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URUŞ 
Bir köpek sahibini 

parçaladı 
İzmir, 6 (Hu.susi) - Devlet 

Demiryollan mcmurlannldan Bur
hanettin Mersinlideki evinde ken
di köpeği tarafından parçalanarak 
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Müstakil grup reis vekilliğine 
i\Ii Rana Tarhan intihap edildi 

':---__Parti meclis grubu da toplandı 

Demokrasinin Barem layihalarının müzakeresi 
2aferleri 12 Hazirana bırakıldı l'~\"a.zan: Sadri Erter:1 

\ 'hıt.Uıabın bariz karnktc
~~ lntUıapla fnzln. nllllrn 
\ ~ Yüzdo <loksnııı gc
~ ekaerıyet mebuslnrı sc~· s; 1lıı :manası açıktı. Tiirl' 
~it l>nrttye gönlü ile bnğ-1 

~e b~ bağWığm tezah iir

lı ~ltU eden bnzı tecrübe-\ 
~t etu ki, Türk vntnndnş
~ l'eylerlno serbestçe mil
~ ec:ıueblllr. 28 intihnp dni·} 
\ tUı ll alınan neticeler bunun 
~ llünıunelerldlr. 
~ , bu güzel dcmokrn.si 
~o tamamJnnclı. I>e

n ikinci znferl, O. H. 
\ 1 ~ .. - bcşlııcl bilyük lnırul· 

Ali Rana Tarhan 

Ankara, G (A.A.) - C. il. Pıırtisi 
Grupu bugün G - 6 - 93!1 saat 15 de 
reis ,·ekili Has:ııı Saka'nın başkanlı
ğında toplandı: 

Ilıışvekil Dr. Refik Saydam ilk sllz 
olarak sermayesinin tamamı del'let 
t:rrnfından , ·erilmek üzere kurulan • 
iktısadl teşekküllerin teşkilatile iı.la
re ve mürakabeleri hakkındaki ka_ 
nunun tatbiki neticelerine dair An
talya mebusu Rasih Kaplan'ın muh
teli C vek1\letlerl flgilendiren sual tak
ririn in grup idare heyetince sccile
cek bir komisyonda alCıkndar ,·ekil
lerin de huzuru ile görüşfilerck ne· 
licci tetkiki mübeyyin alınncalt ra_ 
por üzerine umum1 heyctcc müzakt
re açılmasını teklif etti. • 

Başvekilin bu teklifi üzerine umıı
mt heyetçe on kişilik bir komi~)'tııll 
teşkili kabul ve tasvip olundu. 

(Dtvamı 6 rncıda)! 

Hükfimetimiz 

Edirnede yakalanan 
dört ecnebi casus 

izmir q.ğırceza mahkemesinde 
ağır hapse mahkOm oldular 

İzmir, 6 (Hususi) - Ecnebi Bunlarrn Edirnede Bulgar~ 

T h t • bir devlet hesabına Edimedc ca- solosluğu kançlari Kutgarofla aı.. e ) s susluk yaptiklan ~nlabılrp. Izmir kı temasta bulunarak cldindiklcd 
ağırceza mahkemesınc verılenler malfimatt ona verldiklcri sabit ol-

f • baklanda bir müddettenberi gizli muş, on beşer seneye mahkftmi .. a c 1 as l olarak devam eden muhakeme ne- yetlcrine karar verilmlştir. 1 

• celcnmiş, bugün aleni celsede 
Okunan karara göre, papas 

karar verilmiştir. Marsirinin üzerinde yakalan.dığ( 
Edime.de yakalananlar Edirne 

Bulgar Jdisesi papazı Mariri, Bul
gar konsolosluk katibi Lambo, 
Bulgar mctropolithane katibi Kiri 

' ve Edirnede otel işleten İtalyan 
tebasmdan Lüi Sinkovi~ isminde 
dört kşidir. 

snada tayyare hangarı ile tOP, 
mevkilerini gösteren bir kroki bu.. 
lunmuıtur. Kanunu hafifletici ttCo-4 

bcplerden dolayı suçluların ecza~ 
tarı beşer geneye indirilmiştir. 

Maraşı 
sel bastı ıt~lan arnsmn. girdi. 

'~et lşlerlnl mürakabe 
ilden 21 kişi seçtlt onlnrı 

~~lpleri itinde bir grup 
u~ ~ lnUrakabcye memur et· 
~ "~ l:aınan<la but bir otokri

tettdlr. 

S-an F'ransz~ leklif-···~ ........ 
Zerini tetkik ediyor 
İngiltere ve Fransa Sovyet 
teklifi üzerinde görüşüyorlar 

l\Iarnş, 6 (A.A.) - Dün saat 15.40 bağhıınede iki dükkdn yıkılmış, bel&.. 
da Doğu istlknmetlnden gelen şld- diye karşısında bir foto dtıkkA.tmu 
detli bir ynğmur on dakika sonra ynrı:rnrıyn sel sulan doldurm~mr. 
sürekll ve iri dolu halini tılmış, bağ Hayrullah mahallesinden l4 ya~ 
ve bahçelere bü:rük zlyanlnr Terecek nndnkl Nnvru:ı: çalıştığı sebze balıe~ 
.-wı•• deY11m etmiştir. .Sel suları sinden d~nerken ~iddeUi dolu Ye 
sokaklardan dere lınlinde akmakta- yağmurlar nrasında sık sık muhtelif 
dır. Ya~nr halli devam etmektedir. semtlere düştilğü görülen yıldınm 
Marn~. 6 (A.A.), - Muhtelif mahal- çarpmasiylc ölmüştür. Yağış esnasın. 

lcrde birçok evleri 1nmıunen Ye kıs. dn su basan eYlerdeki kadın n ~ 
men su basmış, ev cşyalnn toprak. cuklar damlardan polis ve Jand~ 
lar altında kalmıştır. !ar tarnfından sarkıtılan iplerle kur,. 

1 Ilayazilli c:ımiinin minaresinin t:ırılmışlnrdır. 

korkuluk kısmına :rıldırım is:ıbet et· Şehir haricinde.ki zarar ve tabrJ4 
miş ve korkuluğunu yıkmıştır. Deli- b:ıt henilz tesblt edilememiştir. 

Afyon Dinar yolunda feci bir kaza '.(Ya.:m 6 ıncıda), 

Afyon, 6 (A.A.)' - Dinıır kozası~a tır. Bu acıklı kazayn üç genç l-urban 
bir mfisamere ve~ek için giden gitmiş, diğerleri kurtulmuşlardır. 
lTalkevi mfizik ve temsil kolundan Hfıdisc şehirde büyük bir teessnr u .. 
19 kfişlik bir grupun bindiği otobils yandırmıştır. Milli mefkQre uğrunda 
yolda şiddetli bir yağmurun husule ölen gençlerin cenazesi bnyü~ tllren~ 
getlrdi~i sele kııpılarak yuvarlanmış. le kaldınlmıştır. 

1 ürk - lngiliz dost
luğuna dair 

Yazan : ASIM US 

~Devamı f incid6). 
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Seyahat notları: 7 

Türk - ingiliz dost
luğuna dair 

( Başlarafı 1 incidı) 
Bununla beraber diplomatik 

vesikalar tetkik edilirse grülür

Ucuz köylü 
elbiseleri 

ki o zamanki İngiltere hükume. lktısat Vekili dün bu işle 
ti Çarlık Rusya.sına karşı Os. meşgul oldu 
mıınlı devletinin lstikUUJni mü- Şeb . 'zd b 

1 rımı e ulunan ktısat 
clafaa ocllyordn; fakat kendisi • V k·ı· HU il Ç k d'· . bi e ı ı sn a ır un yıne r 
ne karşı no Padişaha, nede na. müddet SUmer Bankta meşgul 
bılUJdc J tJkllil nnrnma hiç bir 1 t V kil b'lh M'll. o muş ur. e , ı assa ı ı 
ktın·ct tnnımak lstcmeyordu. Şef ! t I .. .. .. ··k k d' sme nonunun yu se ı . 
İngllterenin İstanbul sefiri 0 - rektiflerile banka fabrikaların • 
lan J..ord tstrntford günün birin. da imal edilen köylü elbise, ça
do sndraznmın her hangi bir ha- maşır ve ayakkabıları üzerinde 
reketlndcn memnun olnınzsn tetkikler yapmıştır. HsnU Çakır 
derhal Dolmabnhçe Sarayına bu eşyaların bugUnkü fiyatların.. 
gidiyor, Padişah Ahdülmcclt'in dan da ucuz imal edilerek köy. 
huzurunB çıkarak: lüye o şekilde satılması yolunda 

- İngiltere hükfımetl sndra· çalı§ılmasını bildirmiştir. Sümer 
zamın de~şmesinl istiyor. E({er Bank yakında köylil kadınları • 
Zatışnhnnc bu sadrazamı ycıin. mız için hazırlamakta olduğu 
de tutmakta ı~nr ederse İngll. millt kıyafetteki elbiseleri de sa. 
tere ile saltanatı senJye arasın- tışa çıkaracak, bunları en ufak 
daki dostluk nihayet bulacak- köylere kadar gönderecektir. 
tır." 

Maarif vekaletinin yeni bir teşebbüsü 

1 ürk edebiyatı 
tarilıi lıazırlanıgor 
T anzimatın yüzüncü yıhda kutlanacak 
Maarif Vekaleti büyük bir Türk 1 rini, yeniliklerini ve yetiıen kıy

Kamusu hazırladığı gibi memle- metli şahsiyetleri, memlekete 
ketimizin kültür çalışmalarını vermi§ oldukları değerli eserlerini 
gösterecek, aynı zamanda bu sa. ve bu eserler.den bazı parçalan ih. 
halardaki ilerlemeleri tetkik ede- tiva edecek olan bu kitap bu sa. 
ceklere rehberlik vazifesini göre. hanın en güzel eserlerinde biri o
cek bazı neşriyat da yapmağa ka. kaktır. 

rar vermiştir. Raporlar bir iki güne kadar Ve. 
Bu cümleden olarak tanzimat- kilete gönderilecektir. Vekalet 

Göçmen nakline 
başlanmak üzere 

200.000 Göçmen 
bekleniyor 

Sıhhat Vekaleti alakadarlara 
gönderdiği bir emirle Bulgaris • 
tan ve Romanyadan yürdumuza 
nakledllecek göçmenler hakkın. 

tla çalışmalara başlanmasını bil. 
dirmiştir. Bu iki memleketten 
nakledilmesi beklenen 200 'bin 
göçmen vardır. Bunlardan mil • 
him bir kısmı bu yıl içinde va . 
purlarla nakledilecektir. Yakında 
bu işte çalışmak üzere iki vapur 
kiralanacaktır. 

---oı---
tar. bugüne kadar edebiyatımız n bundan sonra kitap yazılması için D • il 
geçirdiği muhtelif edebi devirlere alakadarlara vazife verecektir. enızyo arı 
ait büyük bir eser yazılacaktır. Eserin adı (Türk Edebiyatı) Umum Müdür dün 

Eserin planını hazırlamak ilze· olacaktır. · 
re İstanbul Universitcsi Edebiyat Bundan başka tanzimatın bil· meşgul oldu 
fakültesi doçent ve profesörleri yük rüknü olan Mustafa Re~it Pa. Temmuz başından itibaren faa-
me:nur edilmişlerdir. şanın ·da hatırasını anmak, tanzi- liyete geçecek olan denizyolları 

Demekten teldnmeyordu. Mı. Gümrük komisyoncuları idaresi umum mildürü İbrahim 
l i ı Edebiyat Fakültesi tedris heyeti mattan bugüne kadar geçen za. 

mr mese es nde devletin nglllz b" ı· """ • • Kemal dün Denizbanka gelmiş ve 
ır ıgı nızamnamesı şimdiye kaıdar biıi geçen hafta, manın 100 yılı doldurmu~ olması yardımı, ltus tchlJkeslndcn yt. .. .. . bazı tetkiklerde bulunmu§tur. tb. 

ne İngiliz ittifakı ile lmrt.uldu· V • ~umrük komısyon~ul~n birli. biri dün olmak üzere iki içtima !1asebiyle Eminönü Halkevi "Tan. rahim Kemal bilhassa bankadan 
~ gının hazırlanan yenı nızamne - yapmııtır. Bu içtimada kitap plS. zimanın Yüzüncü Yıh,, merasimi 

tunu düşunen PadJc;ahda İngl . . An. k d ta d'kte J i I denizyollan umum mUdlirlUğüne · mesı ara a s ı n ge m § nı hazır anmı§tır. yapmağa karar vermi§tir. Mera-
llz scfhinln bu arzusunu yerine t' N ' .1 k . geçecek ınarelerin çalışma ser • 

ır. ıza.mname ı e omısyoncu. Edebiyatımızın bütün devirle. sim programı hazırlanmaktadır. 
getirme~ mecbur oluyordu. luk tam bir meslek haline geti. vislerini ger.erek memurlarla te-
HattA .Lord İst~atfordun t.st.ıın· rilmektedir. İdare heyeti de u • Mı d l maelar yapmıştır. 
bul hükftmeu nzerfndo yaptı~ mu.rnt heyetten aldığı salahiyete UQ' ııene e ı· en Den.izyouarı ve limanlar umum 
bu til.rlft tc.sirler glttlkço ,·nA- istinaden bir heyet div kur '.::I mUdUrlUklerinin hazırla.nan kad • 
yetlerede intikal ctlltf l~ln ora· muştur. anı • k • • k l rolarına göre, Denizbank umum 

lardald lngillz kon~olosları ma. Herhangi bir ihlilif ve mesle- ınısesı~ çocu ar mUdUr muavinlerinden Suphi teş-
halll hükftmet işlerine keyfi su- kt suç bu divan tarafından tet. kilAttan ayrılmakta ve Ziraat 
rette müdahelerde bulunu7or· kik edUip bir karara bagvlana • S 1 1 f k il h Bankası murakipliğine tayin e • 
tardı ag"' am arl ya 1 Q U an na, asta dilmektedir. Bankanın fen niUdü. • caktır. Gümrükçüler arasında 

Müttefik devlet sefiri sıfatı bir de taavün sandığı kurulmuş. ril olan Harun atelyede kcndisL 
lle TftrkJyede İngiliz memurla- tur. olanlar tedavi evlerine gönderildi ne yeni teşkil!tta vazife veril . 
nnm müdahalelerinden en zt. memiş olduğundan AJmanyaya 
)'&de muztarlp olan haridye na- 0 Darülicer.enin Okmeyd&nm • Çocukları kurtarma yurdu da. git.rr~k istemiştir. 
zırı Ali Paşa idi. Okadar ki Ali Maksadı ne idi? daki yatı okulu ile ç~ları kur· rülacer.enin bir şubesi olarak da- Yeni kadrolar dolayısile la.ğvc-

__/ ' 
-------- 1-" 

Kaza mı, cinayetır; 
Hadise mahallinde 0 

bir ke§if yapıldı ,,. 
Bir müddet evvel J{asıJ?I~ 

da ağabeysinin yanma kaÇ;rt. 
nsı ile barışmağa giden ~,. 
fettin adında birisi, bir So~illt 
rasında sarhoş bir halde ırııdJ' 
ki tabanca ile oynarken ar ~ 
şı Kemali kazara öldürtnilf• ~ ) 
disi de yaralanmıştı. fDUİ ~ 

Şeref ettin tevkif edilnllş,f'ttl · lıtbi 
deiumumt muavinlerinden ""' ~ 
dun da v&kanın tahkikatsıı' leli 
lamıştı. .. # 

Tahkikatın seyrine gore,. a1 
bir bakımdan katil mahiye~ el' 
r.etmektedlr. Suçlu hakkIJ2 dd#' 
za kanununun 448 inci ın~ ıctt 
ne göre yani 18 sene haP51 • 

nerek takibat yapılmaktadıt· 
Şeref ettin ifadesinde: ~. 
- Sarhoştum. Silah kuII 1~. 

ken Kemal almak istedi · fllst 
yan kurşunla yaralandı. J{ıı 
yoktu, demektedir. ıı 

Fakat mUddeiumumilik ş~ 
ierle Şercfettinin ifadel ~ 
mübaycnet gördüğünden. ., 
mahallinde bir keşif yapılııt 1~. 
lüzumlu bulmu!}, dün, mil.?~,. 
mumt muavini Feridun doıv q 

.:ü sorgu hakimi Sami, suç!~ 
refettin ve vakanm bütUıı ~~ 
teri vaka mahalline giderc!C 
·liseyi aynen tekrarlamışıardl"~ 

Tahkikat tekemmUJ etme!< , . 
redir. Daha bazı noktalar d• ..
raştınldıktan sonra vakan~ıır 
za mı, yoksa cinayet mi ol 
anlaşılacaktır. 

~1 
Şarlo Ahmet beraet ~~ 

Pa,a bir gün TürldyonJn Lond· Dün sabah Adliye koridorların. tarma yurdunun tasnif edilmesi rülacer.e teşkilatı içerisinde kala. dilen bankacılık kısmından açık. 
ffrl ro ğı ah bl da ıüpheli bir ıekildc idoJaşan kararlaştınlmış, bu kararı tat • caktır. Bu yurdun normal bir şe. ta kalacak memurlar mühim bir 

Komik Şarloyu taklit cdef\ f 
met adında bir genç, sokak ~P' 
nnt.:la numaralar yapıp para .J 
!arken yakalanmı§, .dilencilik •si 
ile Sultanahmet birinci sulh '' 
mhkcmesine verilmi§ti. I 

Şarlo Ahmed in diln muhaıce I 
si bitirilmiı. kendisinin dile~~ I 

, ği, sadece sanatinin mukabıh / 
:ra se ne ya 

1 
ml tasrevlm etr Sabri adında birisi adliye zabıta bik için de bir heyet tqekkUl eL kilde çalışması için yeni bir teş. yekün tutmaktadır. 

