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'1 -
Dün Maarif bütçesi 

kabul edildi 
Maarif v ekili izahat v erdi: 

Bu sene 1400 köyde mektep yapa-

e cı·Hn • Roma nılhnrl Bal
' kan antantı dedeilerlnln 
~•larım 'açmak için hiç bir lır· 
~ lt. elden kaçırmayorlıır; do~ 
et• ~ ?ıcr vesileden istifade 
~::e~e ~lışıyorlar. "Türk • ln· 
.. ı anıa...,ması Balkan nntantı-.. ın • 
lııc esasını teşkil eden blt.arar-
l 81Yasetındcr,S'i.iı kl;rc.> l uzak· 

ha.~tıl'(lı." yoluııclnkl propaganda 
il ('h 

s.ı uınıooendlr. Bereket ,·er-
l\ ıı lu bu propaganda taarruzu· 
f~n. Innna.sızhğı dnha ilk hnh·e· 
·~il llnlaşılnuştır. nclgt"nttnn ge
g son haberlere gUro Politika 
ll:~e~sfnin ilk neşıiyatı hlJACı
lrı 0 lnrak l"ugo Jnv erknrnımu· 
tr 

1
Yesj hu propagandanın kanş· 

ttcı llınhlyctlııi takdir ctml, • 
r. 

lltınunın beraber bahis me,·· 
~tıu ol l ··hl d" '.l'·· nıı mc e c ınu m n·. 

. 

Parti nizamnamesinde 
taBr yapı ryor 

21 zat mecliste müstakil 
grub teşkil edecek 

Yerilen haberlere göre, Parti nt. 
z:ımnamesindeki tediliita dair hazır· 
Jnnan projede yapılması tekli! edi. 
len mühim delU,ilmkler arasında 

şunlar da vardır: 

Partiye kabul edilmek için asgari 
yat haddii\in 18 den 22 'Ye çıkarıl· 
ması. 

Parti mebusları arasından genel 
başkanca seçilmekle olan genel baş· 
kan Yekilinin Dnş\·ekilden başka o
larak seçilmesi Ye s:ılühiyellerinin 
Genel llaşknıı tarafından tcsbltl. 

kili olarak Parti kabinesinin tabit n· 
z:ısı bulunması. 

Büyük Millet ~lcclisindeki Parti 
Grupu azaları arasınd:ın Büyiik Ku
rultay tarafından seçilecek 21 ıatııı 
~lccliste nıibtakil Lir grup teşkil et
meleri. 

ttllrk_ - İngiliz anlaşmasını izah 
lııfllek için ık sık tekrar edilen 
Ol taraflık -fü.ünün kJymetl !illi Parti Genel Sekreterinin devlet ve-

~ tnaktan ziyade nazari olduğu· 
0 

a dikknt r:lJfüııcrnckte olması 
lcrtact.4 hirt:ıkıın y.mlı!;J tclAkld· J 
l'i re Yol açmak istidadını göste· 

Bizim mnliım:ıtımızn güre, Parti 
nizamnameı:.i de (lih:iik) 'l·cniden ya· 
zılacaktır. ~[celisin yılda allı aydan 
aşağı olınımıası teşkilatı esasiye i· 
c:ıbından olan nsgerl çalışma müd. 
deli ve dokuz aya ç ı karı lacak H' 

kanunda buna güre tadil:'ıl yapıla· 

caklır. 

)'Or. 

a ~el'tckten İngiltere ile bir 
lctrı aşına imzalamış olmak Tür
t Yctıın de,·letler arasındaki bl· 
llrafhğını ihlAI etmiş midir? 

taı~izjın bildiğimiz (bitaraflık) 
\.q>1tinfn hukuki mnnası tahak
lıe)Jr. edebilınek için ortada bey· 
bı lllilel bir hup hali mevcut ol 
,... ille IAzmHlır. Bitaraflık do· 
.. {ek h 
ı ' arp halinde muh arip dev· 
l:,tıel'c:len hiç birine karsı h uk u· 
A{ lf) •. . • 
Jı u, el knid<>sinln müsaadesi 

illi l .. 1 U( unu geçerek yardımcı va
< Yeu 
<l nhnnmnktır. Demek ki, 

1 c, lctıer arasında harp harckii· 
I ~Ok • 

tı ılccıı hcrhnııgi bir dcvle-
ll l\ bitnrnrtıktnn çıkmış olması

n <h lıukfm yoktur. 

kı:. '.0 •dl hu umumi kal<lcyi Tür
ı/.C hin hugiinkü vaziyetine tat

ıı, ı•tı r 
11 •l' ıııı: J.;ğer bir giin A ,·nı-
lltla l . 

ı ıı:- hrtrp c.:ıkar dn Iloğaz· 
l\ı· l 

lı 11 llharlı) olnn dc,·Jctlcrhı 
atı• , genıllcriııc knpntıhrı;n b u 
a:Yct bit.ararlık olur. 

t
111

, llklkatte ise hltarafhk yok
ı·. · Zlrn lınrp huliıulc Iloğuzln· 
1• .ı 

1 ·llJıa]ı t ııtnlmnsınc1an i tira-

Çaldıkları bir otomobille Arap 
mahallesinden geçen Yahudiler 

5 Arap öldüTdüler 

Yahudilerin Hay/ada çıkar dık1.arı ibir tıJlMgın 

Hayfa, 25 ( A.A.) - Çalmıı ol. mü§tür. Çalınan otomobil. D r. 
dukları bir otomobile binerek elle. Ham Veizmann'ın karde§ine ait 
rinde ruve1ver olduğu halde Arap idi. Otomobil, bir müddet Hnra 
mahallesin:len geçen bir Yahudi sahibinin ikametgahı civarında 

·.: t!<lcıı 1 • ,.. • 
nıııf 'J urklro tnrnfın· grupunun atmış oldukları kurşun- bulusmuştur. 

,(Devamı 6. ıncıd.a), laan isabetiyle 5 AraP. maktul düı- 1 

Otobüs davası 
M ü~ d e i u m u mi , O s t ü n da ğ ın 

cezalandırılmasın ı istedi 
Asri mezarlık ve Sürpagop 
davalarına da bakıldı 

.Tahtelbahir faciası 
-

33 tayfa kurtarıldı. 26 sının 
öldüğü z_aiınediligor 

Portsmout (Amerika), 25 (A. 
A.) - Squalus tahtelbahiri mil
rettebatmdan hayatta bulwıan 

son sekiz kişi, en sağlam sinirle. 
ri boşandırabilecek meş&kka.tli 

bir gayretten sonra su yüzüne çı. 
karılmıştır. 

Dalgıç çanının deniz altında • 
ki ilk üç seyahatinin her biri iki 
saat devam etm~ir. 

Son inişinde dalgıç çanı, 150 
kadem derinlikte kablolara ta. -
kılmıştır. Dalgıçlar, çanı kurtar. 
mak için 4 saat hummalı bir su. 
rette çalışmışlardır. Bu esnada 
mürettebattan hayatta bulunan 
8 kişi ile çan içinde inmiş olan 
bir kişi sardalya balıkları gibi 
biribirine sarılmış bir halde ok. 
sijen ve hclium ile teneffüs edi • 
yorlardı. 

Fethi Okyarın lngiliz 
milletine hitabesi 

" Müşterek sulh cephesi bir tecavitzU 
imkansız hale koyacaktır ,, 

Ceman 33 kişi kurtalılmıştır. 

Squalus'da kalmış olan diğer 26 
kişinin ölmü.~ olmaları muhte • 
meldir. 

RUştu Aarasm nutku 
I.ondrn, 25 (A.A.) - Türk!) c Bü

yük Elçisi Ur. Tevfik Hüştü Ar:ıs, dün 
akşam avam k:ıınarasıncla Yerilen bir 
akşam ziyafetinde parJrımcııto ~zn

sınclaıı bir grup ile Büyük Uritaııra 
politikası etrafını.la görüşmelerde lıu. 

lunmuş ve bu müna~ebctle lıir nutuk 
söyliyerek, Türk - İngiliz nııl:ışınnsı· 
nın chemmb·etiııi tebarüz ettirmiş

tir. 
Lord Plıillimor'nn riyaset ettiği 

lıu lopfanlıda kabine azasından nıü
leadllil nazırlar da hıızır bulunmuş-

Donanma yüksek kumandam, tur. 
felaketzedelerin cesetlerini su yü- -------------

züne çıkarmak i~in bu sabah fe. Albay Kule Ankaraya geldi 
cir vakti tekrar işe ~lamaları. Ankara, 25 (A.A.) - Franııanm 
llI dalgıçlara em.retmişir, Hataydaki tlelegcsl Albay Rollet, bir. 

