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r;::brika ve matbae.ları~ 
mükellefiyetleri 

Ankara 10 (Hususi) - Fab-
rika. YC matbaaların 1938 mnlf 
senesi içinde tA.bi oldukları as
gari mUkelleflyet teşebbUsl~ri
uin 9 3 9 mali senesi içinde de ay
nen tatbiki Veklller Heyetince 
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kararlaştı. J 

Moskovada bir tebliğ neşredildi 
Mecliste inhisarlar bütçesi kabul edildi 
••--••"••---=-•..,urn_w,..waa--•---••..--............... ----

Yüksek dereceli içkilere 
karşı mücadele başlıyor 

• 
inhisarlar idaresi 40 derecelik rakı 

imal edip piyasaya çıkaracak 

K 1 Mebuslardan Mehmet Demirel: 

y~~·~sı~~f Rakı bizim milli içkimizdir dedi 

1 
Ankara. 10 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Reis Vekili 
... Şemsettin Günaltayın başkanh. 

,.. ğmda toplanmı~tır. 

•l Celsenin açılmasını müteakip 
J rumameye geçilerek Eceabadın 

j Turşun köyünden Mehmet karısı 
1 Didar ile Mehmet oğlu Adil Gü
.. relin ölüm cezasına çarptmlmala-

Çemberlayn, lngiliz tekliflerinin 
yanlış anlaşıldığıni söyledi 

., . 

Son zamanlarda A vrnpannı 
aldığı manzarayı beynelmilcJ 
ha.yat içinde sulh denilen halln 
~cellilcrinden bir ncl'i diye 
giinnekten ise harp denilen ha· 
Un bir şekli olarak kabul etmek 
<lnJın doğru olur. Zira AYrupa 
llıcmıekctlcrinln hemen yarısı 
6eferbcr vaziyettedir. llu 
llıcınlekctlerin hudutları göz
<lcn geçlr1Iecck olursa bugün, 
>"nbut yarın en kanlı bir harbin 
hnşınmnk üzere bulunduğuna 
lıİlkınedlllr. 

• n hakkındaki mazbatayı tasvip et. 
mi§ ve etUd kitabı olarak kullanıl
mak üzere eski harflerle basılmış 
olan kitaplarm okul ve kültür ku. 
rumlan kitap evlerine konulnıası- ı lngiliz 061nıftrr°6u1ran tayyareleri bir uçıı şa çıl~atnı evvel 

Çekosıo,·akyanm ve Arnavut-
111l;un işgalinden sonra küçük 
lıılllctlcr1 yutmak için şahlan
~ş iki iştJha gibi görünen Al-
lılnn,ra ,-o İtalya k~ısmda ln
fUiterenf n harekete geçerek 
liıtllı L."11\'VCtlerlni organize et
~o nınkahll llerlln wa.lloma 

ilQkumctlerlııln asker! bir itti
fak ile ce,·np ,·ermcğe knlkınn
ln.ı·ı ortadaki vnhruneti bir knt 
da tın art tır:mıştır. 

l'J•ıkl\.Cl.nr var ki Fon Rlbentrop 
11c ){ont Ciımomın Alman - İtaltlln nskcri ittifak nıunhcdeslni 
lt llclefa nomn.da imza etmlyerek 
a~rnn avında 1tnlyan harici-

)' " 6 ıınzn·ıınıı Berline yaıın.cağı 
~eııı bir scynhatc tehir ctuılş ol
~alan totaliter de\'lctlcrin 7e
lı.idcn knnlı bir cibcnn hnrblnln 
~e uUyetini üzerine nlmalt
~ tcrctlcliit ctti!tlcrlnl gösteri
~() ... 
_. '1lınnnyıı ile İtalyanın bu to
ı::ılliidü devnnı ederse kansız 
~ 'l> diye tnrlf etti{,"1mlz bu dcv--

lienelel'cc uzayabilir. 
'-' E>üııho yok ki kansız bir umu
tu. l harp knnh bir umumi harbe 
~~tlc eh,·emlir. Avnıpa mil
~ 1erhıin en genç unsurlarm
'tı 11 on iiç milyon insanın ölü-
~ İle neticelenen 1014 harbine 
~ hctıo nktl -çe hayale gelmez e., 
ı, C(!c<lc mühlik olan yeni silAh-
lı l'ın bir lsUkhal harbinde yar 
~{'llb"l insan telefatı pek ebem
~ ~et iz knlncnktır. };'nknt he

. ı~eıı her memlekette en mühim 
114~ ildi faaliyetleri nmaUal bir 

'tı!!le ~et iı·<llktcn hnşkn uzun se
l'! t'l'ln i ;tihsnl clcpolarını tah

ıı t'(l 
lııc cıı knn ız hnrp halinin nç-
t"~~·c sefalet ~ üziinclcn öhliirc
lılıl in nıılnrııı gene milyonları 
l41' atl\kı da muhakkaktır. nn 
ıı. Iİl"de kansız hnrp <lcnıek ln-
."'ll .. • 
.l-t 0hliirmcycn tlcğil, hısanlıl

~lı·h 
tıl' «. sız öhliiren hnrp dcnıck· 

' ~(\ · \• c kn.nlı biı· harbin öniinc 
~ltı le \il-O 0 i~in sulhcım·crlcrin ne 

l\11' a .. ~nlısınnc;ı ınzını ise Mü

t~11 k0rırc;nns1ml.nn sonl'ıı bii-
k, .... rl.'l'nnti ile lınc;lnmı<ı olan bu " ... ,~ ' . 
tııu_ttı'ı hnı-hin <lc,·rcc;lnin de 
~llııt l:;tin ol<lıı!'..rıı kndnr kısa bir 
~il) altll" nihayet lnıhnn mn 
t ... l.'t <.'tn1ck bir insanlık Ya7J

ıııı .. 
'l'Clt • 

1 \iıı d llllt<.'r rejime tftbl olan bü-
~'\'lctıcr biiyiik cihan buh-

(Doomnı 8 incide) 

Potemkin Bek'le konuştuktan 
sonra Varsovadan aynldı 

"Ankaradaki görüşmeler sulhun 
takviyesine yardım edecektir,, 

~ V arşova. 10 (A.A.) - Sovyet 
Rusya hariciye komiser muavini 
B. Potemkin· dün saat 23 te Bük. 
rc§ten buraya gelmiştir. Kendisi 
istasyonda. hariciye nezaretinin 

Kral logonun 
ablası geldi 

bir mlimessili ile Sovyet Rusya 
sefareti erkanı taraf mdan karşr. 
lanmıştır. 

B. Potemkin, istasyondan sefa.. 
rethaneye gitmi3 ve geceyi orada 
geçirmiııtlr. 

Mumaileyh, bugün Varşova -
dan ayrılacaktır. 

(Devamı 3 11cüde) 

12 Japon tayyaresi 
düşürüldü 

150 bin Çin askeri 
ihata mı edildi? 

Tokio, 10 (A.A.) - Domei A. 
jansının bir tebliğine göre, Hopei 
askeri harekat sahasında Japon 
orldusu yedi korgeneralle bunların 
kumanda ettikleri 150 bin Çin as
kerini ihata etrneğe muvaffak ol
muştur. Çin generali Tangenpo. 
nun kumanda ettiği dört Çin fır
kası imha edilmek tehlikesine ma • 
ruz bulunuyor. 

Şungink, 10 {A.A.) - Geçen 
- Cumartesi günü Siain şehrini bom 

Arnavutluk kralr Zogomm ab-
bardıman etmek istiyen 17 bom

lası Prenses Adile, dün sabahki 
bardrman ve 35 avcı tayyaresin

konvansiyonclle echrimi:ze gel -
den mürekkep bir Japon filosunu 

miş, kız kardeşleri ve eski kra. 
Lention civarında Çin hava kuv. 

lın yaveri tarafından karşılan . 
vetleri durdurmuştur. Yapılan 

mış, Perapalas oteline inmiştir. 
şiddetli bir hava muharebesinde 
Japonların 7 bombardıman ve 5 
avcı tayyaresi düşürülmüştür. 

ı•arıındnn c:ıknn milyonhu'Ca iş· 
sizlet'C iş hnlmak için harp !'n
nayiino ku\·,·ct ,·erdiler. Vakın 
bu şekilde hnrckctc getirilen 

Honkongk, 10 (A.A.) - Çin 
kuvvetleri Kaifeng, Hangşov ve 

bnrp snna~·ii ile ınilyonlarcn i-;;- Suşovdaki Japon mevzilerini mu-
iz iş lmldu. l<'akat işc;izlcl' or- hasara altına almışlardrr. Bir Çin 
ılnlıırmın ;\tırttttığı sill\hlnr hu tayyare filosu iki gündür bu mm. 
dcfn milletler arnsnıcln lmgiin- takal:iaki Japon kuvvetlerini bom
kii kırn~ız hnrlıin ilfuunn .-;cbep bar<lıman etmektedir. 
ohln. Bn kan ız hnrp clcvrcsinin Kiukinag'dan Nanşanga gitmek-
knnh harp snfhnsma geçme ine 
1-.e rule<•e hlr fell\ket kınkmn
nın bir tnrrırta pnrlnmnsı k!\fi 

gelecektir. 

te olan takviye kıtatmdan 3000 
kişi ve bir Japon mü.frezesi imha 
edilmi§ ve birçok harp lcvazmu 
ele gcçirilmiftir~ 

Londra, Sovyet:ıerin 
cevabını bekliyor 

Çemberi ayn bir işçi mebusun sualine cevap verdi: 

"Sovyetlerle ittifak 
imkansız değildir,, 

y a...-ısı 8 incide) 

Alman - Leh i Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü 
hududunda Motosiklet garışı 

Propaganda müca .. 

Kat~!'.eı~j (~~~fad~Jman tertip etti 
Ajansx bildiriyor: Gteixtııde Aı. Aynca 500 kilometrelik bir de 
mantara karşı fena hareketler de-

vam ediyor. Alman alehytan gu- b" •ki f •• b k ı k 
ruplar halkı Almanlara taarruza iSi e mu Sa a asi ya Pi aca 

(Devamı 3 iincüdc) (r a.tlSS 8 tıcide) 

Spor, Aşk, Cinayet ve Macera Hikayesi 

Cehennemden dönüş 

Bugiin ~ıinci saifamizÜa o'kuyunuz.~ 7 
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Bir ay eğlencesinde neler 
konuşulmuş 

Mareşal Göring 
Polonya hariciye 

Nazınna 
Ru&yaya taarruz teklif 

Zam görecek 
öğretmenler 

etmiş Liste Ankarada aynen 
Fransızca Patis ? Soir gazetesi-

nin Varşovadaki hususi muhabiri kabul edildi 
yazıyor: Şehrimlzdeki ilk tedrisat öğ-

Polonyanın "Trauscontinentale retmenlerindcn bu yıl kıdem 
Presse., Ajansı Faris muhabirinin zammı alacakların listeleri tes
neşrettiği bir haber Varşovada bit edilmiş ve tasdik edilmek ü
büyük bir akis uyandırmı~tır. Mu. zere Yardirektör Muvaffak U
habir bir av partisi esnasında Ma- yanık tarafından Ankaraya gö· 
reşal Göring'in Polonya ve Al. tilrUlmUştur. Vekfilet listeyi 
manyanın müştereken Rusyaya tetkik etmiş ve kabul etmiştir. 
hücum etmelerini Kolonel Bec'ke' Du yıl zam görecek öğretmen 
teklif etmiş olduğunu bildirmi tir. le rin sayısı diğer yıllara naza-

Verilen habere göre bu diplo. r an oldukça fazladır. Muvaffak 
matik av partisi 1938 Şubat ayı olan öğretmen .de cliğer yıllara 
içinde Rusya ve Varşovaya yan nazaran daha ç:oktur. Zam gö· 
mesafede bulunan Bialurcz'in meş r en öğretmen sayısr 900 dur. 
bur Beyaz Kale ormanlannda <Ya- ---o-
pılmıştır. Netekim Mö yö Beck Oskijdarda yeni bir tah-
bilfilıare Von Ribbentrop'u ve ya- ·ı b • J 
km bir mazide de Kont Ciano'yu sı §U esı yapı ıyor 
aynı yerde avlanmağa davet etmiş üskUdardn ycnfd~n bir bele 
idi. diyo tahsil şubesi binası inşası

na karnr verllmiştı. DUn bu bi
nanın temeli Vali ve Belediye 

Almanya Südet mmtaka.sımn 

ilhakını düşünmekte idi. Mareşal 
Görlng Çekoslovakyanın par- Refet tarafından atılmıştır. 

çalanmasmdan Polonyanm da hiç --o-
zahmete girmeden evvelce 1920 Bisikletle Bursaya 
senesinde Bolşeviklerin Polonya. kaçanlar yakalandı 
ya taarruzları sırasında Çeklerin Hasan ve Musa adında iki 
istila etmiş oldukları Teschen ve çocuk birkaç gün evvel Sultan -
Bohumin mmtakalarmı geri ala. ab.mette b1si1:tletçl Sırrrdan iki 
rak bu vaziyetten istifade edebi- bisiklet kiralamışlar, doğruca 

leceğini ihsas ediyordu. Bursaya kaçmışlardır. 
Bisikletçi Sırrı bisikletlerini MAREŞAL GöRlNG'lN 

TEKL1FI kendi başına aramağa çıkmış 

ve çocukları Bursada ele geçi
Mareşal Göring sözlerine şöyle rerek polise teslim edilmiştir. 

devam etmi§ti: Dun Sultnnahmet birinci sulh 
- Fakat biz birlikte daha bir· ceza mahkemesinde muhakeme 

!jOk hareketler .de yapabiliriz. Me- edilen Hasan ne Musa: 
eelft 'bir müddet sonra niçin Uk. - Biz bisikletleri kira ıte tut
raynayı ve Beyaz Rus Cumhuri. tuk. Parasını verdik. Bisikletle
yetini paylaşmıyalım. rlnl de teslim edecektik; deml<;ı· 

Mösyö Beck bu sözleri dinle- lerdlr. 
miş, sükUt etmiş ve mükUemeyi na.kim Raşid şahitlerin ça~ı-
başka mevzulara stirüklemiştir. rılmnsı için muha k e m eyi başım 

bir güne bırakmıştır. 
Va11ovada çıkan hükfimet ga· 

--o--

. öfkeli sarhoş 
zetesi "Expres3 Porany,. ajans 
muhabirinin haberini neşrettikten 
sonra, Mösyö Beck bu manalt sü
kutunu, Ukraynanın muhayyel Yolda iki kişinin yara· 
parçalanma planını Mösyö Bec'}c. !anmasına sebep oldu 
in bir cinayet olarak kabul ettiği HUsnU adında birisi evYelk: 
şeklinde tefsir ederek, Polonyanın gece sarhoş olduktan sonra mey 
asırlardanberi aynı topraklar için haneden çıkmış ve cebine bir 
üç devlet arasında taksim edilmiş şişe de şarap koymuş, yola dU
olduğuna işaret ediyor. zlilmliştUr. HUsnU şarabı yol-

EükUmet gazetesi Almanyanın da bitirmiş, son bir defa dik • 
bu siyasetini kabul etmenin im. mek isteyince şişenin boşaldı -
kansız olduğunu ve yann tarih ğmı görmüştür. 
karşısında hesap vermeğe mecbur HUsnU buna kızmış ve şişeyi 
olanların lıir memleketin hayatı- caddenin ortasma fırlatmıştır. 
na yapılan bu suikasdi nasıl izah Parçalanan şişeden fırlayan 
edebileceklerini bil!dirdikten son- cam paraçları o sırada geçen 
ra, Polonyanm böyle bir haksızlt- Leman Ye Cemal adında bir ka· 
ga asla razı olmryacağı neticesine rı kocanın ayaklarına isabetle 
varıyor. her ikisini de yaralamıştır. 
Aldığım hususi malUmata göre Bu yUzden dördUncU asliye 

Mareşal Göring Mösyö Beck'e bu ceza mahkemesine verilen Hüs
tek1ifi yaparken, Berlinde bulunan nU, dUn 3 gUn hapse, 1 lira da 
bir~ok Beyaz Ruslar ile esas üze- para cezası ödemeğe mahkfım 

rirıde anlaşmrş ve bir taarruz pla- edilmiştir. 

m hazırlanmış idi. Bu plana göre --o-
Südct1erin Çekoslovakya işinde Yugoslavyarun yeni 
oynadıkfarı rolü buralçla Beyaz elçisi ve başkonsolosu 
Ruslar oynayacaktı. Yugoılavyanrn Kahireye tayin 

Bu plan Kolonel Beck'in düşü. edilen sabık Ankara elçisi Acemo
nüşünde hiç de müsbet bir tesir viç'ten boşalan yere, mezkQr dev. 
yaratmadı. Polonyalılar hiç bir za. lctin Milletler Cemiyetindeki mü. 
rr.an i~in Ruslar ile müstakbel mil- mesili Suvotiç'in tayin edileceği 
nasebetlerini tehlikeye sokarak, yazılmışsa da, bunun ldoğru olma
Prusya hesabına çalışmağa mey- dığı anla~ılmalı:tadır. 
!etmediler. Dost devletin Ankara· elçiliğine, 
------------__.:_Yugoslav hariciyesinden Şumen· 
Dokumacıların di.inkü koviç'in seçileceği söylenmektc-

toplantısı dir. • . . 
El tezgahların.da dokunan do • Sabık Ankara elçısı Acemovıç, 

kumalarm standardı ve hepsinin Kabireye hareket etmiştir. 
ayni tipte yapılmasını temin et _ Diğer taraftan yeni Yugoslav 
mek için <iün Ticaret Odasında başkonsolosu Hac Corceviç birkaç 
Iktısat Vekaleti kUçük sanatlar güne kadar tehrimize gelecektir. 
müdUrU Necatinin reisliğinde bir Hacı Corceviç bunldan evvel 
toplantı yapıl~tır. Toplantıya Graç başkonsolosluğunu ifa et. 
bir çok dokumacılar iştirak et • mektcydi. 
mi3 ve bu husustaki fikirlerini Yugoslavyarun Ankara elçiliği. 

aöyleml§lerdir. Almacak kararla ne şür.&diki halde maslahatgüzar 
bü.tün dokum.alarm ayni tip ve

1
Jo1eviç ve başkonsolosluğa da mu

evsafta dokunmaları temin cdile.
1 
avin Vişaski vekaleten bakmakta· 

cektir. dırlar. 

w~lı-::g~~r~ 

Türkçe öğrenmi 
yen profesörler 

Yeni Üniver~ite ~adro~ 
suna alınnııyacaklar 
Maarif VekAieti önUmUzdekl 

Tam Balkan 
Antantı 

(YAZAN: H110lET 1\ICN1R) 

TAY.MİS gcı.zct~si son bir 
makalesinde Balkan an· 

ders yılı başından itibaren ün!· t.ım.ıua A\lrupanın mlnnettaı• 

Belediye süt işini 
yakında halledecek 
Günde 50000 litre süt tak'im eden 

bir fabrika kurulacak it i ti " d ğ. oldnğuırn ısüylüyor. Bu mJnne-vcrs eye yen a.Ye e ece ı 

profesörleri tesbit işine başla- tin hihnsrt.a Tüı·kiycye olduğu· 
caktır. Senelerce evvel İstanbul- mıştrr. nu kim tnkdir etmez. Çünkü o 
da belediye tarafınldan bir şirket Kadroya aynı zamanda. yeni antant fikı·ini Tü.rkiyenin Ebc
kurulmuş, fakat az bir zaman son. doçent ve asistanlar da iH'ı.ve e- dı nunisi Atntürk ortaya atmış 

Belediye süt işini kısa bir za. 
manda kati olarak halle karar ver· 
mİ§tir. Ankara Ziraat Enstitüsü 
profesörlerinden Linhtberg ile ar
kadaşlarından mürekkep komis. 
yon ve aynca belediye istişare he. 
yeti süt meselesi üzerirtde etüd. 
ler yapmakta.dırlar. 

Ankaradan gelenler son gün· 
lcrde istanbula civar 'kazalarlda 
ve Trah-yada tetkikler yapmışlar
dır. Bugün de Usküclar köylerinde 
incelemeler yapacaklardır. 

istanbulda gUnde 50.000 litre 
süt istihlak edilmekteldir. Komis. 
yon bir .süt fabri1cası kurulmasını 
silt meselesinin halli için en esaslı 
çare olarak görmektedir. 

Bu fabrika günde 50000 litre 
silt aterlize edecektir. Bilahara 
halk temiz sUt gördükçe İstanbul. 
da istihlak artacak, o zaman fab
rika günde 100.000 litre süt ta'. 
kim edebilecektir. 

Fabrika buna göre inşa olu.na-

Yaz tarifeleri 
Devlet Demiryollarında 

15 Mayısta tatbik 
edilıyor 

DHlet Demiryolları Sirkeci 
hattında 15 Mayıstan itibaren 
yaz tarlfesmin tatbikine başlc
yacnktır. Bu tarihten itibaren 
Avrupa ekspresleri sabahları 

saat 6.40 da gelecelc, akşamları 
LO da hareket edeceklerdir 
Konvansiyonel trenler! de ge· 

ne sabahları 7.20 de Sirkeciye 
muYasalllt edip, akşamları 10. 
35 de kalkacaklardır. 

Bu suretle lstanbul - Edlrnc 
seyahati 12 saatten 9 saate in
mektedir. Her gün Sirkeclden 
Edirneye 1.-l5 de bir tren kal
lrncak, ı 7.24 de Edlrneyc vara
caktır. 

Gene her gUn 8.45 de Edirne
clen hareket edecek bir tren de 
ı 7.25 de Sirkeciye gelecektir. 

Sirkeci - KüçUkçekmcce ban
liyö hattı yaz tarifesi de 15 Ma
yısta merlyete girecektir. Tari
fede Sirkeciden sabahları Yeşil
köye ilk tren 6.20 de KUçUk
çekmcceye ise 7.18 dedir. Ak
şamları Sirkeciden Çekmeceye 
21.20 de ve Yeşilköye 24.30 da 
son tren vardır. 

Yeşilköyden sabahları Sirke· 
ciye ilk tren 5,6 da, KUçUkçek
meceden ise 6.17 dedir. Pazar 
gUnleri Sirltecl • Florya arasın
da sabah ve akşam llft.ve posta
ları kaldırılacaktır. 

-o

Alman gaz vapuru 
Şarköyde karaya oturan Al . 

man ga.z vapuru dört gündenberi 
hlla kurtulamamıştır. Vapur ge. 
mi kurtarma. şirketinin yarslımı· 
nı kabul etmemiş ve kendi ken. 
dine kurtulmağa. çalışmıştır. Fa. 
kat kumluğa iyice oturduğundan 
kurtulması mümkün olamamak • 
tadır. Vapurda 9000 ton gaz yük. 
l'\ldi.lr. 

--o-

Dikilen ağaçlar 
Bi.lyilkderedeki fidnnlıkt:ı.n 

muhtelif kimselere ve mliessesc
lere 42230 fidan dağıtılmıştır. 

Bunun bir kısmı paralı, bir kısmı 
para.sızdır. Bundan ba.'.}ka Hay. 
darpaşa. lisesinin önüne 1500 a
ğaç, Beyko~ 500 çam dikilmiş. 
tir. 

-0-

Prost geliyor 
Şehir mütehassısı Prostun iki 

gUn zarfında şehrimize muvasa. 
latı beklenmektedir. 

ra dağılmıştı. dile~ektir. \C miinıkiin olanı yapmıştı. 

Verilen malUmata göre o zaman Univcrsite profesör kadrosu Gene Tnymls, bu antanta 
bu şirket sütleri pamuklardan önlimllzd ekl de rs yılı başında Ilulgcıri~tanm da. ıdrerek tam 

i b• ';'Cklinin ,·erilmc ... t Jiizunıundaıı süzmeye te11ebbü$ etmi~, işin ba. yen ır f)ekll ala<'aktır. :Mevcut 
f J.t 1 ği bııhscdi~ or. şına işten anlayan kimse getiril- pro esur er arasında de şme 

memiş, bundan başka belediye de yapılacaktır. Bu t omcnninln de bidayettcn-
csaslı bir şekilde yardım etmedi- MUkıwclo htlklimlerine gfüe, beri tnhakkukunn. en çok gayn~t 
ğinıden şirket çabuk dağılnuştrr. tll r lrçe öğr<,mm13yC' n profesörle r cdeıı hic; ı;;iiplıcsiz Tiiddyedir. 

Bele.diyenin iştirakiyle yeniden 
kı.:rulacak bir şirket veya idare 
geçmişteki muvaffakiyetsizliği göz 
önüne alarak çalışacaktır. Bilhas
sa belediye geniş miktarda maddi 
yardımda bulunacaktrr. 

Diğer taraftan istişare heyeti 
de IstanbuMa bir süt fabrikası ku. 
rulmasını tavsiye etmektedir. Bu 
heyet .de İstanbulda bir fabrika ve 
bundan başka üç mahalde tasfiye 
yerleri bulunmasını .münasip gör. 
mektedir. 

Köylü elbiseleri 
Milli Şefin direktifleri 

yerine getirildi 

k a droya ithal edilmiyecekle r - \~e öyh· ümit ed.lyonız ki biitiin 

1 mruıaslyle tekemmül etmiş. hir d r. 
Cemaat okullarına P.nU.;:an antantı. yeni Türkiye

nın İkinci Rclslcumhuı·u Jsmet 
yardım ln.)ııft'niın munzam muvaffııkı-

Ekalliyet okullarından cema-
at mektebi olanlarına her yıl 
vilAyet husust idare bUtçesin -
den muayyen bir yardım yapıl
maktadır. Bu yıl da buna alt 
tahsisat ayrılmıştır. Yakında o
kullara tevzi edilmeğe başlana-

caktır. 

yctlcrl nrıı.-.ma gJrcccktJr. 

)} 

Peyami Safa ve 
Yeni yetişenler 

P EY .ıUIİ Safa arkadaşımız 

Snit Faik'm son çlkan 
• l fıikAyc kitabı ''Harruç" için pek Maarif müfettı§ ik 

giizel bir yazı neşretti. 
kadrosu takviye ediliyor Salt Ii'aik 11Vakrt" karilerinc 

Maarif VckAleti orta tahsil çoktandrr maliinı olan bir kabl
müesseselerinin çoğalması Uze- liycttir. Fakat aynca Peya~ 

rtne bunların teftiş ve mUraka· mi Sata gibi mfişkllpesend bir 
be vazifelerini yapacak mUfet· kalem ehlinin hnkiki sc>mpatisi
tlşlik kadrosunun da takviyesi- nl knznna.bilmesi, elbette kayda 
ni uygun görm\lş ve hazırlıkla- lUyik görülmek lll.zımgelir. 
ra başlamı:;ıtır. Şura.•mu itiı•af etmell ki Pe-

Kndroya yeni 1 o kadar u • yamı Safa, ehemmiyetle tetkik 

mum müfettiş iıttve edilecelr - ettiği edebi istl<ln.t <lıı, arrulığı

Milli Şefimiz İsmet lnönilnün 
emirleri üzerine Sümer Bank 
fabrikaları tarafından 'köylüler 
için hazırlan.an ucuz tipteki elbi
seler dünden itibaren İstanbul • 
daki Yerli Mallar Pazarlarında 
satışa çıkarılmı§tir. Bu elbiseler tir. Bu müfettişler tanınmış ve 
devlet hesabma imal ~ekti .ı*alekte muvaffak olmuş lise 
ve maliyet fiyatına köylülere sa. mlidUrlerl arasından seçilecek-

nı buluyor ve bnlduğumı bcllrl· 
mokle o lsthlaclm şlihret ve şu
mliliine bir şey na·rn ediyor. Bn. 
haytrlı bir iştir. 

tılarak 11iç bır kar alınma.ma :.tir. 
Peyruni Anfamn yapama<lıft• 

bir iş ''arsa, ~hhrl!tlcrt bntırn

mndığıdır. Buna ~a zaten lüzum 
yok. 

dır. Hazırlanan elbiselerden mU • 
him bir kısım dün akşam Anka· 
raya gönderilmiştir. 

Köylü elbiseleri Sümer Bank 
satış mağazaları olan yerlerde bu 
mağazalarda satılacak ve diğer 
yerlerde de Ziraat Bankası şube. 
leri tarafından köylülere verile • 
cektir. 