:mektupta bu vaziyet r · ' " t J '· '-'• i.' t tal be · k'l"t ıl kt T k'l•t • sının nazarı dikkatini cclbetmiJ, ~ıştir .. .tı~yet mevcu e . yı ı a yap aca ır. eş ı ıı. ın 0 

~· çevrilerek üzeri arahml§tır dıkkatlı bır muayeneden geçır - dört atelyesi olacak, çocuklar b!lJ: Pren&• Poll\limnnımızda ~~kı:ı: b;;;:;-~~:;a:ı-~~rl;,,;r 
- tngtlterenJn İstanbul sefiri A . : mia. ve bu "OCuklardan normal o. atelyelerde çalıştırılacaktır. Ye. geçtı• lA hri :ı rama sonunda Sabnnın koy- ";# :v 

fdevletln istik lbıl ta P yo un- ı.ı b'' lik b" k b 1 tanlan mevcut yatı okullarına ni atelye işlerini tanzim etmek y 
1
. hdi p p 

1 
dün 

da oka<lar Heri gtdlyorld en bil- nu a uy ır ama u unmuı· ve bu teşkilAtı idare etmek Uze. unan ve ıa rerus o 
tur. Kama müsadere edilmiı Sab- dağrtılmı§br. R b d l Da 

)'(lk düşmanımız olan Ru~ya7a · d b" · • lh ah ' . Yedi çocuk zafiyeti umumiye- re Bakırköy akliye hastanesi dok omanya an ıra 1 çya vapu. 
rahm t kut ,, rı e ınncı su ecza m kcmcsı. toru Bay Necatı' Kı"per tayı'n e. rile Pirede nşehrimize gelmiş, e o uyor. .1 • t" Hak· R . S b- den rahatsız olduklan için pra. • 

DcmlştJ. . n.e .vcbrı m1~1 ır, ım eııt, aha vantoryoma naklolunmuştur. 4 dilmiştir. Necati Kiper yakında Kk~~aya çıkmadan aynı vapurla 
t rıyı eş ıra para cezasına m • .. ostcnceye hareket etmı"tir 

Bir asil' evvelki ngtllzlerin kQ . . talebede kalp hastalığı gorili • vazifesine başlıya.rak yurdun teş "i • 

Osmanlı devletlnJn J!lltlk1AllnJ Tmahet~ştidr •. ld' . •. . mu..,, ayrıca tedavi edilmek Uze. ki!At planını hazırhyacaktır. 
mm e ı ığıne gore Sabrı . . . Adlı"ye Sarayının yerı" muhafaza etmek da,·aslylc Çar· dr b" k . '. re hastanelere verılmıştır. 

Jık Rusyasın" karşı harp lU\n et· a ıyeye ır ma sat ıle gclmıı, fa. -------------------------- tayin edildi 
tikleri halde Bablllire karşı ıs · k __ a_t_m_u_va_f_ra_k_01_a_m_am_ış_tı_r_. __ Çıplak bir dilenCİ Hamamcılara ucuz su Heyeti Vekile tarafından tetkik 
tikJAI prensibi ile asla teltr edi- tngflteredir ki Türkiye ile ta- verilecek edilmekte olan Prostun İstanbul 
lemeyecok bir tavur ve meıillek nın~ıen karşılıklı mfisa,·at e1la· yakalandı Belediye hamamcılara terkos planı ile plSnda Sultanahmettc 
takip etmeleri karakteristik bir suıa miistenit bir anlaşma yap.' suyunun metre mlkA.bını 7,5 gösterilen hükumet binalarının 
hadisedir. Çünkü bu hadJse o nııştır, Du anlaşına yakın bJr Sekiz gün Belediye kuruştan vermeye karar ver- yerleri ta~.dik edilmiştir. 
deviro tnglltcrenln mfittetJkJ zamanda ittifak şeklini alacak. hizmetinde çalııacak mlştlr. Pl!nlar Yüksek Tasdika da ik-
değll, doltrudan do!'.,'Tllya kendiltır. - Td:lori adında birisi, dün Sul- Bundan başka camilere de tiran etmiş bulunmaktadır. Buna 
hAkimiyetl altında olan miis- Garip olan cJhet şudurk.J İn- tanahmet civarında yarı çıplak bir terkos suyu verilmesi takarrUr göre Adliye sarayının hapishane 
'temlckelcri üzerinde nasıl ştd· giltere devletinin bir asırlık halde dilenirken yakalanmıı, adli. etmiştir. Ancak tesisat camile- binası arsında yapılması kararlaş
dctll bir tnzyık siyaseti tatblkıtecrübelorfndon sonra harici si· yeye teslim edilmittir. Birkaç kat rln dış kapısına kadar beledlyA :nış demektir. 
etuğlnl gösterir. LrasetJnde ,·ardığı tekdmill mer. elbisesi olduğu ve sırf kendisine tarafından, dahili tesisat ise Bina birkaç güne kadar yık . L 

Fakat İngilizler 7.amnn ile bu halesine hiç dikkat etmeyen acındırmak için çıplak gezldiği an. Evkaf tarafından yapılacaktır. mağa başlanacaktır. 
Şiddet siyasetini terk ctmcğe Almanya ve İtalya şimdi (hayat taşılan Todorinin, birinci sulh ce- Belediye bu iş için 38.000 lira -o-
nıecbur olclnlar. Zira bu şlclclet sa.hası) adı ile yalnız Anupn za mahkemesince belediye iılerin· harcayacaktır. Süt 18 kuru§& 
l!llyascti de,·ıun ettikçe uzak lhartclnclekl memleketler değil, de 8 gün çalıımağa mahkUın edil- -o- ıatılmıyacak 
memleketlerdeki müttefiklerin doğrudan doğnıya. Arrupadald miştir. Prost Ankaradan döndü DUnkU akşam gazetelerinden 
ı.ıtııunen ellerinden çıkncağını birçok ileri milletler üzerinde tstanbulun fmar plA.nınm biri sUtUn fabrika yapıldr' ~an 
anladılar. Ondan ionra İngiliz siyasi nüfuz ve tahakküm tesisi- Dahiliye Vekili tasdiki mUnasebetlyle Nafıa sonra 18 kuruşa satılacağını. 
IDil.stemlokclcrine bilrrlyct ver- ne çalışıyorlar. Sonra bu dev- Dahiliye Vektil Faik öztrak VekA.letlne izahat vermek Uzere sut komisyonunun, sut tetklka-
dller. Zaman ile müstemlokcler letlerln (ha;rat ı;ıahası) denilen dUn Vali ve Belediye Reisi Dr. Ankaraya gitmiş olan belediye tını bitirip raporunu verdiğin! 
dominyon oldu. Umumi harpte 7en1 lstlll pIAnına karşı vaziyet Lfttfi Kırdarla Yalovaya gide- imar mUdUrU HUsnU, şehir mU- yazmıştır. Belediye lktıaa.t mU
lngtllz dom.lnyonları tn.glltere alan memleketlere ateş pUskil· rek akşam şehrimize dönmUş· tehassısı Prost dUn şehrimize dUrlUğU bu haberlerin doğru ol· 
için harbettller. Harpten sonra rflrorlar! ASIM US !erdir. madrğınr söylemiştir. 
yeni bir İmparatorluk şekll kur· ı 
mak tclcllfindc lmlnndular. nu. I" 

glln 1nı,rtlterenln clomlnyonları 

Kanada, Cenubi Amerika, Anıı:ı. 
turalra .. ) tamamen müstakll
«Ur. İngiltere İmparatorluğu ar
tık her tilrlü hukukça blrhirle. 
rbıe miisavl siyasi me,·cmllyet. 
lel"den mürekkep bir milletler 
eemJ,-etJdlr. Aralarında mfü:1e
rek rabrta "adece Kraldan tbn· 
ret olan domlnyonlann JJOnclra. 
da birer sefarcthanelerl ,.e sefir. 
lerl blle '·ardır. 

tir. ~ 
Şarlo Ahmet karan öğrerıl , 

hakim Re~ide teşekkür malc•~ 
da yine bazı numaralar yapı:r.•lı 
temiı, fakat dışarı çık:ırılmııtıf· , 

Yeni esnaf haıtahaııe" 
yapılacak 111• 

Esnar hastahanesinin Y~er' 
baştan inşası tçln teşebbU• 

111
D 

glrtşi1mlştir. Böyle bir bltı• f'r 
50.000 liraya çıkacağı aııl• 1, 
mıştır. Bu para esnaftan t0911ır 
nacak, Sultanahmette genle ,.. 
arsa alınarak 80 yataklı bit :ıJ' 
tahane yapılacaktır. Şllll ıJ 
hastahane binasının pollkll1' 
olarak kullanılacaktır. , 

Yunan mektep gertıİ~J' 
Aris ismindeki Yunan ıl1 tf! 

tep gemisi limanımıza geırnfş tf 
Ou sabah kumandan, vall>~ı 
tstanbul kumandanını zl1 6,.ıı 
edecek, belediye tarafın fi~ 
Parkotelde kumandana ıl1" 
verJlecektlr. rs~ 

Geml ıtmanımızda dört 4, 
kalacak, sonra Köstenceye gl 
cektlr. JID' 

Gemideki talebelere blrl ret 
da.da, diğeri Heybellada<1 bl 
ziyafet verilecektir. 

İşte şimdi Tiirldyc Cumhuri
yeti ile Akdeniz anlaşması ya
pan İnglltere bu İnglltercclir. A. 
sırlarca tecrübelerden sonra 
.ıı.temlekelerfnl dominyon ha. 
llne getiren, ondan sonra bu 
dominyonlara bizzat İngiltere 
devleti kadar lstiklll taDIJan 

flt.Mıt.ul Kız orta mekteW eon ıımf talehelerl sene sonu münaıe. betlyle dGn &iretmenlerlne mek· t•te Wr çay :d,.letl nnnlt1eralr.Çc6 .....U ft aunlml ...-~ 
fetteın iki intiba. 
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Halledilmesi lazım gelen maarif meseleleri 
--------------------------------------------Ecnebi ve ekalliyet okulla· 

rındaki öğretmenler 

.son·,,~· t-l'aberıer Alman Yahudileri
nin feci vaziyeti 

Yazan: H. Bedrettin Ülgen 
~~Ieketimfain uzun yıllar - ramlarda icap eden töreni yapa. 
~ rı söylene söylene ve yazı. cak ve bayramlardan matlup o -
lba)'a~ıla henUz halledilemiyen lan gayenin temini için töreni o. 
~b~f rneselelerinden biri de ec. na göre tertip edecektir. 
~ 1 

ekalliyet okullanndaki türk 6 _ Talebeye Türk kültUr ve 
1erı"~ kUltür dersleri öğretmen - dilini sevdirmek için tUrkçe eser. 

nın istikbal davalarıdır. leri okumaya te§vik edecek, türk-

~ ~ehi ekalliyet okulunda öğ. çe yazılmış eserlerden mUteşek • 
tiı~enlik uı.nnedildiği şekilde de. kil kütUphaneler tesis edecektir. 
dır °t:'. b" 11" t kul .. v ~lıne. ~?e 1 eka ıye .?v u og- öğretmen talebeyi bu hedef -
~ nlıgı resmi o~~l ?.~etmen. lere göre yetiştirmek için kafa. 
lııeto den ayrıdır. Busbutun ~yrı smı, kalbini, hasılı bUtUn benli. 
~ Uarla ve ayrı davaları uze. ğini ve enerjisini buna tahsis et. 
~e YilrUyerek muayyen gaye. mek mecburiyetindedir. 

Ulaşan öğretmenliktir. 
Öğretmenin kendisinden bu §e

kilde istenen hedeflere ulaşması 
için onu ruhan ve maddeten taL 
min etmek çok yerinde bir hare. 
ket olacaktır. 

Ecnebi ve ekalliyet okulları 
tUrkçe ve kUltUr dersleri öğret... 
menleri aaat başına Ucret alırlar. 

Kent Düşesine 
suikast yapıldı 
Ateş eden Avustral

yalı birisidir 

İzmirde fırtına 
İzmir, 6 (Hususi) - Fırtına ıl~ 

\•anı ediyor. Basmahane civarına yıl. 
dırım düşmüşse de nüfusta zayi:.ı 

olınamı5tır. 

Hatayda maliye 
teşkilatı 

Antakya, 6 (A.A.) - :'llillct Meclisı 
toplanmı,, yeni maliye teşkiliitı ka. 
nununu müzakere ve kabul etmiştir. 
Ou kanuna göre Halayda derterdarr 
!ık teşkiltıtı kurulmuştur. Ayrıca me· 
s:ıriraıı mecfüı namına kontrol et
mrk yani divanı muhasebat vazlrc~i
ni ııönnek üzere bir mürakiplik lh. 
das e<.lılmişlir. Bu mllrakip mecfü 
tarafı .ulan intilıap edilecektir. 

. 
Demokrasinin 

zaferleri 
(Da,tarof ı 1 incide) 

realiteye liberal borjuva rojl· 
hin fertleri her şeyin üı1tüne 

ı.;:aarif Vekaleti, yakında top. 
tıe Cak olan Maarif Şflrasına 
li lnleketin muhtelif maarif işle. 
~ha~kında kUltür mensupları -
~(aı f.ıkirlerini alırken, ecnebi ve 
~lıyet okulu türkçe ve kUltür 
'1t trnenıerinin de fikirlerini al. 
~·. ~nların bu husustaki dilek -
bııl'inı tesbit ettirdi. Biz de bugün 
L. meseleyi ele almayı yerinde 
~111duk. 

~~eınıeketin mühim kültür me
tııı lcrt arasında bulunan bu o. 
°ttlarda çalışan türkçe ve kültür 
da etmenlerinin çalışmalarından 
a~a feyiili neticeler alınması 
'.~ ve dileklerini halletmek 
hçın Çok yerinde ve isabetli bir 

Öğretmen kaç saat okutursa oka. ~ 
dar Ucret alır. Bu saat miktarın. Londr:ı, 6 (A.A.) - Dün Düşes de çıkarak, ferdin hukuku na
da muayyen bir istikrar olmadı- Kent'in ik:ımctgahı yakınında tevkir ınma devlet hukukunu tahdit 
v . . 1 k dr 1 r dolayısi edllmı, olan şahıs, bu .sab:ıh Wesl- etmek gibi gayelerin Uadesl o· 
gı gıbı her yı .a ? a . • minfster polis mahkeme5i huzuruna 
le azalmak tehlıkesı de mevcu~ tıkmıştır. Bu adamın ismi t.awıar o .. lan ~ütenddit ~arti~er rejlminl 
tur. Geçen sene 50 lira alan bır lup 45 yaşındadır. Namlusu desten· t.atbık etmek mümkun değildir. 
öğretmen gelecek sene ders sa. ile kesilmiş olan tüfeğin kendisin" Çiinkü bugıink:ü Türldyenin 
atinin azalmasından dolayı ma. ait oldu~unu itiraf etmiştir. bünyesi ile miltdddit partilere 

30--40 lira a düaebilir. Bundan başka beyanatta bulunmn. yaşamak imkilnı veren şaı-tlar 
l şı Y .,, mış olan Lawlar, muvakkaten, mem· .. 

Tabiidir ki bu vaziyet öğret. nu silıih taşımak töhmetiyle itham arasında bir munasebet yoktur. 

areket olacaktır. mene muayyen bir bütçe temin edilmektedir. Fakat Türkiye bünyesi ltlba· 
ettiremez. Londra, 6 (A.A.) - Daily Mirror rJyle liberal bo··jul·a rejimine 

* * * 11azetesl, yazıyor: tAbl olmadııtr halde en demok-
ı. \"urdumuzda bugün 91 i ekalli- Diğer taraftan okul idarelerin- Dün Düşes de Kent, az kalsın biı 
ı v tm h ti rat bir memlekettiı. ~et, 31 i ecnebi olmak üzere, 122 den maaş alan ögre en eye suikasta kurban gidecekti. Düşes He 
ıı~Ul vardır. Bunun 78 i ekalliyet mütevelliyenin okula para gön. kendisine refakat etmekte olan Ley. Biz, memlekette dcmokro.sl
ıı11; 7 . dcrmemesi talebe taksitlerinin dl Port • Arlinaton, kendilerine ate~ nln snr.ııılmn.dan tatbiki lmld\nı
~et si ecnebi ilk, 12 sib~kartllı. tam zam~da verilmemesi yü. edildiğinin farkın~ Yar~ıak:.ızın yol nı elde etmek m~cburlyetlndc· 
~ Orta ve lise, 18 zi ecne ı o a U t 

1 
k ld larına de\'am ctmışlerdır. 

e lisedir. ziln.den zaten ere 0 ara a . ı. llAdisenin vukua geldiği mnhaldeıı rlz. tt 

B 1 be ğı maaşı bu sefer ayın on beşın. otomobil ile g«?cmektc otan B. Kirk. Cumhuriyet Turklyeslndc 
hsı u okullarda okuy~ ta e ~ do yirmisinde alır. Bu da olma. wood, ateş sesini iştmiş Ye bir ada. Türk <lemokrasJı;;inl znaftan kur. 
'ere ana kıs~ı da dahıl olmak u. dığı takdirde maaşın bölünerek mın elinde namlusu kesilm~~ b~~ ~~- tınacak iki unsunı da. bugün 

.... 18717 dır. taksit _şeklinde. verilmesine b~- fek tutmakta olduAunu aorınuslur ~__., ~~ı 
~ - u- --.. ..____...~---'- lan OkW ditektaril& okul mil 13. XfrkWood, atılan kurşun .az kalsın 

~7, orta Ye lise kısımlarında. 210 I ır:. . un d h ul gelecek otomobilime isabet edeceklı, demek lntihaplarımrza halk yüzde 
tevellısı arasın a us e . 

lnıen vardır Bu öğretmen • · ·· v tedır. yüze yakın blr ck.cıerlyetle lştl· 
lel'in d ·fazl -~ 1. anlaşmazlıkların cezasını yıne og Mumaileyh, otomobilini durdura 

yarısın an ası resııı.ı ı. ' M 'k" il dlk ediyor. 
'e \1e rt d öy t d' ı rctmen çeker. aaş 1 ı Ç ay U. rak meçhul şahıstan ne yapmakta ol. 
~ 0 a okullar a gre men ır. zar duAunu sormuştur. Bir cevap alama· Hükumet mürakabeslnl 1\lil· 
i>aı'rnt ödevlerinden dolayı istik- · . . .. v ması üzerine polls kaarkolun:ı mil. let Meclisi <laha iyi görebilmesi 
(a garantileri mevcuttur. Geriye Okul ıdaresınden para alan og. racnat etmi' ve oradan bir mcmuı 

lan öğretmenlerin ise ödevleri rctmen müstakil bir hakk~ sa • alarak gelmiştir. Mechul şahı~. bi
)alıuz bu okullara inhisar et • bip değildir. Her ay .okul ıdare. sikleti ile aynı mahalde durmaktay. 
ltıektcuir sfne başvurur. dı. Kendisi polls karakoluna ııötürül · 

. mil' ve tevkit edllmlttlr. Tiltek mua· 

için fnkılAp partl!ll kendi organ· 
lan ara.sına bir otokritik gnıpu 
\'ilcuda getiriyor. 

