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CIAZETEMIZ 
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Yunan veliahdi Bükreşte 1 
BUkreş. 7 (A.A.) - Yunanis· 

tan Vellahtı Prens Pnul saat 
12.30 da buraya gelmiş ve istas
yonda Kral, Veli ah t, Başvekil, 

yUksek devlet memurları, .Yu· 
nanlstan elcisi ve daha birçok 

12 
SAYFA 

PERŞE~ffiE 8 HAZlRAX 1030 ):}. YIL: 22 ~ SA.l.'1: 7600 1 
zevat tarafından karşılanmış

tır. 
:...._~~~~~~~~~~---

JDAllE E\'f: Ankara Cııd. ISTANflllJ.• Telgraf: \'AKIP Po~ıa kutmm: 46•-:'elefon: 21413(Yazı).24370(/tfartJ 

Milli Şefim iz 
l>üo gece hususi trenle 
ı\okaradan hareket e tli 

lngiltere, Sovyet tek
lifini kabul etti 

~ ~~--~~-.,,..,~·---~--~~~...--

Papa, 
Hitler, 
Musolini 

' . - -ı\ Moskovadaki lngiliz sefiri 
süratle Londraga çağrıldı 

Yazan: Sadri Ertem 1
, 

~ l>apa 12 ııcl Pi'nin yeniden 

Oç devletten birin in hayati menfaati tehlikeye 
girdiği takdirde mütekabilen yardım edecekler 

'
8Ulh te~ebbü ünde buluna. 

'lllilletıcri anlaşıııayn (lın-ct 
\• eğt bildlrf1iyor. 
~tikandan yapılacağı lılldl
'-G hu sulh dn\'etl ilk lıam
'1~ lngllteı·e, :Fran a, ı•oton~ a , 
'-' >·a l'e Almnnynyn hltup ede 
fttıatlr. Paı>ahk makamının u 

'-t tamandanbcrl :Mussollni tn· 
~11ıdnn ileri siiriilen büyük 

Londra, 7 (Hususi) - Sovyct. 
lerin teklifine verilecek cevap 
bugün Avam Kamarasında görü. 
şülmüştür. Hazırlanan cevabın 

bir nüshası tetkik edilmek Uzere 
Fransa hariciye nezaretine gön-

....!:-~ ~ "" derilmiştir. 

- "'~ ~ . -----~ Diğer taraftan İngilterenin 
Dun dennceye gıden Savarona Yatr.. 1 ::\foskovadaki v sefiri de der~al 

Ankara, 7 (A.A.) - Reisicum- ran halk tarafan.dan şiddetle afaış- Londraya çagınlınıştır. Sefıre 

hur İsmet İnönü, ailesi ile birlik. lanmışlardır. imzalanacak anla~a müzakere • 
* * * lerinde bulunmak urere tam sa .. te, saat 23 te hususi trenle Anka. . 

Dahiliye Vekili Faik öztrak ile lahiyct verilecektır. radan hareket buyurmuşlardır. ·1 k ta, 
Vali ve Belediye reisi Doktor Lut- Sovyetlere verı ece cevap 

letıer nnlnşması pı·ojesinl 
t••n<Jınnnk için bir l'asıta ha
.._ girme i, Pnpnhk ınakanu. 
~ Reisicumhur, istasyonda B. M . ..._ tnlh,·er politikasını düştiiğ-ü fi Kırdar dün öğleden sonra Sa- üç devletten herhangi birin.in ha.. 

varona yatı ile Derinceye gitmiş- yati menfaati tehlikeye girdiği 
!erdir. takdirde bu devletler mütekabil 

~ Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, \ t"lundan kurtnrmaktnn ziya-
lrnssollnlyc mihver itinde Başvekil Doktor Refik Saydam, 
l bir rol ,·ernıek arzusunu Genel Kurmay Başkam Mareşal 
e eder. Çakmak, bütün vekiller, mebuslar, 

Milli . Şefin bugUn Derinceden yardım esaslarına istinat ederek 
hareket edeceklerdir. Yalovaya geçmeleri muhtemeldir. lngiliz Başve'Tı.ili <JMrıWer1ain 

Baltık devletlerine garanti ver. 
mek hususundka da mUsbet bir 
formül bulunmuştur. 
~ERLAYNİN BEYANATI 

Londra, 7 (A.A.) - Çember • 
l4yn, A va.m !Kamarasında beya
natta buluıı,arak demiştir ki: 

- Sovyetlerle yapılan son nok. 
bl nazar teatisinden sonra başlL 
ca meseleler hakkında umumt 
bir anlaşmaya vanlacağı anlaiJL 
mıştır. 

1ngi1fere hükfunetinlı\ ilk dil • 
li)nceı5i Sovyet Hükiimetini tat • 
min edecek vaziyete gelmek ol w 

m~. !ngiltero hükmeti tam bir 
mütekabiliyet esası dairesinde bir 
itilaf aktetmeğe hazırdır. Oç 

.(Devamı 8 incile), 

'ıthver de\'let n.dnmlan böyle mülki ve askeri rical tarafından 
hareketi muhtelJf cepheler- uğurlanmışlar ve istasyonu doldu. 
arzu ederler. Bilhassa J'apa 

Inönü Yalovada istiraha't buyura.. 
caktır. 

l katoltk AlemJne hitap ede
ıu •• " ·-ht.n~ 
apanın yapacngı l>lICUfl 

Kübamn kabul etmediği Yahudiler 
Aris mektep gemisi dün geldi 

t-Oşebbüsii Cl"Yelf\ 1\lu ôli· 
ınemnun eder. Çünkü, Mus· 

fııltııı son zamanlarda, hilbassa 
~tr-1 ittifaktan sonra İtalya 
~er-Uk baknnından bir ned 
"1a.n niifuzuna. ti\bl ol<lu. 
k.lt.ıyan şehirlerindeki Alman 
~lan bir silah arkadaşı ol
~tan ziyade bir emir ,.c ku'da unsuru halini almıştır. 

., - - .. - - - .,,. .... -
200 Yahudi Almanyaya 
iade edildikleri taktirde 

Kendilerinl öldürmek üzere 
bir pakt imzaladılar 

4skeri ittifakın neticesi ola- Havana, 7 (A.A.) - Saint mitesi, Amerika Reisicumhuru 
~·İtalya harp sanayii yapma- Louis vapurundaki Yahudi mu. Ruzvelte bir telgraf göndererek 

'1·~ktır. Buna mukabil ham hacirlerin Pins adasl!\8- çıkarıl • vapurdaki muhacirlere yardım 
ması için muhaceret komitesinin edilmesini bir kere daha rica et. ML de, ve gıda maddeleri toon-

·~ ad ~· B ası bütün gayretlerine rağmen Kuba miştir. L .:uece.a.ur. onun man , 
~ b(). "lümiinden başka bir şey- hükfuneti müzakereye girişmek Komite vapurda bulunanlar a. 
~ istememiştir. rasmda 400 kadın ve çocuk bu.. 
~ası, ltalyada Alman te- Bu sabah vapur kaptanı radyo lunduğunu kaydetmiştir. Saint 

a.... ~ ile verdiği bir haberde artık kati Louis vapurunda bulunan muha-."'Tl-ukunun kabul edHmesi de-
..... - olarak muhacirleri tekrar Al • cirlerden iki yüzü Almanyaya 
~lr. Mihver politikasının manyaya iade etmek üzere hare. iade edildikleri takdirde kendi • 
~-~ınadJ1en Almanya lehine ket ettiğini bildirmiştir. lerini öldürmek üzere aralarında 
~ı lta11anm bu ittifaktan Bu haberi alan muhaceret ko. bir pakt imzalamışlardır. 
~ide edememesi t talyada de- ----------- ------------
--. bir aksiilAmel husule getJ.r- 8 d k k 
~~tr. Bilhassa ttalya ve Al· u z sat 1 o ı I ar 1 Ü a"' n -
.:"ta.nm dilnyap harbe sevket· 
~ istedikleri hakkmdaki cl-

~ ..:.':"::.":!~::.ılnlnaı~= 1 arın ı kapa y aoa k 1 ar m ı 
la" ctJı edilmiş en kuvvetli sl-

~· Mihver devletlerinin mü· Belediyeye bir istida vererek ser-
~·ız vaziyette bulunmal~n. 

~;!:~:~:ı.::;:~de~~~=~ bayiliğin kaldırllmasını istediler 
~Jette bulunmalarma im· (Yazısı 9 uncuda) 

il \'ermemektedir. 

~ 1111 imkAnı elde etmek i~lıı B tt LA le]. 
~i::1~;!~:::-~·k:~dJ::ıı:, eyazı an a ıy~ 
~ de miltteflld Bitlerin yeni- • ı ] 
tıı~? d.lplomast yoluyla kon'Uş- ınen yo aç1 ıyor 
~rına lmkAn Terecektlr. 

bu imkAn tahakkuk ederse, s· k h ·ı t •hı h h ~ ... SOllnl Hltlere yardnn etmiş ım eş ane. 1 e ~rı amam ve an 
~~dzter, .. nlharet .... oldukları gibi muhafaza edilecek 
~~ti ittifakla cihan!' karşı sulh Beyazıttan Laleliye inen Kos. Vali ve belediye reisi projeyi mu.. 

.Ditn limatnınızıt gelen Yunan mcklep "gemisi ve TCummtaanı 
Evvelki gün Çanakkale.den ge

çen Aris isimli Yunan gemisi Mar
maralda fırtınaya yakalanmış, an
cak dün öğleden sonra saat 14,30 
da limanımıza gelebilmiştir. 

Gemi lirama girerken toplar a- çıkarak vali muavinin! ve fstan. 
tarak şehri selamlamış, Selim.iye bul kumandaruru ziyaret etnıiıtir. 
kie mukabele etmiştir. Ak§atn ilzed de vali muavini HU. 

Aris Tophane açıklanna demir- da1 gemiye giderek iadc.i dyare~ 
ledikten sonra kumandan karaya te bulunmuştur. 

Arap çetelerile lngiliz 
Askerleri 
çarpıştı 

Araplar 14 öf ü verdiler 
(Yazısı 8 incide) 

Kış geri mi 
geliyor 

Seyahat notları: 8 

Harbe mi, sullı.a mı 
Yazan : ASIM US 

Londra, 3 Haziran - Dünya İ§leri ha rbe 
mi gidiyor? Yoksa sulha mı? .• 

Bu suali gezip gördüğümüz her memle
kette sık sık herkes biribirine soruyor. Ve 
herkes günlük hadiselerin inikşafına göre 
hazan bir tarafa , hazan öbür tarafa yakla
şan hükümler veriyor. Çekoslovakya ve 
Arnavutluk emrivakilerinden sonra demok
rasilerin teşebbüsü ile kurulan sulh cephesi 
Orta Avrupadaki taarruz hareketlerini dur 
durdu. Danzig meselesini t ahrik eden Al
manya tamir kabul etmez hadiselere mey
dan vermedi. Almanya ve İtalya İspanya
dadaki a skerleri geri çelaneğe başladı. Her 
iki memleket askeri bir ittifak aktetmelerİ· 
ne rağmen umumi bir harbi göze aldıkları
na dair herhangi yeni bir teşebbüste bu
lunmadı. ı li'nıanı oldn'klarını 1sbat eden- ka yokuşunun belediye tarafın • vafık bulmuş, buradaki binala • 

~t lc;ln diplomasi yollan kapa- dan genişletilmesine karar veril. rın istimlaki hakkında lüzumu 
~.... mişti. İmar müdürlüğü tarafın. istimlak karan verilmek üzere f ~-

~ tn kapıların daha çok kapalı dan bir milddettenberi yapılmak. daiml enclli:nene sevketmi§tir. 
~hnası bn de\'lctlerln ekono- ta olan tetk!kat bltml~, bu hu • Encilmen Beyazrttan Laleliye 1. 

Bununla beraber gerek lngiL 
terede, gerek Fransada sulhün 

muhafazası ümidi ile beraber 

sup bitaraf şahsiyetlerin fikirle
rine göre kabulü imkansız bir 
t&knn Weplerde çok ileri gitmiş 
olan diktatörler geriye dönemi. 
yecek1erdir. Bundan do1ayı gl. 
nün birinde mutlaka bir harp ~L 

, ı-, otarşi gibi siyasi hlr otar- susta nAzım 0plfuıa uygun bir şe. nen yolun şimdilik yalnız sağ ta
~le tahammül etmeleri mü.ın· Jtilde bir proje tanzim edilerek rafındaki binaların istimlal( e 
iltı deiUcUr. {_Dırxunı 8 incile~ pye riY.a.&etine yerilıırl§tir. / (Deuamı s:ınci~ 

harp tehlikesi aynı derecede zi. 
binlere hakimdir. Halta her iki 

memle1iette siyasi mahafile men. kacaktır, :(Devamı 2 incide). 



2 - VAKiT 8 HAZlRAN 1939 

Seyahat notları: 8 Mahkemelerde : -
Harbe mi, Sulha mı 

( Başlarafı 1 incıde) 

ıc!::~ g:t::!rm~!d!:!e~ Sarayburnu ve ış ihtiıatıarı nizamnamesinin tatbiki gecikiyor 

::~~:nk:,,emı~;:~:rinbed~~~r~i! Taksim baheçeleri lşçi mümessilleri 

Çine giden seyyah 
mahkOm oldu Öğretmenler için 

t t·ı ·ı · Karardan sonra aıJukfl' a 1 gezı erı ~ına şöyle dedi: . 
mütalea etmesı l5zımdır S b . 

Yilzde yüz harbi göze ~ımadık. aray urnundakı ah- · •d •t k 
ça sulh? temin etmek _ka~il ola.. şap tesisat yıkılıyor genı en seçı ece 

~ir Karadeniz seyahati ".Karar çabuk verild!• 
• tertip ediliyor lhtıyarlamadan Çine gı· 
1 d b"I ... ' 

1 
Is tan bul maarif müdürlüğü yaz e ~ ecegı~ •" . mıyacagına kanaat getirmış olan Tepebaşı bahçesinin içlud ki 

lngilterede· muhitin verdiği in. G d b bl 
0 V k" I f • b f 1 1 tıba b d S Ih"' uh f · · ar en ar nasmm yıkılma I· e a e seçım maz a a arına PU 

u ur. u u m a aza ıçın şl sona gelmek Uz dl DU d 

tatilinde öğretmenler için tatil tsvıçreden, Çıne kadar bır ıe
kursları ve gezileri tertip etmiş- yahate çıkan İsviçreli Müller adı"" 
tir. da birisi, Istanbula gelince para~ mümkü l l . "h l t ere r. n e 

n o an çare en ı ma e. 'l'akslm bahc i d ı r f 1 b"ld" d" 
memek, fakat yarın harp çıka - kısmı sah . es nkel a ~ rabng~ yapış ırı masını 1 ır 1 Bu yıl yapılacak gehir gezinti. kalmış, okuduğu muhtelif pob• 

terinden başka ayrıca yakın köy 1 romanların tesiri ile bir ıece Jtfat" 
gezileri, bir de Karadeniz gezisi koviç adında bir İtalyanın yoıuo: 
hazırlanacaktır. Karadeniz gezisi bckliyerek, kloroform koklatı:ol 

cakm 
'b· h 

1 
• nesı yı ı ma~ a aş 

ış gı ı azır anmak yegane lnnmışt B l1 1 d 
makul siyaset oldu w a ·· he ır. ug n er e Saray· 
yoktur. gun §UP burnu gazinosu da yıkılacaktır. 

Onun i 
· 'ht" Çe b 1 Sarayburnunda kapah yer bu. 

çın ı ıyar m er ayn 
dünya milletlerinı büyUk bir har- lunmıyacaktır. Bu gibi binalar 
bin felrutetlerinden korumak yo. parkın manzarasını bozmakta-

lunda elinden geleni yapıyor. Fa. dır. 
kat aynı zamand9. harp hazır • Taksim bahçesinde yapılması 
Iıklarma azami kuvvet ve silrat kararlaşgn havuz projesi ta. 
veriliyor. mamlanmıştır. On bin liraya çı· 

Londraya gelişimizin ikinci giL kacaktır. Bahçenin nihayetine 
nU akşamı (Olympiya) isminde. yapılacak sahne ve gazino ise 
ki Sirke gittik. En aşağı yirmi 17G.OOO liraya mal olacaktır. 
bin kişi alabilecek genişlikte 0 _ Sahne bahçenfn alt tarafındaki 
lan bu büyük eğlence yerini bir arsaların doldurulmaslyle vU· 
kere görmek İngiliz milletinin cuda ~elecek sahaya yapılacak· 
harp ve sulh işi karşısmdaki ha. tır. Dört tarafa dönebilecek tarz 
kiki vaziyetini göstermeğe kifi. da olacak bu sahne inşaatına 
dir. Zira Olympiya sirkinde gös. yakında başlanacaktır. 
terilen bütün maharetler hep as- Tepebaşında yapılacak tlyat
relld, ve hep harp gayesi ile a... ro binası prolest de hazırlanmak 
llkadar şeylerdir. uzeredlr. Bina Asri sinema bi-

Alellde sirklerde at üstünde nasrnın olduğu yerde yapılaca
blr kaç kişinin gösterdiği cam. ğından belediye malı olan sine· 
bazlık maharetlerini burada yü. ma yeniden klralanmıyacaktır. 
2 yakın, asker süvarisi hep bir. Tepebaşı tiyatro binası şimdi· 
den yapıyor. Yine düzUnelerle llk yıkılmıyacak, temstllere kı· 
motosikletçiler öyle tehlikeli ha.. şın burada devam edilecektir. 
reketler gösteriyor ki insan bu. Ancak mevsim sonuna doğru yı· 
nun karşısında hayretten hayre • kılması icap ederse o zaman tem 
te düşüyor. slller Fransız tiyatrosunda ve-

Ylne bu sirk içinde son sistem rllecektlr. 
motörb:e 111ilahlarla adeta hakiki 
denebilecek harp sahneleri seyre. 1-. Bankasında yaz 
diliyor, on beş yaşındaki çocuk. :ı • • 
la.rdan müt~ekkil sUvari kıtala... mesaıaı. 
n on bir yaPmdaki u.kl rd it Bankası bu sene ilk defa ola-

' ,.. çoc a an k --• le . • b 
mUrekltep piyade 'kıtalan oyun Ta yaz meaaı uat nnı tat ~ e~· 
-klinde en gu"" harp 1 meğe ba§lamışttr. 
._ !I' manevra a. •. . bank b 1 "-bttnd 
n yapıyor. Butlin a ıu e en an 

Hulba 1 glltere deni . sonra her gün 6abahlan saat 9 
n .. len l:>u dan ikiye kadar, Cumartesi gilnle-

memlekette oyun ve eglence va. . d 9 d 11 30 k d k bu 
sıtalarmdan bile istifade edile. n e an ' a : ar açı . • 

k 1n 'l' . ı . . lunaca'lrtır. Yaz mesaı uatlerı 16 
re gı ız mılleti ve ngılız ef. E lQl kald d d kt' ,_•~·- · s1 h be 'L.ft y e ar evam e ece ır. 
AıUıwuUmıye ar ve u41rp 
tehlikelerine hazırlanıyor. 

Her memlekette olduğu gibi Ka~abü~ fabr~kası. 
İngiliz milletinin, İngiliz halkı • Karabük demır ve çelık fabrıka. 

. 15 haziranda tatbik mevkiine / ;crisinde seçim yapıldığı ve bu 
gırecek it ihtilafları nizamna· mazbatalar pul yapıştırılmadan a. 
mesi hazırlıklarından olarak bil. lakadarlara gönderildiği için şim
tün iş yerlerinde yapılmakta olan di yeni bir vaziyet hasıl olmuıtur. 
işçi mümessilleri seçimi garip bir Yeniden seçim yapılması ve maz
ihtilUın meydana çıkmasına ıebep hatalar hazırlanması icabetmekte. 
olmuştur. Maliye Vekaleti dün dir. 
rnıntaka ıanayi müdürlüğü haline Bu yüzden hem nizamnamenin 
gelen iş bUrosu İstanbul bölge tatbiki geçikecek, hem de memle
amirliğine bir tezkere göndermiş, ketin her tar~hndaki binlerce it 
mümessil seçimleri için bütün iş yerine yeniden müfettişler gönde
yerlerinde ayrılan mümessil seçim rilmesi lazım gelecektir. 
heyetlerine ait mazbataların üze- Halbuki alakilidarlar it kanu· 
rine onar kuruıluk pul yapııtırıl- nunda bu gibi muamelata ait her 
masını biklirmittir. nevi evrakın puldan muaf olduğu. 

Bugüne kadar it yerlerinin ek· nu söylemektedir. 

Beden Terbiyesi 
talimatnamesi 

Maarif Vekaleti alakadarların 
fikirlerini alıyor bu hususta 

Maarif Vekaleti Beden Terbi-
yesi direktörlüğü bu yıldan itiba. 
ren tatbik mevkine konan yeni 
spor büroları talimatnamesinin 
tatbik şekli etrafında alakadarlar
dan izahat istemigtir. 

Bu izahatı alakadarlar Temmuz 

~ 

Sorulan sorgular; yurt talimat-

namesinin ihtiyaca kifayet edip 

elmddiği, müsabakaların düzgün 

cereyan etmesi için inzibati ted

birlerin kifi gelip gelmediği, ilave 

etmek istenen spor ve müsabaka· 

başına kadar hazırlıyarak umum ]arın nelerden ibaret olması hak. 
diı;ektörlüğe ı;ön.dereceklerdir. kmd~ır. 

on gün sürecektir. suretiyle parasını çalmak ist"' 

Öğretmenlerin meslek! bilgileri- mitti. 
ni çoğaltmak maksadiyle teıis edi- Fakat çantayı çalamadan ~ 
lecek kuralarda fotoğrafçılık, mo- l~nan M~ll~r, ağır ceza mah~eıııe" 
tif, beden ve resim iş mev7 .. tuı ııne verılmış, avukatının ııteı'r 
etrafuıda olacaktır. kendisinin itirazı ile mliıahede ,ı.. 

tına alınmış, deli olmadığı anlatıl
mıttı. 

Köy tedrisat umum Ağırceza mahkemesi diln ?tfUl-
UdU IU ... U lerin muhakemesini bitirerek bllr' 

. m r g kındaki karan bildirmiıtir. ?t{i11' 
Maarıf Vekaleti teıkilitına ye· terin suçu açlık ve sefalet netic-' 

niden bir köy tedrisat umum mil- iılediği anlaşılmıg, suçunu açı1'ç' 
dürlüğü teıkilitı ilave edilecefi:ıi itirafı da tahfif sebebi sayılarak 6 

yazmııtık. Yakında projenin ha- ay müddetle hapis cezasına ıoıJs. 
zırlanmasına baıtanacaktır. kQm edilmiştir. 

Köy tedrisat umum müdürlüğü. Müller dışarı çıkınca, Avu~tı-
ne fimdiki ilk teldriaat umum mil- na Fransızça olarak: 
dürü Bay tsmaı1 Hakkı Tunguçın - Kararın çabuk verilmeal i~ 
getirilmesi muhtemeldir. oldu. Bu gidişle belki de ihtiy.ar• 

-O- lamadan Çine gidebilirim.,, deıııir 
Halk hamamlan tir. 

Şehrin fakir semtlerinde halk 
için açılması kararlaıtırılan halk 
hamamları Terhos tesisatı devam 
etmektedir. Hamamlann Temmuz 
bagına doğru açılmaları muhte. 
meldir. 

-o-
Langa bostanındaki 
yaralama hadisesi 

Birkaç ay evvel seviıtiği )far• 
yam adındaki genç kızla LAngıdl 
bostanda otururken Maryaıııdi 

E • ·· .. • t • 1 Ak• kaı1deti Hayık'ın gelmesi üzerin• 
mınonu ıs ım a ı tabanca çeken ve tabancayı eliıt" 

EminönUnde istlmllklne ka- d 1m k · ti bah MihaJI 
rar verilen U dUkkAndan iki- daen a da ıs yeln kçıvan 'L. ........ 

yer e yuvar anır en tauao• .... 
sinin yıkılmasına başlanmıştı. k tl il · 1 ra
Dln de '.iarıa VekA.letlnd,tın <il- nlaına azHaralipa damUnası x. zerıne !..b• 

b • ' - • - .. •' t Y n • m a6ırceza •·- ~ J 
Gıda madôeleri hakkında bir tamim ğer eş dUkk!nın istlmH\k ~ede- lr~--1 .. ,:ıı .. 1.1 '_, __ _.._~ •• d...:•---" 

11 ofarak 65.000 li ra gelmtştır. ı..a.y ıı giln hapse mahkt1m edif.. 

