşısına çıkacak olursam şüphe- rada da yüzündeki peçesi sıynla
lene-bilirdi. Onun iç.in,bu işi Dik'e rak açıldı. 

• VAKl-f 
ABONE l"ARU:ESI 

.. itki 
Memleket jletfl Jo 

ı,ınde dıııtı 
"L 95 J55 J{r· 

Aylık 1 425 • 
3 aylık 2li0 

6 aylık 475 820 • 

ı yıllık goo 1600 
-

Tarifeden flolkld eırlfff 
dı1t&1lil' 

için ayıla oıuı kuruş rerle 
Posla birllflne slrnıe1en ) ~ 
ayd:ı yetıni~ beşer ı.uruı 
medilir. ıııe) 

Abone kaydını bildiren ııo" 
tup Ye telsraf ücretıni, ' 

J>aıık• 
parasının posta nY• dl it 
yollııma Oerelfni idare ııen 
zerine alır. 

111
41 

TDrkl11enin her posla merktı 
VAKITa abone 11a:11''' ti 
Adres değişlirın• ııcrc 

25 ~uruştur. 

iLAN OCRETLEıtl . 
.,ıııtı• 

Ticaret llAnlıınnın 11111 flf 
salın sondan itibaren rd• tD 
!alarmda 40; tç sayfa)~ d• l 
kuruş; dördüncü &aY 

1 

111,ıd ikıncl Ye üçüncüde 2: bl~ ıırt 
4; başlık yanı kesrnece 
dır. ~~ 

BOyOk, çok devıırnlı• ı1' 
renkli ilan verenlere ·~ıJll 
indirmeler yapılır. Re5111~111r 
rın santim - satırı 30 kU ~~A~ 
TiCARi ~IAlllYETTE O~ 

lWCt'K tı.ANl.A o 
50, 

Birçok kimselel' tarafından pek 
az tanmm11 olan Kamra yakında 
bir Framrz singapuru vaziyetine 
girecektir. 

TOri<kuşu izmirde 

havale ettim. Dik Elvud'u üç gün Yüzü fotoğraftaki resmi andm
takip etmişti. Bu günler zarfında yor, Mira Banbrok'un yüzüne 
adam yazıhanesine uğramamış, benziyordu. 
borsa, mali muhitlerde de pek gö- Dik, ayağa sıçrayarak: J 

rünmemişti. Klüplere gitmiş, - Vay bizim kuşmuı be!. dedi. 

Uir defa 30, iki defa51 
"' oıı 

defası 65, dört defası 15 ,1ıı~ 
defası 100 kuruşıur. Oç ııecl 
IJAn verenlerin bir defası 1,rııı 

Bundan kırk sene evvel Hindi· 

Yeni neıriyat 

VARLIK 
15 • fi • 1939 tarihli ve 143 nncü 

sayısı İsmail Hüsrev Tökin, Dr. l\Iuh· 
lis Ete, S:ımet Aı:laoğhı, Yaşar Nabi, 
Şevket Süreyya Aydemir, Rilştü Şar. 
da~, l\lnhmul Ragıp Kösemihnl, Rıza 
Apak, Vladimir Yeildlc, Mehmet Sü
leyman P:ısic'in makalt', şiir w 
tercümeleriyle, hülasa ve iktibaslarl:ı 
cıkmıştır. Okurlanmıza tavsiye ede. 
r.tz. 

Konferans 
Tı1r1t Tıp Ctmiuellnden: 
Viyana tıp f:ıkülte~i ~iriirjl hocası 

Pror. Pinsterer yarınki (22 Haziran) ı 
perşembe günil saat 6.30 Cia ncyoıt
lunda Bursa sokağında Rigodias n
partımanındn Türk Tıp Cemiyeti sa
lonunda: 

~Iiclo ve Duodeunum ülserlcrlniu 
ted n'\"iııi ,.e Hı lilı1 tl:trı .. 

:\fe'\"ZUU ile bir konferans Terece. 
1Unrlen arzu eden meo;lektaşlıırın leş. 
rifleri r.icn olunur. 

dansetmiş, çay içmiş ve her akşam - Bekle, acele etme, dedim. 
.da Telegraf Hil'de bir eve uğra- Kadın, muhakkak surette tepenin 
mıştı. kenarındaki eve gidiyor. içeri gir. 

İlk akşam, daha doğrusu öğle· di mi, biz de onu kollarız. Bu su. 
den sonraları Elvud'un yanında retle evi taharri etmeğe bir baha
Burhingam'h bir kumral kızla bu ne bulmuş oluruz. 
eve girmişti. ikinci akşam, Elvud Telefonumuzun bulunduğu bi
bu sefer, Brodvey caddesindeki tişik odaya geçtim; ve Pat'ın evi· 

evlerden birinden çıkan şişman ni açtım. 
bir kadınla aynı yere dalmıştı. U. Dik bulunduğu yerden tıeslen. 
çüncü akşam da, kendisi ile bir. di: 
likte aynı l"v.de oturdujül ;rnla~ı- - Eve girmedi. ~atika yoldan 
lan ~ayet genç bir kızla buraya ın .• ı.:u • gnu. 
gclmi~ti. - Arkasından!.. Diye emir 

verdim. Bu da ne demek? .. Karı. 
ya ne oluyor .. diye mırıldandım. 
Kadına adeta dçerlemiıtim. Yük
stk sesle; ''muhakkak bu eve gir
mesi lazım karının, Dik yavrum, 
sen onu izle .. Ben de Patla arkan
dan geliyorum . ., 

Dedim. 
Dik fırladı gitti. 
Telefona Pat'ın kansı çıktı. 

Kendimi tanıttım. 

vadır. Dört satırı gecen ıı•: ıır 
fazla saıırlan beş ııuruştıı 
sap edilir. 11,r 

llizmet kuponu ıetfrt: f 
küçük ildn tarif esi 11iJ:d 
indirilir. 

dOgtO" 
Va kıt hem doarucıan 11 f.rt' . d ııeı ya kendı ıdore yerin e, ııırJ 

kara caddesinde Val'11 ııtı:.-' 
ıllında KEMALEDD1.S • 
llAn Dürosu eliyle Ul~ 1, 
~ıfer. fBıironun ı~ıt1onıt 

Daktilo aranıY0' 
Çok km•vetli daktilo ar:ıı1l)-o 

\'IO 
t:ılı:ıne - Atlli.} c karşısında 
oclaboşısından sorulmalıdır· 

r ,ıııı•' 
Minimini yavrunuzun 5 rl>' 

l"aıhih 
Gazetemizin 18 H:tzirnn 939 tarih

li nüsh:ısındn lstnnlıul beşinci icrıı 
dairesinin 938/2993 dos~ a nnınnralı 
i!Anınm h:ışlığı yanhşlıkln (Bcşlkta, 
icrasından) şeklinde dizilmiştir. Tns
hih ederiz. 

İzmir, (Hususi) - Türkkuşu filosu §ehrimizde lbtr hava 
göeterişi yapmış, bütün ltzmirliler hava bayranıında bulunmuştur. 

Bu evin sekiz ay evvel, Elvud 
tarafından Makisveli ismindek'İ 
bir müşterisi namına kiralanmış 

olduğunu öğrendik. Maksivelin 
kim olduğunu, böyle bir zatı tanı
yacak tek bir canlı kulu bulama· 
dık. Hakikatte Maksivelin uydur. 
ma bir isim olmadığını gösterecek 
bir delil de meydana çıkaramadık. 
Muavinlerden biri eve gitti. Ya. 
nm saat kapıyı çaldığı halde ce
vap veren olmadı. Etrafı 'kuşku
landırmamak için de yeni bir tec· 
rübeye daha girişmedik 

- Patı hemen uyandırıp bura. 
ya yollar mısınız? .. Nerede oldu. 
ğumu bilir .. Acele gelsin! .. dedim. ! 

düşününüz. Onlara çocuk ;;ı ı 
rının kraliçesi olan ve en i1l t 
edilmiş, en fazla tekeının ,ı 
rilmlş, en sıhhi arab:ıY1 ~ 
Yeni gelen 1~39 modelinin t 
fıızla çeşidi vardır. :Her > Y' 
ucuz fial ve müsait şnrıı:ırl:ı dJ 
Baker mağazaların Madam Pat: 

* * * 
Bir gün evvel, Egenin bir kaç §Chrini dolaşan Türkkuşu u. 

çuculan, oralarda da hava nümayişleri yapmışlardır. Resimde 
Sabiha Gökçenin have. turu hakkında harita üzerinde izahat ver. 
eliği görülüyor. 

Fakat bu evin yakrnlarrnda bir 
ev tuttuk. Uç gün süren bir göz. 

- On dakikaya kadar yollarım, ı bulabilirsiniz. 

dedi. iiıllll--··----_. (Devamı var) 
LiEL 

Ka.r.amazof Kar.tie_şi~r 
Yazan: ooatoyevskl 

1 #_..,- -

••••llıli-'t'ee;t~:-Haldu Siiba Gesiia - 213 .__ 

- Şimdi akli vaziyeti nasıldır? 
Di~e sordu. Bü9bütün deli olmamak

la b~raber, hastanın gayri tabii l:ıir va. 
ziyette bulunduğunu söylediler. Bu
nunla da kanmadı. Gidip kendi gözle. 
rile görmeğ~ karar verdi. Hastaneye 
gitti. Smerdiyakov ayn bir odada ya
tıyordu. Hemen yanına götürdüler. 
Ayni odada bir iki günlük ömrü kal. 
mıı bir başka hasta daha vardı. Fakat 
dalgın bir haldeydi ve konuşmalarına 
engel sayılamazdı. 

Smerdiyakov, Ivanı görünce ümitsiz
likle gülümsedi. Yahut tvana öyle gel
di. Fakat bu hal, ancak bir saniye ka. 
dar sürdü. Sonra, öyle bir soğukkanlı
lık. ve metanet gösterdi ki, lvan şaş
maktan kendini alamadı. 

Hastalığının agırlığı her halinden 
anlaşılıyordu. Daha ilk bakııta İvan, 

bu hastalığın tahribatını görmüştü. Çok 
ayıflamııtı. Yüzü sapsarıydı. Pek bü· 
yOk btr zahmetle ve ağır ağır konuta
biliyordu. Yirmi dakika süren bu gö. 
rüşme sırasında, hasta, hep şiddetli baş 

ağrılarından ve bütün vücüdünü kapla
yan kırıklıktan sızlandı durdu. 

Haremağalarına benziyen yüzü kü
çülmüş, saçları terli şakaklarına yapış· 
mıştı. Yalnız lbir tutamlık kadarı bir 
püskül gibi şahlanmıştı. Sol gözü kıpır 
kıpır oynuyor ve eski Smerdiyakovu 
hatırlatıyordu. Bu manzara, !vana o 
meşhur konuşmanın bir parçasını ha
tırlattı: 

- Zeki bir a.ciamla konuşmak ne 
zevkli şey t Demişti bu, ona. 
~yak ucundaki bir sandal yaya otur. 

du. Smerdiyakov yüzünü buruştura bu
ruştura kımıldadı. Fakat ağzını açıp 

konuşmadı. Pek meraklı görünmüyor· 
du. 

- Soracağım şeylere cevap verebi· 
lir misin? Seni çok yormamaga çalışa. 
cağım. 

Ugak zayıf bir sesle: 
- Elbette, elbette dedi: sonra cesa. 

ret vermek ister gibi, ne vakıt geldiniz, 
~ok o1du mu? Diye ilave etti. 

- Henüz bugün geldim. Yaptığın 

mülevves işi meydana çıkarmak için de 
buraya koştum. 

