
Yarın 

GAZETEMiZ 

ilavemizle beraber 

Vekiller heyeti 
toplantısı 

Ankara, 8 (A.A.) - Vekiller 

Heyeti, bugün saat 15,30 dan aaat 

18,30 a kadar toplanarak ı:ııma-

SAYFA l} 'l.Th: 22 ~ SA'l..,.• 7601 
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medeki işleri görUşmilştilr. 

~:~.~::~~:::~ .. :~!~~.~::,çıktıkları sırQcla - Milli Şel bu'Jiet rJeren 'küçük me'ktepliler'i o'lişuyor. 

Barem 
• 
in önü 

hikayesi 
Bu meseleyi bir ka 
nun mevzuu telak
ki etmekten ziya
de bir kültür hare· 
lc~ti .. addAl ... _..J,~ 
na gore eaaııı ça-

Ç.~~~~rl_ay_I_!in ~<!_Ş~~~ar~i~iıp.~ze b~ya!!atı 
'1.. · v ı·dir. le b nd; Her geçtiği yerde 

Coşkun tezahüratla 
karşllandı 

reler aramak la
zımdır. 

Yazan: Sadri Ertem 

• 

cagın"a l:nnlnfz ... , UrlUye • ft1911l~l~Ull UlrY'-'I ı 

ne nakadar yaklaşırlarsa sulhun muhaft1-
zası da okadar kuvvetlenir ,, 

Lord - Loyd heyetimize büyük bir ziyafet 
verdi. lngilterenin meşhur şahsiyetlerinin 
hazır bulunduğu bu ziyafette fevkalade 
dostluk tezahürleri oldu. 

ASIM US 

Ucurıı 3 t!ncade) 

~~.~· ··-· 
Bir ayda51891 

ölü verdiler . 
Şungking, 8 (A.A.) - ÇlA 

m cnabllnden r esmen blldlrll4L 
ğine g6re, mayıs ayı içinde md 
telif cephelerde Japon ordulll 
51.S!ll ölü vermiştir, 

Devlet hazinesinden para a.. 
la.n lld cins insanın arasındaki 
tarla kaldırmak, devletin ser. 
ınayesile iştirak ettiği müesse. 
selerdekl memurların maaşları. 
ıu da bu iki zümre ile ayni se. 
\iyede tutmak emeli seneler. 
denberl hükfunet dairelerinde, 
meclis mahfillerinde ehemmi. 

B~Şve"tffi -cfemoer1ayn cugCin. Lonaraifa 
bulunan Türk matbuat heyetini· pek samimi 
bir surette kabul etti. Türk- lngiliz dostluğu 
üzerinde görüşmeler yapıldı. Dost ve müt
tefik devletin güzide Başvekili şu beyanat
ta bulundu: "-Türk- lngiliz anlaşmasından 
herkes memnundur. Türkiye çok kuvvetli
dir. Bizimle sulha hizmet edecektir. Tür-~ ................ --,.... .................. ,..... ........ ~ ...... ,..... ................. r.-n,....... .................... --,.... .... ~.,.....,....... ........ .....,J 

Ayni ay içinde 836 
çarpışma olmuştur. Japonl 
son ağır zayiata uğradıkl 
mıntaka mayıs ayı içinde ~m• 
mt taarruzda bulunmuş oıduL 
ıarı Hupeh vllA.yetldlr, ~;.~:.::.~;:~:~~.:~ Cebelüttankta Akdeniz müdafaası 1 

n1 zincire vunılmuş Te iğne ile k f t 1 
:;~,:::.:~:h.m:~t:..:'.· 1 on eransı op amyor 
ücretliler kendilerini ,·azifede d 1 B k d 1 .., 
ayni mcsullyetl taşı<lıklan haL Müttefik or u ar aş uman an ıgı 
ele hakları yenmiş, hakları tas. G I . 1 I 
dik ooıımemfş birer (parya).. · General ame ın e veri iyor 

(l'a.:ısı G ıncıda) yarlar. 
l\lanşlı memur, hele yaşı genç 

ıse barem.ln vaadettfğl son mer. 
tebcye Tarmanm inlkAnsızlıiL 
na kanidlr. 

tJ cretJi memur kendini sene. 
do ancAk 15 giin izin alabllen 
hastalandığı zaman tedaT.l olun. 
mayan, tekaütlil~ asla mevzuu 
bahsedilmiyen blr mahlQk diye 

Bir italyan gazetesi itiraf ediyor : 
Bir çok gemileri bizim 
tahtelbahirler batırdı 

yadedcr. 
tJcrctliye nazaran maaşlının Roma, 8 (A.A.) _ Forze Ar. dirmekte ve A'kdenizde ltalyan 

istikbali emindir. Sık, sık teşld. mata gazetesi, İspanyol harbinde ''Lejyoner,, deniz altı gemilerinin 
IAt kanunlnn hiç bir ücretlinin İtalyan bahriyesinin oynadığı bü- ''Kızılların,, seyriselaini faalıyeti 
,·annıyacağı refah mertebesini yük rolü tebarüz ettiren bir yazı- üzerindeki büyük tesirlerini teba. 
derhal fetheder. sında, İtalyan bahriyesinin, 1936 rüz ettirerek bu denizaltı gemile. 

Maaşlıya nazaran fıcretli bir. senesi sonundan 1937 senesi bida- rinin birçok ticaret gemilerini ba. 
dcnblre devlP.t kuşunu yakala. yetine kadar geçen dört ay zar- rd ğmı ve Cervantcs kruvazörü 
anıştır. O talihi zapteden bir fııida ispanyaya ıoo bin asker, 4 ile Che ruca torpido muhribini sa-
balıtiyardır. bin 300 kamyon, 40 bin ton harp katladığını kaydeylemektedir. 

Devlet dairelerinde için için levazımı ve 7 50 top taııdığrnı bil-
kayna)·an ikllik manzarası bu. 

dur. 
Bu ikilik manzarnsını tek bir 

esasa rapt.ctmck, yani bugiin 
mc,·cut olnn maaş ve barem 
tarklanru bir kanunla ortadan 
kaldırmak, bir taraftan adalet 
hl lerlnl tatmin, bir taraftan 
dn de' Jet i, lerlnde istikrarı t.e. 
ıuin bakımından faydalıdır. 

'[Dıuaomı 2 indd•l 

Lord Halifaks söyliyor 

s "ifi.prizde~"ilQ;t ık 
tamamen kapandı 

:(Yazııı 6 ıncıd~ 

Güzel resimler ve me
raklı yazılarla dolu 

olarak çıkıyor 
nu sayıda kadın romancı 

l\Iadanı Stael'ln herkesi ze,·k 
ıçlnde bü)·iik bir heyecana 
düşürecek olan aşk hayatL 
nı okuyacaksınız. 

Alant adalarında 
Dünyanın en zeki ve en gü.. 
zel kadnıı nasıl yaşadı? Na. 
sıl sevişti? 

tarafından tertip edilecek o. 
lan bu yerli mizah sablfesin
de tebessüınlerinizl uyandı. 
racak birçok fıkralar, kari. 
katürler, şilrler ve nükteli 
sözler bulacaksınız. 

Yarm~an sonra günün me
seleleri içinden halkımızı 

hayati surette alikadar eden 
me,·zuları her gün bir mu. 
barrlrimiz takip edecektir. 
OJmyneularım.Iz bu mevzlL 
ıaraa gilntııı en mühim me
seleleri nt bnlacalclanlll". 

Gafenkonun 
beyanatı 

Rumen hudutlara 
asla müzakere 

mevzuu olmıyacak 
(l'a.:ısr G ıncr da). 

Seyahat notları : 9 

ÇinUicr mezkfır ay içinde 
1 587 tUfck, 173 mitralyöz, '10 
bin fişek, ve 48G esir aımışla.r 
ve dUşmanın 282 zırhlı otomo
bilini tahrip etmişlerdir. 

lngilizlere göre 
Danzig meselesi 

Yazan : ASIM US 
Avrupada sulh ve harp ihtimalleri üzer· 

·de düşünürken her kesin hatırına gelen illi 
nokta şudur: Dan zig ! 

Nazi Almanyası Avusturyanın, Çekoılo • 
vakyanın, Memeli n ilhakından sonra b · 
tün dikkatini, bütün hassasiyetini Danzic 
üzerine çevirmiştir. Diğer taraftan İngilte
re de Lehistana veı·cliği teminatla Danzİg 
meselesini Avrupanın el!lniyeti meıeleai 
yapmıştır. "Acaba Danzig meselesi bir ·· 
harbi mucip olacak mıdır?,, Şimdi sua 
sık sık herkesin zihnini işgal eden bir endi 
şe noktasıdır. 

Ben Londraya gelmek için Pa. lar vardr. ' 'Danzig için ölemem! 
risten geçerken yine bu Danzig §eklinde Fransız gazetelerinde 
meselesi ıünün en hararetli ~ü- neıredilen bazı yazılar 
nakaıa mevzularınl:lan biri idi. O- miyede böyle bi!' te!'edftt !il•• 
ra.cia Danzigin bir harbi mucip ola.. getirmişti. 
bileceğini tereddüt ile kuıılayan. 
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Barem hikayesi 
( Ba~tarafı 1 incide) 

\itcklm barem k:ınunu dev. 

Seyahat notla~9 

İngilizlere göre 
Danzig meselesi 

( Başlarafı 1 ıncidt) mcınurlını al'nsmdıı hil' tes. H \ k . Bı• .r da V a de gy ~ l 
e rucuda getirmek, hizmet. a evı spor • 
l muayyen mnn~larla kadro_ sa 1 onu 
uı.k arzusundan dofomıştu. 

nınksatlıı kabul edilen bd:ı. inşa tahsisatı kafi a r a p sa ~ 1 
n ımmınn ktsa bir znml.\n n l . ~ 

. k bir hale geldi. ge mıyor •• •• J 

Sarıyerlilerin 
bir dileği Fakat bu mesele hakkır.ıda İn~i

lizledn düşünceleri Fransızların

Maarif Vekaletinden ki gibi mütereddit değildir; İngi
bir ortaokul açılmasını lizlcrc göre Danzig işinin harbi 

• • 1 mucip olup olmaması birinci dere. 
ıınmn3acn 1 le Eminönü halkevi binasının et. 17 s /ık sı·gara yuzun en 
Baremin tnnuınuıyncak Hl • • l"k • ..ı·1 k b'. "k b. ' 

ıstıyor ar 'k' · d de ccdc Almanyanın, ı ıncı erece 
~ iden rafı ıstım a ı:;.uı ere uyu ır d 

lmiş olduğu bu~unı yıen ıın salon yapılmağa başlandığını yaz- çıkan vaka mahkeme e 
• barem kanunu ıazır anı - . . . 

Birkaç yıldanbcri Sarıyer kaza- Lehistanın hareketine bağlı bir 
31 Halk Partisi başkanlığı yoliylc 1 j' . mese t' ır . 
Maarif Vekaletine bu. ~aza~~ bır 1 Şüphesiz Danzig meselesi çok 
orta okulun açılması ıçın muraca-1 naziktir: Şehir nüfus bakımın. 
atte bu~unmuşlardı~. Fakat ka.dro dan Alman ırkındandır. Danzig 
ve tahsısat yoklugu dolarısıyle ·ı ahalisi şehre verilen idare tarzın· 

d çıt· mıştık. Salonun ınşası ıçın ayrılan 
c bJr kere daha mey ana ~. 57 bin lira tahsisat alınmış, inşaa- Asliye i1tinci ecza mahkemesi ~eye gelerek Enveri dövmek istc-

ı.ktndır. Utlk to.nduns. ta kermi verilmiştir. kiracılar ile ev sahibini hiç yoktan miş, üzerine bir saksı fırlatmıştır. 
Kıınuıılanıı po • k" \'e sosyal Fakat 57 bin lira tamamiyle sar- biribrine düşüren bir davaya bak. Saksı Envcrin başına isabetle kcn· 
nn dışındl\. hnku 

1 feldilmiş, inşaat bugünkü halde 11ağa başlamıştır. :lisini yaralamış, bu sefer ana kız 
rer realitesi '"nrdılr. lar n yarıda kalmı§tır. Y cniden inşaatın ve oğul Şevkinin üzerine hücum 

'~mdiyc kadar bu arzunun ısahna d -·1d· . "Biz Al : • .. .. . . dan memnun egı ır. -
ı:nkan gorulmcmı§tır. 1 manyaya iltihak etmek istiyoruz.,, nıı realitelerle ~nmın • . . b. 1. Şchzadcbaşında Şevkinin evin- _ıerck birbirlerini dövmü .. lerdir. b l ndukça ka. tamamlanması ıçın 96 ın ıraya ;ı;.ı s 

sında lrtlbnt ~;ı 1 bulur. ihtiyaç görlilmcktedir. Jc kiracı Necmiye bir gün kızı Bundan sonra Şevki, Necmiye, 
ın ynşnmak im ~ıntibnkı nls Bu paranın 44 bin lirası reasü. Mediha ve oğlu 13 yaş• n.da En- Hatice ve Enver aleyhine ikinci 
ukuk mefhumuı;:ı ~ r • Delik randan alınarak yeni binanın yapı· verle bahçede otururken, Enveri sulh ceza mahkemesinde bir darp 
•tJnde de mantı o u • 'l k . sigara aldırmağa göndermiş, oğ- ''le tahkı·r davası ar.mı•, kiracılar k na yeni<len sına verı ece tır. ,. s 
•ı;ıtk olnn bir nnu ken ilk Bununla beraber 44 bin liradan lu: da mukabil bir dava ikame etmiş· 

Sarıy_c.r k~zası Parti .~~~k~~lığı 1 demektedir. Fakat diğer taraftan 
bu dilcgın hıç olmazsa o?uO:u~de. coğrafi vaziyeti noktanından Dan· 
1d 939 - 940 ders yılı ıçerısındc zig şehri ve limanı üzerinde Le
likkate alınması Maarif Vckale- histan n da hayad bir hakkı var. 
tine yeniden başvurmuştur. dır ki bu da ons:ız Lchistanın müs. 

nal· iml·l\nı nrnnır · · 
:ışnı .. ~ k şey hıı başka 52 liraya daha ihtiyaç var. - Anne 17,5 luk sıgara mı ıs. lerdir. 
aznrı itibara nlınacn - dı . t d ah. 1 . ıt kanunnn kendin. r. tiyorsun, dıye sormuş ur. Mahkeme bu celse e ş ıt o a. 
rla~an ) eı • n Aklhetine Beş yıldan beri yapılmasına baş. Bu sırada sokaktan geçen Arap rak Arap Fatmayı, koca~ı Ar~p 
en onccki kanunu d lanan fakat bir türlü ikmal edile- Fatma Enverin bu sözünü kendi· Saidi ve km Müfahharı ·dınlcmış. 
r. ktnn kurtulması ır. 
~rrunn . ·a tnw" ·lre sel" miycn halkcvi salonunun bu SQn sine •'13,5,, diyor teklinde anlamı~ lô;ğcr şahitleri çağı~ma~ üzere 
Derhnl tndll ~Cl g) l k tt vaziyeti bu itibarla dikkate değer ve ev ıahibi Şevkiye şikayet et. :nuhakcmeyi ba§ka bır gune bırak· 

edilen bir Jmnun mcm c e e bir hal almıcı.tJr. 
tncnı.rsızhi;,rın işaretinden baş_ s miştir. Buna kızan Şevki de bah. mı§tır. 

Bugün Sarıyer kazasındaki ilk. takil bir devlet olarak yaşamasına 
okul sayısı ve bu okulardan bu yıl ma&d:ten imkan bulunmamasıdır: 
mezun olarak orta okullara geçe. Lehi:ıtan da .. Danzig ahalisinin 
~eklerin miktarı 500 den fazladır. idaresinde Almanyayı memnun 
Ayrıca geçen yıllarda mezun o- wecck bir müzakereye girişmcğe 
tanlar kazada orta oku\ bulunma- hazırım. Şu kadar var ki, Baltık 
dığı için tstanbula ve Uluköye gi- Denizindeki yegane mahrccimden 
den talebe de pek çoktur. vazgeçemem.,, -diye cevap vermck-

a birşey olmaz. 1 1 ı· meselesi 
Jier kanun bir kemalin de. stanbu ımam 

ilse bllo blr filli halin hukuk Yeni yapı ve yollar kanunu la· 
eJAkldslne uymasıdır. Bunun yihası ile yeni istimlak kanunu 
pn her kanunun gayesl ebedi layiasınm Büyük ~~~e~. ~.~ecli : 
ıronlt de6rilsc de çok }'aşanın.. sinde mUzakeresı onumuzdekı 
~a nrunzet olnınktır. Muahede . hafta içinde yapılacaktır. Bu mü. 
er gibl.. nasebetle Belediye imar müdürü 

Adliye sarayı 
Eski plan üzerinde tadilat 

zarureti hasıl oldu 
Yeni bnrem kanununu s~- Hüsnü ile harita şubesi müdürU 

am bir uzviyet halinde muhıı • Galip pazartesi günü tekrar An. 
aza etmek için onu kendinden karaya gideceklerdir. 
vvelldııl '.\'arnlııyan sebeplerden İki mildür Ankarada bulun -

mahfuz b~ıık:mak Jtlznn gelir. dukları zaman, İstanbul imar pro. 
na.rem knnununn sakat blr jesinin sureti tatbiki hakkında da 

bale koyan sebepler bence şun. bir plan hazırlanacaktır. 

l dır• İstanbul limanının Haydarpa -
ar • d 1· . 
ı - Dııremin neşri tarihinde. şa ile Salacak arasın a ıman m. 

ki memur kıılitcsl bl.zim bugün- §8.SI me~l~i esaslı bir s.urette 
ıcn resmı oır ısuım.tıgu ,,.ul'\ff' ...... ..kU~~P~1>: .. 'I.2.mr 0'C.fJ'.iJf~-..tık: 

5.592 memur yüksek tahsil, leceğı ve feribotlar da. getirtile. 
7.589 memur ilk tahsil, ceği için, şimdilik limanın ihti. 
18.840 memur riiştije tamım. yacma kifi tesisat vUcude geti. 
5.426 memur idadi, rilmiş olacaktır. Büyük İstanbul 
o.550 memur orta, limanının nerede yapılacağı an • 
1.\180 memur u~ tahstU, ca.k yeni yapılacak etütlerden 
ı .503 memur meslek tahsili, sonra tayin edilecektir .• Feribot. 
3.634 memurun tahsil men. lar Hydarpaşa ile Yenikapı ara. 

şei meçhuldü. smda işleyeceklerdir. Anadolu _ 
nunlara tahsilini saydığımız dan gelecek dolu vagonlar, bura

miie~seseler haricinde yııpan ~an Avrupa hattına geçirilecek. 
46 :memur dn iIAve edilecek o. tır. Bunun için Yenikapıda küçük 
lursa umumi bütçeden mnaş a_ ~ikya:ıta bir liınan ~apılacaktır. 
ı ı mlkd.,,...,. .... bin Sırkecı garı da Yenıkapı ile Sa. an memur arın ..... ~a . 

74 iclJ. matya ~:~ına_ ~aklcdılece.k ve 
Bn listedeki haklknt şudur ?urada buyuk bır ıstasyon bınası 

~ e b~t ln.. ınşa olun,acaktır. ki; clcvletin umumı u ~es 
ten :manş alarak hizmet gören nlsbet haricinde çoğalıYermesl 

bu "''n.tamln5larm hepsi umumi ücretleri birdenbire fırlattı. 
htzmctıerin arzu ettlğl yüksek l\Inıışlıı. ilcret arasmdakl fark 
8e\if eye ;mnlik clcğllcll. bura.dan doi:!;clu. 

Mcsclft ordu '\"e yahut taba. Maa..5lı memuriyetlerden fü·. 
bet mesleği gibi tamamen a'·-

1 
retli işlere akın böylece başla_ 

Şehir planının tasdiki ile Sul -
tanahmette yapılacağı kaUleşen 
müstakbel adliye sarayının hazır. 
lıklarına başlanılmıştır. 

Adliye sarayının evvelce vila. 
yet arkasındaki Soğuk çeşme ile 
Tomruk arasında yapılması dU. 
şünüldüğünden plan bu sahaya 
göre hazırlanmış ve tasdik te e. 
dilmişti. 