M egvalar kapalı ~;~:ı~:z:::;,,~jry~!!a;._ mit~ ... S~hte diıçi ııal· 
kaplarda Satılacak 

rir, bir gUn dUkklinma. gelen d ~·§ç•.l:: dıploması ol~~~ıod• 
Ganl ile şakalnı;mağa başlamış e ışçı 1 yapan ve ı 
sonra Ganiyi dUkklndan kov~ bir askerden 3 lira alarak dişleri.-

Belediye reisliğinin şubelere satı1makta o1duğu ve a1tı.kndn.r muş, fakat Ganinin kUfre tmesi ni fena bir şekilde tedavi edel1 
gönderdiği bir tamime göre, 1W memurların bu :işe ehemmiyet Uzerlnc eUndekl et bıçağı ne Fatma, Sultanahmet birinci ıutlı 
da maddelerinin bilhassa dut vermeılikleri gilrUlmelttedir. kendisini karnından ağır suret· ceza hakimi Reşit tarafından 15 

.. h · hkrı. edil· 
te yaralamıştı. g~n. apıs cezasına ma um 

nm harp istemediği muhakkak • larında çalıp.cak mühendislerden 
tır. Fakat herhangi bir gün hU. Gardöner dUn sabah Londraldan gibi mcy\'a ve yıkanma.dan ye· 
kfunet harbin artık içtinabı im • şehrimize gelmi~. akşam KarabU. nilecek yemişlerin tozlara ve si
klnsız olduğunu ilfuı edecek olur. ke hareket etmiştir. neklere maruz pis kaplar içinde 
sa bUtiln İngiliz milletinin en kU.. Karabük fabrikaları bagmühen- açıkta ve kirli ve pejmUrde kı
çUk bir itiraz sesi çıkarmaksızın disi T. Morgan da Cumartesi gü· ya!ctll satıcılar tarafından sa
harbe gideceğidir. nü Londradan tthrimize gelecek, tılmasına mUmanaat olunması 

Harp halinde lngllterenin en Karabüke gi.decektir. talimatname ile evvelce tebliğ 

Pişmeden ve yıkanmadan ye· 
nilen gıda mad·tlclerlnin aç-ıkta 

satılması katiyen caiz olmıyaca
ğındnn bu kabil gıda maddeleri
nin ve bu arada dut1arın da be· 
hemehal camla örtuIUkaplar 
Iclnde ve el ne değil, u
fak kUrek tarzında yapılmış te· 
mlz vasıtalarla alınıp satılması 
ehemmiyetle tamim olunmuş· 

Şerifin muhakemesini bitiren mııtir. ril 11 
ağır ceza, kendisini TUrk t'eza Aynı suçla mahkemeye ve ;,. 
kanununun H 8 inci maddesi Fatmanın kocası Mehmet lıe, 
mucibince 18 sene hapse mah· raet kararı kazanmııtır. 
kum etmiş, fakat Ganinin kUf- Bir nasırdan çıkan da., 
retmcslnl tahrik sebebi addede· bak adında birisi yolda ı111ct .. 
rek 8 seneye indirmiştir. ker. 14 yaşlarında Hakkı isimli bit 
Bir kaçakçı yakalandı çocuk kazara ayağ~ basmıı: 
Evvelki akşam Pireden limanı- - Pardon, demıı, fakat nasst' 

bllyUk endi§esi havadan gelecek Fabrikada başlanan son tecrü. olunmasına rağmen son gilnlcr-
taarruzlara karşı müdafaa mese- beler de bitirilmek üzeredir. Faa de çarşı ve pazarlarda gezdlri· 
lesi idi. İngilizler bugUn bu me. liyet zmaru gittikçe yaklaımakta- Ien bir kısım dutların gene U· 
selenin artık halledilml§ olduğu tlır. zerleri açık ve pis kaplar içinde tur. mız~ gelen İtalyan bandıralı RoJi acıyan bak var kuvvetiyle tcarıst' 

vapuru yolcularından Abdoniki M bir tekme vurarak çocuğu bit 
isminde bir kadının vaziyetinden hafta yatacak ıekilde yaralaJnJ!tı
§Üphelenen gümrUk muhafaza me. Birinci sulh ceza mahkeroeıiJI" 
murları üzerinde araştırma yaptır. de muhakeme edilen lzağın cıır 
mıılardır. Kadının vücudünUn ruımaaı bitirilmif, 16 lira 60 1'

111 

muhtelif yerlerine sarıbrn§ ve giz- ruı para cezasına ve Hakkıya dl 
lenmiş kaçak ipekli kumaşlar ya· 1 S lira tazminat verme~e mahk0So 
kalanmıştır. Kaçakçı kadın mallar. odilmi1tir. 

kanaatindedir. Zira hava taar • -<>--
ruzla.rma karşı çok mühim mü - Arabaların köprüden 
dafaa. tedbirleri alınmıştır. geçme zamanı 

Olympiya sirkinde gösterilen Daimi encUmenln verdiği bir 
marifetler arasında bu mUdafaa karara göre yilklU ve boş ara· 
vasıtalarından biri olan (balon) baların yUklU ve yUksilz hav
lardan bir nU.muneyi gördük. E.. vanlar marttan eylUl nihnvetl
ğer bir gUn harp Uan edilecek 0 - ne kadar köprUden sabai11arı 
=a İngilizler sekiz milyon nU. 8-9. akşamları 17 .20 arasındn 

u Londra §ehrinin etrafını geçeceklerdir. Kışın da bir teş· 
hav~an :arı~yilf.er metre rlnievvelden şubat nihayetine 
m~ e ~ . le balonlarla kadar sabahları 8·9, akşamları 
çe rec~ e~. Her biri (6000) 17 • 19 arasında geçeceklerdir. 
metre yUkseklıkten Londranın se. ________ __... __ _ 

masını ihata edecek olan bu ba. kalfide bir sürattedir. Bundan 
!onlar çelik tellerle yere bağla _ ba~ka bu nevi tayyarelerdeki ma. 
nacaktır. Bu suretle Londranm kineli tüfekler dakikada bin mer. 
etrafı çelik tellerden yapılmış bir mi atmaktadır. Bu mermiler ma
kale ile örülecektir. Avrupa kr- kineli tüfekten çıktıktan sonra 
tasından Londraya hUcuın etmesi yelpaze biçiminde bir istikametle 
muhtemel olan dü§man tayyare. inkiı;af ederek hcc!efe gittiği için 
leri karşılarında iptida bu ~elik düşman tayyareleri karşısında 
tellerle örülmüş hava kalesini bu. çok tehlikeli bir müdafaa vasıta. 
lacaktır. Londraya havadan hü. sı olacaktır. Nihayet hava kuv. 
cum edecek olan dü§manlar için vetlerine karşı UçUncU bir mü -
görünmesi imkftsnız olan bu teller daf aa silahı daha vardır ki bu da 
mütearnz tayyarelerin kanatlart- muhtelif yerlere konmuş olan 
na sarılarak yere düşürülecektir. müdafaa toplandır. Son zaman -
Şayet düşman tayyareleri balon, larda Macarlar bu nevi müdafaa 
yet düşman tayyareleri balon ve toplan ile Slovakların on altı hU
çelik tel maniasmı geçerek Lon. 1 cum tayyarelerini düşUrmüşlerdi. 
ena l8tUne gelmeğe muvaffak Bu tecrUbe hücum tayyarelerine 
oldufu takdirde İngilizlerin avcı karşı müdafaa toplannm mUes . 
tayyareleri De karşılaşacaktır. alr ,bir ail&h olduğunu fsbat et • 
lngllfz1erhı avcı tan,areierl fev_ m!ftlr. Aama Ue 

Esnaf bankası 
Umumi heyet bet kişiyle 

nihayet toplanabildi 
Senelerdenberi tasfiye halinde 

bulunan ve yüz bin liradan fazla 
alacakları bir türlil tahsil edilemi. 
yen Esnaf Bankası umumi heyet 
toplantısı nihayet dün yapılabil
miştir. Bundan evvel yapılan iki 
toplantıya hiç kimse ge1memiş, bu 
yüzden son te>plantı .düne bırakıl-
nuştı. 

Dün de ancak bet kişi hazır bu· 
lunmasına rağmen sonuncu oldu. 
ğu için içtima yapılmıştır. Banka
nın hesaplan içinden çık lamıya

cak !derecede kanşık olduğundan 
tasfiye heyetinin itleri çok yavq 
yUrUmektedir. 

Dünkü umumt heyet toplatltı. 
sında çalıtımlann verdifi netice
lerin tetkiki bitirilememiı, sabah
tan akıama kadar aüren mllzake
relcrden sonra baıka bir gün tek. 
rar toplanılmak ilzere içtima& ni
hayet verilmittir. 

lkbaat Vekili 
Birkaç cUndenberi !ehrimizde 

bulunan tktnat Vekili lillsnil Ça
kır dün akıam Ankaraya hareket 
etmiıtir. 

Lisan tedrisat. 
Maarif Vekaleti 

önümüzdeki yıl yeni 
kararlar verecek 

Maarif Vekaleti liselerdeki lisan 
tedrisatıru takviye etmek ve mev
cut tedrisat tekilleri üzerinde ba
zı değiımeler yapmak üzere yaz 
mevsiminde Ankarada bu işle bir 
komisyon meıgul olacaktır. 

Komisyon mUfredat programı, 
t~ris metodlarr, ders saatleri ü· 
zerinde esaslı ve yeni bir program 
hazırlayacaktır. 

la beraber ıidliyeye teslim edilmit- Bir sarhoş on lira ce_. 
tir. verecek 

Bir dilenci Belediye Birkaç gün evvel Rıfklye 11-
hizmetaine can attı ıan adında bir 'kadın, adliye tod-

Aç kalınca. Sirkecideki aşçı· dorlarında sarhot bir halde yıJPl' 
]arın dUkkA.n1arı ~nUno giderek yıkıla dolaıırken yakalanmq, sdl• 
kendilerinden birer ka:,ık ye- tanahmet birinci sulh ceza ıısab" 
mck dilenen Karabet ndmda bi- kemesine verilmiıti. 
rlsi dtlenciUk suçundan yaka- HSkim Re,it dün Rıfldye Zit'ııJ 
lanmış, hirtncl sulh ecza mah· sarhoıluk suçundan 3 lira pıt' 

Haydarpaşa vapurunda kcmesinde görl\lcn muhakeme· ceazaına mahk\im etmittir. .....,,,,,,,,,, 

silah çeken mahkiim si sonunda belediye hizmetle· __. 
ld rinde 8 ı;Un bolazı tokluğuna E Çarıamb :J>erfelllb 

0 u cahşmağa mahkflm edilmiştir. ; ~ 
Arkadaşı Ferdinin karısı Karabet kararı duyunca ıe- =-: 7 tıaztrın j 8 11uırı• 

IIayrUnnUsayı, Ferdi hapisha- vinmlş: C 19 Rebltil'A. Fa Rebtfll'ı\ 
nede bulunduğu sırada elde et- _ Oh, hiç değilse 8 gUn aç 1- 83 bızır M b11ır --mck maksadiyle, bir gUn Hay- kalmıyacağım, diyerek hlklme Vak 1 ı ı V•••. "-ıo ıt er Vısa. Ezanı ... ~ 
darpaşa vapurunda- korkutmak teşekkUr etmiştir. _ --

lcin sllA.hını ceekrelt tıc el ateş Ni.ri. atan çocuk 852 '29 s~1 

eden berber Fahrettln ağır ce· 17 yaşında Mehmet adında '85 1212 '8' HM 1612 8~6 
za mahkemesi tarafından 6 ay bir cocuk dUn gece sarhoş bir 1a"" 1200 1988 •"" 
hapse, ı sene de emniyet neza· halde sokakta nlrA atıp dola· 2 01 2t 89 2 oı 
retl altında bulundurulmaıa şırken yakalanmtf, ucunctt 1111h 611& 212 6 8' 
mahkQm edllml9Ur, eesa mahkemeBlne Tertlmltttr. ~ 

tı 
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€debiyat: 

Ük ğiı-;.bet geCesi 
Son Haberler Kolonyacılar 

Fethi Okyar Meclisin dünkü toplantısı 
İnhisarlar satış yaparsa 

müesseselerini 
kapayacaklar 

Lc Yazan: Londraya niçin gidiyor? - - ~ ~ --- zawa zawa -

Ankara, 7 (A.A.) - Bazı ga. 

Dr Cemal Süleyman zetelm:le Ad~iye Vekili Bay VFethi 
• Akyarın Ingıltereye yapacagı se· 

Denizyolları ve limanlar teşkilat inhisarlar idaresinin piyasaya 
kolonya çıkarması üzerine bir 
müddet ne yapacaklarını şaşıran 

'kolonya imalathaneleri sahipleri i\.141t . yahatin cereyan eden müzakere· 
U ONON yarı~ını benımlduydu. Bu, onu son görUşUm ~l. lerle alakadar olduğu yazılmı§tır. 

ı.111 b Clbl ıssız ve BksUz gecl-ı muştu. Benden ayrılırken, göz Bay Fethi Okyar iskoçyada 
' lr zamanlar, cöllerde, u • lerlnden inen iki damla göz ya. Saint • An:irew's üniversitesi ta· 
~ .. "ileler harp cephelerinde, şmı benden gizlemek için başı- rafından verilmiş olan hukuk dek. 
U. tlılonra bir lokma ekmek l. nı cevirdi. Fakat kalp gözUnden torluğu ünvanını kabul etmek ve 
~ fbet ellerde yalınızhğa ve yUrek acısı gizlenir mi? buna müteallik merasimde hazır 
"'1ıtntyete katlanan bir insan Onu vapura bindirdikten son bulunmak üzere ingiltereye kısa 
,. Ctın battıktan sonra çö • ra. odama döndUm. Başımı iki bir müddet için hareket edecek. 
~1111'hrlpllğln, sessizliğin ne yastığın arasına gömerek için tir. Orada cereyan eden müzake. 
' bir manası, sUkün ve uz. için ağladım. Annem, sanki o rat veya resmi bir işle bu seyaha· 
~I 'lı.e beliğ bir ifadesi var • gece ölmUştU. Penceremden gö. tin hiç bir alakası yoktur. 

layihası kabul edildl nihayet alakadarlara müracaat et· 
mişlerdir. 

,·· rUnen korkunç servilerin göl • ' 
~ ıırıu hic kimse benim kadar gesi, bana, hep o zavallı dUnya Erzuruma dog~ ru 
~il,., !eten hissetmemiştir. hasretiyle kucağımda can ve • 
'~'llın bUtUn şairleri, bUtUn ren ölUyU hatırlatıyordu. Tabu. ray döşenmesi 'Q klşinasları, yeisden ,.e te. tunun arkasından ne kadar göz 
!tt. "den mUlhem olarak neler yaşı dökmUştUm! .. Fakat içim- Tarcan hududuna 
~llllUtn etmişler! .. DUşUndUk den boşanan o yaşlar, yUreği • Vardi 

bt başkalarına ilham etmek min acısını dindirmedi. Şimdi el Tercan, 7 (A.A.) _ Erzuruma 
~ ltıubayyllelerlnden ne cev • 11 uc yaşındayım, bazı zaman o. do wru ilerlemekte olan şimendi • 
~ r ne bellfatler sarfetmiş- luyor; gözlerim yaşla doluyor; fe: hattı inşaatı hızla devam eL 

1 rı .. Fakd benim gibi, uzak yüreğimde yanan, sızlıyan bir mektedir. Tercanm hududunda 
~de, nıeçhul ufukların ar • yer var, matem acısı h!l! sil • bulunan Vikan köyüne kadar ray 

b da, bazan siyah kıldan k\ı.n bulmuyor!.. döşenmiştir. Rayların köye gel • 
' edevı çadırının altında, ba. *** mesi bu köyle civarındaki köy ~ 
'bıbtr harabenin ıssız ve hU<? y alnızlık gUnleri cok uzun lerd~n binlerce kişi tarafından 
~ l' köşesinde, hic olmazsa surdu. Akşam olurdu, gU karşılanmış ve altmışı mütecaviz 
~:ecelik uzletin acısını duy- neşln kızıllığı, mezar taşlarına kurban kesilmek suretile tesit e. 

e 11la.rsa, her halde hakikati bir cehennem hayA.U gibi akse. dilmişir. Hattın bu köyün on beş 

Ankara, 7 (A.A.) - Büyük 
MLlet Meclisi bugün Şemsettin 

Günaltayın başkanlığı altında 
toplanarak Bergamanın Arifbey 
mahallesinden Şeref oğlu Ali 
örkmez, Konyanın Hasandede 
mesçit mahallesinden Mustafa kı. 
zı Huriye ve Vezirköprünün Taş. 
kale mahallesinden Kara Meh -
met oğullarından Cemal Sak~ın 
ölüm cezasına çarptırılmaları 

hakkındaki mazbataları kabul 
etmiştir. 

İstiklal Harbi malfıllerine ve. 
rilecek 8.700 liralık para müka. 
fatı hakkındaki kanun laylh::ı-sı. 

nun kabulünden sonra bilumum 
muvazzaf subaylar ve askeri mc. 
murların yirmi beş yaşını ikmal 
etmeden evlenemiyeceklerine da. 
ir olan kanunun tadili hakkında
ki layihanın birinci maddesinin 
bazı hatipler tarafından ileri sil. 
rülen mütalealar nazarı dikkate 
alınarak encümene iadesi karar. 
laştınlmış ve ikinci, Uçüncü ve 
dördüncü maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

le llrıtıxn etmemişlerdir. Ben derdi. Sanki otlar tutuşur; et. kilometre ilerisindeki Kargın k~ 
}h. zevk veren bir usare gl· rafı alev sarar; mezarlığın için. yüne gelişi de halk tarafından bu Devlet denizyolları ve devlet 
""d kl k t tt m ·ı k limanları işletme umum müdür -ıı....:~ a. arımla emere a ı • den kanuk ve mUteaffin et ko. yük sevinç tezahüratı e arşı -

11..~ltk içinde derinleşen gece. k 
1 

·Uk l"ırdl lanmış, 300 den fazla olan ame. !ilklerinin teşkilat ve vazifelerine 
·~ ' h u arı l se ... dei!' olan kanun layihasının mü. 
ttı.'_a. şt sUk\ı.nunu ruhumun GUneş batar; yangın söner; leye yemek dağıtılmıştır.. zakeresi sırasında söz alan ha • 
~b lrle dinledim. Uzlet nedir. il 1 lt na karanlıklar çö. Nihayet hattın Tercan ıstasyo-
lt:"et nedir? blllrlm. Onun ~::~ı~r Çon ~ 1 

geceler, lambayı nuna bağlandığı dün~ü gün, is. tiplere MUnakalit Vekili Ali Çc-
~U, onun acısı hA.lA. yUre - k k k d Pencere tasyonda kaza memurın halkı ve tin.kaya şu cevabı vermiştir: 
k'de t ı d 1a mıya or ar ım. • · d ı b" !erce ki§inin Arkadaşlarımla aynı kanaatte 
,,_.. •aklıdır. Hassas e e o - ınin perdesini sıkı sıkı kapar; ~ı~a:k~ln bg.~ ~~k tınzah.. t L 

"llkta inler: kalbimde bir t k 1 ölUler gelip pcnce. ıştıra ı e uyu e. ~ra ~ayı değilim. İdare işi memlekette e • 
•ıııar acı a ıraa d d' mış, kurbanlar kesılmış, mıllı o. hemmiyet verilecek bir vaziyet. 

... d bakacak zanne er ım *** ' re en b" ht dil · tasyonda kaza, memurin, halkı ve tedir. Her işi teknik hususiyeti, 
f\ ~ yedi yaşındaydım. Be .. İçime korkunç ır ve m k ş. sile ile cumhuriyet hükumetine mali hususiyeti ve sa:ir hususiyeti 
~lıl h t mUı,tU. Gözlerim mezarlı tan ksu·.11• nl.an aiiı.-.. ___ ,___......ı..,.r 1-.-u. -•• ., ... ~r ._ 
t l.t.ıAllft cll~i k/nt\rJw, asu~ '""> ..... - .~-- gularını bir daha izhar etml!$ 'btt. tavzif etmek zahıanında değiliz. 
\, başını dizime dayayarak mı hayA.l:t sarıyor: servılerln yüklerimize karşı olan bağlılık - Şahsi kanaatim budur. Bir de. 

\ lernıı~u. Son dakikaya ka· altında gozUme •. be~ az ke:enler larmı ve şükranlarını tekrarla .. fa. bir idarede otorite, inı.ibat ve 
~•kıt başında konuşuyordu: !cinde dola~an ölUier g rUnU. mıştır. Sevinç te.za.hüratı gece dürüsti esas olması kanaatinde. 

dür bizzat kendisi her işi kendi 
kaf asiyle idare edecek değildir. 
Bunu bilahara gelecek maddeler. 
de ve bütçesinde göreceksiniz.. 

Vekilin bu izahatından sonra 
kanun layihası aynen kabul edi. 
!erek harp mükel,lefiyeti kanun 
layihasının müzakeresine geçil -
miştir. 

Layiha üzerinde söz alan ha • 
tiplerin mükellefiyet hadlerinin 
kanunda açıkça zikredilmesi lü. 
zumunu müdafaa eden mütalca • 
tarı heyeti umumiyece tasvip e. 
dilmİş ve kanunun ikinci mad(le. 
sine ııu fıkranın eklenmesi karar. 
laştırılmıştır. 

!!ive edilen fıkra: 
"On beş yaşından aşağı ve alt. 

mış beş yaşından yukarı olanlar. 
la malfıl ve sıhliati muhtel bulu
nanlar, bakıma muhtaç çocuğu 
olan ve gebe olan kadınlar şahsi 
mükellefiyete tabi tutulmazlar,,. 

Bundan sonra kanunun diğer 

maddeleri müzakere ve kabul e. 
dilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi cuma gil. 
nü 15 te toplanacaktır. 

Aralarında yaptıkları bir top. 
lantıda verdikleri bir kararla ko-
lonyacılar dün Reisicumhur ismet 
Inönüne, Baıvekil Refik Sayda
ma, Gümrük ve inhisarlar ve Ma. 
liye Vekaletlerine telgraflar çe. 
kerek mü§kül vaziyetlerini izah 
etmiıler, inhisarlar idaresinin pi· 
yasaya kolonya çıkarmamasının 

teminini rica etmişlerdir. 

Kolonyacılar inhisa.rların bu ha
reketini Devlet ve Parti nizamla. 

rına muhalif bulmakta ve kilçük 

esnaflara mahsus' olan bu gibi it
lerin resmi müesseseler tarafından 
yapılamıyacağını ileri sürmekte
dirler. 

Kolonyacılar bu vaziyet karıt
smda müesseselerini kapamak mec 

buriyetinde kalacaklarını da bil. 
dirmişlerdir. 

Bir arkadaşımızın 
oturduğu ev yandı 

1944 olimpiyadı Dün gece Sanyerde Gülmez 

Londrada olacak Hasan sokağında 1 numaralı ev. 
de ya.ngm çıkmış, lstinye itf ai • 

Londra, 7 (A.A.) - Ingiliz O yesinin vaktinde yeti§mesine rağ. 
limpik cemiyetinin dün akfCLtnki men ev tamamen yanmıştır. Bu 
ziyafet neticesinde hasıl olan u· evde muliaırlrlerimizden Saba .ı 
mumi kanaate göre 1944 climpik 
oyunları Londrada yapılacaktır. hattin ile Şirketi Ha~ me • 

Beynelmilel olimpik komite bu mm:Janndan Fehmi otaruyorfü1• 

hususta yarın bir karar ittihaz e- fYJIDl~tD Dl8ll ~ henüz bel. 
deccktir. 

Görüp düşündükçe: 
.., - 'ft' -,,-g .., ,_, --. -

'Sen kendini kurtardın oğ- yordu. Bazın aksakallı bir ihtl. de devam etmiştir. yim. Onun için böyle mühim bir 
~. diyordu. Fakat kardeşin, yar, bazan aUzgUn çehreli bir 1 teşkilatı yaparken benim noktai 
~ı ııyanete muhtaç bir (;O • kadrn baylll, pencereme kadar Fransadaki spanyol Dı&.ZB.rmıa muvafık bir adamı ara. 
··Ben onu dUşUnUyorum.. uzanır; sanki beni gözetler; mültecileri mak mecburiyetindeyim. Kendi • 

Romanyanın gençlik bayramı 
~eıı nıı kendimi kurtarmış • sonra tekrar uzaklaşır; servile. Paris, 7 (A.A.) - Fransadaki lerinin dedikleri gibi teknisyen Dün Romanyanm bize gönderdiği matbuat ataşesi BaY. 

''Vangel Hrisisko,, -ile görUştUII4 lri bir gövde zarfı içinde in. 
ce bir ruh. Bir gazeteci için elzem vamlardan sayılan neşe ve 
girginlikten bol bol pay aqnıı bir yaradılış .. 

; tdemek, 0 da bent dUşUnmU rln gölgesinde kaybolur, gider. İspanyol mültecilerinin bir zaman bir denizci bulacağım diye uğra. 
l du!.. !3lmdl tamam otuz beş dl!... • 500.000 i bulan ve 1 - 3 tarihinde şırsam belki bulmaya imkan oL 
ı.ı.oıuy0 r, 0 kadar didiştim; o Bir gece bir ses oldu, camın 450.000 e inen adedi şimdi 350 bi- mıyabilir. Evet teknisyen adam. 
t"lltr boğuştum; hA.lA. mUcade- arkasında bir hayA.l görUndU. ne inmiştir. 1 - 2 tarihindenberi tar vardır. Fakat işin şümul ve 
~lrıdeylm. Fakat kurtulmuş Bilseniz, annemin hayA.line ne 90.000 mülteci ispanyaya dön. hususiyeti itibarile geniş görüş. 

nı kadar benziyordu... YUreğim müştür. Şimdiki vasati, günde 400 lü ve iyi düşünceli ve insanları 

Epey uzun konuştuk .. Hatta hemşeri bile çıktık. O da Ma. 
nastırlı imiş. O, bende nasıl bir hüviyet gördü, bilmiyorum; fa. 
kat ben onda eski bir voyvoda aşinalığı sezer gibi oldum. Ro. 
manya, topraklan üstünde asıdarca Türk damariarmm attı. 
ğı bir ülkedir. "Boğdan" ı, "Enfı.k" ı ile biz ona "memlelte. 
teyn" derdik. 