SADRİ ERTEM: 

Varşovada 
Yeni istasyon 
binası yandı 

918 Mülteci Havana 
:~ıklarında aç ve sususz 

bekliyor 
Fransızca Paris - Soir gazetesi

nin Nevyork daimi muhabiri yazı· 
yor: 

Dokuz yilz on sekiz Alman Ya· 
Varşova, 6 (A.A.) - lnş:ısıı'ıın bir- J.ıudi muhaciri hllmil olarak Hava. 

kaç aya kadar bilmesi beklenen yeni !na önüne gelen Alınan bandıralı 
Yarşo,·n istasyonunda bu ı;abnh bü. "Saint • Louis,, vapuruna sahiller
yü_k .bir. yangın çıkmıştır. HasaraıJ den açılması emri tebliğ edilmiş· 
muhımdır. tir. 

\'arşova, 6 (A.A.) - Bu sabah ye. Bu mültecilerin hepsi Alman. 
nl Yarşov:ı lsl:ıs}·oııunda çıkan yan. yadaki Küba konsolosluğu tara· 
gın, bin:ıyı hemen Umilen tahrip et· fından vize ediJ.dikleri halde Kü
nıişlir. Yangın, 4 s:ıat uAraşıldıktar. ba hliikumeti şimdi bunlan toprak. 
sonra söndiirülebilınişlir. tıral)'e er- !arına kabul etmemektedir. Vize 
radından biri ôlmü~ Ye U kişi yar:ı. muamelesini yapan konıullardan 
lanmıştır. . . 

ikisi de azledilmışlerdır. 
Jfasarat birkaç milyon 7.lotlye ba· B karar feci bir vaziyetin hu· 

liğ olmaktadır. u . 
sulüne sebep olmuttur. Saınt -

VarşoYa, 6 (A.A.) - Başvekil, da. Lo · apuru kaptanı &broeder 
hll

. 
1
. _d_ _ _ uıs v , 

ıye nazırı, po ıs mu uru ve mu. d 
918 

ül' t · · 
. . . vapul' a mevcut m ecının 

nak:ıl:it nazırı muavını yangın yerı. d" v bur edil 
ne giderek tahkikat yapmışl:ırdır. Almanyaya onmege ~e~ . : 
Yangının lehim ıtımbalnrından tıkan dikleri takdirde hep bırlikte ıntı.. 
kınlcımların bir oksijen şişesini pat- hara karar vermi§ olduldannı ve 
!atmasından ileri geldiAi anlaşılmak· bundan hiç bir mesuliyet kabul 
tadır. • etmiyeceğini bildirmiştir. Mösyö 

ölenlerin adedi belli değildir. Ha. Makslov isminıde Hamburglu bir 
sar milyonlarca Zloli}·e yükselmek- avukat bileklerini kestikten sonra 
tedir. kendisini denize atıwıtır. 

Vapur halkından mürekkep bir 
Trenlerdeki izdihamı ön- komitenin idaresiyle nisbeten ken-

k · · I db" J diıini kaybetmemiş olanlar, çılgın· 
leme IÇIR 8 lf er Iık raddesine varanlara nezaret et. 

Dc\·let Demiryolları Umum Müdür- mektcıdir. 
lüğü yolcu katarlarındaki 1zdihamı Saint - Louis gemisi henüz Ha. 
önlemek için haziranın on beşinden vana açıklarındadır .. Gemideki bil· 
itibaren Ankara - Haydarpaşa - An- tün projektörleı: yakılarak güver. 
kara arasında işlemekte olan 1 ve 2 teler tamamen aydınlatrlmıı. böy· 
numaralı Anadolu ~ürat katarlariyle lece her hanı:i bir müessif h!di· 
3 ve 4 numaralı sürat katarlarındakl senin önilne geçilmeğe başvurul. 
birinci Ye ikinci mevki arabalarda 
yer adedi n isbethde bilet satılması· muştur. . • 
nn karar vermı,ıir. Vapurun etrafında, ıçlerınde 

mültecilerin aileleri ve d~tlan 
Bu kalarlarda seyah_at elnıek hle- bulunan bir ok kayık, motör ldo. 

.,·en yolcular beher bıirnci sınır yer ç k 
1 

d 
· . la§makta ve karaya çı ma ann an 
için 25 ve ikinci ~ınıf yer ttin de 20 . . . .. . •. 
kuruş tediye etmek surcliylt hlr '1.o- linut kesılen multccılere goz yaı-

ı kı d A d ı Ürat kn lan arasında veda edilmektedir. pon a aca ar ır. na o u s · . . .. . 
ıarJannda aeya~aL &d•·cek bJrJ11cl ve Vapurdaki yolcuların ıkı yuz cllı-
ikfnci sınıf yolC'l•lJr için yer kuponu si kdın, 200 ü de çocuktur. 
:ılmak mecburidir. 3 ve • n~maralı Vapurun kaptaru yeni ve uzun 
:;ürat katarl:ırınd~ scynh:ıt eden yol- bir yolculuk için gemisinde mik. 
culardan yer k !ponu n!ınamı:} olan tan kafi ıu ve yiyecek bulunma
yol::.ıl:ır hu k:ıkılara ba~lanmış ser. dığ b'ld' · f G • KUba a 
!Jest ı.r?.bnya binc«?cklerıc de numa. mı 1 ırmı~ ır. e~. . • 
ralı mc"l.ilere Jli!'emiyecP.lıJe:-di!' ve çıklannda, sahılden on ıki mıl açı. 
girenler bu yerleri terketmlye mec. ğa dcmirliyecek ve yardım bekli. 
bur tutulacaklardır. yecektir. 

Arabalardaki yer biletleri hareket· Kilba devlet reisi Bru her taraf. 
Len 24 saat önce de satılabilecektir. tan aldığı yüzlerce telgrafa ral* * * öğretmen bUtun bu çalışma • yene edllmi' ve ate, edilmiş oldulu 

t ll:cnebi ekalliyet okwunda öğ. !ardan sonra meslek hayatını ta. anlnşılnııştır. Mutııarrız, ilç harta ev. 

1.etınenlik resmi okul öğretmen • mamlıyarak 20-25 sene çalıştık. vel Arnsturalyadan gelmiş bir adıırn· 
1
line hiç benzemez demiştik. Res tan sonra. ihtiyarlamış olduğu i- dır. 

-------------------------;--- men bu vapur hakkmda ufak bir 

Görüp 
,_, ,_, 

düşündükçe: 
~ ~ ~~~ --... ~ ---~ okuı mllfredat programını bu çin ayrılmak mecburiyetindedir; -----------

Okuı1arda kusursuz olarak öğret - ve okulda vazifesine son verilir. Bir köpeğin sebep olduğu 
ttı~k ve tatbik etmek için, resmi Elinde hiç bir gelir ve tekaUdiye • ı ' 
~CUldaki öğretmenin bir kaç mis. maaşı olmıyan öğretmenin vazi. kavga Dekordan esere gır ş 
1 Çah§mak ve gayeye ulaşmak yeti bundan sonra pek aıa. tak- Zincirlikuyuda bir köpek yü- 1 
~·Çok yorulmak mecburiyetin- dir edilebilir. züriden bahçıvanlarla tuğla har· Piyer Benuva, Istanbulda Yıldız sarayını gezmiş. Bu ge. 

ır. * * * manlarında çalışan ameleler ara - ziş, herhangi bir merakm gelişi güzel tatmini için değildir. 
Çocuk ana dilini ve bir yaban. Sayın Maarif Vekilimiz Hasan smda kanlı bir kavga olmuştur. ''Abdillhamit ve Yıldız,. adlı bir eser hazırlıyormu~. Yarata-

c~ dil de okuduğundan onun te. Ali Yücelin ve kUltUr şurasının HUdaverdinin tuğla harmanında cağı tiplerin, gezip dolaştıkları, ihtiraslarına sahne yapacak. 
'ıtinden kurtulmak için bocalı - bu durumu da dikkate alarak mu. çalışan Ali oğlu Nasuhi ve arka- ları dekoru görmek istemiş. Eserine hakikatin kendisini kat. 
}'or. Öğretmen onu bu bocalama. hakkak surette düzelteceklerini ~ .... 1 Ahmed.in bir köpeği vardır. · · da uao; mak ıçın ..• 
l n kurtarmak için ayrı metot • kuvvetle ümit ediyoruz. Öğret - Arnavud Ramazan isminde bir Bana kalırsa, 0 eserde rastlanacak biricik hakikat ta, iş-
ara ve ayrı tedris ve pedagoji menlerin dileklerinin yukarıdaki bahçıvan diln bu köpeği tüfenkle te yalnız bu dekordan ibaret olacak. Zarfın üstündeki haki. 
lısuııerine ba§ vuruyor. Bunların yazıdan anl~ılacağma göre şöy. vurarak öldilrmüştUr. Bunu haber kat damlası, korkarım, ki içindeki yalan denizinde bizi boğ-
latbikile programı kusursuz ola- le sıralayabiliriz: alan Nasuhi ve Ahmed Arnavud mak içindir. Piyer Benuva, uzak iklimler, yabancı ufuklar ve 
l'ak Yapmağa çalışrr. 1 - Muayyen bir ders miktarı Ramazana giderek köpeği neden daha çok başka alemler hissini veren bir çerçeve içinde ya. 
t· ~ebi ekalliyet okulundaki yani maktu Ucretin tayin edilme. öldUrdüğUnU sormuşlar. Fakat ce - ratışm güzelliğine inanan bir şahsiyettir. 
ilrkçe ve kültür dersi öğretme. !'J. vab beklerlerken Ramazanın diğer Sanata bu inanışın arkasından baktığı için, "hakikat,. a 

lllllin programdan başka pek!Ul (Öğretmenin do>nı saati azalsa- arkadaşlarile beraber Uzerlerine a_ kolayca omuz silkebilir. 
~kdir edilir ki daha mühim ö. bile ücretin inmemesi ve muay. Wdığmı görmllijlerdir. "Atlantid,, efsanesine dayanmaktan çekinmiyen, tuzlu göl. 

liltuf bile göstermemekte, ve mül. 
tecilerin Havanaya inmelerini red
detmektedir. 

Yolcularlan biri, hepsi gibi: 
- Eğer bizi Almanyaya geri 

götürmeğe karar verirlerse, bu 
takdir.de hepimiz ölıneği tercih e· 
deceğiz .. demiştir. 
· 918 mültecinin kısmı hamı yol 
masraflarını tediye edebilmek için 
bütün mallarını satmışlardır. 

Kübada binlerce mülteci vardır. 
Amerikaya kabul cldilinceye kadar 
bütün ecnebiler Kübada bekle. 
mektedir. 

Vaşington hükfuneti beı yüz 
dolar teminat akçesi verilebildik. 
leri takdirde memlekete kabul e
deceğini bildirmiştir. Fakaat ma. 
alesef 918 mUlteci arasında bu 
vaziyette bulunanlar birkaç kiıL 
iden ibarettir. 
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IHlaıkDkô va~auaıraı ıstDlfilaıc9Jen 
·····································································--············-············ ·--Yeni Gaziantep valisi 

İzmirden ayrıhrken "Vakıt,, a 
beyanatta bulundu 

Amerikada Alman casusları 
Karşıyaka, (Hususi) - Gazi

antep valiliğine tayin edilen Jz-

mir vali muavini Bay Cavit önü
ver, bugün İzmirden ayrıldı. Ca-

vit Önüver, 12 sene kadar kay· 
makamlık yapmış, onu müteakip 
mülkiye müfetişliğinde bulunmuş, 

daha sonra dahiliye vekaletinde 
uzun müddet çalışrak İzmir vali 
muavinliğine getirilmişti. 

Cavit önüver, !zmirde üçbuçuk 
sene kalmıştır. Bu müddet içinıde 
onu büyük bir vazife aşkı ile ça
lışmış olarak gören İzmirliler, 

kendisine geniş bir sempati bes-
1.emişlerdir. 

Cavit Önüve.rin Izmirden ayrı
lışı. bütün İzmirliler ve bilhassa 

kendisini yakından tanıyanlar için 
hakikaten acx ve elemli olmuştur. 

Onun Karşıyaka istasyonunda na
sıl teşyi edildiğini gördüm. Bu 
teşyide, muhitine fazilet nümune
si olan insanların bekliyebileceği 
muhabbet havası varldı. İzmirin 

seçkin ailelerinden mürekkep ke
sif bir kalabalık, valiyi ve sayın 

c~ini sanki bırakmak istemiyordu. 
Teşyide resmi devair erkanı ile 
Karşxyakanm güzide ailelerinden 
de büyük bir kalabalık bulunmuş, 
bay ve byan Önüvere buketler 
takdim edilmiştir. 

Tren hareket edince sayın va
liye yaklaşarak ken.dilerile konuş
tum. Bay Cavit Önüver büyü!; 
bir nezaket ve tevazu içinde bana 
şunları söylcıdi : 

ma hAdlsesinin de Madam Gri- Doktor Griebl'in seyahat ücreti· 
eblin anlattığı şekilde geçme- ni tediye etmiş olduğunu bildir

daşların hemen hepsi bilgili, vazi- Alnu:.nyaya götUrlilece k ve ora- m iş olduğunu öğrenmiştim. Dok mekteydl.. Vaziyet açıkça anla_ 
fe ve mesuliyet hissini büyük bir da hr ıabı göri1lecekti. torun karısı bize anlattrir gibi şılryordu .• Derhal Alman kum. 
dikkatle kavramış kimselerdir. Mis Kate Moog da bana he- seyirci kalmamış. BilAkis bu iş- panyasmın Nevyork mlimessil _ 

-21-

Türk zeka ve kabiliyeti, TUrk men hemen aynr sözleri söyledi. tc çok nıilhim bir rol oynamıştı. lerfne bu işi çok ciddt telAkki 
dürüstlüğü umumı olduğu için bu Madam Grieblden aldığı tele· Biz en mUhim şahidimizi eli- ettiğimizi ve Amerikan hUk(l. 
sözümle başka yerleri İzmirden fonlar ile etekleri tutuşan Kate mizden kaçrrmıştrk, her ne pu- metinin vaziyetten gayri mem _ 
geri görmek hatasına asla düşe- l\Ioog nihayet bana haber ver- hasına olursa olsun onu yakala- nun olduğunu, Doktor Grlebl'in 
mem. İzmirin memur kaıdrosunu meğe mecbur kalmıştı. mağa mecburduk. Bremen vapuru mUrettebat ta. 
başka yerlerden ayıran cephe, Her ne olursa olsun doktor HER NE PAHASINA OLURSA rafından kaçırılmış olduğu ka. 
Fazlı Güleçin iş birliği yapacağı Gıiebli ele geçirmek Hl.zımdı... bul edildig~ini ve casus iade e. 

OLSUN ŞAHİTLER! 
memur arkadaşları kısmen seç- TeJslz vasıtasiyle doktorun Bre- tlilmediği takdirde mUessi! ha_ 
m kt k d ·f b b ORTADAN KALDIRIN e e, ısmen e vazı e era er- mede olduğunu kat'i surette diselere sebebiyet verileceğini 
liği yapmakta gösterdiği ileri has- öğrendik .. Fakat Ereme sahille- Deniz tayyaresiylo hareket bildirdik .. 
sasiyettir. İzmirin yeni ve kıymet- rimizden 200 mil açrkta bulu· etmezden Bremen'in kaptanına 
li valisi Ethem Aykot da bu mev- nuyordu. Derhal sahil muhafrz- bize casus iade edip etmiyeceğL 
zuda ayni hassasiyet ve titizliğe larr ile münasebette bulunarak ni telsiz ile sordum.. Kaptan 
maliktir.,. Breme'e yetişecek sert bir deniz bize evveıa. doğrudan doğruya 

Vali bay Önüver, bugün mem- tayyareslnin hazır!anmasınt ri- cevap vermedi.. Yalnızca deni. 
leketi olan Baltkesire inecek, ora- ca ettik.. zin çok kötü olduğunu, ilerisini 
da bir kaç gün kaldıktan sonra Bu arada yaJnızca çok ciddr görmenin mlimkUn olmadığını, 
Kütahya - Ankara üzerinden Ga- mUşkUlA.tla kaqılaşacağımızı lıöylc bir hava.da bir deniz tay
ziantebe gidecektir. H. G. 1 düşlinmiyordum. Fakat k~çrr- yaresinin yola çıkmasının ma -

nasız olduğunu telsiz ile bildir_ 
eli. 