Yine Milli Şefin direktifleri ü
zerine köylü için Amerikan be. 
zinden çamaşır, dirilden gömlek 
ve Beykoz fabrikası mamulatın • 
dan da bot ve iskarpin olarak iki 
çeşit ayakkabı yapılması karar· 
!aşmış, faaliyete geçilmiştir. Bey. 
koz fabrikası, imaline başladığı 
bu ayakkaplardan bot olanlarını 
310 kuruştan ve altı çift olarak 
yapılacak iskarpin tipini de 190 
kuruştan satacaktır. Halis köse. 
leden ve çok sağlam yapılacak bu 
ayakkaplar memleketin lıer ta • 
rafında ayni fiyatla verilecek ve 
hiç bir k:ir almmıyacaktır. Bun. 
dan, başka köylü tipi kasket ve 
çorap imali için de tetkikler ya. 
pılınaktadır. 

---o-

üniversitede genç· 
lik teşkilatı 

Faaliyet gelecek seneden 
itibaren başlıyacak 
Üniversitede kurulmasına 

karar >erilen gençlik t.eşkil1\tı 

programım hazıı·ıamak üzere 
Rektör Cemil Bllsclin başkan-

lrğı altında dekanlardan mtite
şekkil komisyon çalışmasını ta
mam lam ıştır. 

Hazırlanan talimat.nama ve
kA.letin tetkikine sunulmuştur. 
Fakat bu yıl tedrisat sonu gel· 
nıesi ve imtihanların da başla
ması dolayıslyle birlik faaliye
tine gelecek yıl başlıyacaktır. 

O zamana kadar bUtUn teşki· 
ifil hazırlıkları ikmal edl1mlş o-

( Kısa haberler ) 
• Sorbon üııiversilesl, Türk edebi

yat tnrihi profesörü Kars Mebuım Fu· 
ad Köprülii'ye fahrl doktorluk paye
si verıuişlir. 

• BugünlcrıJe gelmesi ~klcnen şe· 
hir miılelı:ıssısı Prostun, hazırladığı 
imar planının lıeniiz alaknrlar mn· 
k::ıınlarca tasdik edilmemiş olması 

dolnyısiyle hareketini tehir elliği 
sö) lenrııcktedir. 

• Ilillıassa son zamanlarda cadde· 
lci-de dilencilerin çoğaldığını gören 
Vali ve Belediye Reisi, huna mani ol· 
mak üzere belediyede bir büro kuı
muştur. Biiro memurları üç günde on 
üçü çocuk olmak üzere 50 dilenci 
yakalamıştır. 

• 1stnnbulun imarına üç ı;cnede 
harcanacak para, belediye ve vi!Ayel 
rcvkalilde lıütçeleriyle 20.000.000 If· 
rayı bulacaktır. 

• 15 Mayısta İnhisarlar İd::ıresi pi· 
ynsara kolonya çıkaracaktır. Bu ı~o· 
lonyaln.r derecelerine söre fiyatıardll 

--------~---- satılacak ve muhtcllC esansları ha"l 

ğe üye olarak kaydedilecektir. 

lacak ye bir eylUlden itibaren 
faaıtyete geçecektir. 

Her talebe bili\. istisna birl~· 

2 Ç b ~p b bulunacaktır. 
Belediye - arşam ·ı erşem · c. tstanbul defterdarı Şevket, rnall 

Kooperatifinde ;; 10 MA"\1s l/ ıı MAYIS işleri tetkik etmek üzere Silivru·c 

Belediye kooperatifinde yapıl. - • 1"· kk · k - hri' 
- 2" Rcblül'ev. rt Rcblül'ev gitmiş, şehre clönmüşliir. 
.... rı hızır 4 hızır ur· ·uşuna gırme - u:ıcre şc 

makta olan incelemeler devam e. I=-=======-===~-===-=--=-=- mizdcn müracaat edenler rı.rasınd9 

diyor. Bazı ortaklardan fazla pa- V k ti ı v I" v E yapılan muayenede bedeni ehliyeti 
ra alındığı, baztlarmdan da. tah. 

8 1 
er _::.:.:.:: _::. 1~ haiz olnn 230 gene haziranda staifl 

silat yapılmad.Igı- görülmüştür. GOne• ~ başlayacaktır. ·48 93! 447 932 _____________ _..,,, 

Fazla alınan paralar sahiplerine ooıe 12 ıo 4 M 12 10 4 5"i Eminönünde istimlak 
ikindi ,, " 8 ~ geri verilmektedir. 10 5 8 51 1'' ı 6 M EminönUnde Balıkpazarı ııır 
Ak••m 191'l 1200 mm 1200 1' 

-o-- Vetsı 21 02 148 21 03 1 48 zmdaki dUkkftnlarm istiı:nlfı 
Vilayet namına gelen imsak 847 7B3 Hli 74JJ muamelesi ilerlemel(tedir. tttl 

ziraat aletleri dUkkA.nın parası bankaya ya.ti' 
------------- rılmıştır. Buradaki mescidin d0 

Vilayet namına Avrupadan dün 15 Yıl Evvel Bugün Evkaftan istiml!\.kine yakıııd" 
50 selektör, 30 tohum makinesi 
gelmiştir. 12 adet selektör de da
hilde yapılmaktadır. 

-o-

Kartalda Antep Fıstığı 
dikildi 

Ziraat müdürlüğü Kartal ve 
Büyükadada Antep fıstığı ek. 
tirmiş, ve mandalina. bahçesi te. 
sis etm.Jştir. 

Amerikalı Balıriye Binbaşısı Brdis· başlanacaktır. 
pipcberge dönüşünden sonra kıılbu --o- , 
şimaliye icra ettiği Jıaua seyalıati Pi • ·~ 1 t• 
hakkmda beyanatla bulunarak şimal aj ve gazıno tarue e i• 
kııtbunda 3 devir yaplıjjını ve kutup Pl!jlarla içkili gazinoların :,. 
noktasına tayyareden bir ccmahiri yn.tıarı belediye lktısat mudl ıı. 
mütleflka bayrağı almış oldıı(jıımı ve lUğU tarafından yeniden gözde, 
burasının Amerika11a alt olduiJunu geçirilmiş, bunlarda tenzil~ 
isbal eden uesaiki bir sandığa J.:oua- yapılmasına karar verilmiştif· 
rak kutup noktasına f ırlattıfjım söy· t,ıı· 

Tarifeler haziran başına J' lemişllr. Kendisi Amerika Relslcıım. 
bura tarafından tebrik edilmiştir. dar tasdikten geçtrllecektlt· 
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llktedrisat öğret-
'ttlenleri meslekten 
niçin agrılıgor? 

Alman - Leh 

hndudunda 
(Baştarafı 1 incide) 

davet etrr.ektedir. Lehliler Alman. 
ca kcmuşanlan, Alman mektebini, 
Alman teşkilat binasını taşlamış
lardır. Bütün pençereler kırılmış. 

Prens Pol 

Roma da 
Roma, 10 (A.A.) - Prens Paul 

ve Prenses Olga. Roma istasyo
nunda İtalya kralı ve kraliçesi, 
B. Mussolini, hükumet azası ve 
kordiplomatik tarafından karşı. 

lanmıştır. 

Yazan: H. Bedrettin Ülgen 
fata.tıatik umum mUdUrlUğU 

eketin muhtelif sahaların • 
faaliyeti gösteren bir küçük 

tiatık yıllığı çıkarmışt1r. Bu 
· tetkik edenler, istedi~:leri 
malO.matı en doğru b!:- şe. 
yazılmış olarak bulabile • 

rdir. Yıllıkta memleketimi 
kUltür vaziyeti de tesbit e • 
·, bulunuyor. llk, orta ve 
k tahsil mUesseselerinın sa. 
, talebe mikdan ve bu mü. 

lerde çalışan öğretmenlerin 
~ide aynca gösterilmektedir. 
eınıeketimizin her yanında 

artışı ve talebe çokluğu, 
Ue karşı gösterilen allka, 

uniyetle kaydedilmiştir. 

bizim bugün burada bah. 
k ve Uz.erinde durmak h!te
. nokta: llk tahsil mües • 

lerinde çalışan, ilk okul öğ • 
enlerinin mesleklerinde uzun 

~ .. 
..et kalmıyarak meslekten 
ılınalan mevzuudur. 

te?edilen yıllıkta öğretmen 
lı 932-33 yılında 15064, 933 
te 15123, 932-35 te 15102, 
6 da 14949, 936-37 de de 

98 olarak gösteriliyor. 

ile birlikte faaldir. Teneffüste, tır .. 
sınıfta, kütüphanede, yemekha .1 Königzhuette de de Alman ev
nede, hep beraberdir ve onlarla 1 terinin bütün pcnçereleri taşla kı
birlikte konuşur, oyun oynar; rılmıştır. Plese ~e de birçok taş. 
arkadaşlık vazifesini de görür. ~-ınlıklar kaydedılmektedir. 

İlk tahsil mecburiyeti karşısın. Varşova, 10 (A.A.) - ''Kurjer 
da yalnız türkçe dilini bilen ço. Polsky,, gazetesinin bildirdiğine 
cuklarla meşgul olmaz. İlk okul. göre Almanlar Polonya hududun
lara kabul edilen, ermeni, rum ve da kain Bogumin civarına muaz. 
musevi ekalliyet vatandaşları da zam hoparlörler yerleştirerek Hit
ayni çevre içerisine alır. lercilik propagar~ası yapmakta
Türk dilini ve kültürünü öğret - dırlar. 
mek suretile milli bir ödevini da. "Garp Polonya Birliği., de Leh 
ha yapar. hududuna aynı büyijklükte hopar. 
Öğretmenin mesaisi okulun lörler koyarak ''Polonya ve Al-

tatilinden sonra bitmiş değildir. manya hududunda,, mevzulu bir 
Bundan sonra akşam çalışması • konferans neşretmeğe başlamıştır. 

Roma, 10 (A.A.) - Saat bir. 
de Villa . Madama'da Kont Cia. 
no, Yugoslavya hariciye nazırı 
Markoviç'in şerefine bir öğle ye. 
meği vermiştir. 

Roma, 10 (A.A.) - Mussoli -
ni öğleden sonra l\larkoviçi ka. 
bul etmiştir. 

Roma, 10 (A.A.) - Prens Paul 
ile Prenses Olga, öğleden biraz 
sonra Quirinal sarayından çıka. 
rak Villa Savoie'ye gitmişler ve 
saat 12,30 da kral ve kraliçe ta. 
ra.fmdan şereflerine verilen ziya. 
fette hazır bulunmuşlardır. 
------

na başlar. Ertesi günü vereceği Leh gazeteleri, hududu geçerek köylüleri arasında vukua gelen 
dersin planını hazırlar. Okutaca. kargaşalıklara ıobcbiyet veren bir çarpışma neticesinde 3 Litvan
ğı bahisleri bu derslerde kullana., Polon yadaki Alman ekalliyetine yalının öldüğü.ıü bildirmektedir. 
cağı ders vasıtalannı tesbit ve mensup birçok kimselerin tevkif Köylüler, Alman komiserliğine 
kaydeder. Okulda olmıyan ders edildiğini bildirmektedirler. 30 Al gıda maddelerini vermek isteme
vasıtalarının 'flÜhim bir kısmını man mutelif hapis cezalarına mah. mckte idiler. Köylüler bir alay 
dıpndan tedarik eder; yahut kum edilmiştir. te1kil etmişlerse de polis silih kul. 
kendi hazırlar. Diğer cihetten Leh matbuatı lanmak suretiyle bunları dağıt

llk okul öğretmeninin okul - Alman polis kuvvetleriyle Doviliai mıştır. 
daki bu çalışmalarından başka 
memleketin muhtelif kalkınma 
if}erinde rotu vardır. "Zehirli gaz 
lardan konınma., çarelerini hal -
ka öğretir, "nüfus sayımında,, ve 
"intihap işlerinde,, vazüe alır .. 

Romen mim bayramı dün büyük 
tezahüratla kutlandı 

Potemkin 
( B~tarafı 1 i11cfdc) 

Varşova, 10 (A.A.) - Beck -
Potemkin mülakatı, yalnız 1ngil. 
t~e ve Fransa tarafınian Sov -
yetler Birliğini bir Avrupa harbi 
halinde komşularını garanti et. 
meye sevk için yaptıkları gayret. 
!er münasebetile değil, ayni za. 
manda Sovyet - Leh münase • 
'Jetlerinin normalleşmesi için bir 
sembol olmak itibarile bugünkü 
vaziyette büyük bir ehemmiyet 
kazanmaktadır. 

Nadiren Milletler Cemiyetinde 
vukubulan Litvinof - Beck gö. 
rilşmeleri bir tarafa bırakılırsa 
bu mülakat iki memleket harici
yesinin başında bulunan zevatın 
1934 şubatındanberi yaptıktan 
ilk mülakattır. 

Salahiyettar mahfillerde gö. 
rüşillen meselelerin mahiyeti hak 
kında sıkı bir ketumiyet muha . 
faza edilmekte olmakla beraber, 
mülakatın bir saatten fazla sür • 
mesi iki devlet adamının beyne!. 
milel vaziyeti Sovyet - Leh mü. 
nasebctleri zaviyesi içind(\ geniş 
bir tetkike tabi tuttuklan ve bir 
taraftan Sovyetler Birliği ve di
ğer taraftan Baltık memleketleri 
ve Romanya arasındaki münase. 
betlerin mevzuu bahso1duğunu 

tahmine imkan vermektedir. 
lki hükumetin son İngiliz tek. 

lifleri hakkındaki karşılıklı hat. 
tı hareketleri de şüphesiz uzun 
uzadıya tetkik edilmiştir. Bu hu. 
susta itilA.f geklinde btr karar ve. 

rakamlara göre, ilk tahsil 
eninin aayısı son iki yıl 
iki Uç bin kadar azalmıı. İfte, bir ilk okul öğretmeninin 

çalı§lllasma toplu ve etraflı bir 
bakıı! 

.. rilmediği anlaşılmaktadır. 

POTEMK!NlN BEYANATI ıa_ \'aziyetin bugün halledilme. 
""Qın gelen en mühim kWtUr 

lelerinden birini teıkil etti. 
hangi maarif mtlııtesibi 
edebilir. 

• • • 

tık okul öğretmeninin bu ça • 
lqm.alanna mukabil eline geçen 
Ucret başlangıç yıllannda vergili 
olarak 52 liradır. Her yıl milte. 
madt murakabe ve teftişlerden 

sonra da ilk kıdem zammı görür. 

Varşova, 10 (A.A.) - B. Po
temkin, nasyonal partisinin ga • 

• zetesi olan "Curiyer Varszavski,, 
ye verdiği bir beyanatta ezcüm. 
le demiştir ),, : 

-,ılrit-.............. _ .... .,~ a..,a> ırJ1 •••lelltit;ll1- ' 
"ğj • lan bir ilk tedrisat 61~ he seviyesine gelen her 
ı._ Uk tahsil terbiyesini al- kıdem zamlan muntuam veril • 
tt- dig~ i takdirde eline geçecek ücret 

~~re ilk okula tevdi edilir. 
0 60-70 lira arasındadır. ona yalnız bilgi vermek. 

ı; ayni zamanda çocuğu llk tedrisat öğretmeni vilayet 
~t programının tesbit et. husust idare bütçesinden maaş al. 
l>renaip ve hedeflere göre, dığı için tahsisat olmadığ1 za- Bükreı. 10 (A.A.) _ Milli 
etıı bir cumhuriyetçi, dev . manlarda kıdem ve mesken tah - Bayram münasebetiyle Bükreş d. 
~ılApçı, halkçı, milliyetçi sisatlarmı da almak Uz.ere aynca bannda kiin Cotroceni'de Kral 

birer tam yurtta~ yeti(' • beklemek mecburiyetindedir. Karolun huzurunda büyük bir ge-

mühim miktarda harp malzemesi 
iştirak etmiştir. 

Dün şehrimizdeki Rumen kon
solosluğunda ıda merasim yapıl. 
mıı, konsolos bir nutuk söylemiı· 
tir. 

e Çalışır. Meslekte ilerleme noktumdan çit resmi yapılt:mttır. Geçide 30 
' anne eefkatinden yeni önü kapalıdır. Ancak öğretmen, bin asker, birçok tayyareler ve 

olan çocuk ilk defa ya.. başöğretmen ve maarif memuruı--------------------------
bwanıarla karşı karşıya olabilir. Başöğretmenlik ve ma. 

\te onların gösterdiği yolda arif memurluğundan alacağı Uc. 
k. mecburiyetinde kalır. ret ise 10-20 lira arumdadır. 

ı..~~lk. kmdaki bilgileri alma- İlk okul öğrtmeninin gerek ça. 
ı..~ lıgma ve gerekse bu çalışmalarm-

tahsil hayatına alııtır. dan sonra elde ettikleri kazanç 
0~a;ı aevdirmek, onu bize ilk tedrisat öğretmeninin 
~ ınef'kUre gayelerine gö. içinde bulunduğu geraiti ve mes. 
~ ek vazifesini tu.erine lekten aynlmalarmm sebeplerini 

Okul öğretmenidir. Öğ. gösteriyor. Bu vaziyet karşısın • 

Görüp Düşündükçe 
~~- ~-......... 

Ankara enstantanelerinden 

Ankarada otobüs 
' Çocuğa lazım olan ilk bil. da alınacak tedbirler iki noktada Ben, tekerlek ve karoseri bakımından tam bir otobüs babilı 
~k üz.ere; pedagoji, ter- toplanmaktadır : olan 1stanbuldan geldiğim için, Ankaranmkilere bayıldım doğrusu. 
' her gün değişen tedris 1 - tık tedrisat öğretmeninin Orada otobüs, buranın şu berbat, intizamsız işkence makine. 
ıa~ iyi bilmesi ve tatbik refahını temin etmek, Icıine hiç benzemiyor. Günün hangi saatinde olursa olsun başdu-
-cımaır. 2 - Kendisine yükselme imki. raklarda araba buluyorsunuz. Orada "dolmuşa adam!,, yok. Ora. 
~t mUesseeelerinde nı vermek ve mesleği cazip bir da dümenler saatin, dakikanın elinde. 
~i yalnız bir ders okut- hale sokmak! Otobüsler, Rus yapısı kısa, geniş tekerlekli ve hep bir yapL 
·~ ilzerinde ihtisas ya - tık tedrisat öğretmeni, öğret. da. Panl parıl. tertemiz şeyler. Bindiğiniz zaman burada olduğu 
't letmek mevkiinde de - men olmak noktasından bir çok gibi, dizleriniz çenele'i-inize tırma~ıyor, küfede seyahat etmiyor. 
tt'rbiye ve tedrisini deruh. ihtiyaçlara sahiptir. Bu ihtiyaç. sunuz Rahat, bol ve sağlam yaylı kanapeler, sizi taUı bir sallan
'1.lııııfın bütün derslerini ları okutmaktan başka yeni ter. tı ile kucaklıyor. 

>et lniikelleftir. Bu mü - biye ve tedris sistemleri takip Bunların oturacak yerleri, İstanbul otobüslerindekiler gibı 
~ 0nu bütün derslerin etmek, iyi yaşamak ve giyinmek 1 hırçın değildir. Ne tavan, yumruk olup tepenize iner, ne döşeme, 
~' terbiye sistemlerini öğ. mecburiyetindedir. B~la~ ~o~- ı bozuk kaldırımlara kızarak size tekme atar. . 

!necburiyetinde bırakır. san.sız olarak yapabılmesı ıçın Asfalt düzlüğünde bunların hiç biri yok. Arabalar yepyenı. 
~ talebeye bu bilgileri bugün aldığı ücret kM'i değildir. tniş ve binişlerde telaş, çalkanma görünmez. Duraklar, insandan 

':"-~az çocuğun muhte- .. Kendisine ~eslekU: yU~~lmek dalga kıranlarla kuşatılmamış. 
~ ~ sıhhi vaziyetini u.zere ilk tedrisat müfcttışı ol • Şoförler, biletçiler efendiden adamlar. Onların kılıkları da 

a.ı. tteıer tanzim eder. Ço. mak, yüksek tahsil takip edebil. sürdükleri arabalar kadar derli toplu. 
-.qlı.tı n--n·ncıe go··rdu'·gu··· k · k"nl k "Ik 

wr.e me ım a arını verme ve ı Ankarada dolaştığım müddetçe, hep bu İstanbul otobüslerini 
\t'li'hıt buraya kaydeder, ta. tedrisat mesleğini bu suretle ca. düşündüm; hele Keresteciler _ Eyüp arasında işleyenleri hiç ak. 

haberdar kılar. .zip bir hale sokmak zaruridir. ~u lımdan çıkaramadım. 
1>t ıu ' &yol r.amanda ta.le. s~tl~. ~ealekten ~klaşmak ıs. Bu yolda güya on bir araba vardır. Fakat her gUn bir kaçı
~bah.tla.r vermeğe de ça. tıyen .. ogre°?enlerın bu ayrılma- nın yolsuzluğu görülerek piakalan sökülür. Mühendisler, motör. 

it. a:ua.şeret kaideleri • lan on~enmış ve mesleğe d~a lerinde tıknefeslik bulur, fen heyetleri, onlan zaman Y.a.man kı. 
~bit öfretmen itini hiç sı1? ~aglarla bağlanması temın 1 zağa çekerler. O semtlerde iı;i olanlar kimseye söz veremezleF. 
~"1taaı kullanmadan edılmış olur. . . . Dairelerine vaktinde yetişebilmeleri de hemen hemen bir harikadır. 

'- ı.t'1.,,J9 leve aeve yap- Sayın Maarıf Vekıli Hasan Alil Ankara otobüslerin.de İstanbul için hem alınacak ibret, hem 
a .. ~-~~k ?lur. Yilce~ ve ıakmda ~op~n~ca: olan imrenilecek bir örnek var. Oradaki intizam, dirlik düzenlik, bu işi 

'a.::"1'1 daıı eru~-~rse b&.1 • ~_ıfdi~kkasmın l er .. a e ı:lı v:·ı tediyenin ele almasından doğuyor. Tereddüde lüzum yok. Biz de 
:~ ır .... - .. ua.n:n akşam -yeti ate 8 acagı m a • "'yle yapalım! Hakkı Sülwı Gez.gin 
~ öı:retmen talebe iaktır. 

Ankarada yaptığım görüşme • 

··~.PU~~~~ ~eTer, sut&Uiı- ta yesine 
yardım edecektir. B. Gaf enko ile 
yaptığım görüşmeler, Sovyetler 
Birliği, büyük dostumuz Fransa 
ve Türkiye de dahil olmak ür.e -
re tam bir seri devletin sulhiln 
teminini ve tarsinini istihdaf et
tiği hakkındaki düşüncelerimi te. 
yit eylemiştir. 

Polonya - Sovyetlcr Birliği 
münasebetleri hakkında da B. Po 
temkin §unları söylemiştir: 

Ekonomik münasebetlerin in -
kişafı, iki memleketin menfaati 
iktizasındandır. Polonyanm sul -
hün organizasyonu faaliyetinde. 
ki rolüne bUyUk bir ehemmiyet 
atf eylemekteyim. 

Varşova, 10 (A.A.) - Potem. 
kin saat 16,45 de Moskovaya ha. 
reket etmiştir. Potemkin gaze • 
tecilere beyanatta bulunmaktan 
imtina etmiştir. Bununla beraber 
Varşovadaki Sovyet mahfilleri 
Potemkin - Beck görüşmelerin. 
den memnun görünmektedirler. 

Geçenlerde vefat eden na 
mağHip Türk ~hlivanı Kurlue 
reli namına, Beden Terbiyesi u
mum mUdUrlUgU tarafından bir 
kemer yaptırıldığını ve bu ke
merin - bu seneden itibaren -
Kırkpınar gUreşlerlni kazanan 
başpehlivana verileceğini evnl
·e yazmıştık. 

Umum mUdUrlUkce kemerin 
yapılmasına memur edilen Be
den terbiyesi Jstanbul mıntaka· 
sı bUro şefi Halit TUccarbaşıof
Iu tarafından şehrimizin tanın
mış bir kuyumcusuna sipariş e· 
dilen yukarıda resmini gördU· 

Günlerin Peşindent 

Çemberleme 
Jngiltere, Lclıiıstan, Roman· 

ya, Yunani tan gibi memlcket
lcl"in rıuu·uz kalacağı >eni bir 
taarnız ihtimaline .karşı garan
ti 'erdi. Uir tnrartan da Fran
sa, Uus) a gibi de\ Jetler ile ko
nuışarnk bu gıu·arıtl esasına p 
re Alınan> ıı 'c 1tal3 anın tchdi· 
il altma gfren memleketler ile 
birlikte ısulh cephesi kuru) or. 
Sulh cephesi kuı·maktau nıak

.sat ~ullm muhafaza etmektir. 
Bımda ne ı\hnan)a3a, ne de t
tal3a3a karşı bir taarrua fikri 
>oktur. Uizinı samlmi gorüşü
müş budur. 

Halbuki Almanlar \e ltal
> anlar İngiltere tarafından ku· 
rulan bu müdafaa cephesinin 
kendllerl için bir ~enıbcrleme 

hnttkctl olduğunu ld<lia ediyor
lar ,.c bu memleketlerin bütün 
neşriyat 'asıtalan bu i<ldl&J'I 
diin3 U) a > 11) ma~a çalısı3 orlar. 
Jlu &uretle taarnız ihtimaline 
karşı korunma tedbirleri alan 
memleketleri bllllkls Almanya 
va İtAlyaya taarnız için hazırla
nır gibi göstermek istiyorlar. 

1914 harbinde hangi tarafm 
müteca\iz ohlnf.'"lı hala tarihçe 
münakaşa mc,zuu olan bir me
seledir. Fakat bu defa >eni bir 
harp tıkacak olursa artık müte
<'a\ izi erin tarih mü1 acehcslnde 
mesullyctlerlnl gizlemelerine 
imkAn kaim•> acaktır. 

HASAN KUMÇAYI 

Demiryollan bütçeıi 
Meclise verildi 

Ankara, 10 (Husus!) - Dev
let Demlryolları Umum MUdUr
lUğU bütçesi Meclis ruznamesl
no alınmıştır. Bütçe encümeni 
mazbatasında umum mUdUrlU
ğün 1939 malt yılı varidatı 938 
yılı için tayin olunan varidata 
nazaran 3.340.600 llra razlasly
Je 39.130.000 Ura olarak teıblt 
edilmiştir. L~ylha esaslarına 

~öre devlet dcmiryolları me· 
ınurları ve mUstahdemlert için 
talimatname hududu dahUlnde 
kalmak şartiyle haftada bet ve 
ayrıca senede 300 klloyu geç
memek t!zere getirllecek erzalC 
ve eşya ile f'Ylilere senede 2000 
ve bekArlara J 00 kiloya D\Unha· 
sır olmak nzere getirilecek mah 
rukat meccanan naklolunacak· 
tır. 

İşletme umum müdUrltıftı la· 
tasyonlarda inzibatı temin ne 
mükellef olan polis ve jandar
malara idare binaları mnsatt ol
duğu takdirde meccanen yer 
verilecektir. 

Ziraat Bankaıı i~lıiı 
Ankara, 10 (Hususi) - Zi

raat Bankası idare meclisi Aıa
Iığına. eski Antalya mebusu T~v 
Clk Nazif 600 lira ücretle lntl· 
hap edlldJ. 

ğUnUz bu kemer, gerek şekli ve 
gerekse~ apılı ilıbarl) le cWden 
fevkalAdedlr. Tamamen altın
dan imal ctliı ilen ve g rek mad 
dl Ye gerekse mnne' l kı) metl 
cok bUyUk olan bu kemer de 
ön plAnda bulunmaktadır. 

Kemer, başuhlıvanhk mUsa
bakalarmda birinci olana bir 
sene mUddetle ' eril cek ve bu 
kemerin içine o p hlh anın ismt 
> azılacak ve o sene sonunda en 
çok lsmt nak1';cdllmlş olan d.· 
reşçl bu değcrll mUkA.fat1 tama· 
men kazanmış olacaktır. 



a 
lmak iste 

• 1 ere partisi Lideri or i : 

ABONE J'AHlFESl 

3 n~lık 
6 aylık 

1 yıllık 

Memleket 
irtnde 

95 
2ti0 

"75 
900 

rarıfcdcn 

İngiliz - Fransız ve Rus 
birliği bir taarruz tehdi- Mihver de,·letlerlnin harckctlel'ino karşı lnglltcreııiı 

Iık blltlln nıllletler tnrnfrnclan 
hlsscdilmclldlr. lçın oyda otuz kuru~ aüşülfir. 