--~·- -'~ 
P-evlet maahllesinde inşa edile • 
ceği daha muvafık görilldUğU ve 

Türkkuşu 
Talimler bu yıl İnönü 
kampında yapılacak 
Türkkuşu çal·şmalarına bu yıl 

Haziranın son haftasrrJda başlana· 
caktır. Şimdiye kadar vilayetlerde 
yapılan Türkkuşu talebeleri :ık 

talimlerinin bu yıl lnönü kampın. 
da yapılması uygun görülmüştür. 
Buna sebep de bu işe ait llct ve 
tc!jhizatın kampa daha müsait bu. 
lunması ve bir miktar da tasarruf 
temin wilrmsidir. 

Muhtelif vil!yetlerden Türkku
şu kampına bu yıl iştirak cldecek 
talebe sayısı 1500 kadardır. Ayrı
ca 200 de askeri okul talebesi ye
tiştirilecektir. Şehrimizden kam. 
p:ı iştirak etmek arzusunu göste· 
ren talebenin sayısı 300 den faz. 

ropni bir mahiyet almamıştı. dr. 
2 - Ounıburiyct Türkiyesf.ı Bu halin önüne geçmek için ladır. 

nfn ilk zamnnların(]a yapılmı,, kanuni tcdbfrlerclcn ziyade ta. --:E--~---....,~----
olan bnrem kanunu günden gü.lbli çareler aramalıdır. Perşemb ~ Cuma 
ne artan dc\'let hizmetlerini lıe.j Dunun tııblt çaresi memleket. ~ 8 haııran ~ 

9 
haıir.ın 

saba kntnmıı.zdı. Kanunun ncş.lte miinevvor enfll\syonu yap. 4 19 RcblUJ'.A. 20 Reblül'A 

rinclenbert devlet hizmetleri maktır. Yani bol mlkdarda kıı. 1-- 88 hızır s.ı hızır 
mnhtyet ltlbarlle bir hayll de.lllteli münevver yetiştirmektir. 
ğişmcler nrzcttl. Hselcri, ünh·e~itclerl her Vakıtler 1 \'asa. jEzanl 

Iln.rcm kanunu neşroc:lildlğl sene dalın çok insan yetiştire. - -
ır.amı:tn clc\lot tarnfmdan ynpıL cek bir hnle getirmelidir. O 7.tı.. 

mayan bir takım hizmetler ım.lmım merkezde tekl\<iiif etlen 
gün deylet Ynzlfclcrl nrnsında _I münevver muhite doğru yayı. 
dır. lncnk ve ihtisas ucuzlayncn.lı::tır. 

GOne• 
O{ale 

ikindi 

Aksam 

Vataı 

lm&ak 

4 2J 850 
12 13 .. 84 
tfl 13 R84 
19 l'!) 1200 
2140 202 
211 fı R2 

f 24 8•9 
12 111 434 
1618 884 
1939 12 00 
2141 2 02 

.! it ASI 

keyfiyet te kesbi katiyet ettiği 
için, evvelce Tomruk _ Soğukçeş. 
me sahasına göre yapılan plan bu 
arsaya uymamaktadır. Pliı.nın u. 
mumi hpaisane l\l"Sasına tatbiki 

için üzerinde esaslı tadilat ve • 
ya daha geniş cepheli olan bu ar. 
saya uygun yeni bir plan yapıl -
ması için alakadar maka.ınlar fa_ 
aliyete geçmişlerdir. Eski planı 
... ı ... n mi~ Asım Kömürcü oğ
dünden itibaren başlamıştır. 

Türk edebiyatı tarihi 
için hazırlıklar 

Türk edebiyatının muhtelif yıl. 
laııdaki tekamülünü gösteren bir 
eser hazırlanması için Maarif Vc
kfüctinin üniversiteyi bu işe me
mur ettiğini yazmıştık. Ankara 
tarih, dil, coğrafya fakültesi de bu 
işle meşgul olacaktır. 

Balıkesir hath ihti afı 
Julyus Berger konsorsiyomu -

na yaptmlan Kütahya - Balı • 
kesir şimendifer yolunun inşa • 
smdan doğan ihtilMm halli için 
bir komisyon teşkil edilmiş ve 
Yunanistanın Paris elçisi dev • 
!etler hukuku profesörlerinden B. 
Politis hakem olarak davet edil. 
mişti. lstanbulda bir kaç top • 
lantı yaptıktan sonra iki gün ev
vel An.karaya gitmiş olan azalar 
şehrimize dönmüşlerdir. 

İhtilaf Julyus Berger şirketi. 
nin, bu hattın inşası münasebe . 
tile hüktlmetimizden 7.000.000 
Türk lirası istemesi, hUkfııneti • 
rnizin de mevcut mukaveleye da.. 
yanarak bu talebi kabul etmeme. 
sir.den mütevellittir. 

Komisyon Ankarada Nafıa Ve. 
kaletinde iki toplantı yapıtktan 
sonra buradaki çalışmalarıru bi. 
tirmiştir. 

Komisyon !stanbulda bir kaç 
toplantı y.ı.pacak. il.tiliifm netice. 
si hakkındaki karardan sonra bel-

1 _____________ li olacaktır. 

Sarıyerliler istedikleri ortaokul tcdir · 
için bir de bina bulmuşlardır. Bi- tşte Danzig meselesinin hallini 
nanın kirası Sar.yer Kaza Parti müşkülata uğratan şey buradaki 
idare heyeti tarafından verilecek- ahalinin arzuları ile Lchistanın 
• r hayati hakların:n telif edilemez 
~ H ~ 

Vekaletin bu arzuyu dikkate al. bir mahiyette olmasıdır. c~ ı ı 

h h ld r.ok yerinde bir tarafın davaları ayrı ayrı dınle~ 
ması er a c s · • F k 

ı 'k nirsc ikisine de hak verılır. a at 
'1areket o aca tır. 

Sarhoşluk yüzünden iş
len en cinayet 

her iki talebin ayru zamanda ter· 
vici maddeten imkansız olduğun
dan meseleyi sulhcn hal için bir 
tarafın mutlaka fedakarlık etmesi 

zaruridir. 
Bir gece Kasımp~d~ arkada§ı Onun için Danzig şehrinin bu. 

Kemali ııarhotl~kla oldü~~n .. Şer~- glinkü idaresi tanzim edilirken 
fcttinin, Kemalı kasten oldurmuş her iki tarafın arzuları telif edil. 
olduğu ıüphesi i~c hakk.ın?a yapı. meğe çalııılmı§tır. Ve eğer Al
lan tahkiakt nctıcclcnmııtır. manya bugün, yarın Lehistan ile 

rı lle ·yapııari-R!ştt-•"=-.şa'a.feffi lS-; '1-h.,..n~2tr~~v~ .. q:iriscc;.ek olursa .. . .' .... . u ıstanm xeın.ıı · nayatı mentaat-
Kemali kasten o'lıdurm~dıgı, fant lerini tehliyeke koymayacak tarz. 
tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölü- da ldaha birtakım müsaadatta bu· 
müne sebebiyet verdiği anlaıılmıı-
tır. 

Şerafcttin dün tahliye cdilmiı, 
evrakı mahkemeye gönderilmiş. 

tir. 

Yunan bahriyelileri 
abideye çelenk 

koydular 

lunması, Danzig ahalisine yeni ba
zı haklar tanıması mümkündür. 

Fakat ikinci bir ihtimal daha 
var: Bu da Almanyanın Danzig 
meselesini vesile tutarak A vru. 
payı kendi nüfuzu ve tehakkümü 
altına almak için harbe gitmesidir. 

Eğer Almanya böyle bir arzu bcs. 
liyorsa Danzig işinden .daha mü
sait bir fırsat yoktur. Bu takdirde 
Almanya Danzig ahalişini teşvik 
ederek Almanyaya iltihak kararı 
verdirebilir. Bu karar üzerine 

Dün öğleden sonra limanımıza 
1 · 1 "Ar' kt . "Danzigdcki Almanları esaretten 

ge mış o an ıs,, me ep gemı. k ~ d" h k 
· b h · lil . d.. b h C urtaracagım,, ıye arc ete ge!ie· 

sı a rıye erı un sa a um.. bT 
huriyet lbidesine merasimle bir ı ır. 
çelenk koymuşlardır. Eğer Almanya Çekoslovakyada 

. . . olduğu gibi bir gün Danzig üze. 
Bu merasımde Heybelı denız rinde emrivaki yapmağa teşebbüs 

harp lisesinden ve Kasımpaşa ed ı 'it · · t dd"dü . erse ngı ere ıçın ere u 
Gedikli deniz erbaş mektcbınden . b. kt kt ı ili' ı 

mucıp ır no a yo ur. ng z c· 
birer kıtamız da hazır bulunmuş. .. b 1 • h b" · re gore u mese cnın ar ı mucıp 

tur. olup olmaması yalnız Almanyanm 
Misafirler şerefine öğle vakti hareketine ldeğil, aynı zamanda 

de Tarabyada Tokatlıyan otelin - Lehistanın hareketine bağh bir 
de bir ziyafet verilmiştir. Bu zi. meseledir. Danzig Almanyaya ilti
yafetten sonra dost bahriyeli - hak kararı verir ve Almanya bu.. 
ler tersaneleri ve diğer bahri mü.' nun üzerine harekete geçer tle Le. 
esseselerimizi gezmişlerdir. Saat histan kendi hayati haklarını mil· 
18 de de Yıldızdaki Harp Akade. dafaa için müdafaa harbine baı
misinde misafirler eerefine bir !arsa o zaman harp olacaktır. in. 
«saY ziyafeti verilmiştir. gilterenin Lehistana verdiği te:ni-

11Aris,, mektep gemisi limanı. nat tatbikat saha&ına girecektir. 
mu:da 5 gün kalacaktır. Pazarte. Fakat Almanya taarruz ettiği hal· 
si günü buradan Köstenceye ha - de Lehistan kendi hukukunu mü. 
reket odecektir. _,........... • -ı::.. dafaa etmezse :tngiltercden her. 

IltN'e.ın kn.nonu ncşredildi,bıi Nitekim vnktlle askeri tahtplcr 
zamnndanberl de\•lcttn hiinyc. tıbbiyeden mil'nlny olnrn.k çı. 

tilncl~ki talınniiller dmıletJn karken nılkdnrla-rı artmcn hiı' 

de\ lctç~ olınns1 hnyslycUJo ya- znmanlnr blnhaşı riltbcsilc kı. 
pııcn.T;J 1şl<'rln mikdnrmı çoğnıt. talara, sonrnlnn yüzbnı;;ıhkln. 

tJ. 5lmdi de müUlzımhkla i~e hu~. 

---------------- hangi bir mi.ildaJaa hareketi bekle

Yeniden ihdns edilen mcmu. lamn.ktadırlnr. 
rlyetlcro bnreınlıı muayyen de. De\ Jete Jtizım olnn her me~ -
1'ecclerlndo liyakat gösteren lf'(:;l böylece bol elemanln. bcs. 
mcmurlnra yaptırmnk imkfmı 1 ıcmck lmkdnını bulursak nı:ı.aş 
roktu. Bıı sebepten maaş bari - rn ikret me-sclcsl kcncliliğlndeıı 
cinde ücret hakin açıldı. halledllecektlr. 

Del·letin yapncn.t"l yenl hlz. Rence bu barem meselesin' 
metler tııhıllt edilmedikçe bu hlr lmnun menuu telllkki et. 
kanunun da kısn bir zamanda mcktcn ziyade bir kültiir hare. 
tadil edllmiyeceltlnl kimse te. keti n.<ldetmck, ona göre esas. 
nıin ec!emea. lı çareler aramak 14zundır. 

İşin muanen tahmin edller Sadri ERTEll 

'~ 
''"" 'f. *'t'L tı.· ~ :'.F 

Umanımızıfcı mlsaf lr bulunan Erb mektep gfttnlsı kumandan ,,e "'4rettebatı dan §ehrf gemnlf. 
ler ve Taksimde A.tatUr'k Obidesine merMimde çelenk koymu§°l.a.rdır. 

:neğe de mahal kalmaz. 

İl?te Danzig meselesi hakkında 
t:ıgiliz mahafilinin fikri bu ;ekilde 
hüla!!a edilebilir. 

ASIM US 

lngiliz Kral ın1n doğum 
günü 

DUn Ingili2 Kral nın dofum yıl
dönümü idi. Bu münasebetle baı
konsolosluk binasında bir garticn 
parti nrilmigtir. Bunda konsolos. 
lırla İngiliz koloniai hazır bulun• 
mugtur. 
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Atatürkün kabrr mevzuu - -- - - -- -
Anıt kabir mi, 
Panteon mü? 

Cumhurreisimiz Y 8Jovada 

Yüksek bir sanat muhitimizin bu mevzu 
etrafındaki tetkik ve düşünceleri 

!ovalılar ve köylUler erkenden 1 ver Emir Naif olduğu halde, 
iskele boyunda toplanmışlardı. Yalo'\"a iskelesine tıktılar. 

lstanbuldan giden vapur sa. Burada kendilerini Dursa 
at yarıma doğru Yalova iskele- valisi ReClk Kuralkan, lstan. 
sine yaklaşırken, her tarafın bul emniyet dlrektörU Sadret. 
bayraklarla süslendiği ,.e lske. tin Aka 'e Yalovadnkl erkAnı 

le başına bir tak kurulduğu gö- hUkC'ımet istikbal ettiler. İskele 
rUIUyordu. 

Temiz kıyafetli mektep ço. 
cukları başlarında öğretmenle-

Uzerlnde otomobilleri hazır 

"S~atbuat sa.hasma yeniden çıkan takım dar sembollere sığdırmak 
tiır\Ü ınecrnuası Edebi Şef Ata- kabil ve doğru mudur? Bir Hitit 
, 1 ~ n Anıt Kabrinin nasıl olm..ı.. arslanı, bir mezar taş kadar bile 
r.c• zııngeldiğine dair bir örnek beliğ değildir. Sanat itibariyle 

ıret · 'li ınıı bulunuyor. ise Hitit arslanı, binlerce sene ev-
Yilk u münasebetle dün, şehrimizin vel o timsali yaratmış olan adamın 
le ('~·k bir sanat muhitini ziyaret- fikrinin kopyesi demek oluyor. 

1 rl iskele meydanını çevrelemiş. 
lerdi. Takın blr tarafında "mll
ıt şef hoş geldin., diğer tarafın. 
da "Mlllt şef çok yaşa., yazıl

mıştı. 

bulunuyordu. Hafifçe yağan 

yağmur altında iskeleden yU
rUyerek meydana çıktılar. Ya_ 
lova bandosu isti klA.l marşını 

calryor, halk ve mektepliler 
"yaşa! varol., diye coşkun ve 
candan tezahUratla mllll şefi 

alkışlıyorlardı. lcaı 1 ır ve ihtisas erbabının mü ta- Dördüncil münakaşa mevzuu, 
~yarını öğrenmek istedik. Ve çok Ebedi Şefin ihtiramla tevdi edile. ~ 
tik, il.ııı dikkat bir netice elde et. ce~i makbcrenin ~bide şeklinde o. 

Su neti . k ·ı . . de ceyı arı erımıze verme. 
tc~ evvcı, mevzuu şöyle birkaç 

eden tetkik edelim: 

l) Anıt - Kabir ne demektir? 

Ya 
2
) Atatürk için bir kabir mi 

ta Pıtıaiı? Yoksa bütün Türk kah
\tultıaıı1ar na şamil bir Panteon mu 

Ctıda getirmeli? .. 

ho~) Çok büyUk insanlar için sem
ih~• Crle arut vUcuda getirmek 
~tada kafi mi? 

eg ~) AtatUrk uğrunda kurulacak 
Ctde · • w 

toı . numarı ve heykeltraşhgın 
u ne derece olmalı? 
.5) ~sedn üslubu? 
\' "•k ~ u ~ek sanat muhitinde yaptı. 

r,1~~z konuşma bi2'de şu intibala· 
.cısıı etti. 
lI bi er Ş~yden evvel "Anıt - Ka-

ttr,, le ne ifade edildiğini tayin 
ltıe' '"l' it lazımdır. Fransızcada 

Ilı 0tnbeau., ve "Pantheon,, keli. 
•. ~lerj vardır. Bunlardan biri 
~lezar'', öteki meşahirin medfun 

Unduğu büyilk bir makbero:fü. 

.1 '.aiz Türklerde de "Mezar., var-
"'t "T·· . "/\. urbe,. vardır. Bu vazıyett~ 
ta ıı .t - Kabir,, in mahiyetini 
, vıih, Ti.irk vatanda~ı sıfatiyle 
"' ... b •h1.Cl U.l.CUUQ\; cı11lcı51u,..h 1,,...~ 

Cdcr. 

tıı biğer bir nokta da Milli Şef tzı. 
et İnönUnün cumhurreisliğine 

; tihap edildiği gün söylediği nu 
h~~t~ işaret ettiği bir hakikattir: 
b~ lJı Şef, sulh ve terakki yolunda 
litün ı · · ·ı bi \' ~ayret erını ası r surette 

b alcfetrniş olan millet:mizin, mec
,,ltr olursa, kendisi şanlı ordusu 
et! . h • Çlllıı ka ramanlann hayranlı. 

:' t'elbedecek yeni kahramanb.rla 
ıı ~la olıın,, fedakar göğsünü "n 

0~tlak vazifelerle süslemeğe hazır 
duğunu söylemişti. 

b' llu söz, büyük Türk milleti için 
hır ~~kikattir. Bütün Türk milleti, 
ll ııozUn ifade ettiği manaya inan. 
~§ Ve sanlmış bulunuyor. Onun 
hÇın her büyük milletin yaptığı gi-

h~. bir "Panteon,, vücuda getirerek 
Ut" 

1
, un kahramanlarımıza oraıda 

• ~Yık olduğu yeri vermek müna· 
ıp olmaz mı? 

Çok büyük insanların hatırasını 
•elllboUe canlandırmağa gelince, 
tc .... a 'ğ' · h. · d ··• s ettı ımız 1>anat mu ıtın e 
Su rnütal ·1 • ·· ··1d·· ea ı en suru u: 

lua olmaması meselesidir. 

3000 sene evvelki Mısırlılardan 
başlarsanız: en büyük mezarlar 
E.hramlardır. Heykeltraşi yok gi· 
bidir. Bir değil, hatta birkaç mi
meırın projesini hazırladığı ve 300 
bin amelenin üç ayda bir değişe. 
re"k meydana gctir.diği Ehramlar. 
yalnız mezardan, türbeden ibaret 
tir. Heykeltraşın rolü sadece, içe· 
isine konan mumyanın realist bir 
ıcykelini yapmaktan ibarettir. 

Daha sonralara gelince bütün 
jelçuk devrinde, bütün Osmanlı. . 
ar devrinde mezarlar, keza büyük 
nimart eserleridir. Büyük Türk 
nimarı Sinanın şaheserlerinden 

Hüsrevpaşa Türbesi sadece bir 
mimari mahsulüdür. O halde ku • 
rulacak tarihi eserin bu bakımdan 
vaziyetinin ve bilhassa üslubunun 
tayini tazım gelmektedir. 

Ebedi Şefin aziz metfenine ve
receğimiz §ekil, ananevi milli üs
lüpta mı olacaktır? 

Bu büyük ve mübarek mevzu 
etrafında sanat muhitimizde ynp. 
tığımız dünkü temas, şimdilik ou 
noktaları ortaya koymuştur. 

HiKMET MUNIR 

Romen milh· bayra
mı münasebetile 

kabul resmi 
Dün Romanyanın milli hayra.. 

mı idi. Bu münasebetle Rıı

men gemisi Köstencenin ku. 
rr.anı:lanı gemi üzerinde bir res
mi kabul yapmıştır. t&tanbul vali 
muavini Muzaffer, Rumen elçimiz 
Suphi Tanrıövcr, Rumen başkon. 
solosu Rakoceviç, Sovyet, Alman, 
Yugoslav, Yunan konsoloslariyle 
Türkiye matbuat mümessilleri, 
ve Rumen kolonisinin hazır bulun
duğu bu toplantı dokuza kadar 
sürmü~tür. 

-o-
Milli Şef Yafo va iskelesinde. 

