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Nazırı 
TUrk elçisini kabul etti 

Parla, 3 (A.A.) - B. Bomıet 

Türkkiye Bilyük Elçisini kabul 

' etmJıtir. 
fDARE EVi: Ankara <:ad. tSTANBlJJ.• Telffl'llf: VAKiT~ Posta kutu"u: ce•Telefon: 214t3(Yazr)-24370(/dar~T 

arti Kuru-itayı dün kapandı 
Umumi idare heyeti ve mttstakil grup seçildi 
üstakil grupa ayrılanlar: Hüsameffin Kural, Ahf Akuç, Fazlı Güleç, Emin Arslan, Zeki Mesut, Aziz 
kyürek, izzet Arukan, Ali Rana Tarhan, Ahmet Şükrü Esmer, Ziya Karamürsel, Yunus Şehime, Ali Riza 

Ürel, Sadri Ertem, Emrullah Barkan, Rıdvan Nafiz, Hüsnü Kitapçı, Kemalettin Karni, Abdürrahman Naci 

Hayat salı.ası 
' ı lngillz -Sovyet müzakerelerl 

lCraı ?Ago "6 nfiloaBt 

"eraaınes, 3 (A.A.) - Kral 
Ue Kraliçe Geraldin ve ço

ile maiyetleri, gelecek 
sonunda Versailles'a ge 

rdlr. Kral, burada üç ay 
tle Maye şatosunu kirala-

\'•zan ı ASIM US 

Ye,ilköy bava meydanı, Balkanla- Ye,llköyden Türk tayyareleriyle hu· 
rın ve Merkezi Avropanın en ı,1ek dut boylarına kadar nakledilecek. 
ve mühim tayyare istasyonlanndan Ur. 
biri olmala her g(in biraz daha yak· Diler taraftan yakında Jstanbul • 
!aşmaktadır. Bilkreş battı açılacaktır. 

Gittikçe kendini sezdiren bu ehem. M 1 k t d h"li d h ti d 
miyet dolayısiyle, devlet hava yolla- elm ake le Çoa ki nn e da ars a ço. 

b- k 1 tallı ac ır. s rme en amsun-
rı ora~a uyil ve modern bir stas- la Ankara ve İstanbul arasında sefer-
yon bınası kurdurmalı tasarlamıı· lere başlanması beklenmektedir. Bu 
tır. . _ maksatla Samsunda bir uçuı meyda 

Bu bınanın içinde ıilmrük~ posla nı hazırlanmaktadır. 
ve telgraf, karakol, otel ve ıazıno bu-
lunacağı gibi, bilyük misafirleri alır· lstanbul - Ankara halt~ munta~a-
lamata mahsus salon da olacaktır. man ı,1eyen tayyareler!~ızle her ıun 
Uçuş sahası bir kilometre daha biraz daha raibet ve ıtıbar ıörmek-

beton olarak ıenişletilecekllr. tedir. 
Ay başındnnberi açılını' olan t~- Yeşilköy· mıntakasının an'anevı 

tanbul • Berlin hava hattı Yeşilköy hava faaliyetine ilhe olarak tayyare 
istasyonumuza bir kat daha ehemmi· fabrikatörümüz Nuri Demirai da A
)'el vermiştir. libey çifllili civarında yeni bir tay· 

Muhtelif Avrupa merkezlerinden yare fabrikası kuracaktır. Jnşaal 
Kabile kadar gidecek olan yolcular, hazırlıkları hayli ilerlemi~tir. 

Tahtelbahir faciası 
Deniz mahafilinde büyük bir 

,, 

Utnitsiz 

Sovgetlerin 
nuniget 

cevabı mem
ugandırdı 

Hava yağmurlu 
• 

geçıyor 

Dünkü milli küme müsabakaları 

Beşiktaş Vefayı 3-0 yendi 
Ankaragücü Doğanspora 1 - O galip 

yeis hüküm sür.üyor 
çal1Şmalardan sonra gemi sahil_e çekilmiye başlandı 

- (Y~.,,,_ ........ ~ 



Mahkemelerde : vahat notları: 4 
Hayat sahası -- - -
WDI harpte mllıltemle-elo- Kasımpaşada 

kaybeden Almanyanın ı.te- T ırhan ve o ..,, k 1 b k -~..-:..·~.:ya~~:~~ k:~::~11!:n·:~ vapurları ogu Ç sar f I yatı he r Bir açık gözlülük . ir a~ga 
nra nizamında sulhu muhafa. mu yoksa lki amca çocup bıçakla ıçın çatışmak olsaydı belkt Almanyadan TUrk kaptan Se O e O r t O r , ·· biribirine hücum etti 

n dttnyayı tehdit eden • 1 Y Bir sebzeci, sabahleyin Evvelki gUn Kumıpapda, iki 
rp tehlikesi bugllnkll dere- ve murettebatl getirecek dükkinuu yıkılmıı "8ldu amca gocuğu kavga etmif, wıf' 

n4• ftddetu v• r~ııı, ohnaa· Altnaııyaıını ıtrup tupıııan-ı Dilıilk derecsl i rakıla,.a sauıa uta adıida bltlalfı Çl •• ,... ...... WIWt.fitıi" 
ÇU:ottttnatfa)'t lşttll -.clell ~· aipll'iı edilen T.d1ıaıı ve Do- /, tek~ ftkı.llUnc!a kira- ~mı;lardır. 
anya bir taraftan Lehlsta· gu vaputlarmı almak Uz.ere ikin. rag el edilmiyecekmı cı oıarak Metimet achı bir sebze- ıtUttn Çolalt ve MtİMyin Ço"' 
dller taraftan Romanyaya ci bir mürettebat kafilesi Alman ci vardn-. Salih uata ne zaman • lak adındaki bu iki amca zade, 
ttlı tekllfler ile öyle blr va· yaya rönderilmı,tlr. İnhisarlar ldare1lnln lıtatls· ha hafif içkiler defli, daha yllk· danberi bu ahl&P dUkklnı yıkıp odalarmda otururlarken h .. 
t almıttır ki müstemleke Gelen haberlere sön. Dofu va Uklerlne ıöre aon yıl rakı ve aellnl aramaktadır. Bugttn ara. yeniden yapmak istemekte, fa • sebebi anlqılumyan bir med-

ueleal kendisi için ikinci d"'- purunun makine montajları ta • şarap satışlarında mUhlm artış dakl fiyat fazlalığına rağmen, kat sebzeci tam itini tıkmna den kavgaya baelam11lar, ıJdll 
• kalmı,tır. Onun birine! mamlanmqtır. 5300 tonluk Uk vardır. Az lıplrtoıu içkilerin 50 derecelik rakıların sarfiyatı koymUfken dllkklnını bırakma • de bıçaklarmı çekerek biri~ 

cedekl me1elesl Avusturya büyük ve yeni vapurlar temmuz fazla hıplrtolu olanlardan daha 45 derecellklere göre gittikçe fa yanaşmamaktadır. Salih uata rine 1&plamıeJardır. 
Çekoalovakyanın tıhakından bqmda limanımıza gelmiı ola • fazla satılmasını temin için ya- artmaktadır. müteaddit defalar çılmıuını aöy Bunlardan Hüseyin k~ 
ra vQcuda gelen bUyUk Al caktır. Vapuru Almanyadan pılan fiyat tenzllltından sonra lemle, Mehmet Adalı ise kiranm yeclffi bıçak darbeslle ölOm ba 
ilk kUtlesfnln arkasın-da ,.,. Tilrk kaptan ve mllrettebatı ge - fllvakl l}arap Hrflyatı artmış. Bence az dereceli rakılara an- artmasına razı olmut, fakat d11k linde Cerrahpqa butanetlı# 

un müttefikine elinin erdiği tirecektlr. bu içkiyi alanla'r çoğalmıştır. cak yeni lc;kf lçmeğe başlıyan· ktndan. çıkmamıfbr. kaldmlmJt, hafif yaralanaD d 
cUnUn yettiği yerlerdeki kil · 3500 tonluk Mersin hattı va • Fakat bunun tesiri bu kadarla tar Yeyahut da şimdiye kadar Nihayet Salih usta bir gece, znn da adliyeye teslim edilnıit"' 
k memleketleri lstedl&I gibi purlarmdan olan Tırhan da bu yüksek derece ispirtolu lc;kl iç. kazma kürekle gelmia ve dama tir. 

"' 
1 

kalmış vo rakı sarfiyatının şa- i 1 1 "' lanmaktır. Almany•""ın bu ay son a.rma doğru limanımıza mem ş o an ar rağbet edecek· çıkarak dükkanı çökertmiatir. Kazım mUddeiumumllikte a1r • 
-. 

1 
kt rabın aksine olarak azalacağı 1 dl B d "' aadı tabii olarak mUstemle- ge ece. ır. er r. u ıuretle e bu usuıun Sabahleyin gelen sebıMCi mal _ nan ifadesinde: 

Etrii k beklenirken, blllkls o da şarap- r d d d 
kelimesi ile ifade edileme s .vapu~nda görUJen nok la beraber daha fazla sarfedll- ay asın an ziya e zararı do- lannın ankaı albıiaa lliah~ldü· - Huae1üi lte çOlt sevieiJ'il. 
ee onun yerine hayat saha- sanlara aıt tadilat ilk olarak bu kunacaktır. ÇUnkU bu suretle ğunu görmül, dofhı adliyeye AratnUıl!a h~bJt ınla .. ttlamaJI • 

d meğe başlanmıştır. Yani umu- .,,.. 
tabiri meydana "lktı. Bu su- bvaupduer w a .. Ya.pılm.ıştır. Almanyada rakıya ahtanlar blr mttddet son- müracaat ederek, birinci sulh ce lık yoktur. Yalnız, Hilleyın· deli« 

" kl kle mlyet itibariyle az ispirtolu ve- _ .. 1t tıe hayat sahası tabiri mus. A 1 ı rın tecrübesi ya • ra da onları yüksek derecesini za mahkemesinde Salih uata a • dir. Vaka gUnU elinde bir bı~ 
pılm şt ya çok llıplrtolu olsun memleke· ı 

leke medl61UnU de oamll 
01

. E~ Umlııde içki aarflyatı her ıene içmekte bir mahzur gllrmemeğe eyhlne b::;, .ı:va açmı!)br. ile kendini yaralamak iatiyo~ 
asere Almanyanın genlo Is- !ivesi ve:!':::"~!~~ I· gltUkçe artmaktadır. , .• bllAkl• -•:yll du:rmata başlı- DUn m a eme edilen Sallh ' Ellııdeıı almak lııtedlm. Falı" 
alyasetlnl ifade eden bir için temmuz ortalarında Alt ımcr:!'. yacaklardır. Bu yolda yeglne usta demigtir ki: Ustilme ablarak beni öld~ 
11 1 

-. Allkadarlar rakı derecesinin alınacak tedbir 1'1lksek derece- - Bu dükkan zaten maili in • kalktı. Bıçağı almak için yllrO " 
';: h:y~:~hası formllltt !tel- yaya gönderilecektir. dU9Urtılere- halkı az ispirtolu 11 lckllerln fiyatını mttmlı:ttn 01• h~dam~t. Belediye yılıtmıwııt dOm. Hem beıll, hem keııdflll" 

4a lflne geliyor. Zira o da I içki lcmete çalışmanın mUsbet dutu kadar fazlalatmak olmalı- soylemişti. Ben de bir kua çık· yaraladı.,. demiftlr. 
4enlı4e tnglllz ve Fransız nhiaarlar Umum netice vereceğine kani dellldlr. dır. Bu takdirde birçok kimse· ma~ .eu iıi hallediv~ııliın: Seb- VKAzım dördüncü sorgu Jıaldlll• 
lı:abetlne nihayet vermek, bu Müdürü ıreldi Bir ıat bu hususta tunları snr- !er ne yapıp yapıp gene rakı tc- ":"'Y• 111

'; çıkmasmı soylem11tim, ilğl tarafından tevkif eclilml,tlt• 
il milletler arasında mUşt& Ankarada bulunan İnhisarlar !emektedir: mele c;ahşacaklardır. Fakat bu dınle~edı, bunda benim ne ka • 
bir vat1ta olacak yerde ltal- Umum Müdürü Adnan Halet "- Piyasaya cıkacak dUşUk defa her akşam yerine hiç ol- bahatim var.,, K .. ..k b• k ha'-'-..., 

inhisarı altına geçmiş bh Taşpmar, dün §ehrimiu dönmtif dereceli rakıları alışık olanların mazsa haftada bir, iki defa ile • . Duruema, dükk~ yıkılması uçu I~ ÇOCU ~ 
'411- cnı Jıallııe getirmek, nı· tnr. Umum mRdUr Anlıaracla ye. tceceıtne inanmamalıdır. Ra· lktlla mecburiyetinde kalacak-

1~1~ ruhsatname venp vermedi • da tahkikat yapdıyot 
;ret Akdenlze tamamen hl. n1 kadro ve bütçeler etrafmda kıya alışmıt olanlar ondan da- lardır. ğinın belediyeden aorulmasına Ali oğlu Şut admıda 12 7' 

Veklletle temaslar kalmıştır. rmda bir --·~. -''-' ..n .. ~af 
m olduktan ıonra onun etra- -'d yapm11, ye • '!fU""&A ıcvvQJU 6 u.u a 

4akl ktlçtlk, btlytlk btıtttn "" en bazı tadilAt kararlaştır • "' " l •• bolmut. biltb gece araıımalJll' 
memleketler ııuıa etmek lhtl- mlfbr. BUtçeler ve kadrolar ta • .ı aam ur ar zurraın Bir bekçinin rafmen buJ1mımamıp. g..ı. 

yapmak hakkmdan mamen huırlanmıpa da henüz ~ . nihayet bu 1&bah eolu.kta yaka -

ahrum edllmlt bir memleke- alAkadarlara tebliğ edilmemigtlr. gu··za··na·· gu··tdı:··rdu·· tabancası ahndı klaecnmı·dJle,blOl'gUJaır· alnemadaçeldl~~;.,91!.:. 
tla kurtuluş mtıcadeleıt man. Bu itin bir mtlddet daha gecike. DMllUU&CPr: cefl tahmin edilmet.4.-.:u- M••t • abk nı .x 1"'-'_..._ 
,.,.._ Teraek ı.ıe7or · A&.CUU°• u eca vız m emeye ~Y ~o.&&· 

Onun ıeın 4Jman •• ttalyan Emaf ıül:H!leri ticaret T k d h 1 ,. ~ t• verildi , Bunun Uzerine alleal çocukıatl ..J.: ukeıt ittifakı iki memleketlD müdürlüğüne bağlandı ra ya a ma SU vazıye 1 Evvelki pce1 J.{umkapıda ara. nm bu sinemada taarruza ~j! 
1DlfW'ek hedefierlnl iki madde Yeni tefkillt dolayıaile Tica· •tt • • 1 • ...,, • • bacı :Ra.htm ite Jİ&l'İt, ara\ID&ft. llrfııu iddla ederek mllddetuınU • 
....... etmlttlr: Bu madde. ret Odam yalım muamellt,...... ÇI çının ehıne degıştı nm içinde rakı içmitler, az IOD- miliğe müracaat etmitlerdir. 

l»lrlnclll Almanra ve ttalra riyat ve tetkikat tubelerinden ra oradan geçen mtlver.zi Dimit- Jge el koyan mllddeium~ 
lcln hayat •hası temini, ikinci- ibaret kalm11tır. Odaya bağlı es- tkl sUndQr yalan yağmurlar nekl liadar bol mahsuller elde riye sataşarak kavgaya bqla • Şasiyi bbbwDlye mua,-1'. 

4e aalhun ldamesldlr. . naf 111beleri de son bir kararla mahsuller 1l:serlne çok faydalı ed1lecell tahmin edilmektedir mıılardır. göıu:1ermlfftr. 
HaJ&t ıahuı çolı: centı bir mmtaka ticaret mildllrliiğilne teıdrler yapm19tır. AIAkadarta. Toprak mahsuller! oıısı vutyeU Gllrilltftye devriye ııe- belı:· ,,;il 

tlttlhat ve nUfuz pllnının ga· bağlanmıetır. Yalnız bu bağlan • ra gelen malamata göre bu yıl yakından takip etmekte ve il· çi İbrahim yetişmlf. l&!iıot ara· J 
79t mtthim bir tektlde ifadesin· ma idare cihetinden olmuıtur. mahsulll az olacağı tahmin zımgelen tedbirleri vaktinde al• bacıları karakola götllrm.ek iate-1' K H b rl 
- ibaret oldnlıtna ııııre bnyle ~ ıubelerinln tahaloatı yine edilen Trakyada vaziyetin blla- maktadır. Zirai ve blİhaasa mlştir. Fakat Halit l.lıralılmbı ıı. ısa a e er 
bir ma'"-adın laUhsall ile bera· Ticaret Odası tarafmdan verile - bUtlln değlştlll bildirilmekte- urine atılarak belinden kavı•mı -- kti d buğday mahsulU üzerinde köy. .. ' ~..,, 
ber aullıun ldamesl nasıl mum- ce r. Çlln~tl eaaaen evvelce es- lr. Son 1atmurlar hemen bU- çozerek tabancasını almıştır. Ne- • Nevyorktakf KolomblJa ani 
ktln olabUlrf naf §Ubelennin Ticaret MtldUr • tun zirai mahsuller için fev- IUnUn hic; bir suretle zarara uğ. ticede imdada gt:len bekçilerle slteıl Slav dilleri profes6rfl Vaııallllftrtl 

Alman • ttalyan askeri lttffa. salllktllerine bağlı .olması ve tahıl • kallde iyi gelmitUr. ratılmamasına çalışılacak, ofis yakalanan Halidin elinden taban Sofra Onlveniteıl 11Jd6aOm8nd• 
!Dm yuanlar harp ve ıulh mef. arının da. Ti~ Odalan ta- Yeni vasiyette enolee yapı - mubayaa tılerlnde nbım roıu ca altıim" ve ctınııUmethut dör-- lundaldan _,. ıehrlınlaa ııel 
Jıumlanndan bahsederken daha rafından verılmesı hakkında ka- lan tahminlerin Anadolunun bir oynıyarak kHylUnUn mahsuıu- dilncU ceza mahkemeline veril • • Geçen sene oldalu ılbl ba 

sı1a4e engel olarak kartıların· ;,~~u!:!n10ızklgeriimdlye k~ eok yerleri için detlşecetl ve nll iyi fiyatla satmasını temin mlgtlr. ~~ı;-;ı.~::ı:1'.::!'i..aa;:..:.ı 
ia tnıutz ve Frant1z kuvvetle· dıft 

1 1 
af bulunma buralarda hiç değllse geçen se· edecektir. Arabacı mahkemede: sak edecektir. 

rlnl aörttyorlar ve Adeta dUnya- Odıaı:mne ldanareıilJuabeltmledari buTil·uncaruet• - Biz IU& ediyorduk, bekçi • Türkfyede latlbul edllmlt 71 ld Ekmek d d• Qk 1 b• 1 geldi, bizi karakola götUrmek iL derilerine AYl'Upadan )'eni 181 
7en en paylaşmak teklifin. yordu. TUrkofia mmtak Ti • er 1 u ına arı tedi. vaki olmuttur. Almanıa lçln uoo 

.ıe bulunuyorlar: "İngiltere ve ret MUdtlrlUğU oldukıa: 
80
C:.,. Tabancasını aldığım, doğru de ki derisi çiftim kunttan • 

l'ramanın bDyttk mustcmleke- da tablatile bu hüküm . Belediye, fınncıların Bir kısmının mukavele- ğildii'. Sadece karakola fitmek tır. Satıılann bu .-Ude d..,..... 
Jerl, domlnyonları var. Bizken· tirilmektedir yenne ge- fikirlerine müracaat Jeri yeniden uzabldı istemedim.,, demletir. deri ıtokfannın taauunl1le ttlkd 
.ıllerlnde'll bir '91 aramıyoruz. Der~ler k ildi ediyor tstanbul Maarif MUdllrlUIU Duruema karar için b8fka bir il :•Ahlmmin oıaf:,maktadır. mJ -
Yeter ki Avrupada bu zavalb Orta ok ea 1 güne bıra~ aa11 \i•n yanm lflen f ~. 
mllyonluk bOyUk mllletıer kUt- d 

1 
ullarda dersler dUn· Belediye tktısat MtldilrlUftl Js kira le tutulan ilk okul binala· • tin ve aahtfJUI talepleri d..,.. 

