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inhisarlar Müsle§arliğı 

Ankara, 27 '.(Hususi), -
Gümrük ve inhisarlar müsteşar
lığına gümrükler umum müdü
rü Mahmut.Nedimin_taYJni muh 
temeldir. 

;\'"azan: ASIM US 
Q Almanya bir hata içindedir. 
bi: hatada Almanya İtalya ile 
l\ı le§miştir. Bugün bütün Av 
k l>anın, bütün dünyanın uy
~Unu kaçıran kanşıi< vaziyet 
ditl'le çifte bir hatanın neticesi· 
t\ · Eğer Almanya, onunla be
ıı_ bcr İtalya içine düştükleri bu 
tayı görüp anlayacak olurlar· 

'-o Yakıt çığnğından çıkan bey
~lınilel münasebetleri yeniden 

11~ düzene koymak çaresi bulu· 
"'Oilir. 

Nazi Almanyasmm hatası 
~lınan milletinin bugün çek
~kte olduğu sıkmtdan sadece 
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' Şaht 1talyada 

Berlin, 27 .(A.A.i - Hindis
tandan avdet etmiş olan devlet 
nazırı Şaht Almanyaya dönme
den evvel iki, üç hafta kalmak 

1 i.izere 1 tal yaya gelmiştir. 

1 

Hudutlarımız dahilinde Fran .. 
sız - İngiliz tesanüdUnU yıkma. 
y1 istihdaf eden bir propaganda 
var. Halbuki Fransız - lngiliz 
tesanüdü sulhl.Ulı temin edilme • 
sinde en esaslı şarttır. Hükumet 
son günlerde çıkardığı iki emir _ 

. trsay muaheedsinin ihdas et
,ii haksız sulh §artlarına ve in· 
~llcre ile Fransanm, hatta di 
~ bazı küçük Avrupa devlet
~nin müstemlekeleri olduğu 

de Alınanyanm bundan mah 
~ kalmasına atfetmesidir; 
ı,.,~ra Almanyanın sıkıntıdan 
~'U'tarmak için Versay muahe
~ &İnin ortadan kaldırılması ile 

ın~~~ ı z - Japon g~rgı~- Maarifin plan ve esasları, muhtelif 
l ıg ı k ısmen hafıfledı öğretim müesseselerinin talimat-
Japonya lngiliz • • • • • 

taber icap ederse silaha mü· 
1~at ederek diğer Avrupa 
~eınleketleri gibi müstemleke 
f. de etmek yoluna gitmesidir. 
~e Almanya altı, yedi seneden· 
~ ri hep bu maksadın arkasm~a 

§Uyor. Hep bu maksat ug· 
~tada icap ederse harp etmek 
~ın Alman milletinin yiyeceğin
~n keserek bütün varını silah· 
tırnağa verm~ş bulunuyor. 

Umumi harpten mağlup ola
~ çıkan ve Versay muahedesi 
I~ bir takım ağır şartlar altına 
rten Almanya, arzu ~l!iği .r~· 
l~h derecesini bulma~ ıçın sıla
·~ müracaat etmek ısterken u· 

~Urni harbin aglipleri olan m~m 
ketlerin bugün 1914 senesın· 
~n evvele nisbetle daha mesut 
b~t vaziyette ol~~ olmadıklarını 
Iraz düşünmelıdır. 

~ Eğer Almanyanm bugün ~-
•. 1> ettiği siyaset doğru ve du· 
~at olsaydı, umumi harbin ga· 
~pleri olan ve Almanyanm es-' 
1 rnüstemlekelerini aralarında 
~al'laşmış bulur.an lngilterenin, 
tansanm kendi hallerinden 

~0k memnun bulunmalan iktiza 
~~~~di. Halbuki hakika~ . bö!le 
e&ildir. Bugün, ne lngılızlerın, 

ıı .. d 1 . .. 1 ~ e Fransız arın samımı o · 
tııi.\k tartiyle 1914 senesinden 
~~~elki hallerine nisbetle dUa' 1 
b~Ureff eh h?1unmadıklan . a~k f 
li~t hakikatbr. Ve en basit ıç· 
~i ve iktısadi dert olmak ü·. 
\~.te Britanya adasmda bugü~ 
. ~kumetin yardımına muhtaç 
~ milyona yalon işsiz bulundu
~u gözönüne getirmek b u ha
·'Uta.ti teslim ebneğe kafi gelir. 

1914 harbinden A vnıpa ve 
(Devamı 10 ımcııda). 

Tiycnçindc Jap Oll askclcri (Yazısı 10 wunıaa) 

Ali Çetinkagf:1.nın 
dünkü tetkikleri 

Denizbank lavhası indirildi 

'Ali Çetinka.va <leniz 

namelerı gozden geçırılecek ı~:::·~a 

Al manyadaki 
Polonyalılar 
Hudut harici 

ediliyor 
Faris, 27 (Hususi) - Danzig 

:;erbest şehir meclisi tarafından 

kal:;u! edilen yeni kanun Danzig· 
deki Polonyalıların ticaret yapa • 
bilmt-Jerini imkansız kılmakta ve 
buna mukabil Almanlara geniş 

imtiyazlar vermektedir. 
Gelen haberlere göre Alma:ı

yadaki tekmil Polonyalılar hu • 
dut harici edilmektedir. 

Bertin, 27 (A.A.) - Nasyonal 
sosyalist partisinin resmi gaze_ 
tcsi olan "Dantzigcr Vorposlcn,, 
Danzig halkına hitaben neşret _ 
tiği bir beyannamede bilhassa 
şöyle demektedir: 
"Yakında büyük bir soğukkan. 

Iılıkla hareket etmek mecburiye. 
tinde kalacağız.,, 
Varşova, 27 (A.A.) - Ba.7.ı oga. 

1..etelerin bildirdiğine göre bu a. 
ym sonunda Danzigin Almanyaya 
ilhakına karar verilmiş ise de 
"ecnebi memleketlerde ve Polon. 
yada ittihaz edilen enerjik tarzı 
hareket,, neticcseinde bu kararın 
tatbiki sonraya bırakılmıştır.,, 

Berlin, 27 (A.A.) - Danzig 
milli sosyalist partisinin resmi 
organı olan Dantziger Vorpostcn 
gazetesi •tarafından halka hita • 
ben neşredilen bir beyannamede 
ezcümle şu satırlar okunmnktn _ 
dır: 

:<neuamı 10 1mcıu:Uı) 

YENi TEFRiKAMIZ 
---.ıt:L~-,_ ~ ~ ,_ ~ ---

Sarı Esirler 

Yarından it ibaren 
Romana ait orijinal resimlerle beraber 

Neşre baş~ıyoruz 
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1 şare!__~!.:_J 
~ .,aden ocakların

daki kazalar Lise - Ortaokul 
kitapları Son yıl içinde maden ocakla· 

tında kazaform çoğalı§ı dikkate 
layık bir hakikattir. Kazaların Temmuzun sonuna 
nrbnası aebebini bir yandan iş kadar yazılmış olacak 
;ıacminin artması ile mütenasip Lise ve orta okullarm okuma 
bir faaliyet saymak istesek bile kitaplarının bu yıl yeniden yazı_ 
knazlann miktan ufak tedbirler- lacağmı evvelce bildirmiştik. Ve. 
_ önüne geçilebilecek mahiyet- kfı.letin bu işle meşgul olmak Ü-

tedir. zere memur ettiği komisyol\ ö. 
Her maden sahasında kazaya ~1;iınüzdeki pazartesi gününden 

•abiA bir pay ayamak suretiyle ıtibaren Ankarnda toplanarak 
• 

1
k t etmek .. ,,, ... hr Biz de kitabın yazılma işine başlıyacak. 

ıı~~e e ~.. . lardır. 
mutalealanmızda bu normal ka· K . kitab b' · · d 
za esasııu kabul ederek bunun ı.-~yonk temını ır ay ıçınde 

· · tl h k ıuu.ır.ııyara uzun sonun a 
• ~vkıne çıkan vazıye er a • ..... __ lm k .. D 1 t Matb 

. d'd db' l alın ı.r.....,ı a uzere eve aası. 
kında §UTI ı en le ır er • kti .. .. .. na verece r. 
masını zarun ~onıyoruz. Komisyonı aza.lan bugünlerde 

Kazalann bır lasmı: Ankaraya hareket edeceklerdir 
işçinin acemiliğinden husule E b" k il · 

gelmektedir. Fakat it~inin ace- ene .. ı o u .arın 
miliği, iş kültürüne hakkiyle sa- . butçelerı .. . 
hip olamrunası ferdin kabahati Ecnebı okullarmm butçe vazı. 
yılanı~ yetini tetkik etmek üzere Maarif 

sa H .. b A ·ık ... _L_.1. b"" müdürlüğünde ecnebi okul direk 
enuz mec un ı w.naı ı u- t"' --.:ıı ktö" 1 .. işti" Akil 

·· t d 1 t ·ı ed or ve yu.ıu re r erıın ra e tun va an aı arma eşını e- . 
. b' eml k tt f din bır toplantı yapılmıştır. Her O-

memış ır m e e e er kul "d · · h ı ld y 

k 
.k k"'l .. h d ı aresmın azır amış o ugu 

te nı veya u tur atasın an b··t + .... ı .. .n ··zde ır· ·ım· 
b h k 

. l . k th" .. u ~ ~· go n geç ı ış 
a setıne ı~ en pe sa 1 gor- ve bilhassa türkçe kütlür ders • 

mek d~~e~r. Jeri öğretmenlerinin maaş ve kı-
.Kendinı •.f kazalarına kaı:tı .teç· dem zamları için bütçeye yeni 

hız etmemış vatandaı yetiştıren tahsisat ilave edilmesine dikkat 
ikinci sebep, bizzat vatandqla- edilmiştir. 
rın yan zirai, yan sınai faaliyet- Zam görmiyen ilkokul 
lerde 'bulunmalandır. •• "" t 1 · 

Böylece memlekette mütehas- llk kulogr~v menenler~ d b 
d · · · b ima · o ogretm enn en u 

SIS m.a en lŞ?Sl u ya mı- 1 kıd ··rn tc hak 
A ul yı em zammı go p 

kan b unmuyor. k ıa.nı ı· t · · 
T l 

·ı d ~ azanmış o arın ıs esmı ev. 
ar ası ~ e ma en ocagı ~~- velce yazmıştık. 

sında ~c!o~ dOkuy~ yan ışçı, Zam görmiyen öğretmenlerin 
yan çıftçı ınsan hakikatte tam durumları da Maarif müdürlüğü 
işçi de~il,. çeY!~~ ~şçidir. Bu taraf~an tetkik edilmiş ve bu 
çeyrek ışçı hakikı I!Ç•Ye nazaran öğretmenlerin 30 unun zam gör_ 
daha az ücretle çalışmakta, ken· meye hak kazandıkları tesbit e. 
disine l<afi gördüğü harçlığı elde dilmiştir. 
edince işi terketmektedir. Bu liste bugün tasdik edilmek 

Maden ocaktan için daima üzere Ankaraya gönderilecektir. 
laze, ucuz i kuvveti temin e-
den bu usul bir yandan da ka
zalann çoğalmasına sebep ol· 
maktadır. 

Kazalara kat§ı iş iahibinin 
almays mecbur olduğu tedbir
ler işçinin almaya mecbur oldu
ğu tedbirler yanında daha çok· 

Satie binas işi 
Dün yedi kişi 
daha dinlendi 

tur. Denizbank eski umum müdürü 
Hem tarlada, hem made~. o- Yusuf Ziya öniş ve arkadaşları. 

cağında çalışmayı kendısme nın mevkuf bulunduğu Satie bi. 
kazan; vasıtası addedenleri ka- nası yolsuzluğu etrafında yapı. 
zalardan korumak için daha ih· lan tahkikata dün de dördüncü 
tİm!lA"lllı davranmak, onlara bu sorgu hakimi Sami tarafından de· 
hususta ciddi rehberlik yapmak vam edilmiştir. 
lazımdır. Dün vaka sabitlerin.den dört 

Diğer taraftan kazaların tek- tanesi kadm olmak ilzere 7 kişi 
nik noksanlığından dolayı ço- daha dinlenilmiş, ifadeleri alınmış 
ğalmasma imkfuı vermemek de trr. 
bir zarurettir. Bunun için ma- Diğer taraftan müddeiumumi. 
den ocaklannda tevekküle bağ- lik sorgu hakimi Saminin, hakla
lanan telakkinin ve ona merbut rındaki takibatm gayri mevkuf 
düşüncelerin tatbikcıtta yer al- olarak devamına karar verdiği ve 
mamasını temin ebnelidir. serbest bıraktığı vaka maznun· 

Kazayı yüzd~ yüz değilse bi· tarından Dcnizbank meclisi idare 
le C'n asga'"i haddine inclinnek azalarından Sedat ödül, Şahin 
insani ve milli vazifemizdir. giray ve Ziya Tanerin de tevkif 

SADRI ERTEM edilmelerini istemiş ve tetkik için 
evrakı ağrr ceza mahkemesine 

Gümrük Muhafaza yollamı~trr. 
Umum Kumandanı Ağır ceza mahkemesi, tetkik:1-

Şehrimizde bir müddettcnberl tını bugün bitirerek bu üç maz
tetkikler yapan gUmrük muhafa. nunun mevkuf veya gayri mev. 
za umum kumandanı İbrahim kuf kalmalarına karar verecek· 
Lutfi Karapınar, yarın Çanakka - tir. 
leye hareket od:cektir. Kuman-
dan, oradaki teşkilatı da tetkik Şirketi Hayriye yeni 
ve teftiş edecektir. iskelcl k r d" · h f ba .. d.. er yapaca 

... en ısıne mu a aza şmu u • Şirketi Hn.yriye Bebek ile 
rı.i Hasan Koper refakat edecek. An d ı l · d h" b . a o umsann a ırcr aı a a va. 
tır. . k 1 . .. • pur u ıs e esı yapmaya karar ver_ 
A vrupaya gonderılecek miş, bu maksatla belediyeye mü. 

talebeler racaat etıni~ tir. 
Sümerbank tarafından dericilik Bobekte cami ile bahçe arasın.. 

ile yünlü ve pamuklu mensucat dahi b::ış saha isteıımi~.fe de bele. 
saru:ıyü işleri ilzerinde tahsil et. ,diye buraya sandalln.r yanaştıftı
mek üzere Avrupaya gönderilecek nı söyliyerek buna muvafa.knt et. 
ta.lebeler yapılan in:tihandan memiştir. Iskele daha ytikarıda 
soma tesbit edilmiştir. yapılacaktır. 

Bu imtihan.da kazanan ve : ·-
rupaya gönderilecek taleb ' .. : Vali geliyor . 
şunlardır: Abdullah Arkun, Cc- B!r knç gUndcnbcri Yn.lovada 
lıilettin Arkun, Nihat Ogen, ih - bulunn.n Yali ve belediye reisimiz 
t.3.n Ergün, Mehmet Gli~kan, Kn-

1
doktor Lflt.n IUrdar bugün şeb. 

mi! Yiğiter. ri.nilie dönecektir. 

iki memur arasında çıkan hadise 
Dün bir şahit dinlendi 

Umumi ilkokul 

------------
Siyasi l cmal: ............................ 
Sulh cephesi 
tamamlanıyor 

Günün en mühim meselesi tn· 

Se rg İ 1 er İ 
1 

giliz • R~s ~üzakerelerinin .. bi;e 
anlaşma ıle nihayet bulmak uıe 

) c Temmuzdan itibaren olmasıdır. 
her kazada açılacak Dün bu sütunlarda yine işatc~ 
Her yıl ilk okulların yıl için _ ettiğimiz gibi İngiltere hük?me~l 

deki faaliyetini göstermek üzere Sovyet Rusya ile anlaşmayı ı.•. 
tatil aylannda ilk okul sergile. etmek için Moskova hükOrn~unııı 
ri açıldığını yazmıştık. Okullar. bütün ta:eplerini olduğ~ gibı ıc:~ 
da açılan bu sergiler bir kaç gün bul etmege karar vennış ve .1 
sonra kapanacaktır. kararını Sir William Seeds'e bı • 

Bundan so~ da her kazadaki dirmiştir. . 
ilk okulların yaptıklan i~ler bir ı Sir William Seed11 derhal )t~ 
araya toplanarak umumi mınta.. lotof ile bir mülakat istiyece. 
ka sergileri açılacaktır. ı· ve ken.diaine İngiliz kabinesin

1
" 

bı•tf C• 
Mıntaka sergileri Uç temmuz. son muvafakat kararını te 1

t> 

dan itibaren faaliyete geçecek • decektir. 
lerdir. İngiliz kabinesinin bu ıcar• -

--o-- rına göre, İngiliz _ Rus anlaşma· 

.Dün m11hakemedett bir intıba Şehr"ım · · 1 sına ilave edilecek olan hususi ızın or a bir protokol ile Baltık devletle• 
Denizbank müdür mua~inle- · kaydı bulunduğundan mühen· lı J . 

1
. rine garanti verilecektir. lngiliı • 

rinden Mustafa Harun llmen dis, bunun Yusuf Ziya Ôniıe, Ol\U vazıye 1 Rus anla~masını mümkün oldui\l 
ile Deniz:bank mühendislerinden muavin tarafından anlatıldığını p d" • • . kadar süratle yapmak için icap e
Sennet Baykut arasında geçen ve kendisinin kollej mezunu ve en ık .semtmde yenı bır elen her tedbir alınacaktır. 
bir hakaret hadisesinin muhake- münevver bir adam aayılabile- okul açılacak tngiliz kabinesi bu suretle ~ 
mesine dün de Galata sulh ceza ccğinden bu tarz hitabın haka- Maarif Vek5.leti orta okul ih. yet hükümetinin tekliflerini 01• 
mahkemesinden devam edilmir ret olduğunu iddia ile muavin tiyacmı karşılamak üı.ere şimdi- duğu gibi kabul etmek karan ve· 
tir· Harun aleyhine hakaret dava!ı den tedbirler a.lınağa başlamış - rince artık fevkalade aal!hiyet 

Geçen c~lsede Denizbank ea- ikame etınittir. tır. ~h~imizin bu yılki orta okul ile Moskovaya gitmit olan Fori: 
ki umum müdürü Yusuf Ziya Dünkü celsede davacı ve vazıyeti etrafında İstanbul ma. gn Office şark işleri direktörü 
Ôniş ile limqn)ar umum müdür maznun gelmemiş, mühendis, ~f mildürl?~n~n. verdiği rapor Straug'un orada daha fazla ika' 
muavini Hamid Saracoğlunun avukat Saip, Harunu da avukat gozden geçırılmıştır. İstanbulun metinin uzanmasına mahal katm•· 
şahit olarak dinlenilmelerine lbrahim temsil etmi§tir. bugünkü vaziyette bilh.assa u7:8k mı§tır. Bir rivayete göre, Straug 
karar \:erilmiş ti. Fakat Yusuf Şahit olarak dinlenilen liman· ~tlerde orta. okula ş~ddetle ~h- bir tayyare ile Moskovadan ayrıl· 
Ziya Ôniş halen mevkuf bulun- lar umum müdür muavini Ha· tıyaç vardır. Diln Pendık semtın. mı§tır. Diğer bir rivayete göre 
duğundan hnkkında celp çıka- mid Saarcoğlu §Öyle ifade ver- de açılması düşilnülen yeni orta Straug Londradan gelen • yetıİ 
rılmamış, dün yalnız Hamid Sa- miştir: ok~ b~mm vaziye:ini g.?71e~ talimat üzerine İngiliz - R~f 
racoğhı Jinlenilmi~tir. - Mühendis Scnnet benim Tgeçvfu:n1kekK üzet rep mdi~ıf _mu~ü:U anlaşmasının formalitelerini su· 

Tahkik k k 
. l d l k .d. e ı u en ge gıtmıştır. 1 "k 1 d k . at evra ına göre va a emnm atın a ça ııma ta ı ı. p diktek" _,.A k 1 rat e ı ma e ece tır. . 

·· 1 · · K ..ı~-· bö" l b" · k en 1 o .. "6 ° u dan başka D k 1 1ri k frıg•· şoy e cereyan etmıştır: ena.unne y e ır emır anca . b . k 1 eme o uyor artı 
M d S D b be 

. d . . . . ayrıca yıne u semtın o u du • . .. k{il 
ühen is ermet eniz an- nım kanalım an verılebılırdi. nım da .. zd . ·ım·..+· lız • Rus anlaşmasının en rnuş 

km limanlar kısm~ teşkilatında Hareketi çok makuldür Eğer İs~b ~~ ~n g{ın .~9.ır. düğümü çözülmüştür. 
çalıştığı sıralarda bir gün fen böyle hareket etmemi§ oİsaydı lacak :a_ akulu yı yem e.n :~~: 1 - İngiltere hükümeti Lehi&• 

kısmi mu.'du"'r muavı"nı· Harun- b k eli · • t · ed eli ' 0 0 
un sayısı şım 1 1 

tan Yunanistan Romanya de\f" enA en sını eczıye er m. tesbit edilen şekle göre beş ta • 
1 1

• . d.~. . ise 
dan limanlarR ait atelyelerdeki zli ise biraz asabiyetle veri-. nedir. imtihan neticeleri alın _ et ~rıne ver ıgı temınat ne 
alatm İstinye dukJarına gönde- len bir karardır. Mühendis Ser dıktan son.ra lüzum g;örülilrse bu aynı kuvvet ve evsafla Lcton>'t1 
rilmesi hakkında bir emir almış· met sicilen çok temiz ve- halim ınik~ ~ğa.İtıl~~akt~ • " Eıtonya, Fenlandiya devletler " 
tır. Fakat kendisi limanlar kıs· bir gençtir. Kendisinin böyle • de garanti edecektir. Baltık dt'I• 
mma merbut olduğundan bu bir hürmetsizlikte bulunacağını Bir ihtiyar denize lctlerindcn her hangi biri halC· 
emri şifahi olarak telakkiden çe· sanmam... •• ... kında gerek doğrudan doğru fol• 
kinmiş ve muavin Haruna emri Davacı vekili diğer ,ahit Yu· du§erek boguldu gerek dolayıaile bir tehdit v~ 
tahriri olarak venncsini 8Öyle- suf Ziya Ônişin de çağmlması 60 yaşlarmda Avram adında. bir olduğu takdirde Rusya hükumetı 
miştir. için ısrar etti. Fakat bu sırada ihtiyar evvelki gün köprüden ge. karıılıklı yardım sisteminin hare• 

Muavin Harun buna kızmış maznun vekili söz alarak, dava· çerken sıkışmış ve Haliç iskele. kete getirilmesi hakkında karı:. 
ve umum müdür Yusuf Ziya ô· cıya azil mektubunun tebliği ile sine inerek su dökmeğe başlamış. almak serbestisine malik olaca1' 

nişe giderek, mühendis Serme· mahkemeye müracaatı a.rasmda tır. Avra.m ~u sırada birdenbire tır. .. . i 

eli 
· · d'V• · .. 3 d f 1 •w• • da muva.zeneslnı kaybede""'k denı'ze 2 - Hatta ur. Baltık devletıfl n emrıne ıtaat etme ıgını soy· ay an az a geçtıgını ve · ... . :ı 

1 
· ··h d" · · · "h w d v yuvarlanmıc:ı fakat bir kaç k"ıa.·1 garantı altına almı• olan be .. de'I· 

emı!': mu en ısın ışıne nı ayet vanm mururu zamana ugra ıgı· ~· "" - :ı :ı 
d~ · · t" ·1 · ·· d'" · H"k" N t nin görmesine ragm-en kurtarıla let ile beraber protokoliln rnet• 

ver ırmıs ır. nı ı en sur u. a ım usre · 

M
""h ~ d' S d ·· d · d b h ta b" k "tt"h mıyarak sulara karışmış, kay • nine konacak , yahut UçlU mua• 
u en ıs erme e gon err e u usus ır arar ı ı azı bol t h d b - 1 imale .. ati 

l 
·1 k b d ••A · · · · · d 1---k b" .. muş ur. e eye ag ı o uzere tc 

en azı me tu un a: mınnı· ıcın uruşmayı 1~ a ır gune B" k tl'k d d·ı k kt 1 d "k lıı· 

k k d 
v "l k b~ k ır aç sa.a ı arama an son. e ı ece me up ar a zı ro 

ze arşı ta m ıgınız na ıyı ev· ıra tı. ra A d" k 1 ktı d d l · l .. vramın cesc ı çı arı mış, naca· r. 
za ve e varınız 0 ayısıy e dün de adliye doktoru muayene İngiltere ile Ruıya arasın.da alc• 

ettikten sonra gömülmilştilr. tedilmek üzere olan anlaıı:na iJe 

nüdür ve yardirektörler 
Maarif Vekaletinin Mn verdiği 

bir karara göre, maarif müdür 
muavinlerile hususi lise ve resmi 
lise müdür ve yardirektörlerinin 
başka okullarda öğretmenlik ııl. 

malan yasak edilmiştir. 

gibi öğretmenleri kadrolarma it -
hal etmiyeceklerdir. 

Müdür ve yardirektörler ancak 
kendilerine verilen resmi makam 
vazifesini göreceklerdir. 

-o- geni~ ve kuvvetli ıbir ıulh cephe• 

Piyasaya yeni buğday 
halitası çıkarıldı 

si tamamlanmış oluyor. 
Avrupa sulh unu temin etmelc • 

ten başka bir hedefi olmayan 

Bu vaziyette bulunan okullara 
tebliğat yapılıruştır. önümüzdeki 
ders senesi başmdan itibaren bu 

Toprak mahsulleri ofisi piyasa· bu sulh cephesinin Almanya "'e 
ya çıkardığı buğday halitaları ü. İtalya karıııında hemen hemel1 
zerinde mütemadi bir değişiklik bütün dünya demek olduğu rnef 
yapmaktadır. Tecrübe mahiyetin- dandadır. Böyle geniş ve kuvvet
de olan bu deği§ikliklerden biri li bir sulh cephesi iledir ki ku'I• 

da tesbit edilen saat mikdarında de dün yapılmış ve ofis halitada vet tehdidi altında olan AvruP' 
beyaz buğday mikdarmı çoğalta. 'lulhu tehlikeden kurtarılabilir. 

Resmi lise müdür ve yar.direk. 
törleri de an<:ak kendi okulların· 

~AVA 
TAl(ViM~ 
t!ff•ac• &e 

Devlet Meteoroloji Umum 
Müdürlüğünce verilen malfıma· 

ta göre, diin Trakya ve Kocaeli 

mıntakalarında hararet derecesi 

b ir gün evveline nazaran bir de

rece, diğer mmlakalarda 1 - 1 1 
der'!ce nrasmdn düşmüştür. 