Hayatta kalanlardan Thomas kaç gUn kalmak üzere buraya gelml§. 
Bland, demiştir ki : Ur, 

Eolu mebusu Fethi Olı..-yar ı 

(l'a:ısı 3 ıirıcü sayfanıı::cla}, 

''Seri dalma .. r.areketimizi. bi. ---------------------------

dayette normal bir surette yap. M 8 ı ı· ye ve k aA. I et 1• tık, fakat birdenbire gemide bir 
tarafın bozuk olduğunun farkına 

vardık. Makinelerin iyi işleme - Vergi cüzdanları hazırladı 
mekte olduğunu gördüm. Bir müd 
det sonra hava süpabından su Ankara, 25 (A.A.) - Maliye Vektı. buz verilmekle beraber teslimat bu 
girmeğe başladı. l\fürettebat, su- !etinden: ctizdanlara da kaydedilir ve her mu. 

durd y • l - Mükellenerin vergi nevllerlnc kellef vergi cUzdnnfnnndakl kayıtlar. 
yu unnaga gayret ettı . Su O'Öre, tahakkuk ettirllmiq olan bor"ları · · l b • ~ .. la da vergisini ödediğini isbat edebilir. 
gırmemış o an ka inelere çekil • ne bu borçlarma kar§ı yatıracaklıın 

3 - CUzdan almak mükellefler ic;ln 
mecburi değildir. Ancak bütUn borç 
ile teslimatı bir arada gl:Sstercn bu 
cllzdanlar büyUk bl.r kolyalık temla 

dik. Baş tarafı havaya kalkım§ paraların miktarını, ellerindeki mak. 
olan tahtelbahirin teşkil etmek-: buzlara müracaat etmeksizin derhal 
te olduğu zaviye, insana dehşet ı· anhyabUmeleri maksadiyle 2184 sayılı 
veriyordu. Herkes, SOl'Jı derece kanunla !hdaa edilml~ bulunan vergi 

• • y 1 cüzdanları her mal sandığında bez ettiğinden her borçlu vatancıa, t&1' 
şiddetlı olarak sogua ve karan • ı kaplılan. 20 ve me§in kaplılıın 50 ku fından alınması fnyd:ılı olduğu Ye ar. 
lığa rağmen sonuna kadar soğuk 1 ru~a sablmaktadır. -
kanlılığını ve şetaretini muhafa • 2 - Borçlu tarafından yapılacak 
Z& etti.,, (Devanıı 6 ncıdal teellmat iı;lıı kendilerine ayrıca mak. 

zu eden vatandaşların bedeli mukabi. 
llndo mal sandıklarından alabilecek~ 

lerl tebliğ olunur, 



lsaretler: 

Yeni bütçe 
YAZAN: Sadri Ertem ı Orla kul .. ..., t _ 
1030 mali yılınn cumhuriyet• o ogre men 

lıükimıetl miite\'nzin bir biittcl lik ·ımtı.hanları 
ile gh-mcktO{Ur. Gc~cıı ı:.cııcye l 
ııazarnn on bir milyon lirn fazln Şehrimizdeki ilk okul 
'nridnt kn) deden bu büt.c;e ge- ... ögretmenlerinden çcn senelere nn7.nrnıı nonnnl blı· 
Jnkişnfm Htt<lcsidil'. Un iııkl- kimler girebilecek 
~Rf curnhuri~:ct hiikfımctlcriııln 1 Maarif Vekaleti her yıl açtığı 
memleket bunycslne uynn tcd-1 ilkokul öğretmenleri arasında or. 
birlerini de nyrıcn kıymctlcnclir- taokul öğretmenliği imtihanıı · bu 
nıcktcdlr. yıl da yapılacalctır. 

Yeni biitçcnhı geçen ·eneye İ t"h · k ü ·· m ı ana gırme zere muraca. 
ıınznnın Lınrlz lııı"tl'•iycti milli at ede ··ğ t ı · d'J ki · •• •• • 1 n o re men enn ı e en 
ıııudafa.o. butçe inın dnlıu knba- 1 V ckalet tarafından tetkik edilmi§, 
rık olu~ ııc1ıır. !\lnsrnrlardnıı dıı imtihana alınmaları uygun görü
altı nıiJyon kıı<lııı· tusnl'ıuf edil- tenlerin adları kendilerine tebliğ 

mlşt_ı_r. . . . w lelilmiştir. Şehrimizden orta okul 
nunl ıuım geçıı·mckte oldu~u öğretmenliği imtihanına girebile

ka rarsız \'e buhl'arılı mnnzaı·ayalcck olan ilk okul öğretmenleri 
nazaraıı cumlım•lyt:t hiitçesinin 1 şunlardır: 
milli miid~.fııayn hnsrcttlği mik- ı Beyoğlu 13 üncü okuldan Va. 
tar çok mutıe\·nzı ndtlolıınabillr. cide, Beyoğlu 48 inci okuldan 
Cıunlml'iyet biitçclcrlnin .:;cnc-INuriye, Beykoz 39 uncu okuldan 
den seneye normnl bir inkişafın 1 Makbule, Çatalca ı inci ol<uldan 
mikyası oloınlnrı cidden insnnı1Rrza, Kadıköy 8 inci okuldan Se
memnun edecek bir Jıudiseılir. vim, Kadıköy s inci okuldan 
Hu meııınunlyetiu Wzc ideal biit- Memnune, lstanbul 32 inci okul
te7e dahil oldn{,'1ıınuz lıi sini dan Bahri, Beyoğlu ı ı inci okul
vermeyeccı:,rini ı~şinen sfiyliyc- dan Sabahat, Sarıyer 14 üncü o. 
llm, ve derhal şu noktarı hatır- kuldan Nüzhet, İstanbul 61 inci 
latalım: okuldan Sıtkı, btanbul 3 üncü o-

Büyük ihtiyaçları n gnri mas· kuldan Nimet, Beykoz Ömerliden 
raflnrla karşıhynrnk ht" npları- Akif, Şile Kayakoz okulu öğret
mızı kapattığımız ,.c dünya nıH- menlerinden Nibat, Üsküdar Re· 
Jetlerinin normal şartlardan şadiye köyünden Nazmi, Beyoğlu 
mahrmu bulunıluklnrı znmnncln 9 uncu okuldan Mehmet, Maltepe 
Türkiye bfltçeslnfn g('isteı·diği ikinci okuldan Güzide, Pendik 2 
sıhhat mcmnunJyctlmiz.ln tc-k inci okuldan flyas, Beyoğlu 45 in. 
sebebidir. ci okuldan Asaf Eren, Beyoğlu 

İdeal bir bütçeye salıip olmak 12 inci okuldan Recep, İstanbul 
onu t.ahnkkuk ettirmek, bu fani 61 inci okuldan Fazilet, Kadıköy 
dUnyn.da ancak "Plnton" gibi 25 inci okuldan Uyanık, Istanbul 
ideal beldeler t.ahayyül edenleı· 56 dan Hikmet, İstanbul 47 den 
için mümkilndiir. MutHlka lden.1 Selim, İstanbul 47 inci okuldan 
bir biitçc dcğll, fakat dahn Selma, İstanbul 47 inci okuldan 
zengin bir bntçe tasavvuru müm Leman, Beıiktaf 39 dan Zeki, Kar 
künclür. Iln zengin bütçeyi ta- tal 1 inci okuldan İzzettin, Istan
hnkl...""Uk cttlrmck t~ln bngün bir bul 29 dan Şadıman, l&tanbul Z9 

çok lıııkAnlnronn mnhrnm bulu- dan Zeki, Kadıköy 6 ıncr okuldan 
nuJonuı. Kemal, İltanbul 22 den Sadiye, 

Meseli\; beş yüz milyonluk blr Usküdar 21 den Yusuf, Üsküdar 
bütçeye ,·nrmak ,.0 hımu plAnh 29 dan Leman, Üsküdar 19 dan 
ı~ hayatının blr ganrnti ve bi- Leman, üsküaar Rum okulun.dan 
IAnçosu sn) mak l.eııcc ,·nrılnca'k Sabahat, diledikleri gruplardan 
ilk hedeflerden biri idir. nnıuıs· imtihana girmeleri için Maarif 
sa hiitçe)i de\ letln bir senelik Vekaleti tarafından izin verilmiş-
faaliyetlnln tanı, rnsyonel, stnn- tir. 
dıırdlzc btr hesabı şeklinde gör· Bu yıl İstanbuldan 33 ilkolcul 
mek hhlyıı. değllc1ir. Fnknt ö· öğretmeni imtihana girecektir. 
nün<lc htr bnyli manialar birik- Sözlü imtihanlar Ankarada Ga
mlş bir hakikattir. zi Terbiye EnstitüsUnde, yazılı 

nasyonc1, stimdardizc clcvlct imtihanlar da vilayetlerde yapıla. 
faall7otlnl ihtlvn eden hlr bütc;c caktır. 
J~ln de\"let idıırcsln<lc, işi ınruıtı-

Yüksek mektep 
gençliğine verilecek 

konferanslar 

ğınd.I' tok hendesi bir J..-iiltiire, 
rasyonel tnlışmayn nhşmış küt
lelere ilıUya.ç ynrdır. Ann ettl
ttmlz bfıtçeye ynsıl olnınk için 
yalnıı: para ,.e iş imldinlnn <le· 
tfl, J.."iiltür se,·lyesl, Jıa)nt tclllk· .. Maarif Vekaleti, üniversite ile 
lr""lne ele sahip olmnk iktl7..n yüksek mekteplerde ve her dere
..- cedeki diğer mekteplerde her yıl 
ıuuer. 

11ugünkfi miitevnzin l>ütçcnıfz son sınıf talesine profesör ve öğ. 

h .. il nl •-1-ı . k .. ilk t"' retmenlcri tarafından halkevleri 
uc:ın fCt.üu zın, en uç ..,. 

1 
__,~ t :lh 

1 
t 1 1 mevzuu etrafında konferanslar ec.cua ı ma e mcm ş o manın . . 

hü)A 
._A~ f ,,, d 111 vcrılmesı hakkında teşkillitına mü sa ~n1T11 nn .. n es c r. . . . 

n J 1 lı "'t t ..... 1 1 
d 1.. hım bır tamım :rapmıstır. Bu ta. u mer ın c u ço nn ı n c u- . . -

zumln bir fasıldır. Fnknt hecle- mı mı yazıyoruz: 
fimJz hcndest, rasyonel tefek- "Halkevlerinin memleketimizin 
kürün ifadesi olan ynrının zen- sosyal ve kültürel hayatında ne 
gln biltçclerlne 'kanışmaktır. kadar ehemmiyetli bir rolü oldu. 
930 bfitçestyle Refik Saydam ğu malUmdur. Türk milletini milli 
hükfimctl, Fuad Ağrıılmın dt-ıideallere bağlı şuurlu bir kütle 
Uy1e bize bu yolun fı tünde 01-,halinde te§kiUitlandırmak, ruhlar
<lu'"'.."ll11luzu bir kere <ln.hn hntır- da esasen mevcut olan birliği bir 
Jnt7ı. kat daha kuvvetlendirmek gayesi-

SA nnt J'JUTE'!\1 ni güden hnlkcvleriyle yakından 
------------- alakadar olmak her Türk münev. 