Jell l~n de aynı 1Jekllde fUtUhat en 
4 

tibaren kesilmiştir. Onu • tanbulun etmek derdine aon ver- rını tetkik etmektedir. Bunlar- mektedlr. Hafta lcfade lstanbal 
hakkı tanısınlar... Almanya ve muz eki paıarteaı ınnu ötret • mek için ça1ıpıalarma hararetle dan uygun olanlarının yeniden 500 mümessil seçildi saıından 20 bin kilo metin n 
ttal 

1 
menler mecllll toplanarak ka • devam etmektedir kiralanmaları için alikadarıa. Mayıs ayı aonuna kadar muh· yan ibrao edllmlttfr. 

ya 1te bu şart dairesinde naat notu verme... • telif ı. rı-...ı- ..-1 tngtltere ve Fransa ne bir sulh 
1 

d •• b&11ı1acak- Bu yolda fırmcıl&rm da fikir. la mukavele yapılacaktır.' AV ye 
1ııın11de 500 mtlmeull • Bir ay zarfında tehrlmiı pi~ 

7apablllr." demek istiyorlar. Ve ar ır. leri alınacaktır. Fırmcılar cemi • Şimdiye kadar yapılan teteb· aeçlml yapılmqbr. ıından 3500 bal1a11 mltecm• 

ı bUllere göre 25 llk okul binası İt Dalreei 1C5 haziranda lı lh. satılmııtır. 
nglltere ile Fransa kendileri· yeti belecliyeye verdlll cevapla· tilMl ıl': nlı:ı bu yolda isteklerine razı o- Davet n ve yapacalı teklifleri hamla· kiralanacaktır. arı nlumnameslnln tatbi • • Belediye Fllorya pllJJanaıa ... J-

lurlana milletler arası sulhu 1.tanbal Hlddet11111••IHll• • __ -. ..... _ KHylerde yapılacak yeni okul kma bqlanacajmı bildirerek he- tllmesl ltlnl benlla bir saGteahbl fi' 
ı -~ nUa mUmeuil --•-ı · bale edememlfUr. PllJlar aeod..; 

idame edllmlt olacatını anlat· den: atanbulda bulundutu an· • blnalarmın rerle!f kaza kayına- ~ yapmaırnı ne 17.000 uran lbale edllmlftl. ~· mıı oluyorlar. !aşılan Teren Hlklml Fallt O.. Bııloıllıe mtıteıı-....ı ra • kam lan tarafından teshil edl- olan - it yerlerine - bir tıolr Ut ba .... ttcnderde ~ 
Fakat tnrlltere ve Fransa za. demirin memurlyetfmlse mtlra. padarmdan 101U'& fırmlarm bab lecektlr. Kaymakamlar bu bu- llgatta bulunmqtur. Bunlar lS tu için bu fiyata talip 

birde kendilerinden hl,. bir .... caatı... olmam llmap1en eVlafı ve et · susta hazırlıklara başlamışlar- ~dan evvel leÇim netieeeL tır. ,, ' mü blltelerlnl telıblt edecek t dır ni 1t Bölgesi Mmtaka Amirllfine Bu vazi7et kartısında beledi,. 
lıtemlyor, daha ılyade kttc;Uk diye kadar aadeee Alman .,. t- ' 

1 
• bildirmi, olacaklardll' Bu IOll lorya plAJlan ihale miktarım 11 

4evletlerln lltlkllllerlnl hedef talyaı:ı sasetelerlnde, alellde ~ ba p.rt1ara uypn ola. Diler taraftan tamire muhtaç müddet içinde de ~ il lira1a indirmlttlr. Tarifeye ,ere_ 
tutu7or gibi ıörUnen (Hayat sa. diplomat nutuklannda -ruleu caa çalJllD&}armJ bildirecektir. olan köy ve şehir ilk okulları- m esa MÇ· çen aene 25 • n kW'11f o1aD 

h ) ll 

av nın da ketlfleri hazırlanmı•tır. memlş olan İl yerleri iahipleriD· ye bu aene IO kuruta inecek,.._ 
aıı P nınm hakikatte kendi bu tabir ıon defa A.lm• ... ttal- F4er fumcılar belecll-.. ı.. is· ... den 1 1.4.-- "~ Bunların sayısı 50 kadardır. Ta. ceza a mıcaaur. tllik kabineler IO, Oo klfillk 

meTeUdlyetlerl meselesi oldu- yan ittifakına -'rmlı Te bu itti- telderlnl yerine -...ı--1-, o ı •O.. ..ı .. _ .. t •• li .. _.._....~- mir işine okullarrn tatilinden er alll'llf .-e- ır. 
tunu ıörttyorlar. Oaun için ger- takın ldeta temeltatını teıkll uman belediye tehrln muhtelif • ~·- lh ı-..1- sonra derhal başlanacaktır. _ CUmarte Pazs • Liman kaıperatU he7lll 
ce .. -n au un muhafazasını ll· etml9tlr. Daha dofruıu bustı· yer cnude fmnlar veya ekmek > 111lnln dGa JaPılall ıeıı.aı. 
teyen memleketleri bir araya ne kadar aeıkça ıöJlenemlyen tabrlkalan ~. o :.ı.:: 1 haıru , '81na ıet olamadJlıadan 11 te ... asa 
setlrerek b!r cephe kurmata Alman ve İtalyan talepleri bu 0 Yeni İspekterler C 

1
a lebıtrA. 11" Reblll"A lulmııtır. 

eal1f17orlar. tabir lle ifade edllmlıtlr. vazifelerine ba,byor lı- 29 bızır: acı ••sır • Dahntre VeklleU, ~ 
Bler bir sun botun dUuya On bet sUnde1ıberl Parlıtn en Vefa Liaeai Müdürlüiü Maarif VeklleU 19ntdea mtl· Valntler Vqa. ,&tdardlll bir tamimde, aab~~ 

mllletlerl bofazbotaza ıellne, mepur bası caddelerinde harp Vefa erkek U..l mtıdttrtl Bu fettlşl umumilik kadrosuna al- lllbarlJle Jabut daJaillJ9 -•ıaıs•.-
blr rtın harp ateıl Anuparı ba'" tehUkeslne kal'fl ha11rllk ola. Ot • elifi tspekterlere orta tedrllat • • ..-• ,. :=. ~ :.:!::'!:'!ı:!~ ta•• pabna bunun bell~I rak bir takım mU4afaa llperıe. manın umum mtltettltllle ta- ve umum! okul vazlyeUnl tetkik \791e 11 ıt da 1"I tııflı -- "1Dıt! (lr&J&t la rltıla lı:alılmıımna ll"'lanm19 ol· yltı edllmed dollQ'IOlyla açılan otmelı: a .. re dlnkU!ler ... rmır 1

"'"'"' 1111 811 ıe" •• k._ ~.!°: -::::,..ııı' 
luı) tabiri il• ifade edilmekte m&11 benelmllel Tazlrettekl n- ll• mQdtlrlllUne okulun bq- tir. lıpekterler önUmllıtteld pa- ::"' llllll 1200 ltM ıtoo ttmek Ubam111111 blldfrmlttfr. 
olan .A.lmaa .,. ttaıran llıtırum- llametlll w tellU aayılablllr. Jaldll'lktorl Ba,. Nimet pUrll· urtell lbtln4en itibaren tet- ı.... 11 

• 
1 °' 11 

• 
1 

• • iti dildir ... rballcle l.a ~...,._ 
.. aramak l&ma4ır. Zira tim· A8DI 1111 •lftlr, kiklere batlr7acaklardll'~ iN t• it' • • Almla MJtlk e1ctd ı.-c>a papen ,... ı ... ----------=-•-.zıbnr.* ........,.,. 



S - V AKIT 4 HAZiRAN 1939 

[7. ---............................... -............... i 
Bir dosta mektuplar İ son .· ·Haberler Filistinde ne kadar 

Yahudi var? -·············-····-·············-·············· ........... • 1 
.. . : . .......... _. 

Marie -Claire Gayri kanuni girenlerin 
miktarı yeni bir mesele Tahtelbahir faciası 

Yazan : Fikret Adil te§kil ediyor .\ D • h f • ı • d b • • • • k b • Dünkü posta ile &elen Tayms 

llrb~~~;:::~arık ne ile ~örü. ,~~:n::;;·~=h~:'"~~;k:::~ ::, e nı z m a a 1 1 n e uyu 1 r g•:.~~::,r.:z·::;;; kanuni ıekilde 
~11 • hır münasebetle Omer yerde saadet yaşatabileceklerine • h k • • • • • • giren Yahudilerin sayısı, ba§lı ba. 
~ı:....tttın:ien ve onun "Yabancı kani olanlar.danım. Bu itibarla, ye 1 s u• • um suru yor şına bir meşguliyet mevzuu teşkil 
'O '<ille olur, yabancı kaid~ olm~z.. Marie - Claire'in tebessümlerini edecek kırdar artmıştır. O kad1r 
'ir~nden bahis açıldı. Bırdenbıre tattıktan sonra etrafıma bakındım ... • •ı • ı ı d • h· ı k · ı • b ı d ki, gayri kanuni olarak Filistine 
"ıu me§hur Marie • Claire Odada çarşı içi kübiklerinden, ci. umı SIZ ça ışma ar an sonra gemı sa 1 e çe ,ı mıye aş an 1 giren Yahudilerin miktarı, kanuni 

tııJıaı uası geldi. Tedai oldukça la~ı bu~nunun .üze.rinde bir takım. Londra, 3 (A.A.) - Deniz mah Geminin ön kısmına su dolmuş birini terketmiye muvaffak ol - olarak orada oturmağa hakkı o-
~rnına, hiç yersiz değil. Bır dıvan, lizerınde yas~ıklar. !ellerinde, ihtiyat oksijenin sa _ ı ise de mürettebattan hiç kimse muşlardır. Thetisi terketmeğe tanlar derecesini bulmuştur. 
~ r ba11ayalı beri, sokaklar - ayıp o~:lu, puflar dyecektım - bah saat bir buçuğa kadar kifa. l bu kısımda bulunmamaktadır. 1 uğraşırken iki kişinin boğuldu • 1938 de Yahudi muhacirlerin 
t~ecrnuanın kapağındaki renkli ?,yle. puflar. ki, ~orma. Hepsinin yet eedbileceği malüm olmasına j Sular alçaldığı zaman geminin ğuna dair verilen ha~rler teey - miktarı 12,858 olarak tesbit edil· 
1\-..ınlere benzer kadınlarla doldu. d b sıne a ldrzın n l .... ;•ken bu senenı' ba<ı.lanrTıc·nda "ili uz~rın e ır . m yı .. ı. rağmen, ''Thetis,, tahtelbahiri 

1 
pupası hala suyun altında bulun yüt etmemiştir.,, .. -:ı n :ı • • -

'rusu fena ıdeğil. insanın göz- yaglı boya resmı. Hem .de ozenıl· mürettebatının kurtarılabileceği maktaydı. Arka kısımda bir dc- ı Thetis, derin sulara dalmış de - ki muhacir miktarı aynı nisbeti 
ş e renk vo haz veriyor. :niş, ve benzediği belli olsun diye, dün akşama kadar ümit edilmek 1 lik açılmasına teşebbüs edilmiş ğildir. Fakat geminin büyük olan bulmuştur. 

,uraaı muhakkak ki, bu mec· aynı y ldızların duvarlara, altın teydi. Saba.hleyir. saat 9,50 de 1 ise de bu işte muvaffak olunama sikleti suyun üstüne çıkarılma _ 1nalılacak bir menbadan edindi-
tir ' bize, hiç bir ilmi eserin, hiç yaldızlı çerçevelere fotoğrafları a- gemide bulunanlardan ikisi tar:ı- ı dığından kazu.edeleri kurtar • sına mani olmaktadır. ğimiz maliımata göre, yalnız ge. 
~\ ınütehasaısın, hatta hiç bir sdı. Yerde, tanki bizimkiler mak· fından muvaffakıyetle yapılan 1 mak ümitleri büsbütün azalmış • Londra, 3 (A.A.) _Kurtarma çen sene 7000 kişi gayri kanuni 
~ ttbin yapamadığından pek bul değilmiş gibi, Avrupanın ta'K- teşebbüsten sonra tahtelbahir tır. ameliyatına bu sabah saat 6 da yolalrdan Filistine girmiştir. 
~ ınüessir olmuştur, ve kadı~- lit halıları ortada, üzeri muhtelif mürettebatmdan hiç kimse davis Scapa Flov'da Alman harp ge- devam edilmiştir. Amirallik, ma. Filistine gayri kanuni olarak 
~ zın giyinme hususundala mezelerle dolu bir masa. Anlaşıl. alf'ti vasıtasile gemiyi terketme· milerinin yüzdürülmesi ameliya. kamından bildirildiğine göre, dal girip yerleşenler belki eskiden de 
, e/eviyeleri, eskiye nazaran dı. Eğleneceğiz, şerefe içeceğiz. miştir. Gemidekilerin niçin bu a- tına iştirak etmiş olan 6 eksper gıçlar, 'Thetis,, in mürettebatı - vardı; fakat §İmdi bu mikw kor-
~ .. tıden kastım, bu mecmuanın Oturduk. Marie - Claie, pek ta. !etle kurtulmağa teşebbUs etme. kurtarma işlerine yardım etmek nm bu &abah geminin kaburga - kunç.dereceleri bulmuştur. 
~ çıkrnad•ğı zamanlar.dır - bii biz.den evvel oturmuştu. Hiz- dikleri keyfiyeti merakı mucip için tayyare ile Liverpoola git- sına vurduklarını işitmişlerdir. Tahmin ettiğimize göre 1933 -
it, de yükselmiıtir. Bu itibar. metçiye seslendi: olmaktadır. tpişlerdir. Mürettebatın kurtarılması ü - 38 senelerinde Filistine giden 25 

lt~~Pirniz "Marie - Claire,, e te. - Baise! ''Thetis,, in. vaziyetini değiş • Saat 22 de Amirallık, şu teb· midi hemen yok gibidir. bin seyahtan çoğu, ikamet müd. 
lt~rc borçluyuz. Eaasen bu te- Tuhaf isim 1 İçeriye siyah baş- tirmek için geminin ön kısmının !iği neşretmiştir: O .. rt k • · k t 1 d detlerini aırrarak gayri kanuni o-
'-th rUnıüzü, ona gösterdiğimiz örtüsü, çenesinin üzerne bağlı, altından bir halat geçirilmiştir. "Bazı şayialarm hilafına ola- 0 iŞi Ur art I larak Filistinde 'kalmı§lar, buna 
~ etıc de isbat ediyoruz. her bakışında, ''ibretlik,, nazarlar rak sular alçaldığı zaman ''The. Londra, 3 (A.A.) - Öğleye ilave olarak birçokları .da kara ve· 

~\~nız ... Bir noktaya işaret et- f'ırlatan bir "hatune., girdi. Buka· Skoda'nın İŞgah tis,, in arka kısmı suyun UstUne doğru Thetisin kaburgasına ha • ya deniz yolundan kaçak suretiyle 
~idı 1•tiyorum. Sakın, allı, yeşilli, dm bir felakete bais olmasın dl. çıkmamıştır. Şimdi tombazlarla fifçe vurulmakta olduğu dalgıç - girerek her hangi bir ıekilde ka. 
~l t· bacak resimli mecmua sa· ye dilşünürken içkiler geldi. Ka. Silah müvazeneainin geminin arka kısmmm kaldırıl- lar tarafından işitilmesi üzerine yıt ve tescil olunmamışlari:iı; ... 
bttitrı gibi, Marie Claire'in reka- dehleri doldurmağa başladık. Fa. l h. ihl .. l masma uğraşılmaktadır. ~iral- gemiden birkaç ki§inin daha kur Bu vaziyet karşısında Araplar, 
~ l);ftn şikayet edeceğim sanma! kat iki kadeh eksik!.. Almanya e ıne 8 lık, mürettebattan birkaçının tanlabileceği ümit edilmekteydi. şimdilik gazetelerinde bir takım 
~ '.Ben, hiç bir vak.t güzele _ Canım zarar yo'lc, aynı ka- edilmesidir kurtarılması limitlerinin yeniden Thetiste 101 ki§inln bulunduğu tenkit makaleleri yazmakla, ve hü-
ılıııi n değilim ve kendim bece. dehten içeriz! Yabancı mıyız? Va$ington, 3 (A.A.) - Pitt- azaldığını teessürle bildirir.,, resmen bildirilmiştir. Bunlardan kfımete bir çarei hal bulmağı tek. 
'}'orurn diye, güzeli kötüle. Tesellilerini savurduk. Marie _ mann, dUn kongrenin koridor- Facia mahallinin civarında d6rdü dün kurtarılmırstır. lif etmekle kalıyorlar. Eğer hü
t~· hayır. Malı:sadım, Marie - Claire "olmaz,. hükmiyle çay ka- larında bitarafiık kanununun bulunan bütün harp gemileri kur Lo~ra, 3 (A.A.> - Amiralbk kCımet buna bir çare bulamazsa, 
~ t'den değil, kadınlarımızdan dehleri getirdi: ambargo hakkıdakl maddesi a- tarma ameliyatile uğraşanların dairesinden gelen ve Cammel La· bir Arap hükümeti teşkil olundu. 
'ii't.ttrnek. Vakıa bu pek teh- - Eyvallah!.. teybinde bulunmuştur. Muma· işlerini kolaylaştırmak ve Davis ird tezgihlannın merkez binası ğu takdirde bu i§in nasıl halledil-
' hır §ey ve i1in içinde, kafa. Diye iti dervi§liğe vurarak önü· ileyh, harp vukuunda bu mad· fileti vasrtasile kurtulmağa mu • kapısına asılan bir teleraf, Thetis mesi lazım geleceğini gösterecek· 
~llıaiye, ve topuklu iskarpin müze çektik. Kapı çalındı. Bir denin taarruza uğrayan millet- vaffak olabilecek gemicileri ka. denizaltı gemisinde bulunanların lerini söyliyeceklerine ıüphc yok. 
~ t tehlikesi de var. Fakat bu· parti daha misafir. Bu sefer san. lerln aleyhjne olarak mUtaar· ranlıkta seçebilmek için, projek • bayatlannm kurtanlmuı hakkın- tur.,, 
~lll~n yine aöyliyeceğim, ve dalya yok. Haydi zile bas. Kapı. rızı himaye ettlğlni iddia etmiş törlerini "Thetis,, in bulunduğu daki ümitlerin artık nihayete er. -------------
~ekte devam edeceğim. cı geldi. Komşudan sandalya rica ve şu sözleri il!ve eylemiştir: noktaya tevcih etmişlerdir. miş olduğunu bildirmektedir. Prens Pol Berlini 
'duılarım•z, demiştim, Marie· edildi. ''Kırılmasın, • diltkat edin,, - Skoda fabrikalarına Al- Biltiln ıUn parlak bir gilneş Tezıüı merkez binasının anUn.. a-eziyor 
~·· !!.ayesinde, giyinme zevkle. kaydiyle verilai. Tabii bu sefer ça. map.ya tarafıJldan yaz•ıyet edil· alt~ :aQ h~ De .a:a. • de topJanauı bulunan halk, bunun 
' ı.~CYiyesini yükselttiler. La. tal, bıçak eksik. Meseleyi parmak- mest Balkan mlIIetıerlnl mUda- bazlan çekmekte olan birçok ro- üzerine hıçkırmağa ve Thetis'de Berlin, 3 (A.A.) - Yugoslav. 
tl!.:. "l1 tanım mecmuada, yalnız !arımızla hallettik ve biliyor mu- raalarını hazırlamak ic;ln kUi morkör, "Thetis,. in pupasmm bulunanların anaları, kardeşleri, ya naibi Pren.s Paul, Berlin bele-
)~ ,,e t al bah e~n · b' ·mı b b 1 ·sa miktarda malzeme tedarikinden bulunduğu yeri işaret eden kö. diye reisi Lippert'i kabul etmio-
ar. ı . uv etten s ı mı- sun, ızı e era er ge en mı - pük parçasının etrafında bir hal- karılan ve çocukları ümitsizlik tir. BeledJye reisi Prense hO§ 
~Sırıde, ev tanzimi, yemek pi- firlerin Marie - Claire'leriyle ev mahrum bırakmıştır.'' 