Smerdiyakov içini çekti. 
- Ne diye iç çekiyorsun? Yoksa 

böyle yapacağımı biliyor muydun? 
- Taıbii biliyordum.. Iı, daha baş

langıçta belli idi. Fakat buraya vara
cağını ummuyordum. 

- Dolap çevirmeğe kalkııma.. işin 

mahzende başlayacağını, sen 'kendin 
söylemiştin. Dediğin gibi de oldu. Kör 
kör parmağım gözüne! 

Smerdiyakov bu kere küstahça: 
-Bunu istintak hakimine de böylece 

söylediniz mi? Diye sordu. 
- Hayır, daha söylemedim. J\ma 

tabii söyliyeceğim. İlk önce istedim, ki 
seninle konuşayım. Beni atlatacağını 
umuyorsan nafile yavrum. İyi bil ki, 
ben. kül yutmam. 
Uşak, hiç tınmadan: 
- Size neye oyun edeyim efendim. 

Benim bu dünyada Allah gibi taptığım 
bir siz varsınız. 

- iyi dinle öyle ise. Her şeyden ön• 
ce ortada bütün dünyanın biLdiği bir 
hakikat var: Hiç kimse, sar'a nöbetinin 
geleceğini evvelden kestiremez. Bu 
nokta hiç su götürmez, dalavereye sa. 
payım deme. Şu halde nasıl oluyor, ki 
ıen nöbetin geleceği günü, aaati, hatta 
yeri biliyor ve bana bir bir söyliyebili. 
yorsun? Sar'aya mahzende tutulacağı
nı nereden ve nasıl biliyordun? 

Smerdiyakov, telaşsızca cevap ver.eli: 

- ·Günde birçok kere bu mahzene 
gırıp çıkıyordum. Bıldır zahire 
anbarından da böyle girip çıkarken 

düşmüş ve sar'am tutmuştu. Hastalığı
mın başlayacağı saati kestirmek müm· 
kün değildir, gerçi ama bazı hislere ka. 
pılmak, evvelden duymak kabildir. 

- Olabilir; lakin sen yalnız his için. 
de kalmamış, zaman ve yer de tayin et
miştin. 

- Eğer hastalığımdan şüpheleniyor
sanız, gidip doktorlara sorunuz. Yalan· 
cıktan mı yapmışım, yoksa gerçek mi 
imiş? .. Artık ben buna dair daha fazla 
bir şey söyliyemem .. 

- Ya mahzen meselesi? .. işin mah. 
zende olacağını nasıl biliyordun? 

- Bu mahzen hikayesi galiba sizi ü. 
züyor !... Oraya inerken korkuyordum. 
Çünkü siz de gidince, beni müdafaa e
decek kimsem kalmıyordu. Kendi ken
dime: "Düıersem acaba sar'am tutar 
mı?,, diye dü1ünüyordum. Galiba bu 
düşünce sinirlerimi bozdu. Müvazene· 
mi kaybedip yuvarlandım. Her şey, 
görüyorsunuz, ya size araba kapısında 
söylediğim gibi oldu. Bunu hem dok. 
torlara, hem de tahkikat hakimine an. 
lattım. Sözlerim dikkatlerini çekti. Ay
rıca not aldılar. 

Hasta, sözünün burasında takati tU
keneref soludu. 

tvan, azıcık bozularak: 

. ., 
mı. 

Demek bunları ıöylcdinizdi öyle 

Diye sordu. Delikanlı bunu c 
tehdit etmeği düşünmüştü. Fa~:ıı 
di uşak onun önüne geçmiş ve 
hı tesirsiz lbırakmıştı. • 

- Smerdiyakov emniyetle: ~ 
- Bunda çekinecek ne var 5' 

tintak edenler tabi her ıeyi bilif°' 
Dedi. 

- Arabalık kapısmdaki koıı 
zı da dosdoğru anlattın nıı? 

- Hayır! iJl 
- Söyle şimdi öyle iıe, ııi~J 

ısrarla "Çermançiya., ya gönde 
tiyordun? 

- Sizin Moskovaya git 1 
korkuyordum. Oraya nisbetle ~ 
çiya çc-k yakmdı. 

- Yalan söyleme.. ı('a111lö 
korksa idin, beni hiç bir yere. 1 
mezdin. Halbuki sen ısrar ettill' 
nah muhitinden uzaklaıınıı !,. 
sen değil miydin? 

- Evet, ama bunu sırf ,ııe 
beslediğim dostluk ve hünııetteSS 
yapmııtım. Bir felaketin Y~1 

olduğunu hissediyordum. Sizırı 
1 

uzak kalmanızı iıtemittirn.. ~~ 
da var ki, kendi carumı da du~, 
ten kendimi alamıyordum. $ıi%C f 
ve suç muhitinden uzaklat~1 ~ 
mekle tehlikeyi de itaret etaı1t 1' 
nen "burada kalarak babanızı 
nuz !,, demi§ oluyordum. 

(Devamı var) 
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Sermet Muhtar 

TOPRA 
r11ar11uıat - Ben seni küfelik edecek de. 

ğiunı, sana ilaç veriyorum. Dok~ 
tor Zambakolarm, Horasanciyan 
larnı, Kamburoğullarmm r~ete _ 
1er:indeki zehir zakkumlar kaç 
~ara eder acaba? Şeytanın aya. 
tını kırdın, artık inadı bırak! .• 

Corci onu da parlattı. Gözleri, 
t~hni de parlayıvcrmişti. Mide • 
11~den, hazımsız.lığından şikayet
~ nerede şimdi? Dövülmüş, süt 

Yaz edilmiş siyah havyar sala. 
lasnıa çatal bre çatal; bol sar. 
~Isaklı patlıcan turşusuna kaşık 
re kaşık .. 
'I'epsinin üstü dolu. Şişkebabı, 

Ctıbız köftesi, beyin tavası gibi 
81Cak mereler de boyuna sökün 
ef.znede. 

Corci Necip Melhameyi ziya _ ili hatırından çıkarmıştı bile. 
llaıım başka günü mü kalmadı, 

lcelesi ne? 
- Attendez moi sous l'orme 

~Cellence! .. diye mırıldanıyor • 
u. 

d li'olispit gittiği için Ziver Bey 
e kıvamında: 

l' - Can yolda§ım, dert ortağım 
~1a geldin, beni şadettin. Bu ak. 
g nı ikimiz de felekten bir kaç 
ilat çalacağız, gam alacağız; 
~l'tleşeceğiz, dcrundaki alamı da 
eseceğiz! •. 

el !{adehler biribini takip ediyor. 
, ~· İskemle kuklası da battı ba. 
•lıı; demişti. 

bura kaldılar: 
):"ukarıda bir keman tal<simi... 
- Bizim baldız mı bu? 

- ?? 
. - Piyanoyu dile getirdiği ma. 
~~\Unuz, fakat kemanı da getir. 
t 1~•ni hiç duymamış, işitmemiş • 
1 llı!. 

t1ı ~man,ı alan Andelib lianım. 
l ' Bkseri kadınların çah§ı gibi 
lCetni harcı, bostan dolabı gıcır. 

1
181vari değil; yay usta usta i~. 
l'o:r. 

~Çok geçmedi, piyano araya ka. 
~l~.' Bestekllr meşhur Hacı Faik 
~ın hicaz şarkısı tutturuldu: 

4tc§i suram firkat yaktı cis. 
mü canımı 

lıir Tuırababada döndiirdü dili 
viranımı 

l'a. ~lüm, Ortancanın sesi ber -
k, pürüzsüz ve tiz; öbürkünün. 

lı. ise davudi .. Birlikte hem ça. 
~0t'lar, hem okuyorlardı. 

tıı Ziver Bey göğsü bağrı açık, a. 
:ıııcı.ı. kalbinin üstünde güm güm, 

eyordu: 

>a.;- Ateşi süzanı firkatle yanan 
l'a.bn:z sen misin? Dili viranı ha. 
trı <Uiada dönen bir sen mi var. 
ı:ı( Bir de bana sor, sinemi 

laı .. 

I
Co:rci de sıfırı tükenmış· . Ken. 

'll' 
1-ı ı tutmasa o da coşacak, hem 

1~ bir coşuş ki tımarhanelik 
ller kadar. 

ı,. ~akallıya tepesi atıyordu. Bu 
<llıak ikide bir yukarıdakini 

"~ dolayor; aklı fikri onda; ah. 

4 
o:r, Uflayor. O da tutkun mu. 
l' nea· ? ~ ır. 

11' ena halde beyni dönerken, 
Çabuk tesellisini bulmuştu. 

~'flu kafasız, cahil, kaba adam 
~Use tenezzül edip tükürüğünü 
•!!' atmaz. İstediği kadar ken • 

1 Yüksek görsün, ümitıensin, 
~aııer kursun, faydasız.. Ehem. ;et venneğe, düşünmeğe değ -
t. Budalanın haline gülmeli, 
llıaır ... 
Oenıinki şarkı biter bitmez, yi. 
\ı~Ynı makamdan ve yine Hacı 

. l3cyin bir başka şarkısı ak. 
1Yordu: 

• 1~1>!. halinı fira1mıla yamandır, 
l:; ~erdem figan ile amandır 
llışte Bey isyanda: 

i;' lieıe hele, bak ki.fire, yine 
,_r-gahımı yakıp yıkıyor, hara. 
"<l.l' ed· 1\ ıyor .. 
......, clanıcağızdn bıçak kemikte: 
. Sinyor, bu kahrolası bcrha. 
111 ı' • d l' k be . çın e, za ım arı nı 

fücceten öldürecek... Bu ne be? 
Boyuna. firkat, firak, figan, a. 
man. Dilinin altında bir bakla mı 
var dersin? .. 

Derhal himaye görmeli 
Kulağına. sokulmuş, yavaş ses. 

le: 
- Dünyanın kaç bucağını gez. 

miş, görmüşlerdensin. Beyrut -
larda, Cebellübnanlarda, Avrupa_ 
larda, Pari.slerde yaşamış, kurt 
olmuş erkeksin. Ayak türabın o. 
layım, ölümü gör, açık söyle. 
Scmtire.simizdeki mahluka yok. 
sa birine mi alakalı.? Kocası 

morukla dolaştığı şehirlerin bi. 
rinde bir kerataya mı sevdalan. 
dı? 

Bu sanatı canlandırmak içi 
küçük bir teşvik k3fi gelecekti 

Corci kafasını, kaşlarını kal -
dırıyordu: 

- Mümkün değil! .. 

Ondaki kanaat tamam ve yüz. 
de yüz. Venüsü alakadar edebile. 
cek, gönlünü çalacak bir tek er -
kek varsa kendisi, başka hiç kim 

Erkek - A§km ne olduğu~tıt biliyorsım değil ·mi? 
Kaduı - Evet çok tocriibcm var. 

- Fransız Karikatüril -

se değil. Bu aşikar; (incontes. I 1 
tabıe~~·mabude, builaheihüsün, Radyo ve Tiyatro 
bu Venüs kimi mi seviyor? Ha. 
berin olsun efendi, beni!.. diye 
handise bağıracak. 21 - 6 • 939 Çarşamba Ud.1 Zeki • Uşşak şarkı _ Bir gün ge_ 

ıeceksln diye, 15 - Lemi • Hüseyni 
- Neden mümkün değil, izah 

et! .. 
- ''Gayet ciddi bir eda takı • 

nan:" İmkan haricinde, zira zev. 
ci yeni vefat etmiş. Bittabi ke. 
der ve elem, (deuil) yani matem. 
de ... 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği §arkı _ O güzel gözlerle, 6 - Hüseyni 
Pl., 13,00 Memleket saat ayarı, ajans, ~'lrkı • Kimin mecburu hUsnU anısm, 
ve meteoroloji haberleri, 13,15-14 7 - Leml • Karcığar §tı.rkı • Çeşma. 
MULlk (Karı§ık program - Pl.), l!ı nr o mehve§ln elAdır. 8 - Rakım • 
Program, 10,05 Müzik (Melodiler - Ktirdili şarkı • Demedim hiç ona kim. 
Pl.), 19,15 Türk müziği (Fasıl heye_ sin, 9 - Osmal Nihat _ KUrdlli ııar • 
ti), 20,00 ::Memleket saat ayarr, aja.ruı kı _ Kaç yıl ytireflm, 10 - Halk tUr_ 
ve meteoroloji haberleri, 20,15 Ne§ell kUsU • Ekin ekdlm ç!Sllerc, 21,00 Ko. 