Hava yollarında verinin en mukaddes vazifelerin. 

So h 1 b
"'t 1 k den biridir. Tahsillerini bitirerek 

n azır anan u çe er ·anu. . 
nuna göre hava yolları devlet iş. muhtclıf hizmetlerle yurd~n. ~er 
lC'tmc idaresinin pilot ve maki- tarafına dağılan .. gençlerımızı~ 
nist 1htiyacı noksanları lüzumu h~yat~. atılmada_n onc~ h~.lk:vlerı
halinde genelkurmay başkanlığı.

1
ı:ın Turk hayatındal<ı muhım ro

nın muvafakatilc Milli .Müdafaa.. lUnü ve bu milH mUesseıenin ku
ca temin olunacaktır. Bu suretle ruluşundaki gayeyi kavramı~ ol. 
muvakkaten hava yolları idare _ maları gerektir. 
sinde çalı~tınlanlo.rm maaş ve 1 Bu maksatla Univeraite ile yük. 
uçuş zamları Milli Müdafaa büt. sek okullarda ve her derecedeki 
çesiooen. tahakkuk edecek har - 1 diğer okullarda her yıl ıon sınıf 
cırah, kilometre uçuş, paraları 1 

talebesine profesör ve öğretmenle
ile ikramiyeleri hava yollan büt.lrl tarafından birkaç konferans ve-
çesinden ödenecektir. rilmesi lilzumlu görülmU§tür.,. 

Mahkemelerde : 
----~---->w<------------·---
Florga plô.jında 
çekilen resimler 

Tehditle para koparmak da
vas nasıl nihayet buldu 

Ucuz tenezzüh 
biletleri 

ııyın Adliye Vekili 'fc''· 

Deniz yolları bu haf- tik sııa;r n. M. M. ıııı· 
tadan itibaren satışa Zlll' ıuda ictinıai hayutıullZlll 

c;ol~ nıiihiın bir cephesine clok1Ul· 
çıkarıyor cıu. 1U<'trcs hayatını kaldırnııık 

Deniz yollan işletmesi Istanbul i.,tJyor: ":\lctre.-. hayatı e,·Ulcl' 
ile Mudanya ve diğer Marmara lı,:in knnnn tehdidi altıncln bir 
iskelelri arasında büyük tenzilatlı ciirümılür. Diğcı·lcrinln ise yap· 
tenezzüh biletleri ihdas etmiştir. ması ii<lı'\p umnmiyeye muhalif· 
Bu haftadan itibaren sat şa çıkarı- tir" diyor. Esasen bu gibi mtı· 
la::ak olan bu biletlerden Mudan. knn•lclcrl tasdik etmemeleri i· 
ya için olanlar vapur ile Mu.dan. ı;ln notel'liklcrc direktif ,·eril. 
yadan Bursaya gidiş _ geliş oto- ıdJğhıi tepşir ocliyor. 

Ağır ceza mahkemesi, geçen 
sene yapılan bir Florya gezinti . 
sinin doğurduğu "tehditle para 
koparmak,. davasına bakmağa 

başlamıştır. Bir hayli meraklı 

safhaları olan hadise şöyle cere
yan etmi§tir : 

Mezbahada mübayaacılar ya _ 
nında komisyonculuk yapan Şu. 
ayip geçen seneki deniz mevsimi 
içinde bir gün arkadaşlarıooan 
Yakuba: 

- Yahu deniz vakti gelip ge. 
çiyor. Daha bir defa bile denize 
giremedik. Güzel bir kız bul da 
şöyle bir pazar Floryaya gide • 
lim, demiştir. 

Yakup: 
- Kız çok, birader, demi§, sen 

tek gitmeğe karar \'er, ötesine 
karışma. 

Ve o pazar günü Yakup Kasım. 
paşa.da Zindan arkuında oturan 
19 yaşında Muzafferi alml§, hep 
beraber Floryaya gitmişlerdir. 
Bir kız ve iki erkelC o gün plaj
da yıkanmıolar, içmi§ler, eğlen • 
mişler, ü~ü bir arada resim de 
çıkarmışlardır. 

Resimden hepsi birer kopya 
yaptırmışlar, fakat Şuayip evli 
ve genç kız da aileai.nden. çe • 
kindiği için resimJeri yırtml§lar, 
yalnız Yakup kendi kopyasını ya. 
nında ala.koymuştur. 

Hidi8e buraya kadar hiç bir 
fevkalldelik ~rnıemi,ftir~ An.. 
ca.k ertesi günü mezbahadaki işi. 
ni bitirip Kasmıpe.şadaki evine 
dönmeğe hazırlaıııan Yakuba ar -
kacijışlanndan birisi ricada bulu_ 
narak, Zindan arkasındaki polis 
karakolunda polla Ahmede sipa. 
ri§tc bulunduğu uykulukları gö . 
türmesini söylemiştir. Yakup ta 
kabul etmiş ve karakola gltmiış, 
fakat polis Ahmedi bulamamıştır. 
O sırada odada bulunan sivil po. 
!islerden Fehmi, Yakuba paketi 
dolaba koymasını Ahmet gel~e 
oradan alabileceğii söylemiş, Ya. 
kup ta paketi dolabın üstüne 
yerleştirmek istemiştir. Fakat 
bu acele esnasında Yakubun ba
şındaki kasket yere düşmüş ~ . .-e 
meşininln içine sakladığı Florya 
aleminin de resmi polis Fehmiran 
ayağı dibine fırlamı!i1;ır. 

Polis Fehmi resmi yerden a. _ 
hp bakmış ve sert bir sesle: 

- Bu ne? Siz Alemin kızları. 
nı kandırıp böyle yerlere götürü. 
yorsunuz ha! ver bana onu tah. 
kikat yapacağım, diyerek almış. 
tır. 

Polis Fehmi bu suretle resmi 
ele geı;:irlnce hemen Şuaybm e
vine haber yollayarak karakola 
gelmesini söylemiştir. Şuayb ka_ 
rakola gelmiş polis Fehmi ken _ 
d.isini bir kö~ye çekerek resmi 
göstermiş: 

- Bu ne rezalet, ya be§ lira ve. 
rirsin, yahut ta kanna göstere. 
ceğim. diyerek kendisini ~hdit 
etmiştir. 

Şuayip hık mık etmi§. Fehmi 
de: 

Fehmi parayı aldıktan sonra res
mi yırtarak döşeme tahtalarırun 
arasına atmıştır. 

~ihayet ağır cezada muhake _ 
mesine başlanan Fehmi, kimse _ 
yi tehdit falan etmediğini ileri 
sürerek: 

- Ben Muzafferle evlenecek . 
tim. Resim Yakubun başından 
düşünce, ~ırdım. Evlenmek is. 
tediğim kızın böyle bir resminin 
başkasında kalması doğru değil. 
di. 4,5 lira verek satın aldım~ Son 
ra Muzaffer hakkında tahkikata 
başladım. Resmi Şuayba göster
diın. Bana sat bunu karım gör. 
me!in, dedi. Ben de beş liraya 

büs ve dönerken vapurdan akşam Rlzce, memleket. ah1nkın111 

yemeği dahil olduğu halde birinci bütiinliiğünii muhafıı7.a, }(ol 
mevki 385 kuruştur. Bir tstan.I km·,·etlni sağlamlamak için crı 
bu1lu 385 kuru)a Bursaya kadar biiyiik tellbir bmJur. 
gi.dip gelecek, akşam yemeğini de ~fctrcs hııyntı nedir? Nonn•l 
vapurda yiyecektir. rnşn,r1ş1 baltalayan, aile bağla--

Bundan başka istanbuldan Ar. rını hoznn, nüfus nrt mınıa en· 
mutlu, Mudanya ve Gemliğe gi. gel olan korkulu \'e 1,crtşaıı 
diş - geliş yemeksiz tenezzüh bi. j mncera ! 
Jetleri de hazırlanmıştır. Bu bilet-j Metres otnrnp da neye e\·JcJJ· 
!erin fiyatı birinci mevki 225, ikin. nıczler? Ilfrbirlcrlne a~ıklarsll• 
ci mevki 100 lcuruştur. ısınnıışlarsa, manen \'C• madpe• 

-<>-- ten geçim şartlan me,·cuts•, 
sattım.,, demiştir. 

Fakat Şuayip ile Yakup ver • A k 1 b 1 ne<len öyle kalmalı? 
dikleri ifadelerinde polis Fehmiyi n ara • stan U Aksi takdirde niçin aldanJJlll' 
hadiseyi yukarıda anlattığımız h; yekdi~crini istismar etmeli'! 