~ne'xnın 61UmUnden iki ay çarparak yatağın içinde doğrul. dür. idare kabiliyetini haiz bir adamın 
t\Jdr. Babam, ailemizden dum; slllk çehreye dikkatle Mültecilerin günlük masrafı da başta bulunması lazımdır. Yalnız 
~'dınla evlendi. Beni bu h!· baktım. Ben baktıkça çizgileri adam başına 15 franktır. Bir müd. bu iş için değil umum işler için 
'n haber.dar etmek için yaz yava. şyavaş kayboldu; gözlerL dettenberi günlük masrafın 7 mil. böyle düşünüyor ve mütaleaları. 
bir mektubu hatırlarım. o ml korkunç bir karanlık bUrU • yon frankı bulduğu hesap edil- na iştirak etmiyorum. Bununla 

b,11,. dU. O dakikada içlmo bir Yehlm mektedir. beraber herkesçe malum olduğu 
-... · dUştU· bitişik oda da yatan ar. ---. --.-.-k--f---- gibi bu müessese de bir. çok kı -

\ Sen hamdolsun, bUyUdUn. kadaş;ma seslendim... 25 1 nC I iŞ On eranSI smılara ayrılmıştır. Yeniden tan. 

t4tııı kurtardın .. diyordu. Fa. Cenenc, 7 (A.A.) - Yarın zim ve tahkim edilecek bir idare 
~ *** . • lrdeşini, bu yaşta. hizmet - Cenevrede Mılletler sarayında için her halde dedigvim evsafta bir 

'tlıı F akat insan, hayatta nelere 
~ elinde sem bırakmak is· alışmıyor!. gün geçtikçe 25 inci enternasyonal iş konfe- adam işin başına koymak ıazım • 
l . .'~ltı Aldı~ım kadın zaten ya. ransı açılacaktır. Bu konferan- dır. Du'"şu"ndu""klerı' mu"'lihaza me. 
,'\ • e. yara kabuk ba.ğhyor !.. 
t cı değildir. O da halamızın Artık ölüden mezardan kork. sa, elli mlllctin m ll mess!llerl i~- selen.in aslını alakadar eder bir 
~dır. Annenin yerini hiç bir al ' rtal k k tirA.k eylemektedir. Sovyctlct şey değildir. Çünkü o adamın em. 
"'' muyorum; y nız, o ı ara • d • e tutamamz .. 01Unceye kn- i i b" hU U "'kU Blrllğl, ikinci efa olarak, bu rinde çalışan ayn ayrı teknis . • rırken, ç me ır ı. n Çv -
0rıun hayali hatırımdan si. · .. üzl' Uğil b. konferansa işUrAk etmemekte- yenler olacaktır. Fennt kısımlar 
1 Yor· oka n acısı, ır mu • ,, 

, Yecektir .• Müteessir olma. • dlr. onlar tarafından idare edilir. mü-
~le..ı 1 1 sıbet gibi, başımı sarıyordu. Ba.. ----------------------~-b •4ne ça ış ... ,, - da .. v• d b. 
~il.. o zaman Halep idadi ba ocagm n, yuregım e ır ma-
~·- tem yarasıyla ayrılmıştım. Te • 
~bint bitirmiş, Be'rutta A • 

tfL selliye, candan bir kardeşe, bir 
lllhlarm idare ettiği tıp U- d. 

~ arkadaşa çok muhtaçtım. Ken ı. 
l l'ıiteslne girmek için (P. C. mi dört duvar arasında hisset • 
'•nıfının imtihanını vermiş· 

tı, 
~ Yuvadan uçuş ... Baba oca. 
,:an ayrılış, cok hazin oldu 
Ilı 'Ilı, arapça, \"e tarisice ho • 
\ ll'atk Efendiyi rcfakatime 
~~l,tı. Elmlne isminde bir Mı 
~~'ı»urııe tskenderundan ay • 
~1lını1 hatırlarım. Ne kadar 
~atlamıştım!.. BUtUn yolda 

' 1' kuvvet vermek için, za • 
>1 hocam, ne tuhaflıklar ya~ 
' nıecbur olmuştu! .. An
le bir medrese köşesinde, 
~,din ve lisan dersi nren bu 
~llrekll sadık insan, beni a· 
~ lk için çok kahrımı çekli; 
1 o da beni, kurtuldu zanne 

~it. 61 Urken içinde teselli 

tikçe, korkulu gözlerle etrafıma 
bakınır; yalnızlıktan ürperir; 
pencereyi açıp karanlıklara doğ. 
nı haykırmak isterdim. Fakat 
ses kesilir; el ayak çekilir; kar
tıki evin ışıkları söndükten son
ra, etrafa mezarların ıssızlığı çö. 
kerdi. Ne olur, bir tek insan ... 
bana kuvvet verecek bir can yol. 
daşı... Baba ocağından ilk defa 
ayrılan. ana şefkatinden ebedi. 
yen mahrum kalan bir çocuk, ya. 
bancı memlekette, tek başına ıs. 
sız bir odada, nasıl cesaret bu -
lur; nasıl yap.r, nasıl hayata çı. 
kabilirdi! ... Kardeşim küçüktü; 
babam beni hiç düşünmemişti. 
lYuvadan uçan yavru bir kuş gi. 
Y" (Devamı 11 incide) 

Memlekctimiae .yeni gelen &stoıı ya elçisi diin Reisıcum7wra fti. 
matnamesini ıvermi§tir. Resmimiz yapılan mera.rimi gösteriyor 

Bugün, ayrı sınırlar için~ yine birleşmiş bulunuyoruz. 
Fakat komşu ve eski tanıdık olduğumuz halde, son asrrdanbei'i 
biribirimiı.i kaybetmiş gibiydik. 

Romanyayı bizden ancak kereste ve tın üstüne iş ya~ .. 
lar biliyordu. Avnıpada siyasi rüzgarlar keskinleşip t.e Bat.., 
kanları oğultular içinde bırak'ınca, biribirimize dayanmak, yol{ 
dayanmak değil, sarılmak ihtiy~mı · duyduk. Fakat siyas\ı'~ 
icaplarla birleşenler, yine bll3ka Iİ)ruıt icıtplılrla ayrılabilk. 
ler. Antlar, protokollar, ittifaklar l<ağıt üstünde kaldıkça mif
letlerin alın yazısı hiç değişmez. Gerçek ittifaklar: c;özülmez 

1 bağlar, milletler arasındaki gönül ve kan birliklerinden do. 
ğarlar. . 

Bunun için de biribirimize yakından bakmak, kucaklaştı. 
ğımız zaman göğilslerimizde biribirimiz.in kalp vuruşlarını duy. 
mak gerektir. Rumen kralı büyük Stefan, 1462 de milletine 
bıraktığı bir vasiyetnamede: 

"Birleşecek dost ararken, ne Lehlilere, ne Ruslara Uzaılıl. 
nız. Türklerle ittifak ediniz. Çünkü onlar, sözlerinin eridir. 
ler. Antlarını çiğnemezler.,, 

Diyormuş. Romanya son günlerde liu afa vasiY.efJn.I ~~ 
rine getirmiş oluyor. 

8 Haziran, dost komşumuzun gençlik bayramıdır. Bafta. 
kralın oğlu olmak üzere bütün genç Rqmenleri, ya.rm.ını k~ 
manları, yarının idarecileri, yarının şöhretleri yapmalC fçfn tu. 
tulan uğurlu ideal yolu, bugün başlamıştır. 

Genci, vatanın istikbali saymak, onun en iyi tarifi olur. 
Ne mutlu onlara, ki seçme atalar ve uyanık bir devlet §UUrile 
bu hakka ermiş bulunuyorlar. 

Yarın, yaşadığımız "şimdi,, şüphesiz mazi olacak ve her 
geçmiş gibi biraz zaman ve uzaklıklarla sislenecek. Fakat pli.. 
nın ana çizgisi asla silinmiyecektir. Bugünün gençleri, devlet 
yükünü omuzlarına aldıkları dakikada, kendilerini bu şerefe 
erdirenleri unutmıyacaklar, onların görüş ve an.layışlannclaki 
derin genişliği, hem takdirle anacaklar, hem daha yükseklere 
doğru kaldıracaklardır. Rumen delikanlılarının ba:yNmlannı 
kutluladığımız bugünde onları işte böyle bir istikbale de DL 
şanlı görüyoruz. Hakkı Süha Gezgi" 

-~ 
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HakDkô ~ vaD<auaıra ıstnnaden ................................. ···-··· .. ··························--.. ·······-·--···--····--Adana Halkevinde temsiller 
Köycülük kolu Hadırlı köyünde 

geziler tertip etti 
Amerikada Alman casusları 

,• 

- 25 -
1 
stnl Dremon vapurunda sakla· 
mağa me~ur olduklarını bil. 

cantası dalma otomobilde kal. dlrmişlcrdfr.. Doktor vnpurda 
masında bir mahzur görm~-at.. bir müddet saklandrktan sonra 
Fakat o gece l.Iadam Grlebl hu- meyclann çıkarak yol Ucretinl 
suslyet göstererek: tesviye etmiş Ye ilk iş olarak <la 

"Çantayı bana verin, eve gö. biri karısına, diğeri de Mlsl 
tUreylm .. Doktor ncele bir se· Kate Moog'a iki mektup yaz 
yahata cıkmağa mecbur oldu .. mıştır. 

Uzun bir zaman bu çantaya. ih. Bu mektupların her iklslde 
tiyac olmıyacak evde durması bana getirildi .. :F'akat bunların 
daha. muvafık, olur .. " Demişti. Ul.li derecede ehemmiyetleri 

Tahklkatım netJccslnde Dok- vardı .. Doktor esasen her iki 
tor Griebl gibi karısının da mektubun bana verlleceğfnl bl
Brcmende bir kamara kirala. terek yazmıştı.. Esasen Madam 
mış olduğunu ve Amorlkadan Griebl de, Mis Kate l\loog da 
uzaklaşmak istediğin] öğren. bUyUk bir istical göstererek 

Adana HpZT:cvlilerinden bir grup dim.. mektupları bana getirmişlerdi. 

Adana, (Hususi) - Adana 
Halkevi köycülük kolu, temsil ko. 
lunun da iştirakile tamamen Eti 
Türkleriyle meskftn bulunan Ha -
dırlı köyüne büyük bir gezi yap. 
tı. Dokuz komita üyelerinden e1t· 
serisinin, bir~k doktorların, ma. 
arif mlidürünün, parti idare ami
rinin, kız sanat enstitüsü, ilk, or. 
ta ve lise muallimlerinin de i§ti • 
rak ettiği bu gezi Hadırlılar üze. 
rinde silinmez tesirler bıraktı. 

Du şerait dahilinde Madam Doktor Gricblin hangi akla 
terdi. Bu genç arkada~la cidden Griebl'in kocası kaçtığı gece hizmet ederek knçmış olduğunu 
iftihar duyuyoruz. Ahmet Yurt • Misl Kate Moog'a niçin telefon clUşlinllyorum. :Naziler onun 
sal, Recep Teke§ ve Ali Şenle role etmiş olduğunu dllşllnllyordum. lre>lleslnl lrnrtarmak için diğer 
girdiği her piyes bir temsil hadi- l<im bilir belki intikam, bcL bllliin . .:;uç ortaklarını da ele ve

kl kıskançlık, fakat ben bunu rccc(!:nde asla şUphe etmfyecek· 
ille bir zaman öğrcnemiyeceğim. Iordi. Acaba bUtUn bunlara 
Fnkat ne olursa. olsun iki kadı. rağmen onlarr atlatnbilcce~lnl 

sesi olur zaten. Bu temsilci çocuk. 
lann üzerinıde büyük emekleri, 

onların muvaffakıyetlerin.de hisse· 
si olan Halkcvimizin yorulmak 
bilmiyc:n rejisörü ve aynı zaman • 
da temsil amatörü topoğraf Fikri 

Sayan da unutmamak 16zımdır. 

Zira, temsil kolu demek evvela 
Fikri Sayar demektir dersem kari-

nın itirafları, ,·erecekleri malfı 
mat bana. ktıfi .• 

Nihayet meselenin içyUzllnli 
de tamamen öğrenebildll< •. Dok· 
tor Grlebl'in kaçtığr gecenin 
evellsi ı:;UnU Amerikadakl Gcs. 
tapo teşkll!tınm iki ajanr Dok. 

mi zannoulyordu? Hen Uz onun 
tamamen arzusuyla kaçıp kaç
mamrş olduğunu bilmiyorum .. 

Fakat, hakikaten isteyerek 
kaçınış ise o takdirde muazzam 
bir delilik yapmış demektir. 
DOK I't'R GR1EDL'1N YALAN-

MA~A KAFt GELECEK Mt ? . 

Doktor Griebl, Bremen vapu
runda giderken yUzbnşı Pheif· 
fere telsizle şu haberi yollamış
tı: 

Doktor Erick Phciffer .. 
Gizli teşkflAt bahriye bUrosu. 

Breme, 
Brcmen ile, pasaportsuz, ee

yasız olarak geliyorum. Kama· 
ram: Seyyah kamarası, numara 
65'1 dır. 

Doktor Grlebl. 
Doktor Griebl bana da ayrıca 

bir telsiz yollamak açık gözlU· 
lU&UnU göstermişti .. Onda. dn 
§öyle diyordu: 

".i\IUsait hlr zamanda muha
kemede şahadet etmek Uzere 
~eleceğlm .. Nevyorku cok acele 
terkettiğimden pasaport alama. 
dım. Almanyada alabilmem için 
Dcrlin elçiniz ile icap ettiği şe· 
kilde görüşmenizi rica ederim." 
Eğer mesele ciddf olmasaydr, 

bundan daha komik, daha eğ
lenceli bir müracaat tasavvur 
olunamazdı. 

Doktor Griebl de tıpkı tanı

dı~ım diğer Almanlar gibi idi .. 
O da kendilerinden maada bll· 
tun dUnyayı böyle muazzam dol 
maları yutacak kadar aptal zan-

manya ladel mUcrlmln anııışıı; ' 
ıırna dayanarak bu tekliflCl ~titçı 
reçldetti.. lijt · 

Tuhaf.. Biz doktor Grlr; ~ 
y:.lnızca Amerikan vatıın 
olduğu için do iadesini ıstert 
lirdik ..• 

Bunun icin de başka bir ( 

buldular.. ~· 
Mesele gayetle nzıh idi .. 1 ı~·, 

d'' h.'' .. 
Nazi htikümeti Amerika ~ -·ıada 

man casusluğu mosolesfnlıı Otu 
zuubahls olamıyr.r~ ~-nr, b Ş11 

(Devam~ \r 
----~----~----~-- ın 

• VAKiT 
ABO!\'E TARiFESi 

llemleket MemleJ' 

Aylı le 
3 aylık 
6 aylık 

1 yıllık 

Tarifeden 

trinde dıııtııll 
95 ı 55 J\f• 

260 
475 
900 

itin ayda otuı kuruş düşDI~ 
Posta blrllğlne sirnıeyen >·eri 

ayda yetmiş beşer kuru~ "" 
medillr. 

Abone kııyJını bildiren 

tup Te lelsraf ücretini, ııb0 Köy hallana temsil kolu ama • 
törleri tarafınl:ian "istiklal .. piyesi 
oynandı, kurslar lkomitesi deelgesi 
halkevleri ve ,rejim hakkında kon. 
ferans verdi, Halkevi bandosu A
tatürkün çok svdiği milli marşla. 
rumzdan ve milli türkillerimizden 
parçalar çaldı. 

ler şüphe etmesinler. işte, Adana 
Halkevlileri Rasim Ener, Doktor 
Urfi Görkmen, Topoğrap Fikri 

tor Griebl'i bulmuşlar vo kendi LARI HAYATI:-:[ J{URTAR- nediyordu. 

Doktor Gricbl halen Viyana

Sayar, Seyfi Tezer gibi Atatürk 1 
rejiminin devamı ve büyük dava. 
ları yolunda feldainefa etmi~ ağa· 
beylerle hızla yilrüdilkleri ülküle. 

VAKiT SPOR MUSABAKASI 
da ikamet etmektedir.. Fakat 
Almanların onun kellesini kur
tarmak için ne ka.dar alçakça 
hareket etmiş olduğunu öğren· 
dikleri takdirde artık hUrrlye· 
tini, hatta. hayatını muhafaza 
c~;P cdemlyeceğlnden şUphe e

l' AK/Ta abone uazılır. 
Adres de~lşllrme ficretJ 

25 lı.uruştur. Çok samimi hasbihallerlc telkin 
edilen fikirlerin, tenpihlerin aha
lide husule gctlıidiği alaka şayanı 
memnuniyettir. 

Halkevimizin ve Adana beledi. 
yesinin yeni reisf Kasım Ener mem 
leket gençliğini gayelere hükmet· 
tiren bir enerjidir. Her hareketi • 
mizde, her hamlemizde bize yeni 
yeni fikirler ve hedefler veren, 
genç zekaların neler yapmağa 

muktedir olduğunu dimağımıza 

yerleştiren bu kıymetli reisimiz 
Halkevinin dokuz kolunu yarışa 

çıkmış !dokuz küheylan gibi hede
fine koşturan bir kudrettir. Ka • 

rinde yarının büyük ufuklarını a
çacaklıirdır. O ufuklann ardında 
O'nun serptiği tohumlar 11aklıdır. 

O kıymetli tohumların sinesinde 
birer bahar ve medeniyet hayatı 
mevcuttur. 

Tütün ve deri piyasası 
Muhtelif Alman fabrikalarının 

mümessilliğini yapan iki Alman 
fabrikatl:SrU diln §ehrimize gelmiş. 
tir. Bunlar piyasa.dan mühim mik. 

tarda tütUn ve deri alacaklardır. 

Esasen son günlerde hariçten faz-

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR 
Yıldızı ı11 

• 
seçıyoruz 

BıRıNCıYE 

clliir .. • 
Her no olursa olsun, bUtUn 

baynolmllel hUkUmler ayak al· 
tı cdllcrfllt doktor .Grlcb )._)asa· 

r orta;; z olarak Brem o inmesine 
mUsande, hattı\ emredildi .. Yüz-
başı Erick Phelftcr de bizzat 
doktoru karşılamağn gelmiş ve 
pasaportsuz olarak gemiden tı
kartmıştr. 

tLAN ocmrrr.ERI 
Ticaret llAolarının santlı1'' 

satın sondan fllbarcn llAn sJ: 
falarında 40; iç :ııayColardıı ~ 
kuruş; dördüncn sayfada 

ikinci ve üçüncüde 2; birine~ 
4; başlık yanı kesmece 5 Ilı· 
dır. 1 ~ Büyilk, tok denmlı, ki ş /. 
renkli illin ver-enlere ayrı .,. 
indirmeler yapılır. Resmt 11611 
rın santim • sntır:ı 30 kuruşıor· 
TlCARl MAHlYE'I'fE OLMl"s'ft~j , ~ 

KOÇUK iLANI.AR 1 rı ı. 
C' 

Bir detı 30, iki defası 60, 
0
; t ~ 

defası 65, dört def•sı 75 ve S 

sımın kıymetli arkada§<ilrmdan 
birer hız ve faaliyet olan Doktor 
Urfi Görkem, Seyfi Tezer de genç 
lik hareketlerinin ve Hal'kevi ça -
lışmalannın başında bulundukça 
memlekete kazandırdıkları fayda • 

la talepler karşısında çok hararet· 
lenen iki madde, Anadolu
dan külliyetli miktarda mal gel· 
meğe ba~lanuştır. Fiyatlar gittik- 1 
çe yükselmektedir. 

1 Bir Bisiklet At?cl P..tza Mak.rut 

Almanya bize bir telgraf gön· 
dererek, doktor Grlcblln Ameri
kayı pasaportsuz olarak terkot
miş olmasından dolayı cezaya 
çarptırılacağını, ancak eğer A
merika doktorun iadesini mu· 
hakkak arzu ediyorsa, vaziyeti
nin iadei mUcrimfn usulüne uy. 
masr lbımgeldlğ!ni bildirdi. 

ddası 100 kuruştur. Oç •> 1~ ~ 
llAn vcremerln bir defası bc6 ~ 
ndır. Dört satırı E:etcn ilAnlıırl( 
fazlı satırları beş kuruştan b il) 
sap edilir. tı~ 

lli:met kuponu getlrerılt:. t 
kÜ{'Ük lldn tarif esi uüzdt 

!~~:~r~üyüklliğünU bir daha isbat Alemdar sinemasr 
Köylüye oynanan ''lstiklil,, pi - fKI FiLM 