- Atma, saçmala.. Elemine, pllklar - R., 20,20 TUrk mUzlği (MU§ nuşma (Ziraat saati), 21,15 Mllz.ik 
matemine diyecek yok doğrusu. terek ve solo taganni), ı - Rauf Yek (Senfonik p!Aklnr), 21,45 Konuşma, 
Duymuyor musun be, ahenklerle, ta _ Eviç pe§revl, 2 - Rauf Yekta 22,00 loIUzik (KUçUk orkestra • Şef: 

_ Eviç bestesi • Talkal zillCU s!yahm, Necip Aşkm), 1 - Mendelıısohn • Ve 
heyheylerle ortalığı inletiyor!. 3 - Sıı.IAJıatUn Pınar • Eviç oarkı • nedlk gondol aşrkISI • İlkbahar şar_ 

- l\füsaade buyurun. Felaket GQz ya§larmız. • .- !sak Varanın • kısr, 2 - Mlchell _Gece puselerl, 3 -
ve yeis, nisa ruhları üzerinde ba. Eviç §&rkı _ Kalbimde açıımıı, 5 - Pucc!nl _ Toska operasında potpuri, 4 
zan pek acayip tezahürat, şaya.. Blnıen Şenin • SegA.h §llrkı _ Sunda - lıllnlgl • Mısır baleti, 6- Emil 
nı hayret (manifestasyon) lar lçsln yarelerlnden a.~ıkm, 6 - Ahmet Valdteu!el İki kere iki vals, 6 -

Ra.slmln • SegAh şarkı • Benim sen Drııııaelm~ _ Felemenk-.:. stllt1 '.No. 3 
hasıl ede~~·· ~ ıl'!ems!n ey dilber, 7 - Eviç halk tllr. (Karlt nWızara), 23,00 Son ıjam ha. 

- Kavu~ıma o.nln! . ..::.!~...:......0----... _ öz1 •• ~-Jiiı.....j~r.tert, 1lllı'lrat iC'ldlıaıııf'CtahYfiiilt, _ 

- Rica ederim arzedeyim. ZU. vlç halk tUrkUsU _ Elveda dost deli blyo • nukut borsası (fiyat), 23,20 :MU 
rih Üniversitesi (Psychiatrie) gısnuı, 9 - Lemlnln • Hicazkft.r §ar. zlk (Cazbant - Pi.), 23,55 - 24 Ya_ 
profesörü Albert Forel, (La ques. kı • Penbellkle imtizaç etmiş ~nln. rmkl program, 

10 - Osman Nlhadın _ Hlcazka.r oar yabancı Radyolardan 
tion sexuelle) isimli 18.y,emut ese. kı _ Tllere uzaktan bak. 21,00 Ko • 
rinde ne diyor biliyor musunuz? nuşma, 21,ı:s Müzik (Opera. aryaları Seçilmiş Parçalar 

Evliya Çelebi kendi asrında İs· 
tanbulda mevcut çö:nlekçileri 300 
dükkan ve 400 nefer olarak kay
deder. "Bunlar arabalar üzerinde 
balçıktan çanak, çömlek yaparak 
ubur ederler,, cümlesi ıile, esnaf. 
ların geçit resminde çömlekçileri 
anlatıyor. Topraktan fevkala
de nefis 6anat eserleri ya· 
pan bu üstatlar, bugün hemen he· 
men kalmamış gibidir. Anadolu
nun bazı vilayetlerinde, bilhassa 
Çanakkalede birkaç imatathane 
kalmıştır. Çanakkaleye uğrayan 

vapurların yolcuları bu renk renk 
çamurdan mamul ve cidden güzel 
mamülatı birer hediye diyep alır. 
lar. 

Çanakkaledeki imalathanelerde 
istihsal ettikleri bu maddelerin la
yık olduğu değeri bulmamaları 

yüzünden daima sıkıntı içinde ve 
ancak sanatı öldürmemek 'kaygısı 
ile çalışmaktadırlar. Vaktiyle Ça· 
nakkale mamulatı yurdun her kö· 
şesine ihraç edilmekte ve satıL 
makta idi. 

Bugün toprak mamlllatı eski 
değerini kaybetmiştir. . 

Niçin?. - ' 

Alemdar sineması 

TÜRK HE\'Ü 
OPERETİ 

(Devamı var) - Pi), 21,45 Haftalık posta kutu11u, Pr< oram Tiirl:ivr. saııfi ii:erinr. • 
22,00 Mllz.ik (KtiçUk Orkestra • Şef: ııc ı~tilcclen sonral:i saat olarak veri/
Necip Aşkın), ı - Kutach • Macar mişıir: 

1 
marşı, 2 - Keler Bela. Ben nehri OPETIALAR Y<' SE~FO~l 

Pek yakıncln 
lıüyük operet: 
(EFE:\IX AŞKI) 
ynz:ın ve beste. 

leyen :'\hıhlis 
S:ıhnlıattin 

BORSA 
- Ankara 20-6-939 

ÇEKLER--
Londra 
l\eYl orlr 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Amslerdam 
Berlin 
Brüksel 
Ali na 
Sof ya 
Madrid 
\'arşova 
Budape1tı. 
Bükreş 
ll<.'lgr:ul 
Yokolı:ıma 

Stokholm 
Moskova 

Istikra:ı lar 
Ergani 
Siv:ı5 • Erzurum 111 

Tllrk borcu I peşin 

5.!l3 
12Ci.Gi 

3.355 
6.GG 

28.555 
67.2575 
fı0.815 
2U'i35 

1.0825 
1.:;G 

14.035 
23.845 
24.8425 
o.ııo:; 

2.8!):!5 
3Ui2 
30.5325 
23.9025 

19.32 

kryılarmda, 3 - Frled Valter _ RUya KOXSEHT.ımt 
keman solo ve orke11tra için, 4 - Bela 7.45 J.rıntlra (:\.): "Don Glovnnni" 
Vollgraf • Kalbim 8.§kla doldu (ağır C\loz:ırl). 
valıı), ıs - Schleder • Dinle .. Keman R.:!O Biikrcş: Hum<.'n mu~iki.si. 
ne söyIUyor '(Tango), 6 - Hans Thıı.. 9.15 Fraııkrıırt: Dünyn hcslekfırl:ır 
ıer • Kukuk (Polka), 7 - Robert birliğinin festivalinden nnk-
Stolz Praterde ağaçlar tekrar çiçek len ork<.'slrn Ye kora. 
açıyor~ 8 - Viktor Aubert _ Göbek_ 9.30 Henncs: loznrt. 

9.45 Heri in: Bnch, Bc<.'thovcn. 
9.45 Sottcns: Mozart, Beethoven. 

lller resmi geçidi, 9 - Leopold • Ma. 
car fanteezlsl, 23,00 Son ajans ha _ 
berlerl, ziraat, esham tahvllAt, kam. 
biyo • nukut borsası (!!yat), 23,20 mu 
zlk (Cazbant - Pl.), 23,55 - 24 Ya. 
rmkl progrıı.m, 

12. Jlrağ: lh'orjak. 
ODA MUSIKISl VE KO::\SERLER 

7.20 Bcrlin (Uzun d.): ~nrkı. 
8.2:> Budapeştc: l\cıııaıı konseri. 
8.30 lsloklıolm: Koro. 

lSTAXBUL HALK 
TiYATROSU 

Kcnnn Güler ve nr. 
k:ıd:ışl:ırı im :ıkşnm 
Şenyol Aile lınhte
sindc Amça B:ıy, 

:\li5el, Ollo ve Keti 
Dorose Okulla 

birlikte .. 

HALK OPEnETl 
Ynz temsillerine pek 
ynkımln hnlıçelcrcle tnm 
k:ıdro Ye ycıı i hal esik 

haşlıyor. 

22 - 6 - 939 Perşembe 
J O. 'J'riııo gruırn: Konsenntııvar ------------

konseri. ERTUGTIUL S.\Dl TEK 
12,30 Program, 12,35 Tllrk mUzlği, 

1 - Salim bey _ Hicaz peşrc\·l, 2 -

Şevki bey • Hicaz şarkı • Demem ca. 
nan beni yA.det, 3 - Relik Fersan • 
Hicaz şarkı • Ey benim gonca gUlUm, 
4 - Bedriye • Hicaz oarkı _ MUmta.z 
iç aşkınla, 5 Ut taksimi, 6 - muhııy 

yer şarkı _ Niçin mahzun bakarsın, 

7 - Muhayyer saz semaisi, 13,00 Mem 
leket saat ayarı, ajans ve meteorofo. 
ji haberleri, 13,15 - 14 MUzik (Karı. 
oık program - Pl.), 19,00 Program 
19,05 Mllzlk (Kabare. Pl.), 19,15 Türk 

ıo. Ynrşon1 : Chopin. " Bu gece Kadıköy Yele" 
11.20 Herlin ( C'rnn d.) : Moznrl. iiirmeninde Uıle b::ıhı:c-
ı ı.:w l\tünih: J>iyİıno konseri. sinde (Erkekler kırkrn-
11.30 Hoıııa gnıpıı: Triyo. dan sonra :ızar) voı!,·il 
1U5 llnmburg: Kemanla son:ıtn. 3 P. Okuyucu: AYSEi. 

JJ ,\FIF ~tUSIKl \ 'E OPEHETLEH 
7.30 l'rağ: lTarif ıı:ırı:ular. 
S.15 Bcrlin: ilam parçalar. 
9.15 Lcipzig: Jlnlk orkcslr:ı~ı, şar-

kı. 

!l.l!i ~tnıshurg: Ilnrif ıı:ırı:nlıır. 

9.1 fı \'iyaııa: Halk musikisi. 
9.30 J.ille: Sliidyod:ı oprrc!. 

9. 
12. 

Lonclrn (il.): "Houndnlıeoııt". 
Pos le P:ırisien: Knbarc. 

DANS ~IUS1K1Sl 
11.10 :Xnııoli gıııpıı; 11.15 I~tok

holın; 12.10 Londra (H.); 12.15 Ho
nı:ı \'l' Toriııo grııpl:ırı; 12.20 Lorı. 
dr:ı (X.). 

-------------- mUziğl (İ~ce saz faslı), 20,00 Mem. 
İstanbul leket saat ayarı, ajanJJ ve meteoroıo. 