"Cumhurrclsimlze 1zmitten Ye körfezin nihayet bulduğu Nafiada tayinler Yalovayn kadar refakat eden sahadaki bataklığın kurutulma 
Ankara, 8 (Hususi) - Nafıa arkadaşımız Cevdet Yakup yn. :ımellyesi ile meşgul oldu • 

Vekaleti şirket ve müesseseler ko zıyor., . · · z· M · ·· ·· .. h k k Husust tren aynı coşkun te • 
mı.~rı. ı~!: em; uçuncu u u nu satırları Savarona yatın -ııahUrnt ve (yaşa var ol) sada. 
muşavırlıgıne, posta ve telgraf dn. yazıyorum. Tatlı iken sert 11- ı 

··d·· k'li N,.. Tu • tarı ile ugur andı Sa\'arona ya. 
umum mu ur Ye ı cızım - Jeşcn. sertken tatlılaşan bir ilk " · 
runç kara nakli at dairesi reis. . • . tı, dUn nk~nındanbcri Dcrınce. 
•v· • ~ .. Y . . bahar ha'iası içinde '\alo\ aya de bulunuyordu. Dahiliye Veki-

İskele civarını dolduran bU _ 
yUk blr halk kUtlesl sabırsız

lıkla cumburreislnl bekliyordu. 
Bir ara Savaronanın saat ikide 
Yalova önlerine geleceği duyul. 
du. Yaklt bir tUrlU geçmiyor
du. KUc;Uk yavrular ellerini bir 
birine vurup "Milli şefi., göre. 
ceğlz diye bUyUk bir sevinç te
zab Urlerl gösteriyorlardı. lklyl 
biraz cete uzaktan bir vapur 
dumanı görUndU. Biraz geriler 
de dolaşan halk, sahil kenarı • 
na koşuştu. BUtUn gözler git -
tıkı;e yaklaşan vapura bakıyor. 
lardı. Biraz sonra bunun araba 
vapuru olduğu anlaşıldı. Saat 
Uçe doğru Savarona yağan yağ 
mur ve hafif sfs arasında gö
rUndU. Yağan şiddetli yağmu. 
ra rağmen binlerce halk mey • 
danda muntazam bir şekilde sı 
ralanmışlardı. 

Savaronanın arkasrnda Ada. 
tepe torptto muhribi geliyordu. 
Yat, iskelenin pek yakınına 

kadar geldi. 

lnönU, meydanda ilerlerken 
Uç kUçUk mektep talebesi yak
laşarak buket verdiler. lnönU 
kUçUklerln lslmlerlnl sorarak 
ve okşayarak iltifatta bulundu 
\'e kaplıcalara giden yola sapa. 
rak blr müddet daha etrafları· 
nı tevrellyen halkın emsalsiz 
tezahüratı arasında yUrUdU, 
sonra Bayan tnönU ile otomobil 
lerlne bindller ve otomobil yl. 
ne kesilmeyen alkışlar arasın· 
da kaplrcalara doğru hareket 
etti. 

Refakatlerinde gelen zevat 
da. otomobillerle kaplıca~ara 

gittiler. Cumhurreislmizin Ya. 
lovadn bir mUddet istirahat e· 
deceklerl ve Bursaya kadar .gl. 
deceklerl sl:Sylenmektedlr. Bu 
arada halk ve kl:Sylü lle !stan "' 
bulda ve Kastnmonuda oldu • 
ğu gibi, görüşmelerde buluna
cakları da söylenenler arasın • 
da.dır. 

,.ALİ VE KUMA1\'DAN 
DÖ~"Dtr Biraz sonra Sakarya. motö

rU yata yanaştı. Üçü yirmi ge. 
c;iyordu ki, reisicumhur refa- Vall ve belediye reisi doktor 
katlerlnde Bayan tnönU, Dahi. Ltltfl Kırdarla !stanbul komu• 
ıtye Vekllf Faik öztrak, 1ıtan- tanı general Halls Bryıktay ak 
bul vali ve belediye reisi Dr. şam Uzerl lstanbula dl:SnmUş -
Liltfl Kırdar, amiral ŞUkrU O. lerdlr. 
kan, tstanbul komutanı Halis Dahl11ye Vektıı ile Emniyet 
Bıyıktay, umumi klttp ~emal dlrektörtı Sadrettln Aka Yalo. 
Gedeleç, başyaverlerl CelA.l, ya va.da kalmışlardır. 

Görüp düşündükçe: 
uıwwws,_,.... ~ ,_, -~ -- -

Zavallı Filorinalı ! 
Şiir kralı Filorinalı Nhım, bir hastane köşesinde öl. 

müş. Hastalıktan haberimiz yoktu. SoDı günlerinin nasıl ges._. 
tiğini de bilmiyoruz. Yalnız bir tek vaziyetini öğrendik. Za
vallı adam: 

- ÖlUmilmU gazetelere bildiriniz. 
Demle. Demek son nefesinde bile, o bllyilk derdi, eö}ıret 

ıztırabı yakasını bırakmamışmış. Uğrunda. bUtUn ömrUnU, bU.. 
tün insanlık haklarını, bUtUn kazancını ha.rcadığt "ıöhret,, o .. 
lanca hızıyla ondan kaçtı. Gerçi meşhlfl'dU. Fakat bu meşhur. 
luk, saygı veren, imrendiren, edebiya!mıızı gururla ylikselten 
cinsten değildi. Onu andıkça, her yeni cümlesile karşılaştık. 
ça, gUlUmseyorduk. Gfilümseten eöhret.. Bilmem bundan da. 
ha acı, daha acınacak ne var! .. 

lıgıne, ıdarı muşavır Rüçhan A. do•-ç.ru yollanıyoruz .. 
- Mesel1, Ses mecmuasının kıncı tarife ve ticaret dairesi re. "' 11 Faik öztrak, İstanbul valisi , 1 

~e§rcttiği kabir projesini ele ala. isliğine tuğbaylıktan mütekait BUyUk nıllli şefe bakıyorum., Doktor Ltitrı Kırdar, İstanbul ı 
ırn, dediler. Orada görülen Hitit Cemal Ongan Münakale teftiş O, en~ln bir neşe Ye yaratmalt komutanı general Halis Bıyık. 

''Birsamlar" la yüklü zavallı başı, gövdesine takılını§ bır 
işkence filetl gibi işlerdi. Her gUn biltUn gazeteleri, bUtün 
mecmuaları okur satırları arasında kendi büyük adını arardı. 
Bulamamak o kadar korkunç bir azaptı, ki, çok kere buna uğ. 
mamak, bundan kurtulmak için, ilin sahifelerinde para ile 
yer aldığı olurdu. 

Dehuıma inanmıştı. 
lrııla · ·r d . · . . . w • enerjisi içinde bUtUn ''Urt ve • d s . 1 nı neyı ı a e edebilir? Bır heyetı reıslıgine kara naklıyat . " ı tn} a a' arona i e beraber gel 
tek fikrin, bir tek aksiyonun ·ada· dairesi reis mu~vini Rıza Akad memleket lçın konuşuyor. Her mişlerdl. Derincede donanma 
~ olnuyan bir ıahsiyetin bütün başmüfettişliğe tayın edilmişler- verilen izahatı dikkatle, alA.kayl komutanı amiral ŞUkrU Okan 
• siyontannı, bütün fikirlerini bir dir. la. dinliyor. da. cumhurreislmfzl istikbal et. 
~~-~::"".'"'-------------------- Uzun Ye etraflı maltimat alı- ti. 

yor. İzmit körfezinin bu baştan! Ya,·uz harp gemimiz, 21 pa. 
hıtşa güzel, baştan başa yeşil veı re top atmak suretile ismet !n. 
lınştnnbaşa mamur sahll, lnö. ônUnll selft.mladı. Adate e 

_ nllnU çok meşgul etti. P ' 
- Peyk muhriplerimiz, denizaltı 

Amiral ŞUkrU Okan, bu el- 11 1 1 h 
gem er m z cp sıra sıra se. 

yarın kirazlarından, Uzilmtın. 
lA.m vaziyeti almışlardı. 

den, fındığından, zeytininden 
bahsettikçe milli şef "köylUnUn Savarona Derinceden saat 
eline giren para ne kadar?,, 12,5 da hareket etti. Yolculuk 
diye eoruyordu. çok neşeli ve tatlı geı;tf. Milll 

tzwıt, bUyUk tnönUne mu- şef, bUtUn yol lmtldadınca hep 
azza.m bir tezahUrat gôsterdl. vatanın, mllletln yUkselme me'V 

İstasyonu doldurmuş olan on zuu etrafında konuştular. 
binlerce halk, onu gönülden Sahil boyuna dolan halk, mil. 
gelen sevgi ve saygı çağlayanı lt şefi alkışlıyorlar, (yaşa, var 

_ lı;inde uzun uzun, alkışladı. olJ diye haykırıyorlardı. 

Haber ark4~mızan yazı işleri sekreteri R~t Enı,le Ba.. )lfllt şer, 1zmlt ''alisi Ziya Yalovaya giden arkadaşımız 
Yan Ay§enm nikdh merasimi Fatih nikah dairesinde i~i tarafın Tekeliden vllAyetln sıhht ve zL yazıyor: 
<.loBtları ~ dat'6tlU6ri ~ yapümlftlr. Yeni a•'Zoy_6 ~ rat vazlr.etı hakkında izahat al Relılcumhurun Yalovayı şe. 

8aadetler ~ -- .dr. - ~. retlendlreceklerlnt ö.lrenen .Ya• 

"Hayrillhalefi Şairiazam bana derler,, 
SözilnU, mukaddes tarihlerin: 
- Ben sizin "Nebi" Dizim! 

) 

Diyen peygamberleri gibi "vahiy" terle Urpererek sôy. 
!erdi. 

lmanlt gururu içinde benliği eridiği için, mizahla ciddiyi 
ayıraınu.dı. Akbabada çıkan taçlı bir karikatünUn, onu haki. 
ki bir "tetevvüç,, lezzctile titrettiğini hayretle görmUştUm. 
Şimdi içim sızlıyarak düşünüyorum. 

Tanınmış mezar başlarında nutuk söyleyişleri, ihtifaller 
yapı§ı, adını bir kere daha basılı görmek içindir, sanırdık. Fa. 
kat o, toprak altmd:ı kalanları kendi şöhretinin omuzlarına a. 
lara.k andırdığına inanirdı. 

Onda dolap çevrmi3 birsinıinin hali değil, hayır ba.§8.r. 
mış bir kahramanın feragatli büyüklüğli sezilirdi. Ölüm, Fi. 
lorinalmm hiç ardı kesilmiyen didinmesini dindirdi. 

Ona rahmet dilerken, bir nokta hakkında da fikrimi söy. 
lemek isterim: 

NA.zım, gerçi eöhrete dllşkUndU. Fakat ona ermek ~çin 
kulla.ndığı merdivende hiç bir kirli basamak yoktur. Halbuki 
ayni ~eye varmağı, ahmak bfr gurur ve arsız atılganhklarda 
arıyanlar bu filemden hiç bir za.ma.n eksik olmanu~lardır. 
Floıinalmm ~varisleri, arada. sıraôa kendilerini ~ 

teriyorlar.. Hakla SQo 
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Çorumda sağlık 

ve düzenlik 
Şehirin haritası tanzim edili
yor hastahane genişletildi 

............................................................................................... ·-··-- r 

Çorum, (Hususr) - Çorumda 
umumi asayiş fevkala.de iyi de· 
nebilecek bir vaziyettedir. Vak
tile Eminönlinde merkez me

VilAyette maarif işlerinin cid
di bir durumda olduğu da te
min ediliyor. Merkezde ve İs
kilip kazasında birer orta mek-

murluğu yapan Bay Ahmet öz- tep vardır. 

Amerikada Alman casusları 
·---------~------------------------------------------~------------------------------------------------ 26 -

bir vaziyet olmadığını, polJsl er 
bu gibi uydurmaları hayallerin
den çıkardıklarını ileri sllrerken 
bir yandan da casusluk muha
kemesinde şahit olarak dinlene
bilecek olan kimselerin her ne 
pahasına olursa olsun Amerika
dan kaçmalarını, kaçırılmaları
nı mUmkUn kılıyordu .. 

Yalnızca dokt or Grieblin A-

duğu bir haberi uzattı ve şunla
rı söyledi: 

- ''Bu haberi dün gece hare
ket etmiş olan Hamburg gemisi 
kaptanından alıyorum .. Vapur
da Güdenberg isminde gizli bir 
yolcu yakalamışlar .. " 

Şaşırdım .. Bu artık biraz faz_ 
la oluyordu. Güdenberg kendi 
arzusile heyeti hakimenin önü. 
ne çıkmış ve bildiklerini hiç 
müşküHı.t göstermeden itiraf et 

dtlğüm zaman, sıhhati gayetle s.uslarda hilkftmet polisini!! 
mlikemmeldi. Bu genç, sağlam aliyeti ehemmiyetsizdi.. JJI 
yapılı bir adamdı. Böyle bir a. hiç yoktu. Fakat bu kere ıır 
damın birdenbire hastalanıp va. herşeyi anladık. GördUğUliİ 
pur Southampton ve Şerburga ders iyi tesir bıraktı. ond· 
geldiği zaman fevkalAde ağrr. istifade yollarına bakacağız,. 

laşmış ve ft.deta can çekişir va. ı 7 haziran 19 3 g cuma gU 
ziyete girmiş olmasının sebep. Nevyork askeri muhakelllt 
!erini ancak Gestapolar izah e. on sekiz kişiyi devlete 1>11 

debilirler. suikast hazırlamak, gizli fl 
m Ulleri, ve her tti rl il :ısl>e 
sırları ç: n.lmakla itham edi~·o· 
du ... 

TAHKİKATIMIZIN HAK1Kl 
GA YES!: EFKARIUMUMİYE. 

~ 

cu 
ra 
hi 

ge 
nı: 

§iı 

ta 
at 

ı ı 
sa 

berkin burada halen emniyet !\.

miri olarak bulunmakta ve 
Çorumluyu en munis insanlar 
şeklinde tarif etmektedir. Ço
rumda ve kazalarında birkaç 
yıldanberi esaslı vakalar kay

Bunların talebe mevcudu bin 
rakamına yakınlaşıyor. vna.
yette lise bulunmadığı için orta 
okullardan mezun olan Çorum· 
lu çocuklardan her sene iki yüz 
elll, Uç yUz talebe Ankara ve ls-

merikadan kaçması emredilme- mişti. Bu vaziyet karşısında ar. 
miş, bu harelı::et muvaffakıyet- tık Güde nbergin kendi rızasilc 

Y1 TENVİR ETMEK 

le başa.rıldığı için yüzbaşı Erkk kaçmamış olduğuna kanaat ge Sürpriz bakımından pek zen. 
Pheiffere bu güzel mesaisine tirmiştim. Maamafih yakalanan gin olan bu tahkikatm sureti • 

. (Devamı;1 : 

VAKiT dedildiği görUlmemiş, clinha, tanbul liseelrine tahsile gitmek- mukabil bir rlitbe terfi ettirilc· Gütenberg, casusluk işile alAka 
katil ıgibi şeyle:1" vukua gelme·- tedlr. ceği vaadoluntnuştu.. Iı olan Gtidenbcrg olma<lığını 
miştlr. Hele cürmü meşhut ka
nununun kabulünden sonra Ço· 
rum zabıta ve adliyesi burayı 

Çorumda hlikftmetçe, yüz bin GÜDENBERG İSMİNDE zannetmiştim. E sasen bunun 
lira sarllyle, yeni bir orta okul G!ZLt BİR YOLCU BULuNDU böyle olması ıazımdr. 

Hapag şirlrnti direktörüne binası inşa olunmuştur. Bunun 
.TUrkiyenln en sakin muhiti ola- mUteşebbisi eski vali Süreyya Ortadan ka~'..; .: · -- ,ıar yalnız- Hamburg, vapuruna t elgraf çe. 
rak tavsif etmişlerdir. • Yurdakul'dur. Salih Kılıç da ca Rossbcrg vo doktor Grieb: Jülmesiııi \'e yalı:alanm1ş olau 

Çorum ile kazalarında bil- noksanlarını tamamlamış ve ik- tleğildi.. GUdenberg de arama adamın tam ve kati hüviyetinin 
hassa göze çarpan hususiyet es- mal etmiştir. servisi bürosundan çıkarken öğrenilmesini rica ettim. 

cereyanını anlatmağ'ı bitirir. 
ken birçok mtihim htldiselcr. 
den bahsetmemiş olduğum~ ! 
gördllm. 

Fakat bu tahkikattan esas 
çıkarabiİdiğime Ye bana tevd: 
cdilırı iş olan vazifeyi icap etti
ği ŞE'kilde başarmış olduğum~ 

eminim .. 
ki saat kuleleridir. Bunların kaldırılmıştı .. Güdenberg orta- Gelen cevaplar ortada Iıi,,bir 

Ş hi d k " Birçok noktalarda biz mağ. 

ABU~E l'AHIFESI 

Memleket &Jemıekt' 
iclnde dcş11ıı/D 

Aylık 95 15!°> l{r 

3 aylık 2()0 4:!5 .. 
6 aylık 475 820 ,, 

1 

1 yıllık 900 lliOO " 
l'arifeden Balkan UirJiği ı 

fe 
lıı 
hı 
gi 
llı 

llı 

d 
kaidelerinde evvelce yapılmış e r e önce yapılan par be- dan kaldırıldıg~ı günün ertesi :;;Uplıc bırakmıyordu. Ka,..an 

1 di d h ' ~ lilp edil<lik. Naziler evvela. talı_ 
olan tahta dUkka.nlar ''Iktırıla- e yece a a iyi bir hal" ı:ı:eti- sabahı bı"r heyet huztıı·unda ı·es- G .. d b b" b" Uk b" h··s 

J u en erg, ıze uy ır u kikatr, sonra davayi muvaffakı 
rak etrafları genişletilmiş, te, rilmekte, bir de gazino inşa e- h d t d kt· i tl ·t· f tt b ı 

için ayı.la otuz kuruş düşüliir· 
Posta birliğine girmeyen yerlere ~ l' 

men şa a c e ece . ı.. nün ye e ı ıra a a u unmuş yetsizliğe sürükliyebilmek için 
miz bir hale getirilmiştir. dilmektedir. Hükflmetçe yap· I C lid b ·d' 

ayda yetmiş beşer kuruş ıarıı· <l 
medilir. f, Du vaziyet karşısında GUden- 0 an en erg 1 1• ellerinden gelen her çareye ba~ 

Çorum şehri 20 bin nüfusu tırılmakta olan ceza evi'nin bu . tergi büyük bir dikkatle taras- Ertesi glin vazıyet hükumete vurdular. 
ihtiva etmektedir. Kızxlırmak sene sonunda bitmiş olacağını d" 1 ' dd" 

sut ettirı:.ıci;e başladık. de bildiril ı. ş tamamen cı 1 Griebl kaçmıştı. Rossberg 
:vaıdisinde en kalabalık memle • sCi~lUyorlar. ıa.kk' ı d G d b · 

"3 Mayısta heyeti hAkime hu- te 1 0 un u. ü en ergın kaçmıştı.. Güdenberg, Schuetz, 
ketlerden birisi olan İskillp lia· Belediyenin idaresi aıtrnda muhakkak surette Şerburgda in Schluter ve daha birçokları 
zası Çoruma yakın bil' nUfusa bulunan şehir elektrik cereyanı zt:runa çıkarak şahadette bulun- dirilmesi resmen bildirildi. Ay. 
mallk bulunuyor. Bu kazada 220 volt olarak çalışmakta ve bu J du ve bUtun bildiklerini anlattı. rıca Hapağ şirketine de Güden. hepsi kaçmağa muvaffak olmuş 
ıgenlş mikyasta yamuk zeriyatt cereyan şehri baştanbaşa tenvir Bu hUsnli niyet karşısında biz bergin Şerburgda polise teslim lardı.. Naziler açıkça bUtün 
yapılmakta, bu suretle vll{l.yc t eylemektedir. do kendisin~en emin olar.ak ar- edilmediği takdirde işin örtbas kanunlarr, usulleri ayak altına 
ekonomisinde nüfus mikyasın- Vilft.yet hususi idare btit,,esi tık kendisinı tarassut ettırmek- edilmiyeceği, Amerikan hlikü. almışlardı ve biz de bunlara 

" ten vaııgeçtik .. Ertesi gUn ben, mani olacak vaziyette değil-
'da. bir ehemmiyet ifade etmek- bu vrl muvazeneli olarak 559 metinin bu meseleyi daha ilerL 

Abone kayJrnı bildiren nıe~· 

tup ve telgraf ücretini, n1.ıorı1 

parasının posta veya banka ili 
yollama ücretini idare kendi o· 
zerirıe alır. 