yesin.de Aldalı Hüseyin rolünde 
canlandırdığı ruh ve temiz konuş. Brodvay kuklası 
maıile değerli elemanımız Yusuf Akdeniz llorsanları 
:Ayhan eşsiz bir muvaffakıyet gös- .. •••••••m•••rl 
~~~a=~===~~~;;;:;~: 

llcinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi: altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 
yun bağı; 4 kiıiye birer çift ipekli çorap; 10 kişiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbcı okuyucumuza birer şişe bil· 

yUkkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçUk kolonyao 25 ki. 
flye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. , .................. .-...... ··············----····································· ~ 
İ Müsabakaya ıştirak Koponu : - 9 ~ - 1 

Ortada tok garip bir dU~Unce 
vardı. Casusluk mevzuubahis oı
duiu zaman iadel mUerlmin an
laşmasına. dayanmağa. tmkAn 
yoktu .. Fakat bu bir eahit ola
rnlc dinlenebilir ve mUeterck u· 

indirilir. 

Vakıt hem doarudnn doarıı· 
ya kendi idare yerinde, hern f. 

kara cnddcsindc \'akıl \'U~ 
allında KEMA 1.EDDlN tflr.ı 

1IAn Bürosu eliyle llAn ~·~~ 
eıler. ( Rüronıın telefonu: 203>' ....... _ ................................................................................ . sullere ta.bl olmazdı .. I•'akat Al· 

Karamazof 
. ~ . - . ' 
Kardeşler 

Yazan: Dostoyevski 

Çevtreo: Hakkı Süha Ceqiu .- 202 
Hatta ayaklarına kapanıp af diledi. 

Dahası var, tuttu onunla bana haber 
göndererek, bir daha yanıma gelmiye· 
ceğini bildirdi. Ben, yanına gidince boy
numa sanJ:iı. Ağlaya ağlaya beni ku. 
cakla.dı. Bir dakika sonra da hiç bir şey 
söylemeden yanından uzaklaştırdı. Akıl 
alır şey değil onun hali vesselam 1 

Şimdi azizim Aleksi, bütün ıümildim 
sizde .•. taliim elinizdedir. Yalvarırım 

size, gidip şunu görünüz. Sizden başka 
hiç kimse onu yumuşatamaz. Sonra ge
lir bana da anlatarak üzüntümden kur -
tarırsmız. Bir anne için çok güç bir va. 
ziyet bu ... Böyle biraz ldaha devam eder
se ya kahnmdan öleceğim... yahut da 
başımı alıp kaçacağım. Artık tahammil· 
lüm kalmadı. Sabrın da bir hududu var
dır. Dayanamıyorum artık ... 

Bu sırada sofal:ia bir ayak patırdısı 
oldu ve Madam Koklalrnvun yüzü bir. 
dcnbire şenlenip parlayarak: 

- Hele §kilr gelebildiniz azizim Pl· 
yotr ıu~ı 

Diye haykırdı. Gelen "Perkotin,, tli. 

Genç !dolgun çok seviıenlerin o bol ağız 
klabalığiyle: 

- Ne kaldır da geç kaldınız efen .. 
dim ... Ne var ne yo'k? .• Şöyle buyuru. 
nuz .. Avukatlar ne diyorlar?.. Ya siz 
Aleksi nereye gidyiorsunuz? 

- Lizle görüşeceğim 1 
- Oh hay Allah razı olsun ıizden ... 

Ama sakın t;Öylediklerimi unutmayınız. 
Dedim ya, taliim sizin elinizde ..• 

Aliyoıa çıkarken: 

- Mutlaka ıöz veremem .. Eğer im
kinını bulur, fırsat düşürürsem, yapa· 
rım. Çünkü ağabeyime pek geç kaUım. 

Dedi. Madam Koklakov delikanlının 
arkasın.dan: 

- Yok yolc ... Mutlaka yapınız dedik· 
terimi... Hem sonra~ gelip beni görünUz. 
Kahrımdan ölecefim, diyorum aize ... 

Diye bağıtidı. Ama, Aliyoşa salondan 
çıkmı;,, ~örUnmez olmuştu. 

!VAN FtYODOROVIÇ 
-3-

ŞEYTANCIK 

Lizi, yürüyemediği :zamanlarda yattı. 

ğı şezlonga uzanmış buldu. Aliyoşa gi
rince, genç kız yerinden kalkmadı; fa. 
kat par par yanan gözleriyle onu tepe. 
den tırnağa kadar sardr. Delikanlı, §U 

üç günlük zamanın orida bıraktığı de· 
rin izlerle büyük değişmeye şa~mıştı. 

Adeta zayıflamıştı. Liz, etini de uzat· 
madı ve Aliyoşa, ona dokunmadan kar
~ısına oturdu. 

Kız, birdenbire idamdan dü~er gibi: 
- Hapishaneye geç kaldığınızı bili. 

yorum. Annem, sizi iki saat alıkoyarak 
vır vır etti. Benle Jütiden bahsetti. 

- Nereden biliyorsunuz bunları siz? 
- Yüzüme niçin böyle fena fena ba· 

kıyorsunuz. Dinledim işte... Bunda bu 
kadar kızılacak ne var sanki? Canım is. 
terse kapılan dinlerim. Bu lda af dile. 
necek bir kusur mu? .• 

- Sizi mazur gösterecek bir acınız 
mı var? 

- Hayır, bilikis pek iyiyim ... Biraz 
evvel belki onuncu defa olarak size ver
diğim sözü bozarak 'karınız olmadığıma 
ne iyi ettiğimi dligünüyordum. Sizin ko· 
calığıruz iyi değil. Bu işi beceremiyor
sunuz .• Eğer evlensek de size 6şıkıma 
bir mektup götürmenizi istesem, bana 
bu İ§i ide yapacakmışsınız gibi geliyor. 
Kırk yaşına girseniz de bu huyunuz .de. 
ği~miyecek. Belki o mektupların cevap
larını da getireceksiniz. 

Ltz bunlan ıöyledikten sonra gülme. 
ğe başlamıştı. 

Aliyoıa. gülümsiycrek: 
-- Bugün huysuzluğunuz üstünüzde. 

Hem masum bir huysuzluğunuz var. 
Dedi. 
- Utanmazlığım da bu saflıktan ile. 

ri ıeliyor değil mi? Evet hem utanmı
yorum, hem utanmak lda istemiyorum. 
Aliyo1a. acaba neden ben size karşı hUr· 
met duymıyorum, sizi saymıyorum. Si· 
zi ço'k seviyorum, ama hUrmetim yok 
size... Eğer böyle olmasydı, her halde, 
size karşı bunları söyliyemezdim. De. 
mi? 

- Evet! 
- Karımızda utanç duymadıf1ıma 

inanıyor musunuz? 
- Hayır, inanmıyorum 1 
Liz tekrar sinirli sinirli güldü. Acele 

acele konuşuyordu. 

- Hapishaneye karde§iniz için şe· 
kerlemeler gönderdim... Aliyoıacıfım, 

sen, çok nazik ve pek zarifsin. Beni, se· 
ni sevmekten bu kadar çabuk kurtardı. 
ğın için, seni çok seviyorum. 

- Liz, beni bugün neye çağırttınız? 
- Size bir arzumu bildirmek iıtemiş-

Hm .. içimde bir istek var. Birinin be. 
nimle evlenmesini, bana eziyet etmesi
ni, aldatmasını ve sonra da bırakıp ıit
mesini istiyorum. Bahtiyar olmaktan 
artık bıktım. 

- J\caip şeyler istiyorsunuı:. Dağı
nıklığa mı gönü-1 verdiniz? 

- Evet, etrafımın darmadağın olma-

--dil 'e 
sını Wiyor~. Evi ateşleyip ya~ \t 
aklımdan geçiyor. Evet böyle if1, ~ 
Hatta bu hareketin biltün teferruıtf 
kafamda yaşıyor. Nasıl yapacağıtıı% ~ 
liyorum: Gizli, hiç kimsenin sırrına 1 

miyeceği bir gizlilikle usul usul ~ 
evi kudanlıyacağım. Ortalık tel~ ~ 
birbirine girecek. Söndilrmeğe ça f 
caklar; fakat beceremiyecekler, e'I d 
nacak ... Ne manasız, ne vahşi bir 
şünce değil mi? .. 

Genç kız, bu sözleri bitirdikten ıoJI 
tiksinmiş bir hareket yaptı. 

Aliyo§a, fısıldar gibi: ~ 

- Zengin ve bolluk içinde ya~ı) 
ıunuz da ... 

Dedi. 
- Fakirlik daha mı iyi, ki? .• 
- Eveti 
- Sana bunları, senin rahmetli P' 

sın mı anlattıydı? .. İnanma! Palavra~ 
mı§. Ben zengin isem aleme ne? şe , 
leme yiyeceğim, süt içeceğim ve Jcitf. ~ 
ye vermiyeceğim ... "Aliyoşa ağıııtJ ,ı 
ma.d.rğı halde Liz, onu konuştn2lı:t 
menetmek ister gibi bir harekette 
lundu,. ve söyleme, hiç bir şey sb' 
me 1 Bütün biE:iiklerini zaten cV'\• 

• 
anlatmıştın. Hepsi ezberimde. Cıın 

·r cı şeylerdir onlar ... Eğer ben. f:ık1 

ıaydım, blrtni öldürürdüm. Hem 1''. 
rengin iken de bu işi yapabilirirı· 
ye rahatsız olayım füem için? .. ı:n 

(Devamı var) 
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~U~ük Milli !Roman 1 
Bir sivri akıllının macer,..P,.,rı!' 

/ 

a&BMANSONU 
Sermet Muhtar şıı: ..... 20 -

ıııı "lit ----------tı!t~i oğıunur. ynrunda ne ge- Yanaklarına ~apırtılar yağa 
~ lin tiryakilerinden mi ki? dursun, bücür soluk bile almı 
~ UYnıak, hatır kırmamak yor, lafa ara vermiyor: 
• Yor, - Esasen biltün mehaliki gö. 
'lltip '' h · " t'' lmıamı O k d t k ~llt ,, azı anenın us un - ze a .,. . raya a ar a ar-

.uYU kaptı, kibriti çaktı. tüpten sonra kaçırır mıyım o. 
;r aıga.rasım yaktıktan son. kazyonu ? .. Tasdik buyurursunuz 
:.ı~rıe daha çıkararak yine ki devletpenah, bu hareketim bil. 

" ı' yük (risque) t!r. 
d• ~ :+. ~!., - Turellement!.. 

Radvo ve ıivaıro 
hale). • - E. Von reznicek • Donn::ı msten parçalar. ~daki kanapeyi çekmiş, ya. . - G~rso!1la~an ~iri ~örcb~ • B _ 6 • 939 Perşembe . 

şUtnıuetu. Kolu omuzunda: hr; denılerın gözlerı benı takıp- . 
r ~ll'\~eyYusun kimi olduğu. te olabilir. Bu adam Tarabya • J:.?.30 Program. 12.35 Türk müzi· 

Diana operasından U\'ertür. 5 - C. 10.50 Sottens: Harp, viyol:ı. 
Istokholm: Eski İspanyol mu. 
siki si. 

lDO 
11 30 

l\alun dhorıt : nu~ mu~ikisl. 
J:irçok Alrnnn i stnsyonları: 

ll'.ı lk havaları \'c hafif mu· 
siki. in ır. eınnıare, (indice) se. :iakl kordiplomatikler meyanına Ri: ~ - Neveser peş~evl. 2 - Sa 

b llıı. Allah aşkına.? dahil, değil, mUseccel bir (pick. l d~ttın Kaynatın • ~evcser şarkı • 
'\t)'Ul . .. 1 l1 ıcrnnla harap oldu. S - Sciahattin 
tnU ayn mÜ§abedattmı, p~chet) imış zannına du.şmezlerl Pmarın • Nihavent şarkı _ HAU'ı ya. 

li(re bteıu intiba.atımı ay. mı? şıyor. 4 - Santur taksimi. 5 - .l\i 
!} tthn ekselans! - Teşbihatı, kaza.yanın suğr:ı havt'nt şarkı - Körfezdeki dalgın su 

~:cJUetın •. daha. tamiki fikir ve kübrıılarını uzatma, sadetten 1 
ya bir bak. 6 - Neşetkôrın mahuı 

Kreutzer • Grenada'da bir gece uver 
tür. G - Josef Sıram; - Köy kırlan. 
gıçlıırı (Yals). 22.15 Müzikli J.:"onuş. 
ına (Hnlil Bedii Yönetken tarafından 
(\'eber'in Fraysüls operasının taJ.:dı 
mi pltiklarla). 23 Son ajans haberle 
ri, ziraat, esham, tahviltıt, kambiyo · 
ırnkut borsası (fi:rnt). 23 :'llüzik (Caz 
znnd - Pi.). 23.55 • 2.t Yarınki ~ı~ (~ıf), (eveillc) adam. çıkma!.. !şarkısı - Gflcen~im ben sana. 7 -

• (t d A 1 1 .. 1• E t d d Malıur saz semaısl. 13 :\femlekct sa program. n uctı"on) ı'stih•nhn - e e resu ayı •ve s:ı. e e . 
~ · ..... .. . ... 1 at :ıyarı, aıans ve meteoroloji haber· 
\ lle h' <7elelım; mevcut muhataratm ıeri. ı:ı.15. 14 Müzik (Karışık prog. Yabancı Radyolardan 
lıaıılj \._Usnu nazar, ne iltifat kaffesine maruz ve tahammille ramı. 19 Program. 19.05 :'llüıik (l\le. Seçilmiş Parçalar 
~ r,• uenlilik. g,ma.de vaziyetteyim ya... lotlilt-r - Pi.). 19.15 Türk müziği (İn Program Türkiye saati üzerine 

1'
1 

.:ninnettar, ihya... Ha - Ya hay aslan!.. re ı;aı faslı • Safiye Tokayın iştira · ve ö~leden sonraki saat olarak veril· 
~ '> (:Otb , . • kiyle). 20 Memleket saat ayarı, a miştir: 

bııı oyayacak bir kaç nç. - (Je men fıche) dcdım Ye jen~ ve meteoroloji haberleri. 20.15 OPERALAR V ESEXFONl 
~ a aınaı mı? elimi krof;eye attım. En halis, en . .:\'eşelı plôklar • R. 20.20 Türk mü KONSERLERİ 
~İrd\'\tcu alnında, düşünüyor. fes, (veloure) gibi yumu~ak, met- ziği: 1 - Rast peşrevi, 2 - Ahdi e. 7.40 Londra (R,): Mozart. 
(~en, sıklet kanunu keşfe· rosu laakal iki, iki buçuk ster • rendinin • Hast şarkı • Senin aşkınb 8.45 Bükreş: "Ekinciler" (Bredi· 
~:reka!) diyerek hamam. linlik !ngiliz kumaşından (gris çiık ol<lıı.m. 3 - :a~k be.yin - Rast cenano). 
"e··tJ kendini atan Arşimed verdatrc) levmindeki pardesü • . 5?rkı • Bır d~m.e duşurdi~ı ~eni. 4 - 9.10 Kalundborg: l.eopold Sto. 

<lrtd .. lan bur tok'lımı. 5 - Lutrı beyın • kovskf idare$inde senfoni 
'!\. .·~ en hava'-·a fırladı: nun. 
-~ " .. Hicazkdr şarkı - Sana noldu gönü• konseri. 

'ıtri ~tn, (c'est.ça) !.. Uzatma yahu söyle şunu, G - Airr beyin - Hicazkar şarkı 9.15 Breslav: Kla:ı;ik serenatlar. 
k.tırd arhyor, iki parmağını yoksa hata mı etmişsin? Yaka. Açıl e:r gonral sadberk. 7 - Arj( be 9.40 Berlin (Uzun d.): Orkestra 
'Şiın~~Yor: ınnda Mir e Kotro yok muydu? yin • llicnıkAr şark~. • ~üldü açıl~ ı ,.e sololar. 
<tır.. ı keşfetti, ekselans. - Bidayette arzettim efendim yine. 8 - Acem kurdı ,arkı • 8.11 10. Roma grupu: "Kont Ory" 

"'4U nı . ' vefasız yare düşdüm. 9 - Semsr.ttın (R • ') 
!on el'unun jııket atnyı, (Mot a. mot) muharrer.dı.. Zi»anın • Hicaz ~arkı • Kim sürse ossını · 

' u -uh kk k k ' l\"' N '" lh c b ~ y ODA :\IUSlKtst YE KONSERLER •tı'ıı •11 a n ı ıır ve ecıp J.•J.C ame orcının oy • seni. ıo _ Jinlk türküsü • Akşnm o. 
at~n kupürü ve fıısonuy- nuna bu sefer daha sımsıkı do- ıur ken·nn iner yokuşa. 21 Konuşma 6

'
35 ~:~~~ıi~)~;k~, ~;:r~oe~~eri. 

ı:e? Botcrin veya diğer landı. Yanak. ağız, burun demi. (Ziran! snnti). 21.15 Müzik (Flüt so· ~:i~ Berlin: R. Strauss programı. 
~-~ıııdl'ıilerden birinin değildi. yor, veriştirdikçe veri~tiriyor.. . lo - Mükerrem Berk: Tremoıo (V~~· 9.30 ı.ondnı (R.): Piyanoda Ilrah· 

1• akı yine kl)lunu omuzu. yns:ronlu parça). 21.25 Mıı.k (Ku 
~tnıg a ~ . 

1 1 
• Bırakıp derin bir nefes aldı: çük orkestra. Şef: Necip Askın) ı - Gürültüyle müc;adele 

' gzma gırecc cm § gı. _ ElhamdUlillah, (Dieu soit lt:ılo Azıoııı - Melodi. 2 ·- narrcnll· Belediye tarafından dün şubele. 
beıaı·ı· benit) !.. O halde artık mestur, Valcnte • Uzak bi~ mentl .. kcHttenl (se· re gön.derilen bir tamimde gürültü 
ı •• ı ıncvcudcn? . . rcnad). 3 - J. Straus~ - ız nşm ı.ı 
'<lllıı- meçhur muammacngız cihet kal ile mücaldele hakkında daimi en-
hıı~u lliniz Mir ve Kot. ' . . • O.'tıls) . 21.45 Konuşma. 22 Müzik • • 

~•u~Wuanı inkct ataylnrın madı; keyfıyct tavazzuh ettı; ya. lKllçük orkestra. ~er· Necip Aıkın' cUmence venlen karann tatbik c. 
• ır 1\ Ka!ıiUK UUUl cucı, ~•·A ,_ ...&. .. ;. '-:,-•L·• ... "· ~ ~"'" .,..,.,.,.,.,."uı - \ı)"nn• "Jiıu C!nmcarğl, ymakamıann :uuu'till-

~ fazın korseli yapar; pan- de elbleclerJmi mumaileyhlere si. ziklerl (\'nls). 5 - Eınmcri~h kal kalannda yaptıkları tcftiiler neti. 
JAflır ı~ enlerini dar, boylarmı parlg etmedeyim, yani heriflerle ~an • Benimle berııu~r varstın7 gel. cesinde ihmalleri görülen memur-

f :ıı. ıı:ı"ft lıelegnn mabel~ğ muarefem mev 6 - Heuberger • Snrnla (islmlı süi 1 , . 1 .• b 1 d" . . ştıı · . '(~ -. keser· mahaıa eon - arın ısım erını e e ıye nyasetı· 

l.,ı ., afüste ede'r. cut olduğu gibi sözUm de geçer. tinden). Çeşmede p:ırçası. 7 - Deli bi1d. 1 . • . ti 
ıP c:;l'a • . be~ • Kopelyn hnle~inden potpuri ne ı ırme erı ıstcnmış r. 

1ı.. \'o, Jnakul bir (supposi. Neyceyl evlevıyetıe istihsal ed~- 22.40 :'lıüzik (Operetler - Pl.). 23 Son 
l'cı ceğime 3Uphe yoktur, ve lAkm ajan5 haberleri ziraat cshom tahvi· Yeni neşriyat : 

t~ls! gaYl'ette. Bu kanaati ha. zayıf bir ihtimal de mevcut. Te. ıtıt, kambiyo . ~ukut borsası Cfiyat). 
da.b;' - ehndi göreseksiniz _ baai ecnebiyelik filin ıerdederek 23.20 Müzik CCaıband • Pl.). 23.55 . Türk tat basmacılığı 
~~ nerelere vardıracak. I. l:afa tutmağa, ifşaatta bulunma. 24 Y:ırınki progr:ım. Değerli muharrir Selim Nüzhe. 

lde~ı s~nısıkı elinde de neden mağa kalkı§ırlarsa Veyl onlara! 9. 6. 939 Cuma tin Türk matbaac lığı hakkında 
<lk Önd Sefiri kebir Mösyö Konstana, '> ~ " •• • neşretmeğe başladığı kitap serisi-
·ıııt b en vermemiş, hem. U t B b t U 12.JO Program. 1-.3;,ı Turk mu11 
rı. U k d m s eşar opa nı. ere man nı'n ı'kı"ncı·sı· olan "Türk ta" basma. 
~lı d .a sır üzmüş, oralara ' ..,,, . lU • PJ. 13 :'.lemlckct snat nynrı, n· :$ 

'l:n eğıı .. Münasebet alıyor Rueye kadar dayanınm ahmal- jnn'I, ve meteoroloji haberleri. 13.l !' cılığı,. adh eser nefis bir surette 
,._ llSyon Id ğu belr 1 lah!.. U Mii1ik CKarşık rırogrıım) Pi. 1!l basılarak satışa çıkarılmıştır. 
"{!, bu 0 

u 
1 0 

e. • Zihni yine işlemede; durama. Program. 19.05 Müzik CBir ,·ırtiioz • Kitap taş basmacılığının ehem· 
~an d noktaları hiç kurca- dı.· Pl.). 19.15 Tiirk ıniiziği ( Fnsıl hc•·c 

., e\'"- ed. d , miyetinden, memleketimizde taş 
~u ""'u. ıyor u: ti). 20 :\lemlekel saat ayarı, ajans ve 
~ \'tııuıı bcd h k - Affet, küçük bir sualim da. basmacıl.ğmdan, muhtelif devir-

<ı> ve a at arşı. ha var. Üilzülme, cevabını ver • meteoroloji h:ıberlcri. 20.15 !\eşeli 
·~e~0Pos) yu bitamamiha plaklar _ R. 20.20 Türk miizilti: ı - lerdeki taş basma eserlerinden ve 

\> " el2.eındi. sen de olur, vermesen de... Perahreza peşrevi. 2 - tsmail link bunun matbaa hayatındaki rolün· 

~l'~fı ! .. Onu da elbet hallet. - Muntazırım! kı heyin - Ferahfeza bestesi - Cııltla· den bahsetmektedir. Kitabı bütün 
..., " •• 11.r ki'. d U ün k yan cuyi. 3 - 1smnil Hakkı heyin • 1 t . d . 
4 

n ez ur par es n ya a okuyucu arınuza avsıye e erıı:. • abu - . . • Ferahfeza şarkı - Ateşi aşkın. 4 -
~ip ?I. Velinimet!. sında Mır e Kotro (firme) mi sa. Konun tak imi. 5 - 1s!ı:ık Yara nın • Okullar Kılavuzu 
'tııd 1elhame bu sefer boyu. rahatle gördün... Fcr:ıhrezn şarkı - Sc;1 rclrııek i~ :n. ı istanb:.ıl öğretm~nlcrine yardım 
~i bı; ~anaklara ne §:1.pırtı; - Harfi harfine, (Li Herale- - hmail Hol{kı heyin • Fcrıı lı frz:ı .:eıniycti her yıl neşrettlği okullar 

uatf ~ lıuda.kıp. ötekini: ment!).. şnrk 1 • :'ll cht ııptn glizel. i - ; :urı J Jıı . kılavuzu dergisinin 1939 yılına 
~ ı.. aat lll Poyrazın • Hil !>cyııi şarkı • z\rl ı l.ı 

ııııJ ~hluk ım misilsiz, (genial} - Bazan kelimeteyni mezkü. ycti'iir. 8 _ Rnlınıi beyin • ~Iüo;lt'ar ait sayısını çıkarmı§tır. Çocukla. 
na~ ~~l~~n.ı . reteynin zirinde, bazan da jake. şarkı • fıel ey sn'ci ş:ırııbı. 9 _ l\Iuo; rını okula vermek, bu okulların 
ı g . al> nı mezkt1renın kol. tin iç cebi kenarında, gayet kil· ıııra Nafizin • Hün:ım ~ıır!: ı • Gön . kaydü kabul işlerini, okulların 
elif

11 ~~.11 atdesülcri, ellerinde bas. çilk erkamla imal tarihi bulun. lüm nice bir. 10 - Slikriinün • Hüı çalı§:na vaziyetlerini anlamak is· 
çıt/ :~ ~e §enı~iyeleri mevcutken durmak onların nitekim bütün um şarkı - Adananın yeşil t"nınl::ırı t~yen anne ve babalara şayanı tav. 
e" f lik Zdlennde yok. Binaen - bUyUk terzi!crin

1 

l.detidir. Buna 21 Konuşma . :!1.tS ~lüı~k madyo 0~· siycdir. 

b'ır d .. \'estiyere bırak.on<> ola. .ıikk t d bild. . , kestrası • Ser: Prnctorıus ): 1 - G. • • 
.,. ·.ı a e e ın mı.. Rosslnl • Sevilla berberi operıısındnıı Aynı zamanda memleketımızin 

Ve - Şimdi arzedecekken daha uverlür. 2 - A. Boiclclieıı . Beyaz tahsil müesseselerini öğrenmek ve 
hıt) lfhayatennebi sen bir evvel sual buyurdunuz. Bunu u. kadın (La dnme blanchc) opcrnsın · tahsil durumlarını tetkik etmek 

1 .uı. (patriarche) sm, a. nutacak kadar ahmak, (l!ltupide) dan uvertür. 3 - C. Saint - Saens · istiyenlere de tavsiye e.cleriz. Fi-
~ llltısın Jorj!.. miyim ekselans? 11 • VII. 1899 Onfalın çıkrığı (Le Rouet d'Omp- yatı 25 'kuruştur. 

:~. ttnuınaraya gider gibi mevcuttu. Ar-;KAnA TiYATROSU İstanbul talebe ve 
•tıl'(!~ ratta şahsı vahit yok. Sakallı kafasını bir kere daha. Bu ıt<'<'e \'eniş~hirde biiyük mlis:ımere 
bu) e Sokuldum. GözlUklU kaşıdı. Janviye, fevriye, mars.... Yarın gece J\nraı;üm· öğretmen kampları 

}~İlsüı:un ipek dublUrlU gri diye parmaklarlle yediye kadar a r~ik Zafer~e llar1111 llr:çil Olmll:ı.rm yaz tatil aylarında 
tı.. en bııcıta d . d Uzünü k 'tt'. I ıımnrtesı Mecldiyckoy, talebe ve öğretmenler için üç yıl. 
"'et -:1 •• say 1• 0 an a Y e şı 1• · Pazartesi Yedikııle Pı · 

"lt> o~nap yerinden kalkıp - Tarihin mühimliğini ve nıır lınhçesincle lllüzyo· danberi tesis edilen çocuk kamp· 
llentııllrnıada. Koca gövdesi (grave) lığını görUyor musun? 1 nist Emin Alnb:ıy !arının faydalan her tarafta tak· 

Citıi11 Yaylarını esnettlkçe 11 temmuz, yani Fransız iydi mil. beraber.. clirle karşılanan bir maarif hare. 
•. ~~o .. a~akları da tahtaravalli ltsinin, - sesini yavaşlatarak - keti olmuştur. 
••ı • &ıbt lSTA~BUL HALK t b 1 "f "dil lüğü d "'al\ın Yere değip değip bUyll.k (Revolution française) ni~ TlY ATROSU atan u maarı mu r e 
~ tda.. l!lenel devriyesinden Uç gUn mu- . Kenan Güler ve ar· bu ka:npların kurulu~undaki gaye, 

'~ııa an 8anlye fevtetme; bak kaddem .•. Firavun herif aniver. trndn~l:ırı 8 Hnziran tstanbulda aç lan kampların tarih· 
~\'~t <>ku terzisini!.. sere lştlrlk için diktirmiş. o gün ııcqerııhe sünn ak· çesi, kamp faaliyetine hazırlık, 

, ~esı ' &Ynen dediğiniz rtbl. ppk& giyip, etraftan hüviyetini şnmı Nnrlıkapı Sa· kamp hayatı, kamp bUtçeleri ve 
·~ ,~de baktını yakaya o. saklayıp bazı gizli mahifllere rö ı fak 1

1
iyatrosuntda ortaokul ve ögyretmen kamplrını l[eu • ' • DENG DEXG XE 

'~1ir ıneıerı.. volüayoner kafadakiler arasına • • • anlatan: "lstanbul talebe ve ijf. 
lı e Kotro ?.. da katışml§tır mutlaka.. " ERTUCRur, SADİ TEK rctmen,, kampları adlı bir eıcr 

' \>ay hayı Şehzndebaşı (TURAN) • • b h ..... ,-ı 
~a" ··· Kapıda tJktıklar, hem de hayli Ti t d b ne§retmi§tır. Bu eser u uıusuuu 

~ına dini ya rosun « u sece . 
Vtll•'- n1 ~l ti~.!.. ARİF (l PJ malOmatx ver~~ çok _ _ Y.erJn.de bir 

~lllzfınt~ - '(DtMlnM '*'). Oluncu AYSBt kitaı?tlrıı 

11.15 

11.30 Berlin (Uzun d.): Piyano 12. 
konseri. 

Ilu ıl..ıpcşte: Çigan orkestrası. 
111\'ES, KONP'ERA~S VE 

12.5 Varşova: l.eb musiki~!. 
HAFİF MUSiKi VE OPERETi.ER 

7.30 Pra~: Orkestra. 
8. Leipzig: Asker korosu. 
8.30 Istokholm: Operet parçalan. 
8.40 Budapeşte: Lebnrın bir ope. 

retl. 
9. l\lonte Ceneri: Hafif musiki. 
9.15 Frankfurt: Halk programı. 
9.30 Münih: Operet pnrçalnrı. 

10. Drnlislava: Opera parçalan. 
10. Londra (R.) Stüdyoda operet 
t 0.30 Li!le: Rııd)·o orkestrası. 
lQ.30 }::ıpoli ~rupu: Hnfif mu'iiki. 

.C.55 
6. 

7. 

9.30 

9.30 

KOl\1.JŞ~IAl.AH 
Parlo; (PTT): "Sokrııt" • 
Lonılra (::'.'\. ) : Kral ve Krali
çenin Yaşingtona vıırışı. 

M:inih : "Der Rltt los Para· 
dies" (Hans Snchs't::ın). 
Paris (PTT): B. Shaw'ın iki 
p l ye~i. 

I.eipzig: "Der Meler Helmb. 
recht". 
lNGII.tZCE HAVADİS 

1.16, 8.18 Roma 1; 9.15, 11.15 Ko· 
lonyıı; 9.15, 11.20 Hambu"tI; 11.45 
Bükrcş ; 11.50 Rurlopcşte. 

Çocuk ikeiı çocu!l 
doğuran kadınlar 

Altı yaşında evlenenler, anne olanlar, 
on dört yaşında boşananlar 

da bir kızıl derilinin evlenmiş ve 
doğurmuş <:lduğu bibdiriliyor. 

Bu vaziyete tıbben imkan var 
mıdır?. Çok imkansız görülen bu 
halde, Amerikan yerlilerinin nU· 
fus 'kütUklerinin muntazam olma· 
dığına, Lin Medina'nın muhakkak 
surette on yaşını mütecaviz oldu. 
ğuna hUkmetmek lh.ımdtr. Esa· 
ıen bu çocuk anne yapılı§ı itiba. 
riyle de bir kadın minyatUrüdUr. 

Bu haldiaelerin önilne geçilmek 
~ için birçok teşebbiislere giritilmiı

...,.~-.,~~ tir. Hlndistanda İngiliz kanunları 
evlenme yaııru tahdit etmiı oldu. 

:~:~il~~~ fundan bu kanun meriyete gir· 
mezden evvel hareket ederek, yal· 

On clört ya.~mda il.inçi 'defa bo. nı:ca Lakarn şehrinde üç yüz ço. 
:uk evlenmi§tir. 

{W.lnmı genç kız 
Çocuk evliler için daha birçok 

Geçen sene neşredilen yeni ev- misaller vermek mümkündür. 
lenme kanunu kızların on ~§ ya- Fransanın Vasigny kasabasında o
şında evlenebileceklerini bildiri- turan ve on sekiz çocuğun ortan.. 
yo~:iu. Bu kanun birçok muhitler· cası olan Raymo.nıd Lamot ismin
de garip bir his ile karşılanmıştı. deki bir kız, daha on Uç y.aşında 
''Artık ç~uklar evleniyor,, diye iken anne olmak ilzere olduğu i.. 
dedikodular alp yürümü~tü. Hal. çin, Jan Meraie isminde, 19 yaşın· 