Po'\la hırlığınc sırıncyen )erlere 
dinden şüphelenen bütün teşkil etmek istediği sulh cephesi icin Rusya mühim bl ı Sulhperver mllletler arasm-

kü k d I 1 • uzuv görUlUyor. Bu mUnascbctle Sovyet Husya llo Jngiltcrl da bir anlaşma yapılması iugll· 
a~da yetınış beşer kuruş ~nm- 1 
nıedıl ı r. ,~ k 

··ÇÜ ev et erın etra- ·1 ı tcr0uı·n ınenraatlerı"ni koı·tımak 
1 b arasındaki .görüşmeler son günlerde kat'i bir şekı a nıış ~ · 

hnda top anacağı ir k h 1 d h t b' ı ar değ!!, ce1·Ir Jcullananlara karşı 
Alıoııe kayJını bildiren mek- I ~ h 

tup ve telgraf ucrelini. abone he l> 
parasının postn veya banka ile ta{l 
yollama ücretini idare kendi (j- a~ 

tır. Fakat blrço ussu nr a onuz anı ır an aşmaya v ı lJ 

merkez olacaktır. lamamıştır. koyacak olan elzem bir hareket 
"BUyUk B'rltanya ve bUtUn olacaktır. Böyle bir anlaşma 

'.A.vrupada. iyi malftmat ve dUşU- Rus - lnglliz görllşmelerl mtınasehetlyll'l, Ingllterenir herkese açıktır vo bunun hima- ~erine chr. i 
Türkiuenln her posta mt:rkt::zindt :rtu nUş sahibi kimseler, taarruz ht\- lşcl partisi lideri Attlee yazmış olduğu bir makalede şöyle yesinde siyasi ' ' C 1ktısadl genlş-

dJsolerine karşı koymanın, hak diyor: lemeler yapmak mlimklln ola· 
usullerini muhafaza ve Avrupa· I cnktır .. Böyle bir anlaşma mad-
da sulhu mUdafnn etmenin an- I_!~~~....,::::;;;:::;::::;:_;~===:_----------- dt ve ınane\·i bakımdan silıl.hla-

VAKIT'a abone ua.:ılır. 

Adres değiştirme ficretl 

25 1.unıştur. 
cnlt sulhsever mllletler arasın- İngiltere işçi partisinin mevkii fikri yoktur ve sulhu muhafaza 1 Caza etmiş ve beynelmilel te- rı bırakmayı temin edece ktir. 
da kuvvetll bir anlaşma ile ka- iktidara gelmiş olduğu 1924 se- etmek istemektedirler. Her iki- mnslar için de esas olduğunu Avrupa demokrasi ve hürriyeti 
bil olacab'1 ve bu anlaşmanın nesinde Sovyet Rusya ile samı- si de A yrupadan ziyade birer kabul etmiştir.. Anlaşmaya dn- muhnfaza fcin bu anlaşma za
mcrkez.lnl, Fransa, lngntere ve mi mUnnscbat tesis edilmiş :idi. Asya memleketidir. Hiç bir zn- hil bir millete yapılan haksız- ruriclir. 

iLAN OCRETLERI it 

Ticaret ll!ınlannın santim , ilık 
satırı sond:ın itibaren ll!ln sıı)"' ,'ll-e 
falnrındn 40; iç snyfnlıırdn 50 ~ 
kuruş; dörduneil gayfndn ı: . 
Jkincl ve üçüncüde 2; hirınctde !'tic· 
4; başlık yanı kesmece 5 lirıı· il 

Rusynnm teşkil edeceği kanan- F'nkat iktidar mevkii işci par· nıan için menfaatleri karşılaş- ~~mZ!E~iiii~~~:iC::=~iiizziimi:~m~mmm~ 
tlndedtrler.. tlslnden gidince İngiltere ile mamakta ve bllt\kls şark ve :: 

garpta m\lşterclt dUşmanlara 

malik olmaktadır. Bu akşam de dır. !Qo}e 
Bu Uç memleket lttihatla ha- Rusya arasında mUnnsebat da 

reket ettikleri takdirde faşist yeniden gerginleşti.. 
taarruzunun tehdidinden şUphe İşçi partisi 1924 - 1931 sene
eden bUtUn kUçUk devletlerin lerl arnsıııcln. SoYyet Rusya ile 
etraflarında toplanacağı bir çok yakm mlinnsebctıer tesis ct
merkez olacaktır. ınlş iken Vickers kumpanyası 

Son haftalar zarfında l ngilte· 
re siyasetinde bllyilk bir de~lşlk 
lik nazarı dikkate çarptı. l\Iös· 
yö Çemberlayn iki diktatör\ln 
\"antlarına emniyet ederek sul
hu kurtarmağı tecrübe etmişti, 
fakat bu teşcbbUsli çok fena bir 
şekilde parçalandı. 

Kaliforniyanın güneşinden ateşini; güzelliklerinden ilhamını Büyük, çok devamlı, klişcJI 
renkli ilan verenlere oyrı ayrı . ~ 
indirmeler yapılır. Resmt il5nlıı• l'ile 
rm santim • sntırı :tll kuruştur. az 

alan senenin en güzel renkli filmi 

Son hft.dlseler ile noktal na. - mUhendisleri davası her işi yUz
zarlarmdakl isabet teslim edil - Ustu bırakmıştı .. 

L1l BI TlCARl MAIIIYETIE OLMlYAI' "' 
KGCOK lLANLAR ~Ur 

mlş olan işçi partisi hatipleri 1n- Uzun seneler muhnfazak!r
glltere bükömetlne böyle bir ların bir çolclnrrnın Sovyet Rus
an1aşmanın lUzumunu kabul et· ya hakkmdaki hisslyatınrı de· 
tfrmeğe cahşmnktadırlal'. ğlşmlş ise de, bir çokları da 

KAPTAN BLOD ve KEŞİF ALA YINL.~ unutulmaz büyük yıl
dızı OL!VtA de I-IAV1LL.Al\"D • GEORGES BREr-."T numaralı 

yerlerinizi e\.-velden aldırınız. Telef on: 43595 1 
Fakat Rusya. ile bir anlaşma 

Çekoslovakya. ve Arnavutluk kapitalist sistemine tamamım yapılması dllşUncesl belki de o· 
işleri mihverin iki devleti tara- muarız bir rejim ile idare olu- nun harbe mani olacak kabil!· 
tından verilen bUtUn teminata nnn bu memlc>lcete karşı nefret rette oluşundadır. Bugüne ka
rağmon bu temlnntm hiç bir işe beslemişlerdir. dar .diktatörlerin kazanmış ol
yaramadıb'lnt g6sterd1. Şimdi de Avrupada faşizmin dukları muvaffakıyet kUçUk 

BUyUk Britnnya hUkQmeti tereffU göstermesi fkl devletin dovletlcr üzerinde ani ve kat•r 
bh·çok tereddütlerden sonra va- yaklaşmasına vesile olmuştur. hUcumlnr neticesidir .. 

zlyetin vchametl karşısında ar· Mister Wlnston Churchill gl· lnglltere, Fransa ve Rusya • 
tık emsali hft.dlselere nihayet bi zeki muhafazakft.rlar Sovyet mn kaynakları - bu anlaşmaya 
vermek Uzere kat'i bir karar it- Rusyanın, kapitalist devletler dahil olacak diğer devletler ha· 
tfhnzrna mecbur kaldı.. hakkındaki dUşünllşlcrinin mll- rlç olmak Uzere - Almanya ve 

Brltnnya htlk\lmeUnln Rusya- l~ycmct kesbettiği ve demok· İtalyanın hnttt\. Japonyanın ve 
ya ynklnşmasın1 meneden se· rnsllerl dlk:tatörl re tercih ede- mlhvorln teslrl altında bulunan 

beplerl tetkik edclJm. ceğfn1 bHdJrdJği blr zamanda diğer kUçUk devletlerin de mec· 
Kızıl Rusynnın birçok kimse· bu devlet ile birlikte hareket et· mu varlıklarından UstUndUr. 

Ier nazarında hfıHl korkuluk va· menin lUzumunu takdir etmek- Yalnızca bir tek elbet kalır: 
ziyetlnde olmam hayret edile· tedfrler. .Maneviyat •• lngiltcre :işcl partı-
cek bir hal değildir.. .Yalnızca Her iki memlekette taarruz si manevt kuvveti dalma muhıı· 

( v SPOR 
Futbol, Gllreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR 

• 
seçıyoruz 

BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet Futbolcı< Nat!1' 

Sinemasında. 2 Filim Birde!'. 

Akdeniz l<orsanları ~:ıs 
P1ERRE FREWAY - Nf>• ~ 

D1NE VOGEL tu 

Deli enç ik ~~ 

Çelik riğerli adam Fred Snitc 
Junior, on yedi mayısta. Nevyork
tan hn*ket edecek olan Norman. 
die Transatlantiğinde hususi da. 
ireler tutmuştur. Çelik ciğerli a. 
dam Lurd1a gidecektir.Seyahatin. 
de kendisine ailesi, bir doktor, al. 
tı hasta.balacı, bir fijioterapi mU
tehnssrsı, iki husus! elektrikçi, 
iki erkek hastabakıcı ve iki uşak 

refakat edecektir. 
Mister Fred ıSnite yirmi yedi 

yaşındadır, lbir milyonerin oğlu • 
dur. 1936 senesinde Çinde iken 
nüzul ıisabet eden Fred Snite o 
tarihtenberi bir çelik ciğer için. 
de y~a.ma.ktadır. Babası oğluna. 
hususi bir çelik ciğer yaptırarak 
tavanlarına aynalar yerleştirmiş 
ve bu şekilde oğlun.un etrafında.. 

dam 
ki manzarolan görmesini de te -
min ctmi§tir. Nitekim Mister 
Snite Floridada böyle gezmiştir. 

ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; Uçüneüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik• 
Resimli Hafta abo:ıe~i; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo-1 

yunbağı; 4 kişiye birer s;ift ipekli çorap; 10 ki~iye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeş okuyucumuza birer şiıe bil· 

ROBERT TAYLOR ~ 
m:l!E::. tnrafmdnn 41 ~ 

lemdar sine na~ 

• 

mazof 

Nüzüllü ve çelik ciğer içinde 
olmasına rağmen Mister Snite at 
koşulanna gitmekte kokteyl par. 
tiler vermektedir. 

Mister Frcd Snitc'i Lurd'da ar
kadaşları karşılıyarak teda \'"İsine 
çalışacaklardır. 

-3-

yükkolonya; 15 okuyucumuza birer §işe küçük kolonyao 25 ki. 
şiye birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

1 Müsabakaya ıştirak Ko ponu : - ~il -

' '-----------------------------
Kolya Krasotkin: ben pe'k <le ummuyorum doğrusı.ı~ 

Smrurov bu son sözleri, derin 
göğüs geçirerek ve gerçek bir ;ııv

MEKTEPLiLER 

..- Geç kalışım, benim kabahatim de
ğil. Evde iş çıktı, aynlama.dım. Benim· 
le görüştüğün için sana dayak atmaz.. 
lar ya?.. 

ile söylemişti. 
- Liyuşa nasıl oldu? " 

Yazan: soy vski 'A"ma Kolya, bu son nözleri işitme
mişti. GüçbeU serbest kalmıştı. Araba 
kapısından çıkıp gittikten sonra omuz
larını silkti ve : 

- Dayak mı?.. Amma yaptın hal .. 
Kariyonu da mı getirdin? .. 

- Evet! 

- Fena 1 Fena! ... Galiba vereı1' 0 ~ 
valh ... Kendini biliyor, ama nefe~ ~ 
verişleri çok bozuk. Geçen gün ° ~ 
çin:.ie biraz dolaşmak istemiş. J'B11. 

bozmadı. Marüet tamam oE::luktan son. 
ra, pay.dos ıslığım çaldı ve köpek vazi· 
fesini başarmaktan doğan bir sevinçle 
mçramağa başladı. 

Agat hayran hayran: 
- Köpek dediğin böyle olmalL 
Dedi. Kolya sert bir sesle sordu: 
- Dişi parçast, bu kal:lar zamandır, 

nerede idin? .. 
- - Dişi parçası mı? .. Hele şu ağzı süt 

kokan acemi horoza bakın ... 
- Acemi horoz hal .. Ben mi? 
Agat ocak başında işe hazırlanarak 

ve hiç kızmtyarak : 
- Evet, sen ... Geç kaldımsa, öyle Hi

zım geliyordu demek ... Hem sen ne ka-
rışıyorsun? ' 

Dedi. Agat bu sevimli erkek yavru. 
siyle kavgalaşmaktan pek hoşlanırdı. 

- Koca bunak, yemin et bakayım, 

fU miniminilere bakacağına ... Ben çıka
nğmt. 1fm ~.Temin et, hem dünya
da btıip tanıdığın biitün mukcid.des §ey
ler adma andi~. 

Agat kıvrana lavrana gülerek: 

- Neye yemin edeyim ... Bakarım iş. 
te .. 

- Hayır, hayır mutlaka yemin ede· 
ceksin ... Yoksa ben de gitmem. 

- Canın isterse... Gitmezsen bana 
ne sanki? .. Bak hava bozuk. Her taraf 
buz tutmuş, evde otur, daha iyi. 

- Çocuklar, bu kadın ben, yahut an
neniz .dönünceye 'kci:Iar sizinle birlikte 
kalacak. Hiç korkmayın. Eğer anneniz 
geçikirse, size yemek de verecek. Hadi 
üzülmeyin Öyle değil mi Agat? 

- Tabii, tabii 1 
- Ben, gönül rahatiyle gidiyorum. 

Hoşça kalın. Sesini yavaşlatarak, sana 
gelince, Agat, sakın ''Katerin,, in do
ğum hikayesini bunlara anlatmaya kal. 
kışma. Onların masumluklarına hllimet 
et. Hop Kari yon l Hop! 

Agat bu defa gerçekten kızdı: 
- Susacak mısın sen?.. Ne biçim 

JM hunlar? .. Sana sopa çekmek lazım. 
Diye bağırdL 

- Amma lda soğuk var ha! .. 
Diyerek çarşı mey.danına doğruldu. 

Azıcık ileride, bir evin önündo durdu. 
Cebinden bil' düdük çıkararak bütün 
kuvvetiyle öttürdü. Bu, önceldcn karar. 
laştınlnuş bir işaretti galiba. Çünkü 
bir dakika sonra, evin kapısından pem
be yüzlü, on bir yaşlarında bir çocuk 
çıktı. Onun da arkasında güzel, hatta 
§ık denilecek ağır bir parto vardı. 

"Smurov,, şehrin zengin ailelerinden 
birinin yavrusiydi. Krosatkinin yara
maz §Öhretinden ötürü, görıiişmesi ya
sak eJiilmi§ti. Ama, Smurov, bu yasağı 
dinlemiyor ve 'kaçamak yapıyordu. 

Eğer unutmadınızsa, bu çocuğu tanı. 
yacaksmıulır. İki ay önce, Aliyoşanın 
rastladığı küçük çete arasında bu da 
vardı ve taş muharebesinin sebcpleri:li 
anlatan, Liyoşa hakkında izahat veren 
o idi. 

Smurov kati bir tavırla: 
- Bir saattir, seni bekliyordum Kro

antkin. 
Meyldana giden yolu tuttular. 

- Bunu da oraya götürecek mısın? 
- Götüreceğim! 

- lskaraba olsaydı keşki ! 
- lskaraba yok artık... Kayboldu 

hayvancağız! ... 
Smurov, duruksadı. Düşünüyorldu. 

Sonra ansızın l.-;ırar vermiş gibi: 
- Llyoşanm anlattıklarına bakılırsa, 

lskarabanm da bunun gibi uzun ve boz 
tüyleri varmış. Acaba ''Kariyon,, u "is
karaba., <liye götüremez miyiz? Belki 
inanır yavrucuk! 

Diye sordu. 
Krosatkin ona dik dik baktı: 
- Bir mektepli, dedi. İyi bir şey i

cin de olsa yalan söyliyemez. Hatta iyi· 
lik için bile. Umarım ki, ona, benim ge. 
leceğimden bahsetmemişsiooir. 

- Yok canım... Hiç söyler miyim. 
Benim de o kadarlık aklım var .. Fakat 
korkarım, ki Liyuşayı Kariyonla avut
mak kabil olmıyacak... Dizgal sakallı 
yüzbaşı, yeni bir köpek yavrusunun ge
tirileceğini söylemişti. Kara burunlu, 
tam bir çoban çomarı imiş.. Oğlunun 

kederini bununla geçirmek istiyor, ama 

rmr giydirmişler. Fakat ancak !ı 
adım atabilmiş. Sonra: "Ah bab·· C' 

ben sana bu ayakkabılarımın ferılJ 
1 

ğunu söylemiştim. İyi iken de bati~ 
yet veriyorlardı,, demiş. Yavrı.ıc'f': 
pabuçlar.dan ötürü düştüm sarı:, 
Halbuki onu deviren pabuç değı~ 
di dermansızlığı icli. Korkarırt1• 

haftayı geçiremiyecek. Doktor 
zenstriıp sabah akşam ora;:.ia. ~~dl' 
hem, çok ço'k parası var sal:allll" 

- Ah alçaklar!.. ~ 
- Kime alçak diyorsun? ~~ ~· 
- Doktorlara ... Ve bütün ilMtl ~ 

A dıJ l'clı Bunlar ayrı ayn da topyekiın . 0 ~ • 

dirler. Ben heL-imliği inkar dl11 ı: l"ıoı· 
Ellerinden hiç bir şey gelme:ı: ııe ı• ı~ll 
rin ... Dur hele ben, bu işi iyiderıpJ ~ 
inceliyeceğim. Söyle bakayım ~ıı" ı;::tı 
pek yofka yürekli oldunuz ~11 ref' "'ltııı 
nıf ça ve hep birden mi onu t:1)

11 ~ () 
diyorsunuz? v• • /l ~il 

- Bütiln sınıfın hepsi degıl·· ı .?f! bi 
on on beş ki~i her gün gildiyorıl) 6 _ll'f! 

(Devamı 11ar ~ 



1-Y AK.iT 11 MAYIS 1938 

Bir sivri akıllının maceralanı 

Spor, Aşk ve Macera Hikayesi 
....... ·-···········-··················-····················· .__.., 1 

~EHENNEM~EN DÖNÜŞ~ 
Con. bağırdı: 

t
- Kelli! 'Kelli .. Bir şeyin yok 

. a' ... 
~hkfuna, kendisini bileğin -

kelepçe ile bağlamış olan po. 
hafiyesi cevap vermedi. 
llarçaıanmış kompartımanda 
tlerine ağır bir sıra çökmiiştü. 

'kat Con Karson, bu parçalan. 
vagon enkazının altından 

.ttuınıak için bütün gayretile 

Con Karson, neredeyse yorgun. 
luktan dü~p bayılacak gibiydi. 
Bu işi, a.n.cak dev vücudunun ha. 
rikulade enerjisi sayesinde başa
rabilmişti Kendisini vagonun 
penceresinden dışarı attığı sıra_ 
da vagonu da alevler sarmış bu_ 
lunuyordu. Con, bir iki adım at. 
tı. Sonra gözleri karardı, ayak. 
ları sendeledi, boylu boyunca ye
re yuvarlanıp bayıldı. 

Radvo ve 1ivaıco 
ağa başladı. 

~Utbiş kaza o kadar şiddetli 
· Okadar ani olmuştu ki, yolcu. 
r ~erlerinden kımıldamağa bile 
,kit bulamamışlar, ancak birer 
tlık atabilmişlerdi. 
'l'renın bu korkunç uçuşunda 

Yaralarla kurtulanlar pek 
· ÖIUlerln sayısı tüyler Ur • 

'tici bir rakama çıkıyordu. 
Yoldan fırlayıp dehşetli bir 

ı, 1eı:ne ve çatırdı ile cam, ma. 
. Ve tahta ve insanlar biribir. 

• tile yoğurulduktan az sonra, 
aıın U7.erinden kesif bir du. 

~· }iikselmişti: Yangın! 
llratıe yayılan alevler, facia 

' laznamlıyordu. . 
~ kendisini biraz toplayın • 

1Sinde bulunduğu tehlikeyi 
' li ve tüyleri diken diken ol. 

. lıir kaç gündenberi deYam e. 
d tağmurlardnn traversler ye. 
.~n kaymış, hat açılmış, tren 

roıt bir dere içine uçmu~tu . 
Ol:Uar biribirinin üstüne çık. 

a'o biribirinin içine girmişti. 
tucu bir duman nefes boru. 
1 Ve ciğerlerini tıkıyordu. 

b il.r, ynlımlan ve kıvılcımla. 
r:ıunduğu yere doğru sa.vuru. 

il, Ber taraftan yaralıların 
a dehşet saçan iniltisi ve 
~ ~aları yükseliyordu. 
, ~tekrar bağırdı: 
,. ~eım .. Kelli! •. Sürüne silril. 
,ı w ,....1 l ' 

ı· ~ışa nn ... 
~fıs hafiyesinin bileğinden 

bileğine bağlı elini tuttu. 
kalbini dinledi. Kalp dur. 

~il, Rem ölmüştU ! 
~un Uzerlnc, fcvkalfu:lc bir 
e lnuhafızmın ceplerini lca_ 

•• ağa ~lndı. Kelepçenin 
'<ll'lanm bulmakta gecik -

~~ 'ni.r saniye sonra: serbestti. 
~l dan sonra müthiş bir mil. 
~başladı. Atlet vücudü, ken. 
~11 ezen ağır enkazın altın -
1 atı kaldırarak sıyrılıp çık. ~n kıvranıyordu. İtti, çek. 
adı. Nihayet vagonun ka. 

b·kadar sürüklenebildi. Va -
~r l'anı Urerine devrilmiş _ 
tİ b~tik bir halde idi. O sı. 
dt d~gı Yara.lann 3iddetinden 

lıtnıiş bir halde olup ta 
~ na sarılan bir adamı da 
~ çıkardı. Bu cehen • 

ı. ~~nden beş yaralı daha kur 
'JOllra, ilk düşündüğü §CY, 

~I( Oldu, 

' ~ arson, polis hafiyesi KeL 
ıı.,l>. ıareu altında Sen.Ken. 
dıı~esine sevkediliyordu. 

"-~IUldU: 
? ~ lrlak !. Kaçmak ama ... 
~"Adi Mohava çölünde .. 

~lt.ı e Ytiz motörlü yahut 
.~~re rastııyacağım. ~~ _ 

... raıctıktan ve ~lıktan ole. 

1 bet)d at ... dur bakalım dos. 
"C... •• belki de kurtulacak. 

ll'ıita· 
llt-0Jelzlik içindeyken aklına 
t~ldf gelınişti. Tekrar vago. 

?ll,1' ~Uthiş bir cüretle ce. 
~"'-• aıı_,:ı.__ - - • 
:'."111, 't ':"'<Ul enkazın arası • 
il. ~~ne alevler çarpı • 
r~ l'l~ dısı gibi iri yan bir 

• SQ llU aldı VC dışarıya çı. 
tıoı tıra ··ı .. ~· is haf· 0 uyü kucaklıya • 

· '4llıa .. 1Yesi Kelli'nin ccse
lQ~ hı totUrau. Orad ··lüyU ~ r 8.. a o 
~?ıdf8i uratıe çınlçıplak soy. 
·1ı•rı1 \'e de SOY1nıdu. Çama • 
~ Otı~;va~Iarmı ölüye giy. 
bı rı~ ÖlU~ eri ~e k.en~isi giy. 
~ hıı,.1;.ı Un bır bılegin.i Kel. 

ı:> • ıne b -
b.1'11~ aPit olan keleo • 
~ ~ Ve kilitledi. Anah • 

l>oliaJn oeıl>lne ko~ 

- Şunu içiniz Mister \'en. 
11 - 5 - 939 PERŞEMBE 

vrikt ... Hem biraz oturmağa gay. J:ı.:ıo Program. 12.35 Türk müzi· 
ret ediniz!.. ıJi - Pi. 13 l\lemlcket saat ayarı, 0 • 

Karson gözlerini açtı. Sonra jans ,.e_ '.".elc~roloji haberleri. 13.Hı 
kapadı v b h k t' b" k d • 14 :\lıızık {horışık program . pi.) e u are e ı ır aç c. 18 30 J> 18 3• l\lU . 
fa tekrar etti, Etrafına bakındı. .. rogro~n. , a zık (Kon~r 

to) Pi. 19 J,onuşmn (7.irnnı ~ ·ıııııı 
Yerde uzanmı~ ~atıyordu. Yan • l!l.15 Türk rııüzi~i (Fasıl heyeti). <..:ıı· 
gının mahvettığı vagonlar uzak- tnnl:ır: Hakkı Derınnn, Eşrer Kadrı 
ta değildi. Başını çevirdi, bir dok- H:ıs:ın Gür, ll:ımdi Tokay, D:ısri Cf 
tor, yahut b!r sı~hiye .memuru1 ler. Okuynn: Tahsin Knrnkuş. 20 
başucunda dız çokmUştU. Çene '.\lcmleket s:ınt nyarı, ajans ve mcteo 
kemiğinde de, bir yara kapatıl • roloji haberleri. 20.15 Türk müziğı 

mak için sarılmış genişçe bir sar. Çalnnl:ır: \'ecihe, Fahire Fersnn, Re 
gı vardı. rik Fersnn. Okuyonl:ır: Mustafa Çağ 

. . . . lar, .\ldh:ırct Snğnnk. l - Gülizar 
O sırada bırısı, başucundakı a. peşreYi. 2 _ Nuri Hnlilin hüseynı 

dama sordu: şarkı: (Artık yctişır). 3 - Gülizar 
- Bu adamın adı ne? şarkı: tGözlerlmden gitmiyor). 4 -

- Mister Con Venvrikt Nev. Hüseyni ~rkı: (Gülşen bahçesinde). 

Yorkt P k dd · d ... , 7 nu 5 - Halk türküsü: (,\y doğdu hol· 
a n.r ca esın e - ı . JJ Jk tü k - - 1· d 
d 

ııınc ınııl. ı; - n · r · usıı: (A ı o· 
mara a. ğı). 7 - Halk lürküsü: (Tepeler tc· 

Karson neredeyse bir sevinç pelcr). 8 - Utif al!onın hicoı şnr
çığhğı atacaktı. Planı muvaffak kı: (Niçin şeb ıaseher). O - Asım 
olmuştu. Yeni elbisesinin ceple • beyin hicaz şnrkı: (ller znhmi ciğer· 

rinin birinde bulunan bir hüviyet suza). 1 O - llicnz şnrkı: <l nılim y:ı· 
kartı beHd de şüpheyi uyandır rln bahçesine). 21 Konuşma. 21.15 

' • w • : Esbnm, .tahvilat, kambiyo • nukut ve 
~ı~c~k .. d!.ge: vesıkalar, ~en?ı- ziraat l.ıorsnsı (fiyatı. 21.25 .:\eşeli 
sını bır olunün yerine geçırmış. pltıklnr - n. 21.30 Müzik (KüC'fik or 
ti. Yangından, Kelli ile hakiki kesıra • Şef: Necip Aşkın). l -
Venvrikt'in yil%lerini seçmeğe .Schmidt • inciler - vals. 2 - Gel.ı· 
muvaffak olamıyacaklardı. Fa • hnrdt - Romens - Violonsel ''e or 
knt iki ölünün bileklerini biribL kc~ırn Için. S - Heubergcr • S~rk· 

• w • cin. 4 - Zander · Polka. 5 - J. Strn 
rıne baglaynn kelepçe, polıs Kel- S \" ('' 1 > G ı• ı r . Co .. d" w. • • uss - . en ıyann .n s • - ıra ınıs 
ı ıle nun ol uğU netıccsıne _ Mııcıır dansı No. 8. 7 _ J>aul Lirıckc 
vardıracaktr. • E~lenccli marş. 8 - Pııul I.incke -

Böylece katil olduğuna za"'la Darılma <Fanted). !l -: ~Hchell . 
hftkm ı Co Ka ,..-.,k öL Cocuk O~'Unları. 22.30 l\fuıık (Melo 

O unan n nıon ... w di ve sololor - pJ.J. 2S Son ajans ho 
mUştü. berlcri Ye yarınki program. 23.15 -

-Madem ki Karson artık yok. 24 Mi\ıik <Cnzband • Pi.). 

tur, ben, yeni hüviyetimi tama. 12 - 5 - 939 CUMA 
men benimsemek mecburiyetin -

12.30 Program. 12.35 Tlirk müzi 
deyim! ği - Pi. 13 Memleket s:ı:ıt ııy::ırı, a· 

Dedi. jans ve meteoroloji lı:ıberlcri. 13.l :ı 
Ceketinin bir cebinde bir tel- - 14 Muı.lk (Karışık program • pi). 

graf buldu: 17.30 lnkılAp tarihi dersleri {Ho1kc 
"Alva Teras'da 56 numarada ,·inden rrnklen). 18.30 Program. 18.l!~ 

b. rt k'ral dk t Müzik (Neşeli müz.ik) Pi. 19 l\.onuş 
ır npa ıman ı a ı , sop. 1,.. 1• T'' k " 'ğ" (I' 1 h . mıı. .,, a ur · muza •ı ·:ısı e~ e 

V:azıfenize yarın başlıyacaksınız, ti). Celal Tok ses , e nrkn<lıışları. 20 
stop. Sizin güzel bir kuş olduğu. Memleket sn:ıt ayarı, njnns ,.c meteo 
nuzu öğrendim, stop. ZekA.nız da 
ayni derecede olacaktır, stop. E- Halkev:inde temsil 

Eminfüıü llcılkevimlen: 
ğer matlup derecede görülü~e • 

11 
.. b l'> •

1 . . . ıuayıs perşem e, - "' ayıs cu· 
nız Tummı Guns ıle karşı~aşacak. ma, 13 l\lnrıs cumartesi akşamlorı 
smız, stop. lmza: Aron Finema.n,, s:ıat (20.30) <la E\·imizin Ca~:ıloğlun-

Con Knrson, bu garip telgrafı dııki salonunda gösteril şubemiz n· 
bir kere daha okudu. Tunımi nıatürleri tıırnfından (Tipi) ııil esi 
Guns ile bir çarpışma?. Ven. temsil c~ilecc.kH~. .. 
vrikt'in kunduraları onu garip Dıl\·e.tıyelcrın Ev Durosund:ın alın· 

b
. ürük' .. l k . ması rıcn olunur. 
ır maceraya s eyece gı - -------------

biydi. lstanbul 
Bir imdat gurupu geldi. Bir • • 

kaç yaralı ile o trene binen Kar- r ıcaret ve Zahı re Borsas 
son, doğruca ~s Angeles'e. gitti.! 