şekilde itham etmişler ve tehdit arasında Mctreı:; hayatı, bir DC\'i ki ... 
ederek para koparmak istediğini hayatıdır. 
söylemiglerdir . Tren tarifesine yeni bir ?\letres hayatının aldııtıct 

Dünkü muhakemede en sonra sefer ilave edildi knyıt~ızhğına gil\·enfp, hiç c,·. 
Muzaffer dinlenildi. Esmer, orta lenmeılcn elden ele gec;;<'reJc 

Son ".aman!nrıla Ankara ile 
boylu, ve çarşaflı bir genç kız lstanbm arasında volcu nakll-ihla~:ıptolnnlkızlarl,·ar ... 1 Doğtl iıtl'J: 
olan Muzaffer §Unlan söyledi: •. c ubu ecaat arr an atma da , 

- Maznun Fehmiyi tanımam. yatınm artmı:tsı ve f:Pyahat meY·l remi)·eceğimiz bu garantisiz an· 
Kendisini bir defa gördüm. 0 gUn siminin de gelmesi dolnyıslyle 1 . 01, 

Devlet Demfryollarr Ankara Bel n~mnya son vermek en biıy ~ 
çeşmeye su doldurmağa gitmiş • 

1 
t b 

1 
d h lçtlnıni hııyrı: lc;lcmek olacaktır· 

tim. l{anıma geldi. Mahut resmi s an u arasın a er gUn yeni "M k . ri 10· 
göstererek: bir posta seferi ihdas etmiştir. etrcs" elimcsi ml\şc 

B U d itlb 
gatimlzdcn kalkmalıdır. 

Ya bana 8 ı· · · ug n en aren başlıyacak .. - ıra verırsın, ya. . 'l: alnız yeni metreı; mukal'e• 
hut bunu anana babana göstere. olan bu yenı seferlerde Haydar- leforlnl tn~ctlk etmf'mekle kal
ceğim, dedf. Çok Jı:orkm"..+um paşadan Ankaraya her gUn 14.05 kil rl d 1 ıWı WS"' • mayıp es c e eT cnmce;-
fakat param olmadıg-mı soyle _ dt• ve Anl<aradan Ilaydarpaşaya h ile l 

• -;ı m,..,.. ut' veya tesv P.tm,ı • 
dım. o zaman da aegerde bir yıl. -aa 1 U:4 u dal ~1re; t:ren kal KtlCalt- HtKMI.;T MU:stıı 
zük vermemi söyledi. YüzUğUm tır. Anliara ttent In~aarphşnya ~ 

T ırhan vapuru de yoktu. Hiddetle söylenerek el'tesı sabah saat 8,20 de, Hay
gitti. rlarıınşadan kalkacak olan ise 

Benimle evlpmek istemesi fa_ ertesi gUnU snnt 6.55 de Anka
lan yalandır. J{cndisi ile aramız. raya varmış olacaktır. Duglln 
dn hiç bir nlaka yoktur... ilk serer Anlmradan yapılncnk, 

Muhakeme başka şahitlerin ça yarın da llnydarpnşndnn sefcr
ğırılması için diğer bir güne bt. lere başlanacaktır. 
rakıldr. --o--

Sekiz kişilik bir heyet 
teslim almak için 

gidiyor 

Afyon mahsulleri 

Mersin l~:ı ttı 1cin Almanyanıll 
Krop tezg~hlarına sipariş edil" 
miş olan EtrUsk'Un eşi 3.600 

İngiliz tüccarları tonluk Tırhan ·vapurunun ınşns• 

Ziraat Bankası yüzde 80 
avans hesabı açıyor 

3491 No. hı konunln Toprak Mnh· 
sııllcrl Orisine intikal elmiş olan u
) uşturucu maddeler inhisarı her se
ne yetişen :reni mahsul afyonu müs
lnhsildcn T. C. Zlr:ı:ıl B:ınkn~ı vnsı
lnoıiylc rılclırmnktadır. Uyuşturucu 

ın:ıddelcr fohisnrının her sene lt'sbit 
etllf;i mfih. ı) ııa prosrtım ı haricinde 
knldığı İ\'İ:ı :ı!ııınııııynruk snhlplcri 
elinde imla~ ı~:.ıs cc dııh:ı cHclki se
neler mahsulü nfynıılnrın Qfı!<; tnrn· 

mal alacak tamamlanmıştır. Vapurun :rıı· 

Türk _ İngiliz siyasi anla~ _ kında yapılacak tccrUbclcrin~1~ masından sonra memleketimiz _ de bulunmak nzerc yarın ~ 
den mal almak üzere gelmesi nıanyay::ı. kaptan ve mürettebat· 
beklenen ilk İngiliz ticaret he. tnn mUrekkep 8 kişilik bir heyet 
yetinin önümüz..deki hafta için • gldecektlr. 
de şehrimize geleceği haber ve • Tırban vapurunun sUvarlllği· 
rilmelttedir. Bu heyet muhtelif ne ŞUkrU kaptan tayln edllınfŞ
mUesseselerin mümessillerinden tir. Gemiyi lfmanımı:a settrc· 
mürekkep~ir. Şehrimizde ve di • eck diğer mUrettebnt da haziran 
ğcr mrnta.kalarJn. tetkikler ya _ sonlarına doğru Almnnynya hB· 
pacaklar ' 'e mühim miktnrda gı. rekct edecek, vnpur temmuz ba· 
da maddesi ve ham madde satın şında buraya gelmiş olacaktır. 

rı1ııdnn ~tın "111ınulılhııesl içıln uki alacaklardır. Heyet piy:ısn.da n. Tırhnn ,·apuru EtrUslt'de tes· 
o :ın mur:ıcno :ıı ı nnznrı dl •knh• n- • • . 
lan hükümct lıu nrl·onlıırın oriscc laka ıle. ~klenrr:~ktcdır. Bun~~n bit edilen mahzurlara •göre ta· 
rnülıayaosını rııü,·ofık ı:;örnıüş ,.c Top· sonra dıgcr lr.gılız hcyctlcrının dil edilmiş ve UçUncU bir kazart 
r:ık Mahsulleri Orisi <le lıımuıı için de ya,·aş yava8 gclmeğe başlıya. ilhc edilmiştir. Tecrübeler mU8 

nlıirrn lıir rıroı:r:ıııı ıc~lıiı n· ı:n:ı:ctr- cu.l;:!:ırı ümit edilmelctedir. bet netice ,·erdiltten eonra Et-
krle iliın etmiştir. -o- U 1· ru da Alman,,·aya gön· 

S 
•· d •.. , • 1 1 

. r s , vnpu ,, 
u ..:a ar ,,;ı ıı:ırıc satışı ı 11 lıırçok tadlltı.t tA.bl tu-

şeraite tiibi olan bu nCyoııl:ırııı Ofis Havuzlanacak mektep derllecek, aynı a. 
kanaliyle tasfiyesinin ne 1.:ımon ,.c tulacalttır. 
ne şekilde temin olunabilcceLU şim- gemileri Du vapurların diğer bir etl 
dit.len malum olmadığı için Ofis u- Romanya hükfuneti havuzlan- olan Kadeş de yakmda. dentıe 
n~uml ~atı~ hnsılfıtının :rüzde yirmisi- ma ve tamir zamanlan gelen ba. inecektir. Bunda da yenl pro-
nı bu IŞe (ahsb ISltrlırtnda kn)mJŞtıf, Zl gemilerini limanımıza gönder. j • X tad11At vapılmftk• 
B ki• f. h" ı · · 1 •• c.ere gure il ,, 

u şe ın a )on sn ıp crının n :ıcn•- - ba. 1 t Dün b:ıh 'Ik 
l:ırının t:ıhsilntını gccikıirmcmesi i- mege .~.amı.ş ır. . sa 1 tadır. 
çin de 7.iranl Dankn'iı sene Tic:ırct olarak ı.~ı Rumen denızaltı ge - --o--
\'ckfllclinin dirckt~n:rhlc orı~ıcki misi. E:~radenizden .. limn:ıımızal Eroin yüzünden 
ııl:ıc:ıkl:ırının tcınlıkı ınuknbllındc gelmış 'e S.ıhpazarı onlerııce de. y··• ı. Müh ndis mektebi mu" 

- Ben bunu 4,5 liraya aldım . Ilı, 1 rı 1 . 1 • . . . u.<se.... e n ı..:u :ırlnrn l' ızl c seksene l.:ıdnr bir mır emışlcrdır. Bu sabah Hnlıce 1• • 'k müptela ol· 
Beşte:ı ~ağı satmam, cevab:nı n,·mı; Jıesnbı nçın:ığı knbul etıni"tir. · 1 ame "'" memuru 1 en ı. • ,, gırecekler ve Kasımpn.şa havuz. d 71 • •• .. d k ul n ve 
vermı..~tir. Bu suretle Toprak ltl:ıhsullcri Ori- ubu croın ym:un en ov a 

N !arına alınacaklardır. b ti · · k ı da beyaı: açar kalan Şuayip: sine Rflonlarıııı teslim eden ze,·nt hu -o- u sure e ışsız amca 
- Eh ne yapalım öyle olsun. mahsule hnAlı ''nrlıklnrının mühim zehir tedariki için kahvelerde!'\ 

Gidip beş lirn getireyim bari, de. lılr kıl'mınn kn,·uşnınk ,.e bundan do- Geninletilecek çocuk palto, ~apka vesaire salan Kemal. 
mi!j. ve evine silmek üzere ay • layı işll'rini sektedar etmemek im- bahçeleri • nihayet yakalanmıı sorgusu • 0 • 

kAnlarını elde elmiş olacaklardır. 
nlmı~tır. Fakat bu eırada kara. -o-- lstanbul maarif müdürlüğü vi-lnunda tev'kif edilmigti. 
kol komiser muavini Şuaybı gör. Ö... 18.evtle yaptıgıv temaslar netice .1 Hırsızlı klan birer birer itiraf R"retmen Ailesinin ~ mil§, ne için geldiğini sorm~. o ~ sinde Fatih on beı;;lnci okul ço _ eden Kemalin birinci ıulh ceı:• 
da hldiseyi olduğu gibi anlat . bir kampı cu.k bahçesile Beşiktaş 52 nci o. mahkemesine göriilen muha.keıne.. 
mıştır. lsla~bul Öğulmerıltri l"nrılını -~e~ kul çocuk bahçesini tevsi etme. si dün bitirilmiı. 9 ay müddetle 