Hararet dün Afyon, Kocae· 

!inde 30, Edime ve Çanakkale

de 34, İzrnirde 35, Adanada 36, 
iskenderun v~ Antalyl\ la 3 :,, 
Ankaradd 30, Jdtanbulda 32 de· 
receyi İJ~ı!ıııu;:!ur. Bugüu h.~· .. :.ı 
doğu bölgelr.rin•.i'! ,.c T rakyada 
bulutlu ve kımı.ı:u ruıslı. diier l 

ders vereceklerdir. 

mm takalarda açık olarak ge~e· 

cektir. 

:E Salı [çarşamb.1 -> 
::ıt: :?i haı! ran rı 2R haziran 
c:ı: 9 Ctnıuıl'c.~10 Cemazll E 
~ 58 h•zır l)( bızır 

Vakıtler 1 v asa. IEnnt r,Vısa. Ez::nı ---·--
GD ne• 480 8 45 '81 848 
COI• 1217 4 82 12 ı 7 '82 
ikindi 1~ lli H S.'i lf!18 81'8 
Ak••rn I!) ff• 1:.? ')(.ı 1~' 1!:0<• 
Vat:a• ,, .. ~ ... ,,, .. :? ı R 

"""'·"' 1 2101 6 2 2 ll 62:5 

rak iki beyaz, bir kızılca ve bir •ı).-
sert buğdaydan mürekkep yeni 
bir halita piyasaya çıkarmıştır. Ankara boksörleri met• 
Fmncılar ve d~ğirmenciler şim h K 1. -• 

d. d r· · kı 1 b - um ema ın mezarıı,,.. 
ı e o ısın zı ca ugdaylardan 

beyaz buğdaylar kat.iar para aı- yaptıracaklar 
masına itiraz etmektedirler. Ankara, (Vakıt) - Geçenlerde ~ 

Bunlar ofisin verdiği faturalar. vefat eden boksör Küçük Kemi' 
da kızılca buğdayları ayn yazdı-1 lin ölüm haberi Ankara boksör -
ğını fakat daha ucuz olan ibu ne· leri arasında büyük bir teeSS'Orl~ 
vi buğdaylar için de beyaz buğ-1 karşılanmıştır. 
daylar mikdarın.<la para a1dığ_ı"nı' Ankaralı boksörler yakmd~ 
söyle::nekte ve bunun doğru el. tanıdıkları ve çek ııevdiklcrl 1"\l' 
madığmı ilave etmektedirler. çük Kemalin mezarını yaptınn:ı~ 
--------·------ için hasılatı 'bu i~e harcanmak ;,ı.. 

KONFERANS 
Eminönü Halkevindcn: 

zere aralarında bir müsabaka tef' 
tibine karar vermişlerdir. MUs• 
bakalar yakında yapılacaktır. 

29 h3ziran 939 per~embe günüı -0-

saat (17,30) da Cağaloğlundaki IDökmecilerin müracaat1 
salonumuzda sosyal yardım §U~-ı Süleymaniyedekl döktneclleriıı 
si ba~kanı Dr. Süreyya Kadri 1 kalkmalan hakkında verilen mU?ı 
Gür tHafm.d~n (Yaralanmalar. let bitmiş, buradaki esnaf kokl:6 
da. alm:\c11k tedbirler) mevzulu 1 mürit yakac&klarmı söyliyerel' :q, 

1 

bir konferans verilecekiir. !yeniden müracaatta bulwımuŞ • 
Davetiye yoktur. Arzu edenlerılardir, Bu müraca.at tetkik ohı ' 

gelobilir. n.acaktn-, 

1 
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ay ra k koşus~ ıjGöriip daşondokÇ~~ 
Yazan: Fikret Adil ................................................. : 

~dare makinemizde bir bozuk. olarak, ileri slirülen noktai na- Mı'll"ı Şefı·mı·zıe H k s \J 1 . f c 
ili \:ar. Ben, bozukluğun sebebi- zar da ''Ticaret ile alakadar olan ~~tn-~n~tana aVUŞ~aSI m~n~~e ıcaga söy enış er! 
~· ~ıs~emsizlikte olduğu kadar, müesseselerin ticari zihniyetle F • . -

ll~ık ıddialannda görliyorum. idaresi lazımdır. Devlet teşkilatı ransa reısıcum-· 1 11 Jf ·zıA Şefı·m ı·z ZJa- Daha gerçi dün bir, bu'7~in 
da Sıstemli olarak takib ettiğimiz için konulmuş bazı usullerin ti· J V .1 l l .l:"J. ~ iki ama, iki günde de &ıcak "r 
mt~al~rdn, tam muvaffakiyet a- caret müesseselerinde tatbik ka.· huru arasında adamı canından bezdirecek h'1i~ 
t ar iken .mesela Hatay davası. biliyeti yoktur." deniliyordu. t l l t b •k t t • getiriyor. 
:ıen ticari, iktısadi, mali işleri. Bu noktai nazar, herkes tara. A.nkara, 2? (~.A.) - Fe~iks - ay l ar l e r l e l Yağmurlu, serin, hatta üşü~ü-
~?.de, hatta maarü meselesinde fından doğru görüldü. Kabul edil denızaltı felaketı münasebetıle a - cü havalardan sonra yaz, a.nsz-
lldinıize bir sistem edinmiyo - di ve bir kanun şeklinde tatbikat şağıdaki telgraflar teati edilmiş. Antakya H. alkevinde merasim yapı.ldı zm bastırdı. Yerler de çabucak 

~?. sahasına konuldu. Yani, bir "si:;· tir: kızdığı için, insan ookakta iLi 
~~illi i'lerde §ahsiyeti ortadan tem" kuruldu. Ekselans B. Lcbrun Antakya, 27 (A.A.) -Hat.ayın met lnönü çok yaşasın, bu da • ateş arasında kalıyor. Terden 
b lrmak, muayyen hedefler tes Sonra ne oldu? .. Malum. Hak- Fransa reisicumhuru ana vatana kavu§ması dolayısile vada çalışan büyüklerimiz Yar illallah. 
~t .etnıek gerektir. Bu hedefleri lı veya haksız olduğunu yapıla. PARtS çekilen minnet ve şükran telgraf. olsun.,. F kl b 
~n. ederken, mlinakaşalar ede. cak muhakeme neticesinde anlı- Bir çok Fransız deniz subay lanna Milli Şef İnönü şu suretle Sürekli alkışlarla karşılanan ren er, u sıcak nyiarn 
~· icab ederse dövüşelim; fakat yacağım:ıı; iddialar yüzünden ''De ve efradının hayatına mal olan mukabelede bulunmuşlardır: bu nutku müteakip merasime son ölü mevsim derler. Öldürücü :ı-
~defa tesbit edildi mi, artık o. nizbank" müessesesi kaldırıldı, kaza haberinden pek müteessir Tayfur Sökmen verilmjştir. fatı bin kere daha layık c:~ ıı 
~ ~zerinde durmayalım .. Da- başka bir şekle konuldu. Yani, L olarakr Türk milletinin Fransrz Antalya saylavı Halkın büyük sevinci her an mKi? Onlar, yazlıklara kaçar;·. 
tııı~ogrusu esas üzerinde durma- kinci koşucu, ileri koşacağına ge· milletinin maruz kaldrğı bu mü - AntakyD;, imi yemyeşil sazlıklar icinc.c 
."'llll • artmaktadır. Şehir baştan başa balık av k kim" • ,. 
~ , teferrliat ve tatbikat hu· ri döndü. ellim mateme samimi bir surette Aziz Hatayın ana vatana Jca. bayraklarımızla donatılmı~tır ına ~· ar, ı nc:::-.ı ı 
ta, • ?da mütekamil §ekilleri ara- "Deni.zbank"ın idaresinde yol- iştirak ettiğini. arz ve ha\"aret. vuşması sevinci büyük ve deri~ Asıl büyük kurtuluş ba)Tam~ ı3 g.?lgeler altında yangelir. C' ...: 
t;ı bUıriz. Yani, yapıcı olalım, yı- ı;uzluklar mı yapılmış? Mümkün. li taziyetlerimin kabul etme le - dir. Bu mesut neticeye ulaşma . temmuzda yapılacaktır. Bayram luk..' çahşmamaktan kinaye..::,·. 
Cllıktan vaz geçelim. Fakat, bundan müesseseye, siste rini ekselanslarından rica ede. smda unutulmaz hizmet hisseleri için hazırlıklar devam ediyor. Soğuk hava ~usluklu muhk · 

~A.tletizmdc, bir bayrak ko§usu me ne? Bu gibi hareketi yapan rim. olan sayın Hataylıları ve sizi mu. şem otellerde ıse, zaten sıcağ.n 
. t d ~·1d· Eşh t f·- t t .. .. h bbetl b il tebr'k e DİNARSPOR A.NTAh.."'YADA ız' ı· yok. Arada sırada duvar<)--. in r. Bu koşuya dörder ki§ililt sıs em egı ır. as ır. - .. e nonu a e anar arare e ı . " 

~ıntar i~rak eder. Birinci ko- Kaptanı fazla rakı içiyor diye Ekselans İsmet İnönü derim. Antakya, 27 (A.A.) -Antebin ki termometreye bakarak bir 
~tınun elinde bayrak vardır. bir gemi batırılmaz. Nihayet kap- Türkiye reisicumhuru iSMET INôNV Dinarspor klübünden bir grup düğmeye dokunmak, odaya yc-
~t'eket işaretiyle beraber ko· tan değiştirilir. ANKARA ANTAKYA HAL'KEV.lNDE şehrimize gelmiş ve halkevi ta. ni ve serin lbir rüzgır akınını ha-
ta..' bayragıv mua"•vcn mesafede Denizbank'ı burada bir misal ' Antakya, 27 (A.A.) _ Hata. rafından misafir edilmi§tir. Grup zırlamağa yeter. 
"il u Ekselanslarının Feniks felaketi 
"'- dini bekliyen arkadaşına ve. olarak ileri sürmüş bulunuyo. yın kurtuluFunun ilk tesit mera. bu gece "Bir kavuk devrildi,, pi- B d d Ad 1 ıB ~ -r münasebctile • gerek kendi ve :1 •• t · .1 . ura a a a ara, ogaza 

'o, tiçUncüye, üçüncü, dördün- rum. · simi bugün halkevinde yapılmış. yesını cmsı edecektır. taıı.manlar çok. Fakat IBogvaz ne 
-ily s· t · I'k h d d h b' gerek Türk milleti adına ızhar s e Verir ve koşu biter. ıs emsız ı ususn a a a ır tır. !\ferasimde Antalya mebusu ise ama, susuz Adalarda sıc=.l-
.,, k . 11 t' ·1 bT H l r· buyurdukları sempati bütün Fran. rf Başvekilin teşekkürleri • 
~akım halinde hareketin bun· çol f1!11S: :r ge ırı e. ı ır. a e ın sada derin bir tesir bırakacaktır. Ta, ur Sökmen, albay Şükrü tan kurtulunacağına benim pek 

~laıı. daha bası't ' 'C san'h bir mı·saıı· se e ı egenmemesı, onun yao· K d'I . h 1 kk" Kanatlı, mebuslıı.rmuzdan Rahmi Ankara, 27 (A.A.) - Baş· aklnn ermiyor. 
t ki b b. d h • en ı erıne araret e te§e ur A k Ce 1n 

?naz. ı arını ozması, ız e, em~n ederim. pa ve vdet Kerim ccdayı, vekil Doktor Refik Saydam, 1 tanbuld k Ş d k' 
~~ hususnda dünyanın en tanın h~m~n umumi. kaid; haline gel· Albert Lebrun Antep mebusu doktor Abdurrah. Ha tayın ana vatana kavuşması cak~n dahaa sesırtca damh a ı kısı: 
~ tı:ı..ill ti . d 

1 1 .
1
. 

1 
mıştır. Bu belkı de • Şarklılık" de man Melek, baş konsolosumuz .. b . l d I da ve a a ya 

e enn en o an ngı ız. er .
1 

. t'd • . . İl De 1• Abd"l . T'" k munase etıy e vatan aş ar n cıdır. 
§ekild h k t d 1 y 1 nı en ıp ı aı zıhnıyettcn ı eri ge. y K l İt l n ı, u garu ur men, par. ~. o are e W• e er er. a. liyor. unan .r~ ı a yaya ti ve halkevi başkanları, parti i. aldığı tebriklere teşekkürlerinin _Ama yaptın ha! 

~ ış hususnda degil. Her husus· B' .. b k gıdıyor d h t· .. 1 · · d ve mukabil tebriklen'nin ı" bla"gyı- o· k · · E 1 di '· ıı h d f k . : ır ı§ı ıra ılan noktadan baş- are eye ı uye erı, Jan arma u. ıyece sınız. vet, öy e r. 
l\~a~ayy~n ele: crm: ıç.n, Iıyarak ileri götürdüğümüz za· Atina, 27 (A.A.) _ Kral mum kumandanı ve yüzlerce Ha. na ~nad~lu Ajansım memur ey- Gerçi Şam yazlan gölgede kırl< 
lll b?I ~l en e ~ Hrme. ' ~nlar man, yukarda da söylediğim gibi George veliaht ve zevcesi taylı hazır bulunmuşlardır. Bi . lemışlerdır. beş, kırk sekiz derece yapar. 
fıı~liz~ 6115~em, bır pdrenihstı~l~ıfr. k muvaffakiyet elde etmek hususn~ PrensC: Katerina ve maiyetleri nanın ön.ünde izciler· yer almış - -o-- Ama şehirde sıcak iklimlere gö-

c.• enn arasın a ı a yo d blil d · lardı Halkevinin etrafında da Maarifte tayinler kurulm ı 
lldUr? Vardır Fakat ihtilaç a gar er en hıç de geri kal- bugün Korfudan "Hellas" yatı- . · h k t 

1 
b 

1 
re uştur. Kn m duvarlı, 

~ \1 • • • • '. ., mıyoruz. Çünkü ferden zeka ve b" k it l h ket et- bınlercc al op anmış u unu - Ankara, 27 (Hususı") - '""alnt. sarmuıldarla kaplı pencercH eya bu yarışa gırıp gırmemek . ' ' na ınere a yaya are d 1\1 . .. halk . 1 .ın ..,. 
Qa~ndadır Yanı::a girmegy e ka· faalıyet,bakımından biz, her han mişlerdir. Floransada Yunan y~r tu. f erdnsımv al evı lget~klç ?

1
· ya lisesi müdürü Vasfi Mahir evlerde kat kat sıcak sığınakla· 

~ · ~ gi garbli bir milletten fazlavız p · t · D"k d' S rı ara ın an ç man s ı a _ı_ H 1 Verdiler mi mesele bitmiş J • rcnsesı rena nın u ı po- .1 b 1 1 b d Kocatürk Eskişehir lisesi müdür. n varwr. e e mermer nütun-
.r. lier koc:uc~ ba'-Tagıy takın~ Onlardan eksik olan tarafımız, leto ile izdivacında hazır bulu· marşı b! ek aş anı 1:11ış'. . un anı lüğüne, Thkişehir lisesi müdürü lu, menner sedirli, mermer h~-
<a ~ .' J • "cemiyet, §irket'' halinde çalış- _ kl d sonra ır onser verı mıştır. Kon 1 "K ,, d 

ti da~ınıı., ra~ıp koşucudan ev- maktır. Spor klüblerimiz bil~ ltE.· mı. 0 ar ır. seri müteakip balkona çıkılmış Doğan maarü müdürlüklerinden vuz u aa lar a deriyi lczzct-
''cti~'rmege bak ("' ı b bır' ı·ne Ankara l ı'sesı' mu" du··r mu le titreten hoıt bir •en"nlik y::\ıı:nr. 

&·"' :ıw ar. men Hemen tek şalısın, lerCUh fa. Galatasaray • Beşiktaş urada ha1kevi adına Remzi Si. ' · :r "' ..,. 

ı. ııde de bu şe~ldc koşular ya- al,iretine bağlıdır. Ananemiz yok. k:arStı}a<tamıyacak boz halka hitaben bir nutuk söy. avinlerinıden asken Malntyn. lise. ~ele bu havuzlara birkaç kalıp 
'il', Fakat, ekseriyetle, koşuc:u- Takım halinde değiliz. "Şark" kül ~ ~ !emiştir. Remzi Siboz nutkunda si müdürlüğüne tayin edil.nıi§ler. uz da atıp gümüş fileler için-
a.rasında ihtilaf oluyor. Birin. türünü attık. "Garb'' kültürünü Ankara, 27 (Hususi) - Ga- demi§tir ki: dir. Ankara. Konservatuvar de meyvalar ve şi§eler buğulan-

lto§ucu bayrağr ikinciye verdi· almak hususnda karar vermiş ol· latasaray ·Beşiktaş futbol birin "Bu yurt tarihin doğrudu gün. başmuavinliğine edebiyat mu • dırdmız mı, ömrün kıymeti, rnd· 
tanıan, o, ileri gideceğine, gc· mamıza rağmen henüz fetret de;v ci takımlarının milli küme kar- denberi Türkün bayrağı ile göl . allimlerinden Şükrü, müdür mu. yomla tarblacak kadar dcğer!e-

ie d" .. y h d · · k · d l l t k l k avinligyine Ankara lisesi müdür nır onuyor. a u , ıiçüncti o. resın en kurtulmuş değiliz. şı aşma an e rar anmıyaca - gelendi. Ebede kadar y~ o bay. " 
cıı b · k d k d' B. 1 t muavini Şinasi tavin olunmu<>-tur. A Em' .. .. d ...... enım a ar O§amaz ıye, ır zaman ar spor sahalarımız- ır. . rağm gölgesinde kalacaktır. Onu .,-, ~ ma ınonun e go.unmez 
-a düşen parçayı da kendisi koş· daki §arkhlığımızı "Top yok a. Teknik heyetinin bu hususta bu mazhariyetten mahrum etme. --o-- bir yangın yüzünüzü kavurur. 
~ istiyor .. Pek tabü yarı yol· dam var" diye tarif ediyorduk. verdiği karar bugünlerde alaka- ğe yeltenenler hüsrana uğradı • Afyonda iki katil Kaldımnlar kor gibi. Asfalt kn-
:efesi kesiliyor. Hayır! Hayır!.. Adam yok top darlara bildirilecektir. lar. asıldı zanları cehennemi düşündürü· 

<iıı ll' sene oldu, olmadı; Büyük var. --<>-- Hatayın kurtuluşu 5 temmuz Afy 27 (AA) _ B' k yor. Evler var, sokaklar vnr, 
et Meclisinden bir kanun çık· Bunu kafamıza koymadıkça, Hatay anlaşması 938, orqumuzun Hataya bir ışık on, . · · . ır .aç süslü vitrinler var. Fakat çöl· 

be · b k k t k h ı· · 27 (H • M tuf 'b' kt w .. tah kk k yıl evvel Sınanpaşa nahıyesın· d · · C l ki ktan l "' nız an ·anunu. a ım a ıne gırmedikçe, bayrak Anşara, ususı) - ec . anı gı ı a ıgı gun a u d K . Ah . . d esınız. ıp a ı sıyn mış, 
Qı. k b b 'b · k d .. . H t · t' B d · · -1 b' e eçecı met ısmın e zen- tın - k ti' h l '-. anunun es a ı mucı csı O§Usunu aima kaybedeceğiz. lis muhtelit encumem at.ay an - c mış ı. u yur un yırm.ı yu ır . . apar an ce e ı ve an şa var-

Mı l .. ~masını tetkik ederek kabul et. hasreti vardı. O da ay yıldıza. gın bır Afyonluyu parasını al- 'Iı h" "ld ç k J • 

k l Vı 
... ~ k . . b ... k .. 1d.. Sa'd ır ço e. mgıra ses erı, şer-

u••n a a e ek ,·ı,· ti. ~ı~yduğu derin hicran ve iştiyak. :ğ~u w~:s ~=a~imo o~lr;n Ba~ betdıdükkanlBaı:mı değil, v~hadlnrı 
Ot b.. l · · · d "k' h h . . an nyor. ız, yalnız vucu u-• o us erın yar.ışına Bugün artık ay yıldızımızın, nu ram ısmın e ı ı şa sın şe rımız t dı"' h ld b"' l 

A l . Ç k 
· 1 1 ... hk . 'd I muzu aşı gımız a e oy e 

t • manı o ma ı ru altında önümüzde açılan geniş agır ceza ma emesı ı am anna 1 l e ln ayan ln k . . T . hk sız aruyonız. 
Alemdarda oturan bir okuyu- ufka: refa~ ve. saadet ufkuna ko- arar vermıştı. emyız ma e-

cumuz gönderdiği mektupta di- şacagız. Yırmı yıl a)TI kalmanın mesince de tasdik ve Büyük Ya harmanda çalışanlar, gü· 

d •• k •• t tk •kt • yor ki: ıztırabmı ve iştiyakını Atatür • Millet Meclisince infazı kabul neşin altında orak biçenler? ... un U e l er l _ Otob\islerin yarışları son kün aç~ı~ nurluw ~fuk~ara ko~ -~ edilen hükiim bu gece sabaha Ya tam teçhizatla manevra ya· 
• " . • • • • günlerde aldı, yür\idü. Bu yüz- 7a~ tclaf~ edec:~ı:. Bıze bugunu karşı icra edilmiş ve katiller seh- pan, günde kırk kilometre yol 

Denızbank lavhası ındırıldı den çoluk, çocuğumuzu hakka- ı~rak ettir~n Buyuk ~~ızm, a. rin iki muhtelif yerinde asıl~ış· alan asker? .•• 
la, parka yollıyamıyoruz. Bele· zız ruhu şadolsun. Mıllı Şef İs - ]ardır. • HaklCı Süha GEZGiN 

~Sehri~i~de . bulun~n Mü~_a-' de.ki _deniz ti_car~t mektebini ~ez· diyeden bun.~ mani olmasını ri
e Yekılı Alın Çetınkaya dun mıştır. Vekıl bırkaç sınıfın ım- ca ediyoruz. 
ah saat 9.30 da İstanbul li- tihanlarında bulunmuş ve tale· · -o-

.. tı reisliğine gelmiş ve bir beden bir çoklariyle görüşerek Şehir mütehassısı Balıkesir Halkevinde 
llcldet meşgul olmuştur. sualler sormuştur. Geçen hafta Karabükc gitmiş 
13u sırada liman reisi Refik Ali Çetinkaya mektebin te· olan sehir müteha-c;sısı Prost bu. 
;-entur tarafından kendisine kamülü ve ıslahı hakkında vaad· gün dönecektir. 

Çok güzel bir çiçekçilik sergisi açıldı 
ıaterilen 1 Temmuz denizciler !arda bulunmuş ve şimdiden bu . . .. 
hamı programını tetkik eden yolda alt\kadarlara direktifler yetı azaları ve ecnebı mutehas 
~kil, program muhteviyatm1 vermiştir. Mektepteki tetkikleri- sıslar vardır. Evvelce Alman· 
ifyip etmiştir. Ali Çetinkaya ni bitiren Vekil, buradan evi yaya sipariş edilen Etrüsk tipi 
~ müddet sonra liman reisli· ne giderek istirahat etmiş ve ak· vapurların şartnameelrini hazır
~dcn çıkarak inşa halinde bu· şam üzeri saat 16.30 da lstan· ]ayan komisyonda çalışan ve 
~"n yolcu salonunu tetkik et· bul liman reisliğine gelerek hu· sonra da bu vapurları Almanya· 
'!tir. Bu sırada yanında bulu· susi odasında geç vakte kadar da teslim alan heyetin reisliği· 
1\ devlet limanları işletmesi u- meşgul olmuştur. ni yapan eski deniz yolları fen 
lıtn müdürü Raufi Manyas in- Ali Çetinkayanın direktifiyle heyeti reisi Server de bu heyette 
'lt hakkında Vekile izahat ver- İngiltereye ısmarlanacak 1 1 pos· bulunmaktadır. 
~tir. ta vapurunun sipariş işleriyle Diğer taraftan 1 T emmiız 
Ali Çetinkaya, bir müddet· meşgul olmak i.izere alakadar- cumartesi ·günü İşe başlıyacak 
beri çok yavaş giden İnşaatın lardan ve fen adamlarından mÜ' yeni iki umum müdürlüğün bü 

~landmlması için alakadarla· rekkep bir heket kurulmuştur. tün hazırlıkları bitmiştir. 
direktifler vermiştir. Derhal çalışmaalrma başlıyacak Denizbankm bulunduğu bi-
1\}j Çetinkaya bundan sonra olan heyette deniz nakliyat rei· nanın üzerinde asılı duran "De· 
~l\tnda deniz nakliyatı reisi si Ayet Altuğ, deniz yolları u· nizbank" levhası dün yerin.~e~ Balıkesir (Hususi) - Balıke. 
;-et Altuğ, İstanbul liman re· mum müdürü lbrahim Kemal in :irilmiştir, 1 Temmuz gunu sir halkevinin kurslar şubesi ta. 
~efik Ayentur ve kalemi Baydur, lstanbul liman reisli buray~. "Devlet Liman işletme· rafından açılan çiçekçilik kursu 
~sus müdürii Sabahattin ği fen heyeti reisi Hayri, deniz,leri Umum Müdürlüğü" levhası mesaisini bitirdiğinden dolayı 
~'fdur olduğu halde Ortaköy- yolları ve liman reisliği fen he· k1.mac:ıktır. diploma alan kız talebenin hazır. 

ladığr çiçeklerden bir çiçek ser.J gintn açılış töreninde d:ıxctli ob. 
gisi a -.:ılınıştır. rak bulunan vali ve kolo:-du ku 

Bu kursta otuz tı:ı.lebo yetişmi.~ t nıandanı ile vHayet crlt.Wını \'e 
bulunuyor. Yolladığım resim ser sair davetlileri göstermektedir. 
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Bugünkü Büyük harpten Sonra bugüne Kadar 
Hadiseler ve şahıslar A a devletlerı· kaP. 