1 
O _ 5 _ 93~ Vagonun korıdonından bır ga_ 

zeteci çocuk geçiyordu. Hemen FİYATI.AR 
bir gazete aldı ve spor sahüesi. Cf NSl Aşa~ı Yukarı 
ni açtı ve orada da, iriyan, dev Buğday yumuşak 5 32 
yapılı bir delikanlının resmi ile UuALlny sert 5 0,5 
burunbuiuna geldi. Sık kara saç. Arpa )emllk çu. " 25 
larınm altında mütebessim, sem. Arpn Mcr:.iıı dök. 3 30 
patik \'C açık bir yUzü vardı: Çavdar " " -

"B k M G - kl t l\lısır san dokme .C l6 
.. ur e ~ ee, agı~ sı e Fasulye ufnk 12 -

dunya şampıyonu; mevsım çar - Afyon ince 55U -
pışmalarmı Gilmore stadyomun - Susam ı O 30 
da açıyor. Şampiyon Son Dina. Tiftik mnl 108 -
mit adını taşıyan ikinci filmini Yapnk Anndol 51 -

' 20 

27 G çevirecektir. Dünya şampiyonlu. Pl'ynlr he)·:ız 2!1 2:> 
ğu lcendisine bir milyon dolar te. kr. pa. kr. ım. 
min etmiştir. Fakat o, servetini Buğday 144 Ton 
daha ileriye götürmek istediğini ı ~rpn 1 ;~ 
söylemektedir. Burke, DcmpEey- ~ ~:~ 1 
den sonr~ ~~erikanm en tanın.,Bulgur l5 
mış boksorudilr.,. Fasulye 57 

Karson resme dikkatle baktı.) Çavdar 60 
Fakat çok genç yUzüne ve samL B. peynir 2fi 
mi tebessümüne rağmen, Karso. Pamuk 8 
na öyle geldi ki; gözlerinde san.iz. ::rdı 2

' 
GiDEN 

ki garip, karanlık bir bakış var- • 
403 

Ton 
dı. Ve biribirine bir takallüs ile çl\epdek 

100 ı av :ır 
yapışmış dudaklarının arasından Tiftik 17 

ince bir kan sızıyormuş gibi idi. Sus:ım 9 

" 
" 
" 

•• .. .. 
" .. 

.. 
" 

- lJnutalmı bun.lan!.. Ku.şyemi .7 • DevarM . ' '(,I .( t1Gf'.,, .ltoıa .. 

Vç radyo spikcri: A. mcri7..a, Trlan ela uo Paris istasyonZamula çalı.' maktadır1ar. 

roloJI haberleri. 20.15 Türk mllzi~li 
nÇlarılnr: Zfıhdü Bnrdokoğlu, Cevdeı 
Çnğla, Helik Fersan, Kemal Niyaz 
Seyhun. Okuyan: Miizeyyen Sennr. 
1 - Hicazı hümayun ııeşrevi. 2 -
Arif beyin hicaz şarkı: (Tasdi ede· 
rim). 3 - Sndetıin Kaynağın hka7 
şarkı: (Ho:r.un ile geçti) . .C - Şük 

rünlln hie.az şarkı: (Sevd:ımı dilim 
anlalmaz). 5 - Kemal Niyaıi Seyhun 
Kemençe taksimi. O - AriC beyin hı 

·Ankarada spiker imti
hanı nasıl yapıldı? 

Müracaat edenlerden hiçbiri 
c:ııkAr şarkı: (Dir halet ile süzdU) 
7 - Osmnn l'\ihodın hicaz.kar şarkı 
(Ellrrc uzaklan bak). 8 - HicnzUı 

soz semam. 9 - Dedenin gülizııı 
şarkı: (Ui \0efo bl çeşmi b!dal). 10 -

Dedenin ı:;ülizar şarkı: (Nazlı nazlı 
c;ekip gider). 21 Konuşma. 21.151 

muvaffak olamadı 
Türkçemizi radyoda güzel konuşmak is
tiyorsak Spiker yetiıtirecek mesleki 
kuralar açmalıyız! 

Esham, talwilıil, kambiyo • nukut ve 
zir:ıııt borsası (fiyat). 21.25 Neşeli 
plaklar - J>i. 21.30 .Müılk (Riyaseti· 
cumhur fUarmonlk orkestrası - Şef: 

Husnn Ferit A.) 1 - Kurt Yon Wol· 
rurt: Sernnat orkestra için Op. 28. 

1 \' AZ!\N: 

__ SA_D_R_i E_R_TE_M_ı 
n) Morş. b) Homnnce. c) Capriccio · 
Final. 2 - Snlvntore lndovino: Silil 

"All'antica" a) Sinfonietta. b) Sar:ı
b:ıııda. c) Gnvolln. ç) \'illoıtn. S -

Jolı. Brtılıms: rıçl\nciı senfoni fn rua· 
ıor, Qp. 90. n) Allrgro con IJrlo. bJ 

/\ndnnte. c) Po<:o Allegretto. ç) Al 
lcgro. 22.SO Müzik (Opera Aryaln 
rı - Pi.). 23 Son oııjns haberleri ve 
yarınki program. 23.15 - 24 l\lüıilı 
(C:ızb:ınd - Pi.). 

Münir Nurettin Konseri 
çok parlak oldu 

Eı>ey zamnndır Ankara rad
yosu spiker arrunaktadır. Haf· 
t.nlnrdır gazeteler bu hlzınete 
talip olnnlnn imtihana davet et
mektedir. 

Giiniin en aktüel meselelerin· 
ilen biri olan spiker imtihanın
da hazır bulundum. Çünkü bir 
yandan gnzetelerclc. bir yandan 
mecmualarda TC ncşrJyat kon· 
grcsinde radyOdnn yapılan şl· 

kuyetJer dönüp clolaşıp spikerin 
sırtınıı yiiklctilmektcdir. 

Ila7.nn llir kelimenin fena te· 
lliftnz etlilmesi ,baznn bir cüm· 

Bir buçuk ay kadar evvel An- lenin yanlış konuşulması, ba
karada verdiği konserden sonra um kulaklara sempatik gelml
memlcket içinde btiyük bir tur. j yen bir ses tenkit ve hücum tu· 
neye çıkarak lzmir, Konya, Ay • ranlannın hnrekete gelmesine 
dm gibi bir çok şehirleri dolaşa.. ebep olmaktadır. 

rak lstanbula dönen nrtist MUnir Bunun Jçln spiker nanızetle
Nurettin evvelki akşam senenin rint yakından dinlemek ,.o iro· 
son konserini verdi. Programda tih:m şeklini c-;ğrcnmck iste· 
klii.sik eserlerle bestekar Hayri elim. 
ve Rakımın yeni bir çok eserleri İmtihana 47 namzet t.nlip ol· 
yer almıs bulunuyordu. Münir muştu. Bunların miihim bir kıs· 
Nurettin gerek klasik, gerek yeni mı imtihana girdi. İmtihana .._ri
cserleri kendisine has olan mutat rcnlcıin en kültürsüzü Use ~n
incelikle okumu§ ve çok takdir hndetnamesi taşıyordu. Ilun· 
edilmiştir. Artiste refakat eden ıarm arasında bll'Ç()k yüksek 
tamburi Salahattin, kemani Sil. 
reyya ve piyanist Feyzi de çok 
r.lkışlanmışlardır. 

EHTUCRUf, SADİ TEK 
Kadıköy Süreyya tiynt· 

rosund:ı bu gece 
ÇAt\füRDA ZAl\ffiAK 

Tl:ıynn Aysel Alilfı llevüsil 

Yen; nesrivat : 

Lokman Hekim 
I.oknı:ın llckim'iıı (30) uncu sa· 

yısı çıktı. (Zayıflık bnşn hel:idır. Her 
derde bir yu,·adır), (Eskimiş apan
dlsili nasıl onlnm:ılı ?) , (Hekim f{e· 
linı.-cye kadar opandisitli lınst:ıyn n:ı
sıl bakmalı '7), (Kal>akulnk hastalığı 

nasıl haşlar?), I{:ıb:ıkulnk hııstah~ını 

nasıl iyi etmeli?), (Baş dönmesi, göz 
kararması nelerden ileri gelir?) gibi 
kıymetli makaleler v:ırdır. (5) cilt 
çıkmı~tır. Yaldızlı her clll (70) ku· 
nıflur. Yıllığı (100}. kuruJ.lur. Dlrnuı· 
il.Ola nıunCU'Cl 104. 

mektep mezunlan, yabancı mek 
teplenfon şahadetname almış o
lnn lar ,-ardı . 

İmtihan; büyük yoklaması, 

dil Te ses kabiliyeti muayene· 
sinden ibaretti. 

Sempatik ve radyoya nyan 
bir ses bulmak ilk rast.gelinen 
cn~eldir. DJnlcyicl kulaf.rı ne 
söyleyicinin ağzı nrasında harl· 
kıılfule hlr kudret hnlinde dün· 
yayı kaplaya.n bir makine var
dır ki hunun oluklıınndnn ge· 
çerek insanlara sempatik gele
cek seııl bulup çıkarmak her 
şeyden önce lstld3tları keşfet.

mck lrndretJno bağlıdır. İsti· 

Clatlan bulup çıkarmak içJn yal· 
nız bürolar Te pullu lstJdAlar 
'cı\ti değildir. 

Spiker imtihanında heyet, bu 
mtlş)dllft 7enemedl. 
ıwtar MltJ.9lll de ..-ıeemr 

mclcre rağmen .k6fi değlldi. Bir 
çok kelimeler, terkipler, cümle
ler yanlış olnrnk 'ltcUiffuz cdill· 
yordu. MemlckeUn münerıer 

zümresi anısında yapılan bu 
yoklamada ferdi k.ablllyet&izllk· 

ler değil, sosyal bir mesele kcn· 
dini hlsscttirmektcdlr. nk k.lA-
lk bir ölçüye sahip olmaması 

başta olmak iizerc dil kiiltiirü
niin pek zayıf bnhmduğu bir 
hakikattir. 

Hlt.nbet kniclclcriııin bizim 
münevverler için meçhul bu· 
lunmnsmı tabii göı·nıclidJr. Çün· 
kü şehirlerin.de henüz meydan· 
hırı olnııyan. bir kalabalık hu
zurunda konuşmak an'ancsi t;c· 
cf':sii ctmfycn memlekette de
mokrasinin verimlerinden biri 
olnn gü7.cl konuşma, hltAbct 
birer sannt halini alamaz. Bl-
7.im eski hitabet usullerimJz 
pek mahdut. sa.bnl:ıı'<lR '\'e husn· 
i hih1yctlc kendini meydana 
ntmıştJ. Hiıtbclcr, cloalnr, ros· 
mi nutnklnr bark.inde bir hlta· 
het kaldMi m<wcnt değildi. 

Ilugiin hayatımız de~işti. Jriit· 
le Uo konuşmak sanatına mub· 
taç bnhınnyornz. Noksanlık bu 
tarihi zaruretin notlcestcllr. 

Radyo, konnşmn.k TO işittir

mek sRnatldır. J.;Umlzdc güzel~ 
en yeni nümnncdo bir nıdro 

\'ar. Bn rndroya yeni htr ses, 
cmpatik tfırkçeyl sokmak Ta

zlfcml7.dir. Fakat bu '\'adrc fa· 
tnn Ycyn filan a<lnmı ilham et· 
melde. meseleyi smlccr. ferdi 
mc ·ele !'nrmnkla hnllcifilmez. 
Iln iş hııllclilmc:r. bir iş de clci:ril· 

·Ur. n .. -ıdyoda konuşma usuliinü 
ınetodHl bir şekilde memlekete 
<:ıokmak ycgllne çıkar yoldur. 

Iliu. ~iizcl, m0<lem bir radyo 
tekniği kazandırmış olan Mü
nakale \'ekili AH Çctlnkaya o
nnn nıhunn «ta bize; ndrora 
raM\yan elcmftnlaT'f nnıanen 
mesleki kurslarda retift1naek 
suretlylo bebfe4ebWr. 

- SADBl&TDI 



Havanın gilzel oluşu dolayısiyle 
yarış yeri pek kala'balıktı. Milli 
Şef de yarı§ yerini şereflendir
mişti. 

BIRINCl KOŞU 
Yeniler koşusu: üç yaşında ve 

hiç koşu kazanmamış yerli yarıtıl
kan ingiliz erkek ve dişi taylarına 
mahsustu. lkramiyesi 320 lira, me
safesi 1000 metre i!di. 

1 - Radyo 
Bahsi müşterekte ganyan 160 

kuruş verdi. 
!KiNCi IKOŞU 

Rağbet koşusu: üç yaşında ve 
hiç koşuya girmemiş haliskan a
rap erkek ve dişi taylara mahsus
tu. İkramiyesi 255 lira, mesafesi 
800 metre idi. 

1 -Aşkın. 
2-Dinç 
3 -Örnek. 
Bahsimüşterekte ganyan 200, 

plaseler; 135 ve 205 kuruş verdi. 
OÇONCO KOŞU 

Çakal koşusu: Dört ve daha 
yukan yaşta ve hiç koşu kazan.. 
mamış haliskan arap at ve kısrak
lara mahsustu. lkramiyesi 255 li

ra, mesafesi 1600 metre idi. 
1 - Sülün 
2 - Ceyl5.n 
3 - Çelenk 
Bahsi müşterekte ganyan 230, 

plaseler de; 140 ve 180 kuruş 

verdi. 
DöRDONCO KOŞU 

Keçiören koşusu: Dört ve !daha 
yukarı yaştaki haliskan İngiliz at 
ve kısraklara mahsus handikaptı. 
.fkramiyesi 350 lira, mesafesi 1800 
metre idi. 

1 -Tomru 
2 - Komiser 
3 - Şipka 
Bahsi miişterekte ganyan 180; 

pHiseler; 120 ve 150 kuruş verdi. 
Sülün koşusu: Dört ve daha yu. 

kan yaştaki bu koşuya g~linceye 
kadar kazançları yekunu 3000 li. 
rayı doldurmıyan yerli yarımkan 
ingiliz at ve kısraklarına mahsus. 
tu. İkramiyesi 320 lira, mesafesi 
1600 metre idi. 

1 - Nazlı 

2 - Bintepe 
3 - Frig 
Bahsi müşterekte: ganyan; 

1150; plaseler de: 170, 120 kuruş 
veıi=li. 

Bu hafta çifte bahis iki tane idi. 
Birinci çifte bahis ikinci ve üçün
cü koşular arasında idi. Aşkın -
Sülün çiftini bulabilenler bir lira
larına mukabil 6,50 lira aldılar. 

ikinci çifte bahis dördüncü ve 
beşinci koşular arasında idi. Naz
lı - Tomru çiftini bulanlar favori 
ola'l Bintepenin yarışı kazanma. 
ması dolayısiyle bir liralanna mı• 
kabil 26,50 lira aldılar. 

Atletizm 
Ankara bölgesi atletizm ajanlı· 

ğının tertip ettiği teşvik milsaba
kalan üçyüze yakın atletin iştira
kiyle yapılmıştır. Müsabakalar.ela 
iyi derece elde edilmiş ve bilhassa 
yeni Ankara rekorları tesis olun_ 
muştur. Teknik neticeler şudur: 

110 METRE MANIALI 
ı - P'nilt 16,2 
2 - Sabri 18,l.3 

1500 METRE 
1 - Galip 4,22,9 

On beş bin seyircinin heyecan
'.a takip ettikleri bu müsabaka mü. 
tevazin geçmiş ve neticede 1 - O 
Romanya milli takımı galip gel
miştir. 

isviçre - Holanda 
1500 metre 1.."0Şttya başlanırken Büyük bir alaka ile beklenmek. 

te olan Hollanda - Isviçre milli 
futbol takımları müsabakası Pa
zar günü yerinde yapılmıştır. 

2 - Orhan 4,~9,9 

400 ı'1ETRE 
l - Nuri 54,1,2 
2 - İbrahim 57,6,3 

5000 METRE 
1 - Mustafa 16,27,6 

2 - Ali 16,37,5 
100 METRE 

1 - Fikret 11,7,2 
2 - Etem 11,9,3 

Uç Adnn Atlama 

(Yeni 
rekor) 

1 - Abdurrahman 13,60 
2 - Galip 13,36 

YOK.SEK ATLAMA 
1 - Jerfi l,68 
2 - Faik 1,68 

GOLLE ATMA 
l - Ziya 10,38 
2 - Mehmet 10,09 

75 METRE 
l - Melli.hat 11,2 (Ankara 

rekoru) 
2 - Fahamet 11.9 

YOKSEK ATLAMA 
1 - Mübeccel 1,15,2 
2 - Melek 1,15,3 

UZUN ATLAMA 
1 - Fahamet 4,23 (Anka. 

ra rekoru) 
2 - Melahat 4,16 

3X50 BAYRAK 
1 - Beden terbiyesi enstitüsü 

takımı 

2 - " ,, ,, 
Mektepler 

Şampiyonluğu 

Futbol maçları 
Yüksek mektepler futbol maç 

lanndan Konservatuvar - Tica
ret Terbiye enstitüsü müsabakası 
bu hafta Necdet Ulutan'm hakem
liği ile Ankaragücü sahasında ya. 
pıJ:lı. 

Oyun baştan başa Ticaret ens. 
titüsü takımının üstünlüğü altın

da cereyan etti ve neticec.le Ensti-

f{1zlar arasında 15 metre birindi.si 

tü takımı 22 - O gibi kahir bir 
gol farkiyle Kon~ervatuvan yen
di. Bu gol adedi bugüne kadar 
Ankarada tesis edilmemiş bir sayı 
rekoruydu. 

Gazi Ter'biye Enstitüsü bu maç. 
la yüzde ldoksana yakın bir ihti. 
malle yüksek mektepler şampi

yonluğunu kazanmış sayılabilir. 

ikincilik mülkiyede gibi görün
mekte ise de, bu takımın vaziyeti 
Ziraat Enstitüsiyle yapılacak maç 
neticesine bağlı.dır. 

İsviçreliler bu müsabaka.da kuv
vetli rakipleri Hollandalıları 2-1 
yenmişlerdir. Bu karşılaşma on 
altı bin meraklı tarafınldan seyre. 
dilmiştir. 

Şampiyona maçlar1 
Avrupanın muhtelif memleket

lerinde devam edilmekte olan fut_ 
bol şampiyonluk müsabakalarının 

Yugoslav Yedinstvo klübü 
Oç müsabaka yapmak 

.. 
uz ere 

şehrimize geliyor 
Yugoslavyamn Jcıwvetli futbol takımlarından Ycdinstvo klü. 

bü, gelecek hafta içinde §ehrimi::e gelerek ü.ç müsabaka yapacak. 
tır. 

Memleketimize yapmı~ oldukları müteaddit seyahatlerle spor
cularımızca gayet iyi tanılan Yugoslavyaımı Hoograd.slcy ve Yıı. 
goslavya klüplerinden alacakları futbolcularla tak"'V-iyeli bir §C. 

kilde lstanbula gelmekte olan Ycdinstw klii1Jü ilk maçmı 20 ma. 
yı1' cumartesi. günii saat beşte gayri/oderelerdcn Pera ile, ikinci 
müsabaTca.sını 21 mayıs pazar sabahı ~at 10,SO da gayri/edereler 
§ampiyonıı §işli ile yapacakt1r. Mi.'Ja/ir ekip .sem mü.savaknsım dq 
fS mayııs salı günii saat 5,SO da GaUıtasaray klü0üm1ilzle yapa.. 
caktı"r. 

Biitün bu ~rşılaşmalar Taksim stadyomundadır. 

Motosiklet 
3tadpark yarışı çok çetin 

oldu 
Hamburg, (A.A.) - Büyük bir 

alaka ile beklenen ve 50 bin seyir. 
cinin hazır bulunlduğu Stadpark 
motosiklet yarışlarında çok çetin 
mücadeleler olmuştur. Bilhassa 
350 ccm tipindeki motosikletler 
arasındaki müsabaka büyük bir 
alaka uyandırmıştır. 

iki defa buji değiştirmesi yü. 
zünden 3 dakika "kaybctden Alman 
Fleischınann bu defa muvaffak o
lamamıştır. 

Neticeler ~unlard•r: 

Otomobil yarışı 
Trablus. (A.A.) - 1500 ccm. 

motürlü. yarış otomobillerine 
mahsus Trablus büyük ınükfı.fatı 
yarışlarında 50.000 seyirci hazır 
bulunmuştur. 

yansı 30 tur üzerinde 390 ki. 
lometreden ibaretti. Neticeler 
şunlardır: 

1 - Alman Hermannlang Mer. 
sedes - Benz 1 sa. 59 da. 12,2 s. 
vasati sürat saatte 197,796 kilo. 
metre. 

2 - Alman Carracciola Mer _ 
cedcs - Benz 2 sa. 2 da. 40/7 s. 
bir tur farkla. 

"25 tur, 163,5 kilometre. 250 - İtalyan Emilio Villorcsi 
ccm ye kadar motörlere mahsus,,: Alfa Romeo 2 sa. 87 da.0,3 s.. 2 

1 - Vinkler ''Otouniyon - tur farkla. 
Dkv,. 1 sa. 21 da. 26-1 s. Vasati 
sürat 120.5 kilometre. 

2 - Belçikalı Dickvell "Be-

nelli,.. 
350 ccm. ye kadar motörlere 

mahsus yarış: 
1 - İngiliz Thomas "V elocet. 

te,, 1 sa. 20 da. 12-3 s. Vasati &Ur
. at 122.3 kilometre. 

2 - Alman Fleischmann "Otou 
nion - Dkv,, 1 sa. 20 oda. 47-4 sa
niyede. Vasati sürat 121.4 kilo. 
metre. 

500 ccm ye kaı:iar motörlere 
mahsus yarış: 

1 - Gall "Bm. V,. 1 sa. 14 da. 

13.2 s. 
Vasati sürat 132 kilometre. 
2 - Kraus ''Bmv,, 1 sa. 14 da. 

4 - ltaiyan Tietre Trufi !\fa. 
serati 2 sa. 12 da. 31/14 s. tur 
farkla. 

5 - İsviçreli ,Armand Hug Ma. 
serati 5 tur farkla. 

6 - Brezzi, Maserati. 

Kongreye davet 
Yıldırım Davutpaşa klübü b."l§

kanlığmdan: 

Klübümüzün yıllık kongresi 
14 5-939 pazar günü saat 10 
da llekimoğlu klüp merkezinde 
aktedileceğinden üyelerimizin gel
meleri rica olunur. 

13,3 saniyede. Vasati sürat 13212 
kilometre. 

3 - [Bock ''Norton., 

Ştrasbur~ - Kan 
Ekselsior - Rube 

Antib - Rasing 
Fives - Metz 

1-3 
5-2 
1-1 
1-1 

Yürüyüş 
Vittenberg (A.A.) - Tecril 

Ruen Gsct 
Soşo - Lö Havr 
Marsey Lil 
Lens - St. Etiyen 

0-1 mahiyetinde olmak üzere bu 

8-0 ilk defa yapılan yürüyüş müsa 

2-0 kalarında alınan neticeler şun1' 
1-0 dır: 

MACARISTANDA: 
Seged 
Solnol 
Zuglo 
Namzeti 

- Elektromoş 

- Ferensvaroi 
- Suerketaksi 

- Budafok 

Samsunda 
Lik maçları sona 

erdi 

3-0 
1-l 
1-4 
4-2 

Bafraspor Şampiyon 
oldu 

Samsun, (Hususi) - Samsun.. 
da m.ı:ntaka futbol 1ik müsabaka. 
ları bu hafta sona ermi§tir. Ge _ 
çen pazar günü Bafrasporla Sam
sunspor klilpleri arasm.da. yapı • 
lan müsabaka f ev kala.de heyecan. 
lI olmuş ve neticede Samsun ekL 
pini mağlup etmeğe muvaffak o. 
lan Bafra spor klübü mmtaka • 
nrn birinciliğini kazanmıştır. 

25 kilometrelik bir tecrübe 

rüyüşünde Ernst Elermard 
mesafeyi 1 sa. 22 da. 3 7 s. de 1ı 
rerek yeni bir Alman rekoru t 

etmiştir. 

Gashardaynı mesafeyi 1 &8· 

da. 39 s. 
Şönrok, 1 sa. 25 .da. 10 s. 1'l 

mişlerdir. 

Bu ilk üç yürüyücünün ıXl 

dctleri Heinrich Brauch'un, 1 

25 da. 59.8 sa. den ibaret oıa.ıı 

korundan çok farklıdır. Elerbl 

ın aldığı parlak netice, Finl~ 

yalı N orteltin'in 1 sa. 22 .da. ' 

saniyeden ibaret dünya rck'O 
çok yaklaşmıştır. 

Münihte 20 kilometre üze 
yapılan yürüyüşte 1 sa. 5 da. l 
ile Ostertag birinciliği a1mıŞ 

Ankarada voleybol maçları 

Anlmrada yü7•sck me7dcplcr arr,'lında tertip edilc1ı t'°t 
nıüsabakalurma bıı haf ta da <levanı cllilnı~tir. 

Erkeklerden Jfülldyc ve Ziraat En.stitü takımları a,;ıstf 
oywı altı yiizil nıiitccavi::: SC1Jircinin beyninde çıl«ın l:avgt.ı ~ 
elen yarıda kalmış, bu arbe<leclc yedi Td§i yaralanmıştır-1{/.. 
tepleri arasnulaki maç i.se 19 Atayı..~ stadındaki atleti..,"'111-
mal<trı c.snasında yapılmıştır. · lP 

Gazi Terbiye l~ııstiffürü ile l\on.rıervalımar bcy11i11ili/:1 
1 

şılaşma Ga::i Tcr1>iye E11stitüsfütün gqlibiyetile 11ctwe1C1.f• 
rukarıdaJ..."i resim, bu, maçtan bir'"sa/hayı tcs11it etmcJdet1• 
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Hakanı ar nasıl 
yaşarlardı? 

Kubilô.g Han 
Çinin en bilyilk düşmanı - Çine medeniyet geliyor - Güzel 

kokulu Mogol kadınlan - Çinde bar ve tiyatro açılıyor - Ku
billy Han karılarını nasıl intihap ederdi - Hana kafa tutan artisti 

Yazan: Rıza Çavdarlı 
Cengiz Han, Çinin bu en büyük 

düşmanı, hudutlarından Çin top
raklarına büyük bir akın ile garp 
vilayetlerine kadar olan iki bin ki. 
lometrelik bir sahayı işgal ettik. 
ten sonra, büyük imparatorluğu
nun mirasını üç oğluna, Ogodai 
Hana, Mangu Hana, ve Kubilay 
Hana bırakmıştı. 

Kubilay Han babasının bıraktı
ğı huduttan aynı akına devam et
tneği unutmamış, Çinin payıtahtı. 
nı da komşu Türklerden aldırdığı 
toplarla berhava ettikten sonra, 
zaferini tam ve kati bir neticeye 
bağlamıştı. Artık Cengizin evlat. 
lan (Mogol) sülalesi veyahut da 
Çinlilerin Yuan ismini verdikleri 
hüküıri:iarlar, bütün Çi'nin de bir 
hükümdan, bir hakanı idi. 

Kubilay han Çinlilerin rivayet 
ettikleri gibi, ruban vahşi bir a
dam olmadıktan başka, son dere
cede medeni bir insan<lı. 