buki medeni memleketlerin hemen daki bir delikanlı ile cvlerumğe 
hepsinde vaziyet böyledir. Genç hükmen mecbur edilmişti. 

kızların erkeklerle birleşme yaşı Yine on iki yaşın.da olan Mont 
~n beş olarak tesbit edilmiştir. Bonet çocuğunu babasız bırakma· 

Fakat dünyanın birçok köşele- mak için yirmi yaşındaki aııkı 

rinde "Artık çocuklar lda evleni. Lcsli Vitmor ile evlenmeğe mec. 
yor,, sözünü teyit edecek hadise· bur kalmıştı. 

ler yok değildir .• Amerikada, Af- Mis Flcrens Rud, on Uç yaşını 
rikada, Hin.distanda henüz bebek '.rntlukl:iıktan üç gUn sonra, 23 

ile oynayacak yaşta kliçük çocuk- yaşındal:i sevg:Usiyle evlendiği 
ların evlendikleri hattl hakiki be· zaman esasen bir çocuk annesi idi. 
bek sahibi olduklan maalesef bi. Bir sene aonra da ikinci bir ço-
~er acı hakikattir. cuk doğurdu. 

Bugün Amerik~da dört binden Adcien Delmar ismindeki bir 
fazla küçük kız evlidir ve hemen kız çocuğu da on üç yqında ev. 
kısmı azamının da çocuktan var- lenmiş, on dört yaşmlda boşarumf 
dır. ve gayri meşru bir çocuk peydah-

Ne yazık ki, bir nevi cinayet c. ladığı için on yedi yaşındaki ııev
lan bu hadiselere sık sık tesadiif gilisi Henri Pento ile evleıımeğe 
e.clilmektedir. A;ağıda vereceğimiz mecbur kalmış, fakat ondan da bir 
birkaç misal bu feci birle;melerin .ıene scnra ayrılmıEtır. 
binde birini teşkil edecek vaziyet- · Bun:ian iki sene evvel 30 Kanu
te değiD:lir. nusani 1937 de Tcnes'de Su~devil 

Ge;en sene Eylul aylarında Pc- kasabasının tekmil sakinleri huzu· 
tersburg'da on yaşındaki Rasi Ko- rurJJa henü:ı: dokuz yaşında olan 
lombus'nun Fleming Taket itmin· Önis Vfota=ıd, yirmi iki yarndaki 
de bir oduncu ile evlenmiı oldu. zengin çiftçi Şarli ile evlenmit idi. 
ğu, beş giln sonra dama.dın orma· Damat beyin boyu 1,80 di. 
na kaçtı~r, zavallı çocuk gelinin Yeni gelin ne diki§ dikmek, ne 
de bir yetimhaneye verilmlt oldu. de yemek pi9lrı:nek bilmediği hal. 
ğu, hUl:Clmetin bu vaksldan ıo:ıra de iyl blr ev hanımı olmak ıırzu
böyle birleımelere müsaade etme- ıunu gl:Sstermiştir. 

diği yazılmıştı.. Bunlar birkaç acı uıisaldir. He. 
Bugiln öğrendiğimiz baldkatler nU.. çocukluk çağında çocuk ana-

ılaha fecidir: sı olanlar, bu clnaY.ete _ iJtirak 
Ltn Medina lsm!nae altı yaıın· cldenleı: at ~-" 



Ankarada nıilli künıe rnaçındct: 
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Doğanspor ~ Demirspora 7 -O nasıl 
, &ugı 

yenildi1 F~ 
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tİit\derı 
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't 
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Ankarahların bariz bir hakimiyeti altında geçen bu maçta bir sporcuya 
yakışmıyacak hare~~etleri,le İzmirliler hiç de iyi bir tesir bırakmadılar ... 

~'7 • • d .. ıncı evre: Nasıl oynadılar? 
Bu devrede üstüste iki oyun Maçm 7-0 Irk bir netice ile 

yapmaktan mütevellit hir yor . Ankara şampiyonu lehine kapan. 
gunlukla oyuna başlıyan !zmir- masmdaki başlıca amil, Anka.n 
liler futbol oynamaktan ziyade şampiyonunun kuvvet ve teknik 
maç saatini doldurmuş olmak itibarile kendisinden aşağı olan 
için gelişi güzel koşmakla ve to. Doğanspora karşı oynaması la -
pu dışarı atmak suretile vakit zmı gelen ve kendisinden bekle . 
geçirmeğe çalışıyorlardı. Bu ara- nen oyunu oynamış olmasından -
da Demirsporlular da biribirini dır. Muhacim hattının daima fır. 
takip eden akınlarla gittikçe ma. satçı olması ve rakiplerinin bir 
neviyatı bozulan Doğanspor mü. evvelki maçta olduğu gibi yine 
dafaasına yükleniyor ve mütea. tatbik ettikleri ofsayde düşürme 
kip gollerini temine çalışıyordu. tarzını bilerek oynamaları !zmir 

Devrenin sekizinci dakikasın - şampiyonunu çok golle ve rahat
da topu sürerek kaleye inen De. ça yenmek imkanınr vermiştir. 

1 
mirspor sağaçığı Mustafa güzel Umumiyetle iyi bir oyun çıkaran 

Demirspor • Doğanspor maçından bir görünü.ş 
1 
bir şandel ile topu kaleye gön _ takımda sağaçık Mustafa, mer. 

Ankara, (Hususi muhabirimiz mücadele ve Ankara şampiyo - derdi. Beklemedikleri bir anda kez muhacim Salih ve santrhaf 
yazıyor) - Milli küme maçlİı.rını n.unun her dakika artan bir şe. gelen topu Mahmut büyük bir İbrahim bu galibiyette en büyük 
oynamak üzere şehrimize gelen kilde oyuna hakim olması Do- müşkülatla kornere göndermek hissesi olandır. 
ve ilk karşılaşmada Ankaragü - ğansporun bu maçta büyük bir suretile kalesinin düştüğü tehli. !zmirlilere gelince: Doğanspor 
cüne 1-0 mağlup olan !zmir şanı. sayı farkı ile mağlup olacağını keyi muvakkaten olsun bertaraf takımı, lzmir ikincisi Ateş kadar 
piyonu Doğanspor takmıı ikinci gösteriyordu. İzmirliler, Ankara etti. Fakat Mustafanm çektiği olsun Ankarahlarr tatmin etmiş 
maçını pazar günü öğleden evvel takımının bu ezici hakimeyeti korneri santrhaf vole bir şiltle değildir. Burada yüksek sayı fark 
19 Mayıs stadında Ankara şam. karşısında. topu gelişi güzel uzak. üçüncü defa Doğanspor ağlarına larile mağlup olan Ateşliler bu 
poynu Demirsporla yaptı ve bu lara atmak veyahut taca çıkar - taktr. Demirspor gol yapmağa mağlubiyetlerini sportmence ha_ 
karşılaşmayı da 7-0 gibi mühim mak suretile kalelerini tehlike - başlayınca sahaya ve oyuna bü.. raketlerile kapatmışlar ve hake. 
bir sayı farkı ile kaybetti. den kurtarmağa çalışıyorlardı. tün bütün hakim oldu. Ve 13 ün. me hürmetkarlık, temiz ve canlı 
Şampiyon Demirsporun, Ro - Bununla beraber oyunun 14 dakL cü dakikada merkez muhacim Sa- oyunlarile bütün Ankaralıların 

manya. devlet demiryollarınm 70 kası geçtiği halde gol olmaması ~~ kendi gayretile dördüncü go. sevgisini kazanmışlardı. Doğan _ 
inci yıldönümi.i mün,a.sebetile Yu. bir aralık Demirsporun, da bariz lu de çıkardı. sporluları her iki maçta da futbol 
nan, Yugoslav ve Rumen devlet hakimiyetine rağmen Ankaragü. Doğanspor şeref sayısını tekniğinde olduğu kadar diğer 
demiryolları idareleri futbol ta- cü gibi gol çıkaramıyacağını zan· kaçırıyor hususlarda da Ateş kadar bula. 
kımlan arasında tertip edilen nmı uyandırdı. Fakat çok geç . 0 20 1 d kik d matlık Bazr oyuncuların bir spor 

· · tm k d o h b. k ı yunun ne a asm ayız. · -lurnuvaY,a i§tırak e e üzere me en r an ır a ın esnasmtl!). ı 0 . 1 haf .h a.lk" cuya yakışmıyasak §ekilde oyun 
emırspor so mm ı m ar 

, ı )ir hareketiııdPn fotifa.do eden durdum ~m~n topu dISarI at. 
D v 1 v t pu kapa: malarr, seyırcılere karşı hoş JCaç-oganspor so açıgı o - . 

k ·· tl D · r kalesı'ne mıyacak. Jestlerde, haklı haksız ra sura e emırspo . . .. 
alet T l 

. . . . . . mtltemadıyen ıtırazlarda bulun . 
ı. op a ceza çızgısı ıçıne gı. . 

v k t .. t k gvı· sı maları en fena tarafları idi. Bu ren sagaçı am şu çe ece - tzm· 
da h tal b. k'ld d"' uru·· "l maçtan sonra, ır sahalarında ra a ı ır şe ı e uş - . 

dil. Hakem de bunu penaltı ile ce- yenilen !stanbulun Beşıktaş, Ve-
zalandmlı. Bu fırsat Doğanspora fa v__e F~nerb~hçe taknnla.nnm ~u 

f sayısı yapmak imkanını m.aglmiyetlerı anormal bır netıce 
şere . 1 d Fak t mu"dafı' olarak telakki edilmektedir. 
vermış o uyor u. a 
Reşadm çektiği çok sıkı şüte rağ. Takımlar 
men top kaleyi tutmadı. Ve sol Bu maçta takımlar şu kadro . 

1 

köşe direğine çarparak avuta !arla oynadılar: 
kaçtı, böylece İzmirliler bu sayı- Doğanspor: 

ı dan da mahrum kalmış oldular. Mahmut_ Fethi, Reşat - lr. 

.. 
Mreket edeceğinden maç saati 1 güzel bir şiltle devrenin on be
öğk len evvel alınmış bu sebeple şinci dakikasında ilk golü, beş 
oyu.ı s_aat 10 da ~lam!§tı. dakika sonra da Salih plase bir 

I;Irinci gün An.karagücü ile vuruşla ikinci golü yaptı. 
yr..,tığı maçta iyi bir intıba bı - Be d k'k .. d .k. 1 . 

• v b ş a ı a J.Çın e ı ı go yı -
rakmamış olan, Doganspo.nın u İzmirli 1 b .. t.. talı 
son karşılaşmada da mağ!Ubiyeti Y~ . A oyuncu ar ~ un . -

b kl di
v. b t• ta:"\.·~ b nıınler hılafına olarak bırdenbıre e en gı ve u ne ıce .uıı u.h . . 

1 d ğu . . t t b. ık· ma arekete geçtıler. Devrenın son, un u ıçm s a ır evve ı . 
ça. nazaran daha tenha idi. Şeref ~>n dakikasına rastlıyan bu canlı 
tribününde Hariciye Vekilimiz oyunla Demirsporlula:rnı oyunu. 
ŞükrU Saraçoğlu, mebuslarIInız, nu bozacak kadar atılganlık sa -
ve Beden Terbiyesi umumi mü- yesinde iki güzel gol fırsatı ya . 
dürlüğU erkanından bazıları da kaladılar. Fakat muhacim hattı -
oyunu takip ediyorlardı. nın tecrübesiz ve aceleci oluşu 
Birinci devre : bu fırsatları heder etti. Kaçan 

Oyun başlar başlamaz bir gün gol fırsatları Doğan.sporun bu 
evvelki maçta olduğu gibi An. parlayışını bir saman alevi gibi 
kara forları yine Doğanspor ya. söndürdü. Ve oyunun tekrar De
rı sahasına yerleştiler. Demirspor mirsporun baskısı altına girdiği 
mubacimleri ile Doğan.spor mü _ sıralarda devre 2-0 lzmir takı_ 
dafa:m arasmda başlıyan sıkı mı aleyhine neticelendi, . . 

Demir sporun müteakıp fan, Halit, Abdullah - Sabri, Ab. 
golleri bas, Yusuf, Mehmet, Sabri. 

Penaltı tehlikesin,i de golsüz o. 
larak atlatan Demirsporlular ye. 
niden hücuma geçerek !zmir ka
lesini tazyike başladılar. Bu akın. 
!arda Salih yine şahsi bir gay -
retle 27 inci dakikada beşinci 

golü de çıkardı. 

Bu golden sonra Doğanspor 

müdafaası sert oynamağa başla. 
dı. Bu arada rakip oyuncuları el 
ile tutyor, kasten tekme atıyor 
ve her ne pahasına olursa olsun 
artık kalelerine gol yaptırmama. 
ğa çalışıyorlardı. Bütün bunlara 
rağm.en müdafaanın iki bariz ha
tası 31 ve 37 nci dakikalarda Do. 
ğanspor aleyhine penaltı ile ne
ticelendi. Arif ve Zeki de bunları 
gole tahvil etmekle gecikmediler. 
Ve maç yine Demirsporu!ı bas. 
kısı altında 7-0 Doğansporun 

mağlubiyeti ile bitti~ 

Dmirspor: 
Hilmi - Gazi, Şevket - lbra

him, lbrahim, Kamil - Mu.staja, 
Arif, Salih, Orhan, Zeki. 

Hakem, Fenerbahçenin eski ö. 
yuncularmdan Beleşçi Ömerdi. 

A. Celal 

Galatasaray 
izmire hareket etti 

Milli küıne deplasman maçını 
yapacak olan Galatasaray birinci 
ekipi dün !zmire hareket etmiş
tir. 

Osman, Faruk, Yusuf, Adnan, 
Musa, Rıza, Celal, Bedii, Murat, 
Serafim, Salahattin, Buduri ve 
Cemilden mürekkep olan sarı kır. 
mızı takıma umum kaptan Meh
met ile idare heyetinden Fehmi 
i~tirak etmektedirler. 
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Demirspor • Doğanspor maçım takip eden mera1dıWf' ior. 
1~ 912 

Fenerbahçe reflendiren muhterem h~ıf ~tıtı.d 
zın intizamı temin için l> ~tı- a . ,·e ~r 

ba • nln alacağı tertibata rııı. ~ er n yra m 1 mek suretiyle vazifeleriJ'.111 ~ti e 
·c~ arı 

İngiliz takimiyle yapıla- hil etmelerini bilhassa rı ~ltıan 

cak müsabakaların riz. ıet ~ '1c 

t b •t d•ld" 6 - Sahanın giriş yer . ~•itn 
programı es ı e ı ı 

1 
trı ~ 

Fenerba.hçe Spor Kliibü Baş- 1. - Numerote kapa ı ır' un 
kanlığmdan: !erden A ve B ye kapaJı e • •lıtıı1 

ı - Middlesex Wandercrs tn- arkasındaki 1 numaralı ıJl ~~et 
giliz futbol takımı 6 - 6 - 19 3 9 den girilir· tfl ~ 0 Yl 
Salı gUnU Londra.dan hareket 1 II. - C. ve D ye kapall 1 ı ?ef 

ıJlr 'ttd' 
P.tmlştir. 9 • 6 - 1939 Cuma gU· arkasmdaki 2 numaralI ~ ı 

nli sabah saat 7,15 de Sirkeci- den girillr. · atıı 
ye muvasaUt etmiş bulunacak- III. - Hususi davetliler J ı,~u 

" t '2U 
it trlbUn arkasındaki " >.. • 

k s" 14tlar 
tır. 

- tık de[a memlek etimize ralI methalden girere \bu 1 

4ıtıaş 
~~un 
·da 
. ııtıı 
Ilı ol 

c_.--_..- •lil'.lı&'W:S~kıc 
\l<la 
Obru 
taı 

t\gi 
ldjy 

l~I\ 
' t 
·t'in 

Ust ~taf, gelecek olan İngiliz sporcu mi-! rafI takiben AtatUrk b p 
safirlerimizi karşılamak üzere arkasındaki balkonda tıı ~ 0 

bütUn Fenerabhçelilerden ve dilen mahalleri işgal ederi ' b 
ı ttin· 

diğer sporcu arkadaşlarımızdan ıv. _Pist üzeri numerO ~ 

0 gün saat 7 de Sirkecide bulun- leti alanlar ve pist üzeri el' ·~~ 
maları rica olunur. yesl bulunanlar kapalı trilı/- liı:;r~u 

3 - Maç günU gişeler açılını· bUfe köşesindeki açık t !< 
yacağınlan şimdiden biletlerin methalinden sahaya ineıı 

1 
~tı r 

a;;ıığıda ilAn edilen mahallerden diven başındaki tel kapıd' ~r. 
tedarik edilroı.>E<lni. rerek biletler A ve B tı' 1~L ·:ııı 

4 - NUmerote kapalı tribUn ri önUndeki numerote fer •r ~ 
bileti alanlarm Mlet Uzerinde- ve davetiyeliler de c ve ~ t~11 
ki kırmızı numr:.ralara dikkat bUnleri önündeki mahaııe'1 ıqtıl 
ederek tribllnlerdeki yerlerini 1 d 1 ıı f' · ga c er er. ı 
işgal etmesini ve herkesin elle- tf ıt 
rinde mevcut l:;let parçalarını i- V. - Bir liralık açık ~1; 

] t .b0o ıt 
cahın.ia göstrmek Uzer~ ~uha· bileti alanlar açı { rı . ııııt tari 
faza etmelerini. 1, 2, 3, 4 numaralı metb uo ~crı 

5 - .Senei· devriyemlzde klU- den girerler. Kapalı trib J'I ~~~a 
bümtize büyük teveccüh ve alA.- Bağdat caddesi tarafında ~ 
kalarını ibzal ederek bizleri şe- kenarında da bir liralık 01 

- -~~ ,., . -



• 

izmirde müessif 
bir kaza 

Bir polise otomobil 
çarptı 

İzmir, (Hususi) - Kordonda 
bir otomobil kazası olmuı, vazife 

7 - V .\I\.!Tı 1 HAZiRAN ı~ 

Facia mahallinde art.ı§fırmalar yapan ve Thefis'e yardıma çal~nlar 

Denizaltı faciası 

Facia kı'rban1arınaan Thctis 1.'imıaııdanının zevcesi, henüz iki 
aylık yavru.sile diğer bir aile ve faciadan muhtelif intıbalar 

Sual - Tecrübe niçin, cere.. 
yanlarr, met ve cezir hadiseleri 
dolayısile tamaınen tehlikeli ol. 
duğu malUnı olan bir mmtakad& 
yapılmıştı? 

Cecap - Liverpol körfezinin 
İngilterenin deniz sahillerinden 
farklı bir tehlikesi yoktur. Son
ra bu mmtakalarda sık sık yapı. 
lan denizaltı gemileri tecrübele. 
rinde bir kaza kaydedilmemi.ştir. 

Sual - Thetia:ia hali- ta. 
bit olarak 53 ki§i iken, gemiye 
niçin yüz iki kişi bindirilmişti. 
Gemiyi bu kadar yüklemek tehli. 
keli değil miydi? 

C-evap - Gemi daha ziyade 
ağırlığı da. tehlikesizce taşıyabi. 
lirdi.. Ancak bu, 102 kişinin bir 
çoğu denizciliğe alışık olmadık "' 
lanndan manevrayı gUçleştirebi. 
lir ve oksijenin vaktinden evvel 
tükenmesine sebebiyet verebilir. 
lerdi. ' 

Sual - Davis cihazı ni~n kul. 
lanılmadı.? Gemidekile~ hepsi 
bu maske ile mücehhez miydiler? 

Cevap - Thetis'de 130 tane 
Davis cihazı vardı. Yalnız bah. 
riyeliler değil, gemiye binen si-4 
vil kimselere de bu cihazın sure. 
ti istimali öğretilmişti. 

Bu cihazlarla Thetis'den çıka. 
mamalarr sebebine gelince: Ma • 
Ilım olduğu üzere Thetis'den bu 
cihazla çıkabilmek için iki yol 
vardır. Başta ve kıçta.. Baştaki 

yol çamura saplanan kısmın için. 
de kalmıştı. Kıç taraftaki yola 
da gemin.in meyilli olması sebebi
le zehirlenmezden evvel herkesin 
çıkabilmesi mümkün olamamış • 
tır. 

Sual - Deniz alçaldığı zaman 
Thetis'in suyun dışında kalan kıs. 
mı delinerek niçin içeri temiz ha. 
va gönderilmemiştir? 

Cevap - Çünkü dalgıçlar ce. 
reyandan dolayı iyi çalışamıyor. 

· lardı. 



8 - ,. AKIT 8 HAZiRAN 1939 

Ç ki Al 1 h. d Reisicumhur 
8 er 9 manya 8 ey ın 0 Papeni ve Politisi Tahtelbahir 

faciası 
Askeri heyetimiz dün 

Londraya vardı 
Müttefik ordular umum umandan!ığ 

bir Fransız Generaline verilecek 

• I I d f kab ur etti rı sa e er ağ 1 1 yor hu~~~::; ~n~~~~-~~günR::~:u;;-
Bunla rl ne~redenlerin ~iddetle de, birkaç zamandanberi şehrimiz. 

y Y de bulunan Yunanistanın Paris 
Amirallık lordu 

izahat ve~di cezalandırıl ac.a k la rı bildirildi ~~:\::3::ti~~ :e:~!: ;~t~~;i 
Brünn, 7 (A.A.) - Briinn za- ziyete karşı hareketlerden çekin- memleketinden An karaya avclet v LoO.::r~, ? (Hususi) - Amir:ıl

bıtasımn Alman reisi, aşağıdaki meğe davet ediyorum. Çek mille- etmiş olan Almanya büyük elçisi lıgın bırıncı ~ordu. Avam kama. Londra, 7 (A.A.) - Orgeneral 
ilanı neşretmiştir: tini aynı zamanda kulaktan kula· B. Von Papeni kabul buyurrnuş- ~asır.l3a The~ıs. facıası etrafında Kazım Orbay riyasetindeki Türk 

"Gayri mesul Çekler, Almanya ğa yapılan propagandaya nihayet tardır. Her iki kabul de de Hari- ızahat vermı~_tı:: Lord denizaltı. askeri heyeti bugün buraya gel. 
aleyhinde risaleler dağıtmağa te· verm .. ğe ve yalan haberler işaa ~t- tiye Vekili Şültrü Saraçoğlu ha- n~n .. Cuma g~~unden ~v;~ı yüz. miştir. 

ni olmak için derhal tnarruı:ı 
geçmeği temin maksadile lngiliS 
askeri makamlarının §imdiden if .... 
sanca ve teknik bakımdan bil • 
zırladıklarını taciie karnr ver • 
miş olduldannı ilave etmekte · 
dirler. 

şebbüs etmektcıdirler. Bu risaleler me~e çalışan tahrikçilere karşı zır bulunmuştur. d~ru.lemernesının sebebinı ız.ah et- Türk askeri heyeti, istasyonda 
muharirlcri ve Çek milletinin he- açılan mücadelede hükumete yar. p mıştır. harbiye nazırı Horbelişa, İngiliz 
yeti umumiyesi için tehlikeli neti. dım etmeğe davet ediyorum. 1'.1. a P a 1 Tahtelbahirin ba§ ve kıç taraf· genelkurmay mümessilleri, gene. 
celer verebilir. Çok milletini Al. manya aleyhinde risaleler neşre. H 1 Iarına 9 santimetre kalınlığında raller, ba~ta doktor Tevfik RUş. Londra, 7 (A.A.) _ .r.ranı:ııı 

orduları başkumandanı Gameli!lı 
refakatinde Vikont Gort oldı;ğ~ 
halde bu sabah Sandhurst ıısı.erı 

manyaya, onun icra organlarına denler ve bunları dağıtanlar şid· it er 
1 

iki kablo bağlanmıştır. Birinci tü Aras olduğu halde Türkiye 
ve bugünkü siyasi ve hukuki va- detle tecziye edileceklerdir.,, Mu so, ,. n •. Lord kaza saatinde vazifesi başın- büyUk elçiliği erkanı tarafından 
-------------------------- da bulunmayışının sebeplerini de karşılanmıştır. • 

kolejini ziy:ıret ve zabit n:ırnzt·· 

L t E t 
' . (Başrarafı 1 incide) izah etmiştir. Kaza tahkikatına Paris, 7 (A.A.) _Fransız ga. e 0 nya m S 0 nya lfen<ll irndclcıi ne etraflıın· son işçi kabinesi zamanında b:ı.2· zeteleri, general Gamlin'iıı lngil. 

na gccdikleri kabuklar git "ide müddeiumumilik vazifesini yap- tereye yaptığı yeni seyahati mev 

!erini teftiş etmiştir. 

Mnrsilya, 7 (A.A.) - vısl> 
ş~rktaki Fransız deniz kuV'·e~ıe; 
nnin başkumandanı Visaınırtl 
Lebigot ''Mo.rechal Joffrc,, bı>l'l' 
gemisi ile buraya gelmiştir. 

A 1 · ı b • d • bir duvar haJlni ahnaktn"' ve mış olan bir hukukçunun memur 7.uu bahsederek İngilizlerin bun-m an ya 1 e ırer a emı dünya Uo olnn mlinnsebctlcrinc edileceği söylenmektedir. dan böyle müttefik ordular u • 
mum kumand 1 v b. F 

t Cavu•• Z p kt • ı d ı mıml olmaktMlır. Gazeteler gemiden kurtulan Ar. , an ıgmı ır ransız e a 1 imza a 1 ar . . . generalıne tevdi prensipini ka 
Harp cdcmlycccklerl, yani noldun ıfadesını neşrediyorlar. b 1 t . • 

5 .. tU bi ı bi k A d b. · . ··ı~ . . . . u e mış olduklarını kaydetmek. Mumaileyh, Uzak Şarkta beY· 
nelmilel vaziyet hakkında FrsJl· 
sa hilkmetine izahat verme7 e ı;cl· 

Berlin, 7 (A.A.) - ~u sabah 
saat 10,30 .da Letonya hariciye 
nazın Munters ile Von Ribben-

trop bir Alman - Leton aıderni 
tecavüz paktı imzalamı§lardır. lm· 
za esnasında Lctonyarun Berlin 
orta elçisi Krecvinı de hazır bu
lunmU§tur. 

Biraz aonra yine Von Ribben
trop'la Entosya !hariciye nazırı 

Seltors arasında bir Almanya -

Estonya ademi tecav~z paktı im. ura r ınr -a7.anamıya- rnor • ırıncı mu azımın çekıcı te ve bir muharebe vukuu halin. 
zalanmıştır: Bu mera~ı~de Eston. cnklnrı mnliinı olan de,·Ictıcri tulumbaları işletmek üzere gemi. de şarki Avrupadaki müttefik • 
yanın Berlın orta elçıııı Tofer ha.. bir haşka yoldan sulha kavuş- nin su basan bölmesine girmeye leri mihver devletleri tarafından 
zır bulunmuştur. tuımak arzu u mlh,·cr için fay- teşebbüs ettiğini, bunıda muvaffak 1 muharebe harici edilmelerine ma-

... 
miştir. 

dalı bir tasnn·urdur. olunamayınca gemide bulunanla- ' 
Müsteşar Weizazker her iki im- --------------------------

za merasiminde de hazır bulun- Fakat bu lasavnırnn Papa rın orta bölmede toplanltlıklarını, 
tnrafımlnn fiil hallne sokulma· panik olmadığını söyliyerek de· 

muştur. 
sı g~ri hırlstıyan Alemi için, miştir ki: 

Her iki pakt da Danimarka ile b iki "' kü · c ue - ı;:ıik bir ııropagandn "y·· b o ·1 ··ı~ · 
imzalanan pakt gibi kısa bir met· uz aşı rom ı e mu azım 

organı ela oll\billr. Aynı zaman· Do b""t·· ·· tt b f ni ihtiva etmekteıdir. vs u un mure e atın muva a-
da İngiltere • Sovyet anlnı-rna- kat· 1·1 d "h · ı "d • ı e avs cı azıy e gemı !il 

İngiltere Sovyet 'tek
lifini kabul etti 

ına kar~ı kn~lmuş bir t uznk çıktılar. Ben arkadaşım Lul ıie 

J 
\'&ziteslnl <le gormck cmelin<lc- hayatımızı tehlikeye koyarak ay- (Daşlarafı 1 incide) 1 devlet, ayrı birer deklarasyonlJ 

a PO n 1 a rl n m ay 1 S taa r• <lir denebilir. .. .. nı çareye başvurduk. Biz çıkarken devletin, kendi arazilerine bir te. kendi hayati menfaatlerinin Jle• 

Sulh için konuşmak rnUD\kun- umumi vaziyeti tasvire imkan cavüz vuku bulduğu takdirde yap ler olduğunu tayin edecektir. J3ıl 
dür. Fakat Çekoslo\'ak;ra ile İ- yoktur. Gemide kalanların aynı mağı kabul ettikleri askeri yar. suretle Sovyetler Birliği BaJtı1' 

r U Z U m U Vaf fak O 1 a m ad 1 
tal ya mihver de\."lctlerinln cc- şekilde kurtulma teşebbüslerini dımı tahdit etmek tasavvurunda devletleri meselesini buraya it • 
binde gasbe<Ulmlş bir mal gibi havasızlıktan yapamadıklarını da bulunulmamıştır. Bunun!& bera. bal edebilecektir. 
dururken gnsıı>lnrm si>zi.inc kim bilmemize imkan yoktur. ber garanti edilmek istemeyen l\loskova, 7 (A.A.) _ Tnss B' 

Orta Çindeki Japon zayi ah 
geçti yirmi bini 

inanır? devletleri zorla garanti etmek jansı blldirlyor: 
Nasıl inanılır ve Jnnnılsa btle imkanı da mevcut değildir.,, ''Pravda" gazetesi, "harici si· 

bu, sulh nasıl bir sulh olur? Arap çeteleri Londra, 7 (A.A.) - Ka.bine bu yaset meseleleri" başhklı bir 
Bu şartlar içinde Papa Müni· sabah haftalık toplantısIDJ yap • yazısında, son Sovyet teklltıerl 

Çunking, 7 (A.A.) - Çckiai a-, Yine orta Çindeki Kiangsi vi. hl bir daha lhyıı edemez. ş~ 7 (Hususi) _ lhtil3.ld 1tllı§1 nrıa rl rebi}haır,s~JiOJl Sov. hakkında diyor ki: 
jansı bildiriyor: !!yetinin şimalindeki askeri va • . SADRİ ERTE)İ Yahudiler Telaviv civarında A. yet cevıı:,omı gorü?~~şlerdir~ ~ Son zamanlarda ynbanct mai 

Askeri vaziyetin geçen hafta ziyete geltnce, Nançang • Kiuld. K " . = - • - ' 1 d. raplar üzerine Jiddetli bir ateı aç. . umdra, 7 (A.A.) - İngiliz ga- bu_at, Sovyetıer Dirliğinin bari· 
zarfındaki faki.şafı hakkında be. ang demiryolu boyunda mühim (C:. geri m 1 ge 1 mışlardır. 7.eteler.inin Paristen öğrendikleri. '!f siyaseti meselelerini ve hnssıı· 