10. Hom:ı grupu: Tayynre lıan

dosu. 
l'lYES. 1:\0:\Frm.\~S \ 'E 

KO~t'ŞMALAH 

Tl·caret ve Zah"ıre Borsası jl haberleri, 20,15 Neşeli pl!klar -
R., 20,20 Türk müziği, ı - Suzanlk 

20 - 6 - 939 pc.şrev, 2 - Rahmi bey _ Suzinak ıar 
kı • Bir sihri tarap, 3 - Udt Cemil 

FİYATLAR ~ Hlcazklr §arkı • Layık mı sana, 4. -

11.l!i IHikreş: llrırif orkestra. 
11.30 Birçok Mnı:ın istasyonları· 

ll:ıfif musiki, ıl:ıns havaları. 
Y.\HYETE \ 'E Kı\HAHELEH 

8.20 Prağ: Varyete konseri. 
, Buğday yumuşak 5.32. rı.38; Du~

ılııy sert :;,o!) - 5.20; Bıığd:ıy kızılca 
5.2G - !i.32; Arııa yemlik çuvallnı 

5.04; Çnvdar 4.2;; - 4.30; Bııkln 4; 
Keten tolıuıııu yeni mahsul 9.25; Ke
ten tohumu c.~ki 10.;ıo; Sııs:ıın 19.20; 
Peynir hey:ız taze 23.05 • 2!i.~2; Pey. 
nir k:ı5ıır taze fıO • 51; Pamuk ru~ı 
43.30 - t5 kuruş. 

Bir sivri akıllının maceraları: 

GELEN 
Bııl;ılay !lU: Arpa 21ı; Ka5ar 32; 

B. peynir 38; Un 30; Tiftik 38; Yn. 
p:ık 23; Z. y:ığı 7:i; Ça\'ılnr 9; Xo
lıııt :111 ton . 

GtUES 
Tiftik Cl ı; Kepek 3~3; Keten ıo. 

lıuıuu 18 ton. 

8.15 Soltcns: ">likromagaıin ... 
9. llrromiiııskr: Ziirih llnzirıın 

frsti\':ıli. 

9.30 EYfrl: "I.eo; cJcııx lrom·:ıilks 

de <iallus" (\'. lh~o). 

Suyu buz gibi soğuk muhaf 
eden destiler, en güzel aalo 
süsliyebilecek nefasette yapıl 

len vazolar, meyvalrklar ve 
lara benzer toprak mamuta 
niçin istihkar ediyoruz?. 

Hiç şüphe yok ki, bunları 
la gözümüze çirkin .göstermek 
teyişimiz, bu eşyanın iptida~ 
tarzda yaprlm.ış olmalarınd 

Gerçi içlerinde hakikaten 6 

karane yapılmış olanları var 
Fakat bunlar ya nümune ola 
yapılmakta, yahut bir meraklı 
siparişi üzeeine yeniden im~l e 
mektedir, ki ıbu yüzden gayet 
bi1 olarak işçinin emeği fazı 
tığından fiyat artmaktadır. T 
rak mamulatı fabrikasın.da çal 
ustalar diyorlar ki: 

- Bu sanati canlandrracak 
gane teşvik rağbettir. Biz, iste 
her şeklin en güzelini yap 
Bunlar rağbet görürse. !azla m 
çıkarmakla ucuz fiyata da t. 
edebliiriz. o vakıt !biz ae canı 
nmz, ölmek üzere ve ~ittikçe 
sitleşmekte, iptidailcşmekte ol 
sanat da ... Öyle.topraklanmız v 
dır ki, en zarif §elcli vermeğe m 
saittir. Fakat bunlar, şimdi ya 
ba bir Öesti, yahut bir çömlek ;ç 
kullanılıyor. :Vaktiyle nırta1 

ipti.da1 idi . .Buna rağmen Türk~ 
zekası sayesb<le yaratılan tezg 
lar, f ınnlar~a akla ıgelen her 
yapılıyordu. Şimdi fazla olar 
ienni vasıtalara malik lbulunuy 
ruz. Amma ne çare ki, rağbet 
den yok. ~ 

İmalathane sahipleri, TilclC to 
rak mamu1atının barice -ihraç ~ 
lebilecek nefasette eşya ~ılran1af> 
~ceğini de Qddia etmektedi.ı. 

Bu vaziyet, Türkün eski 
sanatini ölümden kurtarma v 
yurda ıbir gelir kazandırma yol 
nu gösteriyor. • 

Müstahsil: "Bize rağbet edin 
başkasına karışmayın, istenen m 
lı vereceğiz,, dediğine göre yap 
laca'lc iş, toprak mamulatının 1: 

ammümünil temin etmek, propa.; 
ganda yapmaktır. Bunun için <ı' 
t~prak mam\ılatı sergileri açmak 
broşürler bastmp dağıtmak gib 
ilk akla gelen ve tat<bikatta kolay 
lığı aşikar olan cihetlerinden .de 
hal işe başlanılmalıdır. 

Maliyeti toprak olan ve işçililc 
fiyatr pekaz bulunan bu sanat şu 
bcs.i, hiç şüphe yok ki, evleriq h 
kiki ihtiyaçlarını karşılıyacağın 

dan bu cepheden de büyük mik 
yasta fayda temin etmiş olacaktır. ·-----1 Baker Ayakkaplan 

Rahat ve sağlamdırlar. 

Bu ayakkaplan almakla iktıaat 

etmiş olacaksınız. Hali.hazırda 

yerli ' 'e ecnebi malı 

;eşitJerimiz 

görünüz ve 

vardır. 

intihap 

·-' 

zengin 

Geliniz, 

ediniz. 

·~ 
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6 - VAKiT 21 HAZiRAN 1939 

Mısır Hariciye Nazzrz 
şeref ine ziyafet verdi 

"Meta k sa s y u gosla v r--- Heyecanh Zabıta Romanı 
elçisine ziyafet verdi S. O. S 

"iki millet sulh azmi ile lngilizceden Çevıren : H. MUNlR 

------ - 11 ~ c::::t do~a;cl;ı ~~;~~~~M~s~v:~i~ 1 :!r:crbiyc l!.nstitüsünU gezmie • birleşmiş bulunmaktadır,, - Acaba bu mesele hakkındı ------.. ~ 
riciye Nazırı ekselans Abdülfet. Ankara, 20 (A.A.) - Mısır el. Atina, 20 (A.A.) - Atina\ Ekselansınızın büyük gay· Toni Ferrarinin ne düıünUyor? 

olm .. yıp bir cinayet kurbanı ol
dujunu öğrenmiı bulunuyordu· 

~imdi herkeı biliyordu ki, çar• 
h denen ulam kafaaına bir tiıe ;;il 

:ularak öldlirillmilttü. öldUtC11 

tnh Yahya Paşa ~refine bugiln çisi bu ~~şam,. saat 20,30_ da i\.Iı. ajansı bil~iriyor: retleri sayesinde Yunanistanda Lessinger hafifçe gUlümıedi: 
Anadolu klübUnde bir öğle zi - sır Hnrıcıye Nazırı ekselans Ab. Basvekıl B. Metaksas, yakın· elde ~:lilen muazzam ve muh- E t d d' B d T •. 

Ul t ~ . . - ve , e ı. en e onı}'l 
yafcti vermiştir. d fe tah Yahya P~a şerefine da hareket edecek olan Yugos· tettem ternklcıler kar§ıımd.ctkı ... .. .. D - . te 

Ank I t b. k -· ll' 'f d . . k 1. ouşunuyorum. ogrusunu ıs r. 
Ankara, 20 (A.A.) - l\luhte. arapa asa ıra şam yemegı lavya elcisi B. Lazareviç ve re· hayrar·lı~·ımı ı a e ıçm e ıme b T 1 ak k d" ·ı S ... ur 

· · · O • · '~" en on ye açım tın en ı-
rem misafirimiz Hariciye Nnzm vermış ve bu zıyafetı saat 22,3 fikası şerefine bir ziyafet vet· bulanııyorum. Yalntı uzak ve . 1 Zl bı b k 

adam haftalarca ovve ton°• 
:1aplıancsindcn kaçtıktan ıorır.a 
Jeniz.cle boJulduğu ıannedilen bır 
'catil firart idi. 

ekselans Abdu"lfettah Yahya Pn. dıı. b!>alıya b re tak' eyle mı a amıyorum. ra, .r a ımn 
:-' n u,sua ·ıp • miştir. ynkm komşubtla değil, fakat ou 'elmaslar onundu. Toni Ferrırl 

Şa refakatinde bulunan zevat ile miştır B · f t' nd B Me· · ı l •· .. · t • • u zı~a e ın so~~ . 8 • aynı zamarır :ı 1\ısnL nıyet c;n 11· namuslu bir adam değtı11. Muh. 
birlikte bugün öğleden evvel Ga. taksas bır nutuk soylıyerek de- hi btitün mille•.leı\I') sulhpen·•!r telif veallelerle yaptığı paraları 

mişt~r ki: . . mümıs~bet1erin idamesi ve t'l\:- elmasa çeviriyordu. Çünkü elrnu 

Sada bat P a k t ı Sız, Yugoslavya ıle Yunaı:ı~· vıye&i ic::n. ar3hmYıda meml~- la•, en ıiyade kolaylıkla taşınan 
t~~ı bu .dere:e sıkı surette hm· l:elim de lmhınJ\ığu halde lJü· servetti. Şimdi kimbilir ne kadar 
~ırıne hı:l~ştır~~ .~sırl~k .~mıtl.u· tün dost ve müı.te!ik meml~1 . et· meyustur. Acaba hapisnne kaçağı 

Ii'akat gazetedeki yazı1 eımatl'ır 
'ukkında birıey ıöylemiyordıl• 
Zira Mak1:arti, deniz kenarınd• 
bulunan elmasları cinayetle ı16· 
1<:adar olarak göstermiyord~· 
Gerçi içenin.de bu iki vakanın b:' 
illrlle alAkadar cihetl oıtluğll11' 
. . b' h' d bıın" ·ıaır ır ıı mevcutH a 

gen 1• ş et~ ı ı· y o gun ateşını, bu?'~k hır .ıtına.ıle lcrle iş birlig: yapar,;k ibzal et· hakkında malumatı 'llr mı? 
• muhafa:r.a eyledınız. Fılha~ıkn tiğiniz gayrt:tlPrİ de minnet h:s· . . . . . 

. . . .. . . . .. kard~ş Yu~osl?v v: Elen mıllet· leriyle tt...bari.iı. ettirmf;k ister;r,1 . Cenup sahlllnde bulunan elma~ 
(Ba§tara/ı 1 mc,ae) ı T urk emperyalızmının tekerru· lerini mazılerı, mu§ terek feda· y · t b"t'ıyu"k v" 1 d · ~- b" t" lil a 

• • .. w M .. h .. . d A ' •• • h unanıs anıt. en . - ara aır uzun va;ı.a, ır ur y· 
~ım~?en Oogu ~Jıno .. attı., ~~n.de? ~orkmal~rı ıcap e ece· knrlıkl~rı, h.urrıyet a.şkları.. ~r en kutsi ınenfaat1erinin hirir11 i dınlanamıyordu. Bu tibarta yapı-

!maiyeti umumiyece 
ı agka bilen yoktu. 

d 
.. , ... ıı 

ken ı~ın ·1• 

ısmını alı:nı§ ?la~ bır mudafaa gını bıldırmektedırle_r. . . şey bırleştırmektedır .. Hı5 bır nıiidafi\ C'lornk. vatmunızı f'l1Ü· lan istintak elan devam etmektey. 
hattı teskıl edılmı§ olacaktır. J§te bu suretledır kı, Polı- şey bunların aralarını hı -- hır za· :1 f · ld ·ı t,h a•kerlero <lı' 

Gazetenin verdiği bu havadi• 
...... ,,. 

'Jüyilk bir ıldka <t}•an1rrdı. ınC - ) · · · C . . . I • .:ı nn ıcın e e sı .... "' , . Paris1 20 (A.A. - Havas, tısche Dıplomatısche crres· man açmaınıştır. Bu ıkı mıl et • 
kumanda ederken pösterecf';;· - Bllmecburiye hareketten sakıt leket içinde tenha cölgelerd.c ) ·~ 

,ayan ahali, gecalul evlerlnı b

lemeğe başladılar. 