Ben cevaben vaziyet her ne 

Vapurculuk şirketinin elin. 
den geleni hakkile yapmış ol
duğunu teslim etmek JAzrmdrr. 
Bu işe sarılmadıkları takdirde 

Amerikan topraklarmda itibar· 
dan dUşeceklerini anlamışlar 

ve lılzım olduğu şekilde çalış_ 

mışlardr .. 

Fakat blitiln bunlara rağmen 
Doktor Griebl Şerburgda Fran_ 
sız polisine teslim edilemedi.. Karadenizliler 

1 kfisat vekaletinden 
kooperatifi istiyorlar 

bir fındık 
olursa olsun bir kere şansımızı Bremen vapuru kaptanının Al. 

manyadan aldığı resmt bir emir 

Geçen sene Yakıt namına Ço
ruh vilayetine yaptığım bir seya. 
hatten dönerken Hopaiılar hayati 
bir ı::1urumdan bahsettiler: 

- Servet menbaxmrz fındık bizi 
Jorç içinde bırakıyor, dediler. 

Cüı::le ilk bakışta garip değil 
:ni? .. Bir servet menbax müstahsil
lerini borç içinde bırakıyor. 

fındıklanmız, Hopanın. Arhanın 
ve Viçenin birkaç tüccarına mev
du gibidir. Zira, şekerimizi, tuzu. 
muzu ondan almış, basmaları on· 
dan temin etmişizdir. Pek tabii bu 
eşyalan veresiye ver;r gibi veri. 
yorlar. 

tecrlibe edeceğimizi, her şeyden 
evvel kendisinin Doktor Griebl'i 
bize iade edip etmeyeceğini bil. 
dirmesini söyledim. 

Kaptan cevap olarak, bu ar -
zumuzun yerine getirilebilmesi 
için vapurun durdurulmasr ve 
bir flika. indirilmesinin elzem 
olduğunu bu vaziyetin ise yol
cuları telJtşa dUşUreceğini, ken_ 
disinin böyle bir mesuliyeti 
yti k lenemfyeceği ni bildirdi.. 

Yapacak bir iş kalmamıştı.. 

Doktor Griebl ne Fransız ne de 
Amerikan zabitasma teslim e · 
dilmeyip doğrudan doğruya AL 

man topraklarında Dremerha. 
ven'c teslim edilmesini bildiri 
yordu .. 

MADAM GR!EBL KOCASININ 

KAÇIRILMASINA YARDIM J 

ETM1ŞM1YD1? 

Çok yakın.dan tanıdığım muhi. 
"- Gaziantep gibi, milli taıi- tin yegane servet menbaının frn_ 

himize kahramanlJc destanlarile dık olduğunu biliyordum. Fakat 
adrnı yazan bir beldeye vali ola- 1 bu çalışkan, cesur ve vatanperver 

rak gitmeği bir mazhariyet diye Türk evlatlarının bu yüzden borca 
~abu? ediyorum. Mülki)>e müfet- girmeleri beni düşündürdü. Derdi 
tişJ.iğim zamanında oralarda bu- inceledim. 

Ostelik pahalı da .. Sonra fındık
lanmız alınır alınmaz torbalarla 
doğru gene onların dükkanlarına 
gider. Para yerine bir hesap pu.. 
sulasr alır, çok defa borçlu çıka-

Vapura kadar gitmek beyhude 
idi.. Tayyareye hacat kalmadı. 
ğrnr haber verdim, vapurun 

Doktor Amcrikada.n ayrıldı

ğının hemen sabahı Madam 
Grlc bl'i isticYap ettiğim zaman 
hakikati söylememişti. Kocası. 
nın yapura bindiği zaman onun 
bir daha geri gelmiyeceğini de 1 

rız.,. kaptanma da yine telsizle mu -
. Karadeniz .h~valisinin bu ıderdi racaat ederek, vapur Şarburg'a biliyordu. Onun hüsnUniyetin. 

cıclden ha:atıdır ve derhal tedbir vasıl olduğu zaman Grlebl'i den şUphe etmemi icabettiren 
ahnması lazımdır. Sayın tktısat F a k tl 1 t 11 t birçok haller vardı. . . . r nsız uvvc er ne es m c 

lunduğum için Gaziantep vilaye- Karadeniz havalisi yurdumu
tini iyi bilirim. Fakat İznıirden zun en verimli bölgelerirııden biri· 
ayrılışım da pek acı oldu. izmirin dir. Tabiatın arızalı, hatta biraz 
samimi ve kadirşinas muhiti, alı- da kısır olması, halkının enerjisi 
~·:ınca ayrılması güç bir muhittir. karşısında istenen her şeyi veri
Bu~::lan maada, !zmirde başka bir yor. Oralarda kurulacak bir mey_ 
hususiyet daha vardır. izmirin va kcnserve fabrikası, bir şarap 
memur kadrosunu dolduran arka- fabrikasr Karadeniz sahillerine 

Teşekkür 
yepyeni bir vücut verecek bir ha
reket yapabilir. Fakat bugün en 
hayati dert fındıktır. ze,·cemin veraıı dolayısiyle cena· 

Son seneler.de ldaha çok xslah e. ze merasimine gelen ,.e mektup ve 
telgrafla taziyede bulunarak derin a· dilerek-verimi arttırılan fındık, en 
cımıza iştirak sureli:yle samimi ala- fakirinden, en zenginine kadar her 
ka gösteren nkraba ve dostlarımıza Karadenizlinin yegane varidatı. 

diş tabebeti mektebinin çok candan dır. Fakat işte onda lda zarar gö
hir bağlılıkla yapmış olclukları hu- rüyor ve borçlanıyor. 
susl merasim içinde başla heyeti 
tedrisiye olmak üzere tekmil meslek- Bir fındık müstahsili yurdu 
n rk:ıdnşlarına ve t:ıbcleri ne sonsuz şöyle anlatmıştr: 
teşekkür ve minnetlerimi arzeılerim. - Fındık sabşından hemen he

KERl.l!E men ellinize para geçmez. Çünkü 

Vekilımız Hüsnü Çakır, bu havali- i lti bfld1 dJ M:ırlıım f.l.riPhl korA!'IT lc•C'h'k . • b 

1 

mes zumunu r m. 
yı ütün .dersleriyle bilirler. Yeni Kaptan cevap olarak, vapur tan sonra, garaja telefon ede -
fmdrk mevsimi gelmek üzere!::lir. Şerburg'a gelince Doktoru giz_ rek şöför istemişti.. 

f
Vedkakletin .. alaca~ı a~i~ bir tedbir 1i kaçak bir yolcu olarak teslim Kendisi otomobil kullanmak 
m ı mustahsıllerını kurtarmış 

edeceğini bildirdi.. bilmerordu .. Bu şöförUn lstic. 
olacaktır. 

iktısat Vekaletinin bu tedbiri, 
fındık satışma bir istikrar temin 

Öğleden sonra Bremen gemi_ vabı bana Madam Griebl'in ko
si kaptanından gelen bir haber,\casr l{a';tıktan sonra büyük bir 

~eceği gibi fiyatları da tanzim V'" ...._, 
edecek, bu suretle tüccarlar, iste- R.J.... 
dikleri gibi halkı istismara fırsat 
bulanuyacaklarl:lır. 

Fındık müstahsilleri, iktısat 

Vekaletinin teşebbüsünü sabırsız
hkla bekliyorlar. 

Geçim vasıtaları yalnız fındık 

olan bu çalışkan halk verimini 
daha arttırmak, toprağına ldaha Baş, Diş, Nezle, Grip, ·Romatizma· 
fazla .v~ daha ~erin bir aşkla sarıl- Nevra l ji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal ke· 
mak ıçın bu hımayeyi bekliyor. 

., N. A. __,. ser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. W 

du ., 
sUktı.netle hareket etmiş ol 
ğunu öğretti.. rl 

Madam Griebl'in hareketle ~ 
garlP sakin, normal idi.. Ancak 

11 
bir hareket yapmıştı. Doktorıı 

(Devamı var) ..,,, 

• VAKiT 
.ı\.BONE l'AR1FES1 

Memleket Alem/ekti 

içinde dı~ırıılO 

Aylı le 95 155 J\r· 
3 aylık 260 425 .. 
6 aylık 475 820 ,, 
1 yıllık 900 1600 .. 

farifeden Balkan Birliıll 

için ayda otuz kuru~ düşü!Or· 
Posta birliğine girmeyen yerlere 
ayda yetml~ beşer kuru~ ıaıll· 
medillr. 

Abone kaydını bildiren ıneli.· 
tup ve telgraf Ocrelinf, abone 
parasının posta veya banka ııe 
yollama ücretini idare kendi ii· 
zerine nJır. 

Türktuenin her posta merke:tndt 

VAKIT'a abone ua:ılır. 

Adres değiştirme ücreti 

25 L.uruştur. 

lLA.N ÜCRETLER) 

Ticaret ilanlarının santirn • 
satırl sondan itibaren ildn saY' 
falarında 40; tc sayfalarda 50 
kuruş; dördüncü sayfada 1; 
ikinci ve üçüncüde 2; birincide 
4; başlık yanı kesmece 5 lirıı• 

dır. 

Büyük. cok devamlı, klişeli, 
renkli ildn verenlere ayrı ayrl 
indirmeler yapılır. Resmt Ulnla· 
rın santim • satırı 30 kuruştur. 

TİCARi MAHIYETIE OLMIYAZ" 
KÜÇÜK iLANLAR 

Uır defa 30, iki defası 50, Oç 
defası 65, dört defası 75 ve orı 

defası 100 kuruştur. Oc aylık 
iUln verenlerin bir defası bed:ı· 
vaoır. IJorı sııLu 1 ısı::..,ı::u ııduı•" ... 
fazla satırları beş kuruştan he· 
sap edilir. 

llfzmet kuponu gellrenıert 
küçük iltin tarifesi uüzde 25 
indirilir. 

\'akıt hem doğrudan rloğru· 

ya kendi idare yerinde, hem An· 

k:ıra caddesinde Vakıl Yurdu 
altında KEMALEDDiN tRE!'\ 

llln Bürosu eliyle IHin kabul 
eder. (Büronun ltltfonıı: 20335) 

Alemdar sınaması 
. tKt FiLM 

Brodvay kuklası 
A kdeniz korsanları 

= 
r ~' ' ~.,. • 

Karamazof Ka.Tdeşler 
onu tutup dışarı atarlar. Dimitri, belki 
de daha sonra hakim olur. Çünkü en iyi 
hakimlerin felaket görenler arsından 

çıktığı meşhurdur. Hem, herkeste az· 
çok kenl::line göre bir ruh hastalığı var
dır. Ben, siz, herkes, bütün dünya böy. 
ledir. Mesela: Bir adam elinde saziyle 
şarkı söylerken, ansrzm içinden bir kin 
fışkırır, eline geçirdiği bir tabanca ile 
önüne ilk çıkan adamı öD:Iürür. Mahke
me, bu cinayeti ihtiyar ve şuur .dışında 
görüp katili cezai ehliyetten mahrum 
tutar. Bunu pek yakında okudum. Bü. 
tün dc·ktorlar, onun masumluğunda bir. 
leşmişlcrdi. Bir başka misal ide bizim 
''Liz" dir işte. Onun da böyle hasta bir 
tarafx var. Dün ve evvelki gün beni ağ
lattı .durdu. Şimdi anlıyorum ki bu hal, 

namuslusu olarak tanıdığım halde .. Dü. 
şünün ki, benim haberim olmadan o da 
gelip Lizle görüşmüş. 

Aliyoşa, şaşkınlıktan dilini yutacak 
bir telaşla: 

neden bana gelmiyor ~a, boyuna ona 
musallat oluyor bilmem ... Ogün, ertesi 
gün, daha ertesi gün buhran sürdü. ve 
nihayet dün ansızın bir başka sima bağ· 
la.dı. Yüzüme karşı : 

Yazan: DostoyavsKi 
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Diye inliyordu. Fakat işledi bu dna. 
yeti. Marazi bir tutkunluk içinlde oldtt
ğu apaçık görünüyordu. Her halde ha
kimler onu affedeceklerdir. 

için.de sabırsızlık ve heyecanı artan 
Aliyoşa: 

- Canım, dcıdi; Dimitri katil değil
dir. 

- Biliyorum. biliyorum, öldüren 
Grigoridir. 

- Grigori mi? .. Ne münasebet? 
- Evet, evet katil odur. Dimitrinin 

vurduğu havaneliyle düşüp bayıldıktan 
sonra, kendine gelip ide kapıyı açık bu
lunca koşup cinayeti işledi. 

- Peki ama buna ne sebep vr? Gri. 
gori, babamı ne diye öldürecek? 

- Marazi bir buhranın tesiri altında 
y2pmrşt1r bu işi... Başına inen tokmak, 
o:ıu böyle bir buhrana uğratmıştır ... 
Kudurunca kan .dökmek ihtiyacını duy
du ve ~~:lürdü. Gerçi cinayeti işlediği. 
r.e dair hiç bir şey söylemiyor. Ama 
belki de unutmu1tur. Kendinde değil. 
ken vurdu. Şimdi hatırlarruyor. Yalnız 

• asabi bir buhrandan başka bir şey de
ği:ıdir. Ah şu Liz, çok fazla üzüyor be
ni.. Ç ldırdx galiba ... Sizi acaba ne diye 
çağırttı yine? ... Yoksa kendiliğinizden 
mi gel.diniz? 

şu var ki cinayeti Dimitrinin yapmış ol
ması, daha hayırl~::lır. Siz, benim Gri
goriden bahsetmeme bakmayınız. Bana 
kalırsa, babanızı Dimitri öldürdü. Böy
le oluşu da iyidir. Zannetmeyiniz, ki 
ben, bir babanın evlat eliyle ö~::lürülme. 
sini uygun buluyorum. Bilakis, isterim, 
ki çocuklar kendilerine vücut verenle
re karşı saygı ve sevgi beslesinler. Eğer 
Dimi~ri bu işi yapmxşsa, şüphesiz bilmi. 
yerek, kendine sahip olam•yarak yap. 
mıştır. Böyle bir şuursuzluk içinde iş
lenen cinayetlerin ise cezası yoktur, Ye- • 
ni adliyemizin kanunları, insanlara mu
sallat olan zaafları bilir. Bu kanun, beL 
ki de yeni değil, eskidir ... Fakat ben da
ha henüz tdün öğrendim. Telaşla size 
haber yollayışrm da bu yüzdendir. Mah
keme beraet karan verirse, tahliye olun. 
duğu gece adliyenin şerefine bir ziyafet 
vererek bütün bildikleri de davet d:lc
ceğim. 

:C!mitrinin bize fenalık yapacağım 

ummuyorum. Amma kalabalık olacağı 
için şayet bir tehlike ile karşılaşırsak, 

Aliyoşa kati bir tavırla : 

- O çağırmış .. Gidip müsaadenizle 
görüşeceğim. 

l\'faJ:lam Koklakov, ağlayarak : 

- Ah sevgili Aleksi, b::tün mesele 
işte burada .. Allah bilir, ki size b:itün 
kalbim ve vicdanımla eminim. Hatta 
kızımın bana haber vermeden sizi çağır. 
masmı bile hoş görüyorum. Ağabeyiniz 
!vana asla böyle bir emniyet göstere
mem. Hem onu da gen~lerin en mert ve 

- Yok camm? .. Ne vakıt oldu bu iş? 
Diye sordu. 
- Hepsini söyliyec.eğim . Zaten sizi 

bunun için çağırtmıştım. Fakat araya 
başka laflar karıştı. Moskovadan .döne
liberi ivan, iki kere bize geldi. Bu, es
ki bir tanıdığı ziyaret gibi bir muaşeret 
icabına uyarak yapılmıştı. Öteki gelişi 

pek yakındır. Katyanın bizt::le olduğunu 
öğrenip gelmişti. Geçen defaki hadise
ler.den sonra, zaten sık s k ziyaretlerini 
de beklemiyord:Jm doğrusu. 

Fakt bir gün ansızın ve hayretle öğ. 
rendim ki, İvan bize gelmiş ve kızım 
Lizle "beş !dakika görüşüp gitmiştir. 

Bunu, ben üstünden üç gün geçtikten 
sonra ancak "Glafir., den öğrendim. 

Ş:ışılacak şey .değil mi? 
Lizi çağırıp scrdum. Gülmeğe başla

dı ve: 
- Sizi uyuyor sanmrş, gelip sıhhati. 

nizi benden sordu. 
Cevabını verl:li. 
Belki de bütün mesele hakıkate!'l 

buııc1an ibarettir. Yalnız şu Liz, beni 
artık pek fazla üzmeğe başladı .. Dört 
gün evvel sizinle görüştüğü günün ak. 
şamr, lıir sinir nöbetine tutuldu, Ağla· 
yıp, inledi, durc.lu... Şu sinir nöbetleri 

- ivan Fiyodoroviçin yüzünü gör
mek istemiyorum 1 Gelmesin buraya 1 
Kapat evimizin kapısını ona! 

Diye bağırdı. şaşıp kalmıştım. 

- Peki ama, niçin? Nasıl bir sebeple 
bu kadar zeki, terbiyeli ve bilgili sonra 
da felaketzede bir adama bu hakareti 
edeyim? 
Derneğe mecbur oldum. Bu sözlerime 

karşı katıla katıla güldü. Hem yarala
yıcı, incitici bir kahkaha ile güldü. Ben, 
ondaki bu değişmeyi görünce sevindim. 
Sinir 'nöbetinin yatışmasına hizmet et
tiğimi san·yordum. Belki bu sayede 
buhrandan kurtulacaktr. Zaten İvanın 
benim haberim olmadan kızımı ziyaret 
gibi acaip bir harekette bulunuşunu hiç 
beğenmemiştim. O nu kabul etmemeği 
düşünüyordum. Hatta bunu nasıl ve ni
çin yaptığını da kendisinl:ien sormağı 
tasarlamıştım. 

Bu sabah, Liz ters tarafından kalktı. 