yanatt& bulunan salahiyettar bir bir deği§iklik olmamakla bera • Y 

be Ç. k ·k· Karadenı·z, ,-.,~armara ve E·-
0
ue Ur Arap agvır surette yaralan. ne göre, Fransız kabin.esinin dUn. tan İngiltere ve Fransa ile 50\'' zat ezcümle demiştir ki: r, ın ıtaatı ı ı yoldan Nan.. m - :s 

• d v ·ı ı denizlerinde devam eden fırtına mı•tır. Bu hadiseden sonra Yahu- kü toplantısında hariciye nazırı, yetler Birliği arasında ,.apıl· 
Bütün cephelerde Çinliler ta • çang a ogru ı er emektedir. :ı 1n " · ş · " d ç evvelkı· gece "Ok aı"ddetlenmı"!'tir. dilerin Telaviv civarındaki cadde Bone, giliz - Fransız - Sov. makta olan ""ÖrUşmelerl ge-nlŞ rafından Japonlara indirilen mü. ansı vilayetin e, inliler Fu. ~ ~ " c 

hu k d 
Dün de aynı ~iddetle devam eden ve sokaklar.da 24 saat müddetle yet mUzakerelerine engel olan surette bahis meyzuu yapmaktıı" 

kerrer darbeler sayesinde, Ja • şan'a cum etme te irler. Wu. -:s 

Ponların 0 
kadar övündükleri tai şehrini kurtannag-a çalışan fırtına yüzünden Karadeniz ve gezmeleri yasak ddilmiştir. müşkülAtı izale için bir teklifte dır. 

E d · · d k"" "'k · tı bulUIU'lluştur. Bone, Baltık dev • o· 
"Mayrs taarruzu,, tamamen a • Japonlar burada binden fazla ölü, ge enız.ın .e uçu vesaı er ve Tul Kerim civarında Arap rete· Malfım olduğu Uzere, )toıot 

1 1 l 1 d :ı !etlerinin ismini açıkça mevzuu ıı 
kim kalmıştır. 3 top, 40 mitralyöz ve 300 tüfek vapura~. ış ıyemez 0 muş ar 1~· !eriyle İngilizler arasında şiddetli vun yUksek Sovyet meclisi 

b 1 Hava dun akşaır.a kadar hafıf bı· r rarpı•ma 1 14 A .. 1_ bahsetmeksizin bütün şarki Av. nUndekl be"anatından sonrıt• 
Orta Çindeki Hupeh vilayetin. ırakmış ardır. v . v :ı :ı o mu~, rap o rupa statüsünün umu.mi garan • " 

de du<>man 20.000 zayı'at vere - Çunkin"', 7 (A.A.) - Çı"n aJ·an. yagmurlu geçmış, saat altıya dog du··ru··ı il t·· t ·1· . d k . Sov:ıret hUkümctl, İngiliz • Frail' .,, .._, • . . ~ m § ur. ngı ız pıya e as er- tısini ileri silrmüştilr. Bu suret. 1 
rek Hankeu'ya 200 kilometr"' me. sı bilidiyor·. ru şıddetlı bır yagmur ba.şha • lerine ha ada t ı d 1 Ba sız tekliflerine cevaben kend "' k b. t k dar ·· ·· ·· v n ayyare er yar ım e ltık devletleri de dolayısı. · 

f d k . ç · , k"l . ra ır saa a surmuştur. t · ti. B. - .1. k • tadil tekliflerini Londra ve :rıı.· sa c e ı ungsıang a ~ ı mış • Nançang'm cenubunda bilhas • 0 . h . . d k e mış r. ır ıngı ız as en otomo. le garanti edilmiş olacaklardır. 
t
. ün §C rımızde a eta ış man • b·1· ld d il · ·k· k •. 1 1n rls hUkümetıerine tevdi eyıe· 
ır. sa San..Kia.Tien'in şimalinde mu. ard 1 ı yo a evr mı~. ı ı as er o· giliz kabinesi, dün akşam 

29 t Ç·nne Ç · h bel zarası v ı. ·· ru·· Lo miştir. Molotovun vUksek So'"°' 
mayıs a ı ı r ungsıang are er cereyan etmektedir. lzmirden gelen haberlere göre muş r. ndraya bildirilen bu tarzı hal. " dil 

şehrini tamamen çevirmiş bulu. Nakayama'nın kumandasm _ r b ·· k"" t 1 t d k"k yet tadil teklifleri, Avrupa fırtına ve yağmur orada da de. 1 ugun u op an ısın a tet ı ııı· 
nuyorlardı. daki Japon kuvvetlerı· ,,;;.,.ıerce ı ·ı· K ı A e ı· kt" tecnvUzlerln bundan sonraki 

J\4M.1 vam etmektedir. Yağmur evvel- ngı iZ ra 1 n1a- y ıyece ır. ll 
Orta Çindeki muharebelerde, ölü vererek püskürtülmüştür. Çin kişatlarına karşı bir sulh 111 • 

Ç
. 1.1 b. ..h . hr. . ki gece 1zmirde sabaha kadar .k d ANLAŞMA HAFTA dafaa cephesi oı·ganize edlln1csl 
ın ı er on ır mu ım §e ı ıs - liler milhim miktarda mühim • f ki 

tirdada muvaffak olmuşlardır. mat ele geçirmişlerdir. yağmıştır. Yıldırımlar düşmüş - rı a opra arın . a SONUNDA için elzem asgart şartları bildir" 
tür. Faris, 7 (A.A.) - B. Bonnet. mektedir. 

O 
• 4 B 1 LA 1 ı· 1 Nigarafalls, 7 (A.A.) (Kana • in bugün öğle.den sonra İngiltere Bu şartlar, kısaca şöyle hilı~· an z 1 g e yarın 0000 eyazı a e 1 yo U da) - İngiliz kral ve kraliçesini ve Polonya büyük elçileriyle yap- sa olunabilir: 

(B t J 1 
·--::ı ) hiımil bulunan trenin bugün Ka- tığı görüşmele11:le bilhassa Sov· 

"§ ara ı trK-'"'e . . . • 1 - Ingiltere, Fransa ve SoV• 

A 1 
. d k karar vermiştir. Beyazıttan ine _ ~ıı.~a • Bırleşık _Amerıka devlet. yet - Fransız - lngiliz müza"Ke- yetler Birliği arasında tecavuıe m an g 1 e o e cek cadde Laleli Tayyare apar- erı. ~udud.u?u ılk defa ol.arak releri bahis mevzuu edilmiştir. karşı karşılıklı bir yardım pa'k:ı 

tımanlarmm önündeki genişlik • tarıhı geçışınde yarım mılyon Sanıldığına göre, halen Polon- okdolunması, 

P 1 d k. b. r Al te olacaktır. YokuQun tam baQın. kadar Kan.adalı hazır bulunmuş yada bulunan Sir William Strang O Onya a 1 lr Ço ( man teşekk··ı '"' "' k l dd tl 1 2 - Sovyetler Birligvi, lngiltc' 
U • daki if'inde tarihi bir karar ve. ve ra ı §1 e e alkış amı§tır. hükCıl]letinden yeni talimat almak 

!t re ve Fransanın ıimdiye kadar 

1 
• • b ı • d rilmiQ olan hamam oldugu" gibi Kral ve krali"e Amerika Bir • ıizere Londraya dönecek ve muh. c; 

erinin Şu e eri 'IJ t ld ~ "" tecavüze kargı garanti ver.eliği be, ag 1 1 1 kalacak, yol ""Ilınca cadde tize _ Ieşik devletlerine ge,.meden ev • temel olarak önümüzdeki hafta -ı. "' devlete yardımı taahhüt eyliye· 
rine çıkacaktır. Hasanpaşa ka. vel Buroh şehrinde bir otelde ye. başında Moskovaya gidecektir. 

Varşova, 7 (A.A.) - Polonya 
matbuatının bildirdiğine göre 30 
nazi Dan.zigde bir Polonyalının 
evine taarruz ederek bir hangarı 
tahrip ve eve cebren girmeğe te. 
şebbüs etmişlerdir. 

Polonyalı, polise müracaat eL 
miş ise de halkın toplanmasına 
sebebiyet verdiği içi ntevkif e 
dilmiştir. 

Diğer cihetten Polonya mat • 
buatı, Saint • Stanislaıs kilisesi 
camlarının meçhul şahıslar ta _ 
rafından kırıldığını bildirmek • 
tedir. 

Varşovff., 7 ( A.A.) - 9 Hazi • 
dandan 13 hazirana kadar yapı -
lacalc olan spor bayramlarına iş. 
tir.ik için Danzige hiicum kıtala. 
rına mensup 40.000 Alma.n gele_ 
cektir. 

:Varşova, T (A.A.) - Polonya. 
d:ıki hlr çok Alman teşekkülleri. 
nin §ubeleri Posnan valisi tara-

f d d v t 1 t cektir. ın an agı 1 mrş ır. Bunlar Al • rakolu istimlak edilecek, üniver. mek yemişlerdir. Burada on bin Londra.dan alınan haberlere gö. 
manların l2 cemiyeti ile Alman site konferans salonu cadde üze. mektepli çocuk İngiliz hilküm • re, hariciye nezareti Sovyetler 3 - İngiltere, Fransa ve so~· 
çiftçileri birliğinin 5 ~ubesi ve rine çıkacaktır. darlarmı §iddetle alkışlamıştır. Birliğinin tai:iil tek1iflerini tetkik.. yetler Birliği, mütecavizler tarıı· 

d fından malCım ür Baltık ldevktirı·:'I 
''Genç Alman,, partisinin 12 au. Koska caddesinin sol tarafın • - te evam etmektedir. Paris siyasi :ır • 

"' h f"ll · bitaraflıklarına kar .. ı y.ırı. ız.cı: ·: 
besidir. da bulunan "Simkeşhaneiamire.. Fi ori nalı Nazım ma a 1 erınde tebarüz eden kana- :ı 
- - - ---------- biraz altındaki tarihi bir hanın at, Faris ve Londranın kati proje her tlirlü ihlal te~ebbüslerine kıı.r• 
lngiltere Polonyaya 50 01auğu gibi kaımaıarına karar vefat etti metni üzerinde hafta sonuna doğ· ş• bu üç devı:te yarclxm eclcceJ;· 

verilmiştir. Buralar· tamir edi . Bir müddettenberi hasta olan ru mutabık kalacakları merkezin- lerclir. 
milyon Verecek eoek ve etı:a~ları açılacaktır.. şair Florinah Nazım vefat etmiş· dedir. 4 - Yardurların usı:l, mclı:y~t 

Londra, 7 (A.A.) - Polonya p B_unlar ıçın de ayrıca bırer ıtir. B. Nazım Florinalı 1883 de Londra, 7 (A.A.) - Sir Viliam ve genişliği bah::inde mü::b:t l>:: 
büyük elçisinin dün Ç.emberlayn i ro3e hazırlanacaktır. Ietimlak Manastırda Folrina kasabasında Strangın Moskovaya gideceği te. anla~ma akdoluna::ıktır. 
ve Halifax ile yaptığı mülakat • şine yakında başlanacaktır. doğmuştur. Son yıllarda Özgü:-ı min olunmaktadır. Sovyetler Birlii,inin fotel:l:ri ı::e 
tan b~hsede~ Times gazetesi, as. Jap ı Ay soy.adım ~l~ıştı ... Bır şak.ıcıl Röyterin bildirdiğine göre, İn. bunlardır. 
kert, ıktısadı ve mail meselelerin on ar muharrır kendısıne tıır kıratlığı giliz hUkfirneti Baltık meselesi. Görüşmelerin bugUnkU safhaeı· 
görUşUldUğünU yazmaktadır. llng iliz A 1""" C'( militerin teklif etmittir. Bunun üzerine p.irı' nin gUçlllğünU gidermek için pro- nın bariz vasfı ıurasıdır 'ki, EOfl 

Daily Mail gaz.etesine gör~. p 0 'fG 'J • adını Florinalı Nazım Kıral Öz· jeye yeni bir formül koymak nL Sovyet teklifleri yalnız hükurne•i'.l 
lonyaya 50 milyon İngiliz liralı~ tevki ettıler lgünay şekline sokmuştur. Ken.cHsi1yetindedir. hattı hareketini ~eğil, aynı ı:arrıP-ı· 
bir ikrazda bulunulması tetkik Hongkong, 7 (A.A.) - Çe1ciai İstanbul hukukundan mezundur.! Bu formüle göre, her üç dev • da bizzat yüksek Sovyetin fikir.c· 
edilmiştir. Londraya avdet eden Ajans na göre, Japonlar İngiliz Dahiliye nezaretinde bir mU:idet let karşılıklı yardım paktında bu rini de ihtiva etmektedir. Her nal· 
Varşovadakl lngiliz askeri heye. 1 ataşemiliteri Kaymakam Chriı. 1 

memurluk etmiştir. Bilahare Em-1 devletlerden her birinin hayati de bundan dolayıdır ki yabaı:tcı 
ti Polonyaya top, ve diğer harp' tophe Spear'i tevkif etmi,ıerdir. 1 

niyeti umumiyede şube mildürü menfaatleri tehlikede bulunduğu gazeteler, son Sovyet tekliflerine 
leva~ı gönderilmesin! tavsiye H~~Uz. •e~bcst .bulunmıy~n ata2e. 1 olmuş ve o~ ~-en.~ .. ~e .. polis mec.. ,zaman biribirlerine yardımı ta_ karşı huıust biı: alaka gösterınelc· 
etmıştır, lmilıterın akıbetı meçhuldur. lmuasının mudurlugunu yapm.ı1tır. ahhüt eyliyeceklerdir. Her Uç tedir. 
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~hten bir yaprak! 
#9 ............... ıiıııııiiii ... İlliıiiiıiiıııiıiıiııiı .......................... ____ ~------------------~-----, T 3X 

Ziba Hanımı niçin 
boğmuşlardı? 

-eşhur Halet Efendi, Şeyhülislam 
~arısını, kendi karısını rezil ettiği 

lstanbulda tanımadığınız tipler, bilmediğiniz yerler 1 
~ * * ........................................ ., 

Kiraz bahçeleri 

:.ı 

lll 

ıı.· 

için idam ettirmişti 
Yazan: Niyazi Ahmet 

VE 
Çırpıcıda Arap-

lar düğünü 
~Ota Abdullah Efendi ölünce 1 Halil Efendi Meşihatten azledi-
tl karısı Ziba Hanım dul kal- !erek Bursaya nefyedilmiş: Ziba Kiraz .. kiraz .. kiraz .. Sağa bak 
· Sultan Selim, şeyhiılamlar. Hanım da oraya gitmişti. Halil E- kiraz, sola bak, kiraz .. fakat bu ki· 
liau1 Efendiye odalık olarak fendinin adamları sık sık istanbu. razlar ne küfelede, ne tabl;:ılarda, 
etti ve: ta gelirlerdi. Bunlar. ne arabalarda .. Bunlar hep ağaç. ' . • Vakıa dilazardır, lakin diya. - Elbette Halil Efendi bu men- larda .. Sağımızı, solumuzu, önü-

b tdır fadan kurtulur. O vakıt düşman. müzü, ardmuzı kaplıyan yer yer 
İye Z:b H h · H ı ·· ı · · ·· ·· ı eli ı d boz, yer yer kınalı arazinin bol bol t ı a anımı met ettı. a- arı gun erını gorur er.. yor ar ı. 

fendi bir müddet sonra Ziba Bu sözlerin ıura.da burada söylen· yetiştirmiş olduğu bu açıklı, ko. 
~la evlenmişti. mesi, Halil Efendinin Bursadan yulu, ve bazıları çift renkli k:raz· 
'"det, Ziba Han mı şöyle ta. Afyonkarahisara nefyedilmesine lar n ar;:ısından araba ile geçiş ne 
~er: sebep oldu. Ziba Hanım, Bursa::la de ömür oluyor. Hemen her kira. 
, !hasıl aklı kısa ve dili saçın· kalmıştı. • zın altında bir aile.. Çocuklar, 
t lızun, sözünü sakınmaz, dili- işte bu, Halet Efendi için bu- genç kızlar, baharın bu en zarif 
Utrrıaz bir hatun idi.,, lunmaz bir fırsattı. Bir Ramazan mcyvasını dallarından kendi elle· 
t, * * * günü Ziba Hanımın idama mah- riyle koparıp ağızlarına götürü· 
"kat lialil Efendi de ondan küm edildiği hakkında ferman çı- yorlar. Yolumuz hep toprak ve 

!'.kalanlardan olmc:r.hğı için kınca kimse ha~ret etmedi. Nasıl yumuşak olduğundan tekerlekleri
~ l;ı geçinip gidiyorlardı. mı? Bunu da tarih şöyle ka~edi. miz hiç ses çıkarmıyor gibi.. Onun 
~lnız, Halil Efendi ile tarihin yor: "Halil Efendinin eski edalar için minimini ellerle dallarından 
bi lıt Balet Efendisi her vesile civarındaki konağı ahırında ağzı koparılıp ağızlara atılan bu tapta• 
t rbirterine fenalık yapmak is- dikilmiş, gübre içine gömülmüş ze, köpkörpe kirazların, dişlerin 

~ ~ İki düşmandılar. Bunu, Zi. bir siyah kuzu bulunduğu,, Halet aras·ndaki kütürtüleri, ara ura 
il:tıı:n da biliyor:lu. Efendi tarafından ihbar ediliyor- kulaklarımıza kadar geliyor. Bazı 

/ stmıbııl zenci. 
1crinin ntitzik 
7ıetJcti ve Arap 
bacı Elnıas 

Ji ~İr gü:ı Ziba Hanım Beyler. du. Bu suretle de Ziba Hanımın büyük ağaçların altında kubbeva. 
havuz mesiresinde gezerken sihir yaptığı isbat edilmekte idi. ri istifleri yapılan işportalar, belli 

\ t ~fendinin karısı Lebibe Ha Halet Efendi, karısmı tahkir ki harcıalem olarak rastgelen çar- _ y AZA iNi: -------------, 
rastladı. Rastlar rastlamaz eden Ziba Hanım hakkında iradei şıya, paraza değil: şehrin hatırı ~ 

'l~0tUnü yumdu, ağzını açtı. Bir seniye çıkarttıktan sonra cellatları sayıhr semtlerinin tok satıcı ma. o~r:z-~_'}-__ ~-~-'!'-~-~----,. 
ta.n Halet Efendiye, bir ta- mübaşir kıhğiyle Bursaya gönder. navlarına gidecek ... 

~!\. Lebibe Hanıma söyledi, :ii. ''Bu cellatlar Bursa ya vard:k· Bir yerde on üç, on dörtlUk bir 
~~1• Bu da kafi gelmemiş gibi larında Ziba Hanıma: kız gördük ki, bu yakut küpelerle tamamiyle unutmuş olan sanatkar içt.riye salıvermek için hayli uğra.. 

1.i'eleriyle beraber üzerine hü. - Seni Efendi Karahisara is- iki kulağını donattığı yetmiyor- Münif, İstanbul kırlarında bir Af. şıyor. 
lle nisvan ve sıbyanı başına temiş. Derakap iatanbula gitme- muş gibi: onları saplarından bir rika manzarası, Afrika havası, Af- Fakat buna bir ıürlü muvaffak 
dU · • · • • · f d' k b' b ipe dizerek boynuna, kirazdan bir "k h h k · · ı "k k ı \ ve Havuzbaşı mesıresını nız ıçın erman ıyere ır ara a~ rı a ay ve uyu yaşama ıçın o c amayınca yu se ses e şu man-

~ r hamamına döndürdü .. , ya irkap ve Bursa haricine ihraç de gerdanlık asmıştı. gün orayı tercih et~isti ! tarı atıyor: 
li. a.Ict Efendi karısının başına ile biraz gittikten sonra yol.dan bir Hele bir dutçu, tertemiz, şı'k Neden sonra o, bit;ek tüken. - Savulun, yol açın, Amerikalı 

av b~~ duyunca ~UJ>n•n "'"'71.-h -yana 5c•li1p bOfriıuııer. tbmn. -..w.-.... •p•h- :yıtmı'f oJchı-,U melı bllmiyen meyva bahçelerin sinemacılırr geldi, bUTasmr Olduğu 
rl· ' Ef z· d k lb" · · d' · ö bembeyaz, sakız gibi dutların ü· · d Ç • end~den ziyade karısı ı· e ı e ısesmı soyup cese ını çıp- geçıp e ırpıcıya geldığimiz za- gibi filme alacaklar. Sonra da bu 
Sıı· .:ı·· 1 k 1 k b' ı d"b" b k zerine kıpkırmızı kirazlardan bir ..ı:i b" f . -.ıuşman oldu: a o ara ır ça ı ı ıne , ıra • man, or1:1 a ır A rıka manzarası film İstanbul sinemalarında gös. 
0,· 't:lb d k~ .. .. 1 ''Afiyet olsun 1,, yazmıştı ki bu, Af 'k h t ~ ette onun a arını goru· mıı ar.,, ve rı a avası yerine, stanbu· tcrilecek ! 
ıl· 'ded' N A ci.ı:lden görülecek bir manzara i.di. 1 d '-.. ı. • · un, yıllar anberi hiç değişmek Vay anam, sen misin bunu söy-
!Ş ~ Vişneler henüz kızarmaya yüz tu. bilmiyen o cambul cumbul kır a. liyen? Şimdi o geçilmez, ve kat 

tıı· t 1 d • • kk A tuyorlardı. Zerdal!ler sa~_armaya lemi ile karşılaştık. Ortada Arap kat birbirine kenetlenmiş olan in-

to
. u z sa 1 c 1 ar 1 u an - baş~a~ış, kaysılar ıse henuz yem- r namına görülen kimsecikler yok, san halkası birden dalgalaruyor ve 

1 

yeşıldı. bütün o ağaçlıklı meydanı doldu- çok geçmeden bize yol açılıyor. 
ö k k 1 Ulu cevizlerle yayvan incirlerin ranlar hep kenar mahallelerin be. Münifin boynundaki müteaddit 

rıı.· ar 1 n 1 a paya o a ar m 1 pürüzsüz ve iyot kokulu gölgele. yazları idi. Ortada insandan, kıyı- ve son sistem makineleri, kaldının 
all" rinde sallanan sallanana, ip atla- tarda attan, arabadan, otomobil. elindeki en modern malzeme çan-

dl b ı d · b • • t"d k yan atlayana... · den adım atacak yer yoktu. Gra- tasını gören ne kadar kenarın dil· 
ıı.· ae e ıyeye ır IS 1 a verere ser- Bir yere geldik ki, .dalları yer. mofcnlar zurnalar çiftenaralar beri varsa, şimdi, hepsi de kendi 

•W b 1 1 lerc sürünen büyük bir k~ysı~n udlar, tefler, heyhe~ler, türlü ye~ mah cemallcrinin sinema perde. 
O<' ay"ılı"g\J ı"n ka dırı masını ı"stedı"ler altında, çoluklu çocuklu bır aıle, k . k" k k 1 . 1 d . d . . .. 1 .. .. . .. me ve ıç ı o u arı, ıs er, u. sın e ıyı, guze gorunmesı ıçın ay-
dıı. I yeni demlenmiş çaylarım, kenar- 1 S 1.. ·•:l f 1 ki k k k d" 'la man ar.. onra, uzumur~· an az a na ve tara arını çı arara en ı. 

,, nbulda prnkende olarak buz satışından istifademiz :::ö,•ln ları r-ı·('eklı· ve ince belli bardakla· ğ b 1 -. ... J " x x argolu bir cavultu, cuvultu... lc:rine çe~i düzen verme e aş ı-
llatanla r cllin belediyeye dursun, bazan zarar görmckli· ra süzüyorlardı. Günün bu saatin. Yanımızda, Münifin canyoldaşı yorlar. Artık orada bize yapılan 

!~reken bir •st:ida ,·ermiş· l':ı"mlzı" mucip oluvor. d t haz mdan yarım saat , ' ı:. J e ve am 1 hatuncağız da var. ömründe böy- ikram ve itibarı bir görmeliydiniz. 
lr, Buz satıcıları islldaların· Bu yilzden diikkan kirasını. ka.:iar ısonra, bir kaysı ağacın:n le şey görmemiş olan ka.dın, bu Fakat bir aralık, etraftakiler.den 
lbyıc diyorlar: kazanç Yergisini ve cvlM ve e· gölgesinde ve gözün alabildiği ka- hali görünce mal bulmuş Mığrilıi biri sesleniyor: 
\~Uz serbayil lıtzim ı;lbi kU- yalimizln nafaka Ye iaşesini le- ':iar uçsuz bucaksız meyva ağaçla. gibi, ağzı bir karış açık hem şaşı. - Bunlar sinemacı değil be, 
~bayilere buzun beher ktlo- mlnden aciz kalıyoruz. Binaen- rı karşısında içilmek üzere olan rıyor, hem seviniyor. bunlar gazeteci! Nah, ben şu yaş. 
kalıbını 55 - 57 kuruş ara· aleyh serbaylllikçe bize satıla· bu çaylara ne kadar imrendim bil- Neden sonra Arapları bulabili- !ısını tanıyorum. O Haber gazete-
a 6 k seniz! .. Ve beher kalıba 5 · u· cak buzun kilo fiyatının tcsbiti, yoruz. Settar isminde çukulata sının muharriridir. Vaktiyle şura· 

• hatta. 8 kuruş nakliye maR· istenilen yerde buz satmamı- Hani, az kalsın, sıkılmayı mıkıl. renkli delikanlı, bizi alıp kerıdi da, burnıda bizi kaç defa gazeteye 
:.hlzlcre ait olmak Uzere ver- za müsaade edilmC'Si, buz flatışı· mayı bırakıp: cünbüşlerinin yapıldığı yere götü. basmıştı. 
\t"dl l ı - Ne olur, şundan birer bardak d' t " r. Duz alabilmek Ç n nın şirket halinde bulunan ser· rüyor ve etrafı, geçil:nez bir ı- Bir başksı cevap veriyor: 
~c... 00 da bize! ~ .:Sine gl>re 50 liradan 10 bayliliktcn almarak, seı-lıayie kenli tel gibi, çe§itli insan örgüsi· - Evet, o gazete muharriri 
}'a k · Diyecektim. 

h. adar depozito akçesı ya- verllen fiyattan 25 kiloluk ka- le örülmüş olan halkayı yarıp L-izi ama, berikiler sinemacı 1 
~aı. Sagvımız, solumuz, onumuz, ar-

1\ nıecburlyeti de vardır. Iıplarda bir, iki kuruş fazlasfy. 
~ dımız, ne kadar güzelse üzerinden, 
, lıı:ıdan backa bı'r ba,.-ı seı·ba- le doğrudan doğruya belediye ., ., ., zıplaya, hoplaya ve yan yata, ça· 
t ~östcreceğl yerden başka tarafından bizlere buz sattırıl- mura bata geçtiğimiz daracık yol 
l'e masınrn tahtı karara alınmasını 
t l'de buz satamaz. Böyle blr da, inadına, o kadar berbad, o i<:a. 

·ı~· 

Derken Araplar cümbüşe başlı
yor. Önce, salt dangalarla kısa bir 
overtür yapılıyor. Arkasından, 

meşhur kabakçt Abdi Şahın da iş. 
tirakiyle bütün dangalar, darbuka· 
lar gapgaplar ve davulla birlikte 
bir-Afrika oyun havasına g~~ili. 
yor. Fakat, kaç para clder ki bir 
gün önce hava yağmurlu, fırtınalı 
olduğu için bugün oraya pekaz 
~rap gelmişti. Ortada cünbüşü i
dre edecek topu topu bir tek kol· 
başı vardır ki o da Yaylalı (Ner
kis Kadın) lclr. 

Beyazlardan, yani halisüdıdem, 
bizim İstanbullu beyaz kadınlar. 
dan bir kolbaşı 1 daha var,::lı ama o, 
bugün nedense cümbüşlere iştirak 
etmek istemiyordu. 

Nihayet bizi memnun etmek i
çin baştanbaşa sarılar gıyınmiş 
kırk beş, ellilik Zenci bir kadınla 
onun ninesi yaşındaki kısa boylu 
bir muşmula enfesi bir Südan rak. 
s~ tuttutfdular. Tutturdular ama 
cra.da hazır bulunan siyah.beyaz 2 
düzüne kadar Burililerin bir türlü 
Burileri gelemedi. (Buri demek 
cin, peri demektir. Cünbüş esna
sında Buri gelmek !dernek, aşka, 
vecde gelip kendinden geçmek 
manasınadır.) 

Bir aralık müziği ve rakısları 
gayet ustalıkla idare oden Bay 
Settar bize özür lcliledi: 

- Dünkü havadan dolayı, de· 
di; bugün tam gelemedik, asıl çal
gıcı, okuyucu ve oyuncularımız 
havadan korktular. Gelecek hafta, 
inşallah hem tam takım, hem de 
cyun elbiselerimizle geleceğiz ve 
o zaman bütün şarkı ve rakısları. 
rr.ızla tam bir alem yapacağız. 

Akşama !doğru herkes dağılır
ken Nuhu Nebiden kalmış olan bu 
zavallı beş, on ihtiyar Arapçık bi. 
ze bir de tam Habeş havası ile 
raks yaptılar. On.dan sonra da yüz:· 
lerce araba ve otomobil, tükenmez 
b!r karvan halinde yola düzülüp 
tekrar kiraz, vişne, kaysr, ceviz 
bahçelerinin arasına 4a?dili, 

Araplar düğünü !denilen şey bir 
zamanlardı. O zarru:nlar düğün 

denilen bu cünbü,lere en aşağı iki 
üç bin Arap, yani Zenci, hem de 

:y~t .. ·. 
ı..ı·• 

ek t istiyoruz." ·~ <ı te bulunana bir daha dar külüstür •. Hele altımızdaki :ı-
\'<!rllmemektedir. Buzcuların bu dilyeklcri Uze- raba ve hele arabamızı güçlükle 

t"' rine beledi,·e hassaslyctl" dur- k ,, ·r Buı1larr "k" • d t •Eı::liye buzun kilosunu yUz " çe en ueygı .. n ı ısı e 
a.ı maktadır. Tetkikat yapılma'-"a All hl k Allahlık m··z l"k · 

t "an !azlava satılmasını me- • a ı mı • u e ı mı, 
Ilı • t ~I lştır. Ancak bu karar ve· başlanmış ır. müzelik ı.. Araba beygirden sağır, 
b tı zaman lıclcdlyenin buz beygir arabadan lagar ..• Ne ola. 

'tQ~Yaası hu-;usunda serbayle Yanık kumaş çalmak cak, günlerden pazar, bahusus ki 
~ 1t"l fiyatla serbayiin de kU· İsteyen sabıkalı bugün hem Çırpıcıda Araplar dü-

1 kuzguni siyah ve yüzleri çizikler 
içinde tam zenci iştirak eder ve 
cünpüş arasında en aşağı orı beş, 
yirmi kabak çalını11dı. Halbuki 
şimdi bütün lstanbulda onun on. 
da biri kadar zenci ya kalmış, ya 
kalmamış olduğu gibi bugün orta-

ııoıı 

eti1 

h bayilere satabileceği fiyatın Sabıkalılardan Abdurrahman ğünü, hem de Kazıklı bağda Er. 
it <!dilip edilmemiş olduğu- d b b 1 A menilerin öküz panayırı varmış ... ün, 01altılmaaına aı anan ta-

, "e l!crba'-•l'ın ı'stcdl~I ffvata lstanbulun muhtelif semtlerinden 