ABONE TARWESl 

'1rmlrktl 11rm1tkt' 

[rinde dııınt#O 

95 155 1\f hakkında faydalı malümat vru p y Ayhk 

3 8) lık 2ti0 

475 
900 Uzakşark hadi!eleri münasebetile devlet feİSİ değiştirdi 

su k 1 yan g da~~~=:ı.~:.rao~:ux:: ' 
Sukiang Mançuryuıın cenubu (faatlerinin çarpııtığı Mo~olist~ •• rupa haritası tamamen karıştı. 

garbi taraflanndadrr. Bilhassa bu 'Mançurya hududu bugun cıddı Bazı memleketler makaslandı. 
nokta da müstakil Rus - Japon' lbir tehlike arıetmektedir.. bazıları büyüdü, bazıları silindi. 
menfaatlan bugünkü çarpışmanın Japonlar uzun tecrübelerden Yerine yeni -devletler kuruldu .. 
esasını tetkil eder. ısonra bu mıntıkada muvaffak olL Yine umumi harbdenberi Av· 

Sukiang Çine bağlı olduğu haL mıyacaklannı kesdirdikten sonra nıpa idarecileri ayni yolda yürü. 
de, çok eski zamandanbcri müsta- Çin üzerine hareket etmişler, fa. yerck yirmi scnedenberl sulhün 
kılım idare olunmaktadır. Esasen kat akibetleri yine onları Suki· muhafazısını temin ettiler. Muhtc 
memleketin vaziyeti icabı Suki- ang da Ruslann karşısına çr'kar. lif devletlerde, muhtelif krallar, 
ang cenubunda dağlar ile ~evril- mıştır.. reisicumhurlar ortaya çıktı. Mem 
miş ve Çinden tamamen ayrılmış- Bu hadiseleri Japonyanın Çin leketi idare ettiler, sonra yerleri. 
tır. Hatta Sukiang bütün ticareti fütühatı ve Avrupadaki totalitet ne başkalarını bırakarak çekildi
ni de Rusya yoluyle yapmaktadır. devletlerin tutmuş olduklan siya- !er. Veyahud öldüler .. 
Sukiangdan Çine uzanan bir .ka. setin Uzakşarktaki aksi olarak Her memleket bir çok defalar 
ra yolu bile olmadığı halde Suki· izahı mümkündür.. devlet reisi değiştirdi. Ancak bir 
ang hem kara, hem de demir yolu Stalin ve arkada~ları Japonya. prensib daima baki kaldı: Sulh .. 
vardır. nın fütühat emellerini çok eski.den Faka.t,, ne yazık ki, son zaman-

Sukiang ham madde ve bilhaL sezmişler ve 'Mançuko hududu bo. larda sulh de boğazlanmak tehli· 
sa maden cihetinden fevkalade yunca mükemmel istihkamlar te- kesindedir. 
zengindir.. Cenuptaki dağların, sis etmi§leroi.. FRANSA ve ISV1ÇRE: Fıran- • 

1 1 d d ıet isl·-· ··aa ti d" kral Aibert tarafından ıdare cdıl-
§İmal ve prk yamaçlarında emsal. On sene evve tamam anmıt o. sa a ev re ıgı mu e ye ı . . ş· a· . ıh~ k" . .. .. 

la b l 1 b~-c J ıa - :ı.. "'d - • d mıştı. ım ı ıse a ım1yet uçun· siz altın madenleri vardrr. Esasen n u aşı maz set er u un apon sene o ugu ·naı e, yırmı sene e .. Le ildd d 
ffaki . r- lt a let .. d -· 'şti u:· cu opo a ır. 

Sovyetler bu madenleri iıletme~e taarruzlarını muva yyetsız ıge a ı ev reısı egış?1~· r . .ıvı.u- ROMANYA ve YUGOSLAV· 
ba•lamı•lardır bile. sürükıiye bilecek vaziyettedir. tarekede Fransa reısıcumhuru 

:s :s YA: Romanya ile Yugoslavyanın 
Dı• Mog-olistana gelince .. Sov. Bugünkü Uzakşark hadiseleri, Raym.ond Poincarc idi. Ondan d 

:s vaziyeti karışıktır. Romanya a 
Y

_. Ruıya bu mıntıkayı u ... ı.. ..... k- Asya krt'ası üzerinde emperyalist sonra, bugüne kadar vazife al. 
.... ~ kral Ferdinand öldükten sonra, 

tan gelecek taarruzun ilk hedef 0 _ alyaset ıtaklp ıeden iki devletin mış olan beş devlet r eisinaen yal-
1 

b"" .. k _
1 

IT 
1 

tal 
. . • usu en uyu og u :\.aro un ıta 

larak 'kabul etmi• ve Moğolistan mcnfaatlerının çarpıımıı olması • nızca M. Albert Lebrun ıle Gas- . . b 
00

. d F k 
:s dı t Du ed" l"k d geçmesı ıca ıyor u. a at, o 

ile daima iyı' münaacbetter muha- r. on mcrgue y ı sene ı ev. . 1 l k k 
B · • had. ı · 1 - · d ld b"l - le a· - 1 tarihte Karo mem e etten uza -faza etmi•, hatıl 1924 ıeneainde wı.u sıyası ıse enn son re ennı o ura ı mı§ r, ıger c. _ . . .. 

:s •• ı d k' - k' f ·1 d · h · p 1 D h 1 p ul D ta bulundugu ıçın muteveffa kra-Moskova ,hükiuncti Mo~listanı i:un er e ı ın ışa ı ı e e ıza ı n au ese ane , a oumer . . 
6 " kil d AI k dr ,.1.11 d h b. lın torunu Mışel tahta ge.Çıruş ve 

himayesine almı•tır.. müm · n ür.. ve e san e .D ı cran ep ır- 1930 d lek d . 
:s M A d . k ıtı ·r -- a mem ete av et etmış 

19'25 senesinde de Staline, . • en anca a sene vazı e gor- l Ka l wl . tahta ., ·· lerdir · o an ro og unun yenne 
Mofolistan taarruza uğradıfı l•tanbu} muF~ a· . . ed lt d geçmişti. İcab -ederse Mişel ikinci d a 'ıi1nsa a, yırmı sen e a 1 ey 
takdir de Sovyet Rusya or usu- 1 t . . d -· _ "k 1 . ed defa tahta çıkacaktır. 

bcd · · ı · bu Tı'caret ve Zah·ıre Borsası e reısı egışmış 1 en, svıçr e . 
nun ihar eceğını aöy CID1J, mütarekedenberi geçen yirmi se Yugoslavyada da vazıyet .ka· 
tekilde Moğolistan - Rwsya., müı· 27 • 6 - 939 ne de tam yirmi devlet reisi değı~ rı~tır. 1918 senesinde tahtın va. Fr.an!J!l Oumhurreislerinden 

6 8.) lık 

1 yıll ık 

8'Z0 •• 

1(i00 -

uırl•l1 
l'ariredeo Balkan 

dilŞlllif için •.l da oluı 11;uru• il 
Posla birlığıoe girmeyen yer 

,ıarıı 
.ayda )'elınış beşer kuruş 
med ı lır. 

oıP· Abone kayJını bildireD 
tup ve teigral ücrelını. • 
pnrasının posla .-e.) a bank• 

1
Ji 

yollama ücretıni idare kendi 
ıeru.e alır. 

J ürkiyrnin her posla nırrkulııd' 
r AKI r o abont 11fUlllT· 1 
Adres degrşllrme ucreU 

25 Lurustur. 

tı...A.N CCHETLERl 
·ro • 

Ticaret f!Anlarının 51ntı .. ,. 
sa tırı sondan itibaren llAn f/J 
raı:ınnda 40; iç sayfalard• J 
kuruş: dördüncü ıa)· rad• 
tkinci ve üçüncüde 2; birla~rt· 
4; başlık yanı kesmece ~ 
dır. . •• 11 

Büyük, çok devamb, lılır 
renkli ıl!in '"erenlere a)Tl •it' 
i nd ı rmeler yap ı lır. Resnı1 fl~D 

rultdJ'· 
rın santim · satıra 30 ı.-u 

TiCARi MAHl\'ETTE oı.~ııvl\~ 
KCÇCI\ ILA.Nl-'-Il 

8ır defa 30, ıkl <dehısı f,O, O\ 
defası li5, dört defuı 75 •• ..... 

,. •>' def ası 100 kuruştur. "'ç ıtıed" 
liın verenlerin bir defası 11 A tarı 

''n clır. Döl"I satırı ııeren fi 11 bt" 
fntla .satırlan beş kuruştan 
sap edi lir. 

Jli:mtl kuponu 
kücük ilıin tarifesi 
indirilir. 

terek .hududu teıkil etmi§ti. FİYATI.AR mi§tir. Çünkü lsviçre kanunları- risi bulunan Aleksandr birinci Dumerg 

da~:ı ge=~~li:~~~!::. Buğday yumuş:ık 5.32; nuğdıu na göre devlet reisliği müddeti Piyerin ölümünü.1?1üteakib ~h~a bur edilmiş ve o tarihlerde baı;ı· ·~~~~~~~~~~ 
".O!< 5 20· B ıı..ıaA k ı ""'2· bir senedir. Ve bir sene reisi cum çıkmış. Fakat, bılahare kenclı -ce l l d bili h bd M A ~ hası bir milyon beşyüz bin 'kilo. sert ... , ., - . • UeuuY ızı ca .,,., , • . . . d anuş o an a ar c . za-

metre murabba, Dış Moğo!.ista. Çavdar 4.25 - 4.30,; Yuııır 4.15; Keten hurluk yapan, müteakib sene in- ~ır suıka~e k~r.1>a? ~tmış ol u. na hükümet tarafını müdafaa ct
ıohum. u 9.28,5; Y_q.pak•J A.,~dol> 53_, tibab olunmak hakkını kaybeder. gundan. . oglu ikincı Pı .. ene tahta. m'ış fakat, g eneral Franko galibi 

run ise iki milyon beşyüz bin ki· 2 " .. t B tl ta k d Peynır beyaz 4.0;ı - -u.--; I eynıı . k geçmı§ ı. u sure e mu re c en . . h . .. 
lometre murabbaıdır. kaşar 46 • 60 ; Sansar der~.i 2500 _ KRALL~R: Avrupada bır ~o beri Yugoslavyada Uç kral değiş. ye_tı elde edince. c~m urıyet reJl keti idaresine aldı. rııPtJ 

Ruslar Moğolistan üzerinde çok .C6000; Knndıız derisi 1300 - 1G40 krallık ve ımparat-0rluklar da var . ld mı de sona ermıştır. ALMANYA: Almanyada 
müsbet bir tesir yaitmqlardır.. k:unı~. dır. Bunlardan altısı mütareke· mış 0 

u. 
1 1 

_ Bu şekilde mütarekcdenberi rekeden sonra, hali firarda 11" ~ 
En iyi mallarou Mon_gol piyasa.. GELEN denberi ayni .kralın idaresindedir. YUNAN STAN ve SPANY A · ispanyada üç devlet reisi daği~- nan Kayserin yerine Fr~c: 
]arına göndermelerü halka çok Buğdny :!88; Arpn '22; THlik 24; 29 temmuz 1900 tarihindenberi Yunanistanda ikinci Jorj krrJ miş oluyor. ber isminde bir sosyalist .ifçJ::JI. 
doğru muamele ae bu1unmalan, Un 64; ÇaYdıır 36; B. peynir ~6'. üçüncü ~uel .İtalyayı idare Konstan~ı:1n yerini al~ıı;ıtı192:. INGIL TEREDE: Mütareke. mişti. Biliharc 1925 s.~,-, 
MongoUan Ruslara bılğla:mııtır .. Kaşar 16; Mmr 379; Z. :rn1iı ~8. etmektedır. 22 ha.ziran 1906 dan· F~~t.. bılilıare cumhurıyet reJı- d.en sonra lngiltcrcdc üç kral de. Hlııdenburg devlet reisliğill1 
Bu mıntika uzun mUddet Japon- Susnm lO ton. beri yadinci Hakon Norveçte, ~ nunı kabul oden Yunanlılar bu şe ğişti .. Beşinci Jorj, sekizinci Ed· ne aldı. 19394 senesinde de 
Jar ve Ruslar arasında ilıtiWlı GlDES kanunuevvel 1908 denberi be- kilde uzun müddet bir çok devlet vard ve altıncı Jorj. bir işçi olan Adolf Hitler ftle" 
olduğundan bazı kiım.eler Uzak- Mısır 246; Tiftik U: '\'apak 13; ·şinci Güstav lsveçte, 1912 denbe- reisi değiştirdikten sonra yine Flı)landiyada beş devlet reisi iktidara geldi. _.tf 
prlctaki hallan Ruslardan nefret K1l SO; Kepek 198 :ton. ri onuncu Kristian Danimarkada, krallıkta karar kılmı~lardı.r l935. değişmiştir. Bu memleketin kur- Böylece Almanyada mü~ 
etmekte olduğunu söylerler.. Bi· Za . 1918 denberi Boris Bulgaristan. İspanya ise 1931 senesmc ka- tane.ısı g eneral Mennerhcim ilk dcnbcri dört devlet reisi değll" 
llkis halk Japonlardan nefret et. yı da, hilkUm sürmektedir. Bunlar. dar üçüncü Alfonsun idaresinde 

1 
cumhurreisidir. • ve şu alternatife olmuştur: wJı 

mekte ve 1922 acncsinaeld iagal tsıanbul lshallt Gümrügünün dan maada bir de kraliçe, Hol- bir krallık idi. Bu tarihten sonr&. :ifa.carista.n 1918 senesinde cum Bir asker, bir işçi ... Bir ,p-
harcketlerinde yapmış oldu'.klan 58226 numarnlı beyannamesini ve landa kraliçesi Vilhelmine 1893 cumhuriyet kabul edilmiş ve M. huriyeti kabu1 etmişti. Kont Mi~ bir işçi. .. 

k tl. lb1r .5SSklbiraya .allı 31°
951tnuı~ar~ı~ _dalepo denberi memleketi idare etmekte· Alcala Za.mora ilk rcisicumhurlu- Karoli cumhurrcisi idi. 1919 sene Bu hesabı.ara go'"re devlet .JI zulüm ve a ıaım tilrlil unu. ma · uzu zay o muş ur ı en ısını a- - · ıv-

tamamaktadırlar.. c:iğunilnn eskisinin hükmü yoktur._ dir. ğu yapmış. Fa.kat, 1936 senesınde sinin bir kaç ayı zarfında M:ıca- değiştirme rekoru lsviçreülC 
Uzakıarkta Rus - Japon men~ 11arutun Yarman. Belçika da 1934: senesine kadar tazyik neticesinde istifaya mec- ristnn komünist diktatörlüğü i- dir . 

• 
~••••••••••••••·~~-~~~~---~~~~~---~~~ ~h~~=~ellidi~~.~m~~=~~~~e~~7la~~~h~~~;~ değilim. Beni .soyan herifin katiliyim. dığına, azap ve iıkence duyduğuna kardeşini hapisanede ziyaret c~ 

Kı" ,. V :; l...., Katya, sa1an benden igrenmc. Di- şaşıp kalıyordu. Hepsini unutmağa ka. ve uzun uzadıya tasarlanmrı bir f 

arama zo ~arae-.: er mitri bir katil olabilir, ama hırsız as?a.. rar verdi. Bir ay böylece geçti. Bir teklifinde bulunmuştu. ·(J 
Y Senin kibrini sekmemek, aşkına katlan. gün, Smerdiyalı:ovun hem vücutçe has. Bu plcinın zihninde yerlet--nesit r °' 

Yazan: Dostoyevski 
·~-

Çe.trmı Hakin 56ba Ceqlu - '!19 ,. .. 

bu ipe sapa gelmez, saçma sapan satır 
lan karalamrştr. 

Bir ayyqın, kansına, yahut ev hal· 
kına anlattığı başı aonu birbirini tut
maz kavga hikayelerine bcnziyen bu 
mektup, saçma bir feydi. Hatıl kiğıdı 
da 'kaba, kirli ve arkamda bir hesap no. 
tu göriinen berbad bir halde idi. 

lıte mektubun metni: 
"Mcşum Katya, 
Yann para bulup senin üç bln ruble

ni vereceğim. Allahaıamarladık hırçın 
kadm, benim zavallı aşkana da elveda. 
Evet artık fU işi bitirelim. Yarın önüme 
gelene bşvurarak ~a istiyeceğim. 

Eğer vermulerse, seni namusumı'l 
temin ederim, ki gidip babamın kafası· 
nı patlatarak yastığı altındaki üç bin 
rubleyi alacağım. Yalnız Allah vere de 
tvan yann gitmiş olsa ... Bir kürek m:ıh
kumu olarak rirgüne sürilleceğim ama, 
ı~nin pnranı iııde edeceğim. 

Seni yerlere kadar eğilerek selft.mlar 
ve aHıru dilerim. Affet, yahut daha iyi-

si affetme J Böyle kalırsa'k daha rahat 
oluruz. 

Prangayı, sürgünü ıenin aşkına tu. 
eib ediyorum. Çünkü bir başkasına vur. 
gunum §imdi. Bugündenbcri onu sen 
de pekiyi tanıyoBun. Artık beni nasıl 
affedebilirsin? Beni .ayan herifi geber· 
teeefim. Şarktaki mı.danan& gitmek i· 
çin hepinizden aynlacağım. Senden de, 
ondan da. Çünkil bana i§kenee eden yal
nız sen deği:lain. Allahanmarladık !,, 

Hamit: I 

''Sana hem linet ediyor, hem tapıyo. 
rum Katya. Kalbimin vurduğunu duyu. 
yorum. Onun içinde bili sana a:t inli· 
yen bir tel var. Ah fU bl.bim bir çat· 
laaat 

Kendimi de öldüreceğim; ama o u
navan tepeledikten sonra. Ondan çaldı. 
ğr üç bin rublemi alarak, senin ayakla.. 
rına fırlatm'lhyım. 

Senin nazrında bu suretle sefil bir a· 
dam olacağım belki; fakat bana hrrsız 
diyemiyeceksin. Uç bin rubleni bekle. 
Bu para, canavarın yastığı altında pen· 

mamak için katil oluyorum.,, ta, hem zihninden zoru olduğunu ha· Smer.diyakovun marifeti idi. ÇürÜ'iJ 
tkinci hamig: ber aldı. Genç doktor "Varvenski,, Mityanın caniliği meydana çık•' ; 
"Ayaklarını öperim, Allahaısmarla. muayeneden sonra: "Bu herif delire. hüküm giyerse, ivanla Aliyoşanıtı 

dılc K:atya !,, cek !,, hükmünü verm:şti. ras hisseleri kırk binden altmıı ye tı' 
''üçüncü hamiş: Ayın sonlarına doğru, tvan, ken.di. bine cıkacağını söylemişti. lşte ~,.J 
''Katina, Allaha dua et de bana pa- sinin de pek fenalaşmakta olduğunu şimdi böyle bir firar planı hazırla>""·.., 

ra versinler. O vakit kan dökmiyece. sezmeğe başlamıştı. Katerin İvanovna. kendisine d i,;şecek elan parayı bıJ., 
ğim.. Ah, eğer vermezlerse ellerim kana nm Moskovadan getirttiği doktora kcn ğurda harcamak ve vicdan rahat.ıf\J 
bulanacak, öldüreceğim. Öldür beni dini baktırıyordu. lki gene.in araları da vuşmak istiyor gibiydi. Bu sıııi 
Katina!,, yine bu devirde gerginliğin en son de· o mel'un herifin ruhuna soktuğu ,.,r 

''Senin düşmanın ve esirin, recesine vumıştı. Birbirine .düiman tan kurtulacaktı. 
''Dimitri Karamaz<>f,, iki a§ık haline gelmişlerdi. Katcrinin Hapisan~den dönerken 

lvan, bu mektubu okuduktan son. benci geçici, fakat pek ateşli bir a~!da tam tersine içini fena bir sıkıl\ 

ra, katilin Smerdiyakov değil, Dimitri Mityaya dönüşleri, İvanın canına tak kapladığını duymuştu. Kendi kefl 
olduğuna inandt. Cinayeti iıliyen Smer demişti. ne: 
diyakov olmayınca, bu kandan kendi· Şaşılacak nokta şu idi, ki ta Aliyo. - :Sen bu otuz bin rubley!, 'Y-.J. 
sine de bir leke srçranuyordu. Mektup, şanın hapisaneden dönerken Kate. haksız bir mirasın vebalinden JcuttY" 
hakikati bütün çıplaklığile gösteren rinaya uğradığı akıarr.a gelinceye ka.. mak için değil, galiba kendimi de 
bir vesika idi. Artık, Mityarun suçlu • dar, h-an, genç kızın bir kerecik o1· cinayette ortak hissettiğimden '6 
luğu hakkında hiçbir tereddüdü kalma sun, Dimitrinin suçluluğundan şilp!1c harcıyorum. 

mıştı. Mitya ile Smerdiyakov arasın.da ettiğine dair en küçük bir imasını bi. Diye soruyordu. İçinde yerl ~~ 
ise zaten her hangi bir suç ortaklığı le işitmemişti. bir sızı ve vicdan azabı vardı. r 
akla bile getirilemezdi. Bunları cüşU. Şunu da kaydedelim, ki tvan, Di. şu son ayda bilhassa gururu pek 
nerek içini ferahlattı. mitriye karşı gönlünde günden güne incinmişti. Bu mevzua .sonra yine 

Öyle ki ertesi gün, tvan uşal:ta büyüyen bir hınç du>--uyor ve kendi neceğiz. 

bir gece evvelki konuşmalarmr ve o kendim tahlil edince bu hıncın Kate. tvan, Aliyoşa ne son konuştulO 
yarım adamın istihzaya benzer :sözle. rinanm Dimitriye dönü!ünden ziyade ce, evinin kapısında ve eli çıngır' 
Tini tamamile unutmuştu. Hatırlasa bi· Mhyamn bab:lsını öldürdüğünden i· kordonunda iken, birdenbire Smtt"& 
le nefretten ba~ka bir§ey <!uymuyor. leri gcl::li~ni anlıyordu. kova gitmcğe karar vermi~i. 
du. Birkaç gün sonra ise nasıl olup da Ev~t muhakkak iş böyleydi. Bunun. CI>ttaını var) 
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~oman Milli 
'G .. .. unun meseleleri: - ,......., __ ----..-................... --...... ..._. .......... --.. W-"'-4 llARMAN SONU Buğdaylarımız 

niçin pahalı? - 41 -
~fr-..ıun üstün: nadide (hors 
k.\'re) ler. İtalyan jambonla. 
:•ıuıaız turşuları, İsviçre, Ho. 

tftarıPeynirleri, Milano tere. 
'. şişe eişe hardallar, 
t anglaiae) ler. 
~ıı Amer, Vermut, Bitter, 
\ illa. gibi aperatifler gözük. 
'-ot; §arap marap, şampanya 
~~ya şi.§esl de görünürde 
~ Anl~ılan şu ki ekselans 
~ olizın taraftarlarından .• 
~rla.nnda hala çapkın pı • 
, ve zihnindeki de dilinde: 
., ~e ekmel bir piyano çalış, 
<ıt!Lf b" JA'-'-d• bb• 1 be· lr CUUil ı 0 yara, 1 ••. 

~ ı cemali arzum veçhile gö. 
ltrı: (silhouette) muhakkak 

'il!ferek fiıyonomi, gerekse 
~· (•tature) itibarile bari. 
~ bir gey .. 
'~ teali, beyaz keten elbise. 
ıı~U§a.k hizmet ediyorlardı. 

~"' kaplama geniş bir tabak 
'tlti 1?antar garnitürlü rosto 
~- 1tnık, önlerine bölmüşlerdi. 
~rinde neşe kaynıyan Be

tade birden ciddi bir tavır 
<lı; kaşlarını çatar gibi yap. 

"~Ugün hayatın her bir saf. 
.. a kadının gayet mühim bir 
~ı Var. Bu yer (certitude 

111tta.tique) olarak müsbet • 

' 1 llıç şüphe etmeyin ekse. 

~ \' ~lnız bugün. bu arsada 

1• kUrei arz Uz.erinde insan 
~t\ mahl\ik belirdiği, cemiyet 

1 e Ya§amğa başladığı za • 
ll'dan, en pre fstorik anlar -
l'i kadın daima çok bariz, 

t'adikal roller oynamıştır, bu 
kkak! .. 

r ~a.h.zı hakikati beyan bu. 
, ~<>rsunuz!. 

11 
'l"arihin az çok sarahatle 
~ltiği (Antiquite) devrele • 
'Mısırda, Mewpotamyada, 
e, eski Yunanlılarda, Ro. 
arda, yalnız içtimat halde 
~devlet ve hüktımet işlerine 
k eden pek çok hususatta, 

~ Politik ve entrikli işler. 
!lsi latifin şayanı hayret te. 
l:ıılişa.hede edilmiştir .. Ya • 
ltıı' 
ı.a·~k vclii §ilphc! .. 
~Necip Melhamc, bir hakim 
1le tutturduğu mukaddimeyi 
' devam ettirip 17 nci ve 18 
ı3lıırın Fransa.smda 14 üncü 

lncı Lui'nin dahili ve harici 
. te buM.lll sokmuş (favorite) 

~~· Napolyon gibi bir dahinin 
~ :'Oarat hususunda müteaddit 

ar Uıtihdam eylediğini, şim 
de bile en büyük Avrupa 

~llerir.deki zimamdarlarm 
~ation) meselesinde kadın. 

istiane ettiğini söyledik
'onra, yemek veren ve tabak 
İren ~C\8.klara, 
Cıkın dışarı, kapıyı çekin. 

olunca sizi çağırırım! de. 

~ı kagıya iki kişi oldukl~
. 'tlde, sesini yavaşlattı: 

~eı;hur (diction populaire)i 
tlltyalım: (Melez la !emme; 

~Chez la fem.me). Binaenala . 
§u güzel kadmla temas et. 

enI!}tesinin ahval ve hareka. 
ltıunda ondan malCimat edin. 

Sermet Muhtar 
- Kanaat hasıl ettim. Ha.kh. 

sm, az çok yüksekçe bir familya_ 
ya mensup. Kocası da varmış; 
Vanda, Bitliste vali imiş, o daca. 
libi ehemmiyet değil. Anadolunun 
şark vilayetlerindeki valiler ihti. 
yar, seksenlik, (octogenaire) za. 
vallılardır; hepsi de menfi, 1s -
tanbula ayak atamaz kimseler -
dir .. Bu cihetleri teemmül bile 
zait. .. 

Sofrada.ki tabaklar sıyrılmış . 
t l. Alt tarafı gelmiyordu. Misafir 
ağız açacak hıdde değil.. Şura. 
t ·kta son nefeıJinı verip kurtulsa 
bı:tri... 

Kim kimin halinden anlıyor? 

~It·lhame Bey hazretleri çenesin. 

- Ôyle zannediyorum ki daha ta.ze bir balık yemi-§tim.: 
- ihtimal cf cıı.dim, f alro.t muhakkak burada yememişsitıizdir. 

1 Radyo ve Tiyatro 1 

Ucuz buğday satabilmek için 
ne gibi tedbirler almalıyız? 

Bir mütehassısın fikirlerini neşrediyoru1 
Hariç memleketlere ve bilhas· ( ğini, yiyeceğini, şekerini, sabun 

sa son zamanlarda aramızdaki nu velhasıl bütün ihtiyacını te · 

ticari münasebetler inkişaf etme etmek ister. Yani köylünün y 
ğe başlıyan İngiltereye neden gane geçim vasıtası bir kaç :t::>i 

buğday gönderemediğimiz hak. kiloluk buğdaydır. Onun para · 
kında dün muhtelif ihracatçı ve le bir sene geçinecektir. 