Bundan sonra beş liranın nu - mkiuıelıön:ent: C:ı_ıaolcanın G~~klal·ı· koyu ge- karar vennia hazırlıklara ......... hapis cezasrna mahkum olmuıtur. 
. o u u ftre menı sınan uner ı mna• :.-• """'.il ol 

m~ı a~ınmış ve cUrm~ meşh~ luef aramızdan elıcdiycn kaybettik. lamı.ştır. Ancak timdiye kadar sabıkası • 
~~ ~lerek, para polıs Fehmı . . Kedl'rli ailesine ve ı;:ıyın nrkadnşları- Bahçenin genişletilme i§i tatillmamaar gözönilne alın.arak ceıaaı 
nm ü.zennde bulunnul§tur. Pollll mız:ı taziycllerimizi sunarız. başına kadar bitecektir. 2 ay 10 güne fndl.rl1mqtir. 
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ita 1 yan · A 1 rn an ~~_,....:__;hi -ok___;yar~!n ~~a m:!<tupfarı : 
~ulgar Universii;~llinci yıh münasebetila 

50 profesör Sofyada 
fya, (Hu • 

Siyasi ve askeri an·ıaşrnası 

Berlinde nasıl imza edildi 
lngiliz milletine hita~asi 
Ankara, 25 1 : •. A.) - lnglliz r:ul , 

idaresi tarafından izhar edılen arz.ı 
Uzcrlne, eski başvekil ve Londra bı. 

yük elçisi, Bolu s.ıyıa,•ı Fethi o:.."'." 
BUyük Brltanya d.nle)1cllcrlne lılt.n. 
ben, lngiltcre ile yıııla.n ıu.la§rnamw.. 
dair olmak Uzere, bu akş.:;.m radyo<l& 
lngiUzce bir hitabede bulunmı.ı~ur. 

tCı . ıusı) - Sofya ıeh-
a Rundenberı· b··t·· d '· 

fesörlerinden Hazara, Kaliforniya· 
da Berkley ziraat üniverıitesi deıı:nı b u ... n unyaca 

<torı 1. eynelmilel profesör ve 
Ctı · 

1% aınesinde toplamış bu. 
~ibuı rO ~u al.imler arasında Is. 
'•or Cc ~ıver.sıtesi rektörü Pro. 
~lllıta lllıl Bılscl ile Doktor Akıl 

kan ve direktörü Hutçiıin ve bey. Fransızca Parls • Soir gaze. 
nelmilel şöhreti haiz Şikago üni- teslnln husust muhabiri yazr. 
versitesi kimya profesörü tpati. yor. 
yef. Bu sene Nobel kimya müka- Berlln 22 Mayıs: Fethi Okyar deml§tlr ki: 

11ik rb'da vardır. Şehrin içinde 
~rOfc . ır kultür kaynaşması var. 
.. Sorıe •· · 

!atını kazanmıı Zürih kimya ens- Almanya ile İtalya arasında 
titüsü direktörü profesör Karrcr ki siyasi ,.c askert nnlaşnıanm 
vesaire... imzalanması merasimi, yenl 

Yeni Türk - lnglllz iUlıUı hakkın. 
da İngiliz dinleyicilerine ~t:ıradan 
bir kaç kelime hitap etmek !ıraatm ı 
bulduğumdan dolayı memnunum. 

''il U • ··n ıkamet ettiği binala-
d ltrınde h • • v 

Bu saydığım alimlerden 250 si- başvekAlet binasının kabul sa. 
ni bir araya getiriniı;, nasd bir tonunda. saat tam on biri beş 
manzara te~kil edebileceğini tah. geçe yapıldı •. 

~hl~ er mılletın bayragı 
ll ... nıyor. 
•• lllgar Un"ıv . . . . . llllc ersıtesının 50 ıncı 

~ Yılı mü b . . 
min edersiniz. Hepsi saçı sakalı Salon gayet basit bir şeklide 
ağarmış insanlar. Bu insanlar sUelenmlşti. Dört köşede yap. 
dünya kültürünü idare eden ve raklar, çiçekler göze çarpıyor. 

bütün ömrünü kitap üzerinde ve du. 

Türk CumburlyeUnl lngUtere Kra:ı 
nezdinde müteaddit aeneler tem.ti et 
mek ıerefini ihraz etmiı eskl bir bU 
yük elçi Blfatfyle iki memleket ara: 
smdakl mUnasebatm böyle muut bir 
inki§a!mdan bilhassa mesrurum. Eml. 
nim ki bUtUn vatandlL§larnn tıu me 
scrrete f§Urdk etmektedirler. HattA 
daha ileri giderek diyebilirim ki va 
tandlL§lanm arasmda hiç b1r ~ynei: 
milel iWAt bu !tadar rafbet arörine. 
ml;Ur. 

tıı İ' • nase etıyle tcrtıp e-
'~ •1tıfaller d'" ·· ..J ""Ctclc ort gun "evam 
trc ş.' nundan sonra da misafir. 
htis~Plta Balkanı geçidi ile Bul. 
~aııı~n g\il bahçeleri addedilen 

laboratuvarda geçiren muhterem Upuzun yazıhanenin Uzcrin-

:ilce ~ Ve Karlova havalisi gez. 
~ tc c • Filibeye gidilecek, ora-
r.. •ınt p 

şahsiyetlerdir. de yalnızca, artık tarihi bir 

Her üniversitenin dekan ve rek- kıymeti haiz olan iki sumen, 
törü o üniversiteye mahsus olan Jki kalem Ye iki hokka takımr 

~ct1• rogram nihayete ere-

~-Sor~a-
orijinal elbisesini giyinmişti. thti· bulunuyordu.. Bwıun sebebi qlkArdır. O da 1UIA 

~ ,. la gelen 250 alim içinde 
ıya ·ı 

~ l:alk 51 er de vardır. Ingiltere. 
Ço' llliih·anıar siyaseti üzerinde 
~~ ırn roller oynayan meşhur 
~~c ~1 leornitesi reisi Sir Eduard 

fallere Nesvki klisesinde başlan. BUyUk mermer geçltin tamı fm:;a merasiminden bir görü?tü.ş ~~tıg~;:ın~~:e~!~~k8:~1;•1Ce;ı:t 
dı. Dini Ayinden sonra orijinal el- karşı köşesinde yer almağa 1 mamasıdır. Her iki memleketin bu de. 
bistleriyle 250 alim Sobranya bi· muvaffak olan ender seyirciler. talyan hariciye veklUnln umu-ı "Bugün lm:ııılanmış olan an nlzde hayati mentaatıert vardır. Bu 

1 c F 
t ti ransa ayan basından 
ı. - ııaıır J·· 
~il usten Godar ve Lco. 
~aı: bunlar aras.ndadır. 

qd 'Ban Komitesi reısi Sir Edu. 
~~1 .. a ,0Ye verdiği beyanatında 

" rıstand . ı ,.
0 

a bır hafta kalacağı. 
~ Yled· 
'ildi . 1

• Sofya istasyonunda 
' 1'

1
ne büyük bir istikbal hazır-

Lt l...ı. 
~.L '~hur İn ·ı· 'k" .. d.. k ••ıı; 01 gı ız ı ı gı.ın ur pe 
l%r .an Bulgar dostlariyle görü
>ııt v' rcırni zatlarla temas edi. 
~y: ~~lgaristanın Balkanlarda 
,

111 
Cclgı mühim sulh rolünü 

ltıı 'aUYor. İngiliz Balkan komi. 
~lı alkan harbinden önce Os-
1\ltt ~evleti aleyhine çok kötü 
t~°'fnlüıtür. Bu komitenin o 
~ClJ b· ~i reiıi Bakston biraderler
bır ıı~di. O zamanki reis büyük 
lııctke.ıle ~l~ c Balkan devletleri 
J:ı~ttc rıru dola§mıştz; Sofyadan 
(Cdai/e gittiği zaman bir Türk 
bir b 

1 
Bankonun arabuının içine 

Oznb 
llııı, ~ a koymuı. bomba patla.. 
l'lirlc §ından yaralanmıştt. Fedai 
J:ılılcr &enci derhal tevkif edilerek 
b~Pt:itc ~apse atılmış Ye umumi 
tırdi·· 1'urk askerleri Bükre§e 

J?l~ı tarnan tahliye edilmişti. 
o tarn:t ~imdiki Balkan komitesi 
'>'as .nkı komite değildir. D~nya 
t Ctı d ~ . • 
• Oa egışmış. Harplerden son. 

t~.,,.., ~lı devleti yerine yeni ve 
,.,_ ttlı 1'" ki c . . ·11Jlllu ur ye umhunyetı ku. 

ıtur 
.4.tat" · .. 