1 1 
ka teşkil etmişlerdir. Birçok kil- içiride çırpmmağa başlamı§lardır. geldiniz demiştir. 

~ 'llıisafir ağırlama karı ko· sahibi Marie • Claire arasında iki Nevyork Tlmes gazetes n n Manzara rok teenilr ven"cı· ı·dı". 
Itır-- . ' • h b rekli sandallar durmadan gidip :ı Prens Paul ile Prenses Olga, •t b,_:"ltscbeti, ziyaret kabulleri saat ne konuıuldu? Vaşington dan aldığı bir a ere D 

\ ~tleri, el örgUsil; leke çıkar- imkanı yok bilemezsin azizim, göre, Ruznlt ve Hull'U bitaraf· gelmekte idiler. Dalgıçlar, deni- enizaltı gemisini su üstüne bundan sonra Potsdam sarayını 
\ ~ elbiseleri yenileme, sine. Sdri, onun için söyliyeyı·m; Max lık kanununda tadlllt yapılma· ze dalmakta ve tnhtelbahirin ka. çıkarabilmek ve sahile çekebilmek gezmişler ve Von Ribbentrop ta. 
~ ti "' k d n başlıcn burgasmı muayene etmekte idi - için gayretlere halen devam olun- rafından şereflerine verilen. öğle ~111 Yatroya CTitme, aile bütçe- Factor isimli Hollivut yıldızlan.. sını istemene sev e e ' maktadır. W• d ı 1 d 

~ \et • d f b 1 !er yemegın e hazır bu unmuş ar ır. ~ tı ıin, aiııveriı vesaire usul- run makiya1'larını yapan berberin sebep Almanyanın Sko a a r - . 
:.'~ t l k fi e Atış talimleri esnasında ''The· ta.·~· ldabına dair r.ütun sütun, ijudak boyalarının, pudralarının katarına vazıyet e mes ey Y • 
l."'tl b hA.d' A pa tis,, in bir vapur enkazına ç~ ~. lı-ıı"ttiınler, tavsiyeler, makale- veaair milstahzeratınm istanbulda tidir. ÇUnkU u ıse vru w 

1 1 Al trgı zannedilmektedir. l:ı: lar var. satılmağa başlandığı! silA.hlarının mtıvazenes 0 • 

«..ı"qYetinıizin esuı da ıu: Ne· Patlayacaktım. Marie • Claire- manyanın lchlne olarak ihrnl Thetis'de mahbus kalmış olan. 
~ tad.ı ı · t ı ti lamı akraba ve dostları Birken-·~ narımız bunlara ehem.-nı. !eri art ık, mecmuanın kapağında e m Ş r. , 
~rıniyorlar, bunlarla meşgul , olduğu gibi sadece sokakta gör- Prag, 3 A.A.) - Witkovlç de head'daki Cammel Lalrad tez -
\~Otlar da münhasıran moda mekle iktifaya karar vererek, izin blrc;ok bUytlk endUstrl mUesse- gi.lılarma akın ederek kazar.ede-

d 1 i Almanlaştmlmaktadır. ler hakkında haber beklemekte • (i arlar? aldım, fırladım çıktım. se er 
>t ;:;n gUn bir davetiye aldım. Ankara Marie - Claire'leri de Burada her gUn vasatt olarak 
~ . lrkadaıım evleniyorınU§. böyle mi Sadri? 80 Çek ameleslne yol verilmek-
' ::Ye. dairesine gittim. Kansı Gözlerinden öperim. te ve bunların yerine Alman a· 
~t ~ıe • Claire idi. ''Meni is. melesi alınmaktadır. 
lQ~t~unu,, tatbik edildiği için, Gümrük kaçakçılan 
\tlliı:Yan ve Perapalasta ziyafet Ankara, 3 (A.A.) - Geçen Fransa yeni bir zırhlı 
"'ıtr- Yeceklerini söylediler ve bir hafta içinde gUmrUk muha- daha İn§& ediyor 

lıt ltıe davet ettiler. faza teşkllA.tı, Suriye hududun· Paris, 3 (A.A.) - Bahriye 
~ttlrlrıuniyetle gittim. Marie • da: Kırk altı kaçakçı, bin altı nezareti 380 milimetrelik toplar 
~t\11,t ~cnimle beraber diğer da- kilo gUmrUk kaçağı ile, bin yUz la mücehhez 35.000 tonluk dör • 
~~rıi, yeni evlilere mahsus on sekiz defter sigara kA.ğıdı, düncü bir zırhlı sipari§ etmiştir. 
' !beaaumıerle karşıladı. Kil- bir sllA.h, on iki kaçakçı hayva-' Loire tezgkihlarında inşa edile • 
'tt ~ 8'adet yuvası,, olmağa nam· nr. cek olan bu zırhlıya "Gaseogne,, 
' r lpartımanda oturuyorlardı. . Irak hududunda: İki yUz'sek- ismi verilecektir. 
~· tendi hesabıma, apartnnan sen dokuz kilo gUmrUk kaçağı Bu sınıf zırhlılardan birincisi 
~~ kutularda saadet olabile. ile Uç kaçakçı hayvanı ele ge- olan "Richelieu,, nU 17 ikincika
~ hele biz!:le - inananlar- cirmlştlr. nun 1939 da denir.e indirildiği ve 

aynı gün "Clemenceau,, isminde
ki ikinci zırhlının inşasına bq • 
!andığı hatırlardadır. "Jean -
Bart,, ismindeki ikinci zırhlı Sa
inLNazaire ter.gahlannda inşa 

edilmektedir. 
-o-

tapanyadaki ltalyan 
tayyarecileri 

Roma, 3 (A.A.) - lspanyada 
muharebe eden İtalyan tayyare • 
cileri 9 veya 10 haziranda ''Diu
lio,, vapurile Kadiks'den hareket 
edeceklerdir. Bunların 330 zu za. 
bit, 410 u kilçilk zabit ve 490 ı 

neferdir. 
~ ~ Ealrgeme Kurumu tarafından idare edilen Sultana1ı· İspanyadan ayrılmadan evvel 
~teıfOolUc Kiıtiıphane.rinde aaa t ii.{te kiıçüklcre dün bir çay n· Itaıyan tayyarecileri tayyarele
\1 c,.~mifffr. lkt aaat kadar. deNm eden n11afette. pn'1cr rlnl İspanyol makamlarma tes " 
·~ ,......,., ... 4 - - ·-- Um ~erdir. i 

dirler. Bu arada bazı hazin man 
zaralar göze çarpmaktadır. The
tisin kumandanının refikası Mm. 
Bolus, yesinden bağırıp çağır -
makta olan bir bahriyelinin r.ev· 
cesini teselli etmekteydi. MüreL 
tebattan bazılarının davis ileti 
vasıtasile kurtulduklarına dair 
sabahleyin alınan haberler, bil • 
yük bir limit uyandırmıştı. Bir • · 
kaç kadın, sevinçlerinden bayıl
mışlardır. Fakat akşama doğru 
herkeste derin bir keder hasıl 
olmuş ve te7.g!lılarda derin bir U 
mitsizlik havası esmeğe başla • 
mıştır. 

Thetisden kurtulınağa muvaf -
fak olan 5 bahriyeli den ancak 
üçünün yaşıyabildiği öğrenilmiş
tir. 
Şimdi Thetisin sahile doğru çe 

kilmesine uğraşılmaktadır. 
Tahtelbahirdeki oksijenin ya

kında biteceği mailim olduğun • 
dan kurtarma projektörlerin gö
zalıcı ışıkları altında hararetle 
devam edilmektedir. 

Bu hususta gelen diğer telgraf 
lar şunlardır: 

* Londra, 3 (A.A.) - Birken· 
head tezgahlan sabaha karıı sa. 
at 1 de Thetisin mürettebatını 
kurtarmak ümidinin kesildifiııi 
bildirmiştir. 

* Lo~ 3 (A.A.) -Geceya
namdan biraz sonra. Am1ra1llk 
qaiidaki tebliği ~: 

"J'almz 4 Jdtl ~etla ta!rtelba.· 

Görüp düşündükçe: - 1-1,,_, 
,,_, - ---- -

Yaz içinde kış 
Hava iki gündür ansızın değiıti. Davul derisi sölderde alır 

ve öfkeli bulutlar, yuvarlana yuvarlana geçiyorlar. Arada lll"&da 
bunların içinde ıimfelderle yanbp bofananlar da var. Yajmur, 
tozlu, buruıuk, kavrulmuı yapraklar üstüne dökülürken, sür 
bir kwn telileainin gürültüsünü veriyor. 

Yaz İçinde yağmur, hoıa aider. Yer yer çatlamıı toprak n
lanmca, ortalığa bütün çiçek nefeslerini basbran bir koku yayı. 
hr. Yapraklar dirilir, yqillik canlanır. Fakat iki gündenberi za.. 
man zaman yafan yaimur ve inadına kapalı bava, takvimlerden 
adeta yazı sildi. Haziranda sert bir kanuna ıirdik. 

Dün yelekler fazla selcliii için ince sömleklerle tiolapyor
duk. Bugün pardesüsüzler ütüyorlar. 

latanbuJ. cereyanlar uiraiı bir beldedir. Sinirli inPnla• si. 
bi, pek de ağı solu belli olmu. Bakarsınız busün ueaktm kul>
belerin kurtunlan eriyecek kadar kızar, asfaltlar JUIDU!U'• to
puklar ziftli kumlara gömülür .. 

Fakat yine bakanınız ki, kıpkızıl bir bab ile hilen tünden 
sonra ufuklan darğm bir karanlık basar. Yılcbzıız, kaim w •in' 
bir ıece teJırin üstüne kapanır. 

Barometre rüzgirlı bir iniıte yuvarlanarak düıer. Ufiiye· 
rek uyanırsınız. Kalkıp battaniye almağa da üıendiiiniz' için 
büzülür, toplanır, kıvnlırıınız. Uykunuz, ıerğin a.:çramala,. uğ. 
rar; neıeniz kaçar, tadsızlaıınınız. 

Hele ~dki ıibi, ertesi sün de bava açmaz, poyraz devam 
edene, muhallebici camekinlanndaki dandurma çeıitlerini P.. 
teren yaftalara rağmen, siz, mansal batının safa11111 düfÜDÜI'. 
sünüz. 

Ya, Boiaza aöç edenlerin hali? •• Erken bastıran, bahana 
çöken yaza aldanarak, meseli Kireçbıımunun bir ,abama siden. 
ler, timdi ne yapıyorlar? Göç •tY••• arumda ımnpl da ,_tur, 
battaniye de. 

Yaz içinde laı, bava koeaenesl aiW hir ... Tes '' 1 .. 
tir ,...... - menimiacle ...... ........... . 

HAKKI su~ GEZGI?(? 
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eserler izmir fuarmda yeni IHlakUkô vakauaıra nstnınaıdlen ................................. --·-····-·························· .. ··························--

Sergi sarayının 
temelleri atıldı 

Amerikada Alman casusları 

İzmir, (Husu. 
si) - 939 İzmir 
Enternasyonal Fu 

-

-21- Bilmem bu nasıl bir zihniyet- verdi.. Hepsi de bu plA.nda va
ti .. BUyUk bir misafirlik göste· tanları için bUyUk bir menfaat 

Diye tasdik etti.. Bundan son- :erek yaşamak hakkı veren bir umuyorlardı.. Gelen cevapta, 
:a ıtossbarge dönd Um: • memleket aleyhine casusluk plA.nların gönül rızaelyle, aksi 

- Ey, söyleyin bakayım şlm- rapmanrn vatanı bir hissin tesi- halde cebren alınması llizumu 
Ji, ne lıuyuruyorsunuz? rir.e atfetmeyi bizim kafamız emren blldlriliyordu. 

Rossberg kendi kendine eöy- kabul etmiyordu. REDDEDERSE, CEBREN' 
lenir gibi: ''Bunu llermandnn Bu tahkikat sırasında birçok HAREKET EDİNİZ 
hiç ummazdım" dedi. Sonra ba- şeylerin bize garip görUndUğU. Boenig, Unkell bularak ken· 
na dönerek: nU söylemiştim, fakat bu zlh· dislne şunu söyledi: 

- Hayır, hayır!.. niyet kadar hlc bir şey garibime - Geçen gtln bahsetmiş oldu. 
Diye isyan edecek oldu. Fa· gitmedi.. ğunuz plA.nların bUyUk bir kıy-

kat derhal yelkenleri suya in- DUşUnUnUz, bir memlekette metal vardır. Ben bazılarını bi
dircrek, kendisini bir koltuğa yaşamak ihtiyaçlarınız temin o- llyorum, işimize yarıyacaklar-

bıral<tı: lunuyor, serbestçe dolaşıyor, is· dır. 

- Peki, dedi, peki .. Size hep- tedlğlnlz gibi yaşıyorsunuz... Unkel işin tehlikeli olduğu -
;inl anlatacağım.. Sonra bir gUn bu memlc}\ete nu ve bu alış "'erişi kiminle ya-

do plA.nları elde edebilecekti·• 

1 ıı"' Fakat Rossberg çetesinin er · 
1 

faaliyete gecmeslnden bir i1' 
alin evvel ant olarak Rumrichlll 
o i 
tevkifi casusların hareketıerlll 

(Devamı 1Ja~ 

• VAKiT 111 

~BONE TARiFESi 

Mtmltket Mtmltkel 

trinde dı~rndO 

Aylık 95 155 J{r. 

3 aylık 260 425 • 
6 aylık '75 820 ., 
1 yıllık 900 1600 ,. 

Burada, geceli gündüzlü işçi ça- ı sevgisi günden güne artmakta ol 
lıştırılmaktadır. Sergi Sarayı, ge. duğundan, bu belediyeye oldukça 
]ecek sene bir misline çıkarılacak, mühim bir varidat teminine başla
bu suretle her sene küçük ahşap mıştır. Beeldiye, dünyanın dört 
pavyonlar yapılmaktan kurtuluna- bucağından, en maruf ve nadide 
calı:tır. Sergi Sarayının büyük an- tanınmış çiçekler tohumlar getirt. 
tresinde, Milli Şef İnönünün bir mekte; bunları ~oğaltmakta.dır. 
büstü bulunacaktır. 

!fndesi şayanı dlkkatti. Her ait bir sırrın herhangi bir kim- pacağını soruyordu.. Nihayet 
ikisi de Amerlkaya, Nevyorkta- sede mevcut olduğunu öğreni- böyle bir işe girişemiyeceğini 
ti Jiindcnburg kahvesinin sahi- yorsunuz: "Aman derhal casus· söyllyerek teklifleri reddetti. 
bi \lmbreidt'ln oğlu olarak gir- ıarahaber vereyim" diye dtışU· Boenlg vaziyeti Rossberg'e 
rulşlerdi.. Faknt Umbrcldt'de nur musunuz? bildirdi.. Buna kat'i blr son ver-
ilk: tcvklfat başlar başlamaz. Halbuki hakikatler bu şUphc· me.k 1A.zımc1ı.. 
kahvesini satarak Almanyaya yi teyit ediyordu.. Tahkikatın bu noktasında 

ks~mağa mnrnffak olmuştu. Dlr gUn Doenlg Amerlkaya bUtUn maznunlar y.,alan yoluna 
Amerikadaki Almanlar ara- yerleşmiş oJan bir Almanda Fi- sapıyor ve son olarak Unkel ile 

sın da, bU tUn sll!h ve müdafaa il pin adaları tah klmatı pH\nla- görüşmek ( ! ) vazifesini kimin 

Tarifeden Balkan Blrlill 

için ayda otuz kuruş dilşOJilr· 
Posta birliAlne girmeyen yerlere 
ayda yetmiş beşer kuruş ıaııı· 
medilir. 

Abone kaydını bildiren ınek· 
tup ve telgraf QcretJnl, abooe 
parasının posta veya bank• Jle 
yollama Qeretlnl idare kendi o· 
zerine alır. 
Türkiuenln her posta merke:ılrıil• 

VAK/Ta abone uazılrr. 

Adres deAiştirme Qcretl 

Sergi Sarayının stadlarına rağ. 
bet fazla.lır. iç ve dış memleket
lerden Fuarımıza iştirak edenler, 
Sergi Sarayının 24 vitrinli mahal
linde, memur bulundurmadan da 
mallarını teşhir edebileceklerdir. 
lzmir Sergi Sarayı; Ankaradaki 
büyük Sergi Sarayının iki misli
dir. Burası kışın resim sergisi bi. 
nası ve kışlık spor yeri olarak kul· 
lanılocaktır. 

Paraşut kulesi civarı, Kültür- pIAnlarımızı ralmak ı·steven bu • 1 
" "' J rının bulunduğunu işitmişti.. almış olduğunu söylemiyor ar .. 

parkta müzeler stesidir. Sağlık muazzam casus retelcrı"nin faa· . ki 
müzesinin yanında bu sene, Ziraat 
ve İnkılap müzeleri de:: halkın is. 

tifadcsine açılacaktır. Nebatat hah 
çesinin yanında, bir de eski eser
ler müzesi açılacaktır. 

" ilk defa aklına şu geldi: "Bu Maamafl öyle zannediyorum 
llyetinden mallımattar olmıyan pldnlar muhakkak ki Almanya bu vazifeyi Rumrich üzerine al
yoktu. Hnt_ta. casusluk teşkilıl- için çok faydalı olabllirler .. On- mıştr. 
tiyle bic bır aH'ıkalnrı olmıyan- ları elde etmeli .. " ve bu fikri Unkel'e tekrar mUracaat e . 

25 ı.uruştur. 

tLAN OCRETLERI 

lnr bile her tıırlU yardımda bu-1 Rossbergc söyledi.. rllldiğl zaman doğrudan doğru -

j lunma~a hazırdılar. Rossberg vatanı vazifesi lca- ya: 

Ticaret llAnlannın aantlııl; 
satırı sondan itibaren HAn d 

Gelecek sene yapılacak tadilat
tan sonra ise, Ankara.da'kinin beş 
misline ~rkarılacaktır. Gazino, Sa. 
rayın ön kısmını kapa!tlığrndan ge
lecek sene yıkılocak, başka bir ma
halle inşa edilecektir. 