Türkiuenln her posta merke:trıdt 

VAK/Ta abone uazılır. 

Adres değiştirme ficreU 

d 
d 
t 

c 

"-· bekleme salonunda diğer şahit· dik. 
tedlr. Pamukçuluğun inkişafı bin kUsUr ura tesblt edll. lere kadar surukliyeceği blldL 

25 luruştur. 

iLAN OCRETLERl 1 l 

için vlJ:lyet, yeni hamleler ya. miş ve tahsııa.ta. germi veriL Ierle meşgul olurken, Hapag Al- ri1di. Fakat varmış olduğumuz ne. 
pılmasını Uzımgelenlere tebliğ miştır. Nisan ayının ortalarına man vapurculult kumpanyas1 Hapağ şirketi mesulleri Gti - tice, :':ı1nızca mahiyeti itibarlle 

Ticaret llAnlarıoın santitn • 
satırı sondan ltiba'ren UD.n saY' 

mUdUrU Dreschel benimle acele bizi mazur g·· t k h etmlş ve Akala. cinsinden yeni kad·ar umumi tahsilAt nisbeti _ denbergin muhakkak teslim o. as erece ve are. (alarmda 40; ic sayfalarda 50 
kuruş; dördüncü sayfada li 1 

tohum getirtilerek zürraa tevzi nin yUzde doksan beşi bulduğu konuşmak istediğini bildirdi- lunacağmı temin ettiler. ketimiıin doğruluğunu isbat e-

edllmesini dUşUnmUşttır. Esas görUlmUştür ki bu nisbet, hal • ler.. Kumpanyanın resmi temina. decek vaziyettedir. 
ikinci ve ile üncüde 2; birincide 
4: başlık yam kesmece 5 ura· 
dır. zerlyatı umumiyet itibariyle km mUkelleflyetlnl e.da etmek Böyle ehemmiyetli bir şahsı- tına kıymet vermiyecektim, fa. Varmış olduğumuz neticeler 

hububat denebllecek elan Ço- husueunda. iktisap ettiği kudre- yetin telefon etmek kabil iken kat Nazilerin hiçb1r mUdahale - ~J'l& lzaJ:ı olijnaqigr: _ 
rumda pirinç eklml de oldukça ti göstermek bakrnımdan husu- buraya kadar zahmet ederek sini istemeden bu işi başaracak "En mllhlm nokta Amerikan 

Büyük, çok devamlı, klişeliı 
.-, rı::uı..u uau vı::ı euıcı c ca.t • • .. ~ ... 1 

mUhim bir yer kaplamaktadır. si bir kıymet taşır. be'nimle karşı karşıya konuş- larmı bildirmişlerdi. HUkümet milletinin, Hitler htikll.meti ta_ 
Çorum şehrinin haritası çıka- mak lstemelt zahmetine kat- de işi çok ciddiye almış, esaslı rafından Amerikada bir casus. 

indirmeler yapılır. Resmi ilAnla· 
rın santim • satırı 30 kuruştur. 

TICARl MAHiYETTE OLMIYA1'i 
KÜÇÜi\ IL.ANLAR 

rılmaktadır. Yakında beş yUz Ziraat vekı1letlnin gönderdiği lanmış olmasına hayret ettim. bir şekilde meşgul oluyordu .. luk teşkilft.tı yapılmış olduğu_ 
hektar olarak şehir pUmnm el- tohum temiz eme makineleri Çok mUteessirdi, titreyerek Bu kere evvelce bize yapmış ol. nu bilmesi ve bunun tehlikele _ 
de edileceğini söylUyorJar. Srh· vil!yette iyi neticeler vermiştir. bana ra.dyo vasıtasiyle almış ol- dukları gibi mantığa uymayan rini takdir etmesidir. Bu vatan. 
h1 müesseselerden memleket has Merkezde blr, merkeze bağlr ap- sebepler ileri sürerek vaziyeti daşlarm htikfımetleri bu gibi 
tahanesi, şehrin dışında iyl bir talbudu köylinde bir olmak ü- hir bin rakamında bulunduğu kurtaramazlardı. suiniyet taşıyan teşkilMlar ile 
yerde kurulmuş ve bu sene da- zere iki temizl :::~-ıc ~~kinesi ile için havası iyidir. Fakat vapur Southanptona uğraşmak üzere "casuslar ile 
ha mükemmel bir hale getiril- kazalardaki selektörler faa - Vil~yetin havası gtizcl kaza- geldiği zaman GUdenberg ağır mücadele,, servisinin tekft.mlilU
mesi için yeni bir pavyon inşa- liyet halindedirler. Bu makine- larmdan biri de Osmancıktrr. bir şekilde hastaydı. Vapurdan nUn elzem olduğunu bilmelidir. 
sına başlanmıştır. Diğer pav- lerin beheri gUnde on top buğ- Osmancık kazası, bilhassa kasa- çıkarılmasına imkft.n yoktu... ler.,, 

Hır defa 30, iki defası 50, Oç 
defası 65, dört defası 75 ve oP j 

· defası 100 kuruştur. üc aylık 
ilan verenlerin bir defası beda· 

1 
vadır. Dört satırı geçen ilanlarıll 
fazla satırları beş kuruştan he· 
sap edilir. 

yanlar da , tamir edilecek, kalo- day temizlemekte ve 8 ton ka- bayı ikiye ayırarak geçen Kızıl- Şeröurg'a gelindiği zaman da Bur.dan Uç sene evvel casus_ 
rifor tesisatiyle teshin edilecek- dar da yıkamaktadır. ırmak nehri ile ıgayet güzel bir vaziyeti daha fenalaşmıştı.. 1arın en milthişlerinden biri o-
tlr. Çorum merkezinde sıhhiye VilAyette hayvanatla iştigal manzaraya malik bulunuyor. Gestapolar bir şahidi ele ver_ lan Donkovskiyi en kıymetli 

Hizmet kuponu getirenıert 

küçük ilan tarif esi uüıde 25 
indirilir. 

veka.leti tarafından kurulmuş oldukça. fazla, fakat memnuni- Bu kazada kıymetli bir eser o- memek için hiçbir hareket kar. plftnlarımızı, gizli dlisturlarım1 
<>lan yeni çocuk doğum ve ba - retle kaydedilebilir ki hastalık lan eski 41Kayunbaba köprüsü" şrnmda .gerilemiyorlar, ellerin - zı, tayyare p1An mlisveddelerini 
kım evi memleketin hUyük ve yoktur. Hayvanlarda olduğu gi- esaslı bir surette tamire başlan- den geleni yapıyorlardı. kaç:ırrrken yakalamıştık .. 

Vakıl hem doğrudan doı;lru· 

ya kendi idare yerinde, hem AO· 

kara caddesinde Vakıt Yurdtı 
ollında KEMALEDDİN tREJ'I 
tıan Bürosu eliyle ilAn kabul 
eder. (Büronun telefonu: 20335) 

hayatt ihtiyacına yarayan mü • bi, insanlarda da belli başlı kor- mıştır. Bu hastalığı izah imkAnsız. Fakat bu gözümlizli açma. 
esseselerin başında geliyor. kulu hastalık görülmeyor. Şe _ R. G., dı. Glidenbergi mahkemede gör mıza kUi gelmemişti. Bu hu_ 

' 

" 
Kar.amazof 

......... - , - 1 

K<irdeşle.r 
Yazan: Dostoyevski. 

~ . 

ee.ıreo: Uakk-; Saba Guaia- ... 203 
yor mısın, aklımdan neler geçiyor? .. 
Ekin tarlasına girip orak biçmek isti
yorum... Senin karın olayım, gidip bir 
köyde yerleşelim. Küçük bir çiftliğimiz 
olur bizim de ... Kalganovu tanır mısın? 

- Eveti 
- Ayakta rüya görür o ... Kendi ken-

ldine: "Hayat ne manasız, hayalden tat
lı şey yok!,, der. Ona mükemmel bir so
pa çekmeli.. Eğer onunla evlenirsem 
böyle yapacağım. Hayata hazırlıyaca. 
ğrm onu. Evlenmek istiyor galiba ... Ge
çenlerde bana da bazı itiraflarda bu. 
lundu. Aliyoşa sen topaç çevirmesini 
bilir misin? 

- Evet! 
- Kalganov da tıpkı bir topaç gibi-

dir . .Onu da harekete getirebilmek için 
kamçılamak lazım. Eğer onunla evlenir_ 
sem ömrüm oklukça kırbacı eksik etmi
yerek, fırıl fırıl döndüreceğim. Benimle 
yalnız kaldığından ötürü utanmıyor

sun a? 
- Hayır! 
- Mukalddes ve ilahi şeylerden bah-

setınediğim için, bana çok kızıyorsun
drr her halde... Ama bana vız gelir .• 
Ben Meryem olmak istemiyorum. Ah
rette en günahkar bir insanı nasıl ceza
landmrlar acaba? .. Mutlaka sen bilisir 
bunu. 

Aliyoşa, ona uzun uzun baktıktan 
sonra: 

- Allah bilir! Cezayı veren odur. 
Dedi. 
- Benim de istediğim bu işte. Ne 

yapıp yapacak ve günahkar olacağım. 
Beni cezalandıracaklar. Onların burun. 
larma güleceğim. Aliyoşa, mutlaka evi 
yakmak istiyorum. İnanmaz mısın ba. 
na? 

- Neden inannuyayım? •. Henüz on 
ikisini do~durmamış çocukların bile bu 
dediğin şeyi yaptıkları görülmüştür. 

Bu, bir nevi hastalıktır. 
- Hayır, hayır, hastalık değil. Belki 

senin dediğin gibi çocuklar da vardır. 
Fakat benim söylediğim büsbütUn baş. 
ka türlü bir şey. 

- Sen, hayırla şerri birbirine kanştı-

rıyorsun... Hastalık, belki de eski :-a· 
hatsızhğrmn bir eseridir hu .. 

- Yok canım böyle !değil. Sen, ben
den nefret ettiğin için böyle diyorsun. 
Hayır, ben, sırf fenalık etmiş olmak için 
fenalık işlemek istiyorum. 

- Neye fenalık etmeli? •. 
- Hiç bir yerde hiç bir şey kalma-

ması için ... Ah bunu başarabilsem ne iyi 
olurdu ... Aliyoşa, bazan kendi kendime 
hiç kimseye sezdirmeden çok çok fena. 
Irk etmek istiyorum ... Sonra iş meyda.. 
na çıkacak. Beni yakalayacaklar. Her_ 
kes parmakla beni gösterecek. Hiç tın-

madan onlara dik dik bakacağım... N c 
hoş değil mi? Ama niçin bana hoş görü
nüyor bunlar Aliyoşa? 

- Öyle işte ... Bazan ruhları bu türlü 
fena istekler kaplar. Ezmek, kzrmak is
teriz. Yahut senin !dediğin gibi oturdu
ğumuz eve düşman olup tutuşturmağa 
kalkarız. 

- Ama, ben, yalnız söylemekle ken
dimi avutamıyorum. Yapacağrm bu işi! 

- İnanmıyor değilim Liz ! 
- Ah, bu söylediğin ''inanıyorum., 

sözü için seni ne kadar sevdim bilsen. 
Sende hiç yalan yoktıır... bilirim. Ama 
belki de bunları şaka olsun, sana sata. 
şayım diye mahsus söylüyorum sanı

yorsun. 
- Hayır böyle bir şey düıjünmüyo

rum ... Hem belki böyle düşünmemi is
tel:iiğin halde düşünmüyorum. 

Genç kızın gözlerinde bir ışık yana
rak: 

- Evet, doğrudur. Dedi; ben de se
nin karşmda hiç bir zaman yalan söy
lemedim. 

Aliyoşa, en çok Lizdeki ağır ciddili. 
ğe şaşıyordu. O Liz, ki bu gibi konuş. 
malaıHa neşe ve yaramazca tatlı bir şr
manklık bütün varhğım kaplardı. En 
ziyade ciddilik taslamağa çalıştığı dem
lerde bile, o, böyle idi. 

Delikanlı, dalgın dalgın: .. 
- İnsanların cinayeti sevdikleri za

manlar da varldır. Dedi. 
- Evet, evet... Tastamam benim i

çimdeki fikri anlattınız bu cümlenizle .. 
Yalmz ... Bazan sözü fazla ... Çünkü ba. 
zan de ğil, her vakıt fenalığı seviyorum. 
Ben de, sen de, başkaları da, herkes 
de ... Bana öyle geliyor ki/ içimizdeki 
bu duyguları saklamak için bütün in. 
sanlık riyalığa an<liçmiştir... Fenalığı 

sevdikleri halde ondan nefret eder gibi 
görünmeği bir vazife biliyorlar. 

- Hala fena kitaplar okumakta de. 
vam ediyor musunuz? 

- Evet ... Annem yastığı altında sak
lıyor; amma ben aşırıp okuyorum. 

- Bu zararlı şeylerin sizi zedeliye· 
ceğini düşünmiyor musunuz? 

- Ben de zaten bunu istiyorum iş
te ... Burada tiren geçerken rayların üs
tüne yatan bir çocuktan bahsolunuyor. 
Ne hoş değil mi? .. Ha, dinle yarın, ağa-

beyinin muhakemesi var. Babasını öl· 
dürdüğü için onu cezalandırmak isti· 
yorlar. Halbuki babanızm ölümüne her· 
kes sevinmiştir. 

- Babasını öldürdüğüne mi sevini· 
yarlar. 

- Evet, laf olsun diye, bu işin ço1c 
fena olduğunu söylüyorlar; ama içle· 
rinden de sinsi sinsi seviniyorlar. Mc· 

sela en başta ben, işte bunlardan bi· 
riyim. 

Aliyoşa, usulca: 
- Bu sözlerinizde gerçeğe benze! 

şeyler var. 
Dedi. Liz, heyecanlanarak: 

-: Ne güzel düşünüyorsunuz bazarl• 
diye hayknıdı ... Bir papas için ne fe'1• 
kala de hal bur.. Aliyoşa, hiç yalan söY· 
lemediğinizden ötürü size karşı ne bil• 

yük hürmetim var bilseniz. Durun da 
size gülünç bir rüyamı anlatayım: BrO• 
bazan rüyamda şeytanları görürüm. va· 
kıt gecedir ... Ben, yalnız tfr tek şarrı· 
danla aydınlanan odamdayım. Ansızırı, 

köşelerden, masaların altından şeytan· 

lar belirirler. Kapıları açarlar. Dışarlar• 

da beni yakalamak istiyen bir kalabah1' 
vardır. Yaklaşırlar, uzanırlar, nere.de l• 
se eteklerime sarılacaklardır. Hemert 
haç çıkarır, okur üflerim, korkup geri .. 
terler .• Sonra bilmem niçin içimde kii· 
für etmek ihtiyacı doğar. Bu suçu işle' 
rim. Şeytanlar te~rar üstüme yürürler· 

(Devamı var). 
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l.. - 21 - ------
.. Müsteşar bey biraz evvel ter. salik olduğu felsefe Cenabı Hak. 

cun:ıan baronu sepetledikten son. km ve Peygamberlerin vücudüne 
ra Od . h' acısına tekrar tekrar tembı. kaildir. Bunca hasail ve mükte. 

1 Çekmişti: sebattan başka mumaileyh muh. 

Sermet Muhtar 

gelirse gelsin, isterse Bank Os - sam uzbülbeyanı franseviye bir 1 1 
- Meşgulüm, ecnebilerden kim telif elsineye aşina, bilhassa li- _

1 
~anı, Reji, Anadolu veya Şark akademisyen derecesinde vakıf. R a a y o ve Tiyatro 1 
:'.tnendiferleri direktörleri, hat. tır. 
a en büyük elçiJerden biri olsun Bacaksızı bu kadar Yiikseltme. --------··---------------.! 
atıat, sav ... Nazır paşa çağırtır. nin, göklere çıkarmanın sebebi o. 9. 6. 939 C 
sa da (yok, gitti) de.. na pöh pöh vermek, yaranmak uma 

1 Buna rağmen yine kapı vuru. değil, karşısındakine (bak ben ne -· 12.30 Program. 12.35 Türk müzi 
lıYor. Ne var acaba? Her halde adamlar kullanırım) demek· bi- ~1 

• Pi. 13 .Memleket sııat ayarı, o-
?tıüb· - .' ııan,, \'e meıeoroloji haberleri 13 ı:; 

ıın bir husus. raz sonra açacagı meselenın e. u Müzik (}{ar ık ) Pl ·
10 

(Gir!) demesine kalmadı, biri hemmiyetini yükseltmek. Program. 19.05 \rn~~o~ı;:i~ virtlio:ı: . 
daldı içeri... Corci keyfinden oynatacak. Mi Pi.). l!l.15 Türk müziği (Fasıl heye. 
f Başında kulaklarına kadar al safir odaya gırınce sakallının ti). 20 :Memleket saat ayarı, ajans ve 

)es, k .. o.c.a burunlu, küçük avurt. etekleri tutuştuğunu hürmet ve meteoroloji haberleri. 20.15 Neşeli 
U d ' pl'iklar R 20 ?OT" k ·· ·•· 1 

b 
' uşuk bıyıklı, srrtmda istam. tazimlerin gayyasına vardığını ' - · ·• ur muzıgı: -

U!' .. .. .. . .. Ferahfeza peşrevi. 2 - İsmail Ifak 
~ ın, zayıf, kamburumsu, yaşlı g?rur gorm~z gelenın pek yuksek kı beyin • Ferahfeza bestesi • Çağla· 

g0ri.indüğü halde saçma kır düş- kımse oldugunu anlamıştı. yan cuyi. 3 - İsmail Hakkı beyin . 
?tıe..... k ... ış, avşak. dermansız, nefes Yalnız kim olduğunu kestire • Ferahfeza şarkı • Ateşi aşkın. 4 -
lıefese bir adam... memiş, hala da kestiremiyordu ... Kanun taksimi. 5 - İshak Yaranın • 

Tepesi atmış olan müsteşar bey Şehzadelerden mi? Ser karin Ha- Ferahfe~a şarkı - Sey:etmek için. 6 

derhal yumuşamıştı: J CI Ali Paşa veya karini sani Nu. - lsmaıl Hakkı beyın • Ferahfeza 
- V b yf · . . . . ? .. A b' şarkı - l\fehlapt:ı glizcl. 7 - Nuri Jfa. 

. ay e endımız, sız mı teş. rı Paşa mı. Yoksa vukeladan ı- m Poyr:ızın _ IIi.iseyni şarkı _ Artık 
lif ett' · ' Am f d' b · ·' d . ınız. an e en ım en • rı mı. yetişir. 8 - Rahmi beyin - Müstear 
f enıze !:arşı bu ne lfıtuf, ne atı. Saray ve Babıali usulü karşı_ şarkı - Gel ey saki şarabı. 9 - Mııs-
et!.. lamaları öyle bir biliyor, kıl ka- lafa Nafizin · Hüzzam ş:ırkı • Gön. 

l<:urenayı hazreti şehriyari • dar kusursuzcasma öyle de bir li.im nice bir. 10 - Şükrü~iin - Hüz 
<len ş k t b h' 1 · .. t · d 1. d k' zam şarkı - Adananın yeşıl çamları. ' ev e maa m musa ıp erın_ us esın en ge ıyor u ı d _ ... 21 Konuşma. 21.15 Müzik (Radyo er-
en ve gözbebeklerinden X bey- Yerlere degen temennahları keslrası _ Şef: Praetorius): 1 - G. 

Il.\FIF MUSİKİ VE OPEflETLEH 
7 .30 Prağ: halk orkestrası 
it Kolonya: senfonik halk mus 

kisi. 
8.40 Br:ılislava: Slovak musikisi. 
9.15 Ber!in (uzun d.) halk orkes-

trası. 

9.15 Leipzig: hafif senfonik mu_ 
siki. 

9.15 l\Iünilı: orkestra, şarkı. 
9.15 Strasburg: koro, konseri. 

10.15 Berlin: hafif musiki. 
11.30 Birçok Alman istasyonln rı : 

hafif parçalar Ye dans hav, ı 
ları. 