J:ı~l'UJc Urk.un kurduğu yeni devlet 
Jtıı.,.. Mılli Şef ismet 1nönünün 

.. ctr · t,~ 1 ıradesiyle terakkiden te-
\oc n:ıe koımak~ır.. Akdenizde 
~Ctiıf kantarda Turk1ye Cumhuri. 
\oc 1 

111 
Çok milhim siyasi mevki 

b •Uclr • <ı le etı vardır. Bu kuvvet ve 
lıtar u,~rct InBilizle Türkü dostl:ı§. 

aıı: ın . 
~- &el Uttcfık yapmıştır. Sofya. 
~11 en Balkan komitesi reisi Sir 
bir :td Boye de halen Türkiyenın 
~trı- oıtu olarak Bulg< r cıevlet 

ll(cı· 
~..ı 1nde temaslarda bulunmak-

'llt s· 
~lil · ır Eduard B~vı'e karşı 
h tır rn"ıll ti. • b"" -k L! "lti . e nın uyu v.r sem. 
iııt:' \tardır. Bu empad Sofya 
~cr/0nundan itibaren ve her 
So~ lcerıc:ıini hiır.etnriyor. 

tııl\ l~aya gelen beynelmilel bil. 
lı-ı . . . b 

'l~ .. uerın ısımlennı urada 
lfa.I\ k rnümkt:n cieğildir. Bunlar. 
Qccc >'.alnız birkaç tanesini zikre
Qcka!l'n: McnpeJiye tıp fakültesi 
ı,.,c ~ Prof:sor doktor Zoziyer, 
br1}' Ç~ı .rnc.şhur Histoloji ve Em. 
l.\i 

0 0Jı Profr.söriı Doktor Heg. 
'ıii t, V:yana üniversitesi mümcs. 
ti t Profesör Viktor Kristiyan, Pa
linc!c:ı Pro!esör Arıdre Mazon, Bcr. 

en "K V 'lh ı r· · t>ısr . ayser ı e m,, ızık 

ha.,. ~üıu . mümessili profesör De. 
i ' .. tncrı?tanın Okayyo Universite 
~İl:Utneısili Mis Mcloni Tırner, 
a18 Si.o Universitesi milmessili Mi. 
llıiJeı cı~er St:ılttsus, Roma beyneL 
~~c ~ıraat enstitüsil profesörü 
l\~r: • Viyana profesörlerinden 
loji rııes. Bertin Unlveraiteai biyo. 
İte Profesörü Apel, 1ngilterenin 
na~briç üniveraiteai profesörü 

toft. Paria Univerıiteai pro. 

nası önünden ilerliyerek dekanlık den bJrl olabildim ,.e hatta bu zuna vuruyor 1 Jki d 1 t 
1 

ti d • menfaaUer ancak sulh ve emnlyeUn 
binaa na girdiler. merasimde en yakın rolU olan. . ·· • aşma C\' e s rıısc n c ye- hı\klm oımaaı suretiyle muha!ua olu_ 

. . . Dört devlet adamı lçerıye gt. nl bir saha a~•lmış olduğunu nab!lir. Her iki memleket bu bUytık 
Bıraz sonra Majeste Kral Bons larm hareketlerini de yakinen riyorlar. Halkın: 'Eve dönmek ifnde ctmckte<lir. İki memlcke- mıııı ve beynelmilel mUna.kal!t Aha 

geldi. Kraliçe yanında idi. Muht~- takip etmek lmkdnlarmı bul- istemiyoruz, sizi daha çok gör- tin bunda mantıki vo kat'i bir smdan aımacak istUadelerin herk~ 
şcm toplantıyı kral, çok g~el bır dum.. mek lsteyoruz" nidaları yUkse. inkl~nf neticesi görmckt.cdlrler. §ilmi! olmıısmı arzu etmektedir. Mak. 
nutkiyle açtı. Bulgar maanf nazı. En·elA iki ordunun bUyUk 11 or sat ve menfaatler böylece aynı olunca 

f · F'l f ·ı T" k d y ·· 1kt miJICtJn prensip lıirliklc· iki memleketin bunları korumak ve 
rı pro esor 1 0 

•• 
1 

:• .ur _çe e kumandanları şu sıra ile geldi. MATBl"AT l\llmISSStLf;E. ri .. t 
1
. f ·ti b ~ f~bında htı.kimiyet veya aaayt•sfzllk 

konu~a!t Bulgar unıversıtesı rek. 1 . 1 .1 _ , nıuş ere~ men aa arı o <ıc_ " 
>' er. n .i\ N J\.ı\IlULtt teşebbUslerine karoı sulhu muhafaza 

törü profesör Doktor Istanitef a- Mar::ışal Göıing, Amiral Ro. Aynı gUn saat on üçte ltaı. rln anln ,m"yı doğurmuştur. Bu- etmek için teşriki mesaı etmelerinden 
timlere hoı geldiniz dedikten son- eder, General Von Brauchllsch yan Ye Alman hariciye vektlle- gün fmznbnmış olan bu anlll';'· daha tabii bir oey tasavvur oluna. 

F 1 .. te Godar ve o-..Jan mn iki milletin f!;Ukballcrinc maz. ra ransız us n ıMJ ve General Keitel bunların ar- rl Alman ,.e ecnebi matbuat 
sonra lstanbul üniversitesi Rek. kasından ltalyan Generalı Pa. nıllmessillerlni kabul ettiler. mii~tcrckcn htUdm olmnk arzu. Hüsnilniyet sahibi hiç bir mıııetın, 
törü Profesör Cemil bilscl söz al- rlani Ye daha. birçok Alman Ye İlk 

1 
k ,. b 

1 
K hırını göstcrmek1ctir." tecavüz niyeUnde veya hAkJmfyet e. 

d B 1 ·ıı . B 1 k'"l o ara Svze aş nyan ont melinde olmıynn hiçbir devletin Avru • 
. ~· .. ~.gar .r:11 et~. ve ~gar. u • İtalyan Generalleri gelerek sa. Clano czcUmle şunları söyledi: Mösyö \Ton Rlhbcntrop bun- pa sulbuııa yapıla.n bu mU~terek hJz. 

turu ıçın guzel aozler ıoyledı. !ondaki yazıhanenin arkasında "Bııgiin nıcmlekctintiz rıımu- dan sonra f tnlynn Alman yn- meU tasdikten gert kıılmryacağını 
Cemil Bilsel Bulgar gazetecile- yer aldılar. na l\f. \Ton Rlbbcntrop Be be- yak.ınlıj'.;ından bah etmiş \ 'C Al- zannederim. Filhakika bu te§rikl me. 

rine verdiği bir beyanatta: Saat tam on bire iki dakika nim ımzalnmış olduğumuz nn- mnn ve İtnlyan topraklarının sııl herkese nçıkttr. Blr çoldannın sulh 
k .. ··k hl bil Al lara!tan oldukian fddiaı;mm l§IUldlğl 

- Bulgar milletinin hakiki bir kala Mösyö Von Rlbentrop ile las. nın, Alnınn3·a ile tını..-n nrn.- en ·m;u r parçasının e • 
d t 1 k f ld'W' · "' nınn \'O İtalyan askerleriyle ou ınra.Jıırda her hangi bir aergüzctt 

os u 0 ara so yaya ge ıgını, İtalyan Hariciye Veklll Kont smda miinakasa götürmez bir siyasetinden veya .kotu emellerden 
y~lnız. ~sının -~etil, bilt~n Tür1c Ciano resmi onlformayı Hlbls slynsi askeri b~ğlıhk kurmak. rnü~~creken müdafaa cdllccci:,rf. berl olduğu dünyaca ma.JQm olan tkl 
mılletinın ve Turk umumı efkarı. oldukları halde salona dahil ol- tn.dıl'. n1 soylcmlştir.. memleketin te,,nkJ mculslne mq'Qm 
nın Bulgarla Türkün müıterek dular.. Duçe'nln damadının Uu anla~nuıd.a tebarüz Ot1en M. Von Rlbbentrop son oln- ;:ru:na ııUedllmesln1 mutktlı görü. 
menfa tletle müttcrek mukada~ u . lıi , ' ~ u1 rak· 

i aunalr ld 1 ~ memnuıı u u Su • ı. uc;e n-28 l037 nnt- . 
ra~na na ta ~. ~ u;;u,l 'Y· Açık gri bir onlforma giymişti kunda öylcdlğt' gtbh •-'Jtalya ve Almanya bUtUn 
ledı. Bu beyanat ırı ar ere ga- önünde mavi ve penbe bir kor~ "Dost olrunk \'e bir kere de dUnya-dakl sachk ve ku..-vetll 

.Memleketimin coğraft vaziyetinin 
a.akert ehemmiyeti ve opun kara ve 
deniz kuvveuerı lngtllz kudret çe mJk 
ncUyle clele verince öyle itikat ed.I • 
yorum ki Yııkm Şarkta ve Akdenlzd; 
devamlı bir sulh emniyet allma alın. 
mıatır. 

zetelrde basılmııtır. don bulunuyordu.. do t olunrn onunıı kadar blr- dostıarlyle birlikte Uç yUz mil-

~k~de~i binasında;1rl açılıı me. Saat tam on biri beş geçe ilkte gitmek" tir. yon kişilik, yenilmez, kuvvetli 
rasımı nıhayete erdıkten sonra ı · · 
b~ .. ı:.l' 

1 
H . . N . kısa pantalon giymiş olan iki M m emleket. Ye iki millet bir blok teşkıl etmektetırıtr .. 

utun "' ım er ancyıe ezaretı . 
b

. . ... d •
1 1

. k U kapucu başvekllın ı;-alışnın oda- lıundnn · höyle nyrılmnz hh' Bu blok herkese dostane bir el 
ınası onun en ı er ıyere ve • 

zerlerin.deki resmi üniversite elbi- sına. açılan bUyUk kapının ka- blok te.';'kil ediyorlar. uzatmnğa hazırdır, faknt aynı 
seleri olduğu halde (Bulgarya) natlarını açtılar, \'e Bitler gö. Kont Cianodnn sonrn söz ınmaııdn lılrleşmiş kuVYetlerly. 
salonlarına gittiler. Akpmı da rUndU .. Alınan başvekili askeri başlayan M. Von Rlbbcntrop da le rakibi kim olursa olsun par-

Her lkl milletin tam bir itill! halin. 
de otdultlanns ve birbirlerine tam bir 
ltimat beslediklerine mutmalnim. TOrk 
ordusu her zaman lngtlz ordusunun 
kıymet ve rıecaaUnl takdir etmııtır. 
Diğer cihetten Londrada ikametim 
ernıısında benimle görUşmUş olan bU~ 
tün lngillz zabiUyle memleketimin or. 
dusu hakkında gayet takdirktt*ne Jf. 
san kullanmışlardır. lngiliz halkı, eml. 
nim kl, AtatUrk ile onun kudretli \'e 
parlak ha.Jefl lsınet lnönünQn ldarul 
a.Jtında Türkiye CUmhurlyetını.ıı takJp 
ettiği dllrfuıt alyaseU tasvip etmlfUr, 
Bu eylaset, taahhUUerlne sadakat ve 

Bulgar Milli Tiyatrosunda Bulgar şefleri selllmladıktan sonra or- şunları söylemiştir. çnlnmağn karar vermiştir.'' 
bestekarların meydana getirdiği tadaki koltuğa oturdu, sol ta. 
eserlerle bir konser verildi. rafına Alman hariciye vekili. 