İnönü Kanapeıi 
Milli Şefimiz, bundan iki yıl ev

vel, henüz başvekil iken f uarx hu. 
susi surette ziyaret etmiş ve Kül· 
türparkta bir müddet dolaştıktan 

sonra Bayan İnönü ve çocukları 
ile, müstatil havuzun karşısındaki 
kanapede istirahat buyurmuşlar

dı. Bu sene bu kanapenin üzerine 
şöyle bir levha konacaktır: 

VAKiT SPOR MUSABAKASI 
Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

bı bu plA.nları elde ederek Al· - Alman mısın, değll misin? 
manyaya göndermenin muva- ıliye soruldu .. 
fık olacağını dUşU.ndU.. Unkel bir Amerikan vatandn.-

PIAnlara malik olduğundan şı olduğunu ve Panama kanalı 
bahsolunan adam Amerikan or. pldnlarrna falan da malik olma· 
dusunun eski askerlerinden Un· dığım söyledi.. 
kel isminde bir Alman idi. A- Bu cevap Rossberge bildiri-

merikanm müstahkem mevkile lince hiddetlendi: 

rinde talışmış olduğunu söyle- - Pla.nlara malik olmadığını 
mlştf .. Coğrafyası zayıf olan ileri sürmekle muhakkak ki 
Boenig de Panamayı Filipin yalan söy11l.yor. dedi.. Mademki 
zannetmişti.. Hakikatte Unkel- onları gUzelllkle elde edcmiyo. 
do Panama müetnhkem mevkii- ruz evine kadar gider, zorla a· 
nin plAnlnrı vardı. Teşlclla.t der- Irrız.. Ben onu konuşturacak 
hal faaliyete geçti, Boen1g Ross· vasıtalara da malikim .. 
berge, Rossberg Hermana, Her. Gestapoların metodları ma
man da doktor Gricbl'o haber ıumdur. Bu şekilde Rossberg 
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LALE 

falarında .(0; tç sayfalarda 6f. 
kuruş; dôrdQncQ sayfada ' 

ıde ikinci ve Qçüncüde 2; birine 
4; başlık yanı kesmece 6 ıtrt• 
&~ . 

BüyQk, çok ifevamlı, kJJşeJİı 
renkli IIAn verenlere ayn •rr' t•· indirmeler yapılır. Resm1 lll11 

rın santim • satırı 30 kuruştur• 
TlCARl MAH1YETTB oull1~ 

KOÇOK iLANLAR 
oc 

Bir defa 30, iki defası 50, 
00 

defası 65, dört defası 75 ve " 
yll• 

defası 100 kuruştur. Üç • dJf 
ilAn verenlerin bir defa~l bt 

vadır. D~rt satırı geten n~ntıf; 
fazla satırl:ırı be~ kuru~tan 
sap edilir. 

Eil:meı 

kürük ildn 
indirilir. 

kuponu getlrerılt~ 
tarif esi 11ü:dı 

Vakıt hem doğrudan dol~~· 
ya kendi idare yerinde, bel1l ıJO ''İnönü, başvekil iken burada o. 

turmuş, istirahat etmiştir.,, 

Açık hava tiyatrosu 
Tnti Teatr şeklinde inşa edile

cek açık hava tiyatrosu için de 
faaliyet var.dır. Toprak seviyesi 
yükseltilmekte, yer yer duvarlar 
yapılmaktadır. Tiyotroya gelecek 
olanların rahat girip çıkışlarını te
min maksadiyle antrede 30 met
relik b'..iyük bir şose vardır. 

1 

BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet Sinema mevsiminin en kuvvetli haftalarında bile eşine nadir 
tesadüf edilen iki süper film: AMERiKA OPERASININ 

Vefalı Sulhi kara caddesinde Vo"kıt \'il~ 
altında KEMALEDDlN tll. 1 

ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir scnclilı 
Resimli Hafta abo:ıesi: altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 
yunbağr; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şişe bü 

ALTIN SESLİ TENORU MEŞHUR NtNO MART!NiNIN. 114n Bürosu eliyle ll!in ı.•;:ı 
eıler. (Büronun telefonu: !03 

~ŞK ŞA~KRSO 
Herkesin itidalini kaybettirecek .... Heyecan ve 

gözleri perdeye bağlayacak film: 

IKl4\~A Alb.AYI 

.'.------>~ merakla 

yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki 
şiye birer tuvalet sabunu; aynca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. HUMPHREY BOGART • ANN SHERiDAN Fransızca sözlü 

Alemdar sineması 
tKt FtLM 

f"'Musaba·k;y; .. ~·Ş-ii;i·k ... K~p~~-~-~ .. =--i83·i·=--·~ 
. . .......................................................................................... 

ve En son haberler METRO JURNAL Hepsi bugün 
LALE sinemasında. Bugün saat 11 ve 

1 de. Ucuz HALK Matineleri 

Yanık gönüller 
Taksi haydutları f""" 

Kültürparktaki Ser'de çok na. 
dide çiçekler yetiştirilmektedir. 
İzmir halkın.da çiçek merak ve 

--- ..,.# 

Karamazof 
,_. - - ~ 

Kci.T.Jeşler 
Yazan: Dostoyevski 

Çe.f ~: -Uakk .... Saba Geqlo • 198 ~_, 

Aliyoşa, ayağa kalkarak: 
- Sana yalnız şunu söyliyeceğim 

Gruşinika, dedi; her şeyden önce ağa
beyim seni çok seviyor. Hem dünyadaki 
herkesten ve her şeyden çok seviyor. 
inan bana. Söylediklerim harfi harfine 
doğrudur. Sonra, ağzından sırrını ko. 
parmağa çalışmakla beraber, eğer buna 
dair bir şey açarsa, seni ide haberdar 
edeceğimi ona söyliyeceğim. Eğer um· 
duğum gibi bana açılırsa, dönüp tekrar 
buraya gelerek olup biteni sana da an
latacağım. Yalnız bana kalırsa, bu sır
rın içinde Katerinaya dair hiç bir şey 
yoktur. İş, bambaşka bir meseleye ait. 
tir sanıyorum. Ne ise şimdilik Allaha· 
ısmarladık. 

Aliyoşa, genç kadının elini sıktı. Gru
şinika hala ağlıyor ve delikanlr, teselli. 
]erinin onun Ustünde hiç bir tesiri ol
-*I• püyordu. Ama, ne de olsa, 
hu konuşma ondaki taşkm kederi biraz 
olsun ualtmı~tı. 

Delikonlı, genç kadını böyle meyus 
bir halde bıraktığına mütessirdi. Fakat 

yapılacak birçok işi vardı ve vakti pek 
dardı. 

-2-
HASTA AYAK 

Aliyoşa, ilk önce Madam Koklakovu 
ziyoret etmek ve bu işi çabucak bitire. 
rek Mityayı görmeğe koşmak istiyordu. 
Bunların hepsini başarabilmek için de 
acele etmesi gerekti. 

Madam Koklakov, üç haftal1anberi 
hasta idi. Her ne kadar büsbütün yata
ğa düşmemişse de, yine buduvarında 

zarif bir dekolte ile bir sc.dire uzanarak 
bütün gününü istirahatle geçiriyordu. 
Dekoltesi de pek çıplak değildi. 

Aliyoşa, iki aydanberi Madam Kok. 
lakovun hastalığına rağmen gittikçe 
şıklaştığını farketmiş ve ince ince gü· 
lümsemekten kendini alamamıştı. Çok
tandır bıraktığı cici kordelelere, zarif 
gömleklere, uçucu kombinezonlara tek. 
rar dönmü~. yeni baştan onları kullan
mağa başlamı,tı. Bu son iki ay içinde 
genç memur ''Perkotin,, onu s~k • .k 
görmeğe geliyordu, 

Aliyoşa, oraya gidince, evvela Lizin 
yanma girdi. Çünkü genç kız pek mü
him bir meselel:ien ötürü hemen gelme
si için haber yollamıştı. Bu mühim me. 
sele kimbilir neden delikanlıya merak 
olmuştu. 

Hizmetçi kız, geldiğini haber verece· 
ği sırada, Aliyoşa, daha önce Madamı 
ziyareti muvafık buldu. Çünkü aksi 
takdirde Liz ona rahat vermiyecek ve 
iki .dakikada bir haber gönderip çağır
tacaktr. Genç ldul, sedire uzanmıştı. 

Kıyafeti bir bayram kılığına benziyor_ 
du. Çok heyecanlı olduğu da her halin
den belli idi. 

Delikanlıyı sevinç çığlıklariyle kar
şıladı:. 

- Sizi görmiyeli bir asır oldu ... Bü
tün bir hafta görünmediniz .. Hadi hadi 
vefasız sen de ... Dört gün evvel bir çar. 
şamba şöyle bir uğramıştınız... Tabii 
Lizi görmeğe geldiniz. Hatta sofafdan 

geserken parmaklarınızın ucuna basıp 
kaçacaktınız .. Evet. evet eminim ki böy
le yapacaktınız. Ben işitmiyeyim diye ... 
Ah azizim, Aleksi Fiyodoroviç, bu kı
zın ber.i ne kadar endişelendirdiğini bir 
bilseniz ... Ama bunlardan sonra konu_ 
şuruz. 

Liz'im!, tamamiyle size emanet edi
yorum. Rahmetli Stareç Zosimin ölü
münden scnra, sizi bir aziz telakki edi
yorum. Her ne kadar yeni elbiselerinizi 
pek büyük bir ıe_rafetle taşıyorsanız fda, 

benim nazarımda hala o eski adamsınız. 
Böyle bir kasabada bu kadar iyi terziyi 
nasıl buldunuz kuzum? .. Ne ise bunlar. 
dan daha sonra da konuşabiliriz. Pek 
ehemmiyetli şeyler değiller ... Size ba· 
zan "Aliyoşa., diye hitap edersem, hoş 
görün. Çünkü ben artık .dilddiği gibi ha
reket edebilen bir ihtiyar oldum ... 

Madam Koklakov, böyle dedi ve naz. 
1ı nazlı gülerek kendi sözlerini, kendi 
haliyle hiçe indirdi. Bu da sonraya kal
sın ... Asıl mühimmini unutmıyayım. E. 
ğer mevzudan uzaklaşırsam, rica cl:le
rim, beni ikaz ediniz ..• 

Hasta, uzun müddet bir koltuğa 

mıhlanarak feci yıllar geçiren kızı Liz, 

- Allaha şükürler olsun şimdi artık 

yürüyor -, size verdiği sözü geriye al. 
dığındanberi ... Şu Katerinanın Mosko· 

vadan getirttiği doktor yok mu ... İşt:: 
o çok usta adam ... Ha, yarın b-..ı doktor 

lda mahkemeye girecekmiş ... Acaba ya
rın neler olacak dersiniz? .. Bunun .dü. 
şüncesi bile beni kahrımdan öldürecek 
kadar üzüyor ... Bilhas~a meraktan çat
lıyorum. işte bu doktor dün gelip Lize 
baktı. Elli ruble vizite parası verdim .. . 
Ama, ben bunları söyliyecek değildim .. . 
Görüyor musunuz ne dalgın oldum! .. 
Niçin olma.dığını bilmeden müthiş bir 
acele ile mevzudan mcvzua atlıyorum. 
Vallahi ne dediğimi bilemiyorum. Bu 
hezeyanlarımla s~i de kaçıracağım di. 

-~--- -- - t' 

ye korkuyorum ... Ama durun bele P 
şin bir kahve içelim ..• 

- Jolil... 

- GJaferl .. Kahve getirin! 
Aliyoşa: 

_.:titı 0' 
- Şimdi içtim... Müsaade "" 

kalsın! da.da~ 
Demek için luzlandı. Fa.kat !" 

hemen: ., 
- Kimin evinde içtiniz kahveyı· 

Diye sormuştu. Aliyoşa: 
i r.ttıı'" 

- Agarena Aleksandrovnada ., 

Cevabını verdi. btıJ• 
- Ne? .. Ne? .. Başımıza bütün ·ı:ıd' 

lan getiren o menhus karının evı ,~ 
ha!.. Gerçi şimdi pek namuskarane 1111 

şadığını söylüyorlar; fakat aklı 17a!1ıi· 
çok geç gelmiş ... Bu fazilet ve te.~cJİ··· 
ği tazım geldiği vakıt gösterrnelı 1 

611• 

Şimdi artık neye yarar? .. Susunuı~af 
sunuz, Aleksi, size söyliyecek o 1< tıO' 
ço!c şeylerim var, ki eğer ikimiz <!e ·ı 
"ll§Ursak mümkün değil bitirerneY'd• 
Aklım başımda değil... Bu uğursu:ı: ı.ıY 

M hk .d ~· ha:ıır va... a cmeye gı ecegım.. ··rt' 
lar yaptırdım. Beni bir koltukta go~ır 
ceklcr. Oturabilirim ve zaten biliY

0 t~ 
nuz ya, işin içinde benim de adııxı g ııf' 
yor. Şahitler arasınlaayım. Şahit~er i~'°' 
sıl ifade verirler?... Ben hiç bilıı'd 1 

· · · ter eı; rum .. Galiba yemın .de ettırır 

mi? ... / 
(D800m\ var) 



• 
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Bir siıJri a"kıllının maceraları: 

BQyük MBDIJ Roman 
--------·---··-······ ....... ---

BABMANSONU 
- 16 - --------· 

Sermet Muhtar ... 
~ lÇeride bir gUrültüdilr gidiyor. 
(;:'Be elçiliği maiyet gemisi 
\:ılı ':"1s' un tayfalarından sekiz 
duru kitilik bir grup biraları çekip 

Yorlar .. 

firari Damad Mahmut Paşaya 
getirip imzasile neşrettiği yazı. 

larmı münakaşaya koyuluyorlar. 
Sivri sakallı mütemadiyen: -

/ 
) 

/ ,1 ·.10J 
.__ __ t~r-r•-'f~~ ..... ::;;::~ ..... ==------..J ~ JYh 

~Girmeyip ileri yilrüdil. Voyvo
L_ Caddesine çıktı. Seli.nik ban. 
~ kll'IISilldaki (Gambeta) 
~ ta ve gazinosu bomboş. Ta.. 

- Arsez, c'ert suffiraut! .. de
diği halde berikilerde aldırış yok. 

Nihayet içlerinden biri bir 
(Meşveret) paçavrasını çıkarıp . 
koymaz mı ortaya? .. Radvo ve ıivaıro 

\'ar, boyanıyor .• 
l>aıdr. 
- Bir bardak şarapla bir si . 
~ içip gideceğim!.. diyip, bu
'1ll buram ne!tyağı kokuları L 

de, bir kenara. oturdu. 

, hra.ptan bir kaç yudum çekip 
)l\ıc;larnu tatakla.rnıa dayar da.. 
,,.-~ beyninin içinde mükem. 
....,1 bir tulu: 

,1,~ınat Mahmut Paşaya müte
~ bir (propo) bulmak. Gran 
~~öre, yani padişaha. sadaka.. 
~n tutturup, eski hemşerisi 
~ile, eski işgüzarlıklarm • 
~ hiç birini açma.yarak, hatta 
~ İz7.et Beyin de adını anını· 
""'- , dosdoğru Beşarelere mü. 
-"qat etmek. 

() ıünlerde Sultan Hamidin, 
~Indakilerin etekleri tutuşuk 
~ tutuşuJc. Heyecandan, tel8.ş. 

•a.ray karm.ançorman. 

11 l:>aınat Mahmut Paşa iki oğlu
~ alıp Avrupaya kaçmış, jön 
le ~erin arasına katışmış. Şöy. 
!'tıı böyle kifilerden değil hünJı:a. 
- L~. eniştesi, Abdülmecidin kı
~ha sultanm kocası, kaptanı 
1\ Halil Ri!at Paşanın da oğ
~ ·• \rezir payeli, vükelllık, ad. 
,_ lla.zırlrğı yapmış adam ... 
~ l'ıldIZI öyle allakbullak etmişti 

lıtı?.ancı Murat Beyin bir kaç 
~ evvelki firarı solda sıfır ka
~ 'Q6nderile~ bir çok haberlere, 
tlb \?aitıen rağmen dönmediği 

l &'betelerle de neşriyatta. 
~tarıbulun içi kaskas kavrulu. 
~.: lia.flyeler kaç misli artmış. 
~~:_r takipte, evler tarassutta, 
~a curnullar yağıyor, alem 

\1a.tJa yaşıyor ... 

h~\1er Beyle komşuları da artık 
&raya toplanamıyorlar. 

tıı!:orcı bardaktakini bitirdi; 
~'Ve teferrüatmı da tamam· 

~ ~llıameleri gorunce Ziver 
~ l'den, torunU!lt& !ransızca o • 
~Uiunda.n. yalısında bulundu
u.._ dan hiç bahsetmiyecek; şu 
"q kullanacak: 

Kulak kesildikçe §qkına dö -
nen, majesteye sadakat damar
ları ibüsbütün ayaklanan. bu ben. 
dei asdak dikkat de etmiş: Sivri 
sakallının Bebek ve (Robert Ko
lej) kelimelerini tekrarlamasın
dan ya Bebekte, ya da Rumelihi
sarında oturduğuna emin. Diğer. 
!erinin de son vapurla dönüş, 1s
tinyeye araba ile iniş gibi sözle
rinden Yeniköyde, yahutta Trab 
yada olduklarına mutmain. 

İki kere iki dört, bu adamlar 
rütbe ve memuriyetçe (impor -
tant) kişiler; fikirlerinin bozuk. 
luğu da aşikar. Maazallah bir 
komplo hazırlamadıkları ne ma
lllm? · 

Corci, şakakları iki avucuna 
yapışık, kafasına doğan mesnu -
hatlardan bir mucid kadar Be -

vinç içindeydi. Sonunu nereye 
bağlıyacağınr, sözü nasıl bitire • 
ceğini de tasarlamıştı: 

Diyecekti ki: 
- Ben, yani Osmanlı İmpara

toru Abdülhamid Han II hazret
lerinin en aciz ve ahkar bir ahdi 
olan Jorj Fadel, ancak vazifemi 
yapmak istiyorum; kompatriyot
luk hasebile de ekselansınıza mü. 
racaat eyliyorum. 
Ardından §Unları ili.ve: 
- Gran Sengörilmilziln iltifa -

tına karşı milyonlar ve milyar -
larca. müteşekkirim. Galata. güm
rilğilnde sansörlük gibl mühim 
ve mutena bir memuriyetim var. 
Bana ve tek 'başım& oldıİğum L 
çin milkemmelen ve !erah fahur 
yaşıyorum. 

Ağzındaki baklayı bundan son 
ra çıkaracaktı: 

- Arzettiğim gibi keyfiyetin 
(ültra delicate) lığı meydanda. 
Alçak heriflerin habasetlerini 
yakından kollamak, önlemek boy 
numa borç, bunun için de bir 
müddet Yeniköyde bir otelde ya
hut bir Rum evinde pansiyoner 
bulunmaklığım elzem... Fakat 
helas! .. Bu maalesef kudretimin 
haricinde, zira mahiye elime ge
çen (modeste) bir paradır. 
Bukadarı ki.fi ve vaf i. Artık 

liralar, beşlik banknotlar yağsın 
dursun! .. 

(Devamı 'Var) 

Pazar 4-6- 1939 
12.30 Program. 12.35 Türk mihi. 