"Jüli" ye bağırıp çağırdı. Bununla dı 
kalm:yarak kızın yüzüne tokat attı. Ne 
fena,, ne canavarca bir hareket değil 
mi? Ben, hizmetçilerime "siz,, diye hi
tap d;lerken, onun böyle bir şey yap
ması gücüme gitti. Ama bir saat sonrı 

Liz, Jüliy\ kucaklayıp öptü. Devamı vaı 
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Büyük MIOlô ~oman 

' iiiiAN····sONu 
'19 -
'&e -Yanatın gibi gözlüklü, 
~ sakallı kimler var Be. 
~ &arda, düşünelim baka. 
erdiğin eşkal tercümanı 

hil.ınayun ve Teşrifatı umu 
~ atufetlfı İbrahim Ra
~e temas ediyor aına böy. 
"<lbasct müşarünileyhten 
değildir; eltafı scniyeye 

if ~dandır. Meselen (mu. 
lihar) nişanı zişanı hayli tb ,hatta Darüssaadeti şe. 
sı Gani ağa hazretlerin. 

a!Okken, rütbei bfila rical
"C&Stnda bir benim, bir de 
~iyei sadakat defineleri • 
;'Jlk kılll'\IlllŞtır. 

Cebine attı; altın ve el. 
~tkalı tabakasından bir si. 
~ktı. Bir tanesini fırlattı : 
.rci, yak! .. 
1 koltuğun altına düşen 
h ~ aramada .• 
ırak onu! .. 

tt~ne daha attı. Rengi ye. 
lır gibi olmu.~; müsterih-

() (a pointe) sakallı rezi. 
İnin kim olduğunu öğren. 

C>lay. nlabeynci Faik Bey 
~~ ser kuyumcu Haronaçi 
llsuma t emaneti Tercüme 
~ tnUdür muavini J:ık Bey. 

kik ederim .. Rumelihisa. 
~lince, hat:Jrlat. esaddıka. 
,ikiler vardı orada ? 

) 

~bekte ecnebiler de müte. 
r; Hisarda da Ko11eijn 
lcrj çoktur. Vakıa Ame. 

r matruıitur, sakal taşı • 
Ve lakin müstesnaları bu

ir. Onlardan biri olmasın! 
i avanak mı? (Muhtemel) 
te işi çıkmaza soksun. Der. 
ldı: 

~sla ! .. Eminim ki muma • 

er yine öfkeli öfkeli açıl • 

Sermet Muhtar 
Sefaretlerden gelen misa -

fir mösyönün vakti yokmuş; gi. 
deceğim, diyor. 

Necip Melhame, alelacele çıktı 
dışarı. 

Karşıda, ziyaretçilere mahsus 
içiçe iki oda vardı. lçcridekinin 
döşemesi dayaması oldukça ra. 
bıtah, ecnebi kimselere ve mer. 
iyülhatırlara mahsustu. 

Belçika tercümanı orada, iki 
eli arkasında, sabrı tükenmiş 

halde geziniyordu. Necip Melha
me telaş ve heyecanını belli eL 
memeğe çalışarak:, neşeli ve gü. 
!er yüzle yanma girdi. Gayet sa. 
mimiyetle elini uzattı. 

Tokalaştılar. Dilin kemiği yok, 
mantarın da kıtlığına kıran gir
memiş. 

- Affet mon baron, şerami, di. 
yordu, majeste bana son derece. 
de komplike bir keyfiyet havale 
etti... "Kulağına sokularak:,. 
Aııtr nu ve sizin gibi bir dosttan 
gizliyecek değilim. (Küveyt) işi. 

ne müteallik bir yığın evrak. 
Bunları minüsiyözöman tetkik e. 
deceğim. (La Porte) tarafından 
Büyük Britanya hükumetine ve. 
rilccek not verbali bizzat beni ka
leme alacağım. Notr Otes müsta. 
celen ikmaline muntazır. Ma pa. 
rol sabahtanberi ağzıma bir şey 
koymadım ... 

Altmış altıya bağlanmış olan 
baron, 

- Pardon, o halde şimdi sizi 
işgal etmeyim; yarın gelirim, 
görüşürüz! .. diyerek çıkıp gitti. 

Necip Melhame odasına. dön. 
dil. Corci kapının yanında tıpkı 
salta durmuş fino. 

Onu o halde görünce, sakallı 
yüz buruşturdu: 

- Seremoninin şimdi sırası de. 
Pıl nİıır· dsiliıı =-rıuı.o.ld~ ..,...,.. 
hallelailecc1t rtbktaiar var .. 

Ayakta dolaşmada, gah tepe 
kaşımada, gah parmağı şakağm. 
da; çoğu fransızca kelimeler o
larak mırıldarunada: 

- Ötekiler (negligeable); ikin 
ci, üçüncü plana. kalır. Direktif 

RADYO 
7 - 6 - 939 Çarşamba 

12.30 Program. 12.35 Türk müzi 
ği - Pl. 13 Memleket saat ayarı, a
jans n meteoroloji haberleri. 13.15 
- 14 Miizik (Riyaseti Cumhur b:ınılo· 

su - Şef: İhsnn Künçer) 1 - A. Tho. 
mas • Hamlet operasından prelüd Y<' 
marş. 2 - St. Snens - "Cez:ıir sültı" 
nin 3 üncü parçası. 3 - P. Popy . 
Provnns e~lentisl (uvertür). 4 - La· 
come • "Kotiyon" (Orkestra süiti). 
a) Griş. b) Şampanya b:ırdaJlı. c) 
Tatlı mükaleme. ç) Kordelalar '\'e 
davulcular. d) Serpantin - Vals. 19 
Program. l!l.Q:; Müzik (Str:ıussuıı 

bir valsi) Pl. 19.15 Türk ınü1.i~i (Fa. 
sıl lıeyeti) . 20 l\ll•mlcket snnt ayurı. 

ajans ve meteoroloji haberleri. 20.15 
Neşeli plaklar • H. 20.20 Türk ınüzi. 
gı: 1 - Osman be~ in - S:ıbn pcşrevı. 
2 - Dedenin - Saba şarkı - Glışeylt> 
gel bülbülleri. 3 - Aşık Mustafnnın 
• Sıılıa şarkı - Bir esmere göniil ver· 
dlnı. 4 - Kôzım Us'un ·Hüzzam şar. 
kı _ Benzemezsin kimseye. S - Ke· 
mau taksimi. G - Jlnlk türküsil - İn
dim dağdan ovaya. 8 - Mehmet Na 
sihin - Hicazkl'ır şarkı - Görmezsem 
eğer. 9 - Refik Fersanın - Rast şar
kı • Yakdı cihanı ateşin. 21 Konuş
ma. 21.15 Müzik (Saksefon soloları -
Nihat E'>engin). 21.45 Haftalık post:ı 
kutusu. 22 Müzik (Küçük orkestra -
Şef: Necip Aşkın): 1 - Ilanns Lölır 
• Hülya gecesi (\'als). 2 - Micheli -
ltalya şarkıları (Potpuri). 3 - Dern
harcl Kutsch - Çigan Cantazisl. 4 -
Karı nıume - Güneşde (Vals). 5 -
Sclımalstich - Ormanda aşk. 6 - Pc
tcr Eries - Leifö·oner asker. 7 -
Paul I.incke • Veniis (Vals) . 23 Son 
ajans haberleri, ziraat, esham, tah· 
\'iliıt, kambiyo - nukut borsası (fi
yat). 23.20 Müzik (Cazband - Pi.). 
23.55 • 24 Yarınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

l'rooranı 1'iir/.:iye saati ii:uine 
ue üjjleden sonrul\i saat olarak veril
miştir: 

9. 

9.30 

9.30 

9.40 
9.15 

OPERALAR VE SEXFO:'\l 
KOXSERLERl 

Londra (N'.): "Olello" (Ver
di). 
Napoli grupu: "Xorına'' (Del. 
lini) . • 
.Strasburg: "Bitmemiş senCo· 
I' i" (Şubert) "Orfeus" (Liszl) 
Leipzig: llcclhoven, Şunıann. 
Monte Ceneri: "ScvHlıı Der-
ı.n:n- tnossı111/. 

9.45 Hennes~ Deelhoven, Drnrjak. 
11 .10 Prağ: Orkestra, keman, vlyo· 

la, soprano. 
ODA ~IUSIKISl \'E KOXSEHLER 

6.5 Istokholm: Klarinet, filüt, pi-
yan o. 

7.25 Derlin (L'zun d.) Piyano kon· 
seri. 

5 - VAKiT 7 HAZiRAN 1939 

Thet is faciası 
n·asıl o ldu 

Gemi mürettebatı niçin kurtarı lamadı 
Müthiş kazada 
ölümün pençe
sinden müşkilat
la yaka sıyıran 

bir tayfa anlaflyor 
Dün sabahki posta ile gelen Av

rupa gazeteleri, birkaç gün evvel 
İngiltere sahillerinde yüze yakm 
adamın en feci bir şerait altında 

ölümiyle neticelenen korkunç de· 
nizaltı kazasının tüyler ürpertici 
tafsilatı ile doludur. 

Facianın akebinide vak'a yerine 
yetişen bir Fransız muhabiri ga· 
zetesine yolladr ğı yazıda şöyle di. 
yor : 

"Cuma sabahı, Davis aleti sa
yesinde, batmış denizaltının üç 
adamı suyun yüzüne çıktrlar. Kur 
tarma işiyle uğraşan romorkör • 
terden biri tarafından alındıkları 

zaman üçü de yan baygın bir hal
de bulunuyorlardı. Saat onda ge
ne Davis aletiyle bir dördüncü ka
zazede suyun yüzüne çıktı. Gene 
yarı baygın olan bu adamın, zehir 
li gazle zehirlendiği açıkça belli 
oluyordu. Bu adam, batan denizal· 
tının içindeki en iriyan ve gürbüz 
bir bahriyeliydi. 

İsmi Frankşov olan bu adam, 
tahtelbahirin yapıldığı tezgah -
larda ustabaşılık ediyordu. 

Güçlükle kendine geldi. Ve göz 
lerini açar açmaz ilk sözü şu ol. 
du: 
"- öbür arkadaşlar için çok az 

ümit var!.,, 
B 11 sı.-W~ f)cibi_2$!tüıı 

gayretiyle çal~ıyordu. Pran'lCşov, 
yavaş yavaş kendine geldi. Göz
lerinden yaşlar boşanarak, deniz 
altı battıktan sonra şahit olduğu 
korkunç ve feci manzarayı şöyle 

anlattı: 

Culrı •ı geminin 7>ıç tarafmclan al fı melt'eZik bir kısım cezir olup 
sular alçalınca böyle nıeydana çıhmı§tır. 

lif kompartimanlara dağılarak ze. 
hirlenmeyi geciktirmeğe çalışıyor 

lardı. Fakat bütün bunlara rağ
men hepsinin muhakkak bir ölü· 

me mahkum oldukları açıkça gö
rülüyordu. Şunu da söyleyeyim 
ki her şeye rağmen, hiç kimse so
ğu'kkanlılığım kaybetmemiş, en 
ufak bir panik hareketi bile olma-
mıştı. 

.Gemiyi terkederken en son ıda· 
kikada edin.eliğim intiba, zavallı 
dostlarımın pek yakında zehirle· 
nerek tamamen mahvolacakların-
dan ibaret kaldı .. ,, 

Biraz sonra Frankşov, anlattık 

!arına şunları ilave etti: 

şündükçe, tüylerimiz i,irperiyor ~ 

Saat ikiye doğru bir dalgıç, 

Theisden tekneye vurulan bazı 

darbeler \:luyduğunu söyleyince, 
içerdekilerin henüz yaşadığı anla
şılıyor. 

Ve o za~ana kadar devam eden 
l>lü sessizliği hirdenbire geçiyor. 
Her taraftan (Hurra) diye bağın. 
yorlar. 

Kurtarma ekipi bir kat daha faz
la gayret sarf ederek işine deyam e· 
diyor. 

Biraz sonra, yeni bir hayadis her 
kesi gene hüzne boğuyor: • 

Suyun yUzUne Uç adam çıkmış, 

fakat üçü de boğulmu§tur. 
"- Kaza olduktan biraz sonra, Bu üç adam, yukarda Frank Sa-

Kiosk aleti vasıtasile kurtulmak viıı sözleri arasında bahsettiği za. 
istiyen üç adamın akibeti pek fe- vallılardır ..• 

ci oldu. iki!ii derhal boğuMular. Daha sonra, sabaha karşı tayya-
O~üncüaü ia• deli oldu. ,. yarelerle gönderilen dalgıç ekipi 

Kaza yerinde dolaşan gazete· yetişti. Bunlar vaktiyle Alman do
cilerden biri gördüklerini şöyle 

anlatıyor: ~erkum, mel'un, canavar 
ı mevcutken mumaileyh 
İni izafe ne oluyor? 

trninim ki merkum, mel'un, 
ar da, rüfekası da Deraliye
liın ve eshabı rütbe ve 

iden idiler. 
Şar bey tepe kaşıyor, be. 

111~Calıyor, Boğaziçiııdeki bü
~halleri gözünün önüne 

her halde (barbu) da bidayeten 8. 
bu (cnigme) i (dechifrc) etmek ıo. 
lazım ... 

Eyfel kulesi: Piyano, şarkı. 
Torino grupu: Kuartet, pi. 
yan o. 

"- Kaza olduktan biraz sonra, 
arka\Iaşların karanlıkta gidip gel 
diklerini işitiyordum. Kimsede te· 
!aş yoktu. Hepsi de soğukkanlılı · 
ğını muhafaza ediyordu. O kadar 
ki, saatler geçtikçe ölüm tehlike. 
si yaklaştığı halde, içlerinde ga
yet tabii bir halde spor hadisele • 
rinin münakaşasını yapanlar gö
rülüyordu. 

"- Liverpoldan 20 mil uzak· 
t"aki Birkenhad körfezinde bir 
yığın gemi toplanmış, batan The
is deniz altısını kurtarmağa çalışı
yorlar. Sakin ve güzel bir gece .. 

Etraftaki gemilerin kuvvetli 
projektörleri ve ayın parlak ışığı 

körfezin her tarafını gündüz gibi 
aydınlatmış. Bir tarafta dalgıçlar 
suya inip çıkıyorlardı. 

nanmasmnın yüzdürülmcsinde çalış 
mış ustalardı. llk iş oltırak, daha 
fena vaziyete girmemesini temin 
için Tetisin gövdesini kuvvetli ha
latlarla bağladılar. Sabaha kadar 
neticesiz çalışma devam ettl. Sa -
hah olunca, Davis aletleriyle kur. 
tulan birkaç kişi bUtün yorgunluk
ları unutturdu ve kurtarma işine 
umumi bir §evkle tekrar başlanıldı. 

ğe çabalıyordu. 
lda yine tık! .. tık!.. 
· işliyor ama nesine la. 
l\Iakamdaki artık otura. 

~lnı.uş, yerinden kalkmıştı. 
iı ga.h tepesinde, gfıh şa. 
~ , odada dolaşmada; türk. 

l>ça, frenkçe küfürler sa . 
a. 
daha kuvvetli vuruldu. 

"1ıtre ! .. 
er süklüm püklüm girdi: 

Tabakasını çıkardı. Ağzına bir 
sigara soktu. Yine söyleniyor: 

- Bebek, Rumelihisarı (tour 
de coquin) de olabilir ... Sakal da 
belki (postiche) tir, gözlük ha. 
keza. Çehre değiı?tirmeğe, mak. 
yaja vesile ... 

Sigarayı çekiyor, çekiyor, hiç 
yakmadığından haberi yok, sön. 
dü zannediyor. Yere atıp bastı, 

bir tan.esini daha aldı. Dolaşırken 
nihayet farkına vardı: 

- Cerci, kibritini ver!. 
(Devamı var) 

10. \'ıırşova: Chopin. 
11.35 Hamburg: Piyano. 

IIAF1F MUSiKi \'E OPERETLER 
8. Viyana: "Veneı.likte bir gece" 

(Strauss). 
8.30 Varşova: Hafif musiki. 
9. PraJ:: "Musikide tabiat". 
9.15 Frankfurt: Varyete musikisi. 
9.20 Dratisl:ıva: Hafif musiki. 
9.45 Sotıens: Orkestra. 

10. Roma grupu~ "Frühlingslft". 
11. Varşova: Hafif orkestra. 
11.15 Dükreş: Orkestra. 
t 1.30 Birçok Alman istasyonları · 

Hafif musiki. 
12.30 Iluclapeşle: Çigan orkc$I rası. 

Fakat zehirlenmek tehlikesi ar. 
tık bütün korkunçluğu ile kendini 
göstermeğe başlayınca, Davis a
letlerini kullanmak üzere hazırlık 
başladı. Ben gemiden ayrılırken, 

zehirli gatler tesirini bütün şid· 
detiyle göstermeğe başalmıştı. 

Mürettebatın bir kısmı muhte-

Nihayet suların alçaldrğı sa:ıt 

geldi. Ve diklemesine saplanmrş 

olan Theisin kıç taran 6 metre ka 
dar suyun yüzüne çıktı. 

Saatler geçiyor, sabah yaklaşr 
yor .. Fakat kazazede geminin mü
rettebatından hiçbir haber yok ... 
Bu güzel ve sakin yaz gecesinde, 
üzerinde dolaştığımız suların altın 
da 94 adamın müthiş bir ölümle 
karşı karşıya bulunduğunu dil • 

Tetisin alçalmış olan suların U -
zerinde duran kuyruğuna yaklaşan 
bir gemiden Mors i'.iarctlerine uyu. 
larnk vurulmağa. ba.§landı. Böylece 
bir muhavereye girişilmek isten! -
yordu. 

Gemidekiler bu işaretlere eevab 
verdiler. Vaıı:lyetlerinin ümit.sız oL 
duğunu söylfiyorlardı. 