ıh ·r 11 b ·· d ..J d'l sağ tarafına da Kont Cianoyu u a ere ugun e uevam e ı -
kt d. S f h · b "h ·r 1 aldı .. me e ır. o ya şe rı u ı tı a • 

ler dolayısiyle hususi bir manzara Mösyö Yon Ribbentroıı aya. 

d
. ğa kalkarak başvekllden, an. arze ıyor . 

. . . . Jaşmalnrı imzalamasına mtisa-
Genç Bulgar Onıversıtesının d dil 1 1 ri ttl B 

ba k tla 1 
•u a e e mes n ca e .. unun 

yramını u ma}'Cl ge en • m- . 
1 • b"' .. d"' ..J~- bu Uzerıne kırmızı bir çantada bu. 
erın utun unya~, raya top-
1 S f h d b l b

. lunan parşömenler alAka.darla-
anışı o ya avasın a aş ca ır d 

. 1.1.k .b. B 1 ra tevzt olun u .. 
sevım ı ı yaratmış gı ı.. u ga-
ristan n diğer şehir ve kasabala. Merasim iki kerede tamam
rındaki münevverler de yüksek landı .. Bir keresi siyasi anlaş. 
şahsiyetleri görebilmek üzere Sof- manın, diğeri de askeri ittlfa. 
yaya gelmişlerdir. Çünkü 250 bey· kın imzasından ibaretti.. Her f. 
aelmilel §Öhreti bir arada toplu ki hariciye ,·eklllde altışar tane 
halde görmek hakikaten büyük \·esika imzaladılar. Her iki ta. 
bir mazhariyettir. raf hararetle yekdiğerlerlnf 

M. Necmettin DELiORMAN tebrik ettiler.. Bundan sonro 
FUhrer Kont Cianoya altından 
mamQl Alman haçı ile Alman 
kartalını hediye etti.. Yeniden 
tebrikler tazelendi.. 

·Beden terbiyesi Ge
nel Direktörlüğü 

Bu direktörlüğün kadrosunda Bu merasimden sonra Hltler 
gösterilen makamlarda askeri ceklldi ve !ta::ran _sefiri tararın.

1 rUtbeyi haiz zatlar çalıştırıldığı dan Yerilen ögle zıyafetl~do ha. 
takdirde bunlann rUtbelerine zır bulunmadı.. (Bu zıyafetP 
mahsus maa~ları ile muvakkat ııştlrtık ed('n Alman hariciye 
tazminatları bu direktörlük bilt.lvekill Kont Clano bir Annon 
çesinden verilecektir. cladc gerdanlığı hedi;>e ctn iş. 

Direk törlUk kadroları icra ve • tl r · ) 
killeri heyetince tasdik olanmak Dundan sonra iki hariciye 
şartlle aylık ücretli veya yevmi. veklll yeniden J•'Uhrerc mflU\.kI 
yeli müstahdem kullanmak sala- oldular ve saat 11,25 de Hitler. 
hiyetini almıştır. Kont Clano, M. Von Rlbbent. 

rop ve Maraşal Görlg balkona 
çıkarak çılgınca. alkışlandılar. 

Abb:ıa Halim Paşanın !'Kont Ciano Alman gençllgl ile 
köşkü Almanyndakl İtalyan gençllgl 

Belediyenin malı olar\ Abbas mUmcsslllerlnl selfımladı. Genç 
Hilmi Paşanın Çengelköydeki köş ler ellerindeki buketleri ltalyan 
kilnUn 1800 lira sarfile derhal hariciye Teki11ne uzatıyorlar, 

tamirine karar verllıniftir. Esas Kont Clano tebessUm ediyordu, 
lı tamir )lilAhara Y.BP.Ilacalrtır. 'Hitıer dostane bir harekeUe 1. 

Göriip düşündükçe: 
-----------------------------~--... ----
Eğlence pahalılığı 

Her yıl, bahar sona erer \'e yaz başlarken, l stanbulda mev
sim gibi bir haber de dolaşır. 

Derler, ki belediyede meclisler toplanarak eğlence yerle. 
rindeki pahalılığın önüne nasıl geçileceğini arayacaklar. 

Bwıu gazteler de yazar, hatta arada sırada meseleye dair 
beyanatlara bile rastlanır. 

Fakat yaz mı kısadır; komisyonların müzakereleri mi uzun 
sürer. nedendir bilmiyorum, bu kör düğüm, bir türlü çözüle. 
mez. Meclisler dağılır, komisyonlar gevşer, sonbahar yağmur. 
larile birlikte mesele de kapanır gider. 

Dün, gazetelerde bu haberin tazelendiğini görür~e. Meta 
sinirlendim. Madem, ki başarılamıyor, bari vaitlerde bulu. 
nulmasın. 

lstanbulda eğlence yeri değil; boğuntu yeri vardır. Dört 
sandviç hem minimini, birer lokmalık dört sandviç için yüz 
yirmi, bir şişe bira içm yetmiş beş kuruş alıyorlar. 

Karın terazisini ihtiras ayarlamaz. Onu aklın, mantığın, 
şuur denilen ölçülü varlığın eli idare eder. Pazardaki değeri 

ancak yüz para tutan bir şeyin bahçede on kat fırlamasına 
akıl erer mi? 

Bahçe, simidi radyum pahasına çıkaran bir kıtlık diyarı 
mıdır? ıoksa cilea"e, ticaret kamusumuzda cep ve kese iş. 

kenccsi mannsına mı gelir? Belki: 
- "Canım parasını seven, evinde otursun, yahut çıkını. 

nı, termusunu alarak dağlarda dolaşsın!,, 
Diyenler olur. Fakat böyle bir hükmün her şeyden önce 

içinde yaşadığımız cemiyeti lekelemekten başka mana bu. 
lunmaz. 

Eğlence, dinlenme hatt.ft vezk te çalışan adamın hakları 
arasındadır. Bir hakkı herhangi bir ihtikara, bir ihtiras do. 
!alıma kur!lan edemeyiz. "Devlet,, denilen varlığın ruhu, böy. 
le bir zulme izin vermez. 

Madem, ki b~lediyemiz lstanbulda böyle haksız bir ka. 
zancm yaşadığına kanidir. O halde vaktile ve kestirme yoldan 
onun kökünU kazıyacak tedbirleri almalıdır. Komisyona bava. 
le edilen hamleler, hızını kaybediyor. Bu derde tek elden bir 
çare arayalım. Hakkı Süha Gezgin 

ml1letlcr aruı 1htil!llann ııulh yolu 
ile halli suretinde hUIAaa ed.lleblllr. 
EUyük Brltanyamn beynelmilel mua. 
mt-lelerde takip ettiği ıı&§lilaz dürUııL 
lUğU Türk rnllleU ve onun htlldİmeU 
aynı suretle takdir etmekte ve Bü)1lk 
Britnnyanm son buhrandıınberl mecle. 

l nl) eU bir !el!ketten kurtarmak için 
sar!ettlği cesurane gayreUere hayran. 
!ık duymaktadır. 

Bu ml16terek gayretler araamda 
Fransanın dıı. BUytlk Britanya Ue me. 
.ııııisinl te,şrlk ettiğini görmekle mem. 
nunuz ve emlnlz ki Sovyet lttlhadı ile 
devam etmekte olan mUzakerat o 
memleket lle dahi tam bir anJqmaya 
müncer olduktan sonra bizim mU,te. 
rck sulh cephemiz inaanlyeU btlttın 

korkularmda.n kurtarack ve herhangi 
bir tecavU.zUn muvaffaJdyetını iı:nkln. 
aız bir hale koyacak kadar kuvvet1l 
olacaktır, 

Bununla beraber, bu muhavereyi 
bitireceğim sırada, bütün m1llcUenn 
ve onların llderlerlnin h-rltes için 
sulhtnn dııhıı btl)1ik bir menfaat lne\'. 

cut olmadığır.ı ve hlç bir ıırnzl llha'tı 

cmellnl biç bir slyaet ihtira rnuvaf. 
t'akiycUnin - bunun bafanlabllecofi 
t'arzı muhal olarak kabul olunsa bl. 
le - bugilnkü harbin getireceği mu. 
hakkak olan fecııaUarı ve blnneUcc 
bütün medeniyetin yıkılmumı. telAfl 
edecek kadar büyük olamıyacağını 

t:uuyacaklan Umldinl ifade etmek I•. 
terim. 

l 1 memur t~'\:a.\itlürrün· 
istedi 

Belediyede 11 memur tekaüt • 
lüğünü istemiflbr. Bunlar otu~ 
3eneli dolduran mem.urlarcbr. 
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Ankara - lstanbul arasında --.. -...... ····--·--··--····---·-··-·······------
Yeni bir yolcu treni ihdas edildi 

Ekspres ve yıldınm trenlerinde yerler 
· numaralı olacak 

Devlet demiryollan idaresi An. bir kısmının trenlerde yer bula • 
kara - İstanbul arasında yeni mamaktan mütevellit sıkıntıları • 
bir yolcu treni ihdas etmiştir. Bu nı bertaraf edecek olan bu usul 
tren Ankaradan her gün saat Anadolu ekspresiyle yıldırım 

16.42 de hareketle Haydarpaşaya trenlerinde tatbik edilecektir. A. 
ertesi gün saat 8,20 de varacak. nadolu ekspresiyle yıldırım tren. 
Haydapraşadan da her gün saat !erindeki yerler numara muka • 
14,5 de hareket ederek ertesi gün bilinde halka tahsia edilecektir. 
saat 6,55 de Ankaraya gelecek • Bu iki yolcu trenine binecek her 
tir. Trenin Ankaradan Haydar . yolcu An.kara, Polatlı, Eski§ehir, 
paşaya ilk hareketi 26-5-939 Bile~k, İzmit ve Haydarpaşa gar 
cuma günü, Haydarpaşadan da larmda.ki glşelere müracaat ede· 
Ankaraya ilk hareketi 27-5- rek trenden işgal edeceği yerin 
939 cumartesi günüdür. num-ıra kuponunu alacak ve is. 