~i (KHisik program) İdare eden: :ıre. 
sut Cemil. Ankara radyosu küme be. 
yeti: 1 - Tanburi Emin ağanın • A· 
cemaşiran peşre,·f. 2 - Zekai dede
nin - Acemaşiran beste • Bin cefa 
görsem. 3 - Jsmail dedenin • Acem
aşiran ağır semai - Ey lehleri gon
ca. 4 - Viyola taksimi. 5 - İsmail 
dedenin - Acemaşiran yürük semai. 
6 - Şerif Muhittin Targanın • Ferah· 
reza saz semaisi. 13 Mem1eekt sanı 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik (Küçük orkestra • Şef: 

N'ecip Aşkın): 1 - Pepi Mililer - La
paloma şarkısı üzerine fantazi. 2 -
Schieder • Dinle ... keman ne söylü 
yor (lan~). 3 - Hans Thaler - Hu. 
kuk • Polka. 4 - Jose Armandola • 
Venedlkte mehtap. 5 - Frederikser. 
. Halk meydanı (Balet sahnesi). 6 -
Franz Lehar - Eva operetinden pot. 
puri. 7 - Micheli - İkinci küçük süit. 
14.15 - 14.30 Müzik (Dans müziiU -
PJ.). 15.30 Millt küme mlisııbakal:ırı 
(Hl Mayıs stadından naklen). 18.30 
Program. 18.35 Müzik (Şen oda mü 
ziği: İbrahim Özgür n ateş böcek
leri). 19 Çocuk saati. 19.25 Türk mü. 
Liğl (Fasıl heyeti). 20 Memleket sn:ıı 
ayarı, ajans ,.e meteoroloji haberle 
ri. 20.10 Neşeli plaklar • R. 20.15 
Türk müziği: 1 - Hüzzam peşrC\·i 
2 - KömilrcCl Hafız er. - Hüzzam bes
te • Aldım hayali perçemin. 3 -
Sadettin Kaynaltın • Hüzzam şarkı -
Bin hüzün çöktü. 4 - Dimen Şenin 
Segah şarkı - Sunda lçsh1. 5 - Ke
mençe taksimi. 6 - Halk türkiisü • 
Bir yar sevdim kıışaclalı. 7 - Halk 
türküsü - Misket türküsii. 8 - B~d. 
riyenin - Kilnlili hicazkar şarkı · 
M.ıtnptamı nalendeml. 9 - Kllrditl 
bicazkAr ~arkı - Gilller nçmış bül· 
bül olmuş bir karar. 10 - Osman 
Nihadın - Nihavent şarkı - Yine ba
na sun. 21 Müzik (Riyaseti cumhur 
bandosu - Şef: Ihsan Künçer): 1 -
F. Lehar - Ev:ı operetinden marş. 

2 - F. Lehar • Altın ve gümüş ope 
retinden \'als. 3 - M. Yinter - Uvcr. 
türlerin tarihçesi (büyük seleksyon) 
• - R. Laparra • Ya Habanera ope
rasının m·ertüril. 21.50 Anadolu il· 

jansı (Spor senesi). 22 l\liizik (Caz. 
band • Pi.). 22.45 • 23 Son nians ha 
berleri ve yarınki program. 

5 - 6 - 939 Pazartesi 
12.30 Program. 12.35 Türk müzi· 

zi - PJ. 13 ~fcmleket sa:ıt ayarı, a. 
jans ve meteoroloji haberleri. 13.15 
- H ~lüzik (Senfonik plılklnr). 19. 
Progr;ım. 19.05 Müzik (~eşeli mü· 
zik - Pi.). 19.15 Türk müziği (Fasıl 

heyeti). 20 Memleket saat ayarı, a-
u~ ı>azar biraz Bosfor havası 
~k imere BüyUkdereye git -
> ; Bponı sevdiği için Yenikö. 
~kadar yürilmüş. Vapuru ·bek -
t ;k için iskelenin yaıımPaki 

lngiliz Kral ve Kraliçesi şerefine 
'ıinoya girmi§. 

~ 'l'enha, kimseler oyk. Tarab -
l~ auyükdere dururken kim o -

Orada" 
~ ... 

'lı estni çıkarmı§; Levant He • 
~ d rautesinl açıp, mütalaaya 
t~r.'1lrnuş. Çok geçmeden üç kişi 
~ 1Yor, buna pek yakın oturu -

K ı.zıl derili prenses 
şarkı sögligecek 

ol'lar .. 

~·~'Yet temiz kıyafetli adamlar. • 
:~i •ivrl sakallı, altın gözlüklü; 
~ ~i bıyıklı. Arkalarında herhal ı 
t~a. (Mir) in,. veya (Boter) in 
~ nu kostUmler; elerinlde po 

SUed ganlar.. , 
~ Sİ\Ti sakallı mütemadiyen 
ı~ \lşuyor, pek yavaş söylediği 
lıı !\ anlaşılamıyor, fakat bıyık -

ll'dan biri: 
ı!t' Rorkma monşer, bu yanımız 
~ lct rnubakkak bir Evropalı, 
,~Yadaki ambasadların bir 
~ ai olacak! .. dediğini duyun
h.. bfıirnki bilsblltün kulak ka. 
;ıYor: 
~krblö, f evkali.de mühim bir 
' le karşısında... Tahmini de 

lınile doğru çıkmıyor mu? 
~"et, çok geçmeden Jön Türk
~ Q I>arisde çıkardığı (Meşve -
· ), (Lib~ral Ottoman), (La 

. .ıdre) gazetelerinden bahset -
j ı. 
~e başlıyorlar. Ardından sözü 

Nevyorktan yazılıyor: 

İngiltere Kral ve Kraliçesini 
karşılamak için Vaşingtondaki 

son hazırlıklar da nihayete erdi. 
Reisicumhur Ruzveltin meclisi 

çok güzel şeyler yaptı.. lngillz 
Kral ve Kraliçesi Amerikan Bir
leşik devletinin görillmeğe değer 

ylerini üç gün içinde görebile-

ceklerdir. Bu arada olmak li2.ere 
kabul çivisi, kızıl derililerin bir 
adetini akstetirecektir. Bunlar • 
dan başka yerlilerin bütün husu
siyetlerini tebarüz ettirecek ha
reketler de gösterilecektir. 

Bu hareketleri idare etmek ü· 
zere bir de komite teşkil edil • 
mitşir. Bu komitede kızıl derili 
Prenses Te Ato riyaset etmekte
dir. Prenses Te Ato yerli Chi 
Kasov aşiretindendir. Meşhur 
bir astron.on olan Clyde Fisherle 
evlenmiştir. 

Prenses Te Ato kızıl derililerin 
efsanelerini, danslarını, şarkıla

rını ve harp adetlerini pek iyi bil 
mekte beynelmilel bir şöhrete 

maliktir. 
Bütün bu hususiyetler ceme • 

dilerek bir tiyatro eseri haline 
konmuştur. 

Yukarda resmi bulunan Pren
ses Te Ato bu temsilde baş rolU 
alacak ve kızıl derililerin §arkı -
larını söyliyecektir, 

jans \'C meteorloji haberleri. 20.15 
:\eşeli pliikl:ır - R. 20.20 Türk miizi. 
ği: 1 - Şi\'enüma peşrc\'İ, 2 - Na· 
yi Halim Çavuşun şivenilma hcstesi 
- Bir görü5de düşclii. 3 - Şh·cnüın:ı 
yüriik semai - Ayn ne oln ol hiltıl eh. 
ru. 4 - Sadettin Kaynağın i!Jesl<'nf. 
gılr şarkı - Çiçekclen nağmeden. 5 -
Kazasker ~lustafa !net • Bestcnigiıı 
5arkı - Eyservü nazım. G - llcslt·ıı i. 
gar şarkı - Ben seni se\'diın sc,·l'li. 
7 - Bcstenigiır saz semaisi. 8 - llaif 
beyin • Kürdili hicazklir şnrkı - Hen· 
giruhsarınıı .. 9 - Osman Nihadın • 
Kürdilihicazkiir şıırkı • (;özüm den 
gitmiyor. 10 - Muhayyer türkü - Bıı 

gün ayın on dördü. 21 Konuşma (Dok 
torun saati). 21.15 l\liizik n\iiçfık 

orkestra • Şer :\ecip Aşkın): 1 -
Emmerich Kalman - ı~:tşiııgsfc pot. 
purisi. 2 - Miclıicls - Çardaş Xo. 1. 
3 - Emmericlı Kalman • Alı sen, sen 
(Vals). 21.45 Koııuşnıa. 22 ?ıliiziJ. 

(Küçük orke$lr:ı • Şef: Xl'cip A!>kll1 ı 
devamı:• -Amadci - Snz ç:ılan lışık 
süitinden (Aşk rüyası). 5 - Osrıır 

Fetras - Hatıra. ü - Becce - 1Hiy:ı 
(Keman için). 7 - Felix glcssıııer • 
Sar nehri kennrlarmda. 22.30 i\Hizik 
(Opcreller - Pi). 23 Son ııj:ıııs lı.ıher
leri, esham, tahviliıt, kamlıiyo • mı 
kut ve ziraat lıorsası (fiyat). 23.20 
Müzik (C:ızb:ınd - PJ.) 23.55 - 24 Y:ı 
rınki program. 

6 - 6 - 939 Salı 
12.30 Program. 12.35 Türk müzi· 

Ai: 1 - Buselik peşrevi. 2 - Şakir 

ağanın - Busrli' ş:ırkı • Sünbülislan 
etme etrafı. 3 - lslıakın - Buselik 
şarkı - Günfıl verme hi ,·cfaya. 4 -
~elimin - Buselik ş:ırkı - Bir püı· 
cefa hoJ dilberdir. 5 - Sadr,ıtin Kay· 
tıatıa • .Buselik şarkt - Saçıal"i.-....k 
düşdü. 6 - Buselik saz semaisi. 13 
Memleket saat ay:ırı, ııjans ''e ınelco. 
roloji haberleri. 13.15 Müzik (Karı
şık program). 13A5 - 14 Konuşm:ı 
(Kadın sı-ati - Ev Jı:ıy:ılınn dair). 19 

Progr:ım. 19Jl5 ~lüıik (Bir mertür -
Pi.). 19.15 Türk müziği (Fnsıl heye· 
ti • Jforı5ık progrıım). 19.4 5 Tiirk 
mfıziği (Halk liirkiileri ,.e oyun lıa

\'aları - Sadi Yaver Ataman). 20 l\leın 
leket saat ayarı, ııjnns ve meteoroloji 
haberleri. :.!0.15 ::\eşeli müzik - il . 
20.20 Türı! miiziği (Klasik progrum) 
tdare eden: l\lesut Cemil. Ankarıı rad 

yosu küme heyeti. 1 - Tanlıuri r.c. 
mil heyin - Bayati peşrevi. 2 - Tn
bl efendi - Bayati semai - Çıkınn1 

deruniı dilden. 3 - Aşık .l'ılusıaru 
nın - Bayati şarkı - Sebep ne lıakını· 
yor. • İsmail ıleılcnin - B:ıyali şnr. 

kı - Karşıdan y:ır giile giilc. 5 - Ke· 
man taksimi. G - Doktor Sııplıi Ezkl 
_ Hicaz bcc;te - Ilakdıkca lıü nli anı. 
nn. 7 7- Şe,•ki heyin • llic:ız şnrkı 
- Hirakınln. 8 - TII Selim - Şehnn1 
şarkı • Dir ne,·ci,·ann dil miiplelrı 
dır. 9 - Rıza efendi - Şi-hnn7. ş:ır. 
kı - ~feramı nnılel ilı. 10 - f.:ın:ıll rle· 
denin - llic:ız yiiriik ı;eın:ıisi - Ylııt• 
ne<;e ınuhalılırt. 11 - Nikolnl,i 11<;tn . 
Scİınaz ~nz seın:ıisl. 21 1\oıııı~ına . 
21.15 Mfızik (H:ıdyo orkc!ilrnsı • !:lef: 
Ilasnn Ferit Alnnr). 1 - P. fürlırıi
ko\·ski - - G ncı S('nfoni si minfır. 
Op. 74. n) Aılagio - Alleı.ıro non trop 
po. )ı) Allegro con grnzia. c) Allegro 
mollo vivncc. d) Adagio lamentoso. 
22.1:i Konuşm:ı. 22.30 l\liizik (Ope. 
r:ı arYalnrı - PJ.). 23 Son :ıj:ıns lıa· 
berle;i, ziraat, esham, tnh\'il:ıt, kaın 
biyo - nukut Jıorsa<;ı (fiynt). 23.20 
~füzik ( Cazba nd - Pi.). 23.55 - 24 
Yarınki progr:ım. 

7 - 6 - 939 Çarşamba 
12.30 Program. 12.35 Tiirk müzi· 

ği • Pi. 13 ~lemleket san! nynrı, a
jans ve meteoroloji hıılıerlrri. 13.l~ı 

- H l\lüzik (Hiynseti Cıınılııır hnndo· 
sıı • Şef: İh<;an Kiinçer) 1 - A. Tlıo
m:ıs • Hamlet oper:ıc;ınılnn preliiıl \'C' 

marş. 2 - St. Sacns • "r.ez:ıir süiti" 
nin 3 üncü p:ırçası. 3 - P. Popy · 
Pro,·ans eğlentisi (uverliir). 4 - La· 
come • "Kotlyon" (Orkestra siiiti). 
a) Griş. b) Samp:ınya bardaı:tı. c) 
Tatlı mükülcme. ç) Kordelalar ''e 
da,·ulcul:ır. !\) Serpantin - Yals. 19 
Program. 19.05 Müzik (Straııssun 

bir valsi) Pl. 19.15 Türk müzlAi (Fa. 
sıl heyeti). 20 Memleket saat ayan, 
ajnn'I ve meteoroloji lınherlerl. 20.15 
Neşeli pl!iklar - R. 20.20 Türk milzi· 
ği: 1 - Osman beyin - Saba peşre\'İ. 
2 - Dedenin • Saba şarkı - Gtışeyle 

sel bülbülleri. 3 - Aşık .MuslaConın 
- Sııh:ı şarkı - Bir esmere günüI ver· 
diın. 4 - l\iızıın lI'i'un - Hüzzam şar. 
kı - Benzl..'mezsiıı kim~eye. 5 - Kc 
maıı lnksirni. (j - Halk tiirkiisü - ln . 
diın ılağı\:ın ornya. 8 - l\Tclıınct Na 
~ilıin - Jlic:ızkür şnrkı • Wirrnezst•ııı 
~ğl·r. !J - ndik Fl·rs:ıııııı - Hııst şar
kı - Y:ıl.ı\ı .:ih:ıııı ateşin. :!1 l\oıııış 
mn. 21.1:> :'llüzik (S:ıksefon sololıırı -
:'\ih:ıt E ı•ngin). :!l.15 Ilııflnlık post. 
kııtusıı. 22 Miizik (Kiiçiik orkeslrn -
·er: Xccip A~kın): 1 - Haııns Liilır 

- lfülyıı gecesi (\'nls). 2 - Miclıcli • 
lıalyn şarkıları (Potpuri). 3 - Bcrn. 
hard Kut eh - <:i~an fııntnzisi. 4 -
Kari Binme - Güne5de (\':ıls). 5 -
Sclıın:ıhlieh - Ormnncla aşk. G - Pe
lcr Eries - Lcijiyoner asker. 7 -
P:ıul l.incke - Yenüs (\'als). 23 Son 

ha1e). 4 - E. Yon reznicek • Donna 
Oiıınn operıısından uvertür. !> - C. 

l\reıılzcr - Grennda'd:ı bir gece UH·r
IÜr. G - Josef Straus - Koy kırJan. 

.{ıçl.ırı (Yals). 22.15 l\lüzikli ~onuş. 
m:ı (llnlil Bedii Yönetken turııfını.l.ııı 

(\'eher'iıı Fraysüts operasının tnk<lı· 
mi plı1klııı-ln). 2~ Son ııj:ıns haberle· 

ri, ziran!, esham, tnh\'ili'ıt, kaıııbi~ o • 
nııkııl borsası (Ciy:ıl). '.!3 :\lüzik (C.ız • 

zand - Pi.). 23.55 • 24 Yarınki 
progr:ırn. 

10 - 6 - 939 Cumartesi 
13.30 Program. 13.35 Türk müzi

ği: 1 - Kemençe lnksimi. 2 - Ney-
zen Burhanın - Sinak şarkı • Ha~ll 
demdir. 3 - Ahmet Hnsinıin • Suzı
nıık ş:ırkı - Gel seninle. 4 - J.eınınin 

ajans haberleri, ziraat, esham, talı- Sıızinok şarkı - Aşkınla ~ıınnıakl:ıdır 
\"iliıl, k:ımhiyo • nııkııt bors:ısı (fi. cnnü tenim. 5 - Suzinnk şarkı • Bir 
r:ıl). :.?:l.:.!O Miizik (C:ııh:ınd • PJ.}. 
23.55 - 24 Ynrıııki ıırogruın. 

8 - 6 - 939 Perşembe 
l:.?.:ıo J>roı.ırnm. 12.35 Tiiı·k miiıi· 

ği: 1 - Xe\'c~er peşrevi. :! - Sn. 
ılellin I~nyn-ığııı - Xcveser şnrkı • 
llicr:ıııl:ı lı:ır:ııı oldu. 3 - Sel:"ılıallin 
Pınarın • !\ilıa\'cnt şarkı • lliıll ) n. 
şıyor. 4 - Santur tnksiıni. rı - Ni. 
lıa\'ent ~:ırkı - Körfezdeki dalgın SU· 

ya bir Lıak. 6 - Neşelkürın mahur 
şarkısı - Cjücendim l.ıen sann. 7 -
:'ılahur s:ız semaisi. l 3 Memleket sn· 
at ayarı, nj:ıns Ye ml'leoroloji haber
leri. 13.15 - 14 l\liizik (Karışık prog. 
ram}. l 9 Progrıım. 19.05 l\liizik (Me. 
lodilcr - Pi.). 19.15 Türk ıııliziği (ln 
ce s:ız faslı - Suriye Toknyın iştira· 
kiyle). 20 )lemle ket s:ıat ayarı, a. 
j:ı ns ve ıneleoroloji Jın]Jerleri. 20.15 
~.eti 11> .. k.I?.-,... ıııt .. ao.eo ,ıi(lrk mü
ziği: l - Rııst peşrevi. 2 - Abdi e
fendinin - H:ıst şarkı - Senin aşkınln 
çfık oltlum. 3 - Faik beyin - Rast 
şarkı - llir tlame düşürdiki beni. 4 -
Tıınbur l:ıksiıni. 5 - Llıtfi beyin -
Jlicıızkiir şarkı • S:ın:ı noldu gönü 1 

G - :\irf heyin - Hicazkfır şarkı • 
.\çıl ey gonc:ıi s:ıdlıerk. i - Arif be. 
)'İn - Hicazki'ır şarkı - Ciüldli l'~.Jdı 
yine. 8 - Acem kiirı\i şarkı • fliı 
\'efasız yııre dü5diim. 9 - Şemsı-llin 
Ziranın - llicuz ş:ırkı • l\im gürse 
seni. 10 - Halk liirkiisü - ı\kşıun o. 
lıır kcn·nn iner yokıış:ı. 21 1\onuşıııu 
(Ziraat s.ınli). 21.15 :'ıliizik (Fliit so· 
lo • Mükerrem Berk: Trcmolo (\'ur· 
yıısyonlu p:ırçn). 21.2:; ;\1 ('k (l~Ü· 
çiik orke~ıra - :)eC: ::\ceip .\skııı) 1 -
lt:ılo Azzonı - ~lelodi. ~ -- Jl:ıffe:ık 
\'ıılente - Uzak bir nıl'ml<ıkellen (se· 
n•ııad). 3 - J. Strall'i:Z - Bızl:ışmıı 

(Vals). 21.45 Konuşnın. 22 ~lüzil, 
ı Küçiık orke-.tra - :)cf· l'\ccip Askın> 
4 - Erilz Hcklcıl\'alıl - \"iy:ınn mii · 
zikleri {\'al ). fl - Emmerich kal· 
m:ın - Benimle herııber v:ır!iline sel 
G - lleulıerser - Snrkta (isimli sii; 
tinden). Ç<•şınedc p:ırçnsı. 7 - Deli 
lır.s - Kopelyn lı:ılesinclen POIJ>ur· 
22.40 Miizik (Operetler - J>l.). 23 Soı , 
nj:ıns lınlıcrlcri, zir:ınt, e-;lıam, lnhvi 
l:'il, kambiyo . ntıkııl lıors:ısı (fi)nt) 
23.20 )lüzik ( Cnzh:ıncl - Pi.). 2:ı.5:'> • 
21 Yarınki program. 