I tUcca,rla.nn fikirlerini yazmış. Aynca yine vergisini bu bu 
tık. İhracatçıların ve buğdaycı}ık daydan verecektir. lşte bu 

cıe: 28-6-939 Çarşamba j Fr. Schubert • Gene kıı ve ölüm !l.i la uğraşanların bu yolda göster· den bugün.kü vaziyette buğda~ 
- Bu v;bi, İstanbulun yüksek ~ ? _ _ . cd) 5 - G. Yerdi • "Simon Bocca. dı"klen· en baAlıca sebeb bugyday 

( T ) 
0 Ün · f t d kof 1.:.30 Program, 1-.35 Turk müzı. ııegrn operasından Flesconun ro- la' • köylünün elinden ucuz alma 

mı !eu 8 ~ ıs ına e en, ' C: - Pi. 13 Memleket s:ı:ıt ayarı, ajan' mans;: 22 Müzik (küçük orkestra • larımızın cihan piyasasına göre mümkün değildir. Bu talcdi 
(futıle), (betı:ıe) olmakla bcra · ,.e meıeoroloji haberleri. 13.15 • 1 ı Şef: :-;ecip Aşkın) 1 - Julius ruclk bahalı oluşu idi. köylUnün giyeceksiz ve hatta a 
ber davalı vazıyette bulunanlarla ,füzik (Ri;.nseti cumhur bnnrlosu .• Hülya (vals) 2 - J. Strauss • Df. Acaba bu babalılık neden ileti kalma.sına sebeb olunacaktır. Kö 
\!r.siyetin milşkUlatmı bilirdenim. Şl'f: ths:ın Künçer): 1 - E. HeeYcs n:ımiden (esra~engiz ,.als) 3 - Em 
I ~ k b 1 d d ı b k H" ı k 2 J ' geliyordu, bunun önüne geçile- lüniln buğdayını ucuza alabi \ecnne a ra a arın an maa a • · ı o omo ·o: ın şar ·ısı. - · ıncrich Kalman • Cambazhane pren. 
sile selamlaşmaları bile ademül. Fucik - Kış rüzsArlnrı (Yals). 3 - sesi operetinden (potpuri), 4 - J:ıc mez mi idi? lşte bu mühim nok· mek için onun büyük tarlalar 
imkandır. Halbuki Göksuda, Ka. G. P.ıırcs • Konsc~ u,·ertiirü. 4 - Tsc. Grit • Mayıs ihtişamı (\"als), 5 - talan da salahiyettar ve müte- sahib olmasını ve çok mahs 
\enderde peşlerine çakın güru . ·1:ııkm sky • l!ozın ş:ırkı. 5 - Mas- Jac Gril • ~larş, 23 Son ajans ha. hassıs bir zatten sorduk. Şu ce- elde etmesini temin etmelidir. 

• _ ~enet - "Le cıd" oper:ısının ontraktı bcrleri, zirııat, esham tahYilAt, kam bl aldık 
hunun en aşagılarmı takarlar 19 p 9 va an : cak bu takdirde bug-day ucuz fi ··· ı·e balet pnı .:ıla rı. rogranı. 1 .o;. biyo • nukut borsası, 23,20 .Müzik 
Kaykları yanaşır; mektuplar te. rnzik (Yalslnr. Pi.). rn.15 Türk mü. (Cazh:ınü _ Pi.), 23,55 • 24 Yarın- ''- Evvela §UDU söyliyeyim ki atla da alınsa mahsul çok oldu 
ati eyler; geceden sonra da ran. ziği (Fasıl heyeti). 20 Memleket sa. ki program. memleketimiz ancak dört beş se ğundan köylünün eline kifi pa 
devula§ırlar .. Ben art.Ik lstanbu • :ıt aynrı, aj:ıns ve meteoroloji haber- y b d I d nedenberi buğday ihracatı yap- ra geçebilecektir . 
lu telakki edilirim. Pek ya.kında !eri. 20.15 Konuşma. 2o.3o Tü~k mfi. a ancı Ra yo ar an maktadır. Bundan evvel kendim~ 2-Toprağını ekecek köylUn 
da kabineye gireceg-im. Mevkii r.iı.!ı <~rüşterek ,.e solo tesnnnı) 1 - Seçilmiıt. Parçalar t k k d d h. b -d · 

. tın• b" ~ih:ıvent pcşre\"i. 2 - Ismall H:ıkkı x ze ye ece a ar a ı ug ay ıs vesaiti yoktur. Bir çokları sa 
mı oze e 1§ ır şahsım. hey_ ~ihnr<>nt ağır sem:ıi _Seni hük. Program Türkiye saati ii:erine tihsal edemiyor, hariçten buğday panını ve hatta hayvanını bile 

ııe ıi{jledeıı sonraki saat olarak veril- ı d k ş· d" d "hra t 
(ldee fixe) hasıl edişim de gör. 

gümün de, tecrübelerimin neta • 
yici.. Gayrimümkün, (impossible) 
yoktur bu dünyada!.. 

mü e:wl. 3 - Rukıın - Nihavent şar. miştir: a ıyor u . ım ı e ı ca yap ra ile alır. Köylüye vesait temi 
kı • Ne yanan kalbime bakdı. 4 - 1 . tığımız memleketler içinde belli etmelı"dı"r. Bu onu kı"ra vermek 

1 • 9.45 ,ılle: "Aryan'Jıı :'\fad Snkal,, 
Ut t:ıksimi. 5 - Sela ıallın J>ııı:ır · başlısı !talva ve Alman'-'adır. 

(Dukııs). .J .J t k rt k b ğd ~il1a,•cnt şarkı • llilliı yoşıyor. 6 - Fakat, son zamanlarda bunlar en u araca ve u ayın 
S:ıılcllln Ka~·nak - Nihavent c:ırkı 9·45 Rcnne~: "Saımon'ln D:.ılila,, kendi ·ne d h ktilf tsi 

J v (S:ıint - Snen~). da fiat fazlalığı yüzünden mal aL 51 a a e z, ucuz 
Corcide yalnız sükut ve dinle. Göniil nl'dir bilene .• 7 - r\ihın-enı mamag-a baA!atnışlardır. Bugwd"y mal olmasını temin edecektir. ,arkı - H:ıtırımdan hic çıkm:ıyor. S lO. .Xapoli grııpu: "Alev,, (Res· la' cı. 

me ... Karşısındaki yine başladı: - Art:ıki • Nihavent şnrkı - Kokla. plghil · cihan piyasasında hemen ekseri. Bunu hükumet geniş bir teşki 
- Mel'uninin, hinzırlarm hak. sııın saçlarını. 9 _ F.ııiz Knpnncı . 10.45 Beromünster: Çaykovski. yetle serbest döviz yani nakid pa 18.t kurarak yapabilir. Hariçten 

kmda malUmat toplama.kmecburi ~ih:ıvent şnrkı • Gel gfizelim ç:ımlı. l0.45 Straslıurg: Ravel, lhert. ra ile satılan bir madde olduğll köylü için gelecek ziraat malze-
yetindeyiz. Ahval ve harekatları ·ayn. 10 - Refik Fersan - Nihavent ODA l\IUS1K1Sl VE ıKONSEm~ER halde, biz buğdaylanmızı çok mesinden gümrük alınmaz. Bu 
fevkalhad calibi şüphe kesanlar. ıışrkı - Kız sen geldin çerkeşden. 8. Eyfel kulesi: VJyolonçello s~ fazla yi.lksek fiatlı oluau yUziin- !etler köylüye dağıtılarak parası 
Bunl hareketlerini (mou 21.10 Haflahk posta kııtıısu. 21.2:. mıtası "' k 

arın ' - Neşeli pliiklar - n. 21.30 Müzik (O. · den bir kaç memlekete mal mu ço müsaid §artlarla alınabilir. 
t) 1 ( tt ) etm k 9.15 13erlin: Pfilzner programı. 

vemen . a~nı . gue er e da mrıziğl • Pl.). 22 ~lüzlk (Küçük 9•15 Münih: Şarkı. kabili gönderebiliyoruz. 3 -Buğday bahalılığına sebelı 
mecburıyetındeyız._ ~val v~ ha. orkestra - Şef: Necip Aşkın): 1 - 10. Yar,o'"a: Chopin'den parcal.ıır Buğdayımızın bahalı oluşunun ~lan amillerden en mUhi~ nak 
rekatlarını günü gimune takıp eL Franz Lehar - Çore\"iç operetinden 10.30 Stutıgarl: Bariton, piyano. bir çok sebebleri vardır. Bunla- lıye ~as.~fla~dır. KoylilnU~ 
mek mecburiyeti katiyesindeyiz. potpuri. 2 - Lcopold • Karlshad hn ıı.20 Dcrlin (Uzun d.): Triyo ve~. nn b lı 

1 
lı . t1 . mahsulilnu sahillere kadar getı· 

.. . . . tırası. 3 - Grieg • Pcrgünt süiti Jl.4 5 1I b S 1 k aş ca an a m vazıye en, bil k . . b. k 
Beşa.re zade, gozlerı dimdık, .t - Jac Grit • Marş. 23 Son aı·an~ am urg: . n on or ·estrası. köylünün vesaitsizliVi ve nak re me ıçm ır erre trene ka· 

l'> Prağ: Çek musikisi. 
1
• sraf1 dır 0

• • dar hayvanla veya araba ile bir fevkalade ehemmiyet üzere di. haberleri, ziraat, esh:ım. tnhviliıt -· t ıye ma an • kli 
yordu ki : 'mmbiyo _ nu!ı:ııt borsnııı (fiyat>. 2s. HAF F MUSİKİ YE OPERETLER na ye masrafı vardır. Ondan 

_Komplike bir vaziyet karşı. 20 Miizik (Cıızb:ınd - PJ.). 23.55 • 24 0.45 E~·fel kulc'li: Hafif parcal:ır. l-Bizde buğday memleketin sonra da mahsul trene bindirilir. 
sında bulunuyoruz. Bu vaziyet Yarınki program. 7. llerlln: Ham parçalar. muhtelif noktalannda dağınık şe Ve ancak bu suretle sahil şehiri. 

ille b h P 7. Hamburg: Halk prosrnnıı. kilde ekilir. Yani hemen her vi· ne getı·n·lir. Bunlardan bilhas., ... kaçırılamaz. Ktiç ir teah Ur 29·6-939 er•embe ·~ 
~ 8.30 \'nrso,·n: Radyo orkestrası. !ayette veya köyde küçük küçiik l l" 1 t k 

büyük bir tehlikeye meydan ve. 30 P ., 12 3• T- _ . 9_10 Kol~n":ı: Sercrıntl:ır. b. 
1 

b _d · ucuz oması azımge en ren na 
. . h . • l 2.. ro,.rnın. ··" urk muzı. J ır "Ot ug ay tarlaları vardır li f" tı d. - · d d rebılır; maazalla meşum. bır a. i,•i: ı - ~işalıurek peşrevi. 2 - 7.h.·:ı 9.15 Saarbrücken ,.e bazı Avrupa w,. • ye ıa an ıgenn en aha ba.. 

k bet uh ed P d h Bugda.y ekenlerde fakir az ser hahd k d k. ı· Urf 1 z ur er. a ışa unız, Pnş:ı • !liişahıırek ağır semai - Ey giil istnsyonlnrı: Lt·hnr programı. . . ' ır. 0 a ar ı, mese a a· 
kurretülaynımız efendimizin bun. ne acep slhilei.. 3 - Hasan ağa _ 9.15 Strasburg: Radyo orkestrası. m.aye~~· .~z toprak~ı kıms~lerd_ir. dan 1stanbula getirilecek buğ
ca eltaf ve iniunlarma karşı küf_ ~işahurek şarkı • Camei surhilc. 4 ı O Yiyana: Klılsik sl'renntlar. Bır koylu ancak hır kaç hın kilo dayların bir kilosuna elli para te 
ranı nimet etmiş, sayei hümayun. - Aziz efcııcli - Nişaburek şarkı • t0.10 Pr:ığ: ~azı Çek he tckôrlnrı· buğday isti~sal eder. ~u.nd~n ala sir eder. Bu hiç bir tarafta görlll 
larmda yediğimiz ekmeği kay _ Kırdı geçirdi.: 5 - Nişabı~rek ~ar. n~~ hafı( pa~çnları. cağı para ıle her şeyını gıyece- memi§ bir neticedir. Tabiatlyle, 

k .. l d ( . er ) 1kı - Görmek ısler .. 6 - Alı Rıfat • 11.15 Bukre5: H:ıfıf orkestra. b'lh kli asrafl . 
~tme ~~ e.. urs~.. mıs e Xişahurek ~arkı - Meyleılip bir gül!. 11.45 nircok Alman istasyonları: ~ııri Gencdur ,.c arkn· ı assa na ye m annı m-
ıçınde surunur, saıllık, (men. ınre. 7 - i='şaburck saz senıııisi. ı:ı Yirana musikiı.i. 1 ':ışları 29 Haziran pcr· dirmek hükumetin elindedir. Bu 
diant) lık ederiz! Vazifelerimizi ~lcmleekl snal ayarı, ajans ,.e mNeo. 12. Bııdapeştc:Çigan orkestrası. .:mıbe akşamı Tophane suretle, buğday fiatlannda mU-
derahtır etmekten uzakla.şınıya • roloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik DA~S MUSlKISl .arııbn~ Y~~sck tıyatro: him ucuzlama olabilir. 
lım.. (Karışık program - Pi.). 19. Prog. (/ki SIW{J/l araswda) n•W t ftan .kin . add 

Co . k k 1. ord . ram. 19.05 Müzik (Senfonik parça • tt.ı 5 Istokholın. Jurat Şamil \"aryctesi. d .ıg~~ .:ı-ra. . 1 c~ ~ e· 
rcı e e ıy u. 15 T .. k - ·)\· (F 1 h 11.45 I.ondra (:\'.) . _ ckı koyluye vesaıt temını mese· 

, 1 B Pi.). ı 9. ur · muzıı;ı ası eye. "F.f ı A k 
- Hakkınız ~ar ekselans.. u. ti). 20 Memleket saat ayarı, ajans ''c 12.10 I.ondra {R.). • • erı n ş ·ı., lesi de proğrnmh bir şekilde ça-

yu d kl t ·ı kabul 12.15 Roma Ye Torino "nıplnrı. 1 azan ,.c bestcJe- l · .. r u armızı amamı e · meteoroloji haberleri. 20.15 Konuş. "' n-n Muhlis Sob . ışmakla halledilebılır. Yalnız bu 
ve teslim ediyorum. A Dieu nous 11ıa (Zı"raat ıınati). 20.30 Tiirk ınüzi . ı.3o Radio Norm:ıdle. 3 •· • • h ıı· · k"l h ı:. - hallin. ı Temmuı gun ıçın a ı en mil§ ı, atta. 

1 . 11· hl ı·r k Jnr "e d-To- d \'ARYETE \'E KABARELEH P aıse. e 1 (.'.\lu e ı şnr ·ı " " uı;un et. Cum:ırtesi akşamı imkansız olan, köylüye büyük 
- Cerci, asıl dirayetini, zekA. terine ait türküler.): .1 - Hicazkar 9. Londr:ı (R.): "Roıınıi:ıkout' ". snat 9.30 da Beşik· tarlalar temin etmek ve bu ıru· 

nı, (sagacite) ni şimdi göstere . peşrevi. 2 - Lemı - Hıcazkür şarkı - 10.30 Radlo Eireann: \'aryete. taş Aile bahçesinde retle onlann "Ok mahsul elde eL 
ceksin ... Ba ka k. de-·l an. Son aşkımı c:ınlanılıran .. 3 - Arif 12. Po~te P:ıri~ien: I\nhorr. :. 

ş uruıe gı' bey - Hicazkar şarkı - Bır halet ile PiYES, KONFERA~S \'E ISTA~DUI. HALK mesine çalıgmaktır. Fakat, 2 inci 
cak sen!. • süzdü .... ine. 4 - Arif bey - Suzinak TJYATROSU ve 3 üncü sebcbler ortadan kaldı Sof t d - be · b. ,J KONUŞ~!ALAR 

raya o ur ugundan rı ır şarkı • Papu~una ermek üzere. 5 - Ilu ak~ .. nm Şen ... ·ol nldıktan sonra buğdaylarımız d · · · 8 15 Sottcns: ";\likromngazln". ~ ,J 

yu um su ıçıp kendine gelemı • Rahırti bey - Suzinak şarkı . Bir silı. . \'iynna: "Karanlıkta seskr.. Aile bahçesinde mühim mikdarda ucuzlayabilir. 
yen, önündeki bardağa elini uza_ ri Tarap. 6 - Udi Eşref - Suzin:ık 9.15 Musiki ile ber:ıber. ZÜPPELER 1~te gittikçe artan buğday istih. 
tacak halde bulun,mıyan Corci şarkı • Gün<len giine crzun oluyor. . 
bardaktakin·ı dibm· e kad . t• .' 7 - Mustafa Nafiz • Suzinak şarkı • 9.30 Eyfcl kulesi: Üç kısa pıyes. Vodvil 3 perde salatımızın ihracatından istüade 

ar ıç ı. 10 Paris (PTT): 'Hebe'nin b:ıy. t k b -d la a1nız Ümitsiz bir sevinçle. 8 - Dü~iln A- · NAN OZCAN - e me ve ug ay rımızı y 
~~ t - Emrinize amadeyım· ekse • f!ellerine alt türküler. 21.10 Konuş. 10 "k b. ERTUCRUL ngiltereye değil, bütün muhta" Roma grupu: üc pcrdelı ır :ır 

lans ira.delerinizi harfi harfine mn. 21.25 Neşeli plAkJ:ır - R. 21.30 · SADt TEK memleketlere satabilmek i"in yu-
'<J ' R h' S fl piyes. :ır ~ci zıngadak kalıvermişti. (Iittcralement) yerine getirece _ ~1ü~ik <Şan resitaJi • ~~ 1 

• ~: a~J Uüy~kderc Beyaz- kardaki meseleleri halletmemiz 
ı~t -· . t . ed . 1 harı ton): 1 - Haydn - !\le' o;ımler fNGlL1ZCE HA \'ADlS park da lııı gece: l" d y k b .. k.. . t 

llcı dönüp dola.şıp kendi te. gımı emın enm ··· or:ıtonosundan çirtçi şarkısı. 2 - W . G.30 Lille, nennes; 1.16, 1!.18 HAYRET EFENDl azım ır. 0 sa ugun u vazıye 
.. e ın.i paUıyaca.k? Araya - Mil mersi, teşekkür ede . A. Mozart _ "SHıirli flüt" opcrac;ın. noma 1; ıı.15 .Kolonya, ıınmburg; Yod\"il 3 perde te buğdayı bir ihracat maddesi 
t.ıııu sokuluyor. Bu reyd~ki r im; senden de bunu beklerim dan "füıccn. nun (Para şarkısı) 4 - 12.!'i Yarşo\'a.. OKUYUCU: A l'SET.. saymamıza imkan yoktur. 
~aa: ta anla..::;ılıyor. Ileşarenin zaten!.. dedikten sonra, 
~<>züne fena kestirdi; kafese - Sadedimize avdet edeceğiz! 

~' ak... le başlayıp: 
~ bir mani bulunmadığı gi. - (An.tr parantez) kısaca bil. 
~ enilııü yumuşatacak saikler dir; <> sakallının ne dedindi iamL 
la ~etli.. Bu bir felakettir, ne? 
~- tılite) dir.. - Ziver Bey ... 
~ eoğtik terler döküyor, bel - lşi gücü neydi?. Nereye mü_ 

l)f ntn UatUnde ürpermeler; davimdi? 
Çifte çarpmada; soluğunu - Cemiyeti RUsumiyede a.za .• 

;~renkten renge giriyor. önündeki tabak, çatalmı mı.ut. 
t.-:'1 kıpırdamzyordu. muş olan Necip Melhamede ce -
~ haberi )".Ok; V&P.:. 

E:r nvri akdlının maceraları: 



Fenerbahçe 1 

Ankaragücüne 3-2 nasıl 
At varışları 
Sonuncu hatta çok heyecanll geçli 

Batıray, reisicumhur yarışını kazandı mağlôp oldu? •• 
Oyun ilk karşılaşmıya 

heyecanlı ve güzel 
nazaran daha 

etti 
Ankara, (Vakıt muhabiri ya • 

zıyor) - Dün şehrimizde yapı.. 
lan müteaddit spor hareketleri 
içinde en mühimmini Fenerbalı. 
çe - AnkaragilcU karşılapıası 

teşkil ediyordu. Bir gün evvel 
Ankara şampiyonu Demirsporla 
k~~ ve çok bozuk, bir o. 
yundan sonra son dakikalarda 
penaltıdan bir gol yapmak sure. 
tile ancak berabere kalabilen Fe. 
nerliler dün Ankaragücüne karşı 
da.ha iyi ve güzel bir oyun oyna. 
maltla beraber bu maçtan da 3-2 
mağlflp olarak çıkWar .• 

Bu sene milli küme maçlarım 
oynamak üzere §ehri.m.W.e gelen 
İstanbul takımları içinde tek bir 
beraberlik almağa muvaffak 

0 
_ Şükrü Saraçoğlu ve Ali Rana Tarhan maçta 

lan Fenerbahçeliler, dünki.i maç. Oyun nasıl oynandı kilde devam ettikten sonra sey. 
ta daha temiz oynamak, aport _ Maç tam vaktinde başladı Baş. rini değiştirdi. Fenerin netice 
Jl!ence hareket etmek suretile bir langıç, oyunun güzel ve heyecan. venniyen tazyiki karşısmda geri 
gUn evvelki fena hareket ve o. lı olacağmı gösteren temiz ve sa. çeki~en GüçlWer yan sahaların. 
yunlarmı kısmen olsun teli.fi et. kin bir hava içinde seri ve a.henk. dan çıkrak yavaş, yavaş hücu -
mit oldular. Stat, Demirspor, Fe. li geçiyordu. İki takmı oyuncu. ma başladılar .• Bu vaziyette o • 
nerbahçe karşılaşmasmda.ki se _ lan da herhangi fena ve kasti bir yun evveli. mütevazin bir şekil 
yircilerden daha fazla kalabalık. harekette bulunmuyor, topla oy. aldı. Ve biraz sonra da GüçlWe -
tı. Binlerce meraklı biri lstanbu. nuyor ve böylelikle maçı büyük rin devamlı hücumları ile Fenıer 
lun diPrf Aııkaranm aynı rengi bir allka ile takip eden binlerce yan sahasına intikal etti. 
tqıyan iki güzide takmıı olan sa. meraklı üzerinde iyi bir intıba I 31 inci dakikada AnkaragUcU. 
rı lacivertlilerin milli kümedeki bırakmağa çalışıyordu. Bilhassa, 1 nU geriden gelen uzun bir vurtll
bu ılOl1 karşılaşmalarını ba§l;a.n Fenerlilerin, Demirspor maçın • la sağdan gür.el bir akm. yapar. 
8011& kadar bUyUk bir alt.ka ile da1d lq ka.çmıyan haNı1rılt19ri 'fÖl."dlik· v_..._. lJilı 
takip etti. nin bıraktığı fena tesirleri telL P&II ile Fikrett atlat&r,.t topu 

Hakem ve talmnlar fi etmek istedikleri görillüyor • v ya Nirtll:-lAblp ~~ 
du. ragnıen Rımyı tutamadı. KIBa bır 

Ma.çm tafsiatm,ı yamıadan ev. Fener vaziyete h~ J_!_ sürüşten sonra kaleye sokulanı 
vel, milli kümenin .Ankarada.ki aıum RI ık b 
son karpl&§Dl•amı, tetkil eden oluyor za s ~ ir vuruşla topu sol kö. 

Bu temiz dn--ı~... veden aglara takU'ak takmımm 
bu oyunda ta.kımlarm. kadrola • ve '""'fi'"" oyun, ae • ·ık ı:ı-,ü 

bebiled. ki ~ ı....,. . ı go uu yaptı. 
rmda ne gı"bi değiflklikler yap _ ır ~ enerua.uçenm ya _ F . k .. 
m.If olduklarım ve sahaY.a nasıl vaş, yavaş vaziyete ihfilrim. olma. en!nn açan golu 
Çllrtıklarmı da bir hatıra olarak fa başladığı görüldü. Sol cenah. . ~u go~un An~çlülere ver. 
yazalım: tan sık sık Fikret ve Rebiinin digı sevınç henuz geçmeden ve 

Fenerbahçeı gayretiİe hazırlanan Fener hü • etraftaki alkışlar da kesilmeden 
~por karşılaşmasmda cumlan Giiç kalesine iniyor ve Fenerliler yine solda.n sıkı bir a. 

başmdan y&raıanan ve muhak _ tehlikeli vaziyetler ihdas edi • km yaptılar.. Fikretinı çok iyi 
kak ki bu maçta vazifesini hak. yordu. Bunuıi1a İ>eraber Ankara beslediği Basri topu silrerek An. 
kile yaparak takımına nafi olan gücü mildaf aasmm bilerek ve kara kalesine kadar indi ve sı. 
yegi.ne oyuncu olarak kabul edL görerek oynaması bUtün bu teh. kı bir şüt çekti. Üst direğe çar. 
len Esadm yerini Ali Rıza almıf, likeli vaziyetleri gol olmadan ön. pan t~p kal~ye girerken müdafi 
Fikret Vahabm kll'IWDa sol haf lüyordu. Envenn yennde müdahalesi Güç 
konmuı, ilk gün oynamamıı ola.n Kaçan fırsatlar kalesini gol tehlikesinden kurt.ar. 
Şaban da sağ açık mevkiine ko. Oyun böylece, iki takımdan da ~ış Fenerlileri de beraberlik go. 
narak takını §Öyle kurulm1Jlf;u: beklenen güzel oyun ve temiz bir lunden muvakkaten uzaklaştır • 
H~mettin - Y tJfQr, Le bip _ mücadele halinde zevkli bir şe _ mış oldu. 