Kuvvetli romorkörler, gövdesine 
takılan kuvvetli halatlar sayesinde 
' Tetis'i var hızlariyle çekiyor ve 

(Lutfe>ı sayfayı çeviriniz) 

felaketzedeleri ne şekilde kurtarılabiliyor 

~l:ıya uğramış denizaltı gemilerinden nasıl Jrnrlulmak milm'kün ol· 
lı söslcrcn bir resmi, dünkü gazetemizde gördünüz. O resim, talı· 
ttnı adı verilen Te sekiz dokuz kişiyi birden kurlannağa mahsus 

'ltır. Daha önce hatan Amerikan denizaltı gemisinin miireıteb:ılı
nrmağa ~ :ırnmı5lır. Yııknrıki iilel i e, ' 'D ı\ i deniz:ıltı kurtrırış ei. 
tcsnıiye olun:ın bir ı.lıı1cr kurtuluş \asıt.tsıı.lır ki, yüz lıir mürelle-

, 
halla b:ıtan İngiliz 'denizaltı gemisin d<'n beş kişinin kurtulmasına yara
ını~tır. 

Du cihaz, yukarıdaki resimlerde sır:ı i!e gürüldü~ü g!bi, evveld ıi
yilip ,·iicurln sıkı sıkı bağlanıyor. İkinci resim; denizaltı gemisinin knr
tulu' odasını içeri su dolnıaclıın evvel gBstermcktedir. 

Üçüncü resim; içerisine su dolan odadan cıkışı gösteriyor .. 

Dördtincn resim, suyun sathına "do~nı t>ı1'ıŞ1 fesl>it ctmlşlfr. "(11a re
sim su içinde alınmıştır.) 

Be!}lncl resimde, kuaıede suyun talhınd• görülüyor. DaTis clh:ızı ha 
esnada "Can kurtaran c-eketi" veziresini aörmekte \'c knzaıede~i su fis· 
tünde tutmaktadır. 

.(Telis faciasına ait talık/katı ve "dinci sauf anıı:da bulacaksını:.)4 
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Garip bir hadise1 HükOmefimiz 
Müstakil ırrupta Bir ev sahibi, kiracısının Son Fransız teklifleriRi 

•·-- Heyecanh Zabıta Romam ._. ... 

s.o.s • J d eşyalarını pencereden attı tetkik ediyor 
s e e 1 m y a p 1 ı P:"galUda garip hi• hAdioc oL bup=~~~h& ~\t:!nnot'~:·~:;.~:::::I lngilizceden Çeviren: H. MÜNiR 

(Baştarafı 1 incide) C. H. P. ~tüstakil Grupu Reis. \'ekil- muş ur. vaziyet hakkındaki izahatını dinle-j 
li~inden: ı Pangaltıda Çayır sokağında otu- mişllr. --- _ 11 _ 

Devlet sanayiinin gerek kuruluşu iki gü od 
k . 1 i 1 1 • . • 1 1 - C. H. P. Deftişmez Genel naş. ran Hayganao evve 'n asmt Hariciye nazırı, Türk hfikOmetinin L . ,. . . . 

1 
;ai 

ve gere ış ey ş ş erının tanzım ne knnı, Partinin Bfı,·ük Millet ~leclisi 1 kilitlemi~ ve Kad.ık5yUnde bir tanı_ son Fransız tekllrierini tetkik etmek eıaınıer ın admı ıptenler, hır iki memur göndermek e, T 
dair Kütahya Mebusu Alüecldin Tirit J b l t k ~- b ı d k z--ı d Jd g .. ul\I ~füslnkll Grupu Reis Yekillilline fs. dıgrv na misafir g1+ ..... ıatlr. üzere olduiıunu bilditmi .. tlr. esrar u u u arşıarnua u un u - ne uu a üımüt o U 
oğlu tarafından ''edlmiş olan takrl- ıs ~ ., 
rin de bu komisyona te\'dli tezekkür tnnbul Mebusu Ali R6nl\ Tarhanı in- Nazır demiştri ki: tarını ıezerlerdi. Lesainger emni- bülıcmetmiıti. 
kılındı. tihap buyunnuşlardır. Gece sarhoş olarak eve dönen Sovyeller Birli~i ile bir anıa,ma yeti umumiyenin bqlıc.a mevzuu Bununla beraber, iki rot:flJfll' 

2 - Parti Müstakil Grupu, bugün, ev sahibi Mina.syan kiracısmm 1 akdi ha~k~nda Paris ile Londra ara- idi. tıte ti~ de baıkomiser Mak fi gelmemitti. Ayrıca ne ~.A lk 
Bundan sonra Büyük Millet Mecli- 6 6 939 t 17 30 d t 1 k evde olmadığını anlaymca birden- sındıı goru,meler cereyan etmekte- l{a t'' . . ... d .. .nd Le d la . eııuflP""ıı 

sinin 7 • 6 • 939 tarihindeki içtima • • saa · 8 op anıra bir kr%mış d k kırdık. dir. Geçilmez hiç bir engelin Sovyel r ı nın onun e, uzen e a. e elmaı n getirert1 r'itl' 
ruzn:ımesine dnhil kanun lAyih:ıla. idare heyetine Konya Mebusu A~l R~- e ve 0 a apııımı lıilkQmeti ile bir anla~maya mani 0 • ıinger'in adı yazılı olan bir 'Jctğıt Yalnı.r:, üzerinde Lessinge f 
rından devlet de\'nfr ve milessesatı za Tfirel, Mu!ıla Mebusu Hilsnu Kı- tan sonra içeri girerek bUtlln eo- lacaAını zannetmiyorum. parçaıı görülüyordu. mi bulunan bir kağıt parçası 
baremlerine alt olnnlarının evvele- tapçı ve Rize Mebusu Fuad Slrmeni yaları pencereden sokağa atmağa .. Bu kağıt parçur ''Romantik,, mitti . .A 
mirde tetkik "e intacı hakkındaki seçmiş ve ruznamedekl dljler maddi.'· batl&nu§trr. Gilriiltilye koı,uşanlar Londra, 6 (A.A.} - Dun Çember. · · "K k M · d d M~murlar vapurda /J~ııl,- 1 ... 

· . · !aynin riyasetinde toplanan nazırlar gemısıne aypa arı,, a ın a "'lllt 
B:ışvekilln teklifı, cereyan eden mfi. lerı müzakere ederek 8 • 6 - 930 per· Mına.sı, ellerini camlarla kesmiş k •1 • 1 .11 • •ı k • . bir km tevkif irin gönderilmia. o.. Minter adında bir lcıı: butııl~ 

k den Ve bu lıususta so·z 1 bl b - ü l 1" de toplanmak u" omı e~ı ngı erenın ., os o~ aı:a ve. :6 :6 Ilı..'. 
za ere 8 an r şem ~ ~un sa.a " . . - bir halde yakala.m!§lardır. Soruldu- receği ce\.·ap hakkında kat'l bfr k . lan iki memur tarafından getiril· ve ondan, elmasların, !U'. .ti :'1111 
çok hatiplerin mütalealnrından son· zere ıçtımaa nıh:ıyet vermıştır. • bibi "H kL a bl"~ J 
ra 12 haziran pazartesi içtimaına ka. gu zaman ev sa ayganoş rar illihaz etmemiştir. Sovyet malı. mitti. isminde birisinin üzerirlde 9" 
dar bu ltıyihıılar üzerinde meclis ft. Barem ç 1 km a- rasmı vermiyordu. Ben de hazır o fillerince söylendiAine göre Moskova Kaypak Mariyi bir elmas hıraı lığı duğunu öğrenmişlerdi. M•". ti ~ 
zasına tetkikat icra edebilmeleri irin evde yokken eşyalarını dI§&n ata- cevabında İngiliz • Fransız teklif. d 1 • 1 A 'ka ı· . t z. bunu ı'•ı·tir· ı"•ı·tme• deb~tli A. ~t ~. 

" !erini nokta nokta tetkik etmekle· 0 ayılly e men po ısı, ngıl- s ıı "' 'S- ,, "Q&ı" 
va.kıt bırakılması ve o gfinün ruzna· dan evvel yım dedim,, cevabını vermiştir. dir. • tere polisin.den istiyordu. Bu kı- sılı:ılmıftr. Çünkü RaynıoııD1 • .ı. ' 
mesine alınması umumt heyetçe tas- ,.,, W 1 vip olundu. HAd.iseyi haber alan Haygan()f Moskova h!lktlmeti, bu tekliflerin ıın, Toni Ferrari adında bir a.r:ılı nın, Lessinger tarafından .~ Çİ 

Bazı mu .. esseseler evine dönmüı ve eşyalannı yüzük muhtelif kısımlarını kabul veya ta. haydut namına hareket ettiği öğ. dığmı biliyordu. ~ 1' ın 
Bugünün ruzn:ımesine dahil mad- d 'l t kt d' s 1 f d uSl 5· L 

delerden muhtelir mevzuları ihtiva 1 ve bileziklerin kaybolduğunu iddia .ı eme. e ı~ •. ovyet.er tara ın en renilmitti. Uzerinde çalınııut el- Fakat memurlar vapur-~ -.ı 
eden Muş Mebusu H:ıkkı Kılıcoğlu· memur arına zam etmiştir. )apılan en muhım tadııııt şunlardır: maslar bulunduğu kanaati vartiı. vertesinde yemek yiyen lUf'."..Jı ~ 
nun ve Satlye binasının satın alın· yaptılar 1 - Moskova, itilAfla milletler ce- İngiltere zabıtası bu kızı yakala. du da bulmuşlardı. Ve Ra~,. 'ııi Polis, Minası yakalıyarak tahkl- · · blll ... 
ması hakkında Antalya Mebusu Ra- m~.yetı mukave.lennmesi arasında bir yıp elmaslarla birlikte Amerilcaya elmasların kendi Uzerirldc ıtJ -4 ili~ 

kata başlamıştır. b t t d " ta.. ' slh Kaplanın takrlrlerinln müzake_ Ankara, 6 (Hususi) - B:ınkalnr ~un:ıse .e esıs e en kısma ait met· iade edecekti, duğunu itiraf etmişti. lla -; 'il 
resi umumt heyetçe gelecek haftaki b:ıreml çerçevesi içine giren bazı --<>- nın yenıden tanzim edilmesini lek- · · b' et 

k 1 d lir etmektedir. Yani metind . Bu mesele, tncıliz zabıtuınca sası üzerindeki biradan ır 'rı! 
icllmaa tnlik olundu. müesseseler, IAyihn, kanun mahiye. Uç çocu yara an 1 .. e. gayet basit idi. Hattı. Mak Karti dak da memur misafirlerine 1," lft 

Bunu müleakıp söz alan JiarJciye tini almııdan ev,·cl bir kısım memur. . ... mukavelename prensiplerinin etmi•, aonra bira a.i•esini d •I' ~ 
Vekili Şükrü Saarco~lu, son on beş larına zomlar yapmışlardır. Bundan DUn oehrlmlzde Uç kUçUk çocu- galebesini lemin için vo mukavele- I :6 :ı :6 • c • k. 
gün zıırfındııki harici ''C siyasi ıne- m:ıksat bareme göre, maaşlar yeni- ğun yaralanmaaile neticelenen namenin ruhuna uygun olarak imza· spanyadan dönen kapayarak güverteden deniJ .'ili 
sall ve mlinasebııta ait uzun izahat ,.e, d~n tesb_ll edilirken olacnAı derece· muhtelif kazalar olmU1tur. farını koyan 3 devletin teahhüllerl .. " Almanlar mıştı. rff°' le 
beyanatla bulundu ve sorulan sual. nın fcYkınde mııaş alanlardan farkın . . denilmektedir ki, bu suretle mukaYe- Sonra memurlar, Rayrno "- ~ 
lere icap eden fzııhnl ve cevapları 1 kesilmesi esas olmasına mukabil maa. 1 - Çinilide oturan Hilmlnin len~menin 18 ncı maddesi mevzuu. Berlin, 6 (Huauıt) - lapanya- kamarasına girdikleri zaınaı' ~ 
verdikten sonra toplantıya nihayeti şının artması icap edenlere bu far- dört yqmdald çocuğu Suad, b&h- bahıs olrnamakladır. dan dönen 18000 muharip bu aa. mond, ağzını değiştirere~ ~ 
verildl. • kın verilmemesinin bir madde ha. çe duvarından dtlşmUo ve muhte. 2 So l1 Bl l'ıt' ... 1 h '-t 

1 k 1 . -:-- vye er r ı"ı .. cı arp leh· bah Hitlerin önünden geçtiler. elmuların kendisin.de ol ·""' 
linde projede yer a masına ·arşı ş m- lif yerlerinden yaralandığı için lıkesı olmadıfı t kd. d 3 d ı t -ıı,_ 

MÜSTAKİi. GRUP TOPLANTISI dı·den tedbı'" almıf olmak dü .. Once- a ır e eve a. Müteakiben JUtler bir nutuk aöy· söylemi•ti. ""'«'. 
• Y hastaneye kaldınl.m.Iftır. rasında istişareler yapılmasını isle- . . . s 

mektedir. Fakat müstaceliyet halin- lıyerek dedı ki: Sebebini sorduktan vakıt: ·f ~l Ankara, 6 (A.A.) - B. M., Meclisi sidir. 

battığı yerden 
yorlardı. 

2 - Fenerde mlralay Nlzmı bey de daha bidayette derhal harekete - İtalya ile tamamiyle anlat- - Elmaslar bira şiıesini~ ~:. 
kurtarmağa çabalı- "Squalus,, denizaltr mürettebatın· caddesfnd~ oturan ıaa.ndalcı Falldn gccilme5i Hlzımdır. ttktan sonra Temmuz 1936 da deyfdi. Ben denize attım. O I "eti 

dan otuz üç kiti kurtanlmııken, 1,5 yaşındaki oğlu İsmail ikinci kat 3 - Sovyetlre BirlilU garanti celi- Frankoya yarldım etmeğe karar seri bir motörle geçecek ol~,., ~~ 
Fakat hepsi .faydasız. Öğleden 

biraz sonra milthlş bir traka işiti
liyor. Tetisin zorlanan kuyruğu ha 
latlarm ta.zylldne dayanamıyarak 

parçalanıyor. 

lete bundan ıonra Wihaiz Teilıı. 
den bUtUn Umltler kesiliyor. 

Fakat gene her şeye ra~en kur. 
tarma ameliyesinden var.geçilmi· 
yor. Telsizler mOtemadiyen çaJışa· 
rak muhtelif vasıtalar istiyor. Tay 
yareler, dalgıçların 40 metreye dal· 
masma yardım edecek hususi alet· 

ler getiriyor. 
Bu sırada güneş batmakta, gece 

olmaktadır. 

kırk metre derinlikte ıuya görü. pencereden ııokagva dı1--uı ve der- len memleekller gibi Baltık devlet- d'k B 1 t d k d 1 t f d a1' ,..... !erinin de 3 akit devlet tarafından v~r ı . unu ya ruz ıpanyayı ~· a aş arım ara ın an ı. 
Jen ve kıç tarafı ıuyun .dıtında lca. hal hastaneye yatmlmıştır. serahaten zikredilmesini tektir el. ğıl, Alr.nanyayı da kurtarmak içtn demiıti. #._ 'llrt 
lan "Thetis,, in mürettebatı neden 3 Sal d mektedir. Burada meyzuubahis olan yaptık.,, Sonra görülmemiş bir çe , ~ç 
k rt 1 t ? - rpa.ı&.rm a oturan Sel • N 1. 6 (H A) • 1 k r•.ıt u arı amamıı ır . Fenladiyn, I~stonya ,.e Lcıonyadır. apo ı, ususı - .ı.spanya- e apıdan fırlayarak lcama ·w 

N. . h lla mannı kw Seher Şişlide Eefal hM- t .1. F t kl"fi . d ke:.ğıf'"f". 
ıçın taze ava yo nmamıı, tan 1 ö Und ytirU t nıı ız - ransıı e ı erın e gııran. dan dönen Z0.000 İtalyan askeri p.rdan kilitlemiı ve bir " / 

milrettebat niçin Daviı suni ciğer- ıı:ak nist e . d:en k ramvtya ti edilmeyen develllere, bu de,·leller kralın önünden ıeçmittir. ça.sının üzerine Lessinger .• ~ 
lerini kullaıunamı tardır? a emış, ~ere yara an- tarafından talep vukuunda, yardım ak k ld l•v• so1'1": 

H k f dan
! labil k DUi ve hastaneye lraldmlmııtır. edilmesi derpiş edilmektedir. ---o- yazar apının e ıgıne .. / 

er ea tara m aoru ece G 1 G ı · tu. tıte timdi bqkomiserin ° 
lyi haber alan mahfillerde söylen- enera am ın b •..ti olan bu suallere verilecek cevap· • AJ" b" 1. . b ki de duran klğrt parçası u ı.u :;.....ı1 

1 nlarldı ır ı, ır A_ I 1 ıça a diğine göre lngiliz nazırları lıfoslo. Londraya gitti •" 
ar §U r: ~anın talep eltili ilk iki tadllllı hak· - · Bu h!diseden hemen az tl 

1 - Squalus denizaltı gemisi yaraladı kında bir sureti tesviye bulmasını Paris, 6 (A.A.) - Genel Kur· bir diğer vaka daha olmuştu. ı 
deniz seviyesine müvazi olarak arzu etmekte, fakat Baltık meselesi may reisi Gamelin bu sabah Lon· disinin Çekoslovak hükQmeti ~~ 
dlizlük ve sert bir yere otumıU§· Şehrimizde kanlı iki kavga ol. hakkın~a ~ir carei hal bulunn;ın~ının draya hareket et.mi tir. Yanında si olduğunu söyliyen bir 1°d., 
tu. Deniz ukindi, cereyan yoktu. muıtur: pek muşkill olacaih kan:ıallııı ızhar . f otomobilli haydutlar taraf"' r 

eylemektedlrler. Çünkü Ballık dev. Albay Petitbon.d vardır. •df:t 
Bu ıerait tahlis ça.nr kullanabilme. 1 - Salmatomrukta oturan Meh- leli 3 taraflı garantiyi kabul etme. Paris, 6 (A.A.) __: Nazırlar tecavüze uğradığından tiki-r 

Artık gece olmuş, sular 
meğe başlamıştır. 

sini nıümkün kıldı. met oğlu Ali avni yerde oturan mektedir. Mecliılnin bugilnkü toplantıarnda diyordu. JI. 
yüksel. Halbuki Thetis kırk be§ dere- Ali ile kavgaya tutUfmut, Ali Meh- . J.ondra, 6 (A ..... ) - lnsil.l~re ha~i- verilen karara göre, General Ga Bu arada Romantik vapuru . jl' 

celik bir meyil ile batmış ve baı. met oğlu Aliyi bıçakla sırtının 1kJ ısıye nezareti, Fransız - lngılız tekJıf. melin bundan bö~ Milr üd bir genç kadın, polis otomobil' 
Amirallik bütün ümitlerin malı· 

volduğunu bildirmeğe mecbur kaldı 
ğı sırada, lngilterenin sakin körfe
zinde binlerce adam, hiç durmadan 
kurtarma işine Mit\ devam ediyor 
lar. 