9 - 6 - 939 Cuma 

nig:ihınla kapıldım. G - Suzinnk saz 
semaisi. 14 Memleket s:ıat :l'l'Drı, a
jans çe meteoroloji hnlıerleri. 14.l O • 
15.30 M1izik (Karışık Jı:ıfif müzik .. 
Pl.). 18.30 Progr:ıın. 1S.3:ı l\liizik !Ne· 
şeli plıikl:ır). 18.4:i l\Hizik (1.:ücük or
kestra - Şef: Necip Aşkın): l -
Hnlph Benııtzky - Bclıckler perisi fil-
minden neşeliyim ş::ırkısı. 2 - Saint 
- Sncns • Gece rü.rnsı. 3 - Ytcopold 
- ispanya mcJodileri (Potpuri). 4 -
:\lartin Uhl • Herkese (Potpuri). 19. 

15 Tlirk miiziği (Fasıl Jıeyeti - Celili 
Tokses Ye Tahsin Karakıış). 20 Mem
leket saııt ayarı, ajans \'e meteoroloji 
haberleri. 20.10 Neşeli pltikl:ır • n. 
20.15 Türk müziği (SeçilıniıJ beste 
c;em:ıi ''c s::ız eserleri). Nuri Halil 
Poyraz Ye küme Jıeyeli. 20.50 Ko
nuşma (Dış polilik:ı hildisc1cri). 
21.05 Temsil {Zor niküh - l\loJierden 
lcrciime). 22 Jfafl:ılık posta kul usu: 
(Ecnebi dillerde). 22.30 l\lüzik (Dans 
müziği • Pi.). 23 Son :ıj:ıns haberleri, 
ziraat, esham, tnhvillıl, kambiyo -
nukut borsıısı (fiyat). 23.20 l\füzik 
(Cazb:ınd - PJ.). 23.55 - 24 Yarınki 
program. 

\XKARA TİYATROSU 
l'az:ırlesi Y. Kule Pın:ır: 

JIAUll.N REŞiT 
Sali Yenişehir, Çıırşnm. 

pn: Hcşiktıış, Perşembe: .Karagiimrük 
Znfcr. Prf. El\!IX ATABA Y lıeraber .. 

EHTCGRGL SADl TEK 
Şchzndebaşı (TURAN), 
Tiyatrosunda giindüz: 

(J\IRJK KAJ,P) 
Bu gece: (IŞIKLAR SöN('NCE) ~eni 

eser ve okuyucu: A YSE!, 

lST \. "IH"I. HALK TiYATROSU 
l\enan Güler \'e nr
kadnşlnrı: 4 Haziran 
>.ıznr siinü giinduz 
' sküd:ır İnşirah l.ı:ılı 
(•sinde (l lnrun He· 
it) ve Mişcl '\'ilryc

lesi. !iliz) on tccrü
lıelcri. lircc Knuıköy 
Kuşdili sincııı:ısınd:ı 

İstanbul 

Ticaret ve Zahire Borsası 
3 - 6 - 939 

FlYATl.ıAH 

cıxsı 

kr. ııa. 

12.JO Program. 12.35 Türk rnıızı
~i - Pi. 13 Memleket s:ıat a~·ıırı, a· 
ian-ı, ,.e meteoroloji halıerlcri. 13.15 
11 l\lü7.ik CKnrşık program) Pi. 19 
Progrıım. 19.05 l\lüzik (Bir virtüoz · 
Pi.). 19.15 Tiirk miiziği (Fasıl heye 
ti). 20 l\lemlel:et sanı ayarı, ajans H" 

meteoroloji Jıaherleri. 20.15 !'eşeli 
pliiklar - n. 20.20 Tiirk mliziği: 1 - ilıığday yumuşak 

kr. pn. 
5 32 

Fernlıfez:ı peşrc\'i. 2 - lsmail link. " kızılca 5 32 
:ı 30 kı heyin - Ferahreza hec;le<>i • Çağla Yıılııf 

yıın cuyi. 3 - İsmail Hukkı heyin • Kıış~emi çu,·allı G -
l~l·rnlıfeza şarkı - Ateşi :ışkın. 4 - \fyon l\lnl:ıly:ı :i!lO -
l\ıınıııı taksimi. 5 - İshak \'ıır:uıın . \fyon kalın :llii :W 
Ferahfeza şarkı - Seyrelmek i~·in. (i Tiftik mııl 110 -
- Jsnıail Hakkı beyin • Fcr:ılıfcz:ı \'apak An:ıdol 48 -
şarkı - l\Ielıtapta güzel. 7 _ :\url Jfıı. Sansar derisi 2:;00 -
lil Poyrazın _ Hiiseyni şarkı • ,\rlık Zerde,·a derisi 4500 -
yetişir. 8 - Rahmi beyin • l\füste:ır Kunduz derisi 1200 -
şarkı • Gel ey s:ıki şarahı. 9 - l\lus. GELEN 
l:ıf:ı Nafizin - Hüzzam şarkı • Gön- Buğdııy 
tüm nice bir. 10 - Şükrünün - Hüz. Arp:ı 
zam şarkı • Ad:ın:ının yeşil ç:ımları. Kepek 

192 

21 Konuşma. 21.15 ?ılüzik (Radyo or. n. peynir 
kestrası - Şer: Praetorius): 1 - G. Tiftik 
Rossrnı • Sevilla berberi operasından Cucbr 
uvertl\1". t - A. Bofe!dlett • Beyaz K•Jft 
kaclm (Ln ılıııne lılanclıe) opcrasın- Mısır 

dan uvertür. 3 - C. Saint .. SaenA • ten tohum 
Onfnlın çıkrığı .(Le Rouet a'On'ıp- trıt , 

15 
55 
3G 
t 

15 
ıı 
GO 
23 
7 

400 -
:ı!J7 20 
11:; -
fı3 -

IOOO -
4800 -
130!J -
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• 
• 
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Parti kurultayı 
dün toplandı 

Polonya cumhur -
• • re ısı 

Varıova, 3 (A.A.> - İyi malU. 
mat alan mahfillerde, Mareşal 

Smigly Rytdz'in gelecek Eylul 
ayında Londraya gideceği ve ya. 

· runda bazı askeri şahsiyetlerle ha-

•r--- Heyecanh Zabıta Romanı --.. 
s.o.s 

lngilizceden Çeviren : H. MÜNiR 

------10-
(Ba§ tarafı 1 incide) 

E!!kişehJr), Ali Riınrt Tarhan Cls
anbul), Ahmet Şükrü Esmer (lsı:ın
ul), Ziya Knr:ınıürsel Clsıanbul), 
~hime Yunus (lzmir), Ali Hıza Tü
:-el (Konyn), Sudrl Ertem (Külnhyn) 

mrullah Barkan (Mnlııtyn), Hid\•an 
Nafiz (l\lıınisrı), Hü<mü Kitrıptı (Mu~· 
a), Furıt Sirmen (Rize), Kemalettin 

Karni (Hize) Alıchırrahmnn Nnci (Si· 
vas.), N:ızım Poroy (Tokat). 

Bu azaların da. intihabından 
sonra altmış imza ile verilen bir 
takrir okunmuştur. Takrirde, 
Milli Şef ve Deği~mez Genel Ba.ş
kan lsmet lnönüne Kurultayın 
derin sevgi ve saygtlarmm bir he 
yet vasıtasile arzı teklif edilmek. 

te idi. 

Alkışlarla. tasvip edilen bu tak 
riri ikinci bir takrir takip etmiş
tir. Bunda, Genel Başkan Vekili 
Refik Saydam ile Icra Vekilleri 
heyetindeki mesai arkadaşlarına. 
Büyllk !Kurultay Reis Vekilleri -
ne, Parti Genel Sekreterine ve 
idare heyeti Uyelerine de Kurul -
tayın sevgi ve saygıları bildirili. 
yordu. 

Kurultayın sUrekli alkışlar a
rasında tasvip eylediği diğer bir 
takrirle de devletin sarsılmaz te
meli olan milli varlığı ve inkılfi.
bı kollayan ve koruyan Cunıhu -
riyet ordusuna kongrenin mü • 
messiperinin ve takrirlerinin lbil 
dirilmesi teklifi kabul edilmiş ve 
Kurultay Başkanı bu vazifelerin 
yap&cağım işaret eylemiştir. 

Bunu müteakip kürsüye gelen 
Antakya delcğesi Kftzım, Kurul -
taym ehemmiyetini teb:ırUz etti
ren bir nutuk söylemiş ve şöyle 
devam etmiştir: 

"Devletimizin ve Pa.rtimWn 
banisi bulunan büyük ve Ebedi 
Şefin namını bu bUyük Kurul • 
tayın samimi ve aziz toplantısın
da derin bir vecdi huşfı. içinde E
bedi minnet ve tazimle tebcil ve 
takdis ederim.,, 

''Harp cephelerinde bizi zafer
den zafere ulaştıran, sulh masa
larında Türk milltclnin şerefli 
rnevkiini tanıtan ve .nµıayet in • 
kılab devrelerimizde Türk inki -
şaf mın seyri tekfi.mülilnde en mil 
him bir fiınil olan ve Türk mille
tinin varlığına, imanına, kendi 
varlığırtı kanştınnış olan Büyük 
Milli Şef lsmet lnönüne de Bü -
yUk Kurultay huzurunda Türk 
milletinin sonsuz tehassUsat ve 
tazimatını •e iblağ etmeği 
bir şükran borcu bilirim.,, 

Hatip bundan sonra Türk mil 
!etinin barış severliğini i~ret e
derek Türk - 1ngiliz anlaşmasile 
Türk milletinin. tarih huzurunda 
en bUyük vazifesini yapmış ol -
duğunu işaret etmiştir. 

HATAY DELEGEStNlN 

NUTKU 
Dr. İbrahim tnal, Hatay dele

gesi, sürekli alkr§lar ara.sın.da de. 
miştir ki: 

"Ebedi Şef Atatürkün yüksek 
dehası ve BüyUk Millet Meclisi. 
mizin sonsuz fedakarlığı ile istik
lal ve hürriyetine kavuşan ve Mil. 
1i Şef İsmet lnönüne ve asil mil
letimize o büyük kahramanın ar· 
mağanı olan Hataylıların sonsuz 
saygı ve selamlarını Ebedi Şef 
Atatürkün manevi huzurlarında 

eğilerek sunarım. 

Bizleri esaretten kurtaran, bu 
yüksek ve samimi toplantıya işti
rak ettiren ve bu mukal:ides kür. 
südcn yüksek huzurunuzda söz 
söylemek fırsatını bah§eden de. 

ğerli HUkümet ve Parti erkanı 
mıza ve kahraman ordumuza şü!c. 
ranl:ır mızı arzeyleriz. Dilekleri
mizin kabulün.de Yüksek Kurul· 
tayın ve sayın Vekillerimizin gös
termiı olduğu derin ve sıcak ala. 
ka bizleri cidden müt::ı-a~sis et. 
miştlr. Hllrriyetimizin kazanılma

sında ana vatanın göstermiş oldu. 
ğu !eldakArlığı gözönünde bulun
durarak diğer yardımların da ya· 

pdacağrna emin bulunmaktayız. kKuruıttayca .~:ıbena.ntt karar1dlakrın1 dad aynh1 ı riciye nezareti memurhm buluna. Yüzü kireç gibi bembeyaz oldu. 
Esasen kanunları, ilham kaynak- ıyme ve ~ e 0 u arın a ç · Gözleri heyecandan dıprı fırla-

§Uphemlz yoktwr. Her lmkAndan isti. c:ağı bildirilmektedir. 
lan, imanı ve ülküsü bir olan bir .fade ederek bunlan tahakkuk ettir- nuştı. Bu ufak çam parçalarından 

·ııet· b"rbir'ne ya d et eme birini alarak lambanın altında dik. mı ın ı ı r ım m - menin. hUkOmetıerlnlz için mlllt ve Bir otokar uçuruma 
sine imkan yoktur. Hatayrn ana. mukaddes btr vazife olacağını söyle. katle baktı. Paralan, her ıeyi u-
vatanın yüksek yardımı ile bütün mekle en bUytlk hazzı duyanın. yuvarlandı . nutmuı, bütiln ihtiyati elinden bı. 
milletimizin arzcttiği şekle ve ga- ı ParUmlzln, mazldekl ağır ıarUara Bükre2, 3 (A.A.~ - Cluj'da rakmıı, telaş içindeydi. 
yeye en kısa bir zamanda vasıl o. rağmen memleketin ytlkaelmesl yo_ Clucea civarında hır otokar dev- Sonra bu cam parçasını ağzına 
lacavına bütün imanımızla kani tunda aldığı mesafeleri gözönUne ge. rilerek uçuruma yuvarlannuştır. koydu. Isırdı. Yaladı ve diğerleri-

g tlrdlkçe, istikbalde de milletimize ve Bir kişinin öldüğü ve altısı da · 
bulunmaktayız. (Alkışlar). vatanımıza daha parlak hizmetler gö v .. 

14 
k' . . nın arasına attı. 

Arkadaılar, Hatay, sizindir. O
radaki bütün Hataylılar da emir· 
lerinizi ifaya muntazır bir kıta
dır. (Alkışlar>. 

• rok agır olmak uzere ı§ının s · · d h kt k v receğine bUyük imanımız vardır ~ cvıncın en, ıç raca , agla· 
· \yaralandığı bildirilmektedir. yacak gibi oluyordu 

BUytlk Milletimizin muhabbeti, BU . ' 
yUk Millet Mecllaimlzlıı rehberli#i: • Zıra bunlar gelişi güzel cam 
Milli Şefimizin cthandeğer yardım ve Almanyadan Vıyanaya parçaları değildi. 

Hataylılar keooilerini ayrr bir 
devlet olmaktan ziyade anavata
run bir vilAyeti olarak tclikki et. 
mekte ve bu haklı düşüncesile <le 
her zaman iftihar etmektedir. (Sü
rekli alkışlar). 

mDZ&heretı bu nmıt ve tmanmuzm eD amele gönderiliyor Bunlar elmas parçalarıydı. 
bUytik teminatıdır. (Alkıılar). Viyana, 3 (A.A.) - Almanya. Hem de iyi para ec::len cinsinden 

Hepinizi hUnneUe, muhabbetle ac. nrn ortalarına doğru külliyetli 1 elrnaslardı. Bir sürü elmas. 
llmlamn ·k d ç k ı · ·· d ·ı ş· · . . mı tar a e ame esı gon erı me- ı~enın alt kısmı hemen yarı 

Cumhuriyet Halk Partisinin Be~fncı ğe devam edilmektedir. Haliha. yarıya bu elmasla doluydu 
Kurultayını kapıyorum. (Şiddetli al. . · · · 
kı§lar). zırda :oo Çek amelesı,. Lı~z cı~a- Arnold bunların elmas olduğu. 

Mu··stak'ıf . rmdakı. barakalarda ıskan edıl· na katiyetle emindi. Çünkü asri 
Ankara, 3 A.A.) - ~vekil Te grupu teşkıf k ..:ı 

me tel~ır. işi, mücevhercilik idı'. Elmasların Parti Umumt Relı Veklll Dr. Refik d 
Sadam bugün saat 10.30 da c. H. Par. e en mebuslar Rusya - Polon ya iyisini kötüsünü tefrik edebilecek 
tl81 Be§lncl BUytlk Kurultayını 8.§llğı. c. H. PnrıM Dü\'ük Millet Me<'lisi • I derecede ustaydı. Hakiki bir d-
dakl nutku ile kaamı§tır: lrrupunılun mü~tnkil olar:ık tnlışmak tıcaret an aşması masr sahtesinden muhakkak ayırd 

BUyUk Kurultayın muhterem Cı.za.sı, üzere dün 21 mebus setildiğini oku· Moskova, 3 (A.A.) • Ta:; ederdi. 
ParUmlzin Be•lncl BUyük Kurıtayı Yucıılnrımız lclıır:ır hnberleri arasın. AJ'anııı bildiriyor: v b. 1 h k'k .,, e un ar a ı i elmaslardı. 

ruznameslndekl meselelerin ınllzakere. da R_.örmüşlerdir. Sovyetler Birliği Yüksek diva. 
s1nl muyaffaklyetıe bltırml§..Ur. :.'\lustakil ımıpu teşkil eden mebu~- nr 19 Şubatta Moskovada imzala- Gözlerini bağlayıp uct•n:ı bir 

_ a ııma tarzı de l:ırdnıı Dr. lfusaıneddin Kurnl Aııka-ı ' . ·v· miktar hakiki elmas, bir miktar ıla 
BUyük Kurultayın ç • - ra askeri hrıstnhone<;i eli, in bibi iken nan Sovyetler Bırlıgı - Polonya sahtelerinden koyunuz; derhal 

lege arkadB.§lamnızm göstercllklerl gecen devrede Sinoplan mebus seçil. ticaret muahedesini tasdik etmiş. 
clddl ve ıamlmt a.lt\ka, geçmı, ve ge_ rniştl. tir. anlayabilirdi. 
ıecek yılların icraatı hakkındaki gU.. I Atıf • ı·ftü 1 dl" -r 1 -~-----------

,.,~ ç cn·e ce a n·e mu eli !)İ A v A "k d d 
zel d~Unceletlrl,lbllhaıısaı karktıadllflal~.::ı idi; gt'çen devrede de H~rs::ı rııehu~ıı rnavutluguR anayasası merı a a eni:z; 
mızın mllle m z, mem e e mlz Çuı · 1 • A k h k k r '· -1 • f ı · 
faydalı buldukları kanaat ve mUtaıea l 11 

1 ,'"e_ ~- ·::ıra u ·u. 1 t'lıillklesııırl~ Roma, 3 (A.A.> - Resmi bir aa ıyeti 
• pro esor uulunuyordu. imi ·ırmetı t bı··ı bild' 'ld"ğ" .. K 1 V 

larmı serbestçe ve lsabeUI bir tnrzda - k k b' 1. e ıg e ırı ı ıne gore, ra aşington, 3 (A.A.) _ Amı' yu ·sc ır genç ır. 
izhar etmiş olmaları, Parti mensupla. Fazlı Gület İstnnhııl \·:ıll muavin- buıün Başvekil Verlaci'nin riya- rallik, devlet tersanelerine 24 
rmın devlet işlerin! ne kadar yakm- ı ·-· .ı 1 . . • 1 · 1 setı'nlde bı"r Arna tluk h t' · h · • ıgıııuen znıır Yalılığ ne gıı en m:ı- vu eye ını arp gemısı ısmaramıştır Bu 
dan takip ve mUrnkabe ettiğine de gtl.. • k b 1 · h · · 