, • t> " bey hanının enkazı arasından 2 
~at k 1 ı d akıp bir sel gibi kale ldışarısma 

~ nııya ha ·kı o up o ma ı- top yanık kumaş çalmış, kaçarken, 1 611.,. i 1 dökülmüş olan bu kadar halka '>-
b• cnmck st yoruz. . orada dolatan bekçinin gördüğü· 

· gün araba mı yetişirdi, beygir mi, 
• a.?:ıı esnasında yirmi beş ki- nü zannederek hemen topları yere otomobil mi? 

• ~,,~lr kilo fire veren ve dur- atnuıtır. Biz şimdi Çırpıcıya gidiyorduk. 
t ' ''e perakende olarak sa- Abdurrahmanın bu korkak ha. Çırpıcıdaki Araplar düğününe .. 
ten b ~ u fire tedricen artan reketi üzerine iı anlatılarak: yaka- Bunu ıda bizim ressam Münif iste· 

, 
11 ~ Tnallyct ftyatı bizlere yUı lanmıf, 3 üncü ıulh ceza hakimi mişti. Çocukluğundanberi, Arap. 

nn fazlaya mal olmakta· de hakkında tevkif kararı vermiş. lar düğünü denilen o acaip man-
1• 
~ ı: bir kar temin etmlyen tir. zarayı iÖrmemiş ve belki de onu Arap Starla Bahri Su dan oyıınıı oynu.yorlar, 

da kabak çalan da topu topu üç 
kişidir: Bunlardan biri şimdi Da. 
rülacezede oturan ve yılda bir iki 
defa dışarıya çıkan seksen beşlik 
Abdi Şah, birisi o dediğim Arap 
Settar, birisi de bizim (Sanat!:fır 
Naşit) tir. 

Naşidin (kabakçı kuvarttü~ü) 

nü tabii görmüşsünüzdür. Bu işte 
çok usta olan Naşi-t, ne olur, baıi 
sevabına, yılda bir kalba da Çu 
pıcıya gi~tp ~u zava!Mara n~~
lc Maystroluk etse! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 
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~a H;berıer 1 En genç imparator 
~ Bao - Dai yaz tatili 

tı eledi:ve }{ • • F "tt• ilterind alkalı ve Taksim sula- ıçın ransaya gı ı 
~lın e tetkiki · k d ı an l'llüt er lapma ta ır. En genç devlet adamlanndan 
1llerJ ile eaddit nümunelerin tah- . . · 

Günün siyasi 
davaları 

Sıbh t rnaı etlilı'r •d'I 1 hın olan Annan ımpaartoru Bao • 
a \'ek• " ı mez rapor ar, t f 10 • I< aletine bildirilecektir. Dai birkaç gün evvel Fransaya (Bet§ ara t uncuda) 

tı rııe:~ataş, Taşdelen, Defneli sula·! gelmiştir. Evvelce de bildirdiğimiz Stratejik bakımdan, avantajlar 
lat lkrııa~ar~n<.Ia yapılan rennl lesi. gibi küçük kral bu seyahatini u • mütekabil ve muhakkaktır; fakat 

Oihr edılnıi,lir. zak şark hava postalannıdan birile üç devlet arasın:ia mütekabil yar· 
reıırıı llıenıhalar d M . f d .. . ~ lesi . a uç a:v zar ın a yapmıştır. dım esasına gore yapılacak hır an-

1t<1e h satını Jkmal etmediği tak 

Her hangi beynelmilel bir for
mül itimat tesisine kafi bir emnL 
yet temin edebilir mi? Birçok mil. 
letler böyle bir değişikliği mi, yok
sa her türlü taarruz hadisesine 
karşı kuvvetle koymağı mı kabul 

~tre'· eeJdi,·e ta f d Mh .. 
1 

• Samajste Bao • Dai'yi hamil o· laşma aynı ıamanı:la psykolojik 
"' a . J ra ın an mu ur e- . . · ederler? B 11 e a -lır, afıl·eııeri kabul edilmiyecek- lan tayyare Tunusa vardığı zaman pır tasnıfc de gırer. . · u ıua er~ ~ v P ve~. 

• . Kral bir müddet istirahat etmek 1 lngilterenin takip ettiği ciddi mek hususun.da hepımız tereddu-

~rıııA:~:YayR &ipariş edilen vapur- istemiş ve seyahatinin son kısmını plana rağmen, muhtelif vesileler ~.~ m~cburuz. Mazinin yanl~ş gö· 
~an İk ıneIAtı etrafında teftişler Tunus ile Fransa arasında işleyen ile ortaya çıkan Alman ve İtalyan • uşlerı hafızalarımızda henüz ta. 

tııırıadı~:s~~z~~u.ı_e~1 .~eft~şl h;y;!' haftalık posta tayyaresile ikmal tereddütlerinde yakın bir harp ze birer hatıradır. 
letıi h e) 1 • una a e e • .- t · tir tehlikesi mevcuttur Harpten nefret, bütün medeni 

,0ktaıa ı~ eyetine vermiştir. Bazı e mı§ · · 
..-ı~dıkt t Uterindeki tahkikat tamam. İmparatoru kar§ılamak üzere Bugün de hala, bu anlaşmaların muhitlerde muazzam bir kuvvet. 
a karıan sonra mesuller hakkın- tayyare meydanına hücum eden samimi bir şekilde imzalanmamış tir. Fakat harp korkusu için vazi· 

d • 'rur~ııt takibata başlanacaktır. halka mani olmak üzere ciddi ted. olduğunu ileri sürüyorlar. Fakat yet böyle değildir. İngiliz efkarı· 
•n llılir kkuşuna mensup 11 tayyare. birler alınmıştı. onların bu şüpheleri Avrupa sul- umumiyesi silahların tahdidi ve 
1Jı e kep b' f'l l k l d lı ~~e bi ır 1 0 • n;em e e a- Posta tayyaresi meydana gelin· hunu ufak bir şekilde bile sarsa- kanunun hükrr.ünü kabul eden oir 
r, Pıı r Uçuş seyııhatıne çıkacak· • ·h k k lthtiııı?nun bugünlerde AnkaratJan ce evvell Samaeste Bao • Dai tay- maz. aleme iltı a etme taraftarıdır. 
'l'_'Ze ııelmesi beklenmektedir. yardden indi. Üzerinde kalıveren. İngiltere - Fransa ve Rusya Böyle bir iltihak müteaddit je· 

~tı c~rk.iye sanal mektepleri mezun- gi bir elbise vardı. Yüzünden yor· arasında mütekabil yartd·m paktı. killeri kabul edebilir. Çünkü dün-
~ı llıı~·er · k b nc11u li ının senelik kongresi E· gun olduğu anlaşılıyordu. mn tahakku u u anlaşmanın bo. yanın mütehavvil şeraiti kıymetle. 
'ıatı~i alkevi salonunda yapılmış, · .. · · zulmasrna hasredilen müvesvis ri de çabucak değiştirmektedir. ~ıı Zatlar c . 11 .. • .. Genç ımparator mutebessımcli. 
,, ola emıye n muess.ıs ... h"l al k k • k 
r«t

11 
rak intihap edilmişlerdir: Dr. Kendisini karşılamağa gelenlerin u Y ara arşı en atı ve prati 

~e~eınaı, Yusur Ziya Etiman, Ce- ellerini sıktı sonra emrine tahsis bir cevap olacaktır. 
ıı, lı.l~I, .Muhsin Bira~-, Adnan Nay. edilen otomobile doğru ilerledi. İşte bu sebeple, Avrupa.da her 

Ut 1(0~ l\ar_Yut, Nuri Erkmen, l\lah- Fakat derhal binmddi.. Bir müd • hangi bir taarruz hareketine kar-
• C denıır, Sadettin Taneri. d d · · · tıl b d · 

1 aıııne et daha etrafın akilere ıltıfat et· ŞI yara an maniin ugi.iın eğış· 
latırı re ''erilecek şehir suyu le· · . . b' kk · ~· · ın ırı cnın·ı k d 

1 
k ti .. BaolDaı, Marsılyadan otomo • mez ır tera i gösterd1g1m söy. 

heı ı ere a ar o an ısını- . . . 1 k . d b' 
'ıı~ka ediye tarafından yapılması bıl ıle doğruca Kan şehrine gitmış eme yerın e ır hareket olur. 
.i~ ;;er.olduğundan su işleri bunun tir. Tatil ayını burada geçirecek - Ancak bu harekete tamamen 
' t hbın lira ayırmıştır. tir. Refakatlerinde beş kişi bulun. erişilmiş olmasını kabul etmek de 

ve ti 
t Ver n muhtelif hastahanelerin· maktadır. tehlikeli bir nikbinliktir. 
1,di ;nıli hastalara ayrılan yatalt --------------

• l oo e çıkarılacaklır. Mısırlıların J•tı"kadı Sulhu temin için iki misli kuv-
t "llka vette olmak lazımdır. Fakat bir u. 

' ~ırkı tadan gelen haberlere gö. 
r rg areli vil:iret merkezinin Lil· mumi harp çxktığx zaman malze. 

aın nakil k~yfiyeli ku\'\'edeıı (Baş tarafı 10 ııncuda) ıne cihetin. · i temin etmek mümkün 
tıka 1 
eıı · ~1 ınak liıere<lir. Bu tabak. siyetnamenin harfiyen tatbiki· olacak m?? Bu sebeple idarecilerin 
tıjlAI takdirde, Kırklareli kaz~ ne geçildi. birinci _ fakat yegane değil _ 
ı. olarak kalacak, buradal..ı . . .. 
"'' biisb·' tM L"I b 'd Aynen yemekler hazırlanıyor vazıfelen, mutearnza karsı koya. 
ır ~ u un u e nrgaza ~ı e- , . . . ~ 
~ l.ııleburgazdaki kaza teşkila· dökUIUyor, ev sUplirUIUyor, te· bılmek ıçın zaman kaybetmeden 

'-''
1tklnrcline l(eleeektir. mizleniyor, mecmualar, kitaplar yaralarımızı kapayacak bir şekil 8:--__:__ geliyr ve senede iki defa bir bulmağı icabettirmektedir. 

ır gurbet gecesi kütüphane mütehassısı gelerek Bugünkü beynelmilel vaziyetin 
müteveffa Con Bovmenin kU- esaslı yaraları yine b§kidir. Silıi.h-

~ (Ba§ tarafı 3 ncüde) tUphaneslnl tanzim ediyor. lanma yarışı gittikçe artan bir hız· 
be,,. Mesela. bir kitap, yeni bazı la .devam ediyor. Milli tasarruf yal 

ı • "ı kapıp boşluğa salıver • -r. keşflyata göre kıymetten dUş- nızca ona yeni bir hız vermeğe 
'.\rt muş ı e, o uıeyzu tır;erlnde en ,ha ... olunuyor. Bu cereyan durdu. 

~~ ık kanatlandın, git yu - yeni kitap alınarak kUhUph~İıe- rularak değiştirilmelidir. Aksi hal-
~t>; kendini koru... ye konuyor. d'e harbin önüne geçebilmek im· 

7aııı ... İ§lerdi. Ben, o gündenberi kansız olacaktır. 

Netekim dünyaya kuvvet ile 
hakim olmak teşebbüsü de Strate. 
jik meselelere bambaşka bir ifade 
verdirmiştir. 

Fakat eğer Briaug - Kellog pak
tının maddeleri tatbik eıdilerek hü
kumetlerin hareketlerini idare e
derse ve eğer bu hükumetler pra. 
tik bir şekilde siyasi ve kuvvet u. 
sullerinden vazgeçerlerse o tak· 
dirde bugün için bir hayal olan 
lngilterenin böyle bir anla§maya 
girmesi ancak o zaman düşünüJe
bilir ... 

Zira beynelmilel bir iş birliğine 
rağmen kuvvete istinaiden yapıl
mış olan korsanlık ve haydutluk
lar henüz hatırımızdadxr. 

Kuvvet, kuvvetle çarpışacak ve 
mağlup olacaktır ... Artık btmu i. 
lan edecek zaman değil midir? 

İstanbul 

Ticaret ve Zahire Borsası 
1 - 6 - 939 
FİYATLAR 
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1939 ResimliHafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 
~~W:.~iı;ii~--.-ıiiiOl~~ilııdilıılll .. ..,'11r!t 

1 Harici Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu ıllln:arı 
Yerli ma .... mlatından ve beher adedine tahmin edilen fiatı 

240· lira olan 100 adet temizlik arabası kapalı zarfla satın alı. 
nacaktır. Eksiltme 22--6-939 perşembe günü saat 15 te An
karada M. r..ı V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İlk teminat 1800 
lira olup şartnamesi Ankarada Ko. da görülebilir. İsteklilerin 
kanuni teminat ve vesaikle birlikte işbu eksiltmeye konulan iş. 
lerle meşgul tüccardan olduklarmf dair vesaik.le birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar An.. 
karada M. M. V. Sa. AI. Ko. na vermeleri. (3862) 

istanbul emniyet sandığı müdürlüğünden: 
938/359 
Emniyet Sandığına borçlu lsmail oğlu ölü Bay Ahmet Sa. 

dık mirasçılarına ilan yoluyla son tebliğ: 
Murisiniz, Hatice Afife ile müteselsil kefil sıf atile ve 9851 

hesap No. sile 23-11-930 tarihinde aldıkları bin beş yüz lira. 
ya karşı Boğaziçinde Anadoluhisarında Kandilli caddesinde (ye. 
ni mahallede) eski 7 Mü. yeni 40, 40 kapı No. lu bahçeli kagir 
bir köşkün tamamını birinci derecede ipotek göstermişler idi. 

12-3-38 tarihine kadar ödenmediğinden faiz ve kotniSYODı 
ve diğer masarifile beraber borç miktarı 4025 lira 85 kuru§& 
varmıştlr. 

Bu sebeple 3202 No. lu kanuna müsteniden ve 938/ 959 No. lu 
dosya ile yapılan takip ve açık arttırma neticesinde mezkfrr gay. 
rimenkul 1005 lira bedelle müşterisine muvakkaten ihale edil. 
miştir. 

İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde borcu ödemediği. 
niz takdirde kati ihale kararı verilmek üzere doı:.yanm lcra ha ... 
kimliğine tevdi edileceği son ihbarname maka.mnıa kaim olmaıt 
üzere ilan olunur. ( 4042) 

P. T. T. Levazım MUdUrlUgUnden : 
1 - Telefon hatları ihtiyacı için "170" ton 3 m/m, "5" ton 

1,5 milimetre ki cem'an "175" ton bakır tel, kapalı zarfla eksilt. 
meye çıkanlmıştır. 

2 - Muhammen bedel "175.000,, muvakkat teminat 1110.000'' 
lira olup eksiltmesi 27-7-939 perşembe günü sar.t "11" cte An
karada P. T. T. Umum MildilrJtik binasmdaki satmalm:ı l:OI!IİS. 
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuzu veya banka mek. 
tubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
"10" a kadar mezkfu- komisyona vereceklerdir. 

'11 "•· • 4 - Şanııameler, An.karada P. T. T. Levazım, t.s~h'.ı.!da 
Kmacıyan Hanında. P .. T. T. Ayniyat §Ubesi mildürlükl~inden 
''875" kuruş mu.kabilinde verilecektir. (2118) (3936) 

~Qı~tn. lfayat denilen bu müş- Evin bir köşesinde bir miktar Buğday yumuşak 5,32. Buıtday 
ı, ,. 1 1 h 11 k k b ı Sonra milletler, art.k kuvvet t " 13 5 20 M f v k ı ı ~ b~ tehlikeli yolda, önüme çı. o cman ru u e onya u un· ser ;>, - • , • Buğclııy kızıka 5,32. • • • ... • d 

ıtı maktadır. Zira Bovmen vasi- usulünün terkedilmesi tazım geL Arpa yemlik çuvallı 4,30. Arpa Ana- a a rl e 1 1g1 n en : 
~at .

1
tnania ile boğuşuyorum. yetnamesinde demiştir ki: "Me- diğini, ezici bir üstiinlüğe mani o. dol dökme. 4,25. Çımlıır 4,20. :\lısır 

~llı ık gece, bana çok do • lan k • k 1 . . .
1 

sarı çıırnllı. 4 , l?,1/~. Yupak Anadol Maarif VekiIJiğince 2259 sayılı kanun hükümlerıne ;ere )-.L 
''la \ıştu. Çocuk başımın içi, ha. zardan dönüp eve geldikten son . a\;rı ~'7et ~rın s~yaset ı. 51. Peynir beyaz taze 25 - 2G,22. Per- dırılmadıklan için hususi tabiler tarafından bastırılmakta olan 
'l'la, tahasslislerle dolu idi. ra belki tamamen kendime gel- mıne ~ ve e ı er~ malu~ ya:~· nir kaşar taze 4 t • 51. z. l aıtı ı ci. okul ders kitapları için tenzilatlı gümrük tarifesine tabi tutula. 
~ b· -Şefkati dudaklarımda ka~ mek için bunlara ihtiyacım ola- l~ra ~ır hal ~aresı bulunabılecegı. Ye. 15 kuruş. rak memlekete ithal edilmek üze re filigranlı kağıt müsaadesi ve. 
~ 11' da 1 '· k 'b' 1 t' caktır " nı an amıyor ar mı? Bu noktada GELEN rilmesi ve bu kitapların satış fiatlarmın da bu esasa go"re yenı·. 

D. ın a evser gı ı ezze ı · hi b' · · t 'd d W•td' 
ı "<illi" c B · öIU U d l ç ır suınıye varı egı ır... den tesb't' k 1 t B k't 1 b l . ~ ,,e yüreğimden çıkmamış. on osmenın m n en a · M . . . Buğday 810. Kepek 15. Yapak 25 ı ı arar a~tş ır. u ı ap arı asan arın 20 haziran 939 
~~aba ocağında geçen her gü- tı sene sonra, arkadaşlarrnde.n uayycn hır zaman ıçın sulhu 'Ml· Arpa 45. tin 108. Kaşar ıo. B. pey· tarihine kadar Maarif Vekilliğine müracaat ederek hangi sınıf. 
·tı·~lıer hatıranın içimde bir sı. bazıları onun mezarrnın başına tın ~lma~ de ınevzuu bahsolamaz. nir2j. Çavdar 30. Kuşyemi 45. h· ların kimler tarafından yazdan hangi kitaplarını ne nevi kağıt 
~la aıl'llıştı. Ne tarafa dönsem, giderek stikönetle beklediler. h Bınnetıce, bu vaziyette, umumi fındık 40 ton. üzerine ne miktarda bastıracaklarını ve bunun için ne kadar ki.. 

. l'afa b v arpten sonra devlet adamlannm GlllEN v d 'ht' 1 b 1 d .. b ke:. .. d 4 1~ aksam, dagda, taşta, Fakat Con Bovmen geri gel- .. ü ld kl .. 
1 

'Tta k gı a ı ıyaç arı u un ugunu ve u agı ı ne vasıta ile hangi ta.. 
~ ~/· gözümle görebildiğim medi. ~orm ş .. 0 

; ar~ ~uşrn a arşı :\fısır 7L Susam 15. Kıl 15 ton. rihte getirteceklerini bir beyanname ile bildirmeleri rica olunur. 
~ııı;l'~de, ondan bütün geçmiş Şimdi Con Bovmenin ölümll oyacagız eme tır. (2161) (40~2) 
\ en, ha~n hlr ~ya Mk • uzerni~n altmq sene geçmek -------------------------------------------~------~-~~ 
~ c· 1 ~.,..._.,..<tJt6"t-411ı~~~ l~cı/Ydiğim çamaşırlarda'. uzeredir. Katings,·iı şehri aha· ~ - - ~· ~ 
'~~gırn eşyada, hep o sevgıjlisi biirbirlerlne soruyorlar "A- TDr la iye Cunlhurcyet ıflt-rlılt>Z Hank:ısı 3 I 6 I 1939 v zi veli 
~~. a: ocağından sinmiş bir 1 caba Con Bovmen geri gelecek 
~ aıı eıırnin değdiği her şeyde, 1 mi! ? ,, A K T İ F 
~~ \'e karvdeş elinin sıcakhğı, Yeni Amerikalılar, bu gibi 
~· ~Ş:ıklıgı vardı 
ır t · şeylere inanmıyorlar ama, Con 
ı~ ~tafta, ufuklara doğru u. Bovmenni ölUmllnUn tam alt· 
U g'.~en lacivert deniz, başı. 1 mışrncı yrldöntım u nd e on un me· 

· ııtund "zl · · ih t ı~ıete de, w go erkı~ı n .~t!.e • zarı başında. bulunmaktan ken-
:~ seın ogru çe ıp go uren dl.lerlııi a.lamıyacaklarını söylU· 
''ili a:·· hatta şu karşımda, yorlar. 
~ aı~l'Vılerin gölgesinde ya • 
ı... liler h b k di HattA Con Bovmen dirllirse, 
-1111 • er şey ana, en 
Ct.ınu, kendi yuvamı hatn-la... eve gidinceye kadar zahmet 
~İ &Öklere bakarken kendi çekmesin diye türbenin kapısı 
t. eketiınin uf kla önüne bir otomobil bile getire-'l!Yt semasını, u - d 
~ t ederken, kendi ufukları • ceklerdir! ... Boş önmtyecekle-
lt engini görüyorum Bin acı rlni kim temin edebllir? 
a t . '-----~---lığı ~~Yan şu kor!mnç me . 

lr. Nenaettm Atasagun di: ıçınde, kim bilir, kendi 1 
aı;:,'ı .. ,d

1
en,. kendi matemimden 

< l s.ıb:ıhl:ırı s.:rn u kıular; ak~aıı•-
·· 13 rUya sahneleri saklı - ·.ırı 17 den sonnı ı.ıiletı TaH:ırt: 
aı~ a~a ~~le geliyor ki, o meç. \p. Uuıre ~; No 17 ıte haıılalnrını 
hatl'lltn ıçınde, benim annemin •abul etler. fTtltfoıı. 23953) 

ıras lald ı Yaşamaktadır; şu ta. ..- -
~ hll'ınca onun solgun ve muz-ı 
~'ka~~~kcan.1anacaktır!... geçen hayattakiler, onlar da tıp. 
l'erd ryorum, bakıyorum, k b · "lü cansız ve idr1ksiz 
~ar e ışıklar sönm:iş, ortalı. kı ditlırer o'bi' dertlerimi duy • 

anlık "k . a er gı ... 
~ l'le bir h ço ~-nUg, ne hır sea muyorlar; ıztmı.plarımı hiuetmi. 
Oca §eh. ay ... . 1 yorlar; ağlıyorum; sızlıyorum, 
llel'Viı ı~. tıpkı o sıyah kor • . ses vermiyorlar... Gurbette ilk 

tiıbeQı erın altında, insanla • gece böyle başlıyor hayatta son 
lı !\le Uykuya daldık.lan beyaz gece galiba böyle bitecek! ... 
~at zarlara benziyor· karan. 
~t tların altmda., m: saatte 30 Mayla 9$9: Etraa1o 

e dalan ve keqdllerlndeıı Dr. Cemil Süleyman 

Kn•a: 
Altın safi kloı;raınl ı llH ~G~ 
Banknot . . . . , • • 
urakhk . . • • • • 1 

Dahildeki M11habirlu: 
Türk lirası . . . . . • 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: safi kligram 9 Ofi8 321 

Altın2 tahvili kabil serbest 
dövizler . . • . 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri , • • 

Hazine tahvllltri: 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye k:ırşılı~ı . . . . . 
Kanunun 6-8 ırı:ıddC'leı ine 
ıevrikan Hazine lor:ırınılan 
vaki tcdiyal . . . • , • 

Sen~ıl<..t cü:danı: 

Tiı-arT senetler . . . . 
t:shmn ve fnhııildt cli:dnnı: 
,Deruhte edilen evrakı nak 

A\tiyenin kar.şılı~ı e~ham ,.e 
tahvilAt llibarl kıymetle 

B · Serbest esham ve tahvil:il: 
Auan$lar: 

Hazineye kı~a vadeli avans 
Altın ve döviz iizerine 
Tahv!IAI üzerine • • • • 
llis'>edarlar . • • • 
Muhtelif , • , • • 

• • 
• • 

!::1.142 OJ0.17 
12.001...J:37 .5 

1.323.921.9"' 

213.068.80 

12.741.252.48 

10.135.77 

8.960.639.Sl 

1;;s. 7-18.563. 

17.1G3.!!33. 

121.065.696.87 

4.3. ı.ıs.s ıs.4: 
7.897.10-1. 

0.299.000. 
81.361.11 

7.S:)S.704.Ui 

Yekin 

88.3fl8.26f).5! 

213.068.8[ 

21. 712.027.6( 

1-11.C0:>.330.-

1 
121.065.606.371 

51.o.13.0U .J 
17.189.133.261 
4.500.000.~ 

US.151. '788. 

411.691.274.1 

PAS ı F 
.'>ermaut 
/lıli11aı akctsi: 

\dl ve fevkalade . 
Hususi 

• • • 

1 • • . . . 
Tedavüldtkt Danknol/ar: 

Deruhte edilen evrakı nakliye 
Kanunun 6.8 inci m:ıtılle
lerine tevfikan hazine tara. 
fından vaki lediyat . . . 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakiyesi . . . . . 

Karşılığı tamamen altın olarak 
ilheten led:l\·ille vazedilen 
Ree-;konı mukahili il~"etcn 
led.ı. vuzell. 
Tılrk lirası 1Jtvdııııtı 

l)övl: Ta<lhhiidutı: 
Allına tah,•ili kahıl ıiö\•izlC'r 

Diğer dövizler ve ulıı.caklı 

ldirin.ı h:ıkiyeleri . • • . 
Muhtelit • • • • , • 

4.217.1S-i.2G 
6.000.000.-

158. 748.563.-

17.153.283.-

1!1.595.330.-

19.000.000.-

69.000.000.-

ö.612.-i~ 

29.042.377 .o:-

Yektn 

Lira 

15.000.000 . ....,. 

10.zı 7.131.26 

:::!!!!).t;!)~.:!33.-

2!.202.09 ı.u.a 

29.9-18.010.48 
102. 7:?7. 705.S:i 

411.691.274.14 
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1 Deniz Levazım ilanları 1 
Tahmin edilen bedeli 4283 lira 52 kuruş olan 44160 adet O ila 

4 No. zımpara bezi 17 haziran 939 cumartesi günü saat 11,30 da 
• açık eksiltme suretile alınacaktır. tık teminatı 313 lira 13 kuruş 

blan znnparalarm eartnamesini görmek isteyenlerin her gün ko. 
m1ayona mUracaatıan. ''3942,, 

*** 
.Tahmin edilen bedeli M. Teminatı 

25 ton Soda 1062.50 lir& 79.69 lira 
15 ,, arap sabunu 3112.50 ,, 233.44 ,, 

Yukarda y&zllr iki kalem malr.eme 17 haziran 939 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme suretile alma. 
caktır. 

hteklilerin belli gUn ve saatte ve p.rtnamesini görmek iste
yenlerin her gün Kasım.paşadaki komisyona mUracatlan. (3943) 

Havalara güvenmeyiniz 1 
değişiklikleri sizi nezle ve grip tehlikesine maruz bıraka· 

bilir. Fakat: 

Vücudünüzü bir ka- ı 
le gibi müdafaa e
der. GRIPIN aade 
soğuk algınlığından 
mütevellit rahatsız
lıkları değil, baş, 
diş, sinir ve adale 
ağrılarını da geçirir 1 
Aldanmayınız. Rağ
bet gören her şeyin 
taklit ve benzeri var· 
dır. GRIPtN yerine 
başka bir marka ve
rirlerse şiddetle red
dediniz. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Şartnamesi mucibince 75.000 adet yüz kiloluk üzüm çu. 

valı kapalı, zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli 31500 muvakkat teminat parası 

(2362.50) liradır. 
m - Eksiltme 19-VI-939 pazartesi günü saat 12.30 da 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesile İzmir ve 
Ankara başmüdürlüklerinden (157) kuruş mukabilinde alınabilir. i 

V - Münakasaya gireceklerin mühürlU teklif mektuplarını ! 
% 7,5 gUvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva. edecek kapalı zarflannt fHaie saatinden bir saat evveline 
kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde var. 
meleri l!zımdır. (3838) 

l
r BAKER Mağazalarının 

sattığı kostüm ve pardesüler, 
emsalsiz bir biçimdir. 

Sağlam 
Şık 

Ucuz 
Halihazırda piyasamızın en 

zengin ç~itleri, her yerden u· 
cuz fiyat ve müsait şartlarlr 

satılmaktadır. 

========= 939/52 

V A K 1 T 
Adalar Sulh Jlahktmtsindtn: 

Heybeliada Gemici kaynaAı soka
itında 16 - 18 • 20 No. da sakin iken 
ikametgjhı meçhul Hacı Hüseyin Hu· Cep Kütüphanesn 

No.. Yazan ve Türkçeye çevirenin adı 
1 Kader (Vollerden), ~ım Us 
2 Ollmplyad oyunları Vildan Aşir 
3 Kılerans Terras esrarı (Galopln'den) G. V. 
4 Yugoslnya seyahat notları Asım Us 
5 Sark Ekspresinde cinayet (Christle'den) V. G. 

Sayıfa Krş. 

208 15 
120 10 
304 20 
112 10 
360 20 

64 20 6 Etrilsk .Vazosu ,(Prosper Meirme'den) HaydRr Rifat 
7 Her memlekette birkaç gün (Muhtelif mfielliOerden) 

Ahmet Ekrem · 352 20 
20 
10 
20 
10 

8 
9 

10 
11 

Son korsan (Fon Lüknerde' den) Fethi Kardeş 371i 
Karkas hikAyeleri (Kazbek'ten) Niyazi Ahmet 120 
Son Ehlisalip muharebeleri (Kollins'ten) Ahmet Ekrem 276 
Futbol kaideleri Nilzhet Abbas 40 

yiye: 

Heybeliadada sakin sütçn Haı1anın 
aleyhinize açtıAı 250 lira alacak da
"asından dolayı 1töndcrilen davetiye. 
nin gösterilen adreste buhınmadıAı
nızdan Te adresinizi de bilen olma· 
dığından bahisle bil~ tebliğ iade O· 

lundnğundan dancının talebi ,·cç· 
hile bir buçuk ay milddetle ilanen 
tebligat icrasına Te duruşmanın 

10 - 7 • 939 tarihine müsadif cuma 
günü saat on dörde bırakılmasına 

karar ,·erilmiştlr. O gün ve saatte biz
zat gelmeniz Yeya bir Tekil gönder

-===ımcniz lüzumu tebliA makamına kaim 
• olmak üzere ilnn olunur. (29338) 