Bu istila ile Çine büyük bir me
deniyet getirdi. Oralda yeni bir ha. 
Yat uyandırdı. Bu zamana kadar 
Çinliler medeni hiç bir fikre sahip 
olamadıkları gibi, bu fikirlerin de 
en büyük düşmanı idiler. Hatta 
imparator Ming Huang, yanırlda. 
ki Türklerin tesiriyle Çini uyan
dırmak istemiş ise de bütün gay
reti tesirsiz kalmış, hiç bir şey 
Yapmağa muvaffak olamamıştı. 

Çin ülkesinden Türk diyarına 
giden tilccarlar, heyetler bunlar
daki bu yüksek kabiliyeti görüyor. 
lar, fakat bir türlüı takdir edemi.. 
'loclar.dı.. Hatta l 031 tarihiride, 
l(onfiçyus ahfadından Kung 
l'aoh namındaki bir zat Mogol ül

kelerine gönderilmişti. Bu zat bu
rada bir tiyatroyu seyretmişti. Ti
Yatroda Konfiçyus'un hayatı 

oynanıyordu. Çinli Kung buna fe. 

Bunlar hem soğuk su banyoları 
hem de sıcak su banyolarını ihti. 
va ederlertli. Burada erkek, kadın 
beraberce yıkanırlardı. Bu halk ta 
çocukluklanndanberi her gün böy. 
le yıkanmağa alışmışlardı. Yemelc. 
ten evvel herkes mµhakka'lc yıka
nırdı. 

Sokaklar, yekdiğerine müvazi, 
hepsi de bir meydana gitmek Ü· 

zere açılmışlardı. Büyük bir soka
ğın içinde kortizanların evleri var. 
dr. Evler en nadide kokularla ko
kardı. Bunlann gayet şık, lüks 
mobilyeleri bulunurdu. Son dere
cede beyaz, güzel olan bu 'kadın
ların hemen hepsi ipek elbiseler 
giyinirlerdi. Bunların elbiseleri, 
mücevherleri başlı başına bir ser
vetti. 

İşte Kubilay Han, yeni paytah. 
tmı, Pekini de bu hale sokmuş, o. 
nu da zevkten, eğlenceden büyük 
bir varlık haline getirmişti. Bura
da barlar, tiyatrolar, sirkler, bulu
nuyor, sema, buralarldan yükselen 
musiki sesleriyle çınlıyordu. 

Halk için bütün bunları yapan 
hakanın da eğlenmek için bir hak
kı yok muydu? 

Vardı. Kubilay Han, bütün 
bunlar arasında kendisini de unut. 
mazdı. 

Hakanın dört karısı vardı ki 
(imparatoriçe) tesmiye edilirler. 
di. Fa.kat ayrıca birçok gözdeleri 
de mevcuttu. 

Hakan en ziyade Tataristanm 
Ungut kıtasmda yetişen kadınlan 
severdi. Her iki senede bir buraya 
bir heyet gönderir, bunlara inti
hap edecekleri kaldınların nasıl ol
maları lazımgeldiğini anlatır, ve 
bu noktadan birkaç yüz kadm ge
tirilirdi. 
Kadınlar saraya aelir gelmez, na halde içerlemişti. Konfiçyıı- b 

sıkı bir teftiş ve muayeneye tabi su.n sahneye çıkarılmasına bir tür-
lü razı olanuyordu. Fakat Çine tutulurlar, bu ihtimam ile yapılan 
il\'ldet eder etmez, iyice dilşündük- tasfiyede ancak otuz krrk tanesi 
ten sonra, tiyatro $Clllatinin lazım almırdr. Fakat iş bunun ile de 
1 bitmezdi. 0 duğunu düşünmüş, yazdığı bir 

eser ile Türk tiyatro sanati hak- Sarayfda ayrılan otuz lark kadı. 
'ltında Çinlileri tenvir etmek iste. nı muayeneye memur ihtiyar ko. 
'llıişti. Bunun da bir tesiri olma. cakarılardan mürekkep diğer bir 
t?ıtştt. heyet daha vardı. Bu ihtiyarlar, 

kubilay Han Çini istila ettikten genç ve güzel lazları kendi koyun
'?nra iş 1>Usbütün değişti. Kendi- larında yatınrlar, uyurken fena u
'1Yle beraber Çine romancılığı, ti- yuyup uyumadıklarına, yahut vü
l'atroyu, klasiıE piyesleri getirdi, cudundan herhangi bir yerin ko. 
iti bugün bile Çinliler MU bu mi- kup kokmadığma ldikkat ederler. 
tas ile sahnelerini süslemektedir. di. Eğer kız horlamıyor, bir yeri 
lcr. kokmıyor, tatlı ve güzel uyuyor-

Tahranda geçen hafta içeri ainde Avrupa harp tehlikeleri ge. ' 
çirirken İran hükümdarı, Veliaht Şahpur'u Prenses Fevziye ile ev. 
lendirdi; ve bi.iyük dUğUn merasi mi yapılarak Tahran yerinden oy. 
naldı. Bu muhteşem dilğUn merasi mine ait resimleri bugün okuyu .. 
cularnnıza veriyoruz: - llk re. simde Şehingah misafirlerini kabul 
buyuruyor ve yeni evliler Mermer saraya giriyorlar. Aşağıda hükil
metimizi temsil eden :Ali Rarta Tarhan ve Hariciye Nazın ile di.1. 

/ 
ğün geçidine iştirak eden İranlı 'en~ kızlar,., 

Casuslar hakkında sayfalarla yazılar --· --·······-·-----····-.. .__. ............ -·····---------··········-···------
yazıldı; fakat işte şu öğrenilemiyor: ______ ._..... ___ ... .__ .......... ·--·-··.. ·------········--.. 

Casuslar sizden ne 
öğrenmek isterler? 

!{ b' ed b" ta sa o zaman hakan için ayımlardı. 
u ılay Han sanata, e ıya • . Kadın ve erkek casuslar hak-1 bir işçi ile yanındaki masadaki 1 slkal'lrı Almnnyaya vermek su .. 

~l!aikiye büyük bir rağbet göste. Bundan sonra ekiplere ayırır- kında her şey söylenmiştir. Fa. zat ahbap olup soruyor: çundan tevkif edilmiştir. Kra-
~r, bir artisti iiılkenin en büyük lar; her ekip üç gün üç gece ha. kat yalnız bir tek hususa en e- _ Hotchkfss fabrikasında uss bugUn Fransız haplshane-
ır <Wdamı telakki ederdi. k d zevkini tat ' ı ı i anın yanın a onun • saslı noktaya temas edllmemiş- uzun znmandanberi m ça ışı- s nde cezasını çekmektedir .. 
ı..~kubilay Hanın nazarında yol, mine memur edilirdi. . Ur: Ne öğrenmek istedikler!.. yorsunuz.. VEKİLTJER TOPLAl\"TISINDA 
~al b' kt kada 1"' B"' 1 1m kl be be Kubılay ' ına, me ep ne r a- oy e 0 a a ra r Casusların muhakemeleri so. Bu ~ekllde başlayan muhaYe. BİR CASUS 
~llısa bunun yanmda zevki de hiç Han, artist kadınl~ra so~ ~erece- nunda düşmana satmış olduk- re nihayet şeklini değiştiriyor. Cashslar yı:.lnızca caddeler.de 

l' "akit ihmal edilemezdi. de hürmetkardı. Bır artıstın so.n ları malftmat veya. vesikanın - Nasıl, şimdi hangi memlc- çalrşmazlar •• On yedi numaralı 
}' ~.ÜyUk Tientsin kanalını açıyor, derecede güzel olduğ~~ ?şitmı~, neden ibaret olduğu pek ender kete sllAh yapıyorsunuz?. husust memur olduğu öğrenilen 
tıCtıı güzel büyük yollar yapıyor, ve ona .sarayına gelmesı ıçın emır meydana çıkar ve mahkilm ol. Bu muhavere bir uydurma bu casus, Fransız millet vekil-
" 

0
•ta servıs· lerı·nı· vu··cuda getiri- go'"ndermı"<0:.ti K 

.ror ,._. ıı...· ç· :ı • malarına rağmen casusların değil, meşhur casus rauss me- leri toplantısına kadar girmeğe 
ı.. _ • o zamana kadar uıç lJlr ın K d 'b h · t er 11 d bl dl ·~1c a m u emre e emmıye v - esrar perdesi kaldırılamaz. selesinde po s raporun an r muv·ı.~falr olmuşdur .. On ye Janföfa. lrnltmmuş veyahut her-
..: anının yapamadığı işleri bece- · 
''>'ordu. miyerek Hakanın yanma gıtme- Hiç kimse Mata Harrlnfn, parçadır. num".ralı h'.leust memurun kim hangi bir VPkile ııüfuz ederek 

ç· mişti. meşhur Bolonun ne yapmış ol. lşçi !le bUyUk bir samimiyet. olduğu henüz meydana. çıkmn- fstedif;'1 malUmntı derhal elde 
tı lnlde arlıktan eser bırakmamış. lk" · b' · ·1 t k v t "k d .\ı· :r ıncı ır emır 1 e e rar çagır - duğu.nu bilmez .. Bir 1htlmale le konuşan sempatı zat · a meş mış otmnkla beraber, bir kadın cdeı>l'nıl~tfr. Nitekim meşhur 
t~ı_ 1ın .. ler idn onları himaye. ed.e. il t_ tl ~it :r tı. Aynı hal · e 1Kar§ aştı. göre her gün etrafımızda dönen hur casus Kraussdur. Polonya oldnc.u !rnvvetle Umit edilmek- kadın casus Marta - Harl de vc-
}' .. t· rnucsseselcr vücuda getirmış, 

.. ı,...,, Emrin'ı ürüncü defa tekrar e. ve bizden mnlQmat toplayan ordusunun kıymetli bir zabiti tedlr. klll'3r ile olr.n va,mı arkadnşlıE;'"l bi ··ucr ve fakirler için meccani :s ., 
"Soıt H ... dince, artist artık dayanamamış, casusların hakkında vazifeleri- iken Stanislas Krauss, Dussel- On yedi Lumarah suhust mc- say.ıc;lrıdı.:ı c~::ıııslukta bUyUk bir bir ınektepler açmıştı. atta 

!t:ııı Qe büyük bir akademi kur- kalkıp gelmişti. Fakat bu gelişin- nln ne olduğu bilinmez. dor! ~a .dansözlUk eden Martbe murım Parlı..ten Almanyaya gön muva!f&ldyot göstermemiş miy-
§tu. de memnuniyetini gösterecek du- Casusların muhakemelerinin Krciss'in güzel gözlerinin cazL derdiği raporun, aynı ıglln F- dl?. 

1'abii -u 1. d ld v gibi tlakları hiç de gülmüyor, aksine o- tcfcrr!iatlarının neşreclllmesl besine kapıl~rak kumanda et- ransız; mecllelncle varılan ka- S(;J\:CT .. D.\11\JA St'Ji:CT •• 
~t,,L nlogo ıstan a o ugu 
lt:ıı 1t Yerleri açmağı da unutma- tarak titriyordu. bilo biç bir şey öğretmemiş o. tlğl kıt'anın pla.nıarmı 15,000 rarları ihtiva ettiği meydana Tetblrsizlik hemen her gUn 
bıı §~~ Çünkü Çağatay ismi verilen - Hakan, demişti. Bir artis~i Iur, fakat casuslara karşı ne- frank mukabilinde Almanyaya çıkm:ş .. Hatta. on yedi numara- bir tetbirsizlik yaptığıJ)IZI zan
tcc .. ,ogol Ulkesin.de hayat son de- ayağınıza kadar çağırtmak cüreti. ıerden çekinmek icabedeceğlni satmr:}tr .. Polonya hUkOmetl ta- lı me4t,1\ı'UD, daha vekmer top. netmiyorsunuz. Herkes her gUn 
Çcı1~·hüyiik bir eğlence içinde ge. ni, Çinde çinlilerden mi öğrendi. göstermeleri bakımmdan ehem- rafından mabkftm edilmiş O· 1antı·ı net!cesl resmen bildiril- biı' çok teth'rsizlikler yaparak 

1
• niz. Bilmiyor musunuz ki ben Fer- mlyetlldlr. lan Krauss memleketi terket- mek ı;öyle dursun, ağızdan :ığı- cas.ııı!~rın l'ğrcnmek fstedlkle. 

}'U~Ogolistanın payitahtında bü. ganeliyim. Senden daha lbüyillc bir GEVEZELİK ETMEl\IBJ.ılt. mlş ve Almanların casusluk za l !ı'lt koda şekllnde yapılma. rln1 temin cder. 
1:~1lla geniş çaddeler, etrafı dük- kudrete sahibim. Çünkü sanatimi Her gUn oturup konuştuğu_ mekbbfnde tahslUni !kının et- ğn. h-~~amn1dan bUe evvel, elde ht.~ mulıtcllf meeleketler4e 
"<?.td tla dolu meydanlar. pazarlar miras olarak almadım; kenldim ka- nuz mecliste bir casusun bulun- tikten sonra Fransayn geçerek ettiği J.:aı•atları aynen memle- ı;eçnı!ş ha•llseler: 
l:ı.r ~· lıer sokakta bir~ok hamam- zan.dım. madığından emin misiniz,. işe gir:}miş ve Fransız müdafa. lrntlre ~ 01lamak ımkfinlarını Frnnsac1a çolt sevimli bir ka• 

tılunurdu, {Devamı 10 uncuda), Bir lokantada yemek yiY.cn n. hatları hakkında. muhtelif ve- nasıl ele c:cs:irmiştlr.?. ~a. top. ... (Dcvcrmıı 11 incide). 
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ec ·s e inh'sarlar bütçesi kabul edildi MosKovada bir tebliğ neşredılOi Bed~n ıer i1esi 
(Ba~larafı 1 incide) Mosko\"a, 10 (A.A.) - Dun flr, İngiliz teltllflerine göre, ln- Genel Oırektörlüğü moio-

var mıdır, yok mudur? Fakat ke. kolaylaştırmamak ve şimdilik neşredilen yarı resmt bir tebliğ·! glllz Ye Fransız '-0arclım1 olma- Sf.klet yarlŞI f0fl1°p 6fll 
nı~ 1353 sayılı kanun hüknfüne lime vardır ve kelimelerin de ma- kırk derecelik blr rnkı yapıp pi- "' 
Y• ırı olup olmadığının tefsiri nalan vardır. Eskiden mektep, k B de Polonya ve Romauyaya kar- dan Sovyet müdahalesini mec- /m'kara lO (AA) B-·J•n yasaya çıkarma tır. u prog· , . . - """'" 

halck:rHaki Başveklllet tezkeresi •imdi okul dedigwimiz şey, ir=-'.:ıc şı giriştikleri taahhütler dola· hurt kılabilecek vaziyetler ta· Terbiyesi Genci Direktörlu··gwu·· bı·-:r :ruıı;.ı r~ru tabii bir başlangıçtrr. 
ve Maarif cnclimeni mazbatası 

1 

okutanlarla okuyanlann bulundu. yıslyle F'rausa lle İngiltere as· haddtis etmeyeceğinden Sovyetl siklet federasyonu 19 ve 20 Ma. 
HUkflmetln ,arzusu yüksek 1 kdl 

miızakere edilmiştir. ğu yerdir. Binaenaleyh Universi- derecedeki alkolleri ruUmkUn kert hnrckfttn geçtlkler ta r· htikümetfnln hn.ln. emin lngillz yıs giinlerinde Istanbul _Edime, 
Encı>mcn mazbatasında 1353 I te de bu umumi §eyin içerisine olduğu kadar ortadan kaldır· de Sovyctlerln do kendilerine hUkümctlnin maksadı hiç şUp- Edirne _ İstanbul arasında gidip 

&ayılı kanunun arap harfleriyle dahildir. O halde o'kul, ilk mck- derhal yardım etmesinin lngll- hı-.'l~z bu olmadığını tavzih ey· gelme olarak 500 kilometrelik bir 

1 
mağa çalışmaktır. - BraYo ses· 

azılmış cetvel, defter, kitap ve- tepten en yüks:-k !derecelere ka. tere tarafından tekllf edildiği !emiştir. bisiklet yarışı tertip etmi-:.tir. 
leri - Fakat bunu tedrici yap- :r 

airenin bütiln rcsoıl müesseseler. dar bütiln tahsil müesseselerini i- blldirilmekted1r. Çemberlayn Moskovadakl ln- Ankara, Eski<:.l'hir, Kocaeli, ts-
mak zaruretini hissetmiştir. Bu :r-

de kullanılmasına nihayet vermi~, çine alan yerdir. Fakat, Sovyetlcr Birliği Po· glltere bUyUk elçisinin iki su. n tanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakka-
haşlnngıçtır. Gayeye doğru gl-

fakat daire ve kütüphanelerde bu Ziya Gevher Etili (Çanakkale) lonyaya Ye diğer şarki Avrupa evvel Molotof tarafından kabul le, Jzmir, Denizli, Konya ve E<iir. 
dilecektlr. 

türlü vesika ve eserlerin icabında - llk mektepler de mi? lk devletlerine karşı glrlştlğl ta- edilerek lngillz tekllrterloin ih· ne bölgelerinden 38 bisikletçinin 
Ankara bira fabr nsmı l!IOr· 

müracaat için bulunmalannı men- Hasan Ali Yücel -Devamla ahUtler dolay·siyle askcrt hare· tlmamla tctklk edileceği vaadi- iştirak edeceği bu büyük yanşa 
etmediği ve bilhassa kanunun do. - Evet ilk mektepler de.. dulnr. inhisarlar lrlaresine geç· kAta başladığı takdirde mUte- nl almış bulunduğunu söylemiş 19 Mayıs Cuma günü saat 7.30 

meal mukarrerdir. Devri ha-
kuzuncu macJ:lesinin eski harflerle "Kültilr kurumlan,, tabirine kabiliyet esasmı:ı. mUstcııiden ve Londrnııın şimdi So,·yet ce· da Topkaprdan başlanacaktır. Ay-
basılı kitaplarla tedrisat icrası gelince, kurum eskiden kullanılan zırlanmaktadır. Fransa ile lngllterenin de ken· vahını beklemekte olduğunu 1- nı günün gecesi Edirncde "kalına. 

. • • uh • 1 Ud Anason için mUbnynntta mllş- 1 . h kk memnuıyetını m tevı o up et ve §imdi de kısmen kullan lmakta dislne yardım etme erı a ın· lA,·e eylemiştir. cak ve ertesi sabah 20 Mayıs Cu-
\•e milracaata ftmil bulunmamak- olan ''mUesaese,. nin mu'kabili kUlAt olduğunu yahut nışağı fi· da lngiltz tekliflerinde hiçbir Londrn., 10 (A.A.) - Avam martcsi günü saat 6.30 rla hareket 
ta olduğu zikredilerek eski harf- "kurmak,, tan gelen bir kelimedir. yat verildiğinden muhterem ka da tesa.dUf edilmediği teb· Kamarasında Attlee §U suali sor. edilerek yarışın ikinci ve son mer. 
1 1 ba ı k •ta ı kul mebuslardan birisi şikAyet etti· Y 

1 ere 5I OUJ ı P ann ° ve Böylece "kurum,, tibiri çıkmıştır. bl d Uğde flA\·e cdllmekted r. muştur: halesi tamamlanacaktır. 
kültUr kurumlan kitap evlerine Kültür kurumu maarif cemi~ti. ler. Eğer bu muayyen r yer e Londra, ıo (A.A.) - Avam İngiliz - Sovyet müzakerele - Finaller: Edirncde Atatürk Anı· 
konulmalarının 1353 sayılı kanun nin ismi hassıdır. Burada kullaru- vaki bir hldlse ise lUtfen sonra b ı ı i ri esnasında, İngiliz hükumeti ta- tı önünde, istanbulda Topkapıda-I 1 1 kamarasında Çem er ayn ng -
hükümlerine aykın olmıyacağı lan ismi cemidir. ''KültUr kurum- gelip tafellAt ve~ r e~s~tm~ş~u Ilı tekliflerine dair l\Ioskovada arruza kar§ı kuvvetli bir anlaşma dıı. 
kanaatine vaoldığı zikredilmekte ları., deyince "Maarif müessese. olurum. Yanh'lA:r: e ~ u u- neşreclllen deklarasyona işaret akdi için üç hUkUmetin görüşle. lki merhalede yapılacak olan 
ıdi. Icrl., minaar anlqılır. Onun irin nanlar V'arsa a a ar 0 ur ve d k d 1 ti ki rinde ahenk mevcut olacak veç • bu büyük yarı~n ferdi birinciliği. 

LA D U :ı-· tekerrUrUne mani oluruz. Dt· e ere cm ş r . : 
1 

lli hU 1NKI PLA AN R CU cemi ve müfred olduğuna göre bu Bu deklarasyonun ng z . hile l.<"'ransız hilkumeti ile sıkı ni 500 kiJometreyi enaz zamanda 
EDEMEYİZ kelimenin mahiyeti dcfiJiyor. zım esaslı siyasetimiz anason e- f d 11 1 u Ul temas halinde bulunmuş mudur? kateden alacak ve diğer dereceler 

kunınas l 1 hl t k ana kQmotl tara ın an er s r en 
1 11 b 

Mazbatanın ° ı üzerine Kitaplar meselesine gelince, ilk klcller n maye e me • · tekliflerin yanlış anlaşılmış ol- Çember a.yn evet,, ceva mı de sıra ile saat hesabı üzerinden 
künıiye gelen Ziya Gevher Etili, okullarda, orta okullarda ve lise- sonlarımıza fazla fiyat vermek- mı:ı.smdan ileri geldiği anlaşılı· vermiştir. tcsbit edilecektir. Yarışta ayrıca 
mevzuubahı kUtilphanelerin hal. terde okul kütüphanelerine alına. lir ÇUnkO anason bize lAzımdır. 1 d d ğ Çemberlayn diğer bir suale ce. takım tasnifi de yapılacak ve her 
kı • •· ,~ ... üphancl • ik Bu. sene istisna. olarak Suriye- yor. HUkCımet geçend eri eti 0

1 
u k· · · b. k n gırecegı "-= tt mı yo • cak kitapların listesini Maarif Ve- vap verere · bölgenin üç bısikletrısi ır ta ım 

Avrupasının bazı eve er ne :s 
ea ilim kütüphaneleri mi olduğu. kiletiniz bu mekteplere gönderir. den anason aldık. ÇUnkU mah· karcı tnahhUtlerde ''İngiliz - Sovyet müzakerele- a'ddcdilecektir. 
nu sormug V'C matbatadaki mllta- Binaenaleyh falan ilk okuldaki sul bizde iyi olmadı. Dlttnbl ol- y muayyen rini en büyük bir ehemmiyet ve Bu yarışta verilecek hediyeler 
lealaıida bir rücu şekli kokusu ol- baıöğretmcn arzu ettiğine göre ııaydı hariçten almaı.dık. Umıt bulunmuştur. en bUyük müstaceliyet arzcden şunlardır: 
duğunu iuıret ederek.· ederim ki gelecek sene mahsu- lngHiz hUkümeU bunu yapar- bir mesele olarak tclfikki etmek- Ferdi birinciye, velomotosiklet, 

:r kitap alıp ~uklara veremez. E- kcn Sovyet hUkOmetlni bu t.a- . t• 
"Biz §imdiye kadar yaptığımız ğer böyle yapmıı olsa :Maarü Ve. lUmllz iyi olur ve ihtiyacımızı leyim.,, dcmı§ ır · ikinciye, Süpersiyal bisiklet, ü-

büyük inlolaplarm hiç birisirlden kfiletinizin yapmuı lbımgelen mu tıımnmcn memleketimizden te· ahhUtlere lştlrft.ke davet etme· l.ı0ndra, 10 (A.A.) - Londra - çüncüye, Kronometre, dördüncü 
rücu edemeyiz. Kanun mutlak su- ı dl. Zira böyle bir teklif bazı zor· nm Sovyct mahfillerinde öğre - bir çift Buvayyc lbtik. 
rette bize cetvel, defter diye tas· ~a:·:aezi;:z;:;~~k~:~ ml~a~~~~~· ucuzlamesı ,.6 tnbl - luklar tcvlldlnd~ hail ~al~t nildiğine göre Moskovanın lngi • Takım halinde derece alacak 
rih ediyor. Kanunun kUtüphanc b k .... _ U rih 1 k d yacaktı. Buna naen ng z liz planına iştirak et:nek için ile. bölgelere kupa verilecektir. ımun u ba ımU4n m ste o. sarın knlkmasmı nr n nşımız hUkCımctl Sovyet bUkQmetlnin 
dcdi,ği fey de ancak üniversite gi. masıru rica ederim. J{emal Unal temenni ettiler. ri sürdüğü nsgaıi 6&rllnr eun - Yine bisiklet federasyonunun 
bi bü. .,_ k"" ü h 1 "b' de ln..,illz deklarasyonuna ben· Jardır· .. 1 • Y'Uı..~ ut P ane et' gı 1 en- Evvelce çıkmıı olan l:anun bu Darutun ucuzlnyabllmcsi tçln ° ld bl deklaras- · . . . bu seneki programına gore, stan-
tclektüclter icin giniecek yerler. ıekilde tefsir edildiği takdirde her cvveld maliyetinin ucuzlaması zer Ye şu mea ~Ur r 

1 
dl· l - Sovyct taahhütleıının as. bul - Edirne yarı§ına iştirak ede. 

dir hangi bir ba öğretmenin ilkokula " d D t k ı tabrl yon yapmasınt le ey e · keri anh~_.şmalar. ıa. tamamlanması, cek bölge bisikletçilerinden bir 
.,, hı~ım ır. aru u ns er - "Frnnsa ,.e tn...ıltere ken~i ta- 2 C' t B Jt k d l t 
Deml~ ve mazbatanın kabulU 'keıfUzzunun kitabını alırsa biz o- 1 ı ı 1 dl lnhisarlar b• • - :.aran ~ın a 1 • ev e • kısmı. federasyonun daveti üzeri-

} hind b 1 tu ,a nr ma e yor. abhUllerlnln tatblld dolayıslyle lcrın.e. de teşmılı, . . . ne, evveıa· Ankaraya gelerek 14 a ey c u unmu r. nu tecziye ederiz. Çünkü bizim ld:ı.re ide sntıyor Bu sntışa mu· l 
Kemalettl·n T?ttmı· (Rize), bir · · harbe giriştikleri takdlNle Sov- Hukfunete yakın ngılız mab • Mayıs p ... •ar gu··nu·· Ankarada ya. 

nu verdiğimiz listeye ldahil değildir. kab'l nncak yüzde 10 ı· Y temin d t .... 
Maarif Vek letiniz hangi Kitabın yet hUkfımetı onlara ynr ım e . fillerin.de söylendiğine gö~.~rka. pılacak olan 175 kilometrelik bir inkılap l.anununun onuncu yılın

da tefsire muhtaç olaca mı lıi~ir 
vakıt zannetmek i tcmezdim, 
l:lemiı ve harl inkıtabına ait kanun 
kabul edil iği znmnrı i k me ep 
rin birinci ve ikinci sınıflarında 
bulunan çocukların halen Univer
site sıralarına gelmiş gençler ol
duğunu ifiret ederek eski harfler. 
le bas·lrruş kitaplann etUd kitabı 
namı altında kütUphanclerine kon 
masında ne fa)!~a. ne de lüıum ol· 
duğunu söylemi§tir. 