1 bl 1 1 t 1 1 
rıır ıılare ndoıuınıızdır. a u etınıı ve eyete Arnavutluk gcmıler, 350 milyon dolara mal 

zc r m sa. eş <l etti. Bu hal mllle J t A k üh l' I' kt'I • • 1 
tımtzln takdlrlnl Milli Şefimizin ıru: zıe ru. nn m cnt ıs ır, "~ ı ~ anayasasını tevdi eylemı§tır. o acaktrr. Sulh zamanında bu ka 

' devlet ılcruıryoll:ırı inşaat relsı ldı. 1 • dar m""h' b' · · v 
hanru tahrik eden, Parti hayatımızda Şirnendirercillğimizin inki!}nfıııdo talyada hır mahkeme . . U ım ır sıpanş yapıldıgı 
olduğu kadar, mlllt hayatnnızda c1:ı çok ·arnrlığı olmuştur. Bu de\·rcde §ımdıyo kadar görülmemiştir. 
kıyıneuı bir hatıra olarak kalacak mebus oldu. kararı Sipariş edilen gemiler arasın. 
meS1.1t bir hAcll edlr. Emin Arsl:ın Tok:ıd Denizlinin eıı· Roma, 3 (A.A.) - Mahkeme, da 45.000 tonluk iki zırhlı, 1630 

Kurultayımız.ın mUzakerelerlnl ya_ ki mebusudur. Muvnffalc bir ııcnctlr. bir Trablusgrapli ile münasebette tonluk 4 destroyer 1475 t.onJuk 
kmdan takip bUyunnuı olan Değil. Aziz Akyilrek esl.i lzmlr bclecllye . .3 taJı+"lbahf 6 ruv: on! 
mez Genel ~kanımız lsmet lnHnU, r~lsl \e Etzurıımun eski mehusııılur. 'bulunmn~ olan hır İtalyan kadmr- .. ~ J.' .vµµ t uk 4. knı 
mUzakcrclerln cereyan tarzmdanı bil. 7.iy:ı Khrtı'mürsclli lstnnbııllulorm nı bir sene hapse mahkı1m -.etmiş-, vazo_r:. 22.000 tonluk 1 tayyare 
ha.asa vazltelerlnl bUyUk bir iktidar :rakıncl::ın tanıclıilı bir zattır. tir. gemısı vardır. 
ve klfayctlc ba§nrmaktıın haldkatcn Ismula.nan iki zırhlı, 52 ayda 
lftlbar duyduklarını size arza beni me- !)ehime Yunu~, bu devrede mclım Egede tütün faaliyeti hazır olacaktır. Bu zırhlılar 16 
mur etml~lerdlr. (Alkıglar.) n~~~.~~~i~.dl~zmlr kız lisesi tnbiive lzmir, (Hususi) - Mmtaka.. inçlik toplarla techiz edilecek ve 

Aziz arkadaşlamnızm bize \'erınlf Ali Rıza Türel, lktısnı Yckiıl<'li si- nuzda tütün istihsalinin arttml· süratleri 28 mil olacaktır. Bu 
oldukları bu gUzel mlml, bUtün Paru y:ısl miisteşıırlı~ıııcln bııhııımıı,ıur. masr ve nefis tütün yetiştirilmesi gemilerin bcherl 80 • 85 milyon 
t~kllt\tımızm vazlfclerlnl yaparken Değerli gcııçleriınizdendır. için inhisarlar idaresince faaliyete dolara çıkacııkbr. 
ı:öııterdlklcrt dikkat ve teyakkuzun "lmi b 

Pınrııll"lı J>.,rk il 1 t geçı t: u sene 55 gün dev:ım -o-canıı bir dellll olmll§tUr. • " >.. ıın, C\"\'C , < C\"rC • • • 

BUytlk Kurultay, ParUmiZln bUtUn rııebu,Jnrıncl:ındır. E\'\'rlce b·ı~\·ek:'I· eden ıkı fıdanlık açılmıştır. Bun-
heaaplarmı inceden inceye tetkik eL lct mu:ımelüt umum nıüdlırü idi. Da· !ardan biri Ö<lemiıte, diğeri de Bir Japon tayyaresi 

sivil halka ateş etti Ukten sonra vennıı olduğu kararla, hn sene iken fzmir m:ıtlıunlın<lnki Gavurköydcldir. 
ParU heııaplarm muntazam ve eartl. neşriyntı ile irfan Aleminin ın:..dirini İnhisarlar Enstitüsünde ıslah 
yatın usul ve mevzuata mutabık oı_ k:ızanmıştı. d'l ·· ·· h 
duğunu, alA.kalılarm bu !.§teki dlkkat Rıclvnn Nnfü: .Maarif \'eklıleti müs. e ı en tutu~ to umları bu fidan. 
ve Ulnasını tebarUz etUrdl. teşnrlığından bu defa ınehu~ secilen lıklarda yeti§tirilerek müstahsile 

K!Sy ve mahalle kongrelerinden ba~. ve lınyatını memleket küllürüne bağ. dağıtılrrugtır. Seneye aynı cins to-
1.ryarak, nahiye, kaza ve VUA.yet kon. lıynn deAerli sim:ılnrclandır. humlar üretilecektir. 
grelerlnln tetkikinden ı:eı;:en, BUytlk }~ü~nil Kilı1pç~, b~ınd::ın evvelki Fidanlıklarda, aynı zamanda na.. 
Kurultayın mUzakere mevzularının en deHelerde de muJtnl.:ıJ mebus olarak S l f"d f f '} v• } 

Fuşou, 3 (A.A.) - Bir Japon 
tayyare filosu Fuşou civarında 

nehir üzerinde yolcu nakliyatı ya. 
pan bir ferribot'u bombardıman 

etmştir. 

Bombalar isabet etmediğinden 
biri bir kaç dakika Ferribot'u mit. 
ralyöz ateşine tutmu~ ve 36 yol
cuyu öldürmüştür. Yolculardan 
:ın::ak biri kurtulmuştur. 

vaziresinde fıınliyet gösteren zallar- ı . ı e ye ış ırı ecegı, ne suret e 
mUhtmminl te§kll ,.e yurdumuzun bU. dandır. ekım yapılacağı da tütün müstah-
tUn l.htıyaçlannı ihtiva eden dilek. ve • siline müteha•sıslar r 
§l.kAyetıer hakkmdn almı§ olduğu ka. hınd Sirnıcn, Anknrn müılrl<"iıımıı· "' tara rndan 
rıırlar, tzhar etm~ olduğU temenniler, mili1iinden geçen denede ıncbu11 ııe. gösterilmiştir. 
bUtUn memlekette dikkat ve alAka eel. cilrııl~. genç \'e de~erli ndliyecileri- ---·---------
beden Parti hUkUmlerlnln mUııtakbel mlzdndlr. 
lcrnatlndo rehber olmak . mahlyetını ~lıclur.r?h'."1an Nnci maruf fıı,ııot f 
mahfuz tutan isn~Ul taydıılı karar muhenclısı dır. ' Venn ço!ktu 
ıar tecelli etmiştir. ' • ~azını Poroy geÇ'en de,·re mchm· 

BUyUk Kurultayın yeniden g!S:ı:den 
1 
ıarınd.:ın ,.e mnrur avukatlarımızıfan. 

geı;:trmıı olduğu Parti programı da, ılı:. l!.~·\'elce J>O'lla ~·e lclgr:ıf lıukuk ı 
Parti hUkQmetlerine halde ve iBUkbal muş:ıvırl ve muhlelıl lı:ıkem mahke-
de taklbedecek en l.3a.betll yolu gös_- ıııelerhıde Türk ajanı idi. 1 
termltı oldu, Sn<lri Erlem Ahmet ş-k ·· r.o 1 . • u ru ı~~mer, 

BUytlk Kurultayın, yı!nl hUkUmler Zekı Mesud Alsnn, Kemalettin Kdmi ' 
118.ve etmek ıruretıyle kabul etmlı ol. cclc,biyat ve ınrııbuııı hnyntımızın bel· 
duğu nlzamnamemlz, ParUlller ara. li şalısiyellcrindendir. 
smda ııamimyet ve bağlılığı kuvvet- E~ki güınriik ve inhi~arlıır vekili 
lendlrecek, mllletlmlzln te~kUAtrnıza • .\li Rnna Tarhanın bnşkanlı#ı altın . 
ltarıı muhabbet ve a.lA.ka.srnı arttıra... ll:ı çalış:ıcnk olnn grııııun kendisin· ! 
cak csıuılan ihtiva etmektedir. den beklenen (kendi kendini tenkit' 

Nizamnamenin yeni hUkUmlerlne ve nıiiraknlıel \·:ızife~incJe ınııvrırr:ı. 
göre te§klll karar altına alman M'eclla kıycllcrini teıııenııi deriı. 
mUstnkll grubunwı, mıın murakabe 1 .. , • 

clhazıanmızı tak,1ye edecek ve bu ba_ Umumı ıdare heyetın-
kundan nzlz mllleUmlz için bir temL d k • d ..., · · k 1. k 
nnt hnzırlıyacıı.k mahiyette olıluğu ka_ e 1 eg ış 1 1 
dar, Cumhuriyet hUkOmeUerlne de e. C. ır. Partisi unnııııl iclor heyetin. 
sıı:ııı yardımlarda l::ulllllncağma samı. deki cleğişil,Jik şıınlarcl::ıclır: 1 
mıyeUe inanmaktayız. 1 E~ki Adli)e \'ekili Te\'rik Fikret , 

lhdas etmlıJ olduğunuz, dalml te!Uş Sılny, Nafıa \'eküleli eski sirnsi mü~-' 
te:ıt 18.tmm, Parti ve Halkevieri fıuı.11. ıeş:ırı Sırrı Doy, fırkanın e~kl Trnb-1 
yetini teşvik, tanzim ve mUr:ıl,abe zon ınınl::ıkıısı rnüfelli$i !)evkt'I Er_I 
edecek rnUtld blr cihaz o:acatma da doğan. Sıhhat \'e!ıii letintlc mü tc,ar 

Kenan Hulusi 

Bahar hikayeleri 
(Kitabın içinde okuyacağınız 

hikiyeler) şUphe etmemekteyiz. 'ı ıııu:ıvin i iken hu dcfıı Bolu ıncbu 11 

Aziz ıı.rkada.,ıarım, seçilen Doktor 7.ihni t·ı~en, Devlet Tarlaya çevrilen su _ Ka-
Ha.l ve istikbal için en muslp karal'. Deıııiryollnrı umum ınildUrü iken ' 

tarı almak, Partimizin değt:mez bir Ç:ınkırı mebU5U seçilen Ali Rıza r:.-
vaııtıdır. Almıı olduğunuz kararlar rem heyete Aza olarak yeni girmi,- 1 

dalmıı. bUyük mllletimlz., aziz vatanı_ lc.-rdir. 1 
mız için meııut neticeler vermııtır. 1 E~ki fızııc!ıın ;\·eni iılure hcvelincle 

vakhkoz hanında bir vaka -
Tuhaf bir ölüm-Dörthanların 
kul;ıksızı - Milyarder Mak 
Kinleyin hahları - Gece ku. 
şu - Bir bahsin sonu - Bir 
yudum su - Esmanın aıkı. 

Halkunızm bUtUn tabakalan, ideal. isimleri göriilrniyen zntlnr da: ı;sıııl 

lerlnl tahakkuk ettiren un!JUrları, Ku. l'raıı (Amuya), Doktor <:emil Tun
rultaylanmızrn kararlarında aramış. ca (Antnlya), Münir Akknya (Gire-
lar ve bulmUJlanlır. Be~lnel BUyük sun) dur. ı'--------------

* * * 
Belgrad, 3 (A.A.) - Bütün 

Yugoslav gazeteleri, sayrfalarmı 

Naib Prens Paul ile Prenses Ol. 
ga'nın Bertin seyahatlerine tahsis 
etmektedirler. Dün öğleden sonra 
çıkan gazeteler, Berlinde misafir-
lerin şerefine dün sabah tertip el dilen büyük geçit resmine ait u
zun haberler neıretmektedirler. 

J apon taarruzu 
durduruldu 

Çunkln, 3 (A.A.) - Merkezi 
Çlnde Konan eyaletinin şlma· 

llndc Japon kuvvetlerinin taar-
ruz hareketi bir hafta suren 
kanlı çarpışmalardan sonra 
Tungting gölUne dökUlen Sin-
tı:ıiano nehri sahlllnde durdurul· 
muştur. 

' j 

Ruzvelt haıta 

1 
Vaşington, 3 (A.A.) - Bir Si-

l 
müzit krizinden hafif hararetli 

. bulunan Ruzvelt, doktorunun tav· 
1 siyeti üzerine, odasından çıkma-
mııtır. Bu sebepten ıazetecilerle 

1 haftalık toplantı yapılma.dığı gibi 
reisicumhurun bu hafta tatili es. 

1 d vı.J• ••• I nas-n a yapacagı "enız ıezıntuıı 

1de tehir olun?tuıtur. 

Ağzına iki tane taı koyunuz. 
Bunlardan biri hakiki, öteki sah• 
te elmas olsun, derhal birbirinden 
ayırd edip ortaya koyardı. 

Bu hasleti için birçok kinıse· 

!erle bahse giriımi§ti. •. 
Arnold dizleri üzerine yere 0• 

turdu. Km'k tiıenin içindeki el· 
maslan cebine indirdi. 

Bundan başka bazı elmasların 

etrafa serpilmiş olduğunu ıda gör
dü. Elindeki elektrik lambasını 
dolaştırarak yerdeki elmasları da 

topladı. 

Bu suretle topla.dığr elmasların 
sayısı yirmiyi bulmuştu. 

Yerde toplanacak elmas kalın•· 
d ğı zamatı Amold, yeroe yatan 
adamı dü~ünmeğe başladı. Ve de• 
rin bir yeise düştü. 

Bu adamı niçin öldürdüğüne C• 

;ıef ediyorou. Hele bu ti§enin için· 
de elmasları gördükten sonra bı.I 
cinayete karşı duyduğu esef bin 
kere daha artıyordu. 

Derken elmasları "elden çıkar• 

mak meselesi hatırına geldi. Mü· 
cevherat satın alanları çok iyi ta· 
nıdığı halde kentlisi için bu işi ba• 
şarmanm pek güç olacc:ğ nı tah· 
rnin ediyordu. . 

Tekrar hazır paraya döndü. Aı 
önce elmas heyecaniyle yere bl• 
raktığı para destesini eline aJdr: 
içerisinden on Sterlin çekti. Gefl 
katan parayı tekrar Çarlinin cebi· 
ne soktu. 

Elindeki elektrik lAmbasını atı 
Çarlinin cebine koydu. 

Sonra yerde kalan şişe parçala• 
rından görebildiklerini toplayara1' 
beraberine aldı. Ve kumsalın bit 
başka yerine gömdü. 

Kırık bir §İşenin maktulün ya!ll 
başında bulunmas nr mahzurlı.1 
görüyordu. 

Sonra cesedi ol.cluğu yerde tnra
karak oradan uzakla§tı. Bu cese· 
l:lin az sonra yükselen denizin sı.J• 
larm altında yuvarlanıp çekilece· 
ğini, bilahara bof ulmu§ bir adaıı' 
zanniyle bulunacağını tasarladı. 

Sahilden uzaklaştı. Cepleri eJ, 
masla dolu idi. tıJediği kanlı cina: 
yetin anlaşılamıyacağma kanaJtl 
artıyordu. Ve kendi kendine t6'f' 
le diyo~du: "Çarlinin üç muhtelif 
meyhaneye uğradığını herke• bi• 
liyor. Her uğradığı meyhanede eD 
apğı yirmi otuz kişi kendisini ı•· 
nıdı. Onun sarhoş olduğunu pell• 
lli gördüler... O halde ... 

*** 
Sonradan ceset bulunup da ını.ı· 

ayene eıdilirken, bir taraftan d• 
tahkikat yapılıyordu. 

Dinlenen ıahitler, Çarlinin O

gün yarışlarda bulunduğunu, h•!' 
li para kazandığını ve bütün bır 
yarı geceyi meyhanelerde içert~ 
geçirdiğini söylediler. 

Son defa girdiği meyhane<ft 
meyhaneci, onun deniz kenarıııd' 
biraz hava almağa gittiğini ot 
söylemişti. Bu aırada kendisine 

eve gitmesi daha muvafık otacdr 
tavsiye edilmiş, fakat o aldırın" 

mış ... 
Çarlinin cebindeki paralar Jce~: 

disinin hırsızlık dolayısiyle bir '~ 
nayete kurban gitmediği hiısif1 

. d k' yar'• verıyor;iu... Ve başın a ı 

denizde kaldığı müddetçe çarpın': 
lardan hasıl olmuş gibi görülüY0

' 

du. ı.ı 
Gazeteler harıl harıl bu rnevıı.J 

•ıazıyorlardı. 

Fakat gazetelerin yumad ğt• 
daha 'doğrusu henüz zabıtaca 11•· 
ber verilmemiı olan bir cihet "''' 
dı ki, O da fU idi: , f 

Emniyeti umumiye, başkor'l115e 
erinden Mak Marti, m:lktuFJn '~: 

binden bir elektrik li:nbası çrl:• 

mıttı. . .. ıt 
Ve bu elektrik llmbasrrun u 1 !;3 , 

rinde - uzun zaman denizde ·ı 
·ye· 

mıı olmasına rağmen - ern-ıı . 
• • .L f • da·ırefl• 

umumıyenın pann- zı t· 
iki muhteliE parmak izi keffe 

mitti. 
( D~am• ııar) 



•• 

) 

Dünkü milli küme nıilsabaka,,ııı da:ı ev'l:cl nu:lıtm seremoni ve maçtan bir görihıüş 

~~ kUnıe k&.rşılaşmalarına 
~· aksim stadında devam e -
~§tir. Havanın kapalı oluşt 
'ile Pek az seyirci toplamıştı. , 
~ ttı·taşıa Vefa arasındaki birin 
~efa tlli kUme karşılaşmasında • 
~ikıı.ın UstUn oyunu karşısında 

1 
Beden T erbiy:i Umum 
.. \1üdürü şehrimize geldi 

1111~11 Beden Terbiyesi ·umum MU
dürU General Cemil Taner dUn 
akşamki trenle Ankaradan şch-

~ et ta.ş gilçlUkle beraberliği el. 
"'"-latltıışti. Geçen hafta yapılaı 

• rimlze gelmiştir . 
Umum MUdUr, fstanbulda ya 

~ asaray - Beşiktaş maçmd[ ~ " 
~anan Hilseyinin dCn!\: 1 

pacağı baıı kontrollerden sonra 
makam otomobiliyle lstanbul
cl::ın hareket edip Bolu.dan baş
lıyarak yapacağı teftişi bitir

dikten sonra Ankaraya avdet e 
decektlr. 

~td ?Ynayamayışı Vefa lehin' 1
1 ~ ~ l 

~ı. edılecek büyük bir avanta~ Wt ..... 
\7ef ~ ' 

~Utı a takımı her zamanki kad · 
~a~ muhafaza etmekteydi 
, liııa"r .oYnaya oynaya takın' 
'ın ... ~ı kudretini arttıran Ve • 
a dunkü oyununda iyi netice 

Şeref stadmda: 

Koşu pisti yapılacak 
~ 81 

'beklenmekteydi. 
~:cın Şazi Tezcanm idare et- Flakkr, Vefa mı:ea;aası l>nUnde 

~I~ tı:ı~çta takımlnr sah~d:

Beden Terbiyesi Umum MU -
dürlüğU Beşiktq klübUne veril -
mi§ olan beş bin lira tahsisatla 

~ •ilde dizildi: 

~ ?.f: Az!lt, Saim, Vahit, lras
, t/i, Şill:rl, Ncc:p, Ha1.7cı, 

1 lfJ . ll . 1??1, Mehmet. 