Berlinden bildiriliyor: pondenz gazetesi Mısır hnriciye aynı zamnnda, aynı sulh azmi 
ı P niz avnr enerii \ e c )'nJ cesare~ olmu~ bulunan Lessinger, bu dur· 

Kral bnissuudun hususi su· nazırı Abdülfettah Yahya a- ile de hirleşmiş bulunmaktadır. 
le milletinin en iyı ~;ı.ıvvetleriri gunluk içinde yeniden Romantik 

rette gönderdiği mümessili mü· şanın Ankara ziyaretini tenkit Bu sulh azmi ise, en iyi ifade· 
şavir Halid El Hudun Oberealz· etmekte ve bu ziynreti lngilte· sini Balkan antantı içinde iti sulhperver ve yapıcı bir faaliyet vapurunda tesadüf ettiğ1 güzel 

b l · 1 etrafında topladınız. İnGiliz km Arabella Minteri dü . 

Toni Ferrari ve "Kaypak r.~·· 
ri., de ayni havadisi gaıeteltrde 

bergde Hitleri ziyareti Alman· renin çem er eme siyasetıy e a· matlı iş birliğinde bulmaktadrr. 
B d b ı d w "dd .. t şünmeğe başlamı§tı. 

yanın yakın doğuya karşı olan lakadar göstermektedir. O Balkan antantı ki, müstakil ura a u un ugum mu ~· 
alakasını teyit eylemektedir. Gazetenin kanaatine göre, liği ve sulh niyetleri, muhterem zarfrnr.la, Elen milletinin biiyük Lessinger, Arabellanın kendiı;i· 

okumuştular. 

l.ondrantn kenıu bir malı•1'~; 
~inde iki odalı bir ap~rtımaıı 

Diğer taraftan, gene öğrenil- Yahya Pa~anın hedefi lngiliz reisi Gafenkonun Ankara -ve meziv~tlerini tam olarak takdir ne aşık oı:iuğunu biliyordu. Omı 
diğine göre, Irak kralının amca· • Mısır ittifakının iyi bir tarz· Atinayı son ziyaretleri dolayısi· edebÜmck fırsatına nail oldum. son defa geminin güvertesinde 
sı da Almanyaya hususi bir zi · da inkişafını bilhassa kaydede- le bir kere daha teeyyüt eyle- O Elen milleti ki, fevkalôde va· rastlayıp da ayrılmağa mecbur 0· 
yaret yapmıştır. rek Türkiyeyi İngiltere ile kat'i miştir. Siz, işte, müşterek bir tanperverliği ve mukadderatına luşuna hakikaten müteeısirdi. A -

Alman zimamdarlarının 'A· taahhütlere girişmeye ve lngil· surette takip ettiğimiz bu sulh- kuvvetli iman ile, hükumdarı· ~abellayı tekrar görmek istiyor -

. ,. 
~:mıber oturuvorlardı. Marı. . us 
1ınde bir gazeteyle odaya hell 
.,.irmiııti. Bu iki insan burada 51•

1
' • u~ 

1i bir halde yaşıyorlardı. O ' 
düzleri herr.en hemen hiç dı~at1 
;ıkınıyor, geceleri yilrilyorlard1

• ıci rap eşrafiyle temasları, AJman terenin şark ittifakları sistemine cu ve yapıcı siyasetin muvaffa· mn hakim idaresi altında ve u. 
matbuatının yakın doğu hak· Türk • Mısır mukaveleleri vasr kıyetine yardım etmiş olmak ekselansınızın yorulmaz bir fa- Fakat bu meseleyi bittabi Ş:r Yedi hafta içersindc Ton! bel 

ancak on, on iki defa sokağa ~:·::· 
mıştı. Bu da, bir parça yürUrıı' '' 

kmdaki kampanyasıla münase· tasiyle daha geni§ bir esas temi· mazhariyetine malik bulunu· aliyt>..'"le riyaset ettii8niz hüku- polet ile görüşemezdi. Serpolet, 
bettar görü1mektedir: nine teşvik eylemektedir. yorsunuz. met sayesinde, Balkanlarda, Lessingerin herhangi bir güzel 

Nazi gazeteleri Türkiyenin Gazete diyor ki: B. Lazareviç, bu nutka ver- sulhperver iş birliği sahasında kadınla~ _ar~adaşhk ctmeıinc asla 
şimdiki hattı hareketini kom~u Büyük Britanya, doğudaki diği cevapta Başvekil B. Metak· kendisine diişen vazifeyi yapa· razı degıldı. 

. ·o-
:ıyaklarını idman ettirmek ı~ı 
Ji. 

'.Arap memleketleri için bir teh· vaziyetini cezri bir surette kuv- sasa ve mesai arkadaşlarına te- cak, manevi ve maddi kuvvet· 
like olarak göstermekte ve bu vetlendirmek için psikolojik an· şekkiir ettikten sonra ezcümle lerden birini teşkil eylemekte· 

Bu vaziyetten ç:>~\ şikave:yi·~: 
Cenup sahilinde bulunan elmas- :li. Ken::lini hapsedilmi§ bir ıo•~ 

!ar meselesi "halledilemiyen es~ ı.a benzetiyordu memleketlerin cenuba doğru dan istifade etmektedir. demi~tir ki: dir. 
rarengiz vakalar,, arasına girmek T . "I' 1 M . ·• f• 

Japonyamn insan z ylatı 
milyonu buldu 

ir AvruQa Sulhu Gafenko üzereyken, yepyeni bir safha ba; . donı ve .._:::yp<'b·: .arı ... ' ık,.="'' 
·ın e elma& dolu ·ır şı"'enııl 

ı---,,........~~---~ e;österöi M •ool.ft oh.ınll"llr.h ır"r ı' ~. \:: 

ve ispanya Ati nadan gelip mem- Bir g~zete muliablr~ rta tl,,-apıt (~-;;: t:;:ı:~~~ ;.;~:.~~~;-~c .. ı. 
< Baştarafı 1 lncld~) 

budur. Şayet ttnlya hariciye na. 

Çin ordusu· gittikçe k ti • zın General ı.~rıınkoyu bir aske· 

uvve enıyor ri ittifaka ikna cdc~C:t.'lC O \·a-

Şuşking, 20 (A.A.) - Çin a~ ray ve 107 kilometre yol kulla. kıt ekonomik ,.c kült iiı·el ıımn-
jansı bildiriyor: nılmaz hale getirilmiştir. hedcl<'r akdi ile 1ktltn etme"i 

Harbiye nazırı ~neral Ho . 
yingşing, son iki ay zarfında as. 
keri harekatın ve vaı.iyetinı in -
klşafı hakkında a.jağıdakl beya. 
natta bulunmll§tur: 

Bu devre içinde: Japonların 

faaliyeti, insan ihtiyatlarının ça. 
buk surette tükenmesi ve müna. 
kale yollarının uzaklığı do1ayısile 

azalmıştrr. Japon kuvvetleri, ye, 
ni efrat bulamak hususunda bü
yük güçlüklerle karşılaşmakta _ 
dır. 

Muhasamata ba.elandığİndan 15 
mayıs 1939 tarihine kadar, Ja. 
ponlar, 964,500 insan kaybetm'i§. 

lcrdir. Japon subayları ve asker. 
leri arasında bezginlik ve hoe _ 
nubij.ızluk başlamış ve Japon mil
leti gittikçe faz.lalaşan harp yü. 
künün altında ezilmekte bulun • 
muştur. 

Nisan ayı içinde Çinde 827 
çarpışma olmuş, 53.845 dUşman 
askeri ölmüş, 1066 ki§i esir edil. 
mi§tir. Çinliler ganaim olarak 
775 at, 2013 tüfek, 99 mnkineli 
tUfek, 25 sahra topu, 171 tank ve 
zırhlı otomobil ve 68.934 kurşun 
elde etmiştir. Aynı ay içinde, Çin 
liler, 104 kasabayı geri alm!ş. 
Japonların elindeki mmtal~alar • 
da 90 kilometre ray ve 110 kilo. 
metre yol tahrip etmi~. 52 tayya. 
re dUşUrmU3 ve 11 harp gemisini 
hasara uğratmıştır. 

Mnyıs ayı zarfında ise, 83C 
çarpışma olmu~. Japonlard:ın 
51.891 kişi ölmüş, 486 kiEi esir 
edilmi§tir. Çinliler 836 at. 1CiS7 
tüfek, 183 makineli tüfek. 13 top. 
272 tank ve bir m!lyon küsur 
kurşun ganaim almı~tır. 11 Ja. 
pon ~mtsl ~tırılmıs, 2'1 tayya
re tahrip edilmiş, 6G kilometre 

tabiidir. On<lan sonra General 
Çin harbiye nazırı, beyanatııu 

bitirirken şunları da ilave etmiş. I"unkonun Romaya ziyareti \"U-

tir: kubula<.·aktır. Bu ziyaret <"sna-

M.11. k t' 'k' . --~ sımln da J{ont Ciaııoııuıı lspan. 
ı ı mu aveme ın ı ıncı Dö.L-

hasmın başlangıcındanberl, Çin ya. seyahati sırasında csaslaı'l 
milllordusu, gerek kemmiyet ve hazırlanan muahedeler tmzala
gerek keyfiyet itibarile çok yük. naeaktır. 

selmiştir. Bundan başka, Geril. General l"rankonun Romay:ı 
la kuvvetleri de gittikçe daha gitmeshule <likkatc d~~er olan 

büyük muvaffakıyetle ve daha bfr cihet de ziyıı.ret tarihinin ey. 
geniş mikyasta olarak muntazam liil uihnyetino kadar tehir edil-

ordu ile semereli iş birliği yap. mi~ ohıuumlır. J.;ğcr Alman. 
maktadır. ya ile İtalya. bu sene bit' hnrıı 

Moskovadaki 
görüşmeler 

<:ıko.rnınk niyetinde iseler mut· 
l::.ku eylül nihayetinden e\·n~l 

IHk hareketlere girlşml':ı olmııJa. 
rı U\zım<lıı'. Zira aksi la.kclirdc 
- imkimsız olmakla beraber -

Prensip anlaşması na ~·ııdırmı harbı ııe do hekıe<1ık1e-

I .., 1 1 l l'i neticeyi istihsal edeınlyccck-
var ı acagı an aşı ıyor lerini kendileri de bilirler. 

Londra 20 (AA) - lngi· , ' ' · Şu halele Genr.rnl Frankonun 
liz diplomatik m ahfilleri yarm

1
nomayn yapnt·nğı zyarctiıı tari-

yapılması muhtemel olan Seedslhtııi mümkün olfüığ't kadnr gc
. Strann - Molotof görüşmeleri· ı-i~·o atmnğl\ ~nıı,ınn~ı r.ncak 

ni muayyen bir nikbinlilde dcr- 1 ıh·rıııınıla hcniiz mu:ı.mın:ı.lı !Jtı 
piş etmektedirler. Bu mahfil- urnıızııı·n nı·zctlcn ho,>·ııelıııih'l 

ı l b'ld' 'ld'~· .. ~ 1 1 erue ı ırı ıgınc gore, ~eeo3 \'azlyctin tnkişnrını heklcınck 

gönderilen talimat esası d:ıhilin· 1 :u•zu~:ı ite tef..,ir edil::billr. 

de hiç olmazsa bir prensip an·! JH' tt> t . 1 :ı.ıp·n G.h' nll h:1l·-. I •• ı .tS:l S) • ,, • ~ 

ln~m~ııın~. gecıkm~den varılma· ı ıcındn. gclcıı h:ıh:.-rl" t' ltnı. nıı 
sı m11rnl:··n ola .. ?.: ve yclm:: l:ıı·m Ceon ·r~ıl }t'rankO;\' ll ınuzni
~ahrire ait meseleler l:::.bcaktır. r~t· l:?h:ı:ı'r if''n ,.n~t11::ta'!'1 mn~l-

~ .. . . 
Bu husus~a sald.'.,iy:::~r.r müh- eli :·ardnnla··m a ık~l'i u:r ittifn:. 