12. Bu<lapeşle: Çigan orkestra sı. 

VARYETE VE KABARELER 
!l.15 Lonclrn (R.} "gün saati,, 

10. Poste Parisien: revü. 
10. Sotıens: kabare. 
11. Raclio Normandie: Yaryele. 

D.\NS l\IUS1K1Sl 
11.30 Napoli gr.: Lonclra (K), 

11. t5 Par is (PTT); 12.5 Loıı 

dr:ı (R.); 12.15 Roma gr. 
PİYES, KO:XFERAXS VE 

l<Ol\'U$:\IALAR 
8.15 Sollens: ";\Ii,romagozin., 
9.30 Brnlisl:ıva: l\fak Tu:ıin'in bir 

fendiydi bu ... Yerle beraber te. çaktıktan sonra elierini göbeği - Rossini - SeYilla berberi operasından 
lllennahlar arasındaki ısrarlara, nin üstüne kavu,şturmuş, divan m·ertür. 2 - A. Boieldicu • Beyaz 
gösterilen ba"'sedirlere bir türlü durma vaziyeti almıştı. Hemşcri. karlın (La damc blanche) operasın-,. piyesi. 
Yanaşmıyor. si onu methederken yine sag-a so dan uvertür. 3 - C. Saint • Saens · 9 30 ""' ı· .. d ı·ı bı'ı· • O r ı k (L R d'O . "apo ı sr.: uc per e ı t 

Be"'are zade auak altına alına. l t hl d 11 3 ın çı · rığı e ouet mp. 
,. J a emenna ara varıyor u. hale). 4 - E. Von reznicek • Donn:ı piyes. 

caklar kadar başta taşınacakları Mabeynci beyin soluması biraz Di:ına operasından uYertür. 5 - c. lXGtLIZCE HAYADlS 
da kurt gibi bilenlerden. Yalvar. kesilmişti; dile geldi: Kreutıer - Grenadu'tla bir gece uvcr- 1.16, 8,!8 nom:ı l; 9.ı5, 11·15 Ko_ 
?l'ıad S b b. l.. (j J f St r.. k I fonya; 9.15, 11.20 Ilanıburg; a: - e e ı ziyaretim müstacel- ur. - ose raus • \OY ·ıran. 11 Moskov:ı; 11.50 Iludapeş. 

- Zatı samii kerimanelerinin dir. Zatı utufilerile derhal ma. gıçları (\'als). 22.15 Müzikli konuş. 
lllutadı kahveyı' ·ı ·ı b" be · h" b 1A kA ma (Halil Bedii Yönetken tarafından 
. nargı e ı e ır- ynı ~mayunu :~na 1 ~e u a- (Yeber'in Fraysüts opernsımn takcli-
lıkte şürb etmektir. Rica ve istir. neye azımet edecegız. Senan teş. mi pl:iklarla). 23 Son ajans haberll .. 
ham ederim emredin, getirsin· rifinize iradei seniye şeref ta. ri, ziraat, esham, İalwilfıt, kambiyo . 
bir nebze istirahat buyurun... ' allfık etti. Araba aşağıda munta. nukut lıorsası (fiyat). 23 l\lüzik (Caz-

liazret bir gözünü kırpınca sa- zır!.. zand - Pi.). 23.55 - 2.ı Yarınki 

kallı çaktı. Corciyi işaret ediyor. Buna akar sular durur. Necip program. 
Buna. ne-nuyuruıur, mane~cı Metname o ancıa aertop oluver - 10 - 6 - 939 Curncırteai 

bey de onu !renklerden, mirenk. m~ti l · . _ 13.30 Program. 13.35 Türk nıüzi 
erden biri sanıyor; başındaki fe. Saraydan. bu kabıl çagrılışlar ği: ı - Kemence taksimi. 2 _ Ney· 

.Si kale almıyor. sık sık vakıse de her zaman ge. zen Burhanın - Sinak şarkı _ Hayı; 
Demek şu muhakkak ve kabili !enler hünkar çavuşları veya ya- demdir. 3 - Ahmet Rasimin • Suzi . 

inkar değil, yerden yapmada bir verler. Bu derece sıkboğaz ediL nak şarkı - Gel seninle. 4 - Leminin 
Avrupalı şekli ve tesiri var. diği yok. Şimdiki davetçi hem Suz~_nok ~arkı - Aşkı~la yanmaktadıı 

Utufetmaap gayet mültefit, onlara makis değil, hem de dakL e~n~ı tenım. 5 - Suzınak şar.kı - Diı 
. . . nıgahınla knpıldım. 6 - Suzınak s:ı ~ 

Şen: ka_ geçırmek ıstemıyor; soluk so. semaisi. 14 Memleket sn:ıt ay:ırı, :ı 
- Beyfendi hazretimiz, diyor. luga halde de oturamıyor, bir an jans çe mcıeoroloji haberleri. 1 i.10 

du, Cerci Fadıl efendi yabancı- evvel gitmeğe can atıyor. 15.30 Müzik (Karışık hafif ıniizik 
lllız değildir. Meskati resi Bey. Bu sefer de sakallı göz kırptı. Pi.). 18.30 Program. 18.35 Müzik (;\t 
:rut olmak hasebile nev'i hemşe- Gayet ciddi bir tavırla X beyin şeli plaklar). 18.45 Müzik (T.:Uçük o ı 
rilerimizden addedilebilir. Mai. kulağına yanaştı: kestra - Şef: Necip Aşkın): 1 -

. . Ralph Benatzky - Bebekler perisi ril 
Yeti çakiranemdc hayli hidematı - Cercı Efendı kulunuz fev. minden neşeliyim şarkısı. 2 _ Saiıı 

te. 

ERTUGRUL SADİ 
TEK Şelış:ı<lebaşı 

TURAN tiyatrosun. 
da bu Gece 

:.ıARKü PAŞA, 3 perde. okuyucu 
Aysel. Her yer ~O, paradi 10,-.!oea. 
tar 100. 

Ankara Tiyatrosu 
Uu gece Karagüm. 

rük Zaferde 
HARUN RESfT 

Cumartesi l\Iccicliyc 
köy, pazartesi 

\'e<likııle Pınar lıalıç-esindc İllizyo_ 
ııi"t Emin Atabey lıer:ıber. 

hıanlıul llalk Tiy:ıl
rı~u Kenan Güler n · 
\rk:ıdnşları, 9 hazi. 
ran cuma ı:ılinii 
akşamı Üsküllnr 

Saf at bah\esincle 
\ş!;ın ölümü, lıii. 

) ilk eser 3 perde. 
Ayrıca bir perde komedi 

5 - \ :.Kll 9 HAZiRAN 1939 

Paderevskl Avrupaya döndü 
Musikiş1nas Polonya hakkında 

düşüncelerini sölüyor 

1 
' 
1 
! 

Polonya cumhuriyetinin ille reL 
sicumhurluğunu yapmış olan meş· 
hur bestekar ve musikişinas Pa
deravski'nin kalp hastalığına müp 
tela olduğunu ve hastalığının bir. 
denbire artmasına binaen doktor. 
laım son konserini vermesine mü
saade etmediklerini, bestekarın 

yakın zamanda Amerikadan A vru
paya hareket edeceğini geçen gün. 
kü nüshamızda bildirmiştik. 

Padervski bir iki gün evvel Nor 
mandi Transatlantiği ile Avrupa· 
ya hareket etmiştir. 

Bir Fransız muharriri bestekar 

1 
rihtenberi tam yirmi kere da· 
Amerikaya gittim. Reisicumhu 
Ruzvelt çok eski bir dostumdu 
Onunla tanıştığım zaman ben' 
genç bir çocuktu .. Onun bugün 
mcvkie erişeceğine hiç bir işar 
yoktu. 1916 lda Mister Ruzv 
:)ahriye vekaleti müsteşarı oldu 
tan sonra dostluğumuz hakiki 
~ekil aLdı. O benim için daiıni 
kuvvetli bir yardım idi. 

- Avrupa vaziyeti hakkında 
mi düşünüyorum?.. Polonya 
mevkiini nasıl mı görüy~rum?. 

Size bunu anlatabilmem için 
iyi çare Kolonel Beck'in nut 
söyl~diği gün yazmış ol.lduklan 
okumamzdır. Buyurun okuyun. 

Paderevski aynen şunları y 
mıştı: 

"Hariciye Vekilimizin 
Leh milletinin hayatını 

de ediyor. Memleketin saade 
istiklal ve hakimiyetine bağlı, 
manya ile her türlü sulh anlaş 
sına hazır olduğunu gösteren 
tuk yalnızca bizim memleketi 
de değil sulha müştak olan bü 
'dünya tarafından iyi karşılana 

ile vapurda konuşmağa muvaffak tır. 

olmuştur. Mülakatını şöyle anlat- Kolonel Beck'e bu yüksek 
maktaıdrr: kic geldikten sonra ilk defa ol 

Bugün bütün nazarlarm Polon. vaziyetinin ve harici siyaset 
yaya müteveccih olması, Pade- niyetinin benim, ve aziz Polo 
.ı;c:vslç~~~.p)ıııi ~t :ve görüş- nm ve ecnebi develtlerin arzu 
!erine inzimam e.dince, Polonya tikleri şekilde olduğunu göste 
cumhuriyetinin ilk reisicumhurlu. Bestekar Fransa hakkında 
ğunu yapmış olan kıymetli beste· şündüklerini ide söyledikten 
karın sözleri bir kat daha kıymet ra: 
bcfoyor. - Buyurun, demiştir. Dah 

I>aderevski evvela seyahatinden na ne sormak istiyorsunuz?. 
v,. konserlerinden bahsetti: - Polonyaya gidecek mis· 

- Son olarak Amerikada üç ay - Oh, şimdilik buna 
kaldım. Yirmi konser verdim. Fa. yok.. Benim orada bulunm 
kat ne yazık ki sıhhi vaziyetim bir şey temin etmez. 

' turntmi ikmale kafi gelmeldi. Son 'ı Projelerimi mi soruyors 
beş konseri hazfettik. Şimdilik İsviçredeki köy e 

Amerika ile münasebetimin ta. I kavuşmak istiyorum. Orada 
rihi hiç de yakın .değildir. ilk defa 1 Iarım ve piyanom arasında h 
o!ar ak 1892 senesinde Amerika tini ıduyduğum sükunu bulabi 
toprağına ayak basmış idim. O ta- ğim. 

Sebketti ve nitekim de etmekte. kalhad mühim, mühim değil e- _ S:ıens - Gece rüyası. 3 - Leopol<.l 
Sinini adidenberi emrim altında hem, hayat!, müthiş bir hadise •. İspanya melodileri (Potpuri). 4 -
çalışan, utbei felek mertebeye sa. ye desteris olmuş. Beş dakika Martin Uhl - Herkese (Potpuri). 10. 
dakat ve ubudiyeti ayan bir köle. evvel şitap edip haberdar etti. 15 Türk mi'.zi~i. (F?sıl heyet~. Crırı1 

llizdir. Velinimet padi<ıahınuzm Gu y .. l" h lbuk' Tokses ve 1ahsın harakus). ~O :ılcnı 
~ ya avaş soy uyor, a 1 leket snat :ıyarı, ajans ''e 'meteorolo}; 

:ri..itbe, nişan, madalya, ihsan gibi heyecanından sözleri yükselme • haberleri. 20.10 :i\eşeli plakl:ır • n. Ankara tıb fakültesi ve klinikle 
avatıfı hümayunlarına da maz - de; Corci de kapının yanında eL 20.15 Tiirk müziği (Seçilmiş bestr 
harlardandır. pençe, şebele maymunu gibi fIL semai ve saz eserleri). Nuri llnli' 

l\Iuhatap zangoç gibi kafa sal- dır fıldır bakmada. Poyraz ve küme heyeti. 20.50 Ko 
lamada, hitaptaki de devamda: l\Iabeyinci bey duralamıştı. Tin nuş~rn (~ış polit_ik_:ı hfıılis_clcri ) 

K A ff · h t t• .. .. .. d 1 1 b. . 21.0a Temsıl (Zor nıkalı · :ıtolıerdt•ıı 
- a eı umur ve usus a şa. ın yuruyup san aya ardan ırı- t rciime). 22 Haftalık posta kutusu 

Yanı emnü itimat bulunduktan ne çöktü. (~cnebi tlillerclc). 22.30 J\lüzik (Dan 

başka münevver, sahibi müfekki. j Necip Melhame ötüyor: müziği _Pi.). 23 S011 ajans haberleri 
:re, akil ve kamil, filozof fakat (Devamı var) ziraat, esham, talıvilfıt, knml>iyo 

nu kul borsası (fi y:ıt). 23.20 Miizi 1 
(Cazl>and - Pi.). 23.55 - 21 Y:ırınl.ı 

Yeni Balıkesir valisi işe başladı 

Eski Vali şerefine veı·ifo.n 

ziyafetten bir görünüş .. 
Balıkesir, (Hususi) - İzmir 

Valiliğine tayin edilen Etem Ay
ltutun Balıkesirden ayrılması mü
nasebetiyle Belediye tarafmdan 
Şerefine 200 kişilik bir ziyafet ve. 
tilmiştir. Yolladığım resim bu zi
yafetten biı: köşeyi göstermekte.. 

.Jir. 
Muğladan Balrkesire tayin kılı. 

nan yeni valimiz Recai Güreli de 
istasyonda merasimle karşılanl:lı 

ve dün vazifesine başlaması müna
sebetiyle memurin, teşekküller ve 
tanınmış zevat kendilerine tebrik-

lerini sundu. ı 
SADIK DENiZ 

program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Program Türkiye saati üzerim 
VI! ôiUeden sonraki saat olnrak Y<·. 

rilıniştir. 

OPER<\LAR YE SE:L\FONl 
KONSEnt.ERl 

S. Stultg:ırt "Varküre., (Yagner) 
8.30 Iludapeşte: "Gianni Schie. 

ehi,, (Pucdni) opered:ın na. 
kil. "Çardaş sahneleri,, (Ihı_ 

b:ıy, Laııgi) 

!J.15 Frankfurt: l\Iozart, Drahms. 
10. Torino gr. "Kont Ori,, (Ros. 

sini) 
10.10 l'rağ: Sıııel:ına, • Dvarj:ık. 

11.35 Kolonya: Ç:ıykovski. 

OD.\ J\IUSlKISl VE KOKSERLER 

7.15 \'arşorn: şarkı, çello. 
7.40 Heromünsler: Jioneggcr. 
8. llrcslav: Triyolar 
!l. Soltcns: eski p:ırçalar 

10. Eiffel kulesi: Kvintet, ş:ırkı. 

10. lstokholm: Anrlor Fiilcleş (pi 
y:ıno) 

11.10 (l:.ıkribi) Roınn gr: lriyol:.ır 

11.20 Ilerlin .{uzun d.), kuartetler. 

Sekiz mi:yon lira harcuac.:ı:< inşaata Temmuz içinde başlana~k 

Hususi bir kanunla Sıhhiye Ve. 
kaletinin yaptıracağı "Ankara 
Tıp Fakültesi ve klinikleri,, bina. 
lanrun proje müsabakasını Fran
sa hükQmeti miman Jean Walter 
kazanmıştır. 

3 - 4 sene sürecek olan bu in
şaata Temmuz içinde başlanacak 

ve 8 milyon lira sarfedilecektir. 
Dünyanın en mükemmel eserle. 

rinden birini teşkil edecek olan 
bu binalar fakülte binasiyle, arka· 
sında 800 yataklı hastahanesi ve 
daha arkasında polikilinik binası 
ile yan tarafında da talebe yur
ldundan ibarettir. Aynca hamam 

önün.de bir nisaiye kliniği 
dır. Bunun da inşaatına 

mıştır. 

Erkek lisesinin bulundu w 

ye ve ha~tahane civarında 
1.ak edilen kısma yapıtac 

bu binalar Ankaranın en 
binaları olacaktır. 
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~l~~_s_a_r~ı~Ida~~ e_§!~r ·~;~~~:~1:r~~jz Yeni Rumen Parlamentosu Gafenkonun 
Tarihi kıymeti olmıyan gü- nereleri gezdiler dün mesaisine başladı b f 
müşler satılacak bakırlar Lo~~r.~, 8 (A.~.)-:-: 31 Mayıs Kral Karol bı·r okudu eyana 1 

, aah gunundenberı Bntısh Coun- mesaj R h d 1 
. Milli müdafaaya verilec k cil'in misafiri ~~arak 1ngi~terede umen u ut ari 

Ankara, 8 (Hususi) - l\ltllt 
araylarla köşklerdeki eşya hak 
kında meclis hesapları tetkik 
cncUmenf bir mazbata hazırla. 
yarak umumt heyete vermiş

tir. 
Mazbatada millt saraylarda 

mevcut eşya şu suretle beş kıs. 
ma ayrılmıştır: 

1 - Mevcut eşyadan nefaset 
\o kıymeti haiz olan veya ih
tiyaca binaen saraylarda kal. 
ması ıa.zım gelen mefruşat, tab 
!olar, yemek takımları, gUmüş 

1 Ye kristal avanl ve saire. 
2 - Hiç blr suretle istimali. 

ne imkAn bulunmayan ve satıl. 
mnsında bir fayda temin edll -

, mlyen köhne kırık ve dökük 
eşya ile sahansız bir alay por. 
selen kapaklar ve saire. 

3 - Depolarda mlidehhar o
lup elyevm istimal edilmemek. 
te ve fakat yedek olarak elde 

1 bulunması ıtı.zım gelen eşya. 

e bulunan altı Turk gazetecısi, ıe. BUkreş, 8 (A.A.) - Rador' mından yapılan mühim ıslaha- 1 
dafaa emrine tevdi" t klif reflerine verilen kabul resimleri· ajansı bildiriyor: la takvfye edildiğini bildirmek. as a müzakere 

ı e edfl. . .• k . 1 y ı l~ 
mektedir. Ma~batnda bundan ne ıştıra etmış er ve. askeri mü- en par rnento dUn me!=aL tc, bUttln bu faaliyetin memle- 1 k 
sonra saraylardaki döşcmele es~~se~.rle Londra lımanını gez. ~in1e başla.m1ıştır. Kalabalık bir kete bir emniyet hissi verdiği mevzuu 0 mıyaca 
rln kumaşları 1 • mış er ır. a k kUtles nin coşkun tezabU· ve bu hissin son ıillh altına • n zaman a erzkl- Parls, 8 (A.A.) - Parls Soir gaze .. 
miş olduğu zikredllerek bun - Türk gazetecileri, 2 Haziran cu-ı ratr arasınd~ parlAmentoya ge. davet vaki oldugu :zaman mil - tesi11de n~rolunan bir nıakıı!eı!e Dul. 
larrn tamiri lUzumuna işaret ma günü Lonl;ira belediye reisi ta- len kral alkışlar arasında sa- letln gösterdiği takdire 11yik ı;ar B&§vekilJ Kö~ivanofa atfen, ce. 
edilmekte, fakat Hereke fabrl- rafından kabul edilmiş ve hüku- lona girerek mesajıuı okumuş. hamle ile tezahtir ettiği ilA,·e nub! pobruca hakkmda Bulgaristanla 
lrnsrnın döşemelik kumaş im:ı metin Lord Chetfield riyasetinde tur. edilmektedir. Romanya arasmd' bundan bir kM aY 
line niha'-·et ~·e · 

1 
U- verdiği bir öğle ziyafetinde bulun Mesajda ölU kraliçe Marlnin Kt-za hükumet, ırkt ekalltyet evvel mUzakerelere ba.§lanm~ oldUğU 

• • rmış o ması y • - . yazılmrştır. 
ztinden mUşkUlnta uğranıldlğı, ~~ştur. 3. Haziran Cumartesi gü- hararetli bir senası yapıldıktan lerın ihtiyaçlarını t(>tktk ede • Havas ajansının Bük~ ml'hab!rl 
bu vaziyet karşısında tedbir nu Cambri.dge'e gidilmiş, 4 Razi- sonra, kralın yeni anayasaya rek bu ekalliyetlerin Romen hariciye nazrn Ga!enkodan bu hl.'..-"tls. 
almak zarureti olduğu beyan e. ran Pazar günü de Türk gazeteci. göre seçJlen parl4mento arasın devleti içinde lktısadr, kUltU. ta izahat rica etmiştir. Romanya bS.-

dilmektedir. teri Petwarth lda Lord ve Lady da bulunmaktan mUtevelltt rel ve sprltllel sahada serbest - rtclye nazın demiştir ki: 
Lecon Field'in Balls Park'da Sir memnuniyeti kaydedilmekte ve çe lnklı;:aflarını temtn eden hu. ''Bence ortada bir yanlışlık vardır. 