Reftıt, Ali R1za, Fikret _ ~a. kilde devam ederk~ iki taraf ta Fener çalıııyor 
ban, Naci, Melih, Rebü, Ba.m. karşılıklı olarak muhakkak birer Bir evvelki maçlarmıa nazaran 

Ankarcıgüeü: gol fD'88.tı kaçırdılar. İlk fırsatı daha temiz ve güzel oynıyaıı Fe. 
Ankara ikincisi takmıda esas. 14: üncü dakikada Ahkaragilcü nerliler fırsat kaçırmalarına ve 

lı bir değişiklik yapmamıştı. Kad. kaçırdı. Semihten güzel bir pas mağlup vaziyete düşmelerine rağ. 
ro her mmanki ~klini muhafL alan Faruk kalenin çok yakmm. men bütün gayretlerini sarf ede _ 
za ediyordu. Yalnız skatlandığı da beklenmiyen bir vaziyette ıs. rek çalışıyorlardı. Bu sebeple bir 
için epey ~andır sahada gör. ka geçerek bu fırsatı heder etti. müddet AnkaragUcü yarı saha • 
mediğimiz Ali Rım takımta mer. Aradan altı dakikalık bir zaman sında oynadılar. Bu arada üst • 
kez muhacim konmuş ve takım geçmişti ki, Naci de herkesin üste Uç tane korner kuandılar, 
fU tanda te§kil edilmişti. hayreti arasında topu boş kaleye f~kat muhacim hattmm becerik-

Nah1c - Enver, Salih - .Ab. atamıyarak Şabanın hazırladığı sı~e hareketi bu çalışmayı neti
dül, Semih, ltmıail- Vahap, Fik- bu mükemmel vaziyetten. istifa - cesız bıraktı ve biraz sonra dev. 
ret, .AU Rıza, Faruk, Hamdi. de edemedi. re 1-0 Fener aleyhine bitti. 

Ma.çm idaresi de Gençlerbirli - Ankara Gücünün ikinci devre 
ği klübthıden Asnn ~urda .veril. ilk golü Fenerba:,hçenin bu seneki maç. 
mişti. Oyun Uç dört dakika da bu fe- larmm çogunda neticeyi daima i. 

kinci devrede almakta olduğunu 
göz önünde bulundUr&l\ Fener ta. 
raftarları takmılarmm son dev _ 

• rede muhakkak surette neticeyi 
lehlerine çevireceğini ümit edi • 
yorlardr. Bu arada Fikretin sol 
açığa geçmesi bu ümitleri kuv -
vetlendirdiği gibi oyun Uzerinde 

·de müessir olmuş ve yine soldan 
başlıyan akm,larla birinci devre. 
de olduğu gibi yine Fenerbahçe. 
ırin ilk anlarda hakim vaziyete 
geçmesine yaram11tr. Fenerin böy 
lece çok tehlikeli olan sol cenah 
hilcumlan karşıamda. .AnkaragtL 
cü müdafaası bUtUn kuvvetini 
sarfederek çalışıyor ve fırsat ver. 
mlyordu. 

· fDevamt 11 tuWBJ 

Ankara, (Huauıi) - 19 mayıs 
ıtadmda Fenerbahçe - Ankaragü. 
cii milli küme maçı yapılırken 

hmcahmç dolu olan ipodromda 
at yarıılarının sonuncusu da icra 
edildi. 

-
Çok heyecanlı geçen ve reisi. 

cumhur koıusunu büyük bir sür 
prizle nihayetlenen bu yarııların 
neticeleri tunlardır: 

Birinci koıu 
Birinci kotu: Uç yapndaki ya. ' 

nm kan İngiliz taylara mahsus -
tu. İkramiyesi 765 lira, mesafesi 
1800 metre idi. 

1 - Poyraz, 2 - Yılmaz, 3 -
Tunca. 

Mü1terek bahis: Ganyan 245, 
plise 155 ve 240 kuruı. 

ikinci kotu 
Dört ve daha yukarı yaıtaki 

yarmıkan İngiliz at ve kısraklara 
mahsustu. İkramiyesi 500 lira, 
mesafesi 2400 metre idi. 

ı - Al Ceylan, 2 - Mahmu. 
re, 3 - Olga. 

Müıterek bahis: Ganyan 775, 
plaıe 290 ve 17 5 kurut. 

Oçüncükoıu 
İki yaıh hallı kan İngiliz tay· 

lara mahsustu. İkramiyesi 1200 
lira, mesafesi 1000 metre idi. 

Bu k<>Juda altı tay koıtu. Bi -
rinciliği tahmin edildiği gibi Bay 
Sait Halimin Abune pour eux 
ismindeki tayı kazandı, Mis ikin 
el, Gonce üçünc:ü. oldu. kazanan 

Milfterek bahia: Ganyan ra me~~ !600 metre idi. 
p"tlie 115 ve 135" fmnit- _, ................. Kurtarıtta Bora ve Tomurcuk 

Dördüncü kotu en iyi iki cokey Harvart ile Po· 
Uç ve daha yukarı yaıtaki ha- liln idarelerinde ikisi birden baş 

liakan İngiliz at ve kııraklara mall başa birinci oldular. 
ıuıtu. tkramiyeıi 5500 lira, me. Bir at boyu voklede Örnek i. 
aafeai 2400 metre idi. kinci geldi. 

Günün hattl mevsimin en mü- Müşterek bahis: Ganyan 110, 
him koıuıu olan bu yarıp on at ve 175, plase 105, 130 ve 235 
iıtirak etti. kuruı. 

znuek bilepardösüiceqbr ao a m 
Bahai müıterekte en ziyade rağ 

bet gören Bay Ahmet Atmanın 

özdemiri ile Gazi koıusu kahra. 
manı Yılmaz Kaya idi. 

Statta Karanfil rakiplerinden 
önce 'kaçmağa muvaffak oldu, fa· 
kat koıunun yamında Yılmaz. 

kaya hücum ederek öne geçti. 
Kaya da Yılma.::kayayı takip 

ediyordu. Jokey Filips sükunetle 
bu iki atm arkaımda bekledi,' ıon 
virajda Karanfil ile Yılma.zkaya. 
yı baıbaıa gördük. Kısa bir mü
cadeleden Karanfil faik çıktı. 

Artık herkes Karanfilin birin • 
ciliğini muhakkak görüyordu. Fa 
kat" birdenbire Salih Temelin Ba. 
tırayı meydana çıktı. Batıray ve 
Karanfil kırbaç kırbaca epey bo· 
ğuıtular. Nihayet bir baı ara ile 
Batıray birincil Karanfil ikinci, 
Yılmazkaya üçüncü, özdemir dör 
düncü oldu. 
Müıterek bahis: Ganyan sio, 

plise 215, 200 ve 155 kuruş. 

Beıinci kotu 
Uç yaıındaki hatiıkan arap tay. 

lara mahsustu. İkramiyesi 700 li. 

b4.rici8i KG.n:.U •• 

Altıncı kotu 
Dört ve daha yukarı yqtaki 

haliskan arap at ve kısraklara 

mahsustu. ikramiyesi 1000 lira, 
mesafesi 3000 metre idi. 

1 - Çelenk, 2 - Alderviş, 

3 - Yüksel. 
Müşterek bahis: Ganyan 815, 

plase 265, 250 ve 27 5 kuruş. 

Yedinci koıu 
'Oç ve daha yukarı yaştaki hL 

liskan İngiliz at ve kısraklara 

mahsustu. İkramiyC$i 900 lira, 
mesafesi 2400 metre idi. Bu ko
şuda üç haliskan koıtu. 

1 - Dandi, 2 - Komiaar, 3-
Sonandair. 

Müıterek bahis: ganyan 590 
kuruş. Dördüncü kotuda ikili 
bahis 72 lira. 

Altıncı koşudaki ikili bahis 110 
lira. 

Uçüncü, dördüncü koıular a. 
rasındaki çifte bahis de 16 lira 
verdi. 

Edirnede at yarıılarma 
bat landı 

ilk koşularda iki kaza 
oldu 

Bütün Trakyaya şamil olmak 
üzere 939 ilk bahar at yarııları 

dün seyirciler arasında baıtadı. 
Müşavir Sabri Öney olduğu 

halde kalabalık bir halk kütlesi 
yarışlan alaka ile takip etti. 

Büyük mesafe üzerinde tertip 
olunan bu yarışlar ve bilhassa son 
yapılan manialı zabitan koıuıu 

çok heyecanlı oldu. 
Uçüncü kotlJ da Jokey Hasa -

nın bacağı, hapa bir hayvanın 

çifteıile bileginin üzerinden la. 
rılmak suretiyle sakatlandı. Bu 
hadiseyi dördüncü ltosudaki üç 
~~bpakJeım11i· 

Batıray sahibi Salih TemtJ 

le kaırnın üzerinden ağırca 
lanan ikinci müeaaif bir tcaS' 
ha takibetti. 

Biribirini takibeden bu 
bütün halkın derin bir te 
gark etti. 

Yarahlann ahvali aıhbiyetl 
olmakla beraber, bapndan 
lananın bir nezfi dimaği o 
dan korkulmaktadır. 

Otomobil 
Bir şampiyon kaza O 

cesi yanarak öJdii 
Spa 26 (A.A.) - TanıruO'f 

tomobil koıuculanndan Ri 
Seaman, burada yapılmakta 
Beiçika otomobil yarıılarmdl 
landığı Meraedeı - Beıu 
bili ile 10 uncu tura kadar 
giderken, bir anza neticeıind1 

tomobil dcvrilmiıtir. 

Bunun üzerine, devrilen 
bil tutuıup yanmafa batla 
Bu esnada makinenin altıncı. 
lan Seaman kurtanhncaya 
vücudu ağır surette yanıilıttd• 

Hastaneye kaldırılan biçar• 
ıucu her türlü ihtimam ve 
viye rafmen ıcce yanu ö 
tür. 

Henüz 26 yaımda olan 
Seaman, harp aonrası tncilt 
yetiıtirdiği en mükemmel o 
bil koıucularmdan biri idi. 

Eskrimcileri davet 
Beden Terbiyesi İstanbul 

ıesi Eskrim ajanlığından: 
B<Slgemiz eakrimcilerinbı 

ğıda göıterilen mahallerde 
ça çalışabilmeleri için icap 
hazırlıklar yapılmııtır. 

Mezkur gün ve saatlerde 
hıma yerlerinde huır bul 
lan lüzumu ehemmiyetle 
olunur. 

Beyoğlu Halkevt salon 
Çarpmba günleri .Ut 11 

18,301 Cuma günleri saat ı 1 
20 ,. kadar. 

Beşiktaı jimnastik salonu'" 
Cwnarteıi 2iln4eri ıaat 17 

21 e4 ılır, 



Kalp çarpıntısı 
filminde 

Daniyel Daryö 
Ucuz kumaştan bir 

elbise giyecek 
au maksatla 85 franga pazar
lık ettiği elbise için kendisinden 

125 frank aldılar 

ti . • Geçenlerde Danyel Daryö Pariste ucuz 
h hıseler satan bir pazara uğrayarak seksen 
beş franga bir elbise almıştır .. Danyel Daryö 
U elbiseyi "Kcı.lp çarpıntısı'' filminde giye

c~ktir .. Satıcı kızlardan biri meşhur yıldızı 
~ıd~kten sonra: "Siz Danyel Daryö'ye çok 
!)) nııyorsunuz .. " demiş. Güzel yıldız hiç boz
f arnrş: "Benzerim, çok benzerim .. " demiş, 
~kat bu sırada başka bir satıcı kız kendisini 
D nırnış ve daha fazla fiyat istemiştir .. Danyel 
'Ih~ö bunun üzerine 125 frank vermiş ve 

ıseyi almıştır .. 

ı· "' Norma Şerar, Joan Krevfort ve Resa· 

1
1~d Russel, "Kndınlar" isminde bir film çe· 
;J:tektedirler.. Üç yıldızın birleştikleri bu 
:.. de Norma Şerar ile Joan Kravfort biribiri· 
~ .. hiç çekememektedirler.. Ancak bir tek 
I~ Uştcrek noktaları vardır.. O da Rosalind 
, Ussel'e karşı duydukları nefrettir .. Kadınlar 
c;~.asındaki geçimsizlikleri ve his mücadelesini 
~0sterecek olnn bu film merakla beklenmek· 
'~d' ır .. 

trı· "' Güzel yıldız Myma Loy Fransaya gel
rı;ştir .. Esasen birçok meşhur yıldızlar yaz ta· 
; erini gcçinnek üzere Amerikadan Avrupa· 
a <lkın etmiş vaziyette bulunuyorlar .• 
l 

S· * Holivut hakikaten garabet diyarıdır .• 
~:~diye kadar gangster filmlerinde büyük bi~ 
ıılıyet kesbctmiş olan Goseph Galleya yenı 
{:Virmekte olduğu bir filmde rahip roli.i ya· 
~acaktır .. Mevzuubahis film rahip Damycnin 
'~:Vatmn aittir. 

•• ' 
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Saf kadın tipleri bulmak.. Rejisörleri 
işte en çok yoran şey ... Holivutta sinema ida· 
re edenlerin hepsi bunu düşünüyor. Çünkü 
genç kızlar sinemcı. yıldızı olmak pahasına bile 
genç kızlık tabiatlerini değiştirmiyor!armış. 
Yan~a resmini gördüği.inüz, aşağıda da haya· 
trm okuduğunuz Jaklin bu yüzden bütün re
jisl5rlerin gözdesi oldu. Saf kız ve kadın -tipi· 
ni o kadar muvaffakıyetle canlandırmaktadır 
ki biitün rejisörler bu tabiatini değiştirmeme· 
si için Jakline ne yapmak mümkünse onu yap· 
maktadırlar. Fakat yıldızı hakiki hayatında da 
böyle zannetmeyini7 · 

Saf bir kadın hüviyetinde 
' 

Yeni bir yıldız 
parlamaya başl'ldı 

Fakat, hayatı hiçte perde üzerindeki şahsiyete benzemiyor 
Jacgucline Laureut yeni yeni 

parlamağa başlamış olan yıldızlar 
arasındadır. Henüz yirmi bir ya. 
§ında çok sevimli bir kadın olan 
bu yeni yıldızın en büyük derdi 
kendisine safdil kız rolleri veril • 
mesidir. 

kak ki bir aşk izdivacı idi. On al· fak olan Jacgueline .derhal anga. 
tı yaşında başka bir düşünce i. je edildi ve bu şekilde sinema 

le evlenilemez. O zamanlar Jac. hayatına atıldı. Bir gün de Sa -
gueline sahne hayatına intisap et 1 rati filminde kendisine bir rol 

mek istiyordu. Sineır:acla çalışa· ı teklif ettiler. Kabul etti. Cezaire 
cak kadar güzel olmadığına kani gitti, muvaffak oldu. Arok şöh· 

idi. Fakat bu sırada bir mesut te. retin manasını öğrenmişti. Bun. 
Jacgueline buna daima itiraz sadüf onun beyaz perdede görün dan sonra Jacgueline .de Fransa -

etmekte ve: "Ben s~fdil rolleri mesine vesile oLdu. da ismi sayılı yıldızlar arasına 

oynamaktan bıktım,. demektedir. Andre Huzau bir film hazırlı. karıştı. 

Saf kız rolünden usanan Jac. yordu. Bütiin rolleri dağıtmış yal· Bugün Jacgueline hem Avru· 
guline, beş altı yaşında olduğu ı nız tek rol boş kalmıştr. Bu kü. pada hem de Amerikada tanın. 
halde: ''Ben çocukluktan bıktım,, çiik rol için küçük, esmer safdil mış yıldızlar arasındadır. 
diyen yaramazlara benziyor. bir kız lazımdı. Bu kız çıkacak Oldukça hareketli bir ~aziye 

Jacgueline henüz çok genç ol. bir şarkı söyliyccckti. sahip olan bu genç yıldlZ, artık 
masına rağmen pek hareketli bir Jl'ilmde Jacguelinenin babası rolünün değiştirHmeiini istiyor 
hayat geçirmiştir. mösyö Jacl:in de rol almıştı. Re. ve her zaman oynamış olduğu 

Daha on altı yaşında iken bir jisöre kendi kızını tavsiye etti. saf kız rolünden bıktığını tıöylü. 
avukatla evlenmişti. Bu muhak. l Yapılan tecrübelerde çok muvaf -1 yor. 
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\ Vakıt'ın Küçük Hikayesi • • - ı 

Yen içer ·ıer padişahı gör
mek için ayak direyince 

c ------~-- Yazan: Dr C. Süleyman __________ ,...._ 
0erdi. Bu- Dünkü mahke-

Yazan : Niyazi Ahmet 

Bazan uykum kaçtığı zamanlar pencereden 
onu seyrederdim. Ba§ı makinn.smm üzerinde, 
önünde bir petrol 18.mbasile geç vakitlere kadar 
dikiş diker; bütün gün bir kumaş parç&smm 
üzerinde iğilmekten yorulan başını, arada sıra... 
da kolunun üzerine dayanarak, uzun ve meşa.l<
katli saatlerin yorgunluğunu, bu bir dakikalık 

Bayazıdın ölümü, saltanatı bil- ( Diğ<'r tı raftan şehzade ?l.ur nda sükün ve tevakkuf anı içinde dinlendirmiş olur
vtik tehlikeler karşısında bıraktı. habtr g >nderildi. Çelebi .Mehıı:ıe· du. Sonra gene çalışmaya başlar; böylece daimi 
°Şehzade Süleyman, :Mehmed ve d\r: h:'u·tleşleri ölüm haberini du. bir mücadele içinde, bitmek tükenmek bilıniyen 
Musa çelebi birbirleriyle çarpış- yactar!:a saltanat iddia:sx i!e Jd. ~hayetsiz yorgunluklarla hayatını kazanmıya 
maya başladılar. l çler inden ·en yem cd.•r, belki de muvaffnV. o- çalışırdı... · 
kudretlisi Mehmed Çelebi ol:lu. lurl ... rdı. Vezirler bu çok nazik nıe İhtiyar bir annesiyle kUçlik bir kardeşi 
Cuneyd beyini kendisine tabi kıl- selede muvaffak olamadıklan vardı. Bahçenin bir köşesinde, harap bir evin 
dılrtan sonra, Zülkadriye oğlunu, takdirde kendi hayatlarının da bir odasında otururlar; boş ve hadisesiz geçen 
Sırp kralını, Bizans imparatoru- tehlikede olduğunu biliyorlardı. btitün bir ömrü, burada tenekeleri paslanmış 
nu da. kendisine celbederek kud- Asker e, Anadoluda kuvvet bu- harap çatının altında, bir tavuk kömesine ben
retini arttırdı. Edirne l\Iusa Çele lundurmak liizınıge:diğini işaa e· ı' zcyen. bu fakir evin, sıvaları dökük kara~~~k 
binin elinde idi. dcrck set;er hazırlıgına başladı-

1 
odasında geçirirlerdi. Zaten hayat, onlar ıçın 

Mebmed doğru Edirneye gide. lar. Fakat, bu beklenmiyen hazır: daimı bir didişmeden başka bir şey miydi? ... 
rek şehri teslim etmesini karde. lıklar yeniçerileri k~kulandırclı : ! Annesi zayıf ve takatsiz vücudunun ta. 
~nden istedi. Fakat, Musa, her - Gitmezden evvel pndışahı hammülüne göre ötçkinin berikinin ufak tefek 
ne bahasına olursa olsun kardeşi görmek ist eriz ... diye ayak diredi· hizmetlerini görür; bazan camı çatlamış kırık 
ile ço.rpışmak kararında idi. Bunu lcr. bir gözlükle kızına küçük yardımlarda bulunur
anlıyan Mehmed, kuvvete müra- - Pacli5ah rahatsızdır. Yatı- du. Kardeşi henüz mektebe gidiyordu. Dişlerin
caat etti. lki kardeş ordunun çc- yor. Kendini yormak mUnasib ol- den tırnaklarından artırıyorlar: onu ha. 
tin bir imtihanından sonra, Meh· maz ... gibi sözlerin hiç bir t esiri yata yetiştirmek için bin türlü mah. 
roed zaferi elde etti. Musa Roman olmuyordu. rumiyete tahammül gösteriyorlardı. Bü. 
yaya doğru kaçarken bir bataklık - Padişahı görmeden yola çık tün ümitleri bu çocuktu. Belki bü. 
ta telef olmuştu. mayız. yüdüğü zaman, onlara o bakar; bir evin bir er~ 

üç sene mUstakil bir idarenin Diye haykırdılar... keği olurdu. Kalyopi ondan bahsederken, ~albı 
ba§ı olarak hUkUm sUren Musa- Vezirler, bu sözlerin manasını ona karşı sıyanet hissiyle çarpar; göz!erınde, 
nın mağlubiyet ve ölümü Çelebı pek ala anlıyorlardı. bir ümit, bir sevinç ışığı belirirdi. Şimdi yalnız 
Sultnn Mehmede yalnız zafer de· Çelebi Mehmed, kaskatı uzan. onun için çalışıyor; yiyeceğinden ayırabildiği 
ğil tacı da kazandırmış oluyordu. mış yatıyordu. Ordu dışarda her bir kaç kuruşu, onun istikbali için saklıyordu. 

Çelebi Mehmedin zamanında nn artan bir taşkınlık gösteriyor Bu hayata artık okadar alışmıştı ki günler ge-
en mühim hadise, Bedreddin Si· du. çer, hafta olur; biraz hava almak, güneş gör· 
mavinin ortaya attığı yeni din ve Karar verdiler: mek için bahçeye çıkmak aklına gelmez. 
bu yüzden akan kanlardır. Bi~ Çelebi Mehmede elbisesini giy. di. Yani başında, bohçalarla yığılı duran diki • 
burada tarihin emsaline ender direrek oturtacaklar, uzaktan as· şin birini alır, birini bırakırdı. Bazan ertesi 
rastlanır hadisesini uzun uzun kere göstereceklerdi. gün için yetiştirilmek Uizım gelen bir i~ üzerin 
anlatacak değiliz. Çetin bir mü- Korku, insana en korkunç ha· de, bütün geceyi geçirdiği çok olurdu. Onu, bu 
cadeleden zaferle myınlan ve Os· reketlcrl yaptırabilir. ÖIU padi- kadar çalışıyor. görenler: 
manlı devletini izmihlalden kur. §aha elbiseleri giydirildi. Tahta _ Kalyopi yakında zengin olacak. .. Derler-
taran Mehmed, ölümilnden sonra göturülüp oturtuldu. Simasındaki di ... 
da cansız cesedi ile ikinci defa renksizlik belli olmasın diye salo- Ve komşular arasnıPa, onun, herkesten 
büyük felaketler doğurabilecek nun pencereleri kapaWdı . ...Arka· gizli parası olduğuna inn.nalra vardı. Halbuki 
karğaşalıklan önlemişti. sın da, dört kişi ölü padişahın kol- 0 , az para ile çok iş toplar; buna mukabil . ~ok 

Mehmed, Bizans imparatoru lannı oynatıyorlardı. çalışırdı. Bu yanlış kanaat, onun birazda ışıne 
Paleologos tarafından ÜskUdar. Yeniçerilerin şüpheleri kalma- yaİ-amıyor değildi. Paralı zannederek, ona dost
da çok parlak bir merasimle kar mıştı. luk ve yakınlık gösterenlerin arasında, onunla 
§ılnnmış, F.<lirneye dönünce has· - Padişahım çok yaşa .. diye kur yapmak isteyen delikanlılar da oluyordu. 
ta.lanmıştı. Padişah, iki oğlunu bağırdılar ve sevinçle seferlerine Kimisi sık sık pencerenin önünden geçer; bazısı 
kardeşlerinin husumetinden kur- gittiler. akşa.mn kadar evin etrafında dolaşırdı. Halbu 
tarmak için Bizans imparatoru- Çelebi Mehmedin ölümü tam 40 ki 0 bunların hiç birine ehemmiyet vermiyor 
nun himayesine verdikten iki gün gUn saklanmıştı. Sultan Murad gibi ' göl'ÜI\Uyor; baza.n kapının önünde, yahudi
sonra gözlerini yummuştu. Bursaya gelip babasının tahtına den iğne makara alırken durup onu seyreden 

Vezirler, bu beklenilmiyen o· oturuncaya kadar. bir 8.şıkı görmemezliğe geliyordu. Arada Sl1'8.da 

lilm kar§ısında şaşırdılar. Ne ya- Murad, padişahlığını ilan edin. bize geldiği zaman, onunla şakal~rrdım: 
pacaklardı? Padişahın öldüğü du ce, babasının ölümü de duyuldu. _ Senin 1stavri, bugün gene buralarda do-
yulursa, askerin ayaklanmamas:- Ve artık mesele kalmamıştı... !aşıyordu. Galiba zavalıyı çok üzüxorsun .. Biraz 
na imkiı.n yoktu. Yapılacnk tr.k iı: "Kral öldil, yaşasın kral!" bura fazla tutkuna benziyor! .• 
padişahın ölümUnU saklamaktı. da da hükmilnü gösteriyordu. Omuzlarını silker; 

o SAI~ON OYUNLAR I o 
, 
. DONKO ME.5ELELERIN HALLEDJLM1S . 

ŞEKILLERf 

Hesap meselesi: 8-(2X2)X(7+ 7) '(8X8) 
İsimler ve soyadları: Ali Hoşgör ... Veli Taş· 

km ... Hasan Eser ... Hüseyin Keser ... 

BUGÜNKÜ MESELE 

Bir salonda toplanmışsınız .. Dokuz kişi· 
nin aahil olabileceği bir oyun istiyorsunuz .. 

Sayıyorsunuz, tam dokuz kişisiniz .. Fakat bu 
sırada hiç sevmediiğniz birisi geliyor, oyuna 

girmek istiyor. T abii reddedemiyorsunuz, an· 
cak on kişi olduğunuzu, muhakkak bir kişi
nin çıkması j cap ettiğini söylüyorsunuz v e 
kur'aya tabi tutuyorsunuz .. 

Bunun için sayışmağa karar veriliyor. Siz 
beşe kadar sayacak ve beş rakamına isabet 

edenler cıkacak, en son kalan oyuna iştirak 
etmiyec~k .. Bir diye kendinizden başlamanız 
icap ettiğine göre, son gelen sevmediğinizi 
hangi sıraya düşürmelisiniz ki en sona o kal
sın ve oyuna iştirak edemesin? .. 

* • ı:: 

H~ap JI.lCSelesi : iki çocuğun 343 de mi· 
kaplan var .. Mikaplnrm. dılı bir santimetre .. 
Çocukhu bu 343 mikabı birl~ti rerck bir bü· 

yük mikap yapmak istiyorlar.. Bu mikabm 
i.·tifaı ne kadar olur~ 

Bugünkü bulmacamız 
SOLDAN SAGA: 

1 - Bir ilim. 2 - Anne · Suyun aktığı yer. 3 - Gümüşili. 
4 - Eski tabir ile lira. 5 -Değirmenden ge;mit buğday - A· 
ymın yuvası. 6 - Fırka. 7 - Kuşların gıdası. 8 - Seyelan -
Olmak fiilinden emir. 9 - Atejİn kuvveti· Bir erkek ismi. 