Londra, 5 (A.A.) - Thetis de· 
nizaltı gemisi faciası gazeteleri 
fazlasiyle meşgul etmektedir. Ga
zeteler, kurtarma işlerinin müeesir 
bir tarzda yapılmış olduğundan 

ıüphe etmekte ve resmi tahkikat 
yapılmasını istemektedir. 

Çarp.mba günü lngiltcrenin bti 
tün funanlanndaki kiliselerde .de-
nizalt:r gemisinlde ölenler i~in a
yinler yapılacaktır. 

Londra, 5 (A.A.) - Thetis de
nizaltısmı inp etmiş olan Cammel 
Llaird müessesesinin umum1 di-
rektörü, kazanın ön taraftaki tor
pil borusuna su girmesinden ileri 
geldiğini bildirmiştir. Suyun ıir

mesi ya boruda bir arızadan veya 
açık kalan ön kapağın vaktin -' 
kapanmamasından ileri gclmit o· 
lacaktır. 

Gemiden Davis kurtarma ileti 
le çıkmak istiyen ldört kişi öl. 
müştür. Hadise ıöyle cereyan et
miştir: 

Yüzbaşı Oram ile mülllzim 
Voods, deniz yüzüne çıktıktan son 
ra mürettebattan 4 kişi bunları ta
kip etmiş, fakat meçhul bir sebep
ten dolayı üçü ölü, biri diri olarak 
gemiye dönmüşlerdir. Diri olarak 
dönen nefer de sonradan ölmiiş
tür. 

THETiS MÜRETTEBATI 
NiÇiN KURTARILAMADI 
Thetis denizaltı faciaaının do

ğur!:iuğu teessür vaziyetin tama. 
men anlaşılmamasına sebebiyet 
vermektedir. 

Bir mllddet evvel yettniş nç 
metre derinlikte batnııf olan 

tarafı 19 metre çamura gömül. yerinden tehlikeli surette yarala _ lerine SovyeUer Birliğinin verdiği f G, 1 K e, 
1 ~ a.. kendiıini 'kurtarmağa gelınit· ,,.. 

' cevabi büyük bir itina ile tetkik el· aa ene urmay Baıkaru unva. y 
müştü. Denizde fazla cereyan var- mıştır. Bu sırada kavgacrlan ayır- mlştir. Kabine haltı hareketini ya- nırun yanında ordu batkumandanı Fakat bundan ıonra gen~ 
dı. Bu terait esasen mü1kül olan ma.k istiyen Davud oğlu Ahmedin rınki çarşamba içtimaında te~bit ey. ünvarunr da taııyacaktır. dınla Çekoalovakyah elçi es ~ 
kurtarma ameliyesini bir kat da- elleri de kesilml§Ur. liyeceklir. Aynı tarzda Amiral Darlana giz surette ortaldan kaybolııı11 f 
ha güçleştirmiştir. Alinin de aol elinde yaruı var- İngiliz matbuatı, Sovyetlerln üç Bahriye Baıkuma.n.daru ve Gene- Yapılan tahkikat Romantik .,; 

2 - Taze hava bulabilmek için dır. Baltık devleti için istediği garantinin ral Vuillemine de hava ordusu ru yolcuları arasında Çekos1° ıııf 
teknclde bir delik açmak ve havayı 2 _ Y--: .. ö lü ,,_,._ d ismind daha lıazı güçlükler cıkaracaAını yaz ba k nl:i .. .1 . • elçisi namında biri bulunrn' 

'l:ıllA Y m.öADU e n.akla beraber nihai bir anlaşmanın t uma anı unvanı verı mııtır. 
oradan vermek icabeder. Ha.lbuki. · biri Tarabyada otuarn Ahmet Gök meydana koymuı... lı°' 

. b .. d t elcte edileceğine kani bulunmakta. ---<>- Mak Kartı', bu vakayı, Jt•f ~ 
ıeraıt una musaa e e menuıtır. demiri bıçakla ko1 ve ba.omdan a. dır. Estonya -Almanya pakti i' .. 
Tekne hava verilecek kadar ıuyun ğır surette Yaralamflt:Jr, Yaralı News Chronicle gazetesi, vakıt lan Leasinger ite birleştirme ,,. 
dışında kalmış değildi. hutaneye kaldmlmış, ıuçlu yaka- kaybedilmemesi icin. bir ln~iliz ~a- Tallinn, 6 (A.A.) _ Estonya sonra bira tiıesi hikayesi ile '~ 

3 - Davis ciğerlerine gelince .. !anarak tahkikata b lanm tır. HA zmnın Moskova:ra. sılmeslnı lusıye hariciye nazırı Selter, bugün tay larında bir münasebet btJlrıı' 
H d 1 b il:l . q 1' ediyor ve diyor kı: , ·1 B li h k d lı d er ıey en evve aca a gem e <lisenin ıebebi kıakan,.ltktır . b h 

1 
b' yare ı e er ne are et e erek ça şıyor u. ..K 

96 " • Kabınenln yarın u usu~ a ır . A k 1 k b r•"' 
tane suni ciğer var mıydı? Şu- -o- karar vermesi muhtemeldir. DiiıerlAlmanyaya - E.tonya ııtfenn te çı cara u vakalar • d~ 

na da işaret edelim: Gemi tecrübe yolcu salonu taraCtRn, üç Bnltık devletinin garan. cavü.z paktını im.za edecektir. da bir münasebet görünmUY0'61ıı 
seferi yapmakta olduğun.dan mü. ti me,ele~inde fngiltere ve Fransa- -o-- Fakt Mak Karti kalbinden (' 
rette batı kadrosundan fazla İldi. Galata. rıhtnnmda. 400 bin lira nın mezkur kücük devletlere karşı Ba "'d ff • f h seziyordu ki, Raymond Lesııi1' ~~ 

Buna rağmen dört kiıi ıuni ci- sarfile inşa edilen yolcu salonu- vukubulacak her tnrlü taarruz takdi· g 1 8 tn 1 ap idi. Çekoslovakya elçisi olar~ f' ~ 
ğer ile gemiden çıkmağa muvaf. nun dahili aksamına ait projeler. rinde Sovyetler Birliğine müzalıarel Bağdat, 6 (A.A.) - İntihabat, dini tanıtan adam da Les•il',,~ ı. 
fak olmuştur. Thetis denizaltı ıe. de tadilat yapılmuı lüzumlu gö. etm~lehri l.bımd•!· Fal.kat Ltolndra bdÖ)'n. büyük bir sUJdin içinde devam ve idi. Ve poliıe müracaat ~ede.· t~ 

. . .. .. • le bır arp serguze~ ıne a ı masın a . . . tı 
misinden Davis cıhazı ile çikmak rülm111, bu sebeple ınp.at dur _ k k ,.0~ Nuri Paşa ka.bınesıne genıı bir yarldıma &iden kadm da _Ait' 

d or u~ •. k . t te . ~ 
için iki yol var.dır. Bunlardan biri urulmuştur. Bilhuu liman iş. Dally Ecpress bazetesl de ıöyle dl· e senye mın etmektedir. ger'in daima beraberinde g ~ 
geminin batıılda, diğeri kıçında- let.meıine tahsis edilecek kısım • yor: BUtUn nazırlar, yeniden. itihap diği ıuç ortağı Serpolet adıtıd' b 
dır .. Geminin batındaki çıkıt yolu larda değişiklikler yapılmakta. lnıiltere müzakereleri, artık neli- edilmitlerdir. zayıf, çevik kadın olaacktı. f ~ 
batıı veziyetine göre kullanılma· dır. Bu yüz.den salonun Cumhu_ celendirmelid~r. .. . _ Bu ıuretle ikinci bir urare1' t- ~ . 

. d riyet bayramına ,_ da t Eğer bu mumkun ddılse, bu mu· ,.ı(!J 11 

sı imkinsız bir hale gelmıt ol U· aa r amam • ,: 1 bir nihayet vermelidir. lıtanbul vaka 'karırsında bulunuyorua (l ,_ 
• lanamıyacağı tah . ed.l k ıa .. ere ere --ı~ ' 

ğundan, dört kişi de ktçtakı yol. . mın ı me • Çünkü imkAnsızlık , içinde bocalama· • • itiraf etmeli ki oldukça kaı•:ı- ti 
dan çıkmıılardır. Bu hareketin tedir. nın mana.ıı yoktur. Ejer tn11iltere Tıcaret ve Zıhı re Borsası çetin bir vaka... sif" t11 
vapura su hücumuna sebebiyet j i . . Şar~t Avrupada hiç 1ıir teahhilde gi_ 

6 
• 

6 
• 

939 
Elmaslar kaybolmuttu. Lef Jt~ ı. 

.\NKARA Tl\ ATROSl l · 1 •d b lk' de daha iyi P ~ veroiX.ini ve eğer mürettebat ta- 8 . . r ,mtmı' 0 sa) 1• e 1 
• • ger ve Serpolet ortada yoktU· .: '• 

a; • • • • • u gece \ edıkule eclerdi. Filhakika Moskova çok ıslı· <>'' ı~ 
mamen bu tankı ıhtıyar etmı!J ol. YASAR Bohçeslnıh vor. Ballık tlev:etıerinin İngiltere ta- FiYATLAR diıine Kaypak Mari tesmiye ~~t" ~ 
saydı gemiyi tamamen ıu baama. llılUU.\'ORHESIT ;ahn:iıın (.!nı-nntlsi bir harp tehlike§i Bujtday yumuşak 5,32. RuAday len kızı da kimıe ıönneıı>S f.1 
sının muhtemel olduğunu ileri ıü- I Yarın gece Yenişe doğuracaktır ve bu takdirde de lngil !lert 5,10 - 5,14. Buiday kızılca 5,32. Bundan ba!Jka vapurda Arabtıı' 
rüyorlar. Fakat bu mülahazanın hirı. ~ ... ıdik müsamere Profesöı tere. Lelonya ve Estonyayı M0;~ko~·a· çavdar 5,15 •• 4,17. Mısır beyaz dök· Minter &ı:iında bir diğer kıs dl )Iİo 
kabulü imkansızdır. Vaziyette her' ,\ T..\BA Y beraber ya ilauta davet etme~ mecburıyelı.n - me 4,5. Mısır sarı dökme 4,15. Keten vardı ki, Kaypak Mari'nin bit ·r 
halde başka bir iş vardır. ISTA:SBUL HALK de lı:alacaklır. Halbuk~ Sov.yeller Dı~- tohumu yeni 0,20. Kuu·emi dökme le ile el'T1Ulan kendine terkett' d 

v .• . , TiYATROSU li~i ile aktolunncnk bır lttırakın ru~.- 5,15. Tirlik mal 94 - 108. Peynir be- yt1Sc;1' 
Egerv su h~cum etmıı olsaycı Kenen Güler ve ar. dal:ırı şüplıeliıllr. llıın~ mıı~ahıl yaz taıe 23,5 - 26,22. Peynir kaşar ne ve onun da elma.alan Ra jf 

yapacagı tazyık kıç tarafı da batı .u daşlnrı 7 Heıirnn mü,kfıliıt azimdir ve muteınadıyen taze 49 • 53. z. yağı l er 45 • 46,20 a verdiğine dair tuhaf bir bile 
racak ve gemiye ufki bir §ekil ve nrşaınba günil ak- de arlrnakladır. GELEN ıöyltmiıti. . ,,. 
recekti. Bu ıekilde ide Daviı cih:ı. 5nmı Şenyol Çınar. Fakat Arabella Minter s8ylı~. 
zının normal bir vaziyette kulla- clibl Aile bahçesln · h t" DuAday g;g, Arpa 60· Tiftik 34· ceklerini IÖyledikten ıonra. ' 

1 
d (D i d . ) Göbelsin seya a 1 Kaşar 21. Yapak 56. Bulgur 33,113. Uı•>" 

nılması mümkün olacaktı. e en~ .engıne B. peynir 49. Mercimek 38. Faıulyr putdan ~ekilip citmlt Ye n 
B · · · l d ? 19 "• 'ar;ı:ele.. 4 (AA) B Gö'b •-ı..ı k bol .+ u vazıyet nıçın o ma ı .. Danıig, v • • - • • 33, z. yalı 53 ton. or-.,,an ay muru. . Jfl' 

metre çamura saplanan gemi nicin \f -:RTUr.m·ı. S.o\Dl TEK beis Danzig kültilr haftası mil. Eldeki yeılne vesika, üı::;i11 
fkt b• . . 'l d:., Şehzadebaşı (TURAN> 1 'bet'l b 17 'nde Dan.. G,IUEN de Leseinıeriımı' yanlı olaıt v 

u ır vazıyete getın eme 1 • · ı Ti:ratrosunda bu gece 1 nase 1 e u aym ~ı Kuşyemi 125. İç fındık 5. fpek 3. 
ı~te burası tamamen sır halinde. YEMİ~ n Okuyucu ) zige gelecektir. Mumaıleyh, ayın ton. Kedi fi90. Kunduı 500. Sansar parçuıydı. 
dir. AYSEL 18 inde iki nutuk aöyliyecektır. 508. Tavfan 81.000 adeL (Dtmarnt 1#f) 



• 
~lfı1kara a 'lt yaıruşOaıru 

~ ~oşuiirın~··b·eşınc"i'··bü hatta o ene 
~; \ijYük bir kalabalık önünde yapı ld ı 
:.~~ kili bahis, bir liraya mu-
sıı 

bert' kabil 74 lira verdi 
1 
ıı~ ~ara, (Hususi) - Ankara 

yıııo~ ~ ll'lşlarının beşincisi pazar 
ı,tıfıı" :Yine büyük meraklı kütlesı 
ıcır~ ~·de Yapıldı. 

t~ ' 3 bilhassa yerli İngiliz taylara 
~ ,

3
lls ikinci yarış bir hafta 

ti~ 1 a. :Yapılacak olan Gazi koşu-
iJ. Çın bir fikir verebileceğin. 

1111 g . Sa lllerakıa takip edildi. 
yııı~ rı at 16,30 da başlıyan yarış-
rrırP" • ~tafsilatı şudur: 

ıırı· "ı • ııııl !ti llcı koşu 
a ~ ~ ç Yarış kazanmamış halis . 
er~ ,. t\.rap at ve kısraklarma malı. 
~ ı~tış koşusu idi. 

ağıl, ~ afe 1600 ;netre, ikramiye. 
iz:e ' 1'o l9Q lira idi. 