MAARlF VEK1L1NİN 
İZAHATI 

ediyor, mlve nmnde bulundu~unu be· nıharbıyeler arasında gorusme. yanşa ictirak edecekler.dir. 
ilkokulda okunması lhımgeldifi- B·J yUzde ondan 'nzgecroek· "' 1 ı ·ht' ar · kfı :r 
ni herhalde takdir eder. le. tf'tklk etUk, e aslı blr ucuz· yan eder." d er yapı ması 1 ım 1 ım nsız İstanbul - Edirne yarıgmın a-

~ h en a.ynt zaman a değilse de, ikinci nokta yani Bal. .f . d la ak olan bu .. .. 
Hasan Ali Yütel, ilk me\ttep ltU. lama olmıyaca.ktır. Mevnddı "' .. emen em 1 d t v . • ~ . n esın e yapı c y ... ı-

. 50..,..,c t b Cım n a en tık devletlermın ae garantı me - h . ti b .. 1 1 . 
tüphanelerine eski yazı ile, erap J tfd J ı ı e JmnJıyesinf u · "' . ln . . . . şm e emmıye • o ge erın en se~ 

p :ı ~es n v - dahn kat'f bir pltın teklif etti. ?elesı yalnız .gı~ter~?1 .ıradesı kin bisikletçilerinin i§tirakleriyle 
harfleriyle olan !kitapların kulla- cuılntmak Ulzımdır. Barut Uze· _ bu lft.n blzlm teklUleri· ıle yapılacak bır ış degıldır. b" k t dah artmı bulunuyor 
nılmasma muvafakat ediyor mu. rlndeki lnhlsarın kalkmnoına Fakat tlnpa etmek lstediıı.ıırıtz Ayni mahfillerde İngiliz - Sov ır .a a . . § . ' .. 
sunuz? yolunda İbrahim Tlli ön- 1 U 1 d Hı es- mizle iç P b t .. k 1 . . b. Udd t Beden tcrbıyesı genel dıre'lı:tor-

gellnce, >unun zer o e ukları tevl'ttcn hali ye muza ere erının ır m e 1 .. ğ .. b .. kl f d 
·· t af dan o lan bir sua clddt zorl 1 d h d t . ku ti h u u ısı et c; erasyonu ayrıca goren ar ın a ru • lddcnberl inhlsar mevcuttu. Bu· B bl 1 a a evam e mesı vvc e mu ml k "lk d f 

1 
k b. de 

le · karıı olarak da ıunları söyle. nun sebebi, varidatın mevzuu- kalmayacaktı. una. na.en n- temel olduğu füive edilmektedir. me ~ ette ı e a ? ara . ı~ 
mittir: bahis olınalttnn zlynde inzibat glllı hUkQmeU bu zorlukları Lon!:lra, 10 (A.A.) - Müstakil motosıklet yarışı tertıp etmıştır. 

Mcnuubnhis o değil. Ynlnız nolctnsındaıı da n eld nberl Sovyet hUkCımeUne bildirdi ve mebuslardan Mis Rathbone bugün 21 Mayıs I_>azar günü yapı!adcak 
şunu nrzedeylm ki, şimdi maru· bByle olmuştur. aynı zamanda kendtslnln ilk Avam Kamarasında yaptığı bcya. bu yarııa daır program aşagı a. 

tt b ı d ,., lbl ı ı t tekliflerinde bazı değişiklikler •'J .1. fk" · dır: ıa n u un ubum g o <u a· lnhlsar kalksa dahi lıuııdan natta ngı ız e an umumıyc . k. • 
biri mutlak bir tabirdir. Orada - h r,ı· yaptı. ı enstitüsü,. tarafından yapılan an- 1 - Yarışa beş beygır uvvc 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, müstesna zlkrcmlyoruz. dalın ucuz olncaı;ı şllp e ıuır. lngillz htikfimeti Sovyet hU· k t · f k d 1 d .. d 87 tinden itibaren her tip motosik-
l:ürsüye gelerek bu mütalcalara TUtun için yUltsek fiyatın pi· kümctinl kendi ~udnhnlcsinl ·e ·e ıbş. ırİa .e

1
. en crF en yuz cRus Jetle iştirak edilecektir. 

Bu izahatı mUteakıp kanunda- t ıı. d şlkA.yet bu 1 sının ır ngı ız - ransız - . 
l:arşr şunları söylemiştir: ki okul kelimesinin kaldırıl • yasa ne ıbıı:ıız an - tnglltz ve Fransız müdahalesi· "İttifakı lehinde cevap verdiklerini 2 - Yarışa girecek motosıklct. 

Arkadaşlcır, bir irtica veya rilcu masmr Uer:f suren bir takrir 0 _ yur~ular. "\ Uksek fiyatla nc~r- ne bağlı bulundurmak arzu et- bildirmiştir. !erin hareke~ s~rası 17 Mayıs 939 
meselesi asla mevzuubahs değil- kunarak reddedilmiş ,.e maz - !ar ki, tu:car da onn göre fi} at tlğl takıllrde, kendi hesabma ( Lori:lra, 10 (A.A.) - Avam Çarşamba gunü. saa_t 1 ~ de .. ıs~~~~ 
dir. Mevzuu bahsolan şey, ilini bata olduğu gibi tns\·lp olun • versin dl}e ... Demek bunun ba- buna hiç bir itirazı bulunmadı- Kamarasında işçi mebuslardan bul Beden Terbıycsı DırektorlugU 
tetkikler yapılırken bugün yeni zı yerler.de nksl tesiri oluyor. ğ Ih urette bildirdi N 1 B k aı· t binasında kura ile tesbit Citlilecck-

muştur. mı sar s · oe a er şu su ı sormuş ur: 
harflerle basılmamış ve basılması ZUrraın m~mkUn olduğu kaclar Çemberlayn sözlerine şu ıııu· _ Polon yaya verilen garanti ti:.· Yarışa girce~kle~~ .. mcz.kilr 
mUıkW kitapları, bu kitaptan tet. inhisarlar bütçesi yUksclc tl}ntla tutunu satnbll- reUo devam etmiştir: Sovyetlcr Birliği ile ittifaka her- gun ve saatte dırektorluk bına· 
kikle muvazzaf müesseselerimize müzakereleri ıneslnl temin tein aH\kadar ~e- Lord Hallfnx, dUn Sovyet bü· hangi bir suretle mani olacak mı. sında bulunmaları lazımdır. 
sokabilmektir. Meseli Universite- Meclisin bugUnkU ruznamesi· murl.uımıza dlrekUf verllmış - yUk elçlstnl kabul etmiştir. Re· dır? ve Be~k bu hususta bir temi- 3 - Start "hareket,, Çorluda 
nin tarih veyahut ~ebiyat kısmın- ne dnlıll bulunan inhisarlar U· tir. nat vermiş midir? halkevi önünde sabah.saa~ 6 -~a. o· 
da herhangi bir ilmi meseleyi tet. mum mUdUrlUğU 1939 yılı bUt- Du !zah!ltt mUteakıp hcyetl cinde rakı satılmasının doğru Çemberlayn şu cevabı vermiş. lacaktır. B~ .~arışın fınalı . K~çu~-
kik etmek isin bir vesikaya müra· çesiııin müzakeresinde birçok uıııtımlyes! Uzerindekl mUzakc- olmadıslm, bunun birçok zarar· tir: çekmece golu kcnarındakı ı:kzlUlc 
caat ...su kt• B csı·ı·a bugu··n uı k dd l sahanın ortasında ola~"ktır. cu ece ır. u v • hatipler söz alarak rakı derece· re ldl.fi gör ere ma c ere ge- lnrı olduğunu Heri sürdü. - Hayır, İngiltere Sovyetlcr "" 
mevcut değilse almak lazımdır. lcrlnln yüksekliği ve muhtellf cllnıiş 'c inhisar idarelerlnln Ziya Gevher bu işte memle - Birliği arasında böyle bir ittifak 4 - Bu yarı~a girecek motosik• 
Fakat bugün bunu alamıyoruz. içkilerin tesir .dcrecelerl, ana· 1939 ~ılı l.Utçcsl tasvip edilmiş· ket doktorlarını mUtalealarmı imkansız değildir. !etliler kura ile tesbit edilmiş o-
Mesel• N..,:ma tarih· yoksa dı-:.nr lan hareket sırasına göre becer cı. ... 

1 :r • son mUstahslllerlnin ' 'e tUtUn • Ur. bildirmeye davet etti. Rasih ı 1 UT y 

d al E 1 ar a kal d 1 1939 İNG L Z F BOLCULARI dakika farkla start yapacaklardır· an aıruyoruz. vve cc v s ctilerin karşılaştıkları güçlük • illezl.:ur i aren n yılı mn- Kaplan gençlikte 1çkl iptlH\sı - l\'llLANDA 
m •t O · · bö0 I bir müsa 5 - Yarı= girecek olanlar, eb• ı:r ır. nun ıçın Ye - ler ve barut satışları etrafında sarırntı k:ırşılığı olarak verilen nın yavaş yn,·aş azaldığını söy· ::r 
~c istiyoruz. lfk mektep, orta ıoUtnlcalar ve temennilerde bu- tahsisat 8.658•468 lira tahmin ledi. Milan, 10 (A.A.) - 13 Mayıs- liyet vesikası ve sıhhat raporları· 
mektep, lise bunlar mevzuubahs d i r: 0 G 3 ta Milanda İtalyayı temsil cl:len nı kura çekileceği gün yarış kO· 

Junmuşlardır. edilmiştir. Varı at se 0 7 :!60 Bundan sonra doktor melıus· 1 1 · 1 
değildir. Maarif VekSlctiniz, han- ekiple karşı aşacak olan ngiliz misyonuna ibraz etmekle müke • 

GUmrUk Ye inhisarlar veklli liradır. lardnn Osman Şevki Uludağ, futbol ekibi buraya gelmiş ve is- lcftı.rlcr. gi yerlerde bu nev~en eserlerin ıı l s hh t t u 
Ali Rnna Tarhan bu mUtnleala- D. M. Mec s 1 a ve ç - Sadi Konuk, l\IUnlr söz aldılar. tasyonda Italyan futbol federas. 6 _ Bu yarışın bı·n·ncı·, 1·kinci \·~ika mahiyetinde tetkik oluna. v kfll tı t k"lt\t 

cağını pek güzel ta'kdir eder. Bu- ro. Ye temennilere karşılık ola· mal Muavenet e e eş ı Meselenin yüksek veya alçak yonunun şefleri tarafından karşı- ve üçüncülerine hatıra olabilece1' 
nu tutup da genç ve kUçük çocuk. rnk şunları söylemiştir: ve memurini haklnnd~kl kanu·ıdereceli alkol meselesi olmayıp lanmıştır. ltıymetli mükafatlar verilecektir· 

-Alkollln mazarratı, alkolden na ek IAyihayı da tnsvıp ederek bir milli ktlllUr davası olduğu· İngiliz oyuncularının ~erefine 7 _ Son motosı.kletlı"den bef. !ar eline verecek değiliz. (Alkış- k u l : 
lar). nasıl kurtulunur, bunlar hak • cuma gUnU toplanma zere Ç· nu, blr zamanlar içki tamamiy- vermut ikram edilmi§tir. dakika sonra sıhhiye otomobil' 

Encümen mazbata muharriri londa söz söylemek bcndcnize Uman nlhayet vermiştir. le menedilmiş olduğu halde bu· İtalyan federasyonunun şefi ile Kiıçükçekmeccye doğru hareket 
Jbrahim Alaettin Gövsa, iki hatip cltl :nez. Mlisnade buyurursanı.. Mebusların sözleri gUn mevzuubahis iptlltrnm ge· lngiliz ekibinin şefi teati ettikleri o3ecektir. 
arkadaşı tarafın.dan gösterilen he- ralnız vel<alelc taalliil.: eden kıs An kura, 10 (Hususi) -- Bu· ıııe devam eylediğini söyledller. nutuklarda iki memleketin spor Bu yanşlar, beden terbiyesi ge• 
yccanı takdirle karşıladığını işa. ma arzı Ce\·ap edeyim. "Un Mecliste inhisarlar bUtçcsl 1nhisurların anason fiyatla - tc§cl:küllcri arasında mevcut sa- ncl direktörlilğü bisiklet fed~rtt;~ 
ret cılerck söze başlamış, tclliş ve Yüksek mecllsce mal lıındur. mUznkere edillrlten Ziya Gev- j rını dUşUrdlli;U, 150 kuruşa sn- mimiycti tebarüz etirmi~lerdir. yonundan Cavit Cav'ın idaresıl1 
~rıdi.,elerin varid olamıyacağını HUkfimetln programında yUk - her Etili, Mihri Pektaş yülcsckıtılnn anasonun 60 kuruşa indi· BRÜKSELDE BİR T,AHSlLDAR yapılacaktır. 
kaydederek tefsir mazbatası ile sek nlkollU !<;kilere karşı mu - dcreC'eli içldlcrden hallun znrar 1 g-ı, bu halin kesif hir müstahsil SOYULDU ~-----------rı 
istihdaf edilmckıte olan maksadı i- cadele edileceği yazılıdır. Bunn gördUğUnU, bunun blr varidat.sınıfını zarara soktuğu nnlatıl- Brüksel, 10 (A.A.) - Bir tnh. Alman sefaret müsteşa il' 
zah eylemi~tir. uynrak inhisarlar vckO.lctl tet· meselesi olduğu kadar bir sıh·lcıı. Vekilden tedbir alınması is· sildar bu sabah milli bankadan! Alman Sefaret l\IUsteşıırl, 

Mazbatadaki "o1cul .. kaydı Uzc. klkatta bulundu Ye şöyle bir bat davası dn olduğunu, inhi· ' tendi. çıkarken iki ki§lnin taarruzunal rmdan Valter Hayd isminde ~:e 
rinde geycn uzun bir müzakere- program çizdi Ye bunu da He· sarlar idaresinin de meseleyi 1 Mehmet Demirel rakının bl- ı uğramıştır. Miltecavizler bir de. diplomat dUn sabahki ekspre~cııı 
ılen sonra ileri sürülmüş olan mil· :reU Veklleye nrzctti. Program gelir nol•t:ısından değil, bir mll· zlm mllll içmlklz haline geldiği· mir çubukla tahsildarın başına şehrimize gelmiş, lstn.cı;·on 

0 
talealara karşılık olarak Maarif ı:Judur: Biranın ve şarabın re· lct snğlıı'I noktasından mUtalea:ni, bunun artık memlekette ta· vurmuşlar Te lcfnde 775.0oo1

baf)konsolos Toplrn tarafııı 0:4• 
Vekili Hasan Ali Yücel dcmlştir simlerini indirmek, bunların sn- etmesi H\zımgcleccğlnl sBylcdi- 1 nııımen yerleştiğini söyledi, Bu frank bulunan çantasını aldıktaıı karşılanarak Parkotcle ın°1 .iJ 
ki: tışını mUmkUn olduğu kadar ler. ısıra ela bazı sesler yUkscldi: sonra çalınmış bir otomobille tir. Kendisi burndan Ankıırtı) 

- 1'ellme oyunu, bilmiyorum, kolaylaştırmak, rakı sntışınr 1\fihrt Pekta' ufak şişeler l· - Dizlm içkimiz ayrandır. kaçmı§lardır. gidecektir. 
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. HiKAVE 
Vicdan azabı ••• 

Yazan: RESAT ENiS Yeni neşredilen bir deniz 
• 

Romancı Kudret Celal, kırk 
Ya~mda olduğu halde kendinden 
Ptk genç bir kadınla evlenmişti. 
au izdivaç, her iki taraf için ide 
bir aşk izdivacı idi. Kudret, Sem
t'ntn küçük, tatlı yüzünü, oynak 
"ikudünü ve edetıiyattaki vukuf
'Uzluğunu sevmişti. Semra da 
~u;dretin şöhretine, zerafetine !. 
l~k olmuştu. İzdivacın ilk günle
tı her ikisi için de pek tatlı ve he
Ytcanlıydı. Fakat, sanati, Kudret 
Celali, gerek zamanını, gerek kuv
"ctini iktısada mecbur ediyordu. 

da bana karşı sadakatsizlik gös
termek için neşvünema bulabile. 
cek hisleri ken:dine çevirmeğe se
ni memur ediyorum. Sen güzel 
bir adamsın; Semranın hoşuna gi
diyorsun. lşin avukatlık; yani 
vaktin her zaman müsaittir. Sem
rayı teshir et. Ona, sukutuna ma. 
ni olmakla beraber, irtikap edebi
leceği hatanın bütün heyecanları
nı hissettir. Yani nasıl söyliyeyim, 
bir siperisukut vazifesi gör. 

istatistiğine göre 
HARP HALiNDE 

ingiliz 
Büyük Britanya mukadderatını 

donanmasının kuvvetine bağlamış 
- Siperisukutl ... Tabiri pek iyi bir memlekettir. Netekim Ingiliz 

donannıası 
(Fransızca Temps gazetesinin deniz muhabiri yqzıy~) 

Günün birinde Semra, kocası. 
llın kendisiyle meşgul olmamasın
dan haklı olarak şikayet etti. Ko
~ının muztarip bir tavır takın

buldun l donanması 1939 senesi imtidadın

*** 
Süleyman Naci, genç kadını bir 

aşık gibi sevmemişti. Kudretin 
pı:k sadık bir dostu olduğu için, 
her türlü temayülleri bertaraf e
~ebiliyordu. Vazife hisleri, Sem. 
raya sarih tekliflerde bulunmağa 
moni oluyor, Semra beklediği bu 
tekliflerin bir türlü vukubulma· 
masına hayret ediyordu. Acaba 
Naci bu kadar cesaretsiz miydi? 

ca l:uvveti sayesinde dünya sul• 
hünü muhafazaya çalışacaktır. 

1939 senesi İngiliz donanması için 
bir imtihan devresidir. 

%nı görünce dedi ki: 

- Merak etme sevgilim, ben 
tcnç bir kız değilim. Hayatın i. 
Plarını takdir eder, senin işinle 
cşgu1 olmak mecburiyetinde bu
llnduğunu bilirim. 

. - Evet, evet .•. Bu gibi mecbu-
1Yctleri takdir edeceğini zaten 
en de biliyordum. 

li'akat .. Bir müddet sonra Kud
et S ' emranın pek serbest yaşa. 
.akta oldugwuna dikkat etti. Ken
la' 1 Yazı odasına kapanır ve çalı-
tkcn karısını evde oturıpağa 
~tb~r etmek istemezdi. Maama
il.l boyle genç bir kadının yapa. 
nız İstanbulun her türlü cazip 
1İhirli kuvvetlerine teslim ol
•ıt1dan korkmamazlik edemez-

s Ctnrayı bazı genç kadın arka-
llarına teslim edebilirdi. Fakat . . 

ın en ciddisi, karısını dan. 
•Urükliyordu. Kudret hür fikir
te.'1ndiği i~in, ken!disinin biç 
• 'lıtıc<liği, hoşlanmadığı eğlcnce-
•dc k · n karısını mahrum etme ıs-
ll:ıcıd· . s .. ı. Maamafıh emraya ıtı. 
dı .... d l-' ar ı. 

bakat.. kalbin ve hislerin taş
~ ğtna ·ram olmıyan bir kadın 

"vur edilebilir miydi? 
'Ş" .:! Uphcsiz kıskanç bir a-.ıa-

' h ' ern de haksız yere.... Ne 
'alatıkt t· . 
;:c söylendi. Bununla beraber 

ilnın tehlikede olduğu fikrini 
ı1 dan çıkaramıyor ve bu hal 
~ :tlasına mani oluyordu. 
~tın müddet düşün:liikten 

Bir akşam, yemekten sonra 
Kudret bermutat çalışma odasına 
çekildikten sonra, genç kadın Na
cinin gözlerine dikkatle bakarak, 

31 Mart tarihinde sona ermiş 
olan 938 - 939 mali yılında Bü
yük Britanya hük(ımeti müdafaai. 
milliye bütçesi 388 milyon Sterlin 
idi. Yeni sene bütçesinde milli 
müdafaaya 523 milyon Sterling 
ayrılmıştır. Bu rakam geçen sene· 
ye nazaran yüzıde 25 nisbetinde 
bir tezayüdü göstermektedir. 

Bu tahsisattan donanmaya ay
rılan kısım da geçen seneye naza. 
ran 150 milyon Sterling fazladır. 

. Bu miktarda yalnız deniz kuvvet-
- SükUtunuzu pek ıyi takdir . 1 

dedi ki: 

lerıne ayrılmış o an paranın ge. 
tdiyorum. Fakat bir kadına karşı ·· d 20 f çcn seneye nazaran yuz e az-
lüzumundan fazla uzayan ihtiyat, 1 1d ~ ·· .. 1 .. a o ugu goru uyor. 
biraz da hakaret demektir. Benim E İn ·ı· do ld • • sasen gı ız nanması aımı 

için hiç bir §ey hissetmiyor musu- bir yükseliş göstermektedir. 
nuz? • . . 

Kanunusanı 935 ıptidasında İn· 
Bu taarruz Naciyi şaşırttı. Ade. 

ta sersemledi ve şu cevabı verdi:. 

- Eğer sizin için hiç bir şey 
hıssetmeseydim, mütemadiyen ya
nınızlda bulunmak istemezdim. 

giliz donanmasx 139.300 ton idi, 
936 da 291.900 ton, 937 de ~75 

bin 700 ton, 938 senesi kanunusa. 
ni iptidasında lda 54 7 .000 tona 
yükselmiştir. Önümüzdeki Mart 

- Öyleyse?! .. Doğruyu söyle- sonunda bu miktar 659.500 tona 
mek lazımgelirse artık kocamı çıkacaktır • 
sevmiyorum. Bana o kadar mtl~s- 939 bUt~esi bilhassa yeni inpat 

sir ve nazik bir surette ilanıaşk için genişletilmiştir. 93-8 mali yı
ettiniz ki, etrafımda dönen erkek. lmda yapılacak gemiler şunlardır: 
lerin hepsi uzaklaştı. İstediğiniz fki tane saffı harp gemisi, bir tay. 
bundan mı ibaretti?.. Eğer bun- yare gemisi, dört kruvazör, iki 

dan ibaretse.. Pek müteessirim. destroyer, dört denizaltı gemisi, 
Çünkü size pek muhabbetim var- yirmi seri muhafız gemi, iki tane 
dır. Ben fazla J?ir şey bekliyor- eskortör, on bir tane !duba, bir ta
dum. Maamafih sizi icbar etmek ne torpil taşıyxcı gemi, bir hasta
lstemiyorum. Yalnız .. yerinizi baş hane gemisi, altı torpil atıcı gemi. 
ka birisine terketmenizi rica ede. Bu listenin başın.da bulunan iki 
ceğim... saffıharp gemisi 40 biner ton ağır. ... 

Semra, devam ediyordu: lığında olacaklardır. 

_ Bunları Kudrete söylemiyc- Bu rakamlar Ingilterenin birin-

ktlerin zırhlılarına faili olması is- aynı çapta sekiz tane dafi topun. Prins - of • Val isimli saffıharp 
tenilmektedir. dan müteşekkildir. Ayrıca 53.3 ça- zırhlıları şimdiki halde bir muha-

Bugün beynelmilel bir buhran pında iki torpil kovanı, bir mancı- rebeye giremiyecekler, ancak, 940 
halinde İngilterenin çıkaracağı on nık tertibatı ve dört tayyare ge. senesi iptidasında donanmaya ilti
bc.ş zırhlı şu parçalari.:lan müteşek. misinin teçhizatını ikmal etmekte- hak edeceklerdir. İngiliz ldonan. 
kil olacaktır: dir. Bu gemilerin süratleri saatte masını muazzam bir kuvvet şekli. 

Beşer gemiden müteşekkil, fev- 31,S mildir. ne sokacak olan diğer üç zırhlı 
kalade bir şekilde mücehhez, fa- Hood kruvazörü, yapılan tadi. Duke - of - York, Beatty ve Jelli
kat az s'iiratli iki saffıharp filo. lat sayesin.de bugün ldonanmanm coe de ancak 941 senesi iptidasın. 
su.. , en dehşetli muhribi olmuştur. da donanmaya kanşacaktlr. 

Bunlardan bir filo: Ramillcis, 1918 de denize indirilmiş olan Bu münasebetle Fransız - in. 
Resolution, Revenge, Royal - Oak Hood 42100 ton ağırlığındadır. giliz anlaşması neticesinde Fran-
ve Royal Sovergein zırhlılarından Altı tane 38 lik, on iki tane 14 

1 sızlann meşhur Dunkerque ve 
müteşekkildir. Beheri 29.000 ton. lük batarya ve sekiz tane 10,2 lik Strasbourg zırhlıları bu sene son
dur. Bu eemiler 1914, 1915 ve tayyare dafi topu He mUcchhczdir. baharda !denize inecek olan Alman 
1916 senelerinde denize indiril- Bunlaıldan maa.Jia altı tane 53,3 ve İtalyan zırhlılariyle boy ölçüş
mişleıldir. Her birin.de sekizer ta- çapında torpil kovanı teçhizatı ta- mek üzere lngiliz donanmasına 
ne 38 lik, on ikişer tane 15,2 Jile, maffilamaktadır. yardım edeceklerdir. 
sekiz tane 10,2 lik top bulunmak. Ingilterenin bir harp halinde İngiliz donanması tayyare ge. 
ta, bunlardan maada hava hücum- seferber edeceği on beş zırhlıdan· misi bakımından da muazzam bir 
ları dafi toplan, küçük çalı toplar üç Barhamlar da şimdiki halde kuvvet arzetmektedir. İngiltere 
ve birer de tayyare, gemilerin teç. esash bir tadilat yapılmakta'd.ır. donanmasında eskiden kalma üç 
hizatını ikmal etmektedir. İngilterenin yeni yaptırmış ol- ,tane 22.500 tonluk, bir tane 22000 

Diğer filoyu teşkil eden gemiler duğu 35 bin tonluk King _ Jorj ve (Devamı 10 mıcıula} 
daha ağırdır. Bunlardan Malaya 
ve Barham 31 bin ton.dur. Valiaut, 
Warspite ve Queen - Elizabeth 
zırhlıları lda 30.600 ton ağırlığın -
dadırlar. 

il. b' ır çare buldu. 
ceğinizi ümit ediyorum. Kibar bir ci safta ağır gemilere ehemmiyet 

' adam için bu müstekreh bir hare· vermekte olduğunu göstermekte. 
~ * * * A ket olur. Hem sonra siz de pişman dir. 

Bu zırhlılar diğerlerine nazaran 
daha eskidirler, fakat teçhizatları 
aynı kuvvettedir. Sürat bakımın
dan da ikinci seri birinciye faik. 
tir. Ramillie zırhlısının sürati 22 
mil, Malayanın ise 25 mildir. 

F ransada hazin bir aile faciası 
Bir kadın çocuğunu 
bataklıkta boğdu 'lıdretin, Süleyman Naci is- olursunuz. İngiltere yeni inşaatiyle en bü-

l>t bir çocukluk arkadaşı var. B hd' N . . yük, en tesirli ve en seri gemilere '"'Ud u te ıt, acıyı uzun uzun . . . 
~ tet, Semranın bu adamdan d" .. d" d" O .. 1 mülahaza malık olmak gayesını gütmekte-
~dığ.ına dikkat etmİ!!ti. Bir u_şun ur u. ' şoy e dir. Bilhassa zırhlıların bütün dev. 
., - edıyordu: 

, atı ye dedi ki: 

t; SSana havale edecek bir işim 
~ 0.~ ınühim ve senden başka

... ~Ote • w• b' • ç·· 'k"' "'~tı:ıi ~ıyecegı ır ış... un u 
t~ Yctıne, yüksek kalpliliğine 

'bite w • • k• .2 •· cegım yegane ar dA,la-
'l\ıı· 

'lı ın ... 
' "u ne parlak muka'ddeme? 

\ili} 
~ rne. Mevzuu bahsolan 
~ ~1Itıdır, saadetimdir. Semra 
~t b~•ktır, buna şüphem yok. 
Cc~ • Sadakat yarın da devam 
I> illı) ~ -.2' • 1 .. be . '>Ctltl · .r\.enuısıy e oteye rı-

: bir eğe gidemiyorum. Onun 
1•tcltli tırnacı mevkiine düşmek 
Scltl Yorum. Halbuki erkekle. 
ı~ir raya ilanıaşk etmeleri pek 

~ h~ Scınranın da tatlı sözler
birj §lanrnaması, bu erkekler-

~t ne ........ • b 1 
<ı·· ··•..ıtemayıl u unma-

1 UşiinUlemez. Anlıyorsun 
~in 
~· acnaleyh? ı 

e •nac 
Ct~i naleyh, ben karımın 

llıı~ c cr~cği bilmek istiyorum. 
ıt il ı .. · ""e ,ı çaresi de Semrayı 
llıa iI· tegci etmektir. Yani sen 

anıa k 
lıc ş edeceksin 1 

'it, il ttıi? B ... 
, ~?t · ·· unu Gen mı soy. 

""lllı 
.. t:'a şl anlama ... Yalnız ila

~" b' " ır şey yok. Semra-

''Semra her halde kocasına sa
dakatsizlik gösterecek; buna ka. 
rar vermiş. Kudrete haber verir
sem, bana tevdi edilen bir sırrı 
fahşetmekle gayet çirkin bir ha. 
rekette bulunmuş olacağım. Eğer 
haber vermezsem dostuma karşı 
sadakatsizlik etmekle yine fena 
yapmış olacağım. 

Fakat.. anlatırsam bir fırtına 
koparacağım. Eğer susarsam Sem
ra eski sükünetini muhafaza ede. 
cek. Binaenaleyh susmak lazım. 
Fakat, susunca?.. Ya Semranın 
arzusunu yerine getireceğim (ta
bii fena bir hareket); yahut ben 
razı olmıyacağım, Semra başkası
nın kollan arasına atılacak. (Bu, 
şüphesiz, daha fena bir netice ... ) 

Naci, vicdan azabiyle, fakat 
memnuniyetle kararını verdi. 
Semrayı o gece tiyatroya götüre
cek yerde kendi evine götürdü. 