YUKARIDAN AŞAGIY A: 
1 - Rus - Japon hududunda bir mıntaka. 2 - En laaa za· 

mm - Yama. 3 - Uzaklan ifade eden işaret - Çivi. 4 - Ma
lfun olmıyan - Selamlama işareti. ·5 - Yağ çıkarılan bir balık. 
6 - Çok bilen. 7 - İspanyadaki bir şehrin eski ismi. 8-Çift. 
9 - Emmek fiilinden emir • Benzeri. 

(Bu meselelerin halledimiş şekillerini 
yannki nüsham ızda bu lacaksı mz.) 

- Öylemi zannediyorsunuz ? ... 
dalala.r. bende para var zannediyor .. 

mesinde vakayı - Sonra gWerek ilave ederdi. 
- Ben de kendimi onlara dirhem dirhem 

inkar etti satıyorum.~. 
Böylece ~.inler, aylar geçiyor; o, seneden 

seneye kurulan bir kule saati gibi, işliyor, dur
madan, dinlenmeden mütemadiyen işliyordu ... 

Birkaç ay evvel Galatada Do • 
muz sokağında Mahmut a.:ixnda 
bir §Oför, metresi De:;pinayi bx • 
çaklayarak öldürmüş, bir müddet 
kaçak gezdikten sonra yalc:ılall• 

* :t,: * 
Bir gün onu, penceresinin önünde, başını 

eline da'-•amış dlişünüyor gördüm. Gözleri bir 
J be mmtı. 

noktaya dikili, etrafında olup bitenlerden ha · - k d v ~- • cvktıf Ya P.lan ıgmdan-ucrı m . 
rı. olmıyan bir melankolik rribi duruyordu: kim k :rıesı. "' bulunan Mahmudun muha e 
bilir ne düşünüyordu? ... Nesi ;S..:dzdı:, hastamıy- ne dün ağır ceza mahkemes:n'.i= 
dı ? ... O günden sonra hep neş esı ı .... . . ba lanıldr. c~för Mahmut yioC 

L' k t b u anlamak pek o kadar mUşkıl ş ~ . . . de: 
r a a un • . 1 yakalandığı zamankı ıfadesın 

1 d B·ır ""CIV> kapının önünde lstavri ıle .. . . o ma ı. ı:> """' • ' • ısrar ederek şunlan soyledı · 
gizli gizli konuşurken keşfettim. Kalyopı !stav- B 0 . • uınharıe· 

. b .. f ' k - en espınayı, um 
riyi seviyordu. Günler geçtıkçe bu, u un om- den severek almı§tım Bir rnild· 
şulann ağzında dola.şan bir §8.yia olmuştu. Ar· det metres hayatı ya~dxk. :Bit!Jİ
tık. onu 0 civarda görenler, dudakla.rmda ma- . . . . d k B. .. pes· ' • N. rımızı sevıyor u . ır gun 
nidar bir tebessümle geçip uzaklaşıyorlardı .• ı- . ı •tt k.. .. .t_; .. til;· .. . . pınanın zmı e oyune gı .... :ı 
hayet bir gün, kom.şular arasmda, kuçUk bır ı_ne- Dönüşte, trende Despinanm i\~ 
rasimlc her şey kararl~tınldı ve !stavrı, o ·ı· . S l'h tl d k Dcspı. 

• • •
8

.,..,.,1 sevgı ısı a ı e tas a ı . 
gu .. nden itibaren Kalyopının resmen nı9<'-' .... ısı Sal'h' .. .. · onunlB na ı ı gorunce, yıne 

ld t;c * * . . 'k "e o u... .. . . . yaMmak ıstedı. Kavga ctU 
ık. · 1 ksc · pazar gunlerı bırleşır- :ı; 

ı nı.~n ı, e .nya . Salih ile beraber kalkıp gitti. 
lerdi o gun Kalyopı, erkenden kalkar, odayı Vak .. .. 0 kaı;ırı· · a gunu, omuz so • 
toplar; camlan siler; sonra aynam~ k.a~ısı~a daki evimde ~tururkcn Despina 

k t al tini yapar· büyük bır ıtına ıle a· geçere • uv e ' çıka geldi. Yine beraber oturrıt 
o günkü resmikabule hazırlanırdı. . . mızı teklif etti. İstemedim. Bil • 

Annesi onları yalnız bırakmak ıçın, ekse- v pı. 
• . . . na kxzdı ve çatmaga ba!Iadı. 

· ·d k b"r yer bulurdu Bazan ıkı nışanlı, ldll" rıya gı ece 1 
• • . şan çıkardım, fakat sarho§ o 

günlerini daha z.evkli, daha baş başa geçırebıl- - . . k kt d" t·· B na bt· 
bo tan aralarından gu ıçın so a a uş u. a 

k · · t h Hardan s d .. me ıçın, en a yo • . çak çekmiııti. Her halde bu U· 
küçük çütliğe katlar kol kola gıderler; gece, .. d 

1 
ıaca1<, .. . · . · · ·kbaı · · şuş sonun a yara annuş o 

"Ok vakıt geç donerlerdi. Kım bılır, ısti ıçm .. k .. b ı ndı"'ı. 
~ . ded çun u en o zaman yara a & 
neler görüşürler; biribirlereıne neler va er. f k d d w•ld' 

l 
. d bab nın ar m a egı ım . ., 

lerdi! .. lkisi de \r!rbit enn en memnun ve • Mahk ak ab" tlerİll· . .. .. .. * * * eme, v anın ş ı 
tıyar gorunuyorlardı... . . den bir kısmını dinlemi§ diğer· 

Kalyopi için yeni bir faalıyet devresı ba.'· 1 • • d lb. . . h• keı:ne.ti . . f 1 ,,., ı erının e ce ı ıçın mu a r 
lamış oldu. Şimdi eskısinden daha az a ~ışı- b k b" .. b k tı . . .h b 1 ak aş a ır gune ıra mış r. 
yordu. lptida kendisine iyı bır cı az azır ~ .. • .--;. 
18.zmıdı. Sonra. 1stavriye hiç olmazsa. kendine Kutahya sulh hukuk hakırnl 
göre küçük bir drahoma hazırlamak icap edi· ğinden : ~ 
yordu. Bunun •için daha ziyade yorulinak, dalia Hamdiye mahallesinden Tulu 
fazla didişme}( zaruretrhasil oliiiuştu. Ve o her oğlu ölü Kasmı varisleri Penbt l} 

ye karar vermişti. Her gUn öteden beriden Tuluk ile Osman evlli.tları Hak• 'ıı: 
:hçalarla dikiş bulup getiriyor; başı makine- kı, Nazife, Zebranın müşterekell et 
nin üstUnde hep o kör petrol lamb~..-~vle gözle- milklcri olup kabili taksim oJrıtll• l' 
ri yana y~ çalışıyor; fakat bUtün ~:. ahmet- dığm~an ıa.trlarak şuyu~n izalesi 
lere, meşakkatlere mukabil, gözlerinin önünde ne wdaır venlen karara ~naen ~ 
gittikçe kabaran yekilnu 'bir türlü doldurmak trhga çıkarı1an mahallcı mezJ<t . 
mümkün olmuyordu. Hiç olmazsa ona ilk adını rede kiin hudut ve evsafı ııaircsı 
da elli altın llzmıdı. Sonra öyle ufak tefek gartnamesinde yazdı 650 tirli 
masraflar çıkıyorduki bazı gUnler, nişanlısını muhammen kıymetli bir hane 
ağtrlayamadığı oluyordu. Bir tara.ftan iktisat 21.7-939 cuma günU saat 14 te 
edebilmek ihtimalide yoktu. D>asen. pek basit mahkeme kaleminde açık artırtf\8 

yaşıyorlar; akşamdan akşama. bir ka.p yemek, suretile satılacaktır. Arttırxtı• 
bütün günün gıda ihtiyacına kafi geliyordu. ıartnamesi 1.7-939 dan itibaren 
Buna. mugabil, bir çok lüzumsuz masraflar baş açxktır. Almak istiycnler yüzde 
gösteriyordu. Yaşamak günden güne güç1eşi- on ni&betinde teminat verme&e 
yor; kafi derecede uyuyamamaktan ve gıda a- mecburdur. Muayyen günde usıı· 
lama:ma.ktan hUBUle gelen dermansızlık, onu len nida.dan sonra ev çok artttrıı-

gun .. den .nı'f'\A solduruyordu. Kollarında eski nın üzerinde bxrakdır. Müşteri ~Ilı [>......... . (i~ 
kuvvet kalmamış; gözlerinin etrafında siyih bir hafta zarfında parayi vermeı "' 
bir halka peyda olmrya başlamıştı. O, buna. hiç ıe ihale bozularak on beı ıii11 ti 
ehemmiyet vermiyordu. Yoruluyor; takati ke- müddetle yeniden artxrmaya yt· ~~·e 
siliyor; buna rağmen gene çalışıyor; gene uy- karılır. Bu ikinci arttırmada e:1 Ilı' 
knauz kalnrordu. Yalnız bir şey dü.şünUyordu. ziyade arttıranın üzerine ihale 

.... ·J ~ta 
Bu münasebet onu bahtiyar edecek miydi?... olunur. ~ 
Yok.sa bu kadar emek ve fedakarlık, boşa.mı İki ihale arasındaki fark ,.e ~: 

· faiz önce arttırandan alınır. hbıl gidecektı? ... ....._ 
Bir gün aım.esi, yüreğinde bir endişe ile: gayrimenkulün ihalesine ka.daf ~ 
_ 'Kalyopiyi merak ediyorum.. Demişti. bırikmi~ vergi ve belediye ve e1/• •:ıb 

Günden güne zayıflıyor; yemek yemiyor; uyku kaf borçlan i1e taviz bedeli, tel- 'ler· 
uyumuyor; midem bulanıyor; gözlerim kararı- laliyesi alana aittir. Mü~teri ıart' ltık 
yor diyor. Şimdi birazda öksürUğU var... namede yazılı ıeraiti tamamt11 ille 

Buna verilecek cevap basitti: kabul ve itiraz hakkınm iskat ~· ~a 
_ Az. '"''ışsm .. Çok uyusun .. Düşünmesin mit .saydır. Fazla maHimat edin ' 

~ Jı Jte, 
ve nihayet, aldanmasın... mek iıtiyenler 939 • 8 numara e 

Bu, ancak bir sene devam edebilmişti. Ar· dosyada mevcut tartnamcyi okıl' il 
tık lstavri, eskisi gibi. her pazar Dıişanlısmı yabilirler. ·~ 
görmiye gelmiyordu. Bazan haftalarca uğra - (29526) lta 
madığt oluyordu. O, her. pazar, . odasını . gene Zayi lt e 
hazırlıyor; f~~t ~rt.ık hıç gelmıyen b~ nışa.n - İstanbul hbalat Gümrilgünii~ ~f 
lıyı, penceresı~ı~ on~de saatlerce beklıyordu ... 1449 nmnar:ıh beyanname~ini ve 29 . ~-

Herkes, zıhınlerınde bu muammayı hallet- lirnyn nit. 55084 numaralı. ~e~o mtıli, it~ 
mek için merak ve tecessüsle etrafa kulak ka- buzu uıyı olmuştur. Yenı~ını nlacıı 1k 
batınyorlar; her şeyi fena düşilnmeye alışmış ğımdnn esk isinin hiikmü )·oktu~·?; ·~ıııe 
kafal · · d b. ·· h b ' bühtan uyanı tmtk anbarı. (29.l- la arın ıçın e, ın şup e, ın - ~, 

yordu. Nihayet bir gün komşudan komşuya Zayi ~ta. 
deveran eden bir ~yia işitildi: 2856 :\o. ıu arabaya alt plAk•~ ~~1 

- lstavri iki yüz altm drahoma istiyor- ı:ayi eıtinı. Yeni~inl cıkarac.nılımdS ~ 1 

muş!... jeskisinin hükmü olmadıAı ilAn ol aı 
Daha fazla izahata. lüzum yoktu. nur. - Süleuman oğlu Ahmet. • t'a 

ı c2ga2 • q}_ 
O sene, bir kaç ay kadar !st:ınbuldan u.za.k. , ~~ 

Ia.şmı§tnn. Bir gün, Nişantaşından bir mektup 1 ZA Yt - 6729 akil numara lırı 
aldım. Bunda, Kalyopinin öldüğü haber verili· ! mot08iklet ehliyetnamemi zayi et' bi 
yordu. Ve şimdi bu bu maceradan bir yadigar tim. YeniıJini çıkaracafrmdan e~ ~ı~ 
kaldı. Meşru bir a.şkm gayri meşru yadigln ... 

1 
kisinin hükmü yoktur. l>la 

üç yaşında. sevimli yüzlil ztınahsız bir kızJ Muzaffer özfiri1 

çocuğu!..... ,(29534), 



REKOR 
Dünyanın en uzun boylu adamı 

l' abii bir insan onun yaRında nakadar küçük kalıyor 

'! bünyanın en uzun adamı olan yanında ne kadar küçük kaldığını 
<lerin adındaki bu İngiliz, üç görmek için yukarıki resme bir 
ttreye yakındır. defa bakmak kafidir. 
l'abii boyda bir insanın, onun 

iki kansını da 
~ransadn, Saint-Martinc ismin 
bir adamın hizmetçisinin aşkı 
~runa iki kansını zchirliyerek 
l'lurdüğünü yazmıştık. 
A.ltnıış yaşındaki kanlı katilin 
~il.el kansının ölümünde hazır 
'<lunanlar, şehadetleriyle cin:ı
ll~ri aydınlatrnı~ bulunuyorlar. 
lıtınci kurban madam Saint· 
~ttinc, ölürken yanında kocası 
~tnctçisi ve yeğeni madam Ma· 

bulunmakta idi. 

ttadam Marais şahadetiyle cL 
~etin tamamen aydınlanması. 
ltıümkün kılmıştır. 

tıadam Marais ifadesinin so 
-lrıa şu kelimeleri ilave etmiş-

' Bu iş hakikaten vahimdir. 
da bir insanın hayatı mcv. 

ltbahs olmaktadır. Benim ifa
leriın onu itham etmektedir. 
~ık daha başka bir şey söyli· 
~enı ... 

zehirleyen katil 
rüldü. Madam Marais hastayı zi
yarete geldiği zaman onu çok fe
ci bir halde buldu. Rengi yemye
şil olmuş, vücudü gerilmişti. Has. 
ta yeğenine şunları söylemişti: 

- Kocam bana bir bap verdi. 
Onu yuttum. Öyle zannediyorum 
ki beni zehirledi... 

Bu vakadan üç gün sonra ma
dam Saint-.Martine ölmüştü. Ma. 
dam Marais bir doktor getirilerek 
hastanın muayene ettirilmesinde 
israr etmiş idi ... Bu Rıralarda ö

lünün yastıb'l altından da bir kıı· 
tu çıkmış, .M. Martine madıım Ma 
rais'nin. hnp kutusunu aldığını 

görünce derhal eline atılmış ve 
kutuyu kaparak ortadan kaybet
miştir. 

Esasen madam Marş.is. ölür
ken de, "kendisinin zehirlenmiş 
:>]maktan şüphelendiğini ve kutu 
daki hapların muhakkak tahlil et 
tirilmesini istemiş ve birinci karı 
sı gibi beni de zehirledi .. " demş· 
ti. 

ııaaam Marais'nin ifadesine 
re, Saint-Martine daha geçen 
.e nıayıs ayından beri hizmet- Madam SanLMartinc kocası 
ile birlik olarak bu cinai tcşeb nın birinci karısını da zehirlemiş 
~ girişmişlerclir. !olduğunu tesadüfen eline geçnıiş 
ıtad S • t ... rt' .. 1 olan bir tehdid mektubundan cj;; am aın -ıua ınc o mcz- er~. . .. . cı 

evvel yeğenine bu şüphesini re~ ıgını s~ylemış, madam Ma. 
ll'af et . t• raıs de tahkıkat sırasında bu ifa 

mış ır. d . 
ı,,_ • • cyı aynen tekrar etmiştir 
"'&ascn madam Saınt.Martmc B 'f d • 
k gerek kocasından gerekse u. 1 ~ elere göre M. Saint . 

~ftı.et .. d .. d"ğü' t hk' l Martıne ın suçlu olduğu mevdana 
çısın en gor u a ır e- k ktad J 

lab ··1 d . k b çı ma ır. ammu e emıyerc · oşan-

"ğa karar vermiş ve madam Altmış yaşındaki katilin aşık 
~ı:ais'ye akıl danışmış hatta l(J olduğu hizmetçisi Mari An henüz 
~ıran için bir avukattan randc. resmen jstjcvab edilmemiştir. 

almıştı. Mari An. henüz on sekiz yaşın-
t"akat, o günlerde kendini ra- dadır. Ye katilden bir çocuğu dün 
y~tı hissederek yatmış, akşam yaya gelmiştir. 
ın eve gelen kocası da kendisi Lohusa yatağında olan genç 
bir hap vermiş ve kutuyu dıı hizmetçinin ifadesinin bir çok ci 

Kadın garabetle • 
1 

mevsimde yeni 
bir garabet mo~ 
dası ihdas ettik• 
leri görülüyor. 
1ş te üç resim: 
Biri, üzerine ci" 
gara paketlerin .. 
deki yazılardan 
yapılmı§ resim· 
lerle emprime 
bir kadın clbi .. 
se.cıi .. Öteki bir 
şapka... Fakat 
bilmem size ve• 
rilse nasıl karşr 
lar ve acaba gi· 
yer misiniz? O.. • 
çüncü resme 
gelince, bu bir 
köpekli kadın ... 
Köpeğe dikkat 
ediniz. Adeta, 
tahta bir oyun• 
caktan farksız .• 

t 

Vindsor dükü 
Amerikalı gazetecileri 

Sabık kral Amerikaya gltmeğe pek 
kabul etti 

1 Danimarka Kralının 
kardeşi boşanıyor 

Amerikalıların inşa etmiş oL 
dukları muazzam hava sefinesi 
Clipper ile Avrupaya gelen on i. 
ki Amerikan gazeteci halen Av· 
rupada bulunan sabık İngiliz 

kralı sekizinci Edvard (Dük dö 
Vir.dsor) tarafından davet edil. 

meraklr gözüküyor 
terketmiş olmanızı alkışhyacaktır 

Sabık kral, resmiyetten uzak 
olan bu latifeye d~ tebessümle 
mukabele ediyor. 

Vindsor dükü ile Düşes Ame· 
rikaya gitmeğe hevesli görünü. 
yor ve Amerikalı gazetecilere 
Kanada, Birleşik Amerika ve Klip mişlerdir. 

Bu 
0

davcti çok büyük bir nimet 
telakki eden Amerikalı gazeteci. 
Jer bu şekilde sabık kralla müla· 
kat yapmış olabilmelerinden fcv. 
kalade memnun olarak bu davete 

"'·""'"··.-.,.,,, perde seyaha• hakkında bin tür. 

koşmuşlardır. 
Fakat işin garibi gazeteciler 

sabık kralı değil de, sabık kral 
gazetecileri isticvaba başlamı~tır: 

- Karde~im Amerikada kral _ 
:ık vazifesini mükemmelen tem· 
sil etti değil mi? diye sormuş· 

tur. 
Gazetelerde seyahat havadisle _ , 

rini dikkatle takip ettik. Kral ile ,._ 
kraliçeye gösterilen hüsnü kabu l 1a 

... 
ve Jasperde ne kadar kaldı' 

Jün fevkal5de olduğunu zannedi. - L lL .'.ı.la 36 saat, Jasperdc 
yorum. 
Yapmış olduğum resmi seya. 

'1c.tlerin hiçbiri kardeşimin bu se 
yahati kadar müşkül değildi. De. 
nim seyahatlerim daima uzun sür 
di. Halbuki kardeşim hiç durma· 

dü ve daima istirahatlerle dolu i. 
yirmi dört saat. 

- Az değil. 
Bu sırada Ameri1<alı gazeteci. 

krden ~iri sabık krala seyahat zor 
luklarını anlatmak için; 

lü sual soruyorlar. 

Bir çok gazeteciler Düşese: 
- Niçin anavatanınıza dönmi 

yorsun uz? 
Diye sordular. Düşes güldü: 

- Çünkü sizden çekiniyorum. 
Maamafih Baitimaıdaki amcamı 

görmek istiyorum, dedi. 
Gazeteciler yine sordular: 

- Peki Atlantiği tayyare ile 
mi geçeceksiniz? 

- Hayır, hiçbir zaman uç· 
mam .. Kapanmış olmak asabımı 

ı,ozar. Bir trende insan pek faz • 
1 sinirlendiği takdirde tehlike i. 
?areti çekip. treni durdurabilir, 
halbuki tayyarede buna imkan 
yoktur. 

Vindsor dükü ile Düşes Ame -
~ikalı gazetecilerle uzun mü.ddf' 
görüşmüşler, birlikte şarap içmiş. 
!erdir. 

Bir milyonerin torununu 
alacak 

Danimarka prenslerinden (Aa· 
ge) nin boşanmak üzere olduğu 

bildiriliyor. Epey zamandanberi 
dedikodu şeklinde şayi olan bu 
rivayet artık bir hakikat haline 
gelmek üzeredir. 

Söylendiğine göre, prens Aa -
ge, şimendifer kralı namile maruf 
meşhur milyoner Gay Gould'un 
torunu Dorothy Gould ile evle. 
neccktir. Bu sebeple kansından 

boşanmak istemektedir. 

Prens Aage kanuni muameleyi 
}aptırmak üzere Parise gitmiş ve 
derhal avukatilc görüşmüştur. 

Prens Aage'nin boşanmak me· 
selesi yeni bir hadise değildir. 
Prens 1938 senesi kanunuevvel 
aymda da kardeşi Danimarka 
kralı dördüncü Kristiana müraca. 
at etmiş ve karısından boşanarak 
Mis Dorothy Gould ib evlenmesi 
için müsaade istemişti. 

Her ne kadar derhal teşebbü. 
sata girişilmiş ise de birçok müş· 
küller ile karşılaşılmış, bilhassa 
prens ile prensesin başka mez. 
heplere malik olmalan İ§i güçl::ş. 

tirmiştir. 

zannolun-! dan seyahat etti. 
Bu şekil çok yorucudur. Bauf. 

,, ~ h l . 
-ıı;"ln altına koymuş idi.. nu et en aydınlatacağı 

M::ı.rın tesiri menfi cihetten gü- maktadır. 
- Artık o kadar yorulmuştuk 

kir bir telgraf çekerek krallığı 

Amerikalı gazeteciler bu kabul 
den çok memnun olmuşlardır. 

işte bu mecburi;•etk>.den kur 
tulmak için prens Aage Parise 
gelmiş ve Parise gelir gelmez de 

(Lut/en sayfayı çeviriniz) 
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Maarif şO ~sı 17 T em~11n~i~iz .. Japon g~rg İ~- P=;~b~n~~is Almanya ve italyn 

nıuzda toplanıyor . ~'~.' kısmen hafıfled·ı· Ko~:~ii";~~g;uı:Oese- ha~~:r~~1~rr0·, 
AnJ~!'lr-.ı ~';' (HU$usi) - Maa . 

rll \'ckd.Lti m:ı.aıü ş:'..rısı hazır. 
Iıkhrır.ı tamamen iltmal etmiş 
buhınmaktadır. Şura te:ı;nmuzun 
on yedinci pazartesi günü İsmet 
Paşa Kız Enstitüsünde Maarif 
Vekilimiz Hasan Ali Yücelin bir 
nutkuyla açılacaktır. Maarif Şii. 
rası toplantılarının kaç gün de . 
vam edeceği malum değildir. Mü 
zakerenin cereyanına. tabi bulun. 
maktadır. 

Ruzname şu esasları ihtiva et. 
mektedir: 

1 - Cumhuriyet maarifinin 
pl9.n ve esaslan. 

2 - Muhtelif öğretim derece. 
!erindeki müesseselere ait tali . 
matnamelerin tetkiki. 

3 - Bütün müfredat program. 
larmm tetkiki. 

4 - Şura üyelerinin. teklif ve 
dilekleri. 

ŞUra. toplantılarına memleketi.. 
mizin bir çok ilim ve sanat erbe.. 
hı, Maarif Vekaleti ileri gelen • 
!eri, müfettişler ve öğretmenlerin 
mühim bir kısmı iştlıi.k edece'k:
tir. Adlarını bildiriyorum. 
ŞüRA AZASININ tstMLER.t 

Maarif Vekilliği müsteşar ve. 
kili İhsan Sungur, talim ve ter. 
biye dairesi reis vekili Kadri 
YürUkoğlu, talim ve terbiye aza. 
smdan Hayri Dener, Avni Refik 
Bekınan, Reşat Şemsettin Sirer. 

Univerriteden: 
İstanbul Üniversitesi rektöıil 

Cemil Bilsel, Edebe.yt Fakilltesi 
felsefe profesörfl Şekip Tunç, tıp 
fakillteısi tip mtıfreda.tı ve farına.. 
kodinaml on:liııaryüs profesörü 
Akil muhtar önlen, fen falrlllte.. 
si tamamı ve tefazult hesap ve 
yük.sek riyazt tahlil ordinıaryils 
profesörü Kerim Erim, hukuk fa. 
kültesi kara ve deniz tarihi hu. 
kuku ordinaryüs profesörü Hirl, 
iktısat f akültesl umumt iktisat ve 
maliye teorisi ordinaeyUs profe • 
sörU Noymark. 

Alolldemfdeft ı 
Gilzel sanaUıar aJcademfsi ml -

mart gubesI.nden .iDeaat öğretmen 
vekili yüksek mimar Zeki Sayar, 
Heykeltraşlık şubesinden, heykel 
atölyesi öğretmeni Mahir Tom -
rukı Resim şubesinden resim a -
tölyesi öğretmeni 1brahim Ç&lı, 
tzzyini sanatlar şubesinden tez • 
hip öğrenmeni Hakkı Oygar. 