I· ~~1·ta~: Mehmet Ali, Naci, 
1 ~ t~.,,, 11,lscyin, Bedii. Fc'ljzi, 

'. 
1
• liaklcı, :Nazım, Şeref, E:-

1) 

~tıa Be~iktaş b'lc;h:.dı. Bir · 
"aftadanberi sahada görün 
~ l::şref ve Nüzım Beşiktar 
~ lnda yer almıştı. Vefa rüz. 

·~ 'rkasına almasına rağmeı: 
lt~ş daha üstün bir oyun 
\~~ ~tu. Be§iktaş sağdaı: 
'te bir hücumda top Hakl<t· 
~~ Stl. Çok kısa mesafeder 
v 1 

topu ağlara takamadı. 
~a.Iııar soldar bir akın yap· 

Zeşiktaşm galebesi ile bitti. siyah beyazlılar, bir ko~u pisti 
tK!NCl DEVRE yaptırmağa ve yüzme havuzunun 

İkinci devreye Beşiktaş ağır I motörUnU değiştirmeğe karar 
başladr. Bui'ı'dan istifade eden vermişlerdir. 

Vefal:lar - 'tüzgar aleyhine oyna-! 400 metrelik koşu pi•tinln ya
malarına raameıı _ bu kı8trr' ., pılrhanfta dlln baş1anmıttır. Ha
daha iyi oy~uyoı ve tehlikc:cr vuz için Avrupaya bir motör si-

i~ 'l'opu kaleye doğru gctircr 
~ ~a,ın b~klcri kaleciyi ser
\ lıe 1~aktılar. Bu ihmal az da. 

~~şıkta~a bir gole malolacak HaU.:ıntn tc1ıli1~cli bir Jıf'cıınıu:ı ıt l'cfa'ılar ke!mc~e ça?:~·yorlar 
", kaıe dirct";ini sıyırarak dı-

r ı tlı. :le oluyordu. Beşiktaşlıların da · 
ntn b" "dd .. ha seri y:ıpılan akınları ise Na -t ır miı te sonra mu · 

!Jariş edilmiştir; şimdi on saatte 
Jolmakta olan havuz rnotör gel. 
dikten sonr:ı beş saatte dolacak· ll~~ bir şekil almıştı. zımm kale önünde fnzla pas yap 

G ~.ıl'ETAŞIN İLK GOLÜ ması yüzünden neticesizlenmek - tır. 
~un on beşinci dakikasın- teydı. -......:..----d---.----
1111 ıktaş Vefa kalesine do~ru 15 inci d~kil:adan sonra oyun Ankara a~u maç 

\ '<.!§ y t H t"d H ık tama.men miltevazin cereyan e • 
t~ ap 

1
• aya ı en a { 

1
• diyor. !ki taraf da rakip kateyi Ankaragücü Dog" an~te n top, gayet müsait va -

1ıtı buıunan Nhıma kadar sık sık ziyaret etmekle beraber SpOrU 1 • Q yendi 
l~t~azım hafif bı"r plase ile netice alamıyorlar. ı 
<ı: Ankara, 3 (Hususi) - zmirin 

!'\. 'tın ilk golilnü yaptı. Taraflar devre ortalanndan 
.. Q '1t sonrasında futbolden başka her Doğanspor klübü dün 19 Mayıs 
ı.. tııcı dakikada İbrahim • şeye benziyen bir oyun tuttur • stadında milli k}imenin dcplas-
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ist. Vakıflar Direktö~lüğU UA~ları 

Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı 
Aksaray, Gureba Hüseyinağa Pertevniyal 
Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın 4·cü 

katında 

Silivrikapı, hancı Emirler tekkesi 

No. su 
10/ 3 Ev 

37 Cda 

Cinsi 

Muhammen 
Aylığı 

Lira :Kr. 
20 ()() 

15 00 

Karagöz 
Küçükpazır Sebzeciler 

Mahmudiye 

53 Sitti hatun camii ve 
bahçesi ' 00 

Unkapanı Yavuz Ersinan 
Samatya, Hacıkadm 
Bayezit, Sekbanbqı 

YakupAğa 

Saraf Agop 
Simkeş hanı altında 

Ayvansaray, Atik Mustaf apap Abdülvedut 
Kumkapı ukele caddesi 
Vefa, Molla Hllarev Evliya Mehmet Ef. med. 

resesinden müfrez 
Akaaray Yenlkapı 

153 
10- 2 

5 
101·95 

20 

Dükkan 

"' 

" 
" 

" 11.25 Arsa 
70-4 ,, 

1 Cami arsası 

20 co, 
12 50 

12 00 
7 00 
2 50 

43 00 
6 00 
6 00 

Kumkapı, Şehıuvır Bey 
Müddeti icar: 

Kulluk 21-1 Arsadan müfrez arsa 15 00 

Teslimi tarihinden 940 seneal mayıs sonuna kadar. 

Sili.htarağa Kemlklidere mevkiinde (5) ar mahalde metrfik taşocağı 

Sayım ocağı; Vakıf arazi dahilinde furunlandıktan 1,20 hektar mahalden 
toprak çıkarılması 

Müddeti: 
Teslimi tarihinden 942 ·senesi mayıs sonuna kadar. 

Senellfl 
Lira 
60 

Metre mik'abr 

10 - KW111 

Yukarda yazılı mahaller kiraya veril~ek il7.cre açık arttırmaya çıkarılmıştır. fsteklfler 
6/Haziran/939 salı gUnU saat 15.e kadar Çenberlitaşta Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğüı:Jj(ie 
Vakıf Akarlarkalemine gelmeleri. (3695) 

BORSA 1 
,- Ankara 3-6-939 -

ÇEKLER 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bay Mikailin 23202 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 200 
liraya kargı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ver
mediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 
46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icabeden 
Beyoğlunda HUseinağa mahallesinin eski Macar yen,i Turan cad. 
desinde eski 22. 39 yeni 39. 18 No. lu her biri müstakillen istimal 
olunan klğir iki bölüklü bir evin beşte dört hissesi bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına 
göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (168) lira pey 
akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mek
tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resim
leri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli telllliye rusumu boriJuya alt· 
tir. Arttırma prtnamesi 13-6-939 tarihinden itibaren tetkik 
etmek isteyenlere sandık hukuk ~leri servisinde açık bulunduru. 
lacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede 
ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiı olanlar, bun,ları 
tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her meyi 
öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 21-7-939 tari· 
hine müsadif cuma günü Cağaloğlunda ki.in Sandığımızda saat 10 
dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul 
mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması 1&11-
tır. Aksi takdirde son arttıranm taahhüdü baki kalmak prtile 
~93!) tarihine müsadif cumartesi günü ayru mahalde ve ay
nı ıaatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyat alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak. 
lannı ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilin tarihfıırc 
den itibaren yirmi gün içinde evrakı rnüsbitelerile beraber daf .. 
remize bildirmeleri lazımdır. Bu sure~!e haklannı bildirmemi, o· 
!anlarla hakları tapu .ııicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malümat almak iste. 
yenlerin 38/429 dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri servi4 
sine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

I..ondra 5.93 
!'\'el") or lr 126.6075 
Paris 3.3550 
Milano 6.66 
Cenevre 28.6225 
Amsterd:ım 67.66 
Beri in 50.7975 
Brüksel 21.5175 
Ati na 1.0825 
Sof)'a 1.56 
Madrld 14.035 
\"arşova 23.8425 
Buda peşle 24.8425 
Bil kreş 0.9050 
Uelgr:ıd 2.8925 ,, 
Yokohama 3U2 
S&okholm 30.6376 
Mosko'f'a t3.t025 

lstikrarlar 
Ergani 19.20 

1 Sim. Emm•m 111 19.75 
TUrk borcu 1 peşin 19.30 

1 Dr. iRFAN KAYRA 
R!1NTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

l 
ıi karşısında eski Klod Farer 
sokak N~. 8 - 10. öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

Osmanlı Bankası ili.nı 

1 

o~nı::ınh Bank:m Galata idare mer
kcıivle Ycnk:ıml ve Beyoğlu şube· 

teri. \'nnclcriyle kiralık kasa d::ıirc 
lcri, 5 llıııir::ın 939 Pnt:ırtesl tıilniln· 
ten J6 Eylül 939 (clnhil) Cunıarte~i 

ı:ününe kııtlıır nşaihd:ı yazılı saatler 
le :ıçık lıulııııacnklnrılır: 

\ 'EZXE SAATi.ERİ 

iaal 9 ılan s:ıat H c kaılar adi gilnleı 
)aal 9 dnn o;aal 11.30 a kadar Cumnı· 
esi günleri. 

KIRAl.IK KASA DAİRESi 
SAATLERi 

.-iaat 9 dan snat 16 ya kadar adi günler 
Snnt 9 d::ın saat 12.30 a kadar Cumar 
esi günleri. 

. .. . 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulil fpoteli 
göstermek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıy
metin n.ısfını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarıama ka
dar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (3962) 

Devlet Demiryoiları ve Limanlan 
i letme Umum idaresi ilanları 

. ~lan Şeref, topu Eşrefe dul ar. 2 _ 0 Irk galibiyeti Beşik- man maçını Ankara gücü ile yap. 
~) 11şrefin Vefa kalesine taşlılar kafi gö~ Vefalılar tr. Mütevazin cereyan eden bu küme klüpleri arasındaki kupa 

""'-· <> adığı topa Hakkı ye • müsabakayı Ankaragücü ekibi maçına devam edildi. 

İşletme ihtiyacı için bir sene zarfında döktilrWecek olan ve 
alelmüf redat mikdarile muhammen bedeli yazılı bulunan H grup. 
tan ibaret ıskara, sabo, makine parçaları ve emsali dökUm mal. 
zemesi cem'an 6155,56 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf uu.. 
lile münakasaya konmuştur. 

·ıı.ı"' de kalecı· Azat B ...... Qı"kta . ::ıa bu mağlubiyetten k.ur.tul.amı • 
ı.ı ı b d ancak 1 - O kazanabildi. tik arta Galatagençler Boz ~ g0r· . ld yacaldarır..ı an amı,...gı ıy ı. m :. -

~lt{'l' une manı 0 
u. I BF.SlKTA~IN üÇID:~CO GOLU f !turdu 6 - O, ikinci oyunda da A. 

~i~I ~ŞIN 1IUPC1 ~OLO l\Hi~ab:ıka böylec~ çok cansız kinci küme maçf an nadoluhiaarhlar Demirsporu 2·1 
''larıncı dakikad·~- ":ıo-ıe~e~teı: bir FCkilde oynanarak 44 . üncü Dün Taksim stadır..:ia ikinci kazandılar. 
~llııu a~ak~ı Bcşı •. tnşın ıkmcı dakikaya kadar gelinmiştı. Bu ------------

.o ~aga ~uvaff~k oldu. :iakH:ada soldan Eşrefin kaleye Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
~ t:atıp vazı~et~ gı:e? Be • havalandırdığı topu, Hakkı vule 

"~ knnr nisbı bır hakım!yet hir şiltle UçüncU defa Vefa ağl!l· Rekto .. rlu" gv u" nden 
ltıi'1tf muvaffak olmuştu. \ela frna taktı. Maç da bir dakika 
--~ b a tadilat yapılmış. Lut- sonra böylece 3 - O Beşiktaşm 
'-ri '<>arı, Hakkı santrhafa, aalibiyetile bitmit oldu. 
'-ti l hafa, Şilkril soiçe, Sul· _::> -----------

~~ll ~ ahnmı~tı. Beşiktaşlılar bir 
. lı-. ll&r bir korner kazandı - antreno··r getı'rtt"ıler 
"tlenin önUne dilşcn topu 

~ımdiye kadar Ziraat, Vd.ıriner, Orman fakültelerinden me. 
zun l')huı talebenin diplomaları tevzi edileceğinden alA.kadarlann 
aşafıda eaular dahilinde rektörlUğüe müracaatlan illn olunur. 

(1876) (3511) 
l - FakWte kayıt numarası. 
2 - Açık künye ve soyadı, 
3 - EnatitV,den aldığı vesikanın iadesi, 

Münakasa 15-4-939 perşembe günü saat 15 de Sirkecide 
9. işletme binasında yapılacaktır. lste1dilcrin 461,67 lira muvak. 
kat teminat ve nizami vesikalariJe teklif mektuplarını ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarını aynı gün s:ıat 14 e kadar komisyona 
vermeleri lazımdır. Şartr.ameler parasız olarak komisyondan ve. 
rilmclüedir. (3831) 
Grup No. Mikdar Kg. Beher Kg. 

1 
2 

3.14 

16685 
10795 
12232 

muhammen bedeli 
12,5 Kr. 
13,5 Kr. 
21 Kr. 

Yc'kün muhammen bedel 

208552,S Kr. 
145732.5 Kr. 
261261 Kr. 

ıw:ıwww-•• 

6155,56 Lira 

1939 Resimli Hafta et .\li zorlukla uzaklaştır - Beşfktq klUbU Viyanadan bir 
!ktu\'affak oldu. Top tek - futbol antrenörü getirtmişlerdir. 
~ teldlyse de Hakkmttı Beuedikt ismindeki bu antrenör 

1J.... -ı "yle ortaya kadar dili- bu haftadan itibaren siyah be • 
.~ 'Qaı ~k mvkl!Z bir tekilde yazlıları çalıatmnağa batlJY.& • 

• - Bir ulaıık _damga pulu, Memleketimizin en güzel ve en ~Clll 
5 - 4 adet vesik& fotoğrafı, h ft 1 k et "d" 

ecs.1ren ~ dAvre 2-o caktır. 
6 - Taa.hhlltltl mektup için lkUa eden 12 J[urqlui pala pula a a 1 gaz eaı ır ' 
.7-Açık ac1rea1eıi- ····-
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. ..- ·-··--~--·--- •:o-••'t ~;.............. -..p...;-.,....;;. ...... ..:t.- ' 

ti' o Her cins T. muh 
telif renklerde kumaılar 

• ' • t' . • 

25 

2 Prova ile 
ısmarlama 
Kostümlerinizi 

26 1/2 LiRA YA 
, 

1 EK LSYOR 
o lb>Dse 

1 Mağazasından Temin edebilirsiniz 
- Galata-Karaköy-

Dünyaca maruf 

"PEUGEOT 
" Bisikletleri 

Münhasıran 

BAK ER 
mağazalarında satılmaktadır. 

lslanbul Asliye ürüncü lluk11k 
Mahkemesi Riyasetinden: 939/8G5 

Mehmet Niyazi Ulaştırır tarafından 
Samatyııda füycmcz mııhallesindc 
Kuyulu sokağında 2 No. lu evde mu· 
kime Emine aleyhine mahkemenin 
939/865 No. lu dosyasiyle acılan tcş
çlli tal!lk dnvasınd:ı müdclealeyhnnın 
mezkur evi bunclıın on sene e\·vel ter
ketmck SUl"elİy)e çıkıp gittiği, şimdi
ki ik:ımetı;ahı belirsiz olduğu cihet
le hukuk usul ınııh:ıkcmeleri kan u
nunun "14 t ''e 142 nci madtlelt'rin 
tevfikan da\·a nrzuh:ıllnln bir n~ 
mühletli olarak evrak hülUsasının i
hinen tebliı;tine vo C\Takın da mahke
me dh·nnh:ınesinc talikine karar Ye
rilmiştir. lliın tarihinden itibaren 
bir :ıy ııırfınd:ı müddcaleyh:ının mfi. 
r:ıcıı:ıtln d:ıvıı ıırzuhnlini tebellüğ ede
rek cevnp Yermesi lüzumu ilAn olu
nur. (18300 

Or. Necaettin Atasagun 

. .·· 

erece 

li r d 10 
Satıcılara 010 10 tenzilat yapılır. Sabahları 8.30 a kadar; nkşam..

l:ırı 17 den sonr:ı Laleli Tayyare 
Ap. Unire 2; ~o. 17 de hnstnlannı 
kaimi eder. (Telefon: 23953) _.. -

SAHiBi : ASIM US 
Neşriyııt Mildilril: il. Ahmet Seuenoll 
Basıldığı yer: VAJUT Matbaası 

inhisar satış kamyonlarından, satış mağaza ve depolarından isteyinit 
f_p -

~--·~~~--~--;__~~~~-~---~--~-~~-~-~~-~~~~-~~~~~~~--~--~--~~~-~~--~~~~---

Sümer Bank~ 

Sellüloz Sanayii 

- -- . 

Müessesesinin 
Yemişte Vapur iskelesi Yanmda 28/36 No. da açllgı 

PERAKENDE SATJŞ YERi 
Faaliyete başlamıştır 

Her nevi kağıt ve Karton ihtiyaçlarınızı ucuz 
Fiatlarla buradan tedarik ediniz. ·-- ,, 

1 Deniz Levazım ilanları 1 
Tahmin edilen bedeli 4283 lira 52 kuru.5 olan 44160 adet O ila 

4 No. zı.mpara bezi 17 haziran 939 cumartesi günü saat 11.30 da 
açık eksiltme suretile alınacaktır. !Ik teminatı 313 lira 13 kuruş 
olan zımparalarm şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ko. 
misyona müracaatları. "3942,, 

Tahmin edilen bedeli 
25 ton Soda 1062.50 lira 
15 ,, arap sabunu 3112.50 ,, 

M . Teminatı 
79.69 lira 

233.44 " 

T
D ün ve Yk al l rı nt ı 1~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ercüme ü ıya t ~ 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-t O kitaplık birinci seri 
Nıunara 

1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuru~ 
100 
100 
75 

4: Devlet ve İhtilal 75 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı I 75 
7 işçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta laşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı D 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

~ur. Hepsini alanlara % 20 
skonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 
,ı lirası ayda birer lira öden. 

1 mck üzere dört taksite bağla
nır. 

((H 
onoi 

Y\ık~a yazılı iki kalem malzeme 17 haziran 939 tarihine --------------------..-: 
rastlayan cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme suretile alına. Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan ~ 
caktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte ve şartnamesini görmek iste
yenlerin her gün Kasımpaşadaki komisyona müracatları. (3943) 

Be(ediye Sular idaresinden: 
Yapılması icap eden bazı ameliyattan dolayı 4-6-939 pa. 

sar gün.il aat 14 den ertesi günü saat 12 ye kadar terkos sula. 
ftl1I ke!mek mecburiyeti hasıl olacaktır. 

Bu saatlerde şehrin mü?Lıınt noktalarında sularının hafif &. 

kacnğı ve yU.ksek nokt:ılnrda su bulunmıyacnğı sayın halka ilan 
olunur. (3914). 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunca 5 hazi
ran 939 tarihinde eksiltmesi yapılacak olan 63.731 adet sıkandı
rak kayışı ile 754&1 adet sıkandırak düğmesi şartnamesinde tadi
lat yapılacağından eksiltmesi başka güne bırakılmıştır. (4) "3945,, 

Akhisar Belediyesinden: 
6480 lira bedeli keşifli Akhisar elektrik fabr\kasınm bir yıl

lık ihtiyacı olan 540 on maden kömürü cksiltmesı kapalı zarf u. 
sulile ilan edildiği halde istekli çıkmadığından bir ay zarfında 
pazarlık suretile intacı karar verilmiştir. Pazarlık günü 15-6 
-939 tarihinde saat 11 ~r. Keyfiyet ilan olunur. (3547) . 

Her yerde 

tras bıçakları en sert 
· ve sakalı bile yener 

cildi yumuşatır. 

1 
traş bıçaklarını 

1 · t yiniZ· ısrar a ıs e ıt"' 

• 