- Kudret Celal bir edebiyatçı. 
dır • diye düşünüyordu - o, keli
melerin anlattığı manayı herkes. 
ten iyi bilir. Bana: ''Siperisukut 
vazifesi gör!,, dedi. Siperisukut 
düşmeğe mani olmaz, sukutun şid-

Kim denize girmek 
istemiyor 

detini hafifletir l Fllicle7f iyrı sa7ıillcrim1r. bir clcni::: 
REŞAT EN ıs lccnarı eğlencesi 

Bunlar.dan maal:la lngilterenin 
harpten sonra yapmış olduğu Nel
son ve Rodney zırhlılarını zikret. 
mek lazım gelir. 1925 senesinde 
denize indirilmiş olan bu zırhlılar 
çok kuvvetli silahlara maliktirler. 
Her biri 9 tane 40,6 lık, on iki ta
ne 15,2 lik bataryadan müteşek

kildir. 
Ayrıca 60,9 çapında iki torpil 

kovanı bulunmakta ve gemi bir 
veya iki tane tayyare taşıyabil. 

mektedir. 
Bu gemiler ıcleniz hücumları i

~in emsalsiz bir kuvvettirler. Tah. 
telbahir hiicumlarına karşı koy
nak için hususi tertibatlara malik 
:>lan bu gemiler aynı zamanda ü
çer zırhlı güverteye de maliktir. 
!er. 

Hadiseye bir aile 
sebebiyet 

geçimsizliği 
verdi 

. Pransada feci wbir cinayet olmuş, I ancak sayıklar gibi "Çocuğum, o
bır kadın çocugunu boğarak öl- na iyi bakın,, demiş ve yeniden 
ıdlirmüştür. bayılarak hastahaneye kaldırılmış· 

Katil kadın Antuvanet isminde- tır .• 

dir. Dört yaşında bir oğlu vardır. Kadın hastahanc!~e tam şekiz 
Antuvanet ikinci defa olarak bir gün kendine gelememiş; niha}'Ct 
çiftçi ile evlenmiştir. Çocuğunun sekizinci gece polislerin !jağırıl. 
yeni kocası ve kocasının ailesi a- masını istemiş \•e feci vaka}"I şöy
rasında iyi tesir bırakmadığım le itiraf etmiştir: 
görerek yeis ve ümitsizliğe düşen 
Antuvanct geçen cumartesi oğlu- - Çocuğumla birlikte çütlik.. 
nu alarak ortadan kaybolmuş ve ten ayrılmıştım. O zaman i9J1 ta-

bir ::laha meydana çıkmamıştır. ı. yin olunmuş bir gayem yoktu. An
ki gün geçince kayın pederi mera- cak orman yolunda çocuğumdan 
ka düşerek gelinini aramağa ko. kurtulmak fikri geldi. Çünkü bi. 
yulmuş ve civardaki ormanlarda zimkiler ile bütün münakaşamız 
uzun mü<ldet dolaştıktan sonra bu çocuk yüzündendi. 

Biitün bunlara rağmen bu zırh- d 
önüştc bataklıktan geçmeği dil- Bataklığa doğru yürüd~m. Ke-

lılann süratleri saatte 23 mildir. 
şünm'Jıştür. nara gelince oğlumu kollarımın 

Bu sürat modern taktik ihtiyaçla. 
Bataklık riftligw e b~c: yüz metre arasına aldım: "Oğlum, seni son 

rına cevap verememektedir. :: = 
İngiliz donanmasının yegane mesafede:iir. İhtiyar ad:ım batak- defa olarak öpüyorum, artık her 

'iÜratli gemileri üç muhrip kruva- lığa yaklaşınca gördiiğü manzara. şey bitti, Allahaısmarladık,, de. 
zörü, Hood, Renown ve Hepulse- nın dehşetinden gözleri aç lmış, dim .. Ve onu bataklığa att m. Ço
lir. çünkü bataklıkta bir çocuk cesedi cuk ''anne,, diye feryat etti. Der-

1916 da yapılmış olan bu kru. yüzüyor ve sahilde bir ka.Jiın kcn- hal ben de atladım ve ölünceye 
vazörler bug~n en yeni bir şekle dini kaybetmiş vzıziyette yatıyor. 

1 

kadar çocuğun ooşını suyun altın. 
sokulmuştur. Bunlardan Renovvn du. Baygın kadın Antuvanet idi. da tuttum. On.:ian sonra kendimi 

ile Repulse (32.000) ton ağırh- de öldürmek istedim, fab.t ma-
ğınl:ladırlar. Silahları 6 tane 38 Kadının ilk tedavisi yapıldığı v<lffak olamadım. Sahile çıktım, 
lik, on iki tane l 0,21ik batarya, zaman kendine gelebilmiş; fakat bayırrruşım.,, 



Çankırüfan bir görü.nilf 

Güzel Çankırı 
Büyük imar faaliyeti içinde yeni eserlerle süslenecek 

Çankın, (Hususi) - Çan.km J 
eskinin ölçili!liz geriliği içinde sol 
gun ve harap, 'bakımsız ve vi • 
rnn halde cumhuriyete kavuştu. 
Vilayet -0ldu. Bir mUddet kendi 
yağıyla kavruldu. Hafif bünyesL 
ni be3ledi. Solak şehresine layık 
olduğu gU.zelliği vermeğe çalış -
tr. Cumhuriyetin bUyük nimetle. 
ri:ıden o da istifade etti. Şimen • 
dif ere kavuştu. 
Çankında yeni bir hamle baş. 

ladr, Birkaç yıl içinde gfu:el ev -
ler vücut buldu. Şehrin etekleri 
binalarla süslendi. Geniş cad • 
dE'ler açıldı. Parkeler döşendi, 
ağaçlandı. Mektep, hastane ya . 
pıldı. Çankırı bu suretle genişle. 
di güzelleşti ve yıl, yıl ihtiyaç
ları giderildi. 

Bu yıl Çankm bir kaç esere 
birflrn kavuşacaktır. Bınılar ara.. 
smda Nafia. binası kübik olarak 
yapılmış ve inşası bitmiştir. Ye. 
ni bUyUk bir hastaneninı .alt kıs _ 
n;ı ikmal edilmek üzeredir. Yüz
me havuzu in.sa ediliyor. Orta 
pa.ıarda dükkaıilar yap1lınakta • 
dır. Şehri hnstaneye bağlıyan çay 
ezerindeki köprli beton olarak 
ya~11makta.drr. Bunlardan başka 
yakında 56 bin lira keşifli bir haL 
kPvi binasmm temeli aWacaktır. 
Şelı!rdc hususi inşa.at da hayli 
göze çarpmaktadır . 

Yeni elektrik tesisatının kurul 
m~sı yolunda. iki senedenberi ça_ 
lışJlmaktadır. 

Bununla beraber bugün bu i . 
rnar hareketlerini Çankırı itln az 
g<'renler de vardır. Az görenler 
Ç:ı.nkmya. her şeyi yakıştırdıkla. 
n :için bütün medeni ihtiyaçlarm 
~lr an evvel yapılmasile büyfik 
güzel §ehirlerim:z gibi modern 
bir vilayet olmasmı istiyenlerdir. 
Bu istek kadar tabii bir eey ola. 
maz, fakat zamanın kışalığım, 

büt-çe imkanlarını, Çankınnın n. 
sırlarca ihmal edilmiş olduğunu 
göz önünde tutanlar bu eserleri 
bile Wi görmektedirler. Ne olur~ 
sa. olsun Çankırı bugün adım n. 
dım ilerliyen bir yurt köşesidir. 
Gönül öyle istiyor ki bu güzel 
yurt, ikts1c!i ve ticari hayatta 
bugUtıkU durgunluğu bir an evvel 
kaybetsin. 

Aydın imar planı 
kabul edildi 

Halk büyük bir r.evinç 
içinde 

Aydın, (Huzusi) - Nafıa Ve • 
ka.leti mütehassıslarından yüksek 
mühendis Hilmi Baykal tarafın. 
dan tanzim edilen Aydm şehri
nin imar plam belediye meclisi 
tarafından. mUzakere ve tetkik o. 
lun:ırak aynen k.ı.bul olunmuş _ 
tur. 
Toplantıda imar planile ate _ 

denbcri ~ok yakmd!ln alakalaııan 
ilb:ıyımızla umumi meclis aza • 
larr da. vardı. 

Bdeclfye meclisi azaları top _ 
J::.ntı vr:Jitlnden çok evvel eksiz -
ı;:iz ola.re\: toplanmışlardı. Reis 
Etem Menderes celseyi açtıkta..-ı 

inegölde ilkokul faaliyeti .. 
Qğretmenler muhtelif mevzularda 

güzel konferanslar veriyor 

tneg01, {Hususi) - Kazamı-ı dediJmeden geçilemlyccek bir 
zın maarif işleri iyi blr şekilde hareket daha vardır. Sınıf mU
deTam etmektedir. Kaza mer- samereleri... Bu musamerelet
kezinde beş nı köylerinde de ~.çocuk anne ve babalarfle ko
ylrmi beş ilk okul vardır. Bu nuşma fırsatını hazırladığı için 
otuz ilk okulda Gl öğretmen çok pratik ve randımanhdır. 
çalışmaktadırlar. lnegBI öğret- HAT.ıKEVl ÇAJ~lŞMALARl 
menlerinin ınuasır terbiye ce- Muhtarlar kursu: Halkevinln 
reynnlarım takip etmek.ten ge- kôyctUUlt şubesi geçen sene ol
rl kalmadıkları görlllUyor. Da duğu gibi muhtarlar kursunu 
maksaUa tertip "dilen aylık bu sene ele açmıştır. Nisanın 26 
toplantılarda konfera..cılar veri- ncı Çarşamba gllnU Kaymrı.knm 
lerek yent terbiye ve tedris mc- A. Dayoğlunun bir açış nutkilc 
totlarınm yapılmasına ı:alışıJı. başlıyan kurs her Çarşamba 
yor. Şimdiye kadar bu hususta gfinll muhtellr mevzularda Uç 
vazf!e alan öğretmenlerden ls- ders ,·erilmek 1.lzere bir ay de. 
pekler Şahap GUnç;an, "Bursa vam edlleccktlr. Kursta daire 
maarif idaresinin eğitmen Ye Amirleri ı.·e iık okul öğretmenle. 
öğretim hakkındaki kararları" ri vazife almışlardır. Kursa ka
maarif memuru 1',aik Ergün' zanın hUtUn kOy mubtarlarlle 
., !lınıt sergileri 'e talt'!benln gu- birer aza ''e köy kA.tlulcri de
rupça çalışmnlnrz öğretmen Az- vam etmektedir. 

mi özturk, "gayri meşurun ter- YEXt JIÜKIDIET KONAÔI 
biyesi "Öğretmen Şevket Şen- Projenin ,.e diğer hususatının 
let" aflede cocult terbiyesi" hazırlıkları iki seneden beri de
öğretmcn Hamdi Uğurlu, vnzl-
fclcrimlz \'C onları karakterize 
etmek "Başöğretmen Niyazi 
GUngör, alfabenin terlrla usu
lü mevzulu konferaslarını ver
mişlerdir. Mayıs ayı içinde Sait 
Yolcu, "dimnit ve melekAti nk
liye" adlı koferansınr hazırla
maktadır. 

Uzun bir tetkik ve tetebbu 
mahsulü olan bu konferasların 
daltn sık ve şUmullU olması te
menniye şayandır. 

ırnıturcr işler arasında kny-

vam eden hUkQmet konağının 

lnşasma. başlanmıştır. Temeli 
atılırken yapılan rnrendc bulun-
mak üzere buraya gelen Vali 
Şefik Soyer tören esnasında 

halkn ı.arşı veciz bir hitabede 
bulunarak devletin imar siyase
tini, memleketi hor bakımdan 
yükseltmek için hiç bir feılakftr 
hktan çekinilmediğini tebarllz 
ettirerek hnlk için Ye halk ara
sında. bulunarak çalışmanın bir 
Cumhuriyc>t "\'alisi !çin bir id<>al 
olduğunu ilave etmişlir. 

·----------------------
sonra mütehassısın izahnamesi 
okundu. Mütehassıs. plan hakkın. 
da çok esaslı mallımat veıiyor. 
du. Bundan anlaşıldığına göre i. 
mar planı, şehrin bugün.kil ve ge. 
let'ektcki nüfus vaz.iyetlcri, mek. 
tepler, parklar, stadyom, ipod -
rom, istasyon, mezbaha. hayvan 
pazarı. büyük ve kUçtik sanayi 
mıntakaları, yeşil e.-ıhalar, şehrin 

ve hinderhındınm zirai, iktısadi 
ticari vaziyetleri dikkate alına • 
rak tanzim olunduğu gibi. bele • 
dıyenin malf kudreti de dikkate 
almn.rak yapılmrntır. Celseye ya. 
rım sant nra VC'Tilerck azala.rt1 
p;An hakkında şehir harila!!t U _ 
zerinde izahat verildi. Bu me -

yanda ilbayımız söz alarak püı -
nın tatbiki için vilayet hususi i. 
darcsinden ynpılaca.k yardım 

hakkında tatminkar izahat verdi. 

Celse açıldığında azadan Os • 
man Akçasu söz alarak, valimize 
alfıkasm.dan dolayı teşe',kür et. 
ti, Ve planın aynen kabulünü tek. 
lıf etti . 

Planm imar ve sıhhat encüme
nine havalesi hakkında iki aza. 
ııııı teklifi reddedilerek plan 22 
azadan 20 a7.anın ittifakile aynen 
knbul ve tasvip olundu. 

Şehir planının yupılması ve be 
lcdiye meclisi tarafından kabuli: 
bütün halkı çok sevindirdi, 

j İngiliz d nanınası ı1 --Letonya sergisi dün açıldı 
(Ba§ tarafı 9 ttncuda) 

~onluk, bir tane 10850 tonluk, bir 
tane de 44.50 tonluk tayyare ge. 
misi vardır. 

Fakat İngiliz bahriye nezareti
ıin dananmaya ilave etmekte Öl
luğu yedi tane yeni tayyare ge
nisi eskilere çok faiktir. 

Beheri 23 bin ton ağırı ğında 
ııo metre uzunluğunda olan bu 
gemiler, saatte 30,7 mil sürctle 
hareket edecekler ve her biri 72 

tayyare taşıyabileceklerdir. 
Bu tayyare gemileri sırasiyle 

ıunlaı.idır: Ark • Royal, İilusrius, 
Viktorius, Formidable, IndC\ni. 
table ve implacablc, bunlardan 
maada bir tane henüz ismi kon
mamış olan tayyare gemisi bu se
ne tezgaha çekilecektir. 

İngiltere hava filosunu da tak
viye etmiş ve mürettebah arttır. 
ınağa karar vermiştir. Bugün 3000 
ki§iden mürekkep olan mürettebat 
1942 senesinde 10.000 kişi olacak. 
tır. Netekim donanmanın müret
tebatı da altı sene evvel 32.000 
kişi iken bu miktar bugün 119000 
kişiye yükselmiştir. 

İngilız donanması par~aları üç 
hal için ayrılmaktai:!ır: 

ı - Tayyare hücumlarına karşı 
koymak. 

2 - Muharebe etmek. 
3 - Ticaret filolannı korumak. 
Son tecrübeler bilhassa tayyare 

hücumlarına karşı harp gemileri
nin hazırlrklı olmaları icabcttiğini 
meydana koymuıtur. Aynı zaman
da İngiliz donanması bugün lota. 
Iiter .devletler elinde bulunan elli 
parça ve Japonların yctmİ§ parç~ 
.ienizaltı gemisini gözöniinde tu. 
tarak zırhblarınt ona göre tadil ve 
tahkim etmiştir. 

Bugün lngiliz donarunasını-Ja 

yirmi yedi tane büyük denizaltı 

gemisi mevcuttur. Dört tane daha 
inşa edilmektedir. Bunlardan ma
ada mevcut yirmi dört küsük ~e
nizaltı gemisine yakında on iki 
tane daha ilave edilecektir. 

lıleemua 145.520 ton tutan on 
be büyük kruvazör, ve mecmu a-
ğırlıkları 284.965 ton eden kırk 
sekiz hafif kruvazöre yakında .da. 

ha yirmi iki tane ilave olunacak. 
tır. 

Bunlardan maalda ingilteredc 
birçok eski torpido muhripleri, 
torpidolar, dubalar, mayn gemile
ri vcsair küçük gemiler mevcut
tur. 

İngiliz donanması bugiin diğer 
devletler donanmasiyle kıyas ka
bul etmiyecek muazı:am bir kuv. 
vettir ve bl.Jyük Britanya hükfıme. 
ti bu bahri varlığı sayesinde bü
tün dünya karşmrlaa memleketi 
müdafaa edebilmektedir. 

(TEMPS) 

Merakh Tarih 
Sayfaları 

(Ba.1 tarafı 7 ncide) 
Kubilay Han buna hiddet ede-

cek yerde: 
- Haklısınız .. 
Demiş ve artistin çekilip gitme

si üzerire o ak:.:m kendisi bizzat 
artistin evine giderek: 

- Emirlerinizi yerine getirdim. 
Ayağınıza geldim. 

Dcmiıti. 

Görülüyor ki, Kubilay Han son 
dcrcced: centilmen bir <.;:fam idi. 
Kendisine atfedilen vahşet, tari. 
hin uydurma sayfalarından başka 
bir şey değildir. 

Kendisiyle harbeden Çin impa
ratorlarına karşı .da pek büyük biı 
mcenaphk göstermi§ti. Çini kcn· 
disinin işgali".IJen f:onra hala hafüı 
Kubilay Han aleyhine isyana teş
vik eden bir vatanperveri tevkif 
ettirtmiş, istintakını bizzat kendi. 
si yapmıştı. işte Kubilay Han 
böyle bir adamdı. 

RIZA ÇAVDARLI 

Beyoğlu Ha.lkevinin 
toplantısı 

Beyoğlu halkcvi sosyal yardım 
~ulJcsi tarııfından ev mt'nsuplan
m önümü?deki paz1rtesı glinü 
Parkotclde bir akş:ı.m yeml3ği ter_ 
tip edilmiştir. 

Letonya hUkOmetinin seyyar 
sergisi .dün sabah saat 10 d~ Top
hanedeki Denizbank yolcu salo
nunı:la açılmıştır. Açılma merasi
minde şehrimizdeki Letonya baş. 
konsolosu A. Vacens ile v:ıli mu. 
avini Hüdai, polis m\idürü Sadret· 
tin ve birçok zevat hazır bulun
muştur. Başkonsolos bir nutuk 
söyliyerek Türkiye - Letonya ik
tısadi münasebetlerinden bahset. 
miştir. Sergide deri, kağıt, kau_ 
çuk, porselen, şeker, konserva ve 
bazı toprak mahsulleri sanayiine 
ait nümunelcr vardır. Sergi yarın 
akşam kapanacaktır. Vali muavinine çi.çe7c vcriliyof 

Metresini öldüren katil Mahmut 
12 seneye mahkum oldu 

6 - 7 - 938 gecesi saat 11 sıra.. 
lannda evvelce beraber yaşaı:iığı 
Haticeyi, Fatihte dostu Rıfatın 

kulübesinde yanyana yatıp uyur. 
tarken öldüren katil Mahmudun 
dün ağırccza mahkemesinde, mah
kumiyet kararı bildirilmiştir. 

Arabacılık yapan Mahmut, Ri. 
fat adrn!da bir arkadaşiyle bir 
müddet mctreı hayatı yaşa.diktan 
sonra ayrılan Hatice ile sevi~§ 
ve beraber otunnağa baglamı lal'
dır. Fakat Mahmut içkiye dil§kUn 
ve ge~imsiz bir adam olduğurıldan 
Hatice bu hayata bir ay dayanmıg 
ve bir gün tekrar eski dostu Ri
fatın yanına kaçmıştır. 

Rifatin Fatihte yangmyerinde 
küçük bir kulübesi vardır. Araba. 
cı Mahmut Haticeyi takip ederek 
burasını öğrenmiş ve bir gün elli 
kuruşa rehin bıraktığı bıçağını a
larak içmiş, gece yansı kulübeye 

gitmiştir. Mahmut kapıY.ı omu 
yarak yıktıktan sonra Rifatın 
runda yatan Haticenin üstiitl 
atılmış ve ker.liisini yaralıy 

öldürmiiştür. Vakadan 
Mahmut kaçmış, fakat ayakka 
tarını orada bırakmıştı. Bu i 
yürü:yen zabıta 4 günlük bir 
kipten sonra katili Erenköyütı 
bir {undahkta ele geçirmişti. 

Ağırceza mahkemesi ara 
Mahmudu.n suçunu sab~t göre 
ceza kanununun 448 inci ma 
sine göre 18 sene ağır hapse 
kum etmiş. Ancak Haticenın 
raber oturduktan sonra kaçın 
lehinde tahfif sebebi sayaralc 
seneye indirmiştir. Arabacı 1' 
mut ayrıca meskene taarruı 

da 6 aya mahkum edilmiş, ce 
rı içtima edilince bu ija 3 a'f' 
dirilmiştir. 

1 akas suiistimalt 
50 maznunlu dava devam ediy 
Hazinenin 2 buçuk milyon lira 

zarara uğradıP,r iddia edilen ve 
Necip Serdengeçti, Suat Karaos
man, Hacı Recep, gümrük muba. 
faza memurları vesaire ile 50 yi 
müttcaviz maznunu bulunan ta. 
kas suiistimali davasına dün ıde 
asliye üçüncii ceza mahkemesinde 
devam edilmiş, suçlular müdafaa
larını yapmışlar.dır. Maznunlar 
müdafaanamelerini vekilleri vası
tasiyU mahkemeye takdim etmiş
ler ve vazifelerini ihmall:len teczi. 
yeleri istenen gümrük muhafa7.a 
memurlarından Rifat, Cemil, İs. 
mail, Alaeddin, Ömer ve Bayram 
da: 

- Biz vazifelerimizi ihmal et
medik. Biz malı görür ve evrakı 
da usulen imza ederiz. Malı 

kontrol salahiyetini haiz değiliz,, 
diyerek bcraetlerini istddiler. 

Mahkemeye hazine vekillerin
den Sami ve Muzaffer de gelmiş
lerdi. Bunlar bir istida vererek, 
hazinenin hakkı flhıiainin de tah. 
tı hükme alınmasını ve .davacı sı. 

fa tiyle dahili !dava edilmeleri ile 
yeniden tetkikat yapılması İ!iİn 

bir ehlivukuf teşkilini istediler. 
Buna maznun vekillerinden Kc-

nan Ömer itiraz ederek hazine 
vekillerinin son safhasına gelmiş 
olan davaya ancak §İmdiye kadar 
cereyan elden muamelatı kabul e
derek girebileceklerini söyledi. 

Mahkeme de hazine vekillerinin 
ehlivukuf teşl:ili isteklerinin re.d. 
dine, fakat davacı olarak d.~vaya 
ithallerine ve maznun Diyaman. 

dinin müdafaasını yapması 
kendisine mühlet verilmcsiı1e 
rar vererek muhakemeyi baştc' 
güne lr.raktı. 

Sıhhat Müdürlüğii 
Muhasebecisi vefat 

Sıhhat müdürlüğü muh 
cısi Bay Süleyman Sım dil' 
Ede Çocuk Hastanesinde 
:rniştir. 

Bay Süleyman Sırn 
giinü v:ı.zif esi başında bir . 
fenalık geçirmiş, hemen bif 
mobile konar.ık hastaneye 
riilmüştür. 

Sarfedilen bütUn ih · 
rağrrıen dün vefat etmişti!· 
?.esi bu sabah hastanedc1l 
:-ı!r.cak, namar.: Teşvikiye' 
de kılmaca~tır. 

Merhum güzide ve çall~ 
memur, iyiliği sever b~ 
O:ümü kendisini sev. ~ 
~füecssir E'tmi~tir. ~ıl~:...;(' 
detin t:ıziyctlcrimizi bıJdV' 

Yün iplikler! 
nizamnamef.1 

Ticaret Odası yün ipliA 
lelerinin eksik satılm~ 
trol etmek üzere hazırl~J 
zam.nameyi dün ataka.d 

i ·p4e tan etmiştir. Bir ay ~ı ~ 
SP.t1c1lar yün ipliği çıl~l aeJ 
paketlerinin li7,erine içı1l ti 
lik l!ıklC'tini bildiren eti~~e 
pıştırncaklardır. Böyleh 
çile satılmasının önüne 
olacaktır. 



11 - VAKIT 11 MAYIS 1939 

ister? 1 Gayrimenkul satış ilanı il ,. . ..... . t 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden· Levazım Amırlıgı Satınalma Komısyonunda 

(Ba§ tarafı 7 tıeide) l tl nazarı dikkati celbetmlş ola· ÖlU Ba. H . . 19477 h N .1 Sand - d • 

Casuslar sizden ne öğrenmek 
d.ı cak ki mUtettf L1 t f yan aynyenın esa.p o. eı e ıgımız aıı 

11 bir 10Icuyn soruyor: ş nas ara ın· aldığı (400) liraya kar31 'birinci derecede ipotek edip vadesinde 

1 
- Bu fabrika muharebe gaz- dan tevkif edilmezden bir sene borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. 

trı imli ediyor değil ml?. evvel Mor Haç teşk1Hl.tr reisi Iu a<anunun 46 <:ı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satıl. 
b llu sunlln ne ehemmiyeti ola. ~rofesör Langevln mesat arka· ması icap eden Pcndikte Yeldeğirmeni sokağında (Bağdat cad. 
llır .. Fakat suall soran meşhur aşının vaziyetinden endişe et· desi) yeni 433/23 No. lu üstfi ah§ap zemini kagir maabahçe bir 

caaus Marthe Morenlldir. Kulh- tlğlnl yakın dostlarına bildir· köşkUn tama.mı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya. kon. 
l:tıa.n fabrlknlarlle pek yakından mlştl.. muştur. Satış tapu sicil kaydına. göre yapılmaktadır. Arttırma.. 
ıuakadar olmaktadır. Mösyö Stackelberg asıl hUvJ- ya girmek isteyen (150) lira pey akçası verecektir. Milli ban-

l>arls beynelmllel tayyare yeti ve Mor Haç teşkilft.tının _kalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş 
~~tgislnde kibar bir zat Fransız verdiği salfıhiyet sayesinde ıs- bütün \'ergilerle belediye resimleri ve vakıf iearesf ve taviz bede. 
laYYarelerfno nezaret eden me- tediği mal(lmatı kolayca elde c· li ve tellaliye rlisumu borçluya. aittir. Arttırma şartnamesi 
ltıurlara bin tane sual soruyor debfUyordu . Tcvktflni mUtenkıp 18-5-939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık 
lııceden inceye tetkikat yapıyo.; derinleştirilen tahkikat Baron hukuk iı:;leri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı 
llu adam casus Standersdlr. Stackelbcrgln Almanyanm şlm· \'e sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve ta.kip dosyasında. vardır. 
t'ransız tayy r odclleri si diye kadar Fransa.ya yollamış Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarı. 
1a1ı1arı ve 

11
a te m uş tec,rU~ olduğu casusların en müthişi ol· lan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş :ı.d ve itibar olu. 

b p o suz uç . B' . . arttı . . . d"f 1 
eıerı hakkrndn maıomat topla· duğunu me~·dana çıkarmıştır. ~ur. _

1 
ın;cı k.. ~a 2,!--6-939 tarıhme müsa ı ksa ı günü Ca. 

ltıak f ı ld ki b casusların muhakemelerini galog un a aın andıgımızda saat 10 dan 12 ye adar yapıla-
ç n serg e memuru U. kt M kk t "h l · · · · t kl"f d"l k d 

l'Uk bl k tl i ti dl neş.:-ctmek Fransada kanunen ca ır. uva a ı a e yapılabılmesı ıçın e ı e ı ece be e. 
r neza c e s cYap e - 1. t ·h 1 · · k ı Uk ıı r· t• ·ı· ~Ot memnu olduğu için bu hususta ın ercı ana rnması ıcapeden gayrırncn u m e e ıye ı ı e san. 

ıi"uko bir .:ey ynzılamnmakla beraber, cık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son 
n~a metin her hangi bir yol y arttıranın taahhüdil baki kalmak "'artile 14-7-939 tarihine mü. 
• ntınd b"lbnssn nsk t f b Baron Stackelbargln Fransnnın :.' 