Ankara dil ve tarih • coğrafya 
fakültesi profesörlerinden dok -
tor Salın Ali Dilemre, siyasi bil -

giler ~kulu di_r~ktörü ve iktısadi lkı gune kadar Japonya lngıhz Ankara, 27 (A.A.) _ C. H. <IJaştara/ı 1 ;~riJt. 
doktrınler tarıhı ve sosyoloji pro ı ' . . r b .. Am 'k lruz malca ve ı.uaO 

bf~sörü Et~t·üsn -~di~irgi~'. ?azi ter~ protestosuna cevap vereceK ~;~~~~139 ~:::s ong~:~~e reisug:. ca t=~f:t ::nnemiıtir. B~ 
ıye ens ı u ırektöru ve fel ı v b" · . ) l be111'l81P"u"' 
f .. w tm · 'C'- l - T" · 27 (AA) Tı"yen- Tokyo 27 (AA) _ Du"n İn kili Hilmi Uranın başkanlıgında ın netıceıı o ar.:< ,,-• .ı .. t se e ogre enı ~at Altan, 8 _ • ıyençın. ·. · - . '.. .. ·. : . . . • • . li f81'~ 

tanbul yüksek iktısat ve ticaret çındeki Japon garnızonu kuman. gıltere buyuk clçısı B. Craıgıenın toplandı. bırço~-~~ ve ma "h bıJ11 
okulu direktörü doktor Nihat 1 danı general Hommamn yaptığı B. f.rita nezdinde yaptığı protes· Ruzname.:le mevcut olan Hakkı da degış!Ilıştir. 1930~ ·:., i'e· 
Sa.yar. beyanattan sonra, İngiliz - Japon to te~eb!>üsü B. Aritayı bugün Kıhçoğlunun takririnden milli ~nı hu.es.ash tehavv in Ütere ,·e· 

Maarif vekı"llı'g-ı" yu""kseı.. gerginli~i hafif surette azalmış. hemen bütün gün meşgul etmiş. müdafaa ve maarif vekaletlerine rı. gelmı~tir. Vakıa .. i 1 lıe' f 
"' öğret - • . . . nıden ba-takmı mus~eın e ~ • !I 

tim genel direktör vekili Cevat tır. .ır. taalluk eden suallere vekillerın l F I b PluJct.DP 
11.1· k" ı. · · • c ld - ·· B c · · a m·ştır a cat una ,.l-1 Dursunoğlu, orta öğretim genel ~~ıh. ım. L•ııgi:.ı ımtıyazlı mın· ..,anı ıgına gore, . raıgıe, verdikleri cevaplar dinlendikten . . . . ~ 

direktörü Hayri Ardıç, Ertik ve taka hutlu<hm:ia hiçbir hadise Tiyen-:n ha.:iisesini, Tckyoda ya- sonra heyetçe devlet ~anayi plan- es~~ı dormnyo~lan ıl~. ar:ısı~dc1'1 
teknik öğretim genel direktörü kaydedilmemistir. pılacc:k diplomatik m'.izakercler !arının tatbikinde ve sanayiin munsaehe~enn degı~·~e::ı'e
Rüştü Uzel, Ar genel direktörü Muntazaman her gün hududu le hallet:neği teklif eylemiş~ir. işletilmesinde mevcut ı.ıürakabe. dko;a? zar~lar Y~~i k~~ ,j'ip 
Suut Yetkin, ilk öğretim genC'l geçmekte olan vt! umumiyet iti. B. Arita, bug~n kabine .. :oplan. nin kifayet derecesine ve yine .: ~?n ~en:ı:ın etti0ı . ain b~' 
direktör vekili Hakkı Tonguç, barile her defasında araştırma i - t:smdan evvel hır defa ogkden ı bu mevzu un tatbiki için bir koor supurmuştur. Onun ıç bit' 
kütüphaneler direktör ve.kili Fa_ çin çırçıplak soyul~n ing~liz va. :;on:a .da i~i~ci ~ef~ olarak baş - dinasyona ihtiyaç o1.duğun3 dair ~~iltere h~rumeti 19~~· 
ik Reşit Unat, antikiteler ve mü· tandaşı, House, vhıte Vrıght ve vekıl ıle goruşmuştur. Antalya mebusu Rasih Kaplan bmclen galıp olmasma ol 

zeler direktörü Himit Zü.beyir Lord, bugün huduttan geçerken B.. Arita, ayrı~ harbiy.~ :e ve Kütahya mebusu Alaettin Trid hru~:!~atte ge:ıe zararlı. ~m:f!' 
K,.,....y, Maarif vekilligwi ispektör _ yine araştrr~ya tabi tutulmuş- bahnye nazırlan ıle de gorilcş. oğlunun takrirleri muhteviya - duguna kamdir, lngil1% . bit 
v~ kil' ç b ı ,. "yenı ]erinden Salih Zeki Buluğ, Halil lardır. :1:1;jştür. tmı tetkik için daha evvel grup ı em ~r ayn ın da ,,. 

Vedat Fıratlt Konya kültür di- Fakat bu sefer, i>unlar çırçıp. Tahmin edildiğine göre, iki umumi heyeti karariyb tavzif e _ harpten galıp Çlkacaklar • ~e 
rektörü Halit Ziya Kalkancı, Tun lak soyulmamış yalnız ayakkap - gü:ıe kadar B. Graigieye bir ce - dilmiş olan komisyon raporu mü- ne zarar edecektir" dtl11~1 bİ1 
celi kültür direktörü Kadri GiL lan çıkartılmıştır. vap verilecektir. zakereye mevzu ittihaz edilmiş - ımümkün ol&uğu kadar~~ -:ttl" 
ney, Kars lilesi felsefe öğretme· tir. harbin önüne geçrneğe -r-11 

ni Samih Atademir, Adana kız 1L Daladgenı·n utku Sanayi planlarınm tatbik safha· il bundandır; . 1 e ~· 
sesi direktörü Şahap Nazmi Coş- n larmda ve bilhassa mali neticeler Şa~ka dogru edegenış ;°eni bit 
kuner, Trabzon lisesi direktörü .. .. 

1 
setlennde ısrar re Y !IJt 

d de tahmine nazaran goru en . ., ı-aııY' il"' Sami Akyol, İzmir Kızılçullu köy Bqta.rafı 1 incı e 19,';10 ta okunmuş ve parlamcn - . 
1
. f 

1 1 
k .. . h harbe gırecek olan .l'UP' i1' 

k . d kt' t eli . t' ·.:ı • b hir mıs ı a:: a ı uzerıne e em. l l b h t zafer öğretmen okulu direktörü Emin li müdafaayı ta vıye e ece ır. or,un a ıç ıma \;.evrcsı u su . ta yanın u arp en ·bidi!· 
Soysal, Balıkesir öğretmen okulu Bu müdafaa bunları ne kadar a. retle nihayete ermiştir: miyet1e nazarı dikka·: celbeden çıkmaları ihtimali yok gı • . 
direktörü Reşat Tardu, İzmir ğrr olursa olsun, memleket cebir rapor birinci sanayi planının ik - Bununla beraber binde bir~ 
kız öğretmen okulu pedagoji ve ~~ şiddet t~hditler~ k~ısmda e. Amerı·ka hı.taraflık mali için lüzum görülen tahsisa - maı ile bu devletlerin plebl . 
yurt bilgisi öğretmeni Hakkı Ba.. gilmekten ıse bu agır yüklere ta_ tın verilmesile beraber sanayileş· decekleri kabul edilse bile~ 
ha Para, Kayseri ilk öğretim es· hammül etmeği tercih eylemek - kan~•nunun tadı"lı me hareketinin parti programı cede gene aradıkları Zil~ 
pekteri Cemal Onogun, Kırklare.. tedir. u mucibince ve mali teknik imkan - rfahı bulanuyacaklsrdır. Ç - .i-
li ilk .. y t" kt . H"" .. Hudutlarımızın, seferberlik - 1 d h'I" d · t · · b' h rb" • ve ffJ' ogre un espe en uanu • an a ı ın e tertıp ve anzım c- yem ır a ın msanca • i( 
Baykoca, Bitlis merkez ikinci o. lerle değil fakat el~e b~unan ~f- N.evyor~, 27 (Hususı) - A- dilmesi ve bu mevzuda çalışan ca mucip olacağı tahribat ile ı• 
kul baJöğretmeni Sadık Koker, ratla muhafaza edılmesı s:ıyesın. me~~ka bıtarafh~. kanununun müesseseler faaliyetinin islahile timal ve iktısadi inkılaplar 19 .Jıt 
Elmalı maarif memuru Adil Kor. de sulh ~uhafa~a/ oluıfnm~il~h· tadili hakkında mu,zakerata baş· kredi ve finansman işlerinin ay. harbinin zararlannı solda iP" 
tum E 'lk kul .. y ~akat, ikı muallım sın m s a ı d ı (N k T , rzurum ı o u ogretmen . amar an evve evyor ay· k · d" · 1 t derecesinde bırakacaktır. ~ 

altmd bulunması elzemdır . ) . d v b" ka rılara sanayı ve ınaa ın ış e • al 
Jerinden Tevfik Yıldız. a .. . · mıs gazetesı yaz ıgı ır ma, - 1 • . b"" 1 . • 'i.onra Almanya ve it 

Fransa dunyayı tahnp etmek B . . . b l me erının unye erıne uygun ı. .... • .,14r 
İHTtSASLARINDAN ISTtFA. değil, fakat sükiına vartlırma.'.k: l~e !°?m. proJesının _ka u e· dareler halinde teşkilatlandırılma' hayat sahası olarak iıtili bus1.;. 
DE OLUNMAK UZERE DA- ~ ...... ~ b""t"" ·ıı ti 1 d" üst dılmesı fiknnde ısrar edıy?r. Bu- sı ve 3460 n~maralı kanunla ku - Gına cJ.i~tükleri memleketl~r .J• 

VE EDiLENLER ~.u yen u. _un _m_ı __ e ere _ur b l k da k • '--~a, o-
- - ~ ~e ep 0 ara mez ur ?r~- rulan mürakabe sisteminin key. milletler hep benliğini IOJll'" 11 .._.., ___ , __ dan ı"ıti"fade -.tı'lmek 1>ır tarzda ış bırlıgı yapmaga ha. h ed k h h b ., , ...... 

.uı~uı ~ Fr ıenm zu ur ece er angı ır f' t k · t noktas ndan tnis varlıklardır. Onlan ~~·1 . zırdır. Fakat ansa, aynı zaman. h __ L. .1 . .. ıye ve emıye ı • "' 
~ere maarif ıQrasına davet edil· da, dünya üzerinde hüküm sür . ~rom un:umı eşmesıne. mum· takviyesile tatbik ve idamesi ve v:: ltalyan silahı ile daiınt ·1 
mıı olan .ıevat da şunlardır: mek teşebl;>üslerine karşı koyma.. kun ~ldug~. kadar. manı olmak a~i ;\z~a,nda deyletin s~nai ve tehdit albnda tutmak zarııt'J 

Prof. dr. Neşet Ömer irdclp, ğa da a.zmetıni~ bulUDımaktadır. hedefine muteveccıh bulun<1u- iktısadi mab:yeti ta~an müesse • hayat sahaSY denilen o ye~ , 
prof. İsmail Hakkı BaJtacıoğlu, Bir kere daha söylilyorum, bu se. ğunu gösteriyor. sefe'i-~fıie de teşmili ve te'şelCkülle. kendileri için ölüm sahası haJiS' 
prot Saürettin Ceial Antel, 1s.. beplerden dolayı hUkumetin en Nevyork T aymis ilaveten rin bilan~olarile hesabı katileri- koyacaktır. __ .W 
taııbul ünivenitesi tıp fa.kültesi başta gelel'l düşüncesi, milli mü- şöyle diyor: nin Büyük Millet Meclisine arzr. Totaliter devletler tar~ 
dekanı Ahmet Kemal Atay, Ede- da.faayı takviyedir. Eğer bir harbin önüne geç mn usul ittihazı ve milli sana • açılacak b:: harbin m~. 
biyat fakilltesi dek.anı Hamit On. Parlamentonun iki içtima dev mek isteniliyorsa bu ancak A- yiin hayatiyetini ve rasyonel ça • olan mağlubiyet neticesi ise~ 
gunsu, Fen fakültesi dek.anı Fa - resi arasında geçecek zaman ne merika pazarlarının mütecaviz Irşma kabiliyetini arttırmak için dibri icin neler getireecğini O 
hir Yeniçay, Hukuk fakültesi kadar olacağını kestiremem. Ha. ıhemleektler kuvvetlerine galip gümrük tarifelerinin ihtiyaca şünmeğe bile mahal yoktıd'•,. 
dekanı Ali Fuat Başgil, iktısat rici vaziyetin bir seçim müca. olması ha~inde olabilir. Bu göre ayarlanmasile beraber iç pa- Bu vaziyete göre bütün~ 
fakültesi dekanı Ömer CeW Sa. delesini mümkün kılıp kılmıya. kuvvetler ıle karşılaşmak cesa- zarlarda istihs:alin rekabete vüc·.ıt yanm yeni bir umumi fe)pe 
raç, &ilzel .sanatlar akademisi di- cağını da bilmiyorum. Affı umu- retinde bulunacak olan~r ~i~- verecek şekilde kayıtlardan ko. ten kurtulabilmesi için A 
rektörü Burhan Toprak, İstanbul mi bahsinde kararnamelerle ha. leşik Amerikanın vazıyet~nı nmmasr gibi esash teklifleri de Y<' i)e ltalyanm içinde bulun~ 
kültür direktörü Tevfik Kut, tz • reket olunacak, seçim ıslahatı L düşünmeğe mecburdurlar. Eger ihtiva etmekte ve haddi zatında lan müthiş hatayı bir gün ~ 
mir kültür direktörü Ali Rıza şinde ise derhal içtimaa davet o. şimdiden Amerikanın ku~vet lüzumu kabul edilen ve muhtelif görmelerini ümit edelim. .4' 
özkut, Ankara kültür direktörü lunacaktır. membaları yalnız meşru mucla· .vekaletlere işbirliğini tazammun ASIM \I'' 
Rahmi Vi.dinli, maarif vekilliği B. Daladye, nihayet sözlerini faa vaziyetinde bulunanlara a- eden koordinasyon için ayrı bir / 
espekterlerinden Besim Kadırgan şöyle bitirmiştir: çık bulundurulacağı, buna mu- kanun tedvininc ihtiyaç <>lmadığr• MEVLiT 

ilk işi avukata basvurmak olmuş. Hilmi Yolaç, dr. Celal Ataman, Fransız inkılabının yuz·· ellin _ kabil denizlerin kontrolünden nı ilave etmekte i.di. . ~ 
tur. Ek Sa R · A H:ı- l ·· · d 1 t ·· · d bi k h ti" 1 temmuz 939 cumartesı 1 rem raç, asım rsan, ı.& ci senesi tesit olunurken Fran - f mahrum o an mutecavız eve - Rapor uzerın e r ço a P- . . . .. . ~··(; 

Prens Aage, bu boşanma seya. T"" k O p 1ı R fik bal da . "f d 1 .. ·· 1 d"k "kt t ıkindı na!DaZıru muteakıp ~~..., met ur , sınan azar , e sızlarm bir kere daha bütün dün,. lerin bu mem ar n ıstı a e er soz soy e ı ten ve ı ısa ve- . :. y w 
bati hakkında sorulan sualltte G"" ı F th" 1 f d" wl N l . .. l k 1 kili 11.. .. Çak d kiye camıınde Agaoglu Ah _.t une • e ı sen ıyarog u, ec yaya. vatan ve cümhuriyet için edemiyecek en soy enece o ur- usnu ır a mevzuu A p01· 
şu cevaplan vermi§tir: · B o H ·---•· "k d l . b h .. . d k . · ti.." ruhuna mevlud okunacaktır. mettin ora, sman or4'>41uı, tam feragat ve vatan ve cumhu. sa harbi tahrı e en erm u ta • uzerır. e omısyon raporuna ıı 

- Prens cenapları, ne kadtr H llah ö A ·r o·· w t M h . . . li 1 .. al 1 d • tarının ve arzu buyuranların 
ayru rs, n ge ' u • riyete tam bağlılık muhteşem rikattan vazge~melerı ıhtıma ıakffi esas 1 mut ea ar erme . . . 

nmandanberl Paristesiniz? sin Binal, Nurettin Polvan, Mu- manzarası ....n.r+ermelerini iste - kuvvetlenir. Bu projeyi kabul yan ettikten sonra heyetçe rapor melcrını çocukları nca eder./ 
- On beş günlük izin aldım. . Akd"k F . S N Eı'"""~ bl"W d"lm k .. 

hıttin. . ı , erıt an_ er, ec. rim .. Zira, sulh buna bağlıdrr. etmekle Amerika meclisi mebu- hü~Uın. ete. te. ıg e. 1 e uzcre T eıı.ekku .. r Fakat bu on be~ gün öyle çabuk 0 c mil B il ıs ~ .i 
mettin Halıl ~· e • ora, Fransız diplomasisinin muvaffa. sanı sulh lehine bir arzu ifade tasvıp ed mış _ve rıyasetçe ce e. Babamız Mustafa Saffet Atab1" 

geçti ~i~.ha ne kadar kalacaksr Süleyman Demır, Sa~a~ttU: E· kıyetle çalışmalarına devam et. etmiş olacaktır. Yoksa bir harp ye nihayet verılnı.iştir. nin ölümü dolayısiyle gerek ceıı• 
nız ? 

- Belki bir iki güne kadar 
Londraya g?deceğim. Bir sinema 
kumpanyasmdan davetiye aldım. 

- Sin~ına kumpanyası mı? 
- Evet hatıralarımı kaleme 

yüpoğlu, Ankara kız lisesı dırek. mesi ve fazla süren münakaşa.la. tedbiri almış olmryacaktır. Zira ye gelmek, ger.ek telgrafla yabut.111 

törü Tezer Tapıran, Bursa sa- mı nihavetlendirilmesine amıet- b, . b" Ih tedbiridir harp Almanyadakı· telif suretlerle tcaziyetlerini bııcl>, . .. .. . ş .t-. • ',J l proJe ır su , k ı·· r d b 1 ·rı' nat okulu dırektoru Salıh ev ... et m1a milltlerin kendi vatanlarmm Jb" . d ..... 1 mc ut un a u unan zevata a) , 
'" ._ te ırı egı . t kk"" . k.. ı d ,.,1111 Seven İstanbul sanat okulu dL "'e bü:"~~ . . et' nef'" 1 p 

1 11 
rı eşe ure ım un oma Iıp 

• Y' .ı..ı.ıu ınsanıy ın ıne oıa... ö t d"kl · b · ı IA'- ·a ~ 
rektörü Yusuf Zi Etiman., rak b" . . . . . $ • k f o onya 1 ar g s er ı erı u saımm a .. a~ 

.. w ..... ya . .. .. l~ • bırleşmelen ıç~, 1 ngapur on eransı Şl duyduğumuz minnet ,.e şü 
Elazıg kız enstitusu dırektöru Fransız milletin~ bütün enerjı. H ) A muhterem gazetenizin ta\'assul 
Nuriye Dündar, İzmir m ögrw et- lerinin ı. .. ~'- ., __ bır" ı..1_,_ .,..wo_ Singapur, 27 ( ususi - - ( Baştarafı l incide), r . _.. . 

• • • """6UU "IMll UIVB. ~ • ı s· p N bl s· unu nca euerız. :ıl:na; .stıyorlar. men o.kulu direktörü Mustafa Rah kil etmesi lizımdır. mıra ır e~c~ 0 .e ınga?~ "Pek yakında Danziglilerin so. Eski Kocaeli Mebusu 

- Eu senaryonun ismi ne ola. ~ .. ~alaban, A_nkara ticaret Ü~ - B. Daladye, Pddetle allnşla,n.ın dan hareketım tehir etmıştır. ğukkanlılı:klarmı muhafaza et - Reşit Saffet Atabinen 

ca::? sı ogrctmenlennden Esat Demır- bu nut~ 80lll'a, içtima dev - Müşerinüleyh Londraya_ gid~-ımelerine ihtiyacımız olacağı i~ SirJas Mebu.~u Rem:lnifl 
- Onu henüz ben bile bilmiy el, İstanbul Selçuk ku enstitüsü resinin tatili karamamesın· oku cek olan Kanadalı Amıral Sır memleketimizin erkek ve kadın. Ayıe Çiner 

rum. direktörü Halide Demirtaş, Kas. muştur. 1 
• Regnar Colvin ile müzakerede larmm yaşayacağımız günler için 

- Eo~~mma meselenizin yakın. tamonu eğitmen kursu direktö • eo-yalist Vı k ilnist meb bulunacaktır. tecrübe ile mUcehhez olduklarına. ..... _. ... aıııll_. ... _. ... ~_,,. 
da hallo1unacağınr ümit ediyO'l" ü F "t 0 w t . k . ı;;MJa e om us. .,. .. ı..-t bul 
musunuz? r. . erı .. -~uz, zmır er ek lise. lar, buna .karşı muhalefette bu. S""uı unuyoruz.,, D .. 

sı dırektoru Esat Çınar, Hay. l __ 1 ........ da nı"ha. et, .,_, , __ .. _ p :•. Gazete ahaliyi son tezahürat Un Ve ya rll1 - Bu meselenin halli Da.- · :unm......,....... Y ..upuu.ı.w 
darpaşa lblesi direktörü Saffet bali 231 k .,~ • İp bir elbise en mlieMir 1 esnasında gösterdiği i.nızibatlı ha. t .. k U .. l ı ı·ya rr.arkad:ı diğer avukatın gelmesi. proeever reye arşı ~ re:ketten ""tteh"t hi . t ercume 
şavıı. ı .. __ ...: edil ·..+; T s· e mektubudur ve mu 1 ssıya m. ne bağlıdır. .;..__ _____________ reye ı..a;:tvıp mı!lwr. av ıy dan dolayı tebrik etmekte ve ge. 

- Bir sual daha: Eğer bu ye. Müesseselerin haremden D~~ taraftan,_ ~til kararna.. Amerikan modası 1lzerln lecek pazar günü Liegenhof'da 7 nci seriden 
ni mesut hldise olursa, nerede istisnası istenecek mesı, ayan meclll!ınde de sa.at calışır yapılacak olan ter.alıürata davet 61-67.7 kitap 
kutluyacağmm sorabilir miyim? y Se eylemektedir . 61 Vikontun ölümü 

Burada. Danimarkalı prens Ankara, 27. (~~i) Abdulfettah Paşa avuz zen 62 Leneit IL 
bir ~ahza dü§ündü, tebessüm et· Bankalar baremı proJCSlnın rnad R · ld wpw " 63 Liza 

l Omanyadan ayrı 1 •·,!"is kadın ve erkek terzilil. Al d 
ti: deleri yarın mecliste görüşülür- em ar sınemas 64 Evlilik lrndcmilerinden diploma) 

- Tabii, Anavatarumda .. dedi. ken kanunun hususi miies8ese· Bükreş, 27 (Husu~&) - Mıvr 65 Gizli Pamuk harbi 
· : 3 Beyoğlu ParmakJrnı 

Prens Aagenin eski kansından lere teşmilini istihdaf eden fık-~huiciye nurrı b'I a.~1am :nl'm- ' · ~aj·rct npartımanı T;:rk Fr 66 Bizans tarihi 
yakında bopnarak Amerikah mil ranm tayyı husuaunda birçok lek':tine nü'nrttdhen harckf'~ et. l - f(asır:ga 67 Senyolbeos Avrupa 

' to e\"l llstUncle .. yarder torum& ile evlenmeli .bek - mebusla!"m talepte bulunacak-! tl. Yakrnıia Jılıarrdan lr.r t:rauı 
lcm~ktedir. len ırlSylenmektedir. tb•,;eti Rom;a.rıytr" relcccr.rir. 1 ı•wp•a Mit mF 

?.. - f;"I- --- J,,. ....... .,-1.,.ı·• 
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Fenerbahee Harici Askeri Kıtaatı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

(lliıf trafl 6 tlelda) biyet kazandılar. ll'eııerbahçell • Beher metresine tahmin edilen fiatı 370 kwı.11 olan 15000 
ler bir gUn evvel Demirspora metre elbiselik haki p.yak kapalı zarf uaullle mUnakuaya ko. 

Anluıra Gücünün ~ ovnadıklan oyundan çok nulm1ı1tur. lhaleai 5 Temmuz 939 çarp.mba gilnil saat 11 dedir. 
ikinci plü daha fyf~ mükemmel oynama- llk teminatı 4025 liradır. Ev8af ve p.rtnamesi 218 kurue muka. 

,___ bl1ttln gayretine raf. Iarma raimen, hiç bir va.kıt fır. bilinde M. M. V. aatınalma Ko. dan almır. Ekalltmeye girecek. 
lllr 111 yapunadıfmı gören atçı deflldiler. Muhacim hattı. lerin 2490 ayılı kanunun 2, 3 maddelerinde göeterilen vesaikle 

l""'Wıllı.ı ••• J9Diden akrıı& bq.. nm beceribir.ce hareketi ve ka. teminat ve teklif mektuplarmı ihale aaatinden en az bir ıaat ev. 
• İlıtuıbul tA)nmmm bira. çırdrklan fD'llatlar karpamda vel Ankarada M. )(. V. satmalma Ko. na vermeleri (24) (4350) 
duıı11al1pHı ve bu aebep. Fener taarftarla.n çileden çıktı. ••• 

~ beUmelli vaziyeti Bıbm maçı iyi idare etmek Beher m "t .. .,.q ı .., .. tahmin edilen fiatı 60 kuruş olan bir mil. 
~•.,.•cU lehine oevirdi. Oyu.. istemesine rağmen bu maçın icap yo!l ile bir milyoa t~Gr~ )~'z bin metre yazlık elbiselik bez kapalı 

tvvell ortalarda llOlll'& da ettirdiği tekilde idareci değildi. zaı • \! .ılile e:t~il • .• :. e konulmuştur. lhaleai 6 temmuz 939 per. 
YVl a.bumda ~yna.ndıiı- A. Celdl şcm~ giinü saat 11 dedir. tık teminatı 37350 liradır. Evsaf ve 

IUrdwı. 24 Uııcü d•kika~a teh. • • • şartn:ı.mesi 42 lira mukabilinde M. M. V. satmalma Ko. dan alı. 
bir hücum yapan G~çl~er Yüzme müaabakalan nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 tıncU mad. 

l'ener kaleehıe . indiler. delerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarmı ihale 
topu Vahab& pçırdi. Ali Ankara, (Valat) - Balce su saatinden en az bir saat evvel An.karada M. M. V. ısatınalma Ko. 

ile Jaa ve eeri bir paalaşma sporlan faaliyeti, •uıporları fe. na vermeleri. (23) (4349) 
Vahap mllkemmel bir fır. deruyonunun teabit ettiği pro. 

.. A_ ••• 

~lamıt oldu. Rızanın bek. gram dahilinde dün öğleden son. 
•~~ .... çektiği top ağlara takı. ra Karadeniz havuzunda yapılan Kayıeride bir montaj hangan kapalı nrf uıulile yapılacaktır. 