~~~~~~~~--

1 
L A 

.. --.-1-.-... -.-S----l--K---.-----d-... , lstanlıul ÜC'iincü icra JltmurluOun. 
evazım mır ıgı atına ma omısyonun an ıTan: 39/857, t599 

. . . . . . . . l\lalılıus olup paraya çevrilmesine 
Beben 256 kalemden ıbaret ıkı takını fızık malzemesı mu. knrnr verilen yazıhane eşyası 20 • 6 • 

teahhit nam ve hesabına 20 Haziran 939 salı günü saat 14,30 da !139 Salı günü saat 9 dan 11 e kadar 
Tophanede Lv. amirliği satın alma Ko. da açık eksiltme ile alı- r.:ıı:ıı:ı Omrr Ahit han zemin kat 13 
nacaktır. Tahmin bedeli 3~00 lira ilk teminatı 255 liradır. Şart. Xo. h yazıhane önünde açık artırma 
namesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera. suretiyle sntılaca~ı iliın o~;ı;ı;r-130 ) 
her belli saatte Ko. na gelmeleri. (2) (3923) · · 

* * * 14050 kilo tereyağı 15-6-939 perşembe gUnU saat 15 de 
Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda kapalı 
zarfla alınacaktır. Tahmin bedell 15465 lira, ilk teminatı 1159 
liradır. Şartnamesi komisyonda görllleblllr. lsteklllerln kanuni 
vesikalariyle beraber tekli! mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. ( 6 9 5) ( 3 7 O 5) 

••• 
4~ kflo sade yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12-6 

-939 pazartesi gUnU saat 14 de Tophanede lst. Lv. am. Sa. Al. 
Ko. da yapdacaktır. lsteklileri nkaU teminaUarile beraber bel. 
li saatte Ko. na. gelmeleri. (7)_ (3990) 

7. AY t 

Türkiye f 5 D:mkasının ikinci ilı· 
r:ıç 5/l:i nıını:ırah muvakkat hisse 
senrılimi z:ıyi ettim. Yenisini alaca· 
şımdan esl;i inni hükmü yoktur. -

1 Bsld~elıirde Derici llacı \'eli ojJNı 
llüseui ıı. ( 19331) 

s.~ llfnt : AST!.I us 
Ne1rlynt ~lıidürü: U. Alımel Seııtnoiı 

Baıhldığı yer: \'AJUT Matbaası 

• · v 
A 
c 
E 
L.. 

• 
1 

• 
M 
E 
v 
c 
u 
A 
.T 

i iÇ 
Hasan Kolonyasınırı 

, 
Benzerine dünya ıtnyatmda tesadüf edilemez. Sinirle;,; 

hastalara ıifa ve bayat verir. Bu emaahiz kolonyaya tapan "'1. 
ler Türkiyeden limon çiçekleri, Hasan kolonyası alarak "' 1' 
ya hediye cötüriiyorlar. Şipr, Fujer, Bahar çiçekleri, Ley~.,,, 
semin ve yeni kokulu losyon ve lavantalan vcaair ı~rıyatı 1 

isteyiniz. • 
Deposu: HASAN deposu, Sirkeci Liman~ 

Saraç el işi ve makine kalfası ile mak;ıl 
ile diker erkek ve kadın terzi aranıY" _, 

1 - Toph'1.nede 2. No. lu dikim evi için saraç el işi "'.1 
kine kalfası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve 

terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 
~-~ h..ctalık "ftrllıp_e)E tize.re taliplerin hüsnüh.ı_, 

tifo uı kiiıtJa,ııilAtbirlikte hemen dikim evi rnüdUrlUğüöe 
racaatları. (5) (4000) 