·a!er2e g3sterilen i:1t:.~ ::ı k~yrt · ile I.:ı. :·şıır:•mı ~Oı•ı tc!t lm.:ıuıımn~ 
:ara ra;o-'tlıen. siyasi !'l"a1 fircrde dn.'•i nına!crlnl zn~ ıtlntttıı~tu·: 
'ddia edildiğine göre B:lltık ne· Genemi rrı•nnkoıtıın Bertin • U.o 
se!e~inde . Sovyet te1diflerile in· ına mill\'crinin c·a:~ihc~i ne ki~rn 
~iliz projesi arasınd:ıki tek ih- kfü•i\ne knpılmnma<;; ı A nup:ı 

h!uf İn _iliz proje::ıinc1e P,'\lt·k "tılhann kurt~ı·n~·nk füniller<leıı 
mcr.11eketlerinin isim tasrihi su· biri olarnk t.clnkkl edil~hiJi:·. 
retiyle zikredilmesic!ir. .'l.Sl.M t"S 

leketine gitti mışsa yApmıt, emniyeti umumiye- linin ,üverteıin.den denize atıl ı· 
• nin elinde bulunan büyük malu. " b'l' 1 d 

Ankarayı ziyaretinden sonra .. _ . grnı ı ıyor ar ı. .J·. 
A . d y h ·k{':. . ·ı matı ogrenerek iaıeteııne yaz- Toni Ferrari adamlarınd:ıo 
tına a unan ii umetı ı e tc· 1 fk" · ' 1 

. 1 R H . . mıştı. Bu surete e c1rıumumıye, ·-· Raymond'un pe"ine tııl~r.' 
mas etmış o an omanya arıcı· .11 d f 1 k h'l' d ' ~ e • . ı .<: e a o ara cenup sa ı ın e b' d · · har ye Nazırı Gafenko ve refıkası dün . . 'le ır zam:ın an..>erı onun 0 , , bulunan cesedın hır kaza eseri A. 1 • ~t• '·t o• z:rıı saat bırde "Daçya., vapurıyle şeb. .ı.ını ta.up e. ırme .. eyc.ı. ; ,ı 

rimize gelmiştir. • ·ı · ~aymondun Le:ıs!n~er <'ldlı~tııı,e 
Rıhtımda Vali muavini Hüdai Japonya, ıngı iZ t:ır:.:en öJrenm:şti. ı:ariye " 

Karataban, Bükre!! büyük elçimiz teki 
1
.1 ı"nı· reddettı· r.cssingcrin .ı:endisi töylem;~ti. 

Suphı Tanrıöver, Rumen bUyilk Le!si:lgeri takip e~en Lo M0'~: 
elçisi Stoika, başkonsoloı Luka- ~ar bir hayli mü~kül5~a u~ra...-ı'· 

( Bu .. daraft t fnrtdeJ C" ı u L · ·t..·1 kurıı'' çeriç, Yunan elrisi Gustas ve Ru- ı. ..n: esı:: nger C!ı.ı 
:I' • • • , • • .... c·· 

men konsolosluğu erkll.nı tarafın· takdirde ölümle tehdit olunmu.ş. Jll byd'.!d~ tı.:ıp e!:nek 50 .• ı; 
dan karşılantrugtır. tur. ~ü. B:.ınunla b::rab~r. cnıın tıa1'· 

Muhterem Rumen Nazırı öğle İngiliz konsoloshanesi bu ha. :ında ba;:ı mülıim şeyler öj;rerı:. 
yemeğini vapurda yemi!2, saat beri ne teyit ve ne de tekzip et. 'Ji1n·•-;ti. 

1
•11 

dört buçukta otomobille Fener miştir. Fakat İngiliz diplomatım 1 l'!..ehcla, Lessingerin, e}:nas 1• 

Patrikhanesine giderek Rum Pat- himaye için ciddi muhafaza ter. lira ~i~esi içine koyar:!<: bu ~' i 
riği Benyamin'i ziyaret etmiştir. tibatı alınmıştır. nasları alma~a gelmi§ ol:ın 1)e 
Akşam üzeri saat yedi bu,,ukta H erk 20 (AA ) Ş )Olis hafiyet:nin gözü önünde " 

. :ı: on,, ong, . . - ang. . ··~ .. 
yine "Daçya,. vapuriyle Kösten. haydan bildirildiğine göre Anih. '1tu attı~ını ogrenmı~tı. t'' 

ceye hareket etmiştir. vey vilayetinin !;:İmalind~ Pa . Bu hadiseyi v~ bir de ga~e i. 
Aynı vapurla Bükre~ büyük ~1- sien'de iki Amerikan fabrikas: le yazılan vahayı yanyana g·.

1 .ı 
• T . F . . . bt! 

çimiz Hamdullah Suphi Tanrıöver Japonlar tarafından yağma edil. ınce, .. 0:11 errar~. vazıyetı ~a . 
de B. Gafenko ile beraber Roman- miştir. Bu müeseeı:elerin idaresi l::ha p·ı l:avrny::ıb lıyordu. ~ y 
yaya gitmiştir. Japon makamatı nezdinde keyfi. pak Mariye 9unu dedi: .

11 
Muhterem misafirimiz rıhtımda yeti şiddetle protesto etmiştir. - Bana kahna Leso::inf'ler·~ 

Roman yanın Ankara büyük elçisi, T k 20 (AA ) _ l{ 1 ıD.nı bir yanlt~lık neticeıi oı~r':(· 
Romanya General Konsoloıu ve 

0 
ybo, t d. · dd lu 8:11g~U- ~amamcn tatbik edilemer11121 i 

ya ser es çe gı a ma e erı gon. . . . . . .. rl' 
konsolosluk erkanı tarafından u- d .1 . . 1 J . 1 )yle t~h...,in dıyorum kı, ıcc· 

1 
'.l 

~ erı mesıne mo.nı o an :ıpon a • . . e · 
gurlanmıştır. rın bu hareketini Amerika mae. ~lmaıı dolu olan o şı~e. denıı f 11 

Hareketinden evvel gazetecile- la hatgUzarı Japon hariciye ne _ tıı içh·le bulutıan birisi tar~I· 
ri kabul ederek bugünk:i di.lnya zareti nezdir..de protesto etmiş _ dln alınmak üzere atılmuıtı· . '(. 
vaziyeti kar.ısında gayet veciz biri tir. mesları karaya çwarmak 1~0, 
surette anlatan beyanatta buluna. • . bundan daha ıalim bir yol. ·t11 
rak demi!!tir ki· 1 Tokyo, 20 (A.A.} - lı.abır.e, §Ünememl2lerdi. Fakat dt.c11 ğ: 

- Ati~anm ı::!ze gösterdiği hü:::- b~ sa_b:ıh ~vrupadn. \'azi~•etin i~- iibi. bir }'erde 1:-lr yanh~lık 01'~ 
niikabulün henüz tesiri altında. 1 kıç~fıl~ ak.rndar clmak uzer~ Tı. ~· .. c. istenilen kimtc tarafr01' • 
yız. Atina, bizi Ankarada ı;ö:ıtcri- ~1 ·z1 ,:ı:ı-::inde. hasıl ol:ın vaziyeti kt. :l.~a'l':ayıncı, c;alkalcna r'llltaııı~, 
1 h 1. k d k b , . < .t ctmı!'tlr , .1 , , 'd' 'a A en ararct ı ve ·ar e~se r! l1 

• ..ı ~ nıı· e ,:ar ~T ~eı ı ve oratı . ğı• 

andıran cir şcl:ilcle karşıladı. Öy· -- nolu aJınrJ~i:i h:ıp=nn-- )·"'"'·ı. 
le anlıyorum ki, Antantın 4 lıU ai. D Ün ve ,, arın 1m cUnc gt~:r::t, Çtrli·"i 1.1ıdU I• 
-net merk~zinde de mil:trrcl: !i"O.-

1 
.1 ~k için bh !kt clar&~• k:.ılll~ 

~etim:ze karnı ay:11 cl:re:;zC::e bir {er c Ü m e ... Ü il i\ı t 1 ı. - , 

'J:ığ'lıhk var. ~imdik! ~artlar ic':1dz 1 :; An-:riha ·~n l;·~-, tn -ilt~ • ı 
'm sulhcuyar:e ıi~·u.:~e. t<ır:".ı b:rı 7 n~i seri~ ~ " ~'l~i!.i olıa·1 az:ıh hdröııt T . 
"n'a,ma ve tef: anUt ve lı:til•lfil cı"=-1 Gl-07·7 l• ıtr-:,J :-:-r.-·i \'e o:"uı suç orta:tı ı..~. 1 

·e:;inde devam etmenin lt~ıuw:u 11 61 Vikontun ölu:n:i 3' ~-~ 1'~ari l·•r"'nde l:dun·· ·ıl' , ·-- • .,ııııe' 
dört hükumet merkezinde de bi- 62 Leneit II. ı. 'htlyat dolayıa:ıe ~tcelerl sırıe 
!ıakkin tak ri r edilmektedir. 63 Liza ı. 1a bile çrkımıyorlar.dı. .,- , 

Tamamiyle sulh emelleri be:>le· ô4 Evlilik 20 Bütün zamanlan. radyo h3 , 

diğimizin ve tamamiyle miltteh!t 65 Gizli Pamuk harbi SC' dislerlni dinl~mekle ve ga:tt• 
ve müsesanit olduğumuzun her. ı 66 Bizana tarihi l. okumakla ıeçlyordu. . 
kesse bilinmesi faydalıdır . ., i 67 Senyolbeos Avrupa 60 (Devamı ya.rırı, 
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egnelmilel fut bol Bu haftaki güreşler 
Kara Ali, Mülayim, 

müsabaka/QTl Bab~eskili ecnebi 
, pehhvanlarla kar-

lf alya - Macaristan maçı şııaşacakıar 
~IJnıenler, italyanları nasıl 
~ mağlup ettiler 
d&Peıte, (A.A.) - Geçen ğildi. ltaıyanlar daha ruyon.cl 
~be g\lnU F. T. C. stadında bir oyun oynadılar. Fazla. ça • 
~Yirci önUnde Macar mil. lmılar, lüzumsuz paslaşmalar 
;ı l ile karşılaşan ltalya yapmadılar. Onlar mstemadiyen 

lakırı:u 3-1 galip gelmi§. iki açıklarına uzun §alldeller gön. • 

·~. Macarlar başla.dılar. 
h Pıolanın idaresinde ilk teh 

?-; licumu ltalyanlıı.r yaptı • 
g e Çare ki, Piola Dı:. Şaro. 
tıı~nıedi. İtalyanlar hUcum 

e devam eulyorlardı. Bu 
'Sa :Perrazoro, muavin Laza. 

1 
betsiz bir hav&lealni ya. 

I> Ve hemen l!lağ açık Biava. 
as Verdi. O d& aldıf ı pıuıı 

. ~aıeıtne blr pndelle gön. 
• U ata.da Piola Macar ka. 
~Urıe gelmfı bulunuyordu 
u 11

adan gelen topu bir ıUt 
e kafalayarak kaleye sok-

dermek suretile oyunlarını açtı. 
lar. Maamafih böyle bir siste • 
min muvaffakıyetle tatbiki Co _ 
lawıai ve Biavati gibi açıkların 

varltğiyle mUmkün olabilmiştir. 
Birinci ha.ftaymın son dakika. 

lirtna doğru Macarlar üstüste 
hücuma geçmi§lene de gol çıka
rahıamıglardır. 