AnkaragücünUn galibiyeti. tqvik miilabüalarile bilfiil baş. Muhammen bedeli 149.732 lira 89 kuruı olup ilk teminat miktarı 
hranti eden i1dnci golUııil teo- Iamıı bulunmaktadır. 8737 liradır. Kapalı zarfla ekailtmeıi 30 • 6 - 939 Cuma cüınü saat 
etti. Müaabakalara Gençlerbirliği, 15 de Vekilet Satınalma Ko. da yapılacaktır. Şartname ve resim. 
f:'enerin birinci golü Günq, Muhafızgücü ve Ankara. le~ 75~ kurut mukabilinde K.o.ıdan ~~bilir. lhale?'e ittirlk. etmek 

lıcı &ol v;-ı. 2-0 mağlfıp gücü klüplerinden oldukça kala • içın bır hafta evve~ hava müsteprlıgı ınpat ıubeainden vesika. al· 
~ -3

---. balık bir milubık crupu ittirak mak prtur. İl~eklilerin k~unun 2, 3 maddelerlncl~ ya.zıh ve~kle 
~tte kalan Fenerbahçelller t . ti' birh"'kte ilk temınat ve teklif mektuplarım en ceç ihale saatinden w, •• m. bir erji il e mıt r. . ka mak -.ııau;an. 1n1>.1,_.. en e k bir saat evvehne dar Ankarada M. M. V. Satınalma Ko.na · 

geçtiler ... AnkaragllcU • Huır~an. P~oı.ram a ~~ buz mukabilinde vermeleri. (1055) (4125) 
de bu hQcumlan karp1ama. dan tatbik edilmit ıae de musa. 

' çok 11evkli bir manara bakalar, ayni &ünde muhtelif ••• 
. Bununla beraber Fener spor hareketleri yapılmasından ve 660,000 kilo yulaf satın almacaktır. Tahmin bedeli 33,825 

llollu yaptıit akmlarla mu. yüzücülerden mühim bir kısmının liradır. Yulaf evsafı ile teslim mahalli ve p.rt1an p.rtlıameain. 
k ıurette gol çıkarma.fa. ve müaabık ve gerekse vazi • de yazılıdır. Şartnamesi Sökede süvari alaymdanld .satın alma 
Yet olmasa bile berabere fedar olarak bu çalılfllôtlarda yer Ko. dan parasız almır. Eksiltmesi 3-7-939 pazartesi günü 

çalıııyordu. Bu çalJllD& almıt olmasından beklendiği gibi Söke postaha.nesi saatile 10 da alay kıglasmdaki komisyonda ya.. 
ht aemeresini verdi. Ve bir iddialı olmamııtır. önümüzdeki pılacaktır. Eksiltıne kapalı zarfla olacaktır. ttk temintı 2536 li. 
9'1ıaamda Fenerliler GUç kL hafta yapılacak milaabeblar, bil- ra 88 kuruştur. Teklif mektuplan 3-7-939 pazartesi gUnU 11&. 

)'akm bir yerde bir ceza tün klüpler yüzücü kadrolarının at dokuza kadar Sökede Ko. na makbuz mukabilinde verilmi§ o. 
· kazandılar. Baarinin gü. tamamile ittirak edeceklerinden lacaktrr. (H) ( 4210) 

bir VU1"UfU GUç kalecisini al. çok çetin ve i.ddialı olacaktır. • • * 
• İki mtıdafiln yanından ge. Teknik neticeler ıunlardır: Muğla, Marmaris, Milis, Küllük ve Bodrum garııl7.onlan 
top eaJJana, aallana kaleye Teknik neticeler töyledir: ihtiyacı olan 350,000 kilo arpa ile 350,000 kilo yulaf kapalı ~ 

Böylece vasiyet 2-1 olmWJ lOO metre serbest: usullle eksiltmeye konulmuştur. thaleleri 10-7~39 Pazartesı 

Ankara Gücünün 
üçüncü aolü 

•'.:tı•...,, bir müddet bu vaziyeti 
r.•~ua ederek oynandı. lki ta. 

da fazla çalışmadan mUte. 
bir yongunluk göze çarpı. 

AnkaragUcünün Vahabı 
Fikret! de solaçığa almak 

e takımda yaptıtı değifik. 
>enerliler Fikreti de bir da. 
latı gibi takımın her yerinde 
bnak ıuretile karşılık veri. 
. Oyunun böylece sona yak. 
bir ıırada Hamdi Vahaba 

bir paa verdi. Ofsayd vazi. 
bulunan Vahap çabuk ha • 
ederek topu sürdü ve ya. 

lbesafeden UçtlncU defa Fe. 
ltlanna taktı. 

renerin ikinci golü 
erıuer, ofsayd vaziyette ya. 
olan bu gole haklı olarak 
ettiler. Fa.kat hakem ka. 

dömnedi. Ve oyun ye. 
batladı. Gilçltller 3-1 lik 
tl klfi görmüş gibi geri 

ldıler. BU da Fenerin işine 
. Maçın bitmesine dört bet 

.-•ü1"•1ık kıaa bir zaman vardı. 
gittikçe artan bir tiddetle 

)or .. Fakat r.etioe yok. Bir 
it hakem GUç müdafii Sali. 

ite çıkarınca Ankaragücil do. 
itişi kaldı. Bunun Uz.erine Fe. 
butUn bütün vaziyete hakim 
?iibayet Güç k7lesine doğru 

lllUdafiden ileride olan ve pek 
bir şekilde of sayd vaziyette 

Fikret geriden aldığı 
takmımm ikinci golünil 

IAl"'la. ı..~- gecikmedi. Bu lef er 
lUer bu gole itiraz ettiler. Ve 
hakem de bu itirazları din. 

Blru .oora da oyun 3-2 
c:Untın galibiyeti ile bit. 

1 günü saat 13 de n,.pılacaktır. Arpanın tutan 19,250 lira Jlk temi. 
1 - Nusret (G. B.) J,29, 3 ıo~ t 1444 lira yulafm tutan 20125 lira ilk teminatı 1509 liradır. 

2 S l' (A G ) 3 Fevzı na • 
:-

8 ım · · ' - Teklif mektuplan ihale saatinden bir saat evvel verilmelidir. 
(Guneı). Şartnameler komisyondadır. Kanuni vesaiki bafs olan isteklilerin 

200 metre •ırtüstü : Muğlada komutanlık satınalm& l{omiayonuna mUracaatları. 
ı _ Necdet (G. B.) t,~9, 6/ 10 (36) (4G26) 

2 - Salim (Günq), ·3 - Huan * • • 
(M. G.). Kor Merkez Birlikleri hayvana.tmm ihtiyacı için 170,000 

200 metre kurbağlama: kilo kuru ot kapalı zarf usulile alınacaktır. İhalesi 11.7.939 salı 
1 - Vahdet .~G. B.) 4•3•6/ lO, günü saat 11 de Çorluda Kor Satmalma Komisyonunda. yapıla. 

2. - ~ecdet (Gunef), 3 - Hay. caktrr. nk pey parası 382 lira 50 kuruştur. Şartname ve evsafını 
n (Guneı). görmek isteyenler her gün Çorluda Kor Satmalma komisyonunıa. 

50 metre serbest (küçükler): müracaatla görebilirler. İstekliler kanunun 2, 3 maddelerindeki 
ı - Nejat 37 saniye, 2 - Na- belgelerile birlikte belli gün ve saaten bir saat evvel teklif mek. 

tık, 3 - Tahıin. tuplarını komiayona vermiı bulunmalan (60) (4660) 
Bölge bayrak yarıfI: • • • 
1 - Gençlerbirliti takımı, 2 - Kıta.Ilı Cina.l Jılik dan Tahmin bedeli tık teminatı 

Güneı takımı, 3 - Güneı ta:Cı. Ki Jo Lira Ura Ku. 

mı. Sarrkamıt Sadeyağ 35, 000 31,500 2362 50 
Müsabakalardan sonra derece Kars ,, 30,000 25,500 1912 50 

alanlara birer madalya verilmiı, Sankamıt Sığır eti 155, 000 26,350 1976 25 
en çok puvan kazanan Gençler. Kars ,, 140,000 22,400 1680 
birliğine de bir kupa hediye edil. Sankamış Çam odunu 3,500,000 31,500 2362 50 
miıtir. Kars ,, 3,000,000 39,000 2925 

Müsabakalarda beden terbiyesi Yuka.rıda yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmesi 13-7-939 
umum mUdilril general Cemil Ta. Pel'fe!llbe gUııtı saat 11 de Sadeyağı, saat 9 da mğır eti, saat 10 
hir Taner ve umum müdürlük da Çam, odunu Sankanuşta M'mtaka Lv. Satmalma komisyonun. 
umumi kitibi ve erkinından bazı. da yapılacaktır. Şartnamesi ve evsafı dokuz~u Kolordun~ ga~. 
lan da huır bulunmuttur. nizonunda. ve her gün görillebilir. isteklilerin kanuni vesıkalan. 

le beraber tekli! mektuplarını ihate saatinden bir saat evvel ko. 
Atlefizm birincilikleri misyona vermeleri. (35) (4659) 

Ankara, (Vakıt) - Cumartesi *** 
günü baılayan bölge atletizm bi- Vanda inşa ettirilecek yüz yataklı hastane binası Diyarba. 
rincilik müsabakalanna dün öğ. kır Levazmı amirli~ satınalnıa komisyonunca kaplı zarfla eksilt. 
leden sonra 19 mayr• ıtadında meye konulmuştur. Yapılacak inşaatın birinci ketif bedeli tuta. 
devam edilmittir. Klüplerle me'k - n 253,421lira44 kuruş olup muvakkat teminatı 13,887 lira 10 ku. 
teplerden birçok müsabıkın i§t.İ. ruıtur. İhalesi 20-7-939 perşembe günü aaat 11 de Diyarbaiur 
rak ettiği müsabakakr çok güzel Levazmı &mirliği satmaıma ko~isyonunda yapılacaktır. Bu hıfa
olmuş ve muntazam bir program ata ait pli.n, hulAsai keşif, fennt ve hU8U81 p.rtname Diyarbakır 
altında yapılmııtır. Teknik neti • Levazım imfrliği satmalma komisyonwııda, Vanda hudut ~omu. 
celeri yazıyorum. tanlığında., Ankarada M. M. V. lnşaa.t tubeainde göırWebllir. İs. 

• tekliler 12 lira 67 kurut bedel mu.kabilinde Ankarada M. M. V. 
100 metre : ' inpat pbeainden ve Diyarbakırda Kor llıp.at 6Ubeai.nden alabL 
1 :- Oflu (M. G.) ~ 1 •4• 2 - lirler. İsteklilerin ihale saatmaen bir saa.t evveline kadar temi. 

Şevki CD. S.) 3 - Nun (D. S.). natlarile teklif mektuplarmı ve kanwıen icabeden bütün vesaiki 
800 metre: Diyarbakırda Levazım Amirliği Satmalma komisyonun& verme. 
1 - Galip (D. S.) 202,9, 2 - leri. (&2) (4662) 

Adnan (D. S.), 3 - Muatafa • • • 

(D. S.). 140,000 kilo 11ğrr eti veya keçi eti kapalı zarfla eksiltmeye 
2000 metre gençler: konulmuştur. Evsaf ve şartnamesini görmek isteyenler Eskişe. 
1 - tsmail (T. L.) 6.33, 2 - bir, Ankara. İstanbul Lv. Amirliği satın alma Ko. da her gün gö. 

Osman (A. Z.) , 3 - Muu (A. rebilirler. Eksiltme 14 Temmuz 939 cuma günil ıaat 16 da Eski. 
G.). şehir Lv. &mirliği satın alma Ko. da ya.pılacaktu. Tahmin bedeli 

4x400 bayrak: 38500 lir& ilk teminatı 2887 lira 50 kuru~tur. İstekliler ticaret o. 
ı - Deminpor takımı 3,39,9, duma kayıtlı olduldarma dair veaikalarile teklif mektuplarını 

2 - Deminpor takımı, 3 - Mu.. mezkOr günde saat 15 e kadar Eildşehir Lv. Amirliği aatm alma 
hafızırllcil talamr. Ko. na vermif bulunacaklardır. (48) (4588) ~ 

An.braguçlUler vaziyet • Yük.sek atlama: 
l&flamlqtmnak ve son ı - Jerft (G. L) 1,70, 2 - Bet yüz adet kadar 200 litrelik ve beş yüz adet kadar da 300 

*** 

~ maçlarmı tyt bir p. Faik (M. O.), 3 - CeW (T. L) litrelik olmak Uure 1000 adet kadar benzin bidonu pazarlıkla sa. 
Apatmak arzuaile oyna. GWle: tm a.Jmaeakbr . . Pazarlığı t-7-939 aalI gQn.il su.t 11 dedir. 200 

,._ tN gbel oyunmı tabii ı - Hamı (M. G.) 9,90, 2 - lltreliklerin beherine on bet bıçuk ve 300 lltreWderln beherlne 
---Glll'* hüh bir pU. F111ı: .(il. O.), 3 - Jerfi .(O. L.). Jkm1 Ura flat tahmin ec'l!rnlft.ir. !ık teminatı 1331 lira 25 1m-
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Izmit ~ayranı yapıyor 
Bu yeşil şehrimiz düşman
dan bugün kurtulmuştu 

İzmit, (HU8U81) - Bugün, ye. da olmıfu gibi, lzmitin taşı ve 
ıil ve güzel lzmitin yabancı el • toprafmı da, lzmit çocuklarmın 
!erden, yabancı dillerden, yaban. aziz ve mübarek kanlaa ıulamıe 
er ayaklardan kurtulduğu mesut n yıbmııtır. 

gUnün yıldöntımtıdtlr. Bunlar ayıe bir eehamet del • 
IKörf ez bucaklan, uzun ve acı tanı ve gurur ifadesidir ki, müs. 

süren bir matemden sonra bugün takbelde, mana ve ifadesi altm 
yenilmez ulan Türk ord111UD&, harfleırle yazılacak ve TUrk ço • 
ganlı ve nulı bayrağma, iatiklll cuklanna İzmitin kurtult11 men. 
ve hiirriyetlne kaVWjmuş, TUrk kı'beleri övUnWerek, iftihar edi. 
seması üzerindeki kabul kahrol. lerek anlatılacaktır. 

muttur. Bu sebepledir ki lzmit, w kör. 
İzmit, esaretin, işgalin, hUrrL fez sahilleri, vilAyet gev.rest, kur. 

yetaizliğin en acı ve en zalim gUn tult11 bayarmmı candan, gönUl • 
leriniyaşamıı, senelerce (istik • den taşan sevinç ve neşe çağla • 
W JstiklAl) diye haykırm11 ve bu yanı halinde, ta göklere ulaşan 
uğurda bir çok yiğit, kaJıraman mnazam tezahtlrat içlııde kutlu. 
evlA.Uarmm koyun boğazla.ı:ı.ır gi. lamaktadrr. 
bi boğazlandığma phlt olmak 
bedbahthfmı cörmilt bir eehlr • 
dir. 

lzmit, dilpıan İ§gali altında, 
yalnız, bir renk, bir boy ve bir 
çeşit dilfmanla değil , renk renk 
çeşit çe§it, boy boy, ihanet, me. 
linet kayna.klan ne mücadele et. 
mek, vatanı için can vermek bah 
tiyarlığma. da kavuşm\l§tur • 

Sabahtanberi caddelerden ael 
gibi akan bu mıbpırl kalabalık, 

bilr ve mesut, mamur bir vatan 
yara.tan Atatilrke, lnönilne, şan. 

1ı Maıeeale, ulan ordumuza, mü. 
ba.rek tehi~erimize saygı ve sev. 
gl hislerinin tazimi ile, taoa taşa 
akıyor, onlara kopmaz bağlılık • 
lannı haykırıyor. 

Bu aziz vatanın her toprağın. C61'det Yakup 

Devlet Demiryoilan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 5900 lira olup Karabük döner köprllstl çu. 
kur ika& mal:remesl 11~1939 cuma gtlnU saa.t 15,30 da kapa. 
lı r.arf uaulile Ankarada idare binaamda atm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 442,50) liralık muvakkat temi. 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn a. 
at 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri llzmıdır. 

Şartnameler pa.ruız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşad& teselliim ve sevk tefliğiııden dağıtılacaktır. (45SK) 

Levazım Amirli~i Satınalma 
Komisyonundan 

5000 liralık kadar yulaf almacaktrr. Pazarlıkla eksiltmesi 
30-6-939 cuma gtıntl saat 15,15 de Tophanede tat. Lv. Amirliği 
satmalma komiayonunda yapılacaktır. Ntımuneei ve evsafı ko. 
misyonda görülebilir. IBt.eklilerin kanuni vesikalarile ve kaU te. 
minatlarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. ( 31) ( 4631) 

• •• 
üç otobüs klra1anacaktır. Puarlıkl& eksiltmesi 20 Haziran 

939 perşembe günü saat H,30 da Tophanede Amirlik satın ~ 
Ko. da yapılacaktır. Hepalnln tahmin bedeli 2140 lira katı temı. 
natı 321 liradır. lsteklilerin kanuni veelkalarile beraber belli •· 
atte Ko. na gelmeleri. (28) (4590) 

••• 
110 ton lavamarin köm.Urll alınacaktır. Puarlılda eksiltmesi 

5-7-939 ~ba ~U saat 14,30 da Tophanede İstanbul Le. 
vazım Amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bede 
li 2210 lira, katı teminatı 331 lira 50 kuruştur.Evsaf ve prtnamesi 
komisyonda görillebilir. İsteklilerin katı teminatlarile ve kanunt 
vesikalarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. (32)(4657) 

• •• 
30 beygir kuvvetinde Bolinder marka bir deniz motoıii satı. 

lacaktır. Pazarlıkla arttmna11 3 Temmuz 939 pazartesi gün.il saat 
14 de Tophanede Levazım Amirliği atmalma Ko. da yapılacak
tır. Tahmin bedeli 350 lira katı teminatı 52 lira 50 kuruştur. İs
teklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelme. 
leri. (33) (4658) 

VAK 1 T 
Cep KQtOphanesı 

N~ Yazan Te TQrkçeye çnlrcnln ıdı 
1 Kader (Volterden) Asım Uı 
2 Olimpiyad oyunlan Vildan A•lr 
3 Kılerans Terras esrarı (Galopin'den) G. V, 

Vu11osla,·ya seyahat nolları Asım Us c 
~ 

6 
7 

Sark Ekspresinde C'ina)·et ( Chri slı e'den) V. G. 
Elrüsk Vazosu ( Pro!\per Meirnıe'den 1 Haydıır Rifat 
Her memleketle birkaç giln (Muhtelif müelliTlerdenl 

'9:rıftı Krt-
208 ır> 
120 ıo 
304 20 
112 10 
360 20 
64 20 

Ahmet Ekrem 3S2 20 
:!O 
iti 
w 
111 

ı Son korsan tFon ı .üknerde'den) Fethı Knrdet 37fi 
9 Kafkas hikılyelerı ( Kaxbek'ten 1 Nıyazı Ahmet 120 

10 Son f.hlis:ılip nıuharcbekrl ( Kollin5'ten> Ahmeı Ekrem 2ill 
1 ı Futbol kaideleri Nilıhet Abb11 '° 
rue olup prt.namesi komiıyonda görWUr. Eksil~eye girec~~:~~
rin kanuni teninat ve 2490 sayılı kanwwn 2, 3 cü maddelerınuc 
yazılı belgelerle ve bu gibi i§Ierle iftigal ettiklerine dair ticaret o. 
dasmdan alacaklan vesikalarla birlikte muayyen gün ve aaatte 
Ankarada K. K. V. Samı aJm& kmn.iaJ.Oll1Dld buJnnmaJan. 

.(61.).. { '661) 
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ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
Boğazici vapurlarına mahsus yaz tadfesi 

1
1 Temmuz 939 Cumartesi sabahından 

itibaren tatbik edilecektir 1 

· ·:·i~hisarlar U. Müdürlüğünden : 
Ci~i Miktarı Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme 

Lira Kuruş Lira Kuruş şekli saati 
Düz kapak tahtası 30.000 Kg. 1200 - 180 - Açık ek. 14 
Trifil tahtası 30.000 ,, 600 - 90 - ,, ,, 15 
Kafes ,, 25.000 ,, 875 - 131 25 ,, ,, 15,30 
Parça ambalaj k:l. 12.000 ,, 726 - 108 90 ,, ,, 16 

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

II - Muhammen bedelleri, .muvakkat teminatları, arttırma 

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

ım ve mübayaat şubesindeki alım, satış komisyonunda yapıla.. 

caktır. 

IV - Nümuneleri her gün Cibalide kutu fabrikamızda gö • 
rülebilir. 

V - İstekliler % 15 güvenme paralarile birlikte arttırma, 
için tayin olunan gün ve saatlerde yukarıda adı geçen Komisyo. 
na gelmeleri ilan olnuur. ( 4229) 

. .,-:-- -1 .\... aj Serma1esl : • t0.000.000 lnclflz Lfrası 
~ . - ' . . 
~.'. 

1 htırot :::~~;• ~,::~~~=~~~:'/~· Lı.ası 
• "* l PARIS~ MARSILVA ve NIS"de 

ıl:f• t LONORA w- MANÇESTER'de\ ~ . 
\ft1 MISIR. KfBRIS. VlJNANISTAN. IRAN. fRAK..,..FltfSTIN 

~. ~.,. MAVERAVl EROON"de, 
l ........ ~ • 

• Merln a Şahterl 
aır - ~- "' !J;!; Vt!GOSlAVVA ... RUMANVA. VUNANISTAN, SURTVE. lU6NAN 

tt nATAV'da 

filyafleri 9e f)Otin -oa:Y~~Acent~ Muft•birltrLvndır 

1 
.. -, . . . . 

\ 

. . ~ \ 
.... Hn- neviiBantca·Maame?elnl fal'U 

Hesabı:,~ ve~~uat)esapt";,'f k01;dı\ 
Tıcari krediler ft .. vesaıkli .. ~iler1k~adıl ; 
Türkıve. ve Ec:ncbı~memlekclter_..tızerine.k'11d1t~cntdaı ısko~ 
Oorsa t'mırlcrı. • ( " 
Esham \'t' tahvilat,.-aln~·ve ·emtaa~Ottnnc.evan~ 
St'nedaı ıahsiları C~ saire., 

-ı ... - .. 
En'" vükStk eninivft şaı1tanm ftaiı lciraİır.l 

---:. Kasalar_..~!,. '13rdır. 
.. • • 1 .... ..... --

Piyasanın e11. mGsaıt,faTtlarife (lnımftarah veya 
kumbarası•). •••naf.fletQlan açılır. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden 

.;iımdiye kadar Ziraat, Veteriner, Orman fakültelerinden me. 
zun ·~!ım talebenin diplomaları tevzi edileceğinden alakadarların 
n.,ağıda esaslar dahilinde rektörlüğile müracaatları ilan olunur. 

(1876) (3511) 
1 - Fakülte kayıt numarası, 
2 - Açık künye ve soyadı, 
:~ - Enstitüden aldığı vesikanın iadesi, 
4 - Bir liralık damga pulu, 
5 - 4 adet vesika fotoğrafı, 
G - Taahhütlü mektup için ikti7.a eden 12 kuruşluk pot.sa. pulu 
7 -- Açık adresleri. 

. . . . ... 

1939 RESiMLi HAFTA 
t!er nüaha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 

Trabzon vilAyeti sihhat ve içtimai muavenet mU
dürlUğUnUn kapall zarf usulile eksiltme ilam 
1 - Eksiltmeye konulan, iş Trabzon nümunc hastanesinin 

mutfak, çamaşırhane ve etüv tesisatıdır. 
Bu işin muhammen keşif bedeli (4i,940) liradrr. Kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardan ibarettir. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
G - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Yapı işleri umumi, fenni şartnamesi, 

-, 

Sıhhi tesisata ait umumi ve fenni şartname, hususi şartna. 
me, keşif cetveli isteyenler bu şartname ve evrakı (240) kuruş 
mukabilinde Trabzon nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17-7-939 tarihinde Pazartesi günü saat (15) 
de Trabzonda sıhhat müdürlüğünde toplanacak eksiltme komis. 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gırebilmek için isteklilerin, (3595) lira (50) j 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve bundan başka da 939 yılı. 
na. ait ticaret odası kayıt vesikası ile ihale gününden en az sekiz 
gün evvel Trabzon vilayetine müracaat ederek vilayetten ala_ 
cakları bu işe ait ehliyet vesikasını ibraz etmeleri mecburidir. 

5 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı sa. 
atten bir saat evveline kadar Trabzon sıhhat müdürlüğüne geti. 
rilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verL 
lecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Poetada vuku bulacak gecikme. 
ler kabul edilmez. (2588) (4654) 
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Baker Ayakkapları 

Rahat ve sağlamdırlar. 

Bu ayakkaplan almakla ikbaat 

etmiı olacaklUUz. Hal~da 

yerli \'O ecnebi malı zengin 

ietitlerimiz vardır. Celiıni:ı1 
ıörünüz ve intihap ediniz. 

DiKKAT 

... 
Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz §ekilde kabart

ma pullar ilave edilmiştir. 

Ankara caddesinde 
kiralık dükkan I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktan yazılı ıskarta sargıla! Jı 

Orhanbey hanı altında, caddenin 

en ~erefli yerindedir. Tutmak isti
yenlerin gazetemiz idaresine müra· 

caatları. 

r ' ~linlminl yavrunuzun sıhhatini 

1 

düşününüz. Onlara çocuk : ıarbala· 
rının kraliçesi olan ,.e en iyi imal 
edilmiş, en fazla tekemmül elli
rilmiş, en sıhhl arabayı alınız. 
Yeni gelen 1939 modelinin 50 den 
Cazla çeşidi nrdır. Her yerden 
ucuz fial ve müsait şartlarla yalnız 

Baker mağazalarmda 
bulabilirsiniz. 

KAYIP DiPLOMA 
ZA Yi - İstanbul hukuk fakül. 

tesinden aldığım 15 temmuz 326 
gün ve 12 sayılI (ala) derecede. 
ki hukuk diplomamı 333 senesin
de 1stanbulda kaybeyledim. Yeni· 
sini almak için müracaat ettiğim. 
den eskisinin asla hükmü olma
dığmı yayarım. 

Korkuteli kazası eski ceza 
hakimi Antalyalı: 

Hasan oğlu avukat Abdul 
lah Şükrü Pırıltı 

(29525) 

ZA Yt - Elbistan mali yesin. 
den tekaüt maaşı almakta oldu. 
ğum 2507 numaralı resmi sene. 
dimi yitirdi.:l. Yenisini alaca· 
ğımdan hükmü olmadığı ilan <"'· 

lunur. 
Tekaüt sandık emını 

Ömer Onuk 
(29519) 

zalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı satılacaktır. 
II - Muhammen bedelleri % 15 muvak~<at teminatları eksiltme saatleri hizalarında ),,P 

Ildır. 

ill - Arttırma 13-VII- 9:39 perşembe günü Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesind 
alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler de gb 
lebilir. 

V - İstekliler arttırma için tayin olunan gün ve saatlerde % 15 güvenme paralarile y\l~ 
rıda adı geçen, komisyona gelmeleri. ( 4570) __./ 
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