IJı::aı n, ı er a · mnıı mUdnfaasına alt en ehem· sadif cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması ya. 

al
" arında memur olmak fev. pılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın UstUn-
cıde ket ol a,. ı b ttl mlyetU sırlarını, Majlno hattı, e

1
• um m b 1 en e r· de brrak:dacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmryan al~ka. 
l\tlr. SUkflt etmesini bllmek Şampaı.ya manevraları, sıhhat darlar ve irtifak hakkı sahlplerinin bu haklarını ve hususile faiz 

aııausıara fırsat YNmemek için servislo!i ve Parlsln hnva hU · ve masarife dair iddia:lannı ilan tarihinden itibaren yirmi gun·· 
enıı kildi cuınlnrrndnn muhafazası hak -n şe r. içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lô.zıın. 
l\ll''I.'H1Ş ntıı CASUS kındı· çok esaslı maıomat ye ve· dır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlara hakları tapu si. 

n sikaları Almanyaya yermiş ol· 
1 

llnıem Sta<'kelberg hadise. cillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç lca. 
tı! biliyor musunuz.. l · •ğ°u bil<!ırllmektedlr. lırlar. Daha fazla maliimat almak isteyenlerin 37 /526 dosya nu-
F'rnnsadn yakalanmış olan Her ne kadar memnu ise de marasile sandığımız hukuk i§leri servisine mUracaat etmeleri 

ilton Stnckclberg hnJckmda franrız gazeteleri Baron Stac- lüzumu ilan olunur. 
~Zetcıcr yaJmz a h ndlsln J 'rnlbergin tstlcYabmın bir kıs· 
tnıi sene hapse mnhkflm ol- mını nakletmektedlrler .. 
ıı~ Baron Stackelborı; şeriki cUr-
" ~Unu yazdılar .. vak'alnrı, ca-
~ 1 mu bulunmadığını söylemiş ve 

UkJnrı tamamen Irnrnnlı 
aıd, <'esusluğa başladığım şöyle iti-.. 
~ta ı raf etmiştir: (' {(IJberg cok ~irkin ~eh. 
Sine rağmen herke, - tarafın. - Ailem bolşeviklerin katllrt· 

1111 Slhlrkflr diye anılmakta idi mına kurban gitmişti.. 1htlltı.l· 
Yıı.fotıylc dalma yUksek bir den sonra lıen <le Frnnsaya iltl· 
11an hissini verirdi.. Baron ca ettim .. Rusyada kalan serve· 
,ackcJbeg'e rcfal{et eden ka. timin getirilmesi için her maka· 
tı <hı. büyük bir nezaket rn za· mn başvurdum.. Yalnızca Al
ft1t ti msall idi. 

aruy adetlerini iyi bilirdi. 
tı~en bnbnsı da Çarın maiye
! ll:ı·ı generaller meyanında 

I ~· 
·eıb"etJlğc intlsaı' C'dcn Sta· 
~ C'rg ur 1 uml harp sırasındn . \" 
1 

nzıre ile Fransayn gelmiş 

l:cı\0nt lgnatlef ile birlikte ça-
r~ idi.. Kartvizitinde şu ke· 

QJer .. .., yazılı idi: 
tansadakl Rus topçu ko · 

;.oııtıııctn muharebe gazi .. ı 
•Si Şefi". 

t'a. l~Pll "~ deYlet rnclyosun 
) "an nnın . ığınaklarından , 

lll kelerinden, Parıs·' 

manlnr benim yardımıma koş· 

tular .. Rusyadııki servetimin e· 
hemmiyetslz bir kısmını bana 
getirmek imkflnlarını buldular. 
Bu sebeple kendilerine bir ka
dirşinaslık borcuyla bağlı idim. 
işte bu mUnns bolle hcsap)nrı· 
on casusluk ctmef;e başladım .. 
Enelft. Rusya aleyhine, sonra 
da F'runsa aleyhine casusluk 

yaptruı .. 
Baron Stackelberge, Mnjino 

hnttınn gidip gitmediği de so· 
~ulmuş, meşhur casus da şu ~c
\·abı vermiştir: 

DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimcnkulU ipotek 

göstermek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıy. 

metin nısfını tecavUz etmemek ilzere ihale bedelinin yarısına ka . 
dar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (3260) 

Açık Eksiltme ila nı 
Silivri Malmüdürlüğünden : 

1 - 15 . 5 - 939 tarihine mUsadif pazartesi günü saat 14 de 
Silivri mal müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonunda 6986 
lira 98 kuruş keşif bedelli Silivride yeniden yapılacak hükumet 
konağı açık eksiltmeye konÜlmuştur. 

2 - Mukavele, eksiltme, hususi ve fenni şartnameleri proje, 
keşif hulftsasile buna müteferri diğer evrak komisyonca verile. 
cektir. 

3 - Muvakkat teminat 525 beş yüz yirmi beş liradır. 
4 - Taliplerin en a z (5000) beş bin lirn.lık b u işo benzer ia 

yaptığına dair idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden 
lstanbul vilayetinden alınmış ehliyet ve 939 yılı ticaret odaları ve. 
sikalarile komisyona gelmeleri ilfuı. olunur. (3220} 

İstanbul Belediyesinden : 
Belediye zabıtası talimatnamesine aşağıdaki madde ilfive edil. 

miştir. !liı.n olwıur. 
Madde - (Bilümum dükkan ve müesseselerde azami fintlar 

muayyen mevadın narhtan fazlaya ve n,arha gayritabi mevadın da 
etiketlerinde yazılı fiatlardan ziyadeye dükktm ve müessese sa. 
bipleri veya memur müstahdemleri veyahut yerlerine ikame ede. 
ceklcri kimseler tarafından satılması memnudur.) 

4268 liralık kadar yulaf alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltme 
12-5-939 cuma gUnU saat 15 de Tophanede İstanbul Lev 
fı.mirliği satmalma Ko. da yapılacaktır. Nümunesi Ko. da görül 
bılir. Kati teminatı 640 lira 20 kurustur. lsteklilerin belli saatt 
I\:o. na gelmeleri. (664} (3229) 

*** 
Zift 

Katranlı üstüpü 
Galvanizli çivi 10 st. boyu 
Zehirli boya 5 kilolukta.n 
Ripolin boya 2 kiloluk beyaz 
Çinko boya. kiloluk kutu 
Güverte Fırçası 
Boya fırçası büyük ve orta 
Eğe on iki pusluk orta dil) 

50 liralık 

50 
20 
15 
10 

.. .. 
" .. 

12,50 ,, 

20 " 
2,50" 

20 " 
Yuknnda cinsleri yazılı malr.eme 12--5-!)3!) cum:ı gUnU sa. 

Rt 14,30 da Tophanede İstanbul Levazım amirliği satın alma Ko. 
da pazarlıkla satın alınacaktır. Kati teminatı 30 liradır. İstek. 
lilerin belli saatte Ko. ni gelmeleri. (666) (3231) 

1 - Devlet Demiryollarmın istasyon ve gar işlerinde çalış
tırılmak ,.e yetiştirilmek ilzcrc a~aiıdaki şartları haiz olanlardan 
yüz ınem11r alınacaktır. 

2 - Şartlar şunlardır: 
A - Türk olmak 
B - Faal hizmetlerde <;alışmasma mftnt sıhbt bfr arızası ot 

madığı idarenin sıhhat kunılunca tasdik olunmak. 
C....: Ya§ı otuzdan yukan olmamak 
Ç - Askerliğini yapmış olmak 
D - Liseden mezun olmak veyahut lise derecesinde tahsil 

gördüğünü Maariften tasdik ettirmek 
E - İyi huy sahibi olduğunu ve hiç bir şekilde mahkümiY.etl 

olmadığını tevsik etmek, 
F - Bu ilnnda yazılı §artla n kabul ettiklerini mllbeyyin bir 

taahhütname ve noterden musaddıık kefaletname vermek 
3 - İstiyenlerin istidalarını ve yukarıdaki şartları haiz ol -

duklannı gösterir vesikaları An kara, Afyon, İzmir, Adana, Ma· 
latyn, Balıkesir, Hnydnrpaşn, Sirkeci, Kayseri ve Erzurum işlet
me MüdUrlfiklerine ve Mudanya, Trabzon İşletme !lmirliklerine 
tevdi edeceklerdir. 

4 - Sıhht muayenelerinin yapılması lçln istldalarmdaki ad
reslerini vazıhan yazacaklardır. 

5 - Fazla tn.fsiln.t için İşletme merkezlerindeki garlnrdıı. nsı
lJ b u lunn n ildnlan okumaları ve mUracantlarmı ona göre yapma. 
lan flıl.n olunur. (1361) (2566) 

"** 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda. yazılı Uç 

grup malmme ve eşya !her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
29--5-1939 pazart~si günU saat 10,30 on buçukta Haydarpapda 
gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile 
satın almncaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı muva.k. 
kat teminat \'C kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gtt. 
nü saatine kadar komisyona mUracaatlnn lwmdır. 

11l"ılara karc ı muhafazası 1 
tıan t edbirle rden bahse· 

~ 0 nrernnslar verdi. 
11 tıd 

- Hayır, mahallinde lotkilrnt 
ynpmağn ihtiyarım yoktu .. ls -
li hkArn zabiti idim. Aslrnrl YO· 

silrnları, teknik mecmuaları, 

resmi ı;azetclf'rl tetkik ctlerelr 
l\1aJ'.no hattının sırlarına \'akıf 
oluyord·ım . Manevralardan son
ra ~er rapor da elime geçiyor-

--------------------------·- Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl-
P. T. T. Fabrika Müdürlüğünden : maktadır. 

~ıı. ıın sonra StackelbNg'ln 
"' ) · ıarblye Yc>ktl.letl tarafın 
"'it Ptlı arılan hava teblll{esl 

,,._ llasında, bflt\hare diğer 
'<oll 

aıarda görUlmeğe de baş 

l'tııt 
rı Stackelberg ı;az mas· 

• du. Sor ra mahallinde tetkikat 
yapmaktan ziyade anlatmak a
tcşlyle yanan insanlardan her 
harr?ltet hakkında esaslı maHl -
mat atablllyor ve raporlarımı 

Lfuna demiri ve saire be§ kalem malzeme agık eksiltme ile 
salın alına.caktrr. 

Muhammen bedeli 4150 lira, mu\•akkat teminatı 311 lira 25 
kuru§tur. Eksiltm~ 26-5-939 tarihine müsadif cuma sabahı 
sant 10 dadır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ek. 
siltmcye girmek için de muayyen gün ve saatte teminat mak
buzlarile fabrikada müte§ekkil komisyona müracaatları. (3256} 

1 - Bir adet renkli işler için püskürme makinesi (70 X 100 
eb'adında M. A. N çifte turlu tabı makinesine göre) muhammen 
bedeli 1125 lira ve muvakkat teminatı 84 lira 38 kuruştur. 

a. tahrikalarmda serbestçe 
aa"ak <'n son modeJlerl ya 

n l'b. tetkik ediyordu. 
• 1°n StnekPJberı; lsvıcrede 

lı,,.,"cııırnış olan Mor Haç teş 
>"ırt1 cln lkfnri reisi bulu· 
t()I' u .. 

bunlara göre tanzim ediyor· ~ 1 
dum ıstanbul Komutanlığı ilanlar ı 1\f:

0

qh4r r.nsusun bu ifadesin · ıa-=ıaıııııım1 _ __ 1S11ı_m::ı:-=:ı:ıı:11ımıı:ı::m .. ca.: . _ .. ..,._ ... __ _ 

2 - 3 adet el teneke ve ısaç kordon makinesi, 3 adet el saç 
bükme ve 1 adet el saç kesme makinesi, 3 adet kabili nakil te~ 
gıih boru mengenesile beraber, 1 adet sabit ocak vantilatöıii l 
det saç kesmeğe mahsus ko}lu makas tezgahı muhammen bed~ 
1021,,lira muvak~at temina.tı 76 lira 58 kuruştur. 
.. ~ - 215!) kılo muhtelif knlmlıkta levha amyant, 200 kilo ö. 

rulmuş kord ~myant, 100 kilo grafitli yağlı dört kö.,.c;e kenevir sal • 
mastra, 75 kılo mastik manganez muhammen bedeli 1356 lira 25 
kuruş ve muvakkat teminatı 101 lira 44 kuruştur. (.3266) 

lı h hnc teşkilA.tının gayesi 
"tb aıltı muhtemel bir mu· 
~ ~ tie klmycYI tehlikeler· 

ı>ru 
~lıt tnnk olduğu için Ba-

!), l' <:keıberg de zehirli gaza 
iltı ~l>tlan her hareketi ya.

h1ı 11~.etklk etmek lmkdnlnrı· 
aı. 0rdu 
oı.a• • 

easus Baronun hareke-

len de rınlaşıl<lığı Uzere casus 
Jar er, ctnfn \ ' C \"erimli cnlışmn 
vnsıt:ıları saf Ye anlatmak hns· 
tası rınıhat<ıplnrıdır ... Bu Ynzl
yete ~(re rKsuslardan ziyade 
bu E; • lıl ~evı:>ze insanların suçlu 
olduhları anl:ışılıyor. 

Onun için casuslara ipucu ver 
memeıc, •lP.ima sUkM etmek lft.· 
zım~ır. T~vekkcli lıUyUklerl· 

mlz: · f:lılrnt altındır" dememiş· 

ler ... 

iT 
" CC~[,9> KlY~lYı~fh1aınesn 
-~lltı . • • 

~nı.ıf! 'c 1 urkı,;e)e çc\'lrenin ııdı 
(J•ırıı t . (\'otıcrden) Asım Us 
'<ııe Pılad o,runlıırı \'ildon Aşir 
\' t.ırı T \' lıııcısı ~ crras esrarı ( Golopin'den) G. \', 
~· ııv~· "tk !:: ~ 0 seyahat notları Asım Us 
tıru~lt ;~Presinde cinayet (Christie'den) V. G. 

.Sayıfo Krş. 

208 15 
120 JO 
304 20 
112 10 
360 20 
64 20 Jftt ın ezosu ( Pro~per l\lclrmc"den) Itaydıır Rlfot 

~~tııeı'~klekcıte birkaç gün ( Mulıtelir müclliflcrdcn) 
'lrı k rcın 35'> 
~ Or • 
S 0tka, 

1
'>an Won I.ükncrdc'dcn) Fethi Knrdcş 376 

20 
20 
10 
20 
10 

~0rı ~hl~1 k6~clcrf (Knzbck'tcn) Niyazi Ahm~t 120 
11\boı le salıp muharcbclcrl (Kollins'lcn),Ahmct Ekrem 276 

&ideler! NlWıet Abbııı 40 

190 ton çubuk demir satın almacaktır. ı"'uz.arııgı ın ı ıayıs tı39 
pazartesi günil saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerinin belli gün ve 
saatte Fmdlklıda komutanlık satmalma komisyonuna gelmeleri. 

(3234) 
«•** 

60963 kilo 400 Gr. 20 No. lu demir potrel satın alınacaktır. 
Pazarlığı 16 Mayıs 939 salı günli saat 14,30 da yapılacaktır. İs. 
teklilerin,in belli gün \'e saatte Fındıklıda komutanlık satma.ima 
komisyonuna gelmeleri. (3237) 

1 Harici Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu i lAn ları 1 
Çorlu insan hastanesi için 50,000 kilo yoğurt ;kapalı zarf 

usulile eksiltmesi yapılacaktır. İhalesi 29-5-939 Pazartesi günü 
sruıt 15 dedir. llk pey parası 50i lira olup şartname \•e evsafını 
görmek isteyenler her gün Çorluda Kor Satınalma komisyonuna 
rnUracaatla görebilirler. Talipler kanunun 2 ve 3 üncü madde
ler indeki belgelerle birlikte belli gün ve saatten bir saat evvel 
teklif mektuplarını Çorluda Kor Satmalma komisyonuna ver . 
meleri. 

*** 

Elektrik mühendisi aranıyor. 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

. De~let Demiryolları Cer servisinin elektrik şubelerini mUs. 
t~kılen. ıdare edecek mühendise ihtiyaç vardır. Taliplerin asker. 
l~k vazifelerini bitirmiş olmaları şarttır. İhtisas ve kabiliyeti im. 
t~han n.etice.sinde beğenilenlere 208 liraya kadar aylık verilecek
t~r .. Talıplcrin hüsnühal ve diploma kağıtlarile en geç S. 6. 939 ta. 
rıhıne kadar Ankarada -cer dairesine tahriri müracaat ctmelc 
ri ililn olunur. (3184) . 

Büyü Pi a 
Çorluda insa.n hastanesi ihtiyacı için 60.000 kilo sut kapa.. 

lı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. !halesi 29-5-939 P a. Birinci ke§ide: 1 1 Ma YlS 939 dadır. Büyük ik-
zartesi günil sa.at 16 dadır. Ilk pey parası 517 lira 50 kuruş olup ramiye : 40 bin liradır.Bundan b~ş!ta: 15 bin, 
&arlname ve evsafını görmek isteyenler her glin Çorluda Kor 12 bin, 10 bin liralık ikramiyeler le (20 bin ve 10 
Sntınalma. komisyonuna müracaatla görebilirler. Talipler kanu. bin) liralık iki adet mü dlfat vardır. 
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgelerle birlikte belli gün ve Yeni tertipten bir bilet alarak i~tlrak etmeyi ihmal ct1ney!
saatten bir saat evvel teklif mektuplarım Çorluda iKor Sa.tmat. ı:ı1z. Sis de pl,1-lllgonun mesut ye J>ahti,1-U'.lan arasına girm1f o. 
ma. ltom.l81.0Jlun& ~ 'buluomal~ l(991), ,(3Z/2.). lursunws.. • • · 
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BIOGENINE 
KAN ve DERMAN 

Muvakkat idaresi llareket Dairesin-
den: 

J 939 yılının Nisan ııyında tram
"ay arabalarında bulunan eşyanın 
müfredatlı listesi: 

Mulıtelir cins çantalar 
:Muhtelif cins çamaşırlar 
Çift ve tek, kadın \"e erkek el
divenleri 
Çift ,.e tek, kadın ' 'e erkek 
çorapları 

ADET 
63 
51 

159 

12 

D
.. y ı ________ _ 
un ve arın Bu KUCAKLAMADA 

Tercüme külliyat ı PERTEV 
Satış yeri: ŞURUBU 

VAKiT KITAPEVI 
1-1 O kitaplık birinci serı 
Numara 
1 Safo 

Kurm BIOGEN.INE. Terkibinde bulun.an kinin, çelik, arsenik 
• ve acı nebatat hülasalarile tababetin 

fevkalô.de ehemmiyet verdiği şayanı hayret muvaffakiyetler te
min ettiği bir devadır. 

B•IOGENINE . uzun ve kısa ateşli ve ateşsiz süren has_ 
• tahklardan sonra görülen zafiyet, hal-

Çift ve tek, kadın ,.c erkek 
ayakkabı ve Histikleri 
Hop \'C manto kemerleri 
Kadın ve erkek şemsiyeleri 
Baston 

21 
4 

24 
2 

2 Aile Çemberi 
100 
100 
75 1 3

4

• Ticaret, Banka, 
Borsa 
Devlet ve Ihtilal 75 

ve 

Pertev Çocuk 
Pudrasının 

Hissesi olduğu bilfühtiyar 
'zihne gelmektedir. 

Siirt Belediyesinden: sizlik, kansızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda faa. 
le eder. Kandaki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. İş. 

1 

tihayı açar, dermansızlığı giderir, vücude daima gençlik, din~
llk verir, cildin soluk rengini canlandırarak pembeleştirir. 

B•QGEN.NE . Sinirlerin kıymetli ve sadık bir arkada. 
1 1 • §ıdır. Sinirlere kuvvet verir Hastayı ve 

muhitini usandıran bir çok asabi buhranları en çabuk bir .za. 
manda şüalandmr. Hiç bir sinir ilacı: .Nevrcsteni ve isteriye 
müptela. olanlara (BİOGENINE) kadar istifade temin edemez. 

B·ıoGENı.NE . Gençlerde görülen ve çok defa ne\·restc. 
• n,iden mütevellit olan iktidarsızlık ve 

'bel gevşekliğinde pek mühim rol oynar. 

BiOGENiNE: 
pek müessirdir. 

Sıtmaya karşı fevkalade koruyucu tesi_ 
ri olduğu gibi sıtma nekahetlerinde de 

B·oGEN.NE Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve kü
l 1 : çükler kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Ve-

kaletinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Kadın, erkek "e çocuk için 
şnııkıı, here, kasket 
Gözliik 
Erkek için cakct ve pant:ı lon 

Pardesü 
B:ısmn ve kumaş parçala rı 

, Kıtap, küğıt ve evraklar 
Atkı 

2:1 
6 
9 
1 
4 

68 
6 

' Kııdın icin allın kol sıııııi 2 
Tansiyon ııli'ılı J 
Kcınıın l 
Fotoğraf mııkinesl l 
Boa 1 
.\ltın yüzük 1 
llır<lll\"Ol 10!) 
Futbol ı opn l 
Yemek tasları 2G 
Yiyecek maddeler 17 
Bu eşra sahiple rinin Gıı}:ılııda, Tiinel 
ıırknc;ında İst anbul Tram,·ay idaresi 
hıırekel sen·isine müracnıı tl :ı rı. 

Mt'IJ{'Ull'E'I 

Yeni Millet Meclisi Binası inşaatının Mü.
nakasa ilanı. 

ÇARŞAMBA 

Doğruluk Kütüphanesi 
Sahihi Hıııtııt Ca\"İl Coşkunderc 

tnrufındon lstnnbul gazetelerini 
müşterilere muntazaman yetiş · 
lirmeklc \"e lıallallığa ve yazıcı
lıl\ıı :ıit her tiirlii işler k:ıhul <'. 

T. B. M. M. inşaat Komisyonundan : ı 
ı - Eksiltmeye konulan ış: Ankarada, Yenişehirde Devlet 

mahallesinde yapılacak yen! Millet Meciisi binası inşaatı. 
Ke§if becleli : 5.779.659 lira 30 kuruştur. 
2 - Ekı:;:;trne 30 Mayıs 1939 salı günU saat ''15 on beş0 te T. 

B. M. M. İnşaat komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapıla. 
caktrr. 

3 - Eksiltme ~artnaınesi ve buna dair diğer evrak ve plan
lar 50 lira bedel mukabilinde T. B. l\f. M. İnşaat Komisyonundan 
alınabilir. 

4 - El:slitmeye girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma 
ve eksiltme ve ihale kanunundaki şeraitten maada, en geç müna. 
kasadan beş gün evveline kadar İnşaat komisyonuna istida ile 
müracaat ederek bir ehliyet vesikası almaları ve bu vesikayı da 
teklif mektuplariyle beraber komisyona vermeleri şarttır. Bu ta
rihten sonra müracaat edenlere vesika verilemez. Ehliyet vesika. 
sı alabilrr.eJı için istida ile beraber aşağıda yazılı vesaiki komisyo
na tevdi etmeleri lazm:.clır. 

Komisyon tarafından ineaatm yapılması kendilerine ihale 
edilenler " a, b, c, d" fıkralarında yazılı bulunan vesikaları veya. 
but noterl~kçr: musaddak suretlerini komisyona tevdi edecekler. 
dir. Bu cvr:tk inşaatın hitamile kabulü kati muamelesinin yapıl. 
masma kad:ır muhafaza ve teminat ile beraber iade edilecekler
dir. Bıı vesik:ılnr da mukavelenin mütemmimidirler. 

A - Şirketin ismi, şirketin sahipleri, noterlikçe musaddak 
mali ve fenni hissedarları ve bu hissedarların bu işin hitamına 
kadar müşterek olacaklarına dair noterlikçe musaddak bilhassa 
bu iş için !.ıususi şirket mukaveleleri. 

B - MEteahhidin y:ıptıkları mimari kıymeti haiz olan işle
rin listesini, bunların bedellerini ve işi verenler taraf mdan tan. 
zim olunan Vil hUsnU suretle taahhildünü ifa ettiğine ve yaptık. 
ları binalnrd:ı. hiç bir fu-ıza olmadığına dair bonservisler. 

ılilnıektedir. •••• 

ZAYİ 

Se)Tiseferden aldığım 4891 No. lu 
sandnl plükamı zayi eltim. Yenhlni 
alaco~ım. hükmfi yoktur. - Almtaf a. 

Dün ve yarın 
tercüme küHiyah 

61 

62 

63 

64 
65 
66 
67 

7 nci seriden 
61 - 67 • 7 kitap 

Vikontun ölümü 

Lencit II. 

Liza 

Evlilik 
Gizli Pamuk harbl 
Bizans tarihi 
Senyolbeos Avrupa 

S..\Illnt : ASIM US 

30 

1. 

ı. 

20 
50 

ı. 

60 

~e.şrlyat !\lüdüril: R. Ahmet Sevenotl ı 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası . 

5 Sosyalizm 751 1 
6 J. Rasin külliyatı I 75 1 

7 lşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta Jaşuur GO 
9 Isfahana doğru 100 

10 J . Rnsin külliyatı Il 75 

795 

Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 
.ur. Hepsini alanlara % 20 
skonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 
\ lirası ayda birer lira öden. 
"'lek ü1.ere dört taksite bağla
ıır. 

1 - Usulü dairesinde ilan edilmiş ve Siirt belediye encllıne
ninde ihalesi yapılacağı tesbit edilmiş olan Siirt şehrioo isale edf.. 
lecek suya ait eksiltmeye Nisanın yirminci günü saat 11 re kadat 
talip zuhur etmediğinden ıhale bir ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 - l{eşif bedeli yüz yirmi bin lira olup 2490 sayılı kanunu.Jl 
16: 17 inci maddelerine uygun yedi bin iki yüz elli liralık muva1'· 
kat teminat. 

3 - Bu müddet zarfında teklif edilecek bedeller haddi lii.yJ~ 
bulunduğu takdirde ihale 2~939 gününe rastlayan cumnrte' 
si günü saat 11 de Siirt belediye encümeninde yapılacaktır. şart
nameler altı lira mukabilinde verilir . 

4 - Bu husus hakkında fazla izahat almak isteyenlerin bel~ 
diyeler imar heyeti fen şefliğine Siirt belediyesine müracaat et. 
meleri ilan olunur. (3056) 

sen eterden beri 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı , fesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 
. . . 

AS P 1 R 1 N in tesirinden .. emin-olmak- fçin 

mar~asına dikkat. ediniz, 

I 
C - Fcnn hissedarın laakal "500 000" beş yüz bin lira be

dah ilinde mimari kıymeti haiz bir tek binayı müteahhit veya müte. 
ahhidin inşant başmühendisi veya başmiman olarak yaptırmış 
olduğuna Jair vesika. 

.. TDrklye Cumhuriyet M~rkez B•nkası 6' 5 ı 1939 vaziyeti 
D - Vesaike müstenit mali vaziyetin beyanı. 
5 - Ek&iltmeye girebilmek için isteklilerin 187.139 lira ve 

78 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri. 
6 _ Jstek1i1erin teklif mektuplarım 2 inci maddede yazılı sa

atten bir saat evveline kadar T. B. M. M. tnşant komisyon reis. 
liğine numıı.rah makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postadı olacak gecikmeler kabul edilmez. (1304) (2461) 

ist.;. _Vakı.flar; .,·Oirek~örlüğµ .. ilAnları : 
Muhammen 

Cadde aylığı 
Semti ve mahallesi veya sokağı No. su cin.si Lira Kr. 
Veznecner, Cnmcı Ali Tramvay 95/ 97 Mektep yeri 12 00 
Vefa, Molla Hüsrev IKiıtip Çelebi 98 Sinekll meclisi 4 50 
Mahmutpaşa Süruri Sultan odaları 9 dükkan 5 00 

,. .. Sıra odalar hanı 22 ,. 3 00 
Çarşı Çuhacı hanı Ust katında 5 odanın nısıf 3 00 

hissesi 
Aksaray, Çakırağa r.I'ramvay 12.14 arsa 75 

Yukarıda yazılı mahaller 940 senesi Mayıs sonuna kadar kL 
raya verilmek ümre arttırmaları uzatılmıştır. 

İstekliler 16-Mayıs--939 salı günü saat on beşe kadar Çem. 
berlitaşta. İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf akarlar kn. 
lemine gelmeleri. (3259) 

1939 Resimli Haf ta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

Son sayısını mutlaka görünüz 

AKTiF 
· Kasa: 
Altın safl kloıram17 163250 
Banknot • • • • • • ı 
Ufaklık • • • • • • , 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk lirası • • • • • , 

llarlctekl Jluhablrler: 
Altın: ~an kligrıım 9 068 821 
Allına tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve borçlu 
klirins bakiyeleri • • • 

lla:ine talıvllleri: 
Deruhte edilen evrakı n:ık. 
<liye karşılıAı • • • • • 

Kanunun 6-8 maddelerine 
le\'rikan Hazine tarafından 
Taki tediy:ıt • • • • 1 • 

Senedc.t cüzdanı: 

Ticari senetler • • • • 
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