İkinci ha.ftayma Macarların 
hUcumu ile ba.elandı. Dr. Şaroşi. 
nin sıkı bir eüt\i İtalyan kalesi. 
nin üat direğini sıyırarak, dışarı 
çıktı. Bu dakikadan IOnra da L 
talya.nlar yavaş yavaş h!kimiye. 
ti ellerine aldılar. Macar müda. 
Caal!lı ga.yet mUekül ve tehlikeli 

~ başlıyalı henU.ı iki daki. vaziyete girdi. 14 üncü dakikada 
0lnıamıştı kl, Macarlar Macar müdafaasının anlaşama -

~lCtp vaziyete dUtmUı • maaından bilistüade, Colaussi, 
~ u Vaziyet karşısında Ma. bir metrelik mesafeden topu ka. 

tlfaUar gtbl oldular ve bir leye soktu. Bu suretle sıfır' iki 
. ll lcendilerini toparlayama. mağtnp vaziyete giren Macarlar, 
~~ u buhran geçtikten IOn. oiddetle hücuma geçtiler. Şaroşi 

bir ınUcadele başladı. Bu ile Sr.engeller yer değiştirdi. Fa. 
it ~carlar aık eık hUcum kat, Macar muhaclmlerln akınla. 

r, ltalyanlar ise hücum. rı, İtalyanların ceza. sahasına ka. 
·~ daha ı.lyade tehlikeli o. dar geliyor ve vaziyet icabı, se. 

1 l'dı. ylrciler sayı çıkarılmasını bek -
bııtı.c.~ dakikada İtalyan ka. lerken, hiç ümit edilmediği bir 
~~k bir tehlike atlattı: an.da, İtalyanlar üçüncü sayıla. 

Polonyalı gUre§çi 

~l'nin çektiği bomba gi. rmı yapıyorlar. 
~tı ınUdA!ie çarptı. Geri 29uncu dakika.da, Meazza, Mn~ ~, ... ,,_ 1 
~~ Şan>ıl tekrar yaka. car mucw.c ........ taiiUıııltiıQOlii~u;;;;.;.;;..ı:..:~~~~-~~1~~~ .... ~ 
~ aon. derece sıkı bir eüt ye pas verdl. C.Olımssi'nin çekti. 
~lttt, bu da kalenin dire. ği ştitU Szabo plonjonla def etınek 
~ Yarak avuta gitti. istedi, fakat topu elinden kaçır. 
~ç . dakika sonra Macar dı. 

( hlıkeye girdi. Bitavati • Macarlar, şeref sayılarını 33 
~lo 'ert bir şUtUnU Szabo an. Uncu dakikada bu suretle yapa. 
~fonıe. kurtarabildi. Her bildiler. İtalyanların kaleleri ö. 

ta sahaya ınUnavebe ile nUnde bir karg~alık oldu ve sol 
01abiliyordu. 23 üncti da • iç Kisley sıkı bir gUtle topu !tal • 
~t-.lacarların, gol yapmak yan kalesine soktu. Bundan son. 

Zlerinc güldüğü halde ra oyun gittikçe §iddetli bir §C. · 

l~Stif ade edemediler: Şa. kil almağa başladı. Ha.ftaymın 
~I j'an santrhafını atlata- son dakikalarında Macarlar hü. 

l> tarafın ceza sahası da. cumlarım ~urekl~irdilcr. 1W • 
~e tama.mile demarke bir yanlar 10 ki§i ile müdafaaya çe. 
~ bulunan Szengcller'e kildiler ve pek ender olarak Ma
~ eğe muvaffak oldu. Fa. car kalesine inebildiler. 
~alan Sr.engeller müte . 42 inci dakikada, çok çirkin 

1 l'eket ederek topu bek • bir hldise oldu: Klsley, Depetri. 

1 Çftı, iki İtalyan mUdafiin ni'ye favul yaptı. Bunun Uz.erine 
~tasında. kaldı ve çektiği İtalyan gerileyerek Macar oyun.. 
~ • ancak yuvarlana yu . cuya. bir boks yumruğu yapıştır. 
~kale istikametini buldu. dı. Bunun Ur.erine bUtUn oyuncu. 

de gelen bir havaleyi de, lar sahada biribirlerine sille to. 
~ ltaıecisi tabiatile ken4ini 1 kat indirmek için vaziyet aldılar. 
~an ~akalaclı. :Macarlar a. Fırtına kopmak üzere idi. Bere. 
C~a3 b~ldılr. Bir dakika ket versin hakem soğukkanlılık. 
ı"'r?§i yine fevkalfide mü. la hareket etmesini bildi ve kaba 

~ l hır pas vaziyetini hazır. harekette bulunan İtalyanı saha. 
~ tnlj·an kalesine yakın ve dan çıkardı. 
, bit Vaziyette duran Szen. Oyunun son dakiları, mukabil 
aı. Uldu. · hücumlarla geçtikten sonra maç, 
()1'• lta.ıyanlar için çok teh. 3-1 !talyanlann galibiyetile 
~an bu vaziyeti, müdafi bitti. 
p~ngcııer'e mtlnasız bir -----------

i ırıak sure tile b~rtaraf e. R 0 m a n ya m i ili 

1Jıı1ga1' Fcrteştmıon 

Önümüzdeki pazar günU Tak. 
sim stadyomunda profesyonel 
güreş müsabakaları yapılacak _ 
tır. Bu müsabakalar Bulgarista. 
nın m~hur pehlivanlarından Fer 
teştanon ile Babaeskili İbrahim, 
Polonyalı Gelosieki ile MUlayim, 
Habeş pehlivanı Kasem Tafari 
ile Kara Ali güre~ceklerdir. 

Kara Ali Bursada Habeşli ile 
yaptığı müsabakada yarnn saat 
sor.unda güreşi terketmişli. Po. 
lonyalı da yine Bursada Dinarlı 
Mehmedi tuşla. yenmişti. Bu haf. 
taki müsabakaların bu noktadan 
heyecanlı olacağı muhakkaktır. 

l'ıj ilandı, fa!tat, lnglliz ha. 

;~~~ ~~~d~~rcddüt et - takımı Norveç Danimarka· 
~ ~::ıa çeken Dr. Şaro§i s:ığ (tafyan:arı 1 - Q maglQp ya yenildi 

n aldı. Fakat. pek tc 
ra.n §iltü, tabii bir sevk. 8ltİ Kopenhag, 19 (A.A.) - Danl . 

t rı-.aynn ltalyan kalecl!i Bükreş, 19 (A.A.) - Bükreşin marka futbol takımı, Norveç fut. 
ltr:nru::I:ı.ynrak korner Ventis futbol takımı ltalyanın en bol takrmını 35.000 seyirci mu • 
"'1\l te~~tlben. atılan korner. mükemmel takımı olan Bolongne 1 vacchesindc yapılan bir maçta 
\ :la.ı E:>nı, topu sıkı bir takımını sıfıra karşı bir sayı ile ~ ~3 yenmiştir. 
Uıtahanın ortasına doğru mağlfıp etmiştir. Maç esnasında 1 ======================= 
\r l'tlı, bir takım hadiseler olmuıtur. yalı oyuncuyu dövmüşlerdir. Bu 

l tnuha.cimleri, çok seri Daha oyunun başlangıcında her ı ttalyan oyuncularından meşhur 
ile ltılyan mUdaf i ve mu. iki taraf oyuncuları asabiyet gös Endreolo, l\1acar hakem tarafın. 
1 başa çıkmak için tem. termeğe başlamışlardır. Birinci dan oyundan çıkarılmıştır. 

hıtıa§tırmak zorunda haftaymda Romanyalı oyuncu - Diğer İtalyan oyuncular da 
' \re çok kombine bir o. lar sıfıra karşı bir sayı ile galip hakeme küfür ettikleri11ıden çı • 
~lar ... Fakat, sarf etti~- vaziyet:C bulunuyorlardı. karılmışlardır. Bu suretle ltal : 

e gösterdikleri teknık İkinci haftaymm başlangıcın • yanlar, maçı 8 oyuncu ile ve mag 
nsıariıe mUtenaaip de. da. İtlY.an OY,WlCuları, iki Roman. l\1p olarak :bitirmişlerdir, 
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Şirketi Hayriyedeıı: 

DiKKAT: 
Yaz mevsimini Bo~aziçinde geçirmek için mekteplerin umumi tatiline intizar eden sayın hal· 

kımıza mahsus 1 temmuzdan eylül gayesine kadar 3 aylık fevkalade tenzilatlı kart abonemanlarınm 
ikinci serisi 15 hazirandan itibaren satılığa çıkarılacaktır. , 

Bu kart abonemanları, Usküdardan (Üsküdar dahil) Çubukluya, Rumelihisarından (Rume· 
lihisarı dahil) Istinyeve kadar % 40. Pasabahce. Be>•koz \'e Yeniköyden Kavaklara kadar % 50 
tenzilata tabidir. 

Yuzde 40 tenzilatı havi kartların 3 ayhk bedeli 
Rumelihisarı ile Üsküdardan v~.niköyüne kadar birinci mevki (1980) 
kuruş yerine ( 1188) , ikinci mevki ( 15 7 5) kuruş yerine ( 945) kuruş
tan ibarettir. 
Ç\1l.1l4klu ile Emirgan ve lstinyeye kadar birinci mevki (2340) kuruş 
yerine ( 1404) kuruş, ikinci mevki ( 1980) kuruş yerine ( 1188) kurugtur. 

Yüzde 50 tenzilatı havi kartların 3 a yhk bedeli 
Y eniköy ve Paşa bahçeden Boğazın her iki müntehası olan Kavakla
ra kadar birinci mevki (3150) kuruş yerine (1575) kuru§, ikinci 
mevki (2700) kuruş yerine ( 1350) kuruştur. 
Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi İ· 
cap eden (234), ikinci mevkide (195) kuruş, itbu kartların yukarı· 
da yazılı tenzilatlı fiyatları da dahUdir. 
Bu kartları hamil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecek
leri gibi pazarları da mıntaka farkı aranmaksızın Boğazın her iskele
sine gidebileceklerdir. 
Kontrolü teshil için memurlar tarafından talep vukulmda kartların 
ibraz buyrulması muhterem yolculanmızdan sureti mahıuıada rica 
olunur .• 

* * t" 

ARABA VAPURLARINA AiD 
ü o ret tarifeleri ve yeni tenzilat 

Araqa aP,urlarile k ıdan ka~ nakl~lec:ek binek otomobillerinden alınmakta olan ücret 
~ asimet ._ ya n ... aYdet~n Y~. azimet. ~H ;retını§betdden ~ elli, yirmi yapraklı 
abbnemah lfartfan alındığı tal(dıroe gıdış ve ge~ış ellışerden yüz kuruştan ibaret iken bu defa 
bunlardan ba~a olar~ iki sahilden münakaleyi fevkala.de kolaylaştırmak için yeniden (1), (2) 
(3) aylık tenzılA.tı havı aboneman karttan ihdas edilmişı{r. 

!şbu kartlar (1) temmuzdan itibaren mevkii tatbika konulacağından bugUnden itibaren her 
gün Kabataş iskelesi gişesinden satılacaktır. 

(1) aylık tenzilatlı aboneman kartlarının fiyatı yirmi iki buçuk lira olup azimet ve avdet bi
letlerine nazaran yapılan tenzilat,yüzde elli nisbetindeclir. 

(2) Aylık tenzilatlı aboneman kartlarının fiyatr otuz beş lira olup keza azimet \'e avdet biletle
rine nazaran yapılan tenzilat, yüzde altmış nisbetindedir. 