·pı §~ya iştirak eden atlar sa
t ;erı tarafından tesbit edilen 

.... J t;~ fiyatlarına göre sıklet taşı. 
P" >. ltdı. Bunun icin beş bin lira 

~ ·~l -adıl~ ~ konulan Ceylantck 61, Çe-
a 52, Grup 50,5 kilo ile koş. 
t. 

~~~l'lş sonunda Ceylantek bi • 
~:. 9ele:rıJc ikinci, Grup ta U. 

165, plAseler de 195 ve 655 ku.. 
ruş verdi. 

Beşinci koşu 
939 senesinde koşu kaza.nnıa. 

mış haliskan İngiliz at ve kısrak 
lara mahsustu. Mesafesi 1400 
metre, ikramiyesi 255 lira idi. 
Bu koşuda B. Sait Halimin Ro
mans ismindeki kısrağı rakiple. 
rile oynar gibi birinciliği kazan.. 
dı. Şipka ikinci, Taşpınar Uçiln.. 
cü oldu. 
Müşterek bahis: Ganyan 105 

kuruş. 

Çifte ve ikili bahisler 
Üçüncü ve dördüncü koşula • 

rın birinciler arasında tertip e. 
dilen çitte bahiste Olgo • Yüksel 
çiftini bulanlar bir liraya mu. 
'.cabil 20 lira aldılar. 

Üçüncü koşudaki ikili bahiste 
ise. Frig'in beklenllmiyen ikin • 
ciliği ylizünden Olgo • Frig çifti 
için bilet alanlar bir liraya mu
kabil 74 lira kazandılar. 

lt•u oldu. 
~-a§terek bahiste 

lngiliz takımı Londra-
ganyan 

185 dan hareket etti ı~~ Verdi. 
{lci. hoşu Fenerbahçenln 31 inci yıldö-
ç Yaş'ndaki yerli haliskan tn. nUmUnde Feenrbahçe takımı ile 

~~taylara mahsustu. Mesafe. :carşılaşacak olan tngil1z takı. 
'
1
'll O tnetre, ilrramiyesi 600 li· mı Londradan bareket etmiştir. 
di. Juma sabahı 7,15 de trenle şeh-

~U koşuda Ylmazkaya, Batı. rimlze geleceklerdir. lngHiz 
Bce, Kaya, Senyör ve F. 3porcu,ıar _Sl!:keci_g<trındlL Fe
~ >.a-ı.-ı,. a-Uı too;v lrn~Bu. rbahcal}lAr~ı;lJfer snorcular 
arı hemen her koşusunda ge. tarafıİıdatr liaraYetll bir surette 

1~en Jfaranfil taşıyacağı f_z_ ka.rşılanaacklardır. Maç gtinü 
~ılo dolayısilc koııuya kaydet. gişeler açılmıyacağrndan bilet 
~~emişti. .. mtişına bugünden ltioaren baş. 

et t' ~vvetli bir at olruı Senyor ~anaca,ktır. 
Y ~Yarışı iki at boyu birinci ge-

r.ti'" ı, ~ kazandı. İkinciliği Yılmaz. 
r~Ji 111 ~a, Uçüncülüğı.i de fü:ıya aldı. Pirinci yatı okulunda 

jimnastik şenliği 1 
1.t koşunun fevkalf.deliği Sen. 

~Un koşuyu kolayl:kla kazan. tstanbul Birinci yatı .ok~l~. bu 
"'!da ve yaptıJı glizel dere. 11yın 10 uncu Cumartesı gunu o· 

tql!dir. 2200 metreyi 2,23 daki· 'mlda bir cimnastik şenliği tertip 
~ ile bitiren Senyör gelecek <;Jecektir. Okulun ilk kısım tale· 
~ . . la Gazi koşusunda Karanfıl 
.ıı, <:ok tehlikeli bir rakip ola. 

bı. Ceğini gösterdi. Bu r.rad:ı Yıl 
-~kayanın ve Kaya'nm hata! 
'Ulduklarını tebarüz ettirmek 

eliz. Bu iki tay daha koşunun 
~ ~lang1cmda lüzumundan fnz • 
kovalanmamış olsaydılar bel. 

1 ~enyör için tehlikeli olabilir • 
ra.,ııı' ~d.i. 

d~ ~. 
r0~1ıı ,,."1ilşterek bahis garı.yan 2C5, 
rı t: o~. 120, 115 kuruş verdi. 
ssiıı$ ~ " L 
aJc ~e ::tmcü r.oşu 

er ~ bört ve daha yukarı yaştaki 
s~~:e~ ~lrını kan Ingiliz at ve kısrak
e ·r.· r ta nıahsus handikaptı. Mesa . 

esSI • eaı ir 11 2000 metre ikramiyesi 320 
ge08~i ~ l';ı, idi, Koşu yedi yarnnkan a. 
111 b~8?tı.da oldu. Geçen hafta gilrel 

f'tr ikincilik yapan Bay Mehmet 
ı,ıebiııin Olga ismindeki atı sür. 
li~ıt addedilebilecek bir birinci. 
~i Yaptı. Fakat arkasından ikin. 

s&J~· ~ iMen Frig'in dünkü gilrel ko

:nesinin iştirak edeceği şenliğin 

~cvk:ı.lade olması için program 
s:.irprizlerle zenğinle~tirilmiştir. 

TASHiH 
İstanbul clör<lüncü icra mı?murlıı

JUnun dO.nkU nU~h:ımızın son ~oyfıı. 
sınrla 4 üncil süııında ncşrolun:ın 

ilı'lnındo satış ınnhalli (Gnl::ıtaclo 1\ü
çiik Balıklı haıııl:ı) şeklinde yazıl 
m:ısı I:h:ınıgellrkcıt yanlış yazılmış· 

tır. Tashih ederiz. 

r ' Minımını yııvrunuzun sıhh:ıtını 

dilşününüz. Onlara çocuk •arhala
rının kraliçesi olan ve en iyi imal 
eclilmiş, en fazla tekemmül etti
rilmiş, en sıhh! ıırnbayı alını:ı. 

Yeni gelen 1939 modelinin 50 den 
fazla çeşidi vardır. Her yerden 
ucu:ı fial ve müsait şartlarla yalnız 

bulnbilırsiniz. 

$e1 ~~~ beklenmiyordu. Olgo için 
u. oi· ?i lıııkeli olabileceği beklenilen 
e ~~!!' Q ~~I Ve Alceyl8.n kafa kafaya Seyri~cferdcn almış olduğum 85 
efll'ııell' çlltıcü oldular. numaralı tecrübe plakasını zayi et-

ZAYİ 

ra 6 .. ~Uşterck bahiste: Ganyan tim. Yenisini nlacağımd:ııı eskisinin 
da~:, \>'5, pl5.seler de; 135, 210, 1005 hükmü ~:oktur. - /h.~aıı Ars/anbek. 

bit 1
'. e 12 {J{. t. 129> 

.;11 t-... O kuruş verdiler. 
etııı; u) d k 
... cıı~· 1' üncü oşu 
;M'' ~ llaliskan Arao at ve kısrakla. 

l~ahsus handikaptı. Mesefesi 

1,.,., ınetre, ikramiyesi 400 lira 
"I •. 

r Baker Ayakka::ı 
Rahat ve sağlamdırlar. 

:ı Harici Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu ılAn:arı 
Beher metresine tahmin edilen fiat 60 kuruş olan 1,400,000 

metre yazlık elbiselik bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 15-6-939 perşembe ~ü saat 11 dedir. İlk teminat 
37350 liradır. Evsaf ve şartnamesi 42 lira mukabilinde Ankara. 
da Ko. dan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka. 
nunun 2, 3 eti maddelerinde gösterilen vesaikle. teminat ve tek
lit mektupları ile birlikte ihale saatinden en az bir saat Ankara. 
da. M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (1027) (3708) 

lf. • lf. 

28-6-939 çarşamba günü saat 10 da Mardinde mevki Sa. 
Al. Ko. nu taraf mdan 280 ton ekmeklik un ve aynı birlik için ay. 
nı günde saat 11 de 72 ton sığır veya keçi eti kapalı zarfla satın 
alınacaktır. Un'un ilk teminatı 1945, sığır etinin 1188, keçi eti. 
nin 1410 liradır. 2490 sayılı kanunun isteklerine göre taliplerin 
yukarıda yazrlı gün ve saatlerden asgari bir saat evvel evrakı 
mü.sbite ve teminat mektuplarını Ko. na göndermiş bulunmaları 
şarttır. Arzu edenlerin şartnameleri görmek ve okumak üzere 
Mardinde mevki Sa. AI. Ko. na müracaatları. (1029) (3863) 

* * * 

1 - V Ak.tT 1 HAZiRAN 1939 
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ADD IA T I CA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

U ğı-ayacaklan Limanlar Vapurlann isimleri Hareket Günleri 

EKSPRES HATLARI 

Pire. Brindisl, Vencdik, JIRINALE 
Trieste RODI 

'DRIA 
Galata rıhtımmdaıı her RODI 
cuma tam saat 10 da ADRIA 

Pire, Napoll, Marsilya, 8ITTA'di BARI 

Oenova 

216 
916 

1616 
2316 
30'6 

~ ... 
a~ 
({j ... 

..!( CJ 

l'i; ~ 
.e 1' 
2~ 

~16 e! Q) 
Q, ... 

17/6 = ı:> 
117 ~ :; 

< ~ 
Ankara garnizon birlikleri için 180000 kilo koyun eti kapalı letanbul • PİRE Saat 24 h. ~ '5 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 81000 lira ilk te. saat 10 da Gala.ta ,, Napoli gün 3 jours ~ !j 

minatı 5300 liradır. Eksiltmesi 19--&--939 pazartesi güİıU saat --~R:.::.ıh:.t.:.:•.:m:.:ı.:n:.:d:a.:n~---:::.-"--:-M:-a_r-;:sı_·1y:..a _ __:.''-4~,1.·-;-------
15 tedir. Eksiltmeye gireceklerin eksiltme gUnü 24.90 sayılı ka. Pire, Napoll Marstlya, Campidoglio 116 
nunun 2, 3 cü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ihale gUn Cenova Fenicia 1516 
ve satinden en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mek. Merano 29/6 

Saat 17 do 

tuplarm.ı Ankarada Lv. am. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (1030) (3864) 
*** Kavala, SelAn.lk, Golos, Abbazia 8/G 

150000 kilo sığır eti kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıl. Piree, Patrae, Ayaaranda, Vesta 
mıştır. İlk teminat 1800 liradır. İhalesi Dörtyolda belediye daire- Brindlsl, Ankonıı, 

2216 Soal 17 dd 

sinde 20-6-939 salı günü saat 15 de yapılacaktır. !stekJilerin \' cnedi_k_, _T_rı_e_a_ıe ___ Bo_s_fo_ro _______ 6_17 ____ _ 

teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat e~eline kadar Dört. s~~°ilidilll, tzmir, Albano 
yolda A. Sa. Al. Ko. vermeleri. (1031) (3865) Pire, Kalama.ta, Patras, Spartivento 

* * * " Brindlsi, Venedik, Trleste Iseo 

3115 
14/6 
2816 

Saat 18 dd 

Ankara garnizon birlikleri ihtiyacı için 320 ton sığır veya ----5:::-p-a-r-:-:ti-ven--:-to--::21-;;6::-:-~Bo:---:sf:-or_o ______ 2;;;2~A~6,,_----
keçi eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli Burgaz, Vesta 816 Campidoglio 2816 
112000 lira ilk teminatı 6850 liradır. Eksiltmesi 20-6-939 salı v Albano 3016 

" · 15 ded' Ek 'ltm · kl · ks·ltm ·· .. 2490 ama, Merano 14/6 gunı.i saat :?. sı eye gırece erın e ı e gunu Köstence 
1616 

Saat 17 de 

sayılı kanunun 2, 3. cU maddelerinde istenilen belgelerle birlikte Isco Abbazia 
ihale gün ve saatinden bir saat evveline kadar teminat ve teklif Vesta 816 
mektuplarım .Ank.arada Lv. 8.m. Sa. Al. Ko. na vermeleri. Merano 1416 

(1032) (3866) Sulina, Kalas, tbrail Bosforo 2216 
"' ~ • Campidoglio 2816 

Saat 17 d 

30,000 metre hava rengi yazlık elbiselik kumaş kapalı zarf. Abbazia 617 
la satın alınacaktır. Muhammen bedeli 21000 lira. olup ilk temi. Tadilat '{eya teahbilrattan Kumpanya hlçblr suretle mes'ul tutulama 
n.atı 1575 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 24~939 cumarte- Fazla. malumat almak için Gala.tada Mumhane Şarap İskelesi 15-17,14 
si günü saat 11 de Vekalet satın alma Ko. da yapılacaktır. Nü. "ADRİATİCA" umumi Acentalığma (Tel. 44877.8-9) ,-e Beyoğ1und 
mune ve şartname her gün Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka. Galatasaray civannda. Yolcu Dairesine (Tel 44686) müracaat olonm 
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk temi-

nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir sş.at evveline ka. M 'f v k"ll'"' • d 
dar Ankarad:\ M. M. V. satm alma Ko. na vermeleri. (1037)(4016) a a rl e 1 1Q1 n en : 

Cinsi Miktarı Mu.~~* Mu. te. Eksiltme gün saati F otografhane Sahiplerine ve fotograf muhabirlerin 
~~-- -.lzlli> Llr.a Lr. Kr. F otograf ve fotograf kopyal arı üzerindeki telif hakkın 

Sığır veya keçi eti 90000 22500 1687 50 23.6..939 saat 9 da memleketimizde de tarulması ve tesçili için alakalarlarm düş" 
Koyun eti 15600 6240 468 ,, ,, ,, ,, 10,30 ce ve a.rzularm,ı görtiş.mek il.zere 9 Haziran 939 cuma günü saa 
Kuru ot 600000 19280 1446 24 " ,, ,, 9 17 de Gala.tasa.ray lisesinde alakadarlar arasında bir toplantı y 
Odun 680000 10200 765 ,, ,, ,, ,, 10,30 pılması tensip edilmiştir. İlgililerin bu toplantıda bulunarak d" 

Adanadaki askeri birliklerin ihtiyacı için yukarıda cins ve şUnce ve dileklerini vekilliğimiz mümessilliğine bildirmeleri r 
miktarlarile bedelleri ve ilk teminatları yazılı dört kalem me. ca olunur. (2163) ( 4013) 
vat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. !şbu mevadın hiza- -------------------------ı 
larmda gösterilen gün ve saatlerde zarflar açılacağından kanuni 1 _ -
şekilde yazıımış tekur mektupıarmın tayin oıunan saatten bir Levazım Amirliği Satanalma Komisyonunda 
saat evvel Adanada TUm. Sa. Al. Ko. na verilmiş bulunacaktır. --------------------·-----ı 
Şartnameleri, İstanbul, Ankara Lv. am. ve Adana Tüm. Sa. Al. 
Ko. da her gün görülebilir. (1038) (4017) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi inşaat 
l<on11syonundan : 
ı - Ankarada Yenişehirde Devlet mahallesinde yeni yapı. 

lncak olan Büyük Millet Meclisi binasının 30 Mayıs 1939 tari. 
hinde mukarrer olan ihale gününde verilen teklif, komisyonca 
layık hadde görülmemiş olduğundan eksiltmenin yeniden yapıl. 
ması takarrür etmiştir. 

2 - !hale 26 Haziran 1939 paz:ırtesi günü saat on beşte ka. 
palı zarf usulü ile Büyük Millet Meclisi inşaat komisyonu oda.. 
sında yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin evvelce gazetelerle 14, 20 ve 27 Nisan 1939, 
4, 11, 19 Mayıs 1939 tarihlerinde ilan edilen şartlara göre ha· 
reket etmeleri lazımdır. 

4 - 19 Haziran 1939 pazartesi günü öğleye kadar mali ve 
fenni ehliyet vesikalarıru inşaat komisyonuna bir arzuhal ile 
tevdi ederek eksiltmeye girebilmek için lazım olan vesaiki alma. 
ları şarttır. (2093) (3893) 

loeniz Le vazım il ci nları_J 
1 - Tahmin edilen bedelı (5270} lira olan (17000} kilo sa. 

bun, 8 Haziran 939 tarihipe rastlıyan perşembe günü saat 11 de 
kapalı zarfla alınmak üz.ere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 935 lira 25 kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sa.yılı kanunun tarifatı dahilinde tan. 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve sa. 
atten bir saat evveline kadar komisyon başkınlığına makbuz mu
kabilinde vermeleri. (3552) 

• .. o\ ••• )ı-,.;_, • .... ' - .., ..... .....,ır. . s~~ : :. tl"'t.r' ...;,._ .. ·- '·, 

85 santim genişliğinde yüz bin metre patiska alınacaktır. K 
palı ?&rfla eksiltmesi 14 Haziran 939 çarşamba günü saat 15 
lst. Tophanede levazım amirliği satmalma Ko. da yapılaca.kt 
Tahmin bedeli 30000 otuz bin lira ilk teminatı 4500 liradır. N 
munesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile ber 
ber teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel Ko. na v 
meleri. (685} (3671) 

* * * 
1280 metre arka çantalık bez müteahhit nam ve hesab 

19 Haziran 939 pazartesi günU saat 14,30 da Tophanede Le 
zım amirliği satınalma komisyonunda açık eksiltme ile alın 
caktır. Tahmin bedeli 2240 lira, ilk teminatı 167 liradır. Nüm 
nesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
raber belli saatte komisyona gelmeleri. (3) (3926) 

*** 
475000 adet yumurta 8-6-939 perşembe günü saat 15 

Tophanede Lv. 8.m. Sa. Al. Ko. da kaplı zarfla almacaktD'. H 
sinin tahmin bedeli 7125 ilk teminatı 534 lira 37 kuruştur. Ş 
namesi Ko. da görülebilir. Hepsi bir müteahhide verilebile 
gibi Anadolu cihetine ait olan ayrı bir müteahhide de verileb' 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ih 
saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. (683) (3603) 

~ . :,. 

204 çift futbol ve 206 çift hendbol fotini müteahhit nam 
hesabına 20 Haziran 939 salı gUnü saat 14 de Tophanede Lv 
mirliği sa.tın alma Ko. da açık eksiltme ile alınacaktır. Talı 
bedeli 1988 lira 80 kuruş ilk teminatı 149 lira 16 kuruştur. 
muneleri Ko. da görülebilir. !steklilerin kanuni vesikalarile 
raber belli saatte Ko. na gelmeleri. (697) (3888) 

169 çift boks ayakkabısı müteahhit nam ve hesabına 19 
ziran 939 pazartesi günü saat 15 de Tophane:ie Lv. amirliği 
alma Ko. da açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 54 
ra 25 kuruştur. İlk teminatı 41 lira 19 kuruştur. Nümunesi 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli 
atte Ko. na gelmeleri. (701) (3889) 

*** 
İr1i,~u koşuya on Arap atı yazıl; lu ayakkapları almakla iktıaat 1939Resı·m· lı· ua, .ita 
ltıı' fakat altı tanesi koştu. 66 ~tmiı olacalmnıs. Halihurrda fl j J 

1 

\'.'· 
0 Ue koşnn B. Salim İmak'm erli ve ecnebi mah zengin 

Tophane f ırınmda birikmiş olan 1100 kilo kadar sö 
fD'm kömürü 12-6-e39 pazartesi günü saat 14,30 da Toph 
de &mirlik ıatm &lma Ko. da pazarlıkla satılacaktır. Tiihmi 
deli 1650 kuruş kat! teminatı iki buçuk liradır. İsteklt1erln ~lUeel'i birir..ci. 44 kilo ile Dervig . cı c ı· · Memleketimizin en güzel ve en ucuz {{ ikin ;e~itlerımiz var ır. e ın12:, 

~U O}d~' 66 
kilo ile Ceyl§n üçün. 1öriinüz Ve intihap ediniz. haftahk gazetesidir 

?-.1UttereJc ba.1ı1ste gaılY,ID: --------· .Mll ............. Mll ................... .-~--· ar) 

saatte Ko. na. gelmeleri. (8) ( 4018) 
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