Alınmış tedbir hakkında maz Lienel ve Lady Faudel _ Philivps- Romanya milliyetinin rUchanm susl bir knnuııla. dahilt huzuru Köseivanof, kendisine attcd.Jlen teya. 
hatada. şu mal"mat 

11 
k • natta bulunmu§ olamaz. Romanyantn 

I' ver me · in misafiri olmuıı.tur. ııa.n &derek medeni vazife ve le. takviye eylemiştir. t ır hudutları a.slA. roUzakere zemini ol. 
edlr: Mfllt saraylar idaresinin H . .. . . hakları daha iyi tevzi eden ve Memleketimiz son zamanlarda bey_ mamıştır ve hiç bir suretle de oımıya. 

bu ciheti nazarı dikkate alar k 6 azıranda Turk gazetecılen nelmllel tahrik ve tahavvUllerln orta.. a p tl d' ·d k h r Amme hayatını Romanya caml. caktır. Romanya, bUtUn kom"ı'nı'llll' 
her biri ayrı ayrr hususi bir ne or an a gı ere mu tc ıf harp . ya çıkardığı mUşkUl meııcleler karıı. kar•ı ha'"'"bahan• bir '"·ttr hftreket · ·ı · · · , asının hakikt ihtıyaçlarma gö- " ,,.. .. ..... ... 
fascti haiz olan bu döşemeler gemı erını gezmış ve Rcpulse de smd:ı kaldığından, hUkQmetim bu mu_ takip etmekle beraber bu husu.stn tıl~ 

0 
wl c w · . d.kt k re tanzim ederek parlAmento - n.uebetıe bir barış polltıkur, fakat 

Uzerlndekl eskimiş kumaşlarrn g e Lyemdgını ~:. ı en so~ra a - da btitUn mUstahsil unsurların her ne pahasına olursa olsun bir ba. blr §Upheye ve yanlı§ltğa mahal bı .. 
ayni şekil ve desendeki kumaş. şam on raya ıuonerek Daıly Te. . rakmamı§tır . ., 
1 

legraph'ın ziyafetinde bulunmuş· temsılinl zamııu altına alan ve rr' değil, §arta bağlı bir barı§ poll. 
arla tecdit ve tamirini temin :ına'-·asanın UA.nma saik olan tlkMt takip etmtottr. HUkQmetim, bu 

!ardır. ,, 
için sarayın mUnaslp bir ma. .. .. ' ahval ve şartları iz!\h olunmak poUUkaya vusul lçin bir tarihte muh. 
hallinde birkaç tezga.htan mu - Sair gunu, Kalten de tayyare tadır. telit ihtiyat amıtıa.m:ıı ıllA.h altına ça_ 
teşekkll bir atölye kurmuş ve karargahını ve Bristoldeki tayya- ğmnt§ ve her tUrlU tedakArlıklar pa_ 

İngiliz Krah 
Amerikada 

oraya Hereke fabrlkasmda ye. re fabrikalarını gezmişlerdir. Kral yeni t~şP.kkUlleri, ya- hasm& hudutıarnu mUdataa edeceği. 
1 

n1 blldlrml~ttr. 
tişen sanat ehli bir zat nezare- Dün Türk gazetecileri, Colches. pr an ple~islt hıUnasebetlle mil :Mesaj kralm ve veliahtnı yabancı Nevyork, 8 (A.A.) - HUkUmdarla. 
tinde olmak Uzere birkaç usta ter'de askeri talimlerde bulunmuş· lct tarafıntlan şevk ,.c heyecan. mem'.eketlere yaptığı ziyaretleri ha. rm bindi!f tren saat 2,89 da (Gr.ıı. 

A 
la. karşılanmış olm smı ... e mil viç) beynaelmilel Nlagara köprusun .. 

getirterek eski döşemelerin sy. lar, sonra vam Kamarasına gL 8 
• • trrlntarak görUlen hararetli kıı.bulUn saire 

1 
ti 

1 
jl il th den hududu geçmı,ur. Tren saat 2,f3 

5 _:_ lstimaline mahal ve 1m- nl olmak üzere çeşit çeşlt dö - derek Başvekil B. Çemberlayn ta- o n yen re me t akını her ta.rafta. Romanyaya kar§t mevcut te beyneımııeı istasyonda durmu§ ve 

4 - Kullanılmak lmka.nı ol-
1 madığı gibi, tarihi hiçbir kıy. 

metl haiz olma.yan gUmUşten 

mamul bir takım şamdanlar ve 

r,: kAn bulunmayan ve 26 ton ka. şemelik kumaşların imaline rafından kabul eldilmi!}lerdir. Dün memnuniyetle kaydederek son husuaı takdiri labat ettlğlnl kaydet_ Hull lle ~Ukbal komltesı hUkUmdnr. 
dar bir mlkdara baliğ olduğu muvaffak olduğu memnuniyet. akşam da Türk gazetecileri şere. seçimlerdeki lştlrAk nlsbetlnln :;;:~:k~:dl:~teaklben §öyle devam lan karı:ıılamı~lardır. 

< öylenilen bakır edevatı. 
Mnzbatada tarlhl kıymeti ol

J mayan bir kısım gUmUşlerin 

1 satılması, bakırların mlllt mu. 

le görUlmUştUr. fine Merchant Taylor's Hall'.de bu~u lsbat eylediğini blldirmek Romonya topraklıı.rmm çeşitli zen. 
...
1 

b t d Lord Lloyd'un riyasetinde British tedır. gtnllklerl ve mllletln m~tahııll emeği 
l.> az a anın sonun a saray - . . . 

1 
d 

1 1 
t 

1 
Councıl tarafından hır zıyafet ve· Mesaj, dahllde nizamı tek. herkesin atllkaıımı çekmiştir Bu zen. 

al' a ça ışan memur arın a - .
1 

• . ....ı ... nkler Romanya mllleti.İıe aittir. 
tıflerl teklif edilmektedir. rı mıştir. rar tesis eden hUkt'ımetin ese- .,~~ Fakat d.Jğer devletlerle faydalı blr 

Türk gazetecileri, bugün Ami- rint, bugUn hUkUm sllren tam mUbadele tmk!nrru dıt temin edebilir. 

n v 1 d k 1 1 Cebelu""ffarıkfa rallik: <lairesini sonra da televiz. sUkônu ve sprltUP.l birliği biL ı,te son defa Almanya, Franııa ve tn. apur ar a a an yon istasyonunu gezeceklerdir. bassa kayd&derek bunun mue - g:lltere ile aktedilen ekonomik muka_ 
b y h d·ı Akd · ·· d f Cuma ilnil T .. k t ·ı · tahsil emetln inkişafına. ve her veteler bu icaba tekablll etmektedir. a u 1 er eniz mu a aaSI Winldsor ~e ıiton~: gi~::::ı:~ e:ı~ tUl'lU tehlikeye karşı mukave - HUkO.metim, dahilde nizama ve hu_ 

ko nf t 1 
k ı 1 kA. dl duUarm mUda!aasmda thUmamdan 

Havana, 8 (A.A.) - "Flandres,. eranSI 0 anıyor akşamı Times'in ziyafetinde bulu- metin ta v yesin~ m n ver - farl~ olmakıırzm, devletin aiyut or. 
'Jı vapuru, içinde 28 Mayısta Küba- CebelUttarık, 8 (A.A.) - nacaklardır, ğlnl HA.ve eylemektedir. ganıza~yonunu tamamlama.ğa ve eko. 
ı ya çıkmalarına müsaade edilmiycn Fransanın Fas umumt "t'allal Til k t .1 i . fk 1 esal, hUkO.m~ı tarafından naxnıkl meııetelert h&Ue çah,ac&ktır. 

1 N 
. M it d r gaze ecı er nın re ı a arı, d kt Mesaj memleketin, ki aiyut en_ 

108 mülteci Yahu.eli bulunldugyu genera oruesın a a eniz b' "t • t f 1..::.n.: b' yapıla:u ıslahatı i;ay ı an son. ayrıca, ır ı rıya au1J.Aa!iınr, ır dl§e ve fhtlraslarda.n kurtulan ve mnn. 
halde bu sabah buraya gelmiıı.tir. UssUnden amiral Slr Dudley, . tild b' u· t ra, muhtelit s:ıhalarda yapıcı ır sınema s y~unu. ır ya ro ve ha.sıran hUkUmdarma meırul olan htı. 

Hükumet makamları derhal yol. Poundun buraya gelmeleri U. ayrıca Kew bahçelerini de gezmis.. icraatı, bUt~enin tıımamen tev- ldlmelin yenl vazifelerine karşı ltl. 
cuların pasaportlarını tetkik etme- zerine bugünlerde mühim bir terdir. ~ zln edildiğini ve ordunun gerek mııdmı bllhuııa kaydederek bitirmek_ 
ge başlamıştır. Mültecilerin büyUk (Akdenlzln mUdafaaeı) konfe- .. . • kadro ve gnrek ' nıalzeme bakı. teıUr. 

\'ansı aktedilecektir. Turk gazetecılen gurubu, bu ----------------------------
bir kısmının pasaportları munta.. c J(onferans general Nogues ı. umartesi günü Londrayı terke· 
zam değildir. . decckler.clir. 

Havana, 8 (A.A.) - Maliye le Slr Dudley Pound (denız a• 
ş nazın Ochoterenena, Amerikan şırı) tngillz kuvvetleri başmU. 

Yahudileri yardım komitesinin fettişl Edmund trensi de iştirak Almanya 
~ ''Saint - Louis,, mültecileri için edeceiderdlr. 
4 Havana bankalarına para yatırdr- General Nogues, CebelUtta - y OSI 
l gını söylemiştir. Mumaileyh "bu rıkm mUclafaa tertibatını tef - UQ avya 

ilmir Fuan münasebetile iktisat 
vekaletinin tamimi 

7 etmiştir. Faris, 8 (A.A.) - (Matın ırç~k mukaveleler kaleti bütün vilayetlerle ticaret o. ?1en ifaldc v~ te~iri ~ususu Veki. 

HUkUmdarlar beşuş bir tehre Ue 
trenden inmişler ve Hull'Un elini ırl<. 

mı§lardır. Hull, kendilerine komite a, 
zumr takdim etml§tlr. 

Tren saat 2.58 de Nlagara • Fa.Us. 
dan Vnşlngtona hareket etml§Ur. 

Huduttan istasyona kadar uzanan 
t&kriben 10 kllometrellk mesafede 800 
ukcrden mUrekkcp bir ihtiram kı. 

tası yer almış bulunuyordu. 
Rıhtrnıda ııa!ftharp nizammda du. 

ran kıtalar aelAm resntinl tta etmek. 
te idiler. 

Tren, hududu geçtiği. esnada 21 pare 
top atrlmıttır. İstasyon clvarmcıa b1. 
rtken bUyük blr halk kUtleıı1, hUkUm .. 
darları haı-aretıe kaqılamJ§tır. 

Saat 4 le tren, lokomotif deği§Ur. 
mek üzere Butfalo'da durmuştur. HU_ 
kUmdarlar, bu mUMet zarfında rıh. 

tnna lnml.§ler ve uzun mUddet ıLlkrş. 

lanmışlardrr. 

Gazeteler, hUkUmdarları sell\mtıyan 

yazılannda İngiltere Ue Amerikayr 
birleştiren dostluk ba~larmı ve muş. 
terek idealleri müttefikan tebarUz et. 
tlrmektedlrler 

Adliye vekili Hukuk 
fakültesinde 

ı işin tamamiyle kapandığım,. ilave tış edecektir. B• tzmir, 8 (A.A.) - tktısat Ve- ıda hususi ıanayümizin de tama-

Dün gece Brezilya sefiri tara· gazetesinin Londra muhabiri· ımzaladılar dalarına bir tamim göndererek ıetçe hassasıyetle takıp edilmekte-
Jı fmdan Reisicumhur Lado'nun şe- nin bildirdiğine göre İngiliz • Bertin, 8 (A.A.) - Kolonyalda mıntakatanndaki aın:ı.t müeHC$e- dir. Ankara, 8 (Hususi) - Adliye 
t refine tertip edilen kabul resmi Fransız kara, deniz ve hava Alman ve Yugoslav hük<lmet' ko- lerle hususi firmalarm b:.ı seneki !Vekili Fethi Okyar yanında hu • 
tı esnasında ibir hfi.dise cereyan et- kuvvetlerinin yUksek kuman- miteleri arasında cereyan eden ti. enternasyonal hmir fuarına behe- ı'ng'ılfere-Polonya sust ykalem m~?ürü Şakir Aksu 

A •• k 1 d.. b' k h 1 · · akı · · t · · · · t oldugu halde ogleden evvel hu • 
lı miştir. dıı.nlığı harp ·vukuunde. general carı muza ere er un ırço mu- me a ııtms erının emımnı ıs e- .. . . 

Ebeveyni "Saint _ Louis,, vapu. Gameline tevdi edilecektir. kavele ve protokolların imzasile .niştir. Tamimde bilhas&a deniii· Lon.dra, 8 (A.A.) - öğrenildi. k~k fakul.~~ıne .. gıderek p.rofe .. 
8 

run.da olan Hilda Reading, bir- Londra, 8 ( A.A.) - General neticelenmiştir. Bu mukavele!er yor ki: ğine göre İngiltere ile Polonya aorlerle .. gorüşmuş, ta.lebe~m ~u-
J: denbire sefarete gelerek Laredo· Gamelin, dlln Alderchot kam. bilhassa umumi Alman gümrük Milli varlığurJzı gerek kül~i:- arasında bir mali ve iktısadi an. k.uku duvel, hukuku esasıye ım
't nu::ı müdahalesini istemiştir. Rei- pında yapılan bllyU k as kert ge· nizama tına tibi oluncaya kadar rel, gerekse sınai ve zir!\ bakmı· laşma imza edilmiştir. Bu anlı.ş. tıha.nlarmd~ ~azır .. bulunmuştur. 

1 1 d h b 30 B h M 
·ı y ~ 

1 
b ı· 'b. ı ·lt p 1 Adlıye Vekılı fakulteden ayrılır. 

ıicumhurun ctrafmdakiler Hilda ç t resm n e azır ulunan o emya ve oravya ı e ugos- 1.-n.ıan ge en ecne i ve yer ı ııey. ma mucı ınce ngı ere, o onya- k 1 be 
Jı Rcading'i kovmuşlardır. bin kişi tarafından hararetle lavya arasındaki ticari münase· vahlara göstermek çok faydalıdır. ya harp malzemesi mübayaası için ent ta e tarafından alkıştan • 
o "Saint .. Louis,, nin Bermudes alkışlanmıştır. betleri tCIJlzim etmektedir. Neşre- Bu itibarla da fuarın çok büyült 30 milyon Sterling ikraz edecek· mış ır. 
11 açıklarmda görUJdüğü haber ve. General, geçid resminden ev dilen bir tebliğde müzakerelerin kıymet ve ehemmiyeti vardır. Tüı tir. -O-
s rilmcktedir. vel mıntaka. kumandanı gene • dostane bir zihniyetle cereyan et. kiyenin yegane enternasyonal fua.. Söylendiğine göre iki ordu ara- Florinalı Nazım dt!n 
r -o--- ral Dlll Ue birlikte yemek ye. tiği ve iyi neticeler verdiği beyan n olan tzmir Fuarını geçen ıene sında teknik uhasında teşrikimc- gömüldü 
11 H l'f k .. 1 m!ş ve müteakiben refakatin - olunmaktal::lır. bir milyona yakın ziyaretçi gez sai edilmesine dair bir askeri itL şa· Fl · lı N · 
~ a 1 a S soy üyor d~ Vikont Gort olduğu halde miştir. Bu aene ziyaretçi sayısın•~ ~ar da imza edilmittir. beled

1

i~e t::':r:ndanaz;:~~e;i~:z~~: 
Londra, 

8 
(Husust) _ Harı. geçid resrnl sahasına gelmiş- Thetis'in yüzdürülmesi dah~ çok artacağı ümit edilebi~ir. Koraikadaki İtalyanlar otomobil ile dün Gillhane hasta-

vı cfye nazırı Lord Halifaks bu - .t;tr. Lon.dra, 8 (A.A.) - Kafi dere. tzrrur Enternasyonal Fuarının gör- ayrılıyor hanesinden kaldırılmıı, namazı 
Londra 8 (AA) - Fransız ... w.. wbet ·ki af · • 11 gtin avam kamarasında harlct • · · ceae mukavim halatlar bulmak ougu rag ve ın ~ sanayıcı- Baatia 8 (A.A.) _ Konikada Beyazıt camiinde kılındıktan son-

1! orduları başkumandanı Game • h d kil .. k .. la d ı 1 · · · · .3 b' ff k' ' siyaset hakkında beyanatta bu ususun a çe en muı u t 0 a- erımız ıçın ~e ır muva a ıyet bulunan İtalyan aileleri hicret et-
d lln refakatinde Vikont Gort . 1 "Th · · ·· d .. ilim · ·k ·ı · 1 1 d Bil ·· 

ra Topkapıda Piyer Lotinin göz. 
ticsi Azyadamn mezarı civarındaki 
aile mezarlığına defnedilmiştir. 

Junarnk demiştir ki: ' k C yısıy e etıs,, ın yuz ur esı· ve teşvı vesı eıı 0 ma 1 ır. tuıı meğe devam etmektedirler. 200 
olduğu halde bu a şnnı ham- . b' .. dd dalı "k w· • ,. 1 . F . . ~k nın ır mu et a geçı ecegı sınaı muesscse erın uara ıştıra · İtalyan ldün Livourne'a hareket 

"SUrpriz devri artık kapan • 
z mıştır. Anşelus ve SUdetlerhı 
8 mıakından sonra İngiltere mu 
c t yakloz davranmaya başlamış, 
1 Bohemya ve Moravynnın ilha
t 

... 

kından sonra da taarruza. kar. 
şı koymaya karar vermiştir. 

' Bundnn böyle her taarruz Fran 
a ve lngllterenln katt muka• 

11 emeli ile karşılaşacaktır.,, 

c 
Şuşnig öldürülmemiş 

r Paris, 8 (A.A.) - S:huschnigg· 
k in katledildiğine dair ecnebi mat· 
t buat tarafından verilen haberleri 
11 Almanya sefareti tekzip etmekte-

dir. 

berlaln tarafından kabul edil - biJ3irilmektedir. leri ve bunun için ide şimdiden ha- • · · 
1 

t• .tmıştır. Merhumun cenaze töreni pek 
hazin olmuı, ancak birkaç klgi bu· 
lunmu~tur. 

m ş ır. zırlanmaları matluptur. Fuard.ı 

R teşhir kadar satışa da ehemmiyc~ 
Orman işletme oma. - Varşova ek8pre· verildiği cihetle herkesin rağbe~L 
talimatnamesi 81 yoldan çıktı ni mucip ve Fuar hatırası olabilc-

Ankara, 8 (Huswıi) _ Orman ~arşova, 8 (A.A.) - Dün öğ_- 1cek kıymette imalatta bulunulma. 
. 

1
. . . . 1 leyın Roma - Varıova ekspresı, sı ve bunlardan milmkün olanların 

ışletme ta ımanamesmın merı • ı . 
k ld 1 k 

. b. ta Varşovaya 22 kılometre mesafede üzerine "1939 tzmir Enternasyo-
yetten a ırı ara yenı ır • 1 1 'd k ·· 1 

1
. . . t k'· !Prusz ov a ma astan fazla surat- nal Fuarı Hatırası kelimesinin 
ımatnamenın merıye mev ııne . .. .. • .. 
k l V k·ıı H ti k le geçmeaı yuzundcn yoldan ı;ık. konulması •ayanı arzudur Gerek 

onu ma.sı e ı er eye nce a. ı j ır • 
rarlaşmı3tır. mıştrr. kil~Uk, gerekse bilyük ıanayi mil· 

H • • d b · • Aralarında ma!:inist ve ateıçi esseselerimizin hemen hemen 11• 

arıcıya e ır tayın olmak üzere 5 kişi ölmüş, 7 si •· tisnasız denebilecek kadar yakın 
Ankara, 8 (Hususi) - Boenos ğır olmak üzere de 10 kişi yara- t.ir al!ka ve istekle bu yegane 

Ayres fahrt konsolos:uğumuzu 1 lanmı§tır. Münakalat nazırı B. Enternasyonal Fuarımıza beheme· 
vekUeten idare e~en Nazım Beg. I U~y~h, 'kaza mahalline hareket ct· 11'al iıtirak etmeleri ve bu suretle 
men asaleten tayın olunmustur. mı1tır, 1939 lzmir Enternasyonal Fuarın. 