(3) aylık tenzil~tlı abonemkartlannın fiyatı kırk beş lira olup keza azimet ve a\·dct biletle
rine nazaran tenzilAt yüzde altmış yedi nisbetindedir. 

İşbu kartlarda numarası yazılı otomobiller aynı günde tarif ede yazılı bütün seferlerde mükerre· 
ren ve bilaücret nakledilir. 

BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ · 5!'i{ORU~ 
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YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 
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T. C. 
ZiRAAT BANKASI 
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.. ._ DiKKAT 

F A 
En birinci kan, kuvvet, iştiba şurubudur. 

FORF ARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvvet ve ittah temin etmesi 

ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. 

tŞTtHASIZLIK. HAZIMSIZLIK - ŞİŞKİ iLtK • BULANTI • 
c; ~Z • SANCI • MİDE BOZUKLUGU • Dtlı - B-iRSAX ATA. 

LETt • İNKIBAZ - SIKINTI • StNtlı 

Ve bütün mide ve barnk rahataızlıklarma karı• 

HASAN MEYV ÖZÜ 
kullanmız 

Mitle için her yemekten sonra 1 • 2 tatlı katığı yanm bardak ıu 

i~incle \te müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1 • 2 
ç 1·~a kaııiı yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN 

MEYV A öZO Avrupa ve bilhassa Jngiliz meyva tuzlanndan 

dn.'tıı yüksek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna ra~ Avrupa mey

r1 \izlerinden beı misli daha ucuzd'1r. HASAN M!ftv A öZO yalnız 
bir türlü olup tekenizd~ve çok köpürür. 

Şişe 30 iki 
misli 50 Dört 

misli 

Muhnmmen bedeli 1263 lira 23 kuruş olan muhtelif cins ve 
cb'f!.tta kilit. menteşe kapı sürmesi, sürgü vesaire gibi 61 ka. 
lem malzeme 6. 7. 1939 perşembe günü saat (10,30) on buçukta 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık 
c'::::ilt:ne suretile satın alınacaktır. 

Bu ~ gi'lllek\.isteyenlerin 94 lira 75 kuruşluk muvakkat te. 
mi:1:.ı.t ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte e~ilt.me günü sa. 
atine !:-adar komisyona müracaatları lazımdır. 

Eu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağı}ll
makta1ır. (4331) 

Münakalat Vekaleti 
ist<\nbul Elektrik işleri Umum MUdürlUgUnden: 
ı - ::\Iuhammcn bedeli 1131,35 "Bin yüz otuz bir lira otuz 

r ;; l:uruş,, tutan muhtelif demir civata perçin çivisi duvar ci. 
\ • ı demir rondela açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 84,85 "seksen dört lira seksen beş 
J· ı ~ .. tur. 

3 - Eksiltme 4-7-939 günü, saat 15 de Metro Han bi. 
n ı:I"~ bt'~inci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme ko. 
7".' .. ronund:ı. yapılacaktır. 

4 - Bu fşe aft şartnameler idarenin levazım müdürlüğiin. 
" · arasız tecb.rik edilebilir. 

:> - isteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat temlnatla-
1 ı ;ı ~ n edilen gün Ye saatte komisyonda h:ızrr bulu..tıınalan. ( 4247) 

Harici Askeri Kıtaatı Satmalma ı 
Komisyonu ilanlar1 -------Çanakkale müstahkem mevkiinde inşa ettirilecek bir has. 

tahane binası pakalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 
3-7-939 pazartesi günü saat 11 de Çanakkalede müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda: yapılacaktır. Hastahane binası. 
nın keşif bedeli 70,931 lira 52 kuruş muvakkat teminatı 4 796 li. 
ra 60 kuruştur. Hastahane binasına ait hususi ve fenni şartname. 
lerle projeler Ankarada M. M. V. emakin şubesinde ve İstanbul, 
İzmir Lv. amirlikleri satın alma komisyonlarında görülebilir. 
Mezkur şartname ve projeJer 350 kuruşa Çanakkalede adı geçen 
komisyondan alınabilir. Münakasaya gireceklerin ihale konunu. 
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesaik ve 1D11Vakkat teıninatlarile 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel ko. 
misyona vermeleri. (17) (4254) 

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

250,000 kilo ki cem'an 500,000 kilo un kapalı zarf usulile eksilt. 
meye konulmuştur. İhaleleri 28 Haziran 939 çarşamba günü saat 
15 de yapılacaktır. Muğla garnizonuna ait olanın tutarı 32500 li. 
ra ve ilk teminatı 2438 liradır. Milas garnizonuna ait olanın da 
aynıdır. Toptan talip çıkarsa umumunun tutan 65,000 lira ve 
ilk teminatı 4875 liradır.Teklif mektupları ihale saatinden bir sa. 
at evvel Ko. na verilmelidir. Şartnameler Ko. dadır. Kanuni ve. 
saiki haiz olan ~steklilerin Muğla.da Komutanlılt Sa. Al. Ko. na 
müracaatları (1046) (4115) 

*** 
Cinsi Miktarı Mu. be. Mu. te. Eksiltme gUn saati 

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

Adan.ada.ki askeri birliklerin ihtiyacı için yukarıda cins ve 
miktarlarile bedelleri ve ilk teminatları yazılı dört kalem me. 
vat lrapalı~ır--e~l • koıtu1mu:;ıt: • "tı;-w--n~vn- hn iac.-

larmda gösterilen gUn v~ saatlerde zarflar açılacağından kanuni t 
şekilde yazılmıg t. .. klif nektuplarmın tay;n olunan saatten bir 
saat evvel Adanada Tüm. Sa. Al. Ko. na verilmiş bulunacaktır. ! 
Şartnameleri, İstanbul, Ankara Lv. im. ve Adana Tüm. Sa. AI. 
Ko. da. her gün görülebilir. (1038) (4017) 

1 *** 
Edremit ve Bergama garnizonları ihtiyacı için 21,5 ton sade 

yağı münakasaya konmuştur. Muhammen bedeli 22575 liradır. 
Şartnameyi görmek isteyenler her gün Edremitte Ko. da göre. 
bilirler eksiltme kapalı zarfla 30-6-939 günü saat 16 da Edre. 
mitte Tüm satmalma Ko. da yapılacaktır. Teklif mektupları bir 
saat evvel Ko. na teslim edilmiş olacaktır. Teklif mektuplarında 
Edremit ve Bergama için ayrı ayrı fiat yazılacaktır. llk temina.tı 
1693 lira. 13 kuruştur. Taahhüde iştirak edecekler ticaret oda. 
sında kayıtlı oldukları vesikalarını Ko. na göstereceklerdir. 

(6) (4124) 

··~ Miktarı Cinsi Eksiltme Teslim mahalli 
Kilo saati 
4000 Tuz 10,30 Vize 
5500 Toz şeker 11 Vize, Pmıu-hisar, Babaeski, 
~000 Zeytinyağ 11,30 Vi7A, Pmarhisar, Babaeski, 

. ~ K. Uzüm 14,30 Vize, Pınarhisar, Babaeski, 
~ Makarna ~i Vize, Pınarhisar, Babaeski, 

>..._~~ Pirinç -~ ~·~:rhisar, Babaeski, 

_:··~ Nonut 16 V~~rar}ı\sar, Babaeski, 

Yukarıda cins ve miktsşı yazılı /rzak Jt,.zarbkla satın alı. 

Cinsi Mik'&rr MQhammen B. %:lif teminat Eksiltme 
l.ıir& JUiruş ..Lif&-Kuruş şekli saııti 

Dilz kapak tabtasıqO.OQO Kf 1200 180 - Açık ek. 1• 
Trifil tahtası ~OO(t,. 6QO ı-t" 90 - ,, ,, 15 
Kafes ,, 25.000 ır SilS ...., 131 2fs ,, ,. 15,30 
Parça ambalaj kt. 12.000 ., 72.6 .- 108 90 1, ,, 16 

I - Kutu fabrikamızda bir sene zarfında Birikeceği tahmin 
edilen cins ve miktarı yukarıda yazılı tahta ve kiğıt parçalan 
açık arttırma ile satılacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, arttırma 

saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
III - Arttırma 3-VII-939 pazartesi günü Kabataşta Levaz 

ım ve mUbayaat şubesindeki alım, satış komisyonunda yapıla. 

caktır. 
iV - Niimuneleri her gün Cibalide kı,ıtu fabrikamızda gö • 

rUlebilir. 
V - İstekliler % 15 gUvenme para.larile birlikte arttırma, 

f~ln tayin olunan gün ve saatlerde yukarıda a,dı geçen Komisyo. 
na gelmeleri ilan olnuur. (4229) 

Gri pin kutularının ü:zerine resimde gördüğünüz gekilde 1' 
ma pullar ili.ve edilmiştir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniı 
ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

Levazım Amirliği Satınaıma 
Komisyonundan 

Levazım e1ya. ve techizat ambarı için 39 kalem ele~ 
n>=1 eo--c 000 ""'l"·~-1..~ --4~~ _.ı .. ~ 

tanb l levazım i.mirligi satmalma komiıyonunda puat 
siltmesi yapılacaktır. Keıif bedeli "91" lira '"48" kurut 
minatı "13" lira "72" kun11tur. lsteklilerin belli saatte 
yona gelmeleri. (14) (4294) 

* * * 
5000 kilo sade yağı 22-6-939 pergembe gilnU salt 

Tophanede İst. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda. 
la satın alınacaktır. İsteklilerin kati teminaUarile ber&~ 
saatte Ko. na gelmeleri. (18) (4385) 

• • * 
500 adet hamam bornozu alınacaktır. Açık eksiltmesi 

1 

939 teuma günü saat 14,30 da Tophanede İstanbul levazıııu 
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedt 
lira ilk teminatı 187 lira 50 kuruştur. Şartname ve n 
komisyonda görü}tbilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli saa~ ~misyona gelmeleri. (4459) 

'*** 
Be~ 'bin ~k kadar yatak kılıflığı bez almacaktıl'· 

Iıkla eksiltnictı ,26--6--939 pazartesi günü saat 14,30 da 
nede İst. LeV$ZIDl amirliği Satınalma komisyonunda ya 
tır. Katı teminatı 750 liradır. Nümunesi komisyonda gö 
1steklileriıı kanuni vesika,larile beraber belli saatte k 
gelmeleri. (19) (44SO) 

P. T. T. Levazım MUdUrlDğUnden: 
1 - Telefon hatları ihtiyacı için "170" ton 3 m/rtl• 

l,5 milimetre ki cem'an "175'' ton bakır tel, kapalı ~ 
meye çıkarılmı~tır. ı•t 

2 - Muhammen bedel ''175.000,, muvakkat teminat .u 
1,," lira olup eksiltmesi 27-7-939 perşembe günü sa&t ''1 

karada P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki satmaını• 
yonunda yapılacaktır. ,. 

3 - İste!diler, muvakkat teminat makbuzu veya ba~, 
tubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 1..
"10" a kadar mezkfır komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler. Ankarada P. T. T. Levazım, ~ et 
KınaCJyan Hanında P. T. T. Ayniyat şubesi müdürtilıd 
"875" kuruş mukabilinde verilecektir. (2118) (3936) 

Tahakkuk ve tahsil şubelerinde mevcut defterleri11 U 
ve teclidi açık eksiltmeye konmuştur. Buna ait zabıt ~ ıo fi 
at müdürlüğünde görülebilir. 1\luhammen bedeli 1632 ııra,. 
~tur. Taliplerin 122 lira 45 kuruşluk teminat makbUS "eii! 
tuplarile yevmi ihale olan 27-6 -939 salı gün1U saat 
daimi encümende hazır bulunmaları ilin olunur. (41"6) 
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