--o-

Sovyet Harbiye 
komiserinin tetkikleri 

Moskova, s (A.A.) _ Harb'.yc Ortaokul öğretmenliği 
ve Bahriye Komiseri Amiral Kuz- Ortaokul öğretmeni olmak itıti

nezof Krouıtadt'a giderek orarla yen ilkokul öğretmenlerinin dilek. 
üç gün harp gemilerini, istihkam· çeleri Vekalet tarafından tetkik 
lan ve Baltık denizinin deniz m:.i· edilerek imtihana girmeleri muva· 
eıseelerini teftit etmi§tir. fık görülenlerin adlan kendilerine 
Ku~ezof, refakatinde Daltrk bildirilmigtir. 

filosu kumandanı Amiral Tribut.? Yaz 1ı imtihanlar ayın 15 inde 
ve Baltık filos• .. ı"n sivasi komisc· ba~layacaktır. Bu yıl ortaokul öğ. 
· Muravief olduğu halde .deni? retmenliği imtihanına girmek iati. 
manevralarında hazır bulunmuf. yen ilkokul öğretmenlerinin sayı· 
tur. ıı 850 kadaıldır. 



7 - VAKiT !> HAZiRAN 1939 ~ CJ ·--· 'Bu hafta yapılacak 
~ 1~~!:-_J:!~~L_I Y~Ni BİR. T~N futbol maçları Tarihte içki yasakları 
al mevsı mı ı le gelen bı r adet G Uz EL LI G ı N E g.:-::.':.!·:;::,~:~ı..!::~01 böl· Meşhur bir İngiliz karısını müzmin 

Şekerleme 
10-6-1939Cumartes1 h ld \J • • b 1 

,,_, --- .,-. .. - - - - -
doöru atılacak yapılacak maçlar: sar oş o ugu ıçın oşamış 1 

J A D 1 M 
TAKst ı.ısTADt : Yazan: Niyazi Ahmet 

Anadoluhisarı - Kadıköyspor. . . . . 
Yazan ·. M uzaa:&eır A. ,,..a ~ s t ı~ H k Necd t G Rakıların derecelerini indirme lerdı. Onlara ıçkı verenler delki u u- ~'bit v aa •. a em e ezen. f" . • . • . .. 11• f k . 

1 
te 

Y h k ı 1 H ]it u ıkrı umumı bır alaka ıle karşı • yu.z e ı ran ceza venr er, -fata 
~ nbu1un sıcak yaz gün-

de başlarken bütün §Chirli • 
' de bir adet belirir: Şeker· 

!( Yapmak .. 
ışın IOğuktan uyuşmuş olan 

~~iatımız yazın ilk sıcakla. 
. C&l\lanmağa başlar ve gUn · 

tııı:n a.rtara.k ağustos ortala
tirez. derin bir ihtiyaç şe~tline .. 
p J~ul sıcağı ister yakıcı bir 

~retile §ehrin üzerine çök. 
• 

1•ter boğazdan esen serin bir 
a ö g nUUeri ferah!atsın, şeker. 

11 ~ birincisinde bir kabüs, i . 
Cısinde ta::.ıı bir iç ge~meJi 
ıı,.-d l<' 

~ e tecelli eder. 
~~ b~erlerne ne :ıaman yalJ•lır 
,~nu kimler yapar?. Asıl 
~ ~ ?u:adadır .. 

~l'·""ela ıkinci suale cevap ve· 
'1 ~ın: Şekerleme, ye:iiden yet
b b· kadar herl:esin benimr"di
tatı ır tabiattır .. Gen;, il \ ar, 
Ilı ın, erkek, faal, uyuşuk ı~in. 
eı, herkesi tafü kuc::ı3ına a

-~~e bUtlln müdafan kuvve~ler: 
~l'lli§ bir çocuk gibi uyutur .. 

1 • Yninizde güneşin harareti. 
t~ı~Çinizde uyuşturucu bir bez. 
a 1~ hissettiniz mi artık göz 
ll'~al.\ıarınızm Ur.erine oturan a. 
ı 
1 
ıı. ile rnUcade!e e:b nezsiniz .. 
e ~id~niz:le henüz hazmol

t , 6lrırnsakh yoğurt ta varsa, 
:anı! Muhakkak mağlüp ol
t~ı.z demekt:r.. l _te o zaman 

b 
1 
n lezet.!y1e ee!cerlemc faslı 
ar .. 

~e· di Hcrleme nerede mi yapılır 
.}'e:::~ .. ·. ? .. ınız .... 
lfer d 1 . .. tiz 'ııt Yer e... şsız, guçs me-

bt { ! l 1Mantar denhıe- açılan 
ta'Itonlannda, sık c;:amlann IO§ 
~eı.~rinde şekerleme yapwarken 
baıı tün iş peşinde koşmaga sa. 
,tan akşama kadar didinmeğe 
ı~ bur olan zavallılar da, daire· 
da e, trende, tramvayda vapur
~ hatta bazan ayak üzeri bu 

ktan nasiplerini alırlar ... 
~Öğleyin evinde yemek yiyebi
l:ı 1ı a.da.nılannın en bilyUk zev. 
lr lnuhakkak ki yemekten sonra 
da etıde, vapurda veya tramvay-

le~terleme yapmo.ktır .. 

~ "•Purda uyuya kalıp bir kaç 
s~ Kadıköye gidip gelenlere, 
hı~kecide trenden herkes indiği t: de, bir eli şakağında, pence
ltı l'e dayanıp rflya görenlere az 

ı İ.esadüf olunur. 

ti ~ adamları, Allahın yaz mev
t ~ınde kullarına bah§ettiği bu 

..... ktan ancak öğle yemeklerin . 
~ il sonra yaptıkları bu küçük 
eyab:ıuar da istifade edDbilir · 
er .. 

:, .. takat bir tramvay ar:ıh1sı 
-.o .... ,. d . - . 
d ın e, bır vapur g<Jvertcsm-
b e Yapılan bu ıekerleme, mu
~~tkak ki kaim ensesini 'yumu. 
le Yastıklara gömUp, göbekli 
le~trırnı, yağlı vücudunu mlikel · 

11 koltuklara aeren zenginin 
l'kllaundan daha zevklıdır. 

ı Şekerlemeler karakter itibari
ve de tasnif oluna.bilir.. MeselA 
ı:ı:~Urda yapılan şekerleme ile, 
~"~?'ede maaa ba.şında yapılan 
i~ erleıne veyahut tramvayda.ki 
b ~c--rnc:i tama.n:en a)Tı eyrı 

r'':t r!ere maliktirler .. 

'· ÖJıe y~me7ine Osküdarıı gi · 
it) ~ 

,. · · Yoı?urtlu, sarımsaklı b:ı.kla. 
.. 

1 
Y"'dikten sonra §ehirdeki işi· "e d .. 

ı 0nen adam daha iskeleye ge
r1•en: 

c' - Ah ne olurdu.. Bugün itim 
.... :!1asaydı da, Çamlıca.ya çıkıp, 
• "'8Uınu pUfUr pUfUr rUqlra 
le ,:re!t bir qaç gölpalnde kes-

~·dıın .• 
b· Der.. Bu dl1fünce ile vapura 
ıner ,...,,_ __ rte .... ı V l' .. -.ıvve ye yer ~r.. a • 

rı~ &çıld.Jkça. Ç&mlıca tepeet de 
\'llıltklr lmllanm ~= 
- Ba.;v.cli pi.. o,ı,. dorıa ',..-ı. 

Gayriihtiyari bir şekilde ev · 
veli caketin1 sonra gömleğin bir 
iki düğmesi çözUIUr, ve göğüs 
püfür pilfilr rUzgAra verilir .. 

an a em er a zer ve l d ll . . . . .. k .. .. d it h edili l an ı. erı gen fıkırler soylen. eITUrUll e a ı ay aps r er. 
Rıfkı Aksay. di. Rakmm muzır olduğu, insanı dl. Daha fenası mUzmin sarhoş 
mıu. Kurtuluş · Topkapı, Ar- zeherliği ~ikar olduğu halde o. J defterine kaydedilenlerin nikAhla 

, n:ı"utköy. Saat 15.45. Hakem nun müdafileri pek çok ... İçki ya- n kolayca feshedilirdi. 
j H.cfik Osman Top. Yan hakem- sağı zaman zaman dünyanın bir Madras ticaret odası kltipli • Oh Çamlıca tepesindeki ağaç

ların gölgesi ne serin.. Bugün 
de rüzg3.r esiyor hani .. 

lerl Şevki Ça'1.ga ve Seldmi A· çok yerlerinde.. tatbik edilmiştir. ğini yapmış ve Hindistanda bir 
kal. Amerikada hUkfunetin §iddetli çok gueteler idare etmiş olan 

Beykoz, Kurtuluş • Kasımpa. tedbirleri bile fayda vermedi. NL Sir Şarl La"son adında 50 ya§. 
şa, Galatasaray. Saat 17.30. Ha· hayet yasak bir gün kaldırıldı. larında bir İngiliz, karısı müzmin 

Fa.kat bu saadet uzun sürmez, 
bir düdUk sesi ile h:ıyal hakikat 

1 
olur .. Fakat şekerleme yap:lmış- Ouru,uklar 
tır. ''Acaba kimse gördü mü?" ı~le e-iıl"bilir.. . . _ 

• • 1 V!y•n• Onlve~ıte'!ndt~ hır Proluor-
Dıye korkak mahcup nazarlar Bıocel - T•bır ettılılen Gençlitin u· 

1 

kem Halit Galip EzgU. Yan ha- Vaktile bizde sarhoşluk şid • sarhoşlar defterine kaydedildiği 
kemleri Fikret Kayral ve Ne- detle ya.sak edilmi§tl. Bu husus. için mahkemeye müracaat ederek 
şet Şarman. taki karar bakınız ne kadar en. bo§&Omıştı. 

ile etrafa bakılır ve dürrmcler :ı:ip bir uo.uruou keJfetmiıbr .. Bu 
• ı:> cevher h•lıhaurda penbe reoktelıı To· 

iliklenir, şapka dlizeltilir, Köp. k•IDD Kremi terkibinde mnevttur. 
rilye çı.kmagwa hazırlanılır.. Cildin bu yeıioe uuuruDu ~ktam!•!' 

y•tma:ı:dH ev•el latbık edıaız 
Tramvaydaki Şekerleme bir liİI "JUTQD, O ; eitdiaiai 

• tı H 'k" d b d bealer" pDç!ettirir. azap r.. er ı ı a un ~şm a 
Bile teinin: 

ıı - 6 - 1939 Pazar gUnU tereaan: Norveçte 1903 yılmda tatbik 
yapılacak maçlar: uMcyhanelerden kaldırıl.an sahasına konan bir kanunla aar. 

TAKSİ MST ADt : meyke§an babı zabıtaya izam e. hoşlerın, kanları tarafından ceb. 
dilecektir. Her 8arhofun i8mi elif ren hastaneye göı.derilmeleri ea. 

SUleymaniye, Şişli • İstanbul· ba sıra.rile ait olduğu sahife ue. lihiyeti verilmi9ti.
1 

- Yeni gelenler biletsssss .. 
Diye se.tsen sekiz '' S " i bir

lc~tirerek yılan ıslığı gibi ba -
jırm::ısı zavallıları tatlı uyku. 
-undan hopl~t!r .. 

spor, Beyoğluspor. Saat 10. Ha· ya kısma dercolu~ktır. Eğer HUkfunetler bu tedbirleri alır. 
kem Feridun Kılıç. Yan hakem- ookit geç ise 0 gece alıkonularak k~n birinci pllnda meyhaneciler. 
leri Sıtkı Eryar ve Rırkı Ak· ertesi günü ifade ettiği künye. le ·mücadele etmekte idiler. ÇUıı.. 

l
say. tıin ooğru olup olmadığı anlaşıl- kü ''rakı kendiliğinden ayyqla. 

Beylerbe~·t · Bozkurt. Saat 11, mak üzere evrakı ile beraber sa- rm ağzına kadar gelmez, 111 hal-
45. Hakem Dahaettin Uluöz. kin 'bulunduğu mahallenin polis de tehlike rakıda değil, lçirmeK. 
Yan hakemleri Ziya Kuyumlu merkezine gönderilecek ve hüvi. te hususi menfaati olan meyha • 

D:.irelcrdcki fiekcrlerne ise bu. 
n.l.!ll bll1;ka b:r şeklidir .. Her an Cıldi ta· 

ve Halit Uzer. yeti tahkik edildikten 30nra po. necidedir.,. 

· . k k k ak u.k d :ır. nennin ve 
ırın or ara uyanm m ·n · , d·ı .b. L • b noL..&-. 

------------ lia meclisinden bir daha işret et. Doktor Boşar oraya şöyle bir 
Kongre memesi sureti müessire ve ma. rakam atm13tı: Fransada bir aıe. • • • • . ..a ı e gı ı yumı;p,. ve AJ& on• 

derdır .. Fakat bunun ıçın harıcı 

1 

lcrdao kurtarmak içiD her Nbab be· 
bir amil lazrm dc~ildir.. 1u Reıaltdeki ToltaJoa 

htanbul Spor Klübü Genel Sek. ekkidede beyan ve neticei hal ken nede sarhoşluk yi:zünden 1 mil • 

D · ·zd· K "' Uk Kremai lifohh. 
reterlijinden: di.since mucibi nedamet olacağı yar 374,000,000 frank zarar edil. 

aıre sessı ır.. uç me-; 
mur şefin masasına doğru sol 
elini siper ettikten sonra sağ e-ı 
linc kıılemi alır ve bir şeyler ya. 
zıyormuş g'bi kağıdın üzerine 1 

dayadıktan sonra başlar ~eker!e
ır..eyc .. 

. i1ıtar ile serbest btrakılaooktır. mekte, sarhoşların cinayet işleme 
Ruznamcde yazılı mcvaddı mü- E ~ _;,_ ~ ~-'L- '·- lerine meydan vermemek i,.in de 
k k t t k .. 'ger O uaum UJr U(.HH.t aynı n.a. ~ 

za ere ve . arara ra~ e me uzc- bahatle gelecek olurM iki gün 900.000 frank sarf edilmektedir. 
re kongrcmız 10 Hazıran 939 Cu- L- _;,1\~·kt 7..r. • 

- roupaocıu_,ı en aonra ~ı.ı?tyesıne Fakat i§te yukarıda da aôyle • 
martui aut on bcıte klilp loka· "ikittei defa gelm{ftir,, ibaresi diğfmiz gibi Amerika bile sene • 
linde toplanacağından sayın lza- yazdaca.1 .. -tır. Uçüncü defa geli- lerce tatbik ettiği içki yasağını 

Memurun kafasına korku ha-
nın tetrifleri rica olunur. şinde elli ku"'§ nakdi ceza alı. en nihayet kaldırmıştır. Zira ka 

RUZNAME nacak ve bundan ileri8i için ce. çakçılık daha fazla zararlara se. 
kimdir .. Korku ile fıekerlemcye ı - tatifa eden klilp baıkam za §iddctlendirilecektir. Bunla • bep oluyordu. Bu suretle ahWc 
d l t b be• J "kfd faJet emİD •e l,,.z_~- i -1-' uk a mış ır, ve u se p e l e memnuai1et babfllır. ile idare heyeti seçimi. "" ~·._, ream UNllTeyfJ mensup s utuna daha f~a müsait dav-
blrde korkulu rUyalar görmücı 40 J•tları.da pii .. biHrler. Y.... • klmaekfr varaa ı..-.u..et dait'NI ranı'" ... rdU 

'lil •- • G L - 2 ...:.. Cemıyetler kanununa 178re . . --~'"'"'' • "3" • ('acuklar gibi yilregwi hoplayarak i:ı:leri~i ,r~d!reru bır eD~ ~ı'llın ru· • ne de bildınlecektır Sar•~•Zan •--
" 1 :ı:el eıldını ıkame eder. Cıldııa UNUl"U nizamnamede yapılacak tal:iillt. k . . d f : ~ ~"'1 t U1Banlar, bir lS}Qm zehfrf oldu -
uyanır.. J olao Tolı:aloo kreminin semeresi şa- tanıma ıçın e terı v.r ....y• U.. ğunu bildikleri halde on,dan vaz • 
..na~ • ....__'...~ Jlnı liayrettir. Memoun kalma)'aolu t kt ..ı 1.- 7·--.z-
~~~ "'111em .... --.-· -----v ,.._..._... ...,.. '-'" 1 L-) IJCa ır. n.yrıca ıwr mer~~ geçmiyorlar Ve en nihayet if .. "'i 

.. •- • k -•tan- ~ U...·.n~l......_ U-'L-~....;~ 0 lıfA gelince onlar Tçin §e erleme ta- ...,.. 11M6'"'0 "'ll'MJT ~-nT.., mUptelllalan arumda bizzat dok 
bii bir haktır. Bazısı kapısını Ticaret ve Zahire Borsası Bu tedbirleıin hiç bir tesiri torlar da vardır. 
kilitler, odacısına da: "İçeride 1 1 9 olmadığını söylemeyi zait adde. o halde tedbir, daima ıwıl • 
ictima var, rahatsız itmesinler." B C R 5 A 8 • 6 - 93 deriz. İçki dütnıanlığı en çok hat olmalıdır. Tektir bile değil. 
Dedikten sonra soyunur, dökü. FiYATLAR şiddetleten yer Amerika olmllf. ÇUnkil tekdir ile uslanmıyan k6. 
lür başlar fasıl geçmeğe .. Bazı. ,_ Ankara 8-6-939 - Rul<l:ıy yıınıuş:ık nıahhıt 5,20, bult tur. Bunun aebebi de hapisane • tekle hiç uslanmaz. 
!arı da biperva bir şekilde cake· tfay seri 5,lı, bulıl:ıy kızıka 5,!!5 • lerde tutulan istatistiklerdi. Bin -------
ti atar ve kapısı açık olduğu ÇEKLER 5,32, ç:mJar 4.17,5 • 4,20, keten to. yedi yUz mahpusun bin Uç yilzU 
halde bUyUk bir haz içinde ken. i l.undnı 5.93 humu 9,15, keçi kılı 50 • 51,20, içki yüzünden mahkftın olmuşlar. 
ı:linden geçer .. Bunlar da Allahm l'e'·l 111 lr 126.59 peynir beyaz taze 23·5 - 26• peynir dı. 1826 yılında teşekkül eden 
mesut ( !) kulları.. Paris 3.3550 kaşar taze 42,20 - 47, ı. el ye. ı. :ra. b" h t• rd"ğ" k U 

Aı 45 _ 46. ır eye ın ve ı ı arar, m s. 
~~env~e 2::::;: GELEN kiratı tamamile menediyordu. Bu Trendeki şekerleme !asılları 

ise bir kaç seansltktır. Bazan 
her istasyonda tatlı bir sallantı 
ıle uyanmak mUmkündUr. Eli 
şakağa koyup, deniz tarafındaki 
pencereye ya.slanılınca duyulan 
keyfe payan yoktur.. Marmara
dan esen serin rilzgar saçlarınız. 1 
hl oynayarak sizi mesteder.. Üç 1 
dakika eilren ilk istasyonda ı' 
uyandığınız zaman kendinizi 

Amıc.tercl:ım 67.4725 3 k men keyfiyeti yedi bin me3rubat 
Buğd:ıy 178 ton, arpa ton, e - tU t k' t tf · 

Berltn 50.76 pek 48 ton, tHlik 22 ton, B. peynir ccanna er 1 sana e ınnıı, ~-
22.545 47 ton, kaşar 6 ıon, mısır 15 ton, nede biner fıçı dolduran otuz bın 

1.0825 un 26 ıon, yapak 34,5 ton, afyon imbik muaattal kalmııtı. Bundan 
Brüksel 
Ati na 
So(ya 
Maılrııl 

1.56 1,5 ıon. başka yedi bin gemi tayfalarile 
14.o35 GlllES işsiz kalm13b. Bu gemilerde atı -

\'ıırşo .. ·a 
Uuılarıc~le 

Uükreş 

Belıcr:ııl 

\'okohııma 

:::~::5 \':ıpak 163 ıon, tiftik 50 ton, iç mış bin kigi çalışıyordu. Fakat 
o.9050 fındık 2 ton. hUktimet, bütün bu sarsıntıyı gö. 
2.8925 ------------ ze ahyordu. 

SLG
2 f ~ Amerika içki düşmanlığı ya • 

30.53 ' s t vaş yavaş Avrupaya da sirayet 23
• 

725 "en n ç 1 k • etmi3, lngilterede kırk bin ay • 

~ünlcrce uyumuş da uykuya do- ' !'\lo'.:holııı 
Mo<;kO\li 

yamamı3 zanneder. aynı malı. 

murluk. aynı iştiyak ile yeniden 

1 

isti'craılar 
uykuya dalarsınız.. Eri(anı 

Şekerleme, cir.&, y~. seviye, . Sl\·u!I · Erzurum ıı ı 
mertebe tefrik etmeden hepimi· TUrk borcu 1 peşin 
zi saran bir hastalıktır .. 

19.6.ı 

19.7i 
57.-

Biltiln tehlikesi, insanı aliy =============== 
mevzuu yapmaktan ibaret olan önUnUze düşer .. Uyanır, utanır, 
bu hastalık evveli IJU arazi gös. kendinizi uyumayor göstermek 
terir: ümidiyle manasız hareketler ya-

Trende vapurda, yahut tram - paramız.. Fakat içiniz uyanmaz, 
vayda gidiyorsunuz.. Günün yor. kafanız çalışmaz, göz kapakları- 'ı 
gunluğuna havanın sıcaklığı da nız da kurşun bebekler danseder. 
inzima~ edince mafsallarmızda Ozaman yorgun . başmızı dayaya. j 
tatlı bır gevşeklik başımızda cak bir yer ararsınız pencere 
s~kin bi~ u~şukluk hisscde~si· jpervazına, yumruğunuza hatta ba 
nız.. Elinızde.d gazete veya kıta. , zan yarunızdakinin omuzuna ba. 
bı okumak için kendinizi zorla- şınızı dayar tatlı bir ı:ekerleme. 
manıza rağmen göz kapaklarınız ye dalarsınız.. 
bUyUk bir mukavemetle kapan· V b k 1 1 d d d 

e, u oe er eme er en uy u· ı 
mak arzusunu gösterir .. Gözünüz ğunuı zevkı rahat yatağmu.da 
aynı satırın üzerinde takılır . ka· duyamazsınız.. 1 
lır, evveli razete ve kitabı bıraz 
sonra da etrafınız ıimslyah o. Aman §ekerlemeden çok hah. , 

Kenan Hulusi 

Bahar hikayeleri 
(Kitabın içinde oka1acapaa 

hiklyeler) 

yaşa müs\cirat bıraktınlmıştı. 

Alma.nyada bir general içki i. 
I çin ıöyle diyordu: "Yirmi beş 

1 
senedenberi ne bira, ne de prap 
I içmiyorum. 1877 yılında zatürre. 
eye tutuldum. Nekahat devrem. 

1 de doktorlar şarap içmemi tavsl. 
ye ettiler. Halbuki ben buna da 
lüzum görmedim. İçki kullanan.. 
lar vUcutlerlnde yorgunluk hiSBe
derler. Bira ağırlık verir, yorar, 
sU1uzluğu teskin edecek yerde bi. 
llkiı artmr. Şarap ile kullanan
ları ahmak denilecek bir hale ge. 
ririr.,. 

. ·~ İ lyl bir elbl~e en müesıclr 

Tavsiye mektubudur 
Amerikan modası üzerin< 

çalıışır 

Yavuz Sezen 
Parla kadın ve erkek ter&lllk 
akademllerinden diplomalı 

ı 13 Beyoğlu Parmakkapı 

Gayret apartımanı TUrk Fo-
to evl UstUnde .. • 

Dün ve Yarın 
T ercume külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-10 kitaplık 
Numara 
1 Safo 

birinci aeri 
K 

100 
2 Aile Çemberi 100 

75 ::1 Ticaret. Banka. 
Borsa 

ı Devlet ve İhtilal 75 
5 Sosyalizm i:'.> 
ti J . Ras.n kUllıyatı ı 75 
7 lşçı sınıfı ıhtilalı 60 
8 Ruhi hayatta l~!JUW 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı D 75 

795 
Bu eertnln ttyatı 795 kuruş 

'Jr. Hepsini alanlara ~ 2' 
>konto )•apılır. 236 kunıt 
1~şin alındıktan sonra kalaı 
ı lirası ayda birer Un Men. 
mek üzere dört takatte balla· 

lur, civanımda ki 1e1ler beyni •
1 

wttlm.. Sakm içlııia geçlverme
nlse çarpar, fakat manumı an. tin. Ben yaarken keatlrmemek 
tayamaumız. yalnızca duydufu- için cebri netsettlm.. Siz de uyu. 
nu.ıu hlaedersiniz, kirpikleriniz ı mayın ve şunu teslim edin: Şe -
bUytık bir l.tk ile birbirine san. , ker\eme hepimizin yazlık hasta. 
lir, lleSlerin başka bir llemdeıı lığı değil mi?. Ne bileyim her 
pldflhıl pnnecJmıhılz. ı~ plen mod& glbl bir ftlY·· 

Tarlaya çevrilen ıu - Ka· 
vaklıkoı banmda bir nka -
Tuhaf bir ölilm-D8rthan1ann 
kulaksızı - Milyarder Mak 
Kinleyin haldan - Gece ku. 
ıu - Bir bahlin sonu - Bir 
yudum ıu - Eamanm afkı. 

1903 yılında lr.gilterede sar • 
hoşlar hakkında şiddetli bir n.L 
zam.name tatbik edilmeğe ba.şlan 
dı. Kendini bilmiyecek kadar sar. 
boşluk, yedi yaşından aşağı ço. 
cuğu bulunmak esbabı !DÜşed • 
deden aayılırdı. Bu giblle • 
re kırk tilin ceza veya bir ay ha . 
plı cezuı verilmekte idi. Bir ae . 
nede Uç defa aarhotlufu görU . 
len kimse "'mUzmin sarhoılar . 

defterine kaydediliyor ve fotoğ. 
rafı bUtUn meyhar.elere tevzi edi. 

1 
ll1ordu. Bmı1ar hiç bir yerden 

l~mriiii ... 1111111111 .... 111 .... 1111' mbkirat alamanar ve Uç 1e11ıe 

KDa bir mtlddet 80D1'& bagmız MUZAJl'PBB :AOAB. lt1d atılan lokıntaJar& ......, 



Taksim Bahçesi Gazino inşaat 
Eksiltmesi: 

/.ı.hJ daimi encfımeninden: 

Taka1m. bahçesi dahilinde yeniden yapılacak gazino binası 
.lnpatı 176,613 llra olan.k tanzim kıl§D&D. ketfi mucibince, kapa
lı art usulü ile eksiltmeye konulmuştur. nk teminat miktarı 
(10080) lira 67 kuruftur. 

Ekciltme ve huausl p.rtnameleri ile mukavelename proje ve 
ketlf hulbaları ve buna mtıtef erri diğer evrak 883 kuruş muka. 
bilinde fen itleri mUdUrltlğUnden alma.balir. 

ı.teklilerln buna. beuer it yaptıklarma d&ir almış oldukları 
v-tkJe eblltme tarihinden 8 glln evvel İstanbul belediyesi fen 
he,.ıtne mUracaat ederk alacakları fnnt ehliyet vesikası ile 1939 
yılma ait ticaret odası vesikasını ve muvakkat teminat makbuz 
veya mektuplan ile 2490 numaralı kanun çevresinde hazırlaya
cald&n kapalı zarflarmı ihale tarihi olan 22-6-19aD peqembe 
glbıtl eaa.t 14 de kadar dalnıt encümene vermeleri llzmıdır. (3974) 

1 Harici Askeri Kıtaatı Sabnalma Komisyonu ilAnları ı 
Nılfde ve Bor ganıizonlarmm ihtiyacı olan 105,000 kilo sığır 

eti aıı-ıı arf usulile almacaktır. 
8111-1 26/6/839 pazartesi gUni1 saat 10 da Nifdede Tüm. 

S.. AL Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 22,050 liradır. Şartna. 
mm ~-~ _ _f°...:_~ görillebillr. lateklllerin teminatı evveliye 
wı teklif me&Wpıarnu muayyen mmandan bir saat evvelkine ka. 
dlr N""8 de TUm. Sa. AL Ko. na vermeleri. (1042) (4070) 

••• 
Çcıdu hutanest ihtiyacı için 60,000 kilo ıüt 29-5-939 taıi. 
~ J&Pıfan eladltmesin.e talip zuhur etmediğinden yeniden ka. 
pati arfl& ebiltmeye konulm111tur. İhalesi 26-3-939 pazar. 
t.ell gUnf1 aat 11 dedir. nt teminat 517 lira 50 kuruft;ur. Şart. 
...... w evsafı her gUıı Çorluda Ko. da görlllebilir. Taliplerin ka. 
mmmı 2 ve 3 cll maddelerindeki bedgelerle birlikte belli gün ve 
ve aatteıı bir aat evvel teklif mektuplarmı Çorluda Xo. na ver. 
m8leır1 ( !068) (100.) 

••• 
Çorlu lıutanesi ihtiyacı fçln 50,000 kilo yoğurt 29-5-939 

tarihinde yapılan mUnakuasmda talip zuhur etmediğinden ye
mden b.pa1ı u.rfl& eksiltmeye koııulmuttur. lhaleai ~39 
puarteai gihıtl saat 16 dadır. Pey paruı t507 lira olup p.rtn8me 
'n eft&fı Çorluda Kor 11tm.alma Ko. d& her glln görlllebillr. Ta • 
lip1erln bıı11J1UD 2, 3cll maddelerindeki belplerle birlikte belli 
~ .,. aa.tten bir a.at evveline kadar teklif mektuplarmı Çor. 
ıuaa Ko. n& wrmeled. (l<KO) ('°69) 

~evazım Amirli§i Satınalma Komisyonundan 

1500 ton kadar bufdt.7 ~ .. JE-.lJ.JllJjQJ."'Ma 
meal 26/6/939 pazartesi gllntl aa.t 15 c!e T?J?han~e ~t. Lv. lm. 
Sa. AL Ko. d& yapllacakbr. Tahmhı edilen bedeli 9958 lira 86 ku. 
l'UI ilk temfDıB,tı 7 46 lira 90 kurqtur. Şutnanieet Ko. d& görillebL 
Ur. Her mevki için ayrı ayrı fiat Tel'lllek prtbr. htekWerin kL 
nUDI ~ beraber teklif mektuplarmı ihale aatindeıı bir 
aat evveline kadar Ko. na vermeleri. (9) (4066) 

Spor ve Beden Terbiyesi ile 
Alakalı Zevata : 

BGf')ek4let BtJdn TMbtyeai Genel Dmıkt&r~ı 
Gaıe1 DrektörIUğUmUz tertip edeceği bir spor mUzeai kütUp. 

lıaneaine ve ~ecek brolUre konulmak üzere apğıdakl 
'm"'delerde gölterllen malOmat W-l'elimlerl toplamak kararında. 
dJr allbh avatm bu iJAnnnızı mektup yerine kabul, buyurarak 
Jlab1 6z9 ebadında bir fotoğraf ve terctımeı hallerini (Ankarada; 
Beden Terbiyesi Genel DirektörlUğU) adresine göndermelerini 
rica ederiz. 

1 - ldman fttifakm.nı teeekkWtınden itibaren umumi mer. 
ame, federuyonlarda ve dlfer heyetlerle mmtıkalarda çahımıı 

~'lılliin mvat. 
2 - Beden Terbiyesi ve apar felerlne ötedenberi emek vermif 

cıı1ln r.nat. 
3 - Şimdi,e kadar muhtelif sporlarda Tllrldye rekoru kazan. 

mJI olan apcrcular (Rekor nevileri, kazanılan yer ve tarih) 
4: - lluht.ellf aporlarm mlllt ekipleri için.de yer almış ve milli 

t.n•eJlll'& 4th'Ak ettlrilmiı olan lpOl'cUlar. 

CS - Beden Terbiyesi ve spor fçhı eaer meydan& getirmit ga. 
mteJerde ve mecmualarda. ıpor muharrirliği yapl!llf ve ıpor ga • 
.t.l ~ olan zevat (bu avatm mUmkUn ilıe eaerlerinden 
~'81J)armdan birer kollebiyonu birlikte göndermeleri rica 
olmıar. (3933) 

- -- ~--

VAK 1 T 
Cep KQtOphanesı 

Mcı. tuaa •• Tllrkçere çe.lrenln adı 
1 Kader- (Vollerden) Aıım Uı 
2 Olimplnd oyunlan Vildan Aıfr 
1 Kderans Terras es ... n (Galopln'den) G. V. 
4 Yugoslavya seyahat nollan Asım Us 
1 Şark Ekspresinde cinayet (Cbrlstle'den) V. G. 
1 Etıilsk Vazoıu (Prosper Melrme'den) Jfaydıar Rlfat 
7 fler memlekette birkaç ııın (MuhteJif müelllfierden) 

Sayıta Krı 

208 15 
120 ıo 

304 20 
112 10 
360 20 
84 20 

Ahmet Ekrem 352 20 
20 
ıo 

20 
10 

1 Son korsan (Fon Lllknerde'den) Fethi Kardeı 378 
1 Kalba blkAJeJeri (Kaıbek'tea) Nlrıal Ahmet 120 

• Sea Elallallp muhtırebelert UColllna'ten) Ahmet Ekrem 278 
11 Patbal kaldelerl Nüzhet Abbu 40 

\ ---- ----------------------

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı DirektörlUgUnden : 
Bay Ahmet ile Hayriyenin 18396 heeap No IUe Sand,ıjmiız. 

dan aldığı (250) liraya karlı blrlncl derecede ipotek edip vade. 
sinde borcunu vermediğinıden hakkında yapılan takip iU.erine 3202 
No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre 
satılması icap eden SultanahmeUe eski Akbıyık Sultanahmet ye. 
ni Sultanahmet mahallesinin Arabacılar kıseluı aokağmda eski 
22 yeni 24, 26 kapı, 88 ada, U panel numaralı aheap bir evin ta. 
mamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Sabı 
tapu sicil kaydma göre ya.pıymaktadır. Arttırmaya girmek iste. 
yen (88) lira pey akçası verecektir. Milli bankalarmmıdan biri
nin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiı bUtiln. vergiler. 
le belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve telllliye 
rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 206 939 tari
hinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk itleri ser. 
visinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lUzumlu 
izahat ta şartnamede ve takip doeyasmda vardır. Arttmnaya 
girmiş olanlar, bunl&n tetkik ederek satılığa çıkanlan gayrimen. 
kul hakkında her teyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci art. 
tırma 24-7-39 tarihine mUsadif puartesi gllnU Cağaloğlunda 
ki.in sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvak. 
kat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alm. 
ması icap ede11ı gayrimenkul mükellefiyetile sandık alacağını ta. 
mamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranm ta.. 
ahhtıdU baki kalmak şartile S---8--939 tarihine mUsadif salı gil
nü aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu 
arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm U.Unde bırakılacak -
tır. Haklan tpu sicillelerile sabit olmıyan ali.kadarlar ve irti. 
fak hakkı sahiplerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve masarife 
dair iddialannı llhı tarihinden itibaren yirmi glln içinde evrakı 
mUabitelerlle beraber dalremi7.e bildirmeleri lbmıdır. Bu suretle 
haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit oL 
mıyanlar satış bedelinin paylaşmumdan hariç kalırlar. Daha 
fazla malfunat almak isteyenlerin 938/769 dosya numaraslle san. 
dığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilin o. 
lunur. 

• •• 
Emniyet Sa.ndıfl; Sandıkta.an alman gayrlmenıruın ipotek 

göstermek isteyenlere muhammlnlerlmizin koym111 olduğu kıy. 
metin ıı,ısfmı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yanıma ka. 
dar borç vermek suretile kolaylık cöetermektedir. (4076) 

-
lsta"lbl&l BeJed~vesl l•~,,iar1 

Keeif bedeli 9'5 Ura olan İstanbul Silivri asfalt yollarına eli. 
kllecek kilometre tqlan müteahhit nam ve sehabma açık eksilt. 
meye konulm111tur. Ketif evrakile prtmnaesi Levazım mUdUrltı. 
ğUnde görtılebillr. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı ve9ika. 
--..~ ~l~-çülPI to.NJIQf ~

ehliyet vesikasile 70 lira 87 kuruşluk ilk teminat makbuz veyfl. 
ınektubile birlikte 15. 6. 939 pereembe gllnU saat 14,30 da daimt 
encUmeııde buluıı,ınalıdJrlar. (3744) <l> 

SAHiBi : ASIM US Neırtyat MQdQrO: R. Ahmet Ser111ıoil 
Buıldılı 7er: V AKIT Matbaası 

Yatak, 1....k ve çalıpm o

ct.lari1le salon taJamlan vel· 
basıl her .m mobilyalar; 
BAKER (eaki HAYDEN) 
majualannda t9fhir edil
mekte •• her)'enl-.n acaz fi. 
at ve milaül pıtlarla sabi· 
maktadır. 

İstanbul asliye altıncı hukuk mah. 
kemesinden: 
Davacı: Zebra :Qlnen 
Dan olunan: Hasan Binen, Aksa. 

ray Muratpaşa camii Tanburl Cemil 
sokak 39 No. da. 
Davacı Zebra Binen tarafından 

davalı Hasan Binen aleyhine açılan 
boşanma dansı için davalının 

3.8.939 cumartesi ıünil saat ıo d:ı 
mahkememizde hazır bulunması lü
zumu ilAnen teblil edllmesi ilzerine 
mumaileybin o lfln ıelmemesi ve • 
ya bir vekil ıöndermemetlne mebni 
hakkında gıyap karan ittihaz olun. 
muş ve imli kılınan bu karara alt 
ihbarnamenin bir nüshası da divan 
haneye asılmış ve keyliyelln on beş 
gün içinde ilAnı için tahkikatın 

11-7.939 salı ıünil ıaal 13,30 a bı. 
rakılmış oldutu teblil yerine ıeç. 
ınek üzere ilAn olunur. 

39.30 

ZA YI - 930 • 31 yılında Gazi Os. 
manpaşa orta mektebinden aldılım 
şehadetnameyi ıayi ettim. Yenisini 
alacatımdan zayiin hükmil yoktur. 

174 Talut Ozdür:ıl 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; akşam. 

lara 17 dl'n sonra LAieii Tayy:ıre 
'P· l>:ıire 2; No. 17 de hostalarını 
kabul eder. (T~l~fon: 23953) 

1939 
RESiMLi HAFTA' nm 

lta11uca denlerlal takip edlnlı 

la Hum IEolıt.Jca elde eclecelmbals. 

Bütün acı, ain, aızı ve ıztıraplarda ye.ine 
cankurtaran 

HAKKI 
VAR 

Soiuk algınlığından mü
tevellid nezle, arİP ve 
brontiti hem önler, hem 
tedavi eder. Baı, diı, mafsal, adale ve sinir ain
lannı geçirir. Aldanmayınız. Rağbet &'Ören her 
ıeyİn taklid ve benzeri vardır. GRIPIN yerine 
batka bir marka verirlerse ıiddetle reddediniz. 

....................... 
V AKIT Kitabevi 

Dun ve yarın tercume kulliyatı 
21 • 30 Kitapbk llçllncll ıeri 

Numara 1 Kanıt 29 Kapitalizm. buhranı M 
21 HUkUmdar millet ıso 30 Slambo 125 
22 
23 ... 

to 
60 

100 
'15 
30 

815 
B1ı ..... ftab 8.11 karqtur. 

Hepsiııl alaııl&r& 90 20 iatonto 
yapılır. Kalan U2 kurquıı 1.92 
kurup Pttbı almarak mtıtebakl· 
ili ayda birer Hra 8denmek tlzere 
Uç tablte ballanır. 