Bu trenlerde yolcuların ihti • tediği zaman yerinin hazır oldu. 
yaçlarını karşılıyacak kadar yol. ğunu bilecek ve bili.hara vagon. 
cu arabası ile yataklı ve yemek- da kendisine tahsis edilen bu ye. 
li vagon bulunacağı gibi her tür. re otl.U'abilecektir • 
lü tenzilatlı biletler ücret farkı. PERMİ ve PASOLAR 
na tabi tutulmaksızın muteber o. İdare numara ile halka yer tah. 
lacaktır. sis eJilen bu iki yolcu treninde 

Umumt müdürlüğün vermiş permi ve paso ile seyahat eden 
olduğu kararlar arasında bazı ı yolcuların seyahatlerini de kal -
yolcu katarlarında yolcuların ruı. dırm;ş bulunmaktadır. Permi ve 
maralı yerlerde oturtulmaları ve paso ile seyahat eden yolcular 
böylelikle geç vakit istasyona gi. yeni talırik olunacak yolcu treni. 
den bir yolcunun ayakta kalma • le half'.n mevcut muhtelit katar. 
masının temini de vardır. Halkın da seyahat edebileceklerdir. 

iY eni Köprü dubalarının 
boyaları 

Atatürk Köprüsünün dubaları. 
nın alt kısımlan boyaları bozul. 
muştur. Üç ay gibi kısa bir za
man içinde bu bozulma sebeb' 
etrafında mUteahhit tarafından 

yapılan tetkikatta Haliç suları • 
nın boyaları bozduğu anlaşılmış. 

tır. Müteahhit kimyager Nuret. 
tin Münşiden bu hususta bir de 
rapor almıştır. Belediye bu hu • 
susta aynca tetkikat yapacak • 
tır. Müteahhidin iyi boya kulla -
mp kullanmadığı bu suretle tes. 
bit edilecektir. 

Ta mir edilecek yollar 
Ba.bı~ıt ve ankara caddesinden 

çrkan Parke t~ları Aksa.rayda 
Vnlde camiinden, karakol önüne 
kadar olan kısma, Ebussuut cad. 
desinin bir kısmına, Tünel önilQ
den havuzlara kadar olan yola, 
Meyit yokuşuna döşenecektir. 

Yaya kaldırımlar asfalt olacak • 
tır. 

.Yol tamirine verilecek 
para 

Hazirandan itibaren kayma • 
kamlar emrine 180 bi~ lira yol 
tamir parası tahsis edilecektir. 

Bu ilk partidir. Bir kaç ay son 
ra yeniden tahsisat verilecektir. 

Galatasaray Spor 
Takvimleri 

r.ıılııtasaray Spor Klübünden: Klü
:.rırnüz namına satılmakta olan tak
' im ve ct'p muhtıraları bedeli lıircr 

li •:ıdır Alınması tamamen ihliyart
ılir ve· klüp namına başka herhangi 
'ıir şekilde Ye nam altında para top
l:ıı ııık için kimseye hiçbir saliilıiyel 
''crilmemlştlr. 

Görülen Hizum ilzcrine keyfiyet 
bilhassa \'e ehemmiyetle ilan olu
nur. 

Arsa mübadelesi 
Belediye Şi§bane yokuşunda 

Jale b&hçeeinl ~ veNeak, 
evkaf ta Şen bahçenin etrafında. 
ki kısmı belediyeye devredecek • 
tir. Burada bir çocuk bahçesi ya. 
pılacaktır. · 

tefekkür 
Sthlllikltrl imar Ctmiytlindt:n: iş 

Bankuı, Sümerbank, Merkez Rıİnka· 
sı, Deniz Harp Akademisi, Yüksek 
7.iraat Enstitfü;ü, ~Pallepe Piyade En
dah mektebi, Si,•:ıs lisesi, Ayıntap li· 
sesi, Malatya bez fabrikası umum mü
dürlüğii, Çatalca, Aydın, Bandırma, 
Eruh, Bilecik Ye De\'rek belediyeleri, 
Aydın Halkevi, Bay Selılıhattin Rıfat 
ve Mehmet Hayri kardeşler, Zongul
dakla Bay Mehmet Çelikel cemiyeti
mize nakdi teberrülerde bulunmak 
suretiyle hayırlı bir maksada karşı 
yüksek alükalarını gösterınişlerdir. 

Cemiyetimiz; kendilerine alenen te
şekkür eder. 

Haklkl vakauara istinaden 
M•••••••••••••••••••••••••-•••--•-•••-••-•••-••••••••••••••--•--•-••-••••••-•••• ·-
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memura Europa vapurunun gU· 
zel berber:nı getirerek yanında· 
ki odada bulundurmalarını söy

ledim. 
Doktor Grlebl belki yUzUncU 

defa olarak: "Hayır ben Johan· 
na Hoffman isminde bir kadın 
tanımıyorum" diye lnklr eder
ken kapı yavaşça açılarak Jo· 
hnnna Hoffman içeriye girdi. 

re sordum: 
- Jenny, bu adamı tanıyor 

musunuz .. dedim. 
- Evet Mösyö Turrou, dok

tor Grlebl'l tanırım .. diye cevap 
\•t:rdi. sonra sabık şefine döne-
rck mUteessir bir sesle: 

- Nafile doktor. tnkAr etmek 
nafile .. Partiyi kaybettik .. Ben 
her şeyi itiraf ettim .. dedi. 

Johanna çıktıktan sonra dok-
tora döndUm: 

- Eh doktor. dedim. Bu genç 

se hakikati söylemekle daha iyi Alman Yahudilerine ait bir seri 
yaparsınız.. vealkadan başka bir şey bula

Doktor Griebl bir lAhza du r- madık .. 
du, sonra söylemcğe karar \'er· 
di: 

- Evet Mösyö Turrou.. Fll
haklk a Johannayı ve Schluterl 
tanıyorum. Fakat ben Amerika
ya ihanet etmiş değlllm .. Benim 
rolUm yalnızca Amerlkaya ilti
ca etmiş olan Yahudilerin vazi
yeti hakkında malCımat vermek· 
ten ibaret idi. 

Bunların arasında tanınmış 

kimselere ait vesikalar da bulu· 
nuyordu. 

hanenizde bir araştırma yapma- ile mUnasebatı da onlara Yahu
mızda hiç bir mahzur görmezsi- diler hakkında topladığı malO.· 

nlz.. matı vermekten ibaretti.. 
Doktor yeniden bir an dUşUn· Fakat Johanna. doktorun A . 

dU, garip bir şekilde etrafına merlkadakl teşkilltın şefi ol • 
'rnktı: duğunu resmen bildirmişti. 

- Hiç bir mahzur yok Mösyö 1 Araştırmalarımız gece yarısı· 
Turrou .. dedi. Yahudi değilsi - 1 na kadar sUrmUş ve hiç bir şey 
niz .. Orada rastlayacağınız şey· elde edememiştik .. Tam apartı· 
ler de sizi hayrete dUşUrme1 mandan çıkacağımızı arkadaş -
":annındayım.. ıara söyllyeceğlm sırada yazıha· 

Bu garip ifade hakkında i7.a· nenln Uzerlnde duran bir kibrit 
l:utusu nazarı dikkatimi celbet-kadını tanıdığınızı hAIA. inkA.r 'ıat istemem lAzımdı .. 

mı ediyorsunuz? DUsturlarınız. Nevyorklu operatörUn muaye· ti.. Bilmem neden o anda dok· 
mektuplarınız, bUtUn yesalktnl1 nehanesinde yaptığımız araştır- tora baktım .. Gözlerinde endişe 
elimizde .. Artık lnkA.r etmekten- mada, Amerlkaya iltica etmişi okunuyordu. 
----------~--··-·----- - - - -- Paketi açtım.. İçinde kibrit 

VAKiT SPOR MUSABAKASI 
Futbol, Güreş , Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasmda 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

yoktu.. Yalnızca iki kenarına 

kırmızı mUrekkeple işaretler, 

harfler, raakmlar yazılmış idi.. 
Bunun bir nUshasını elimize ge
çirmiş olduğumuz gizli düstur 
olduğunu anlamıştım .. Artık i
şimiz yoluna girmiş demekti .. 

Doktora baktım, yUzll korku
dan yeşil bir renk almıştı. Biraz 
kendine gelince izahat vermek 
ihtiyacını hissetti: 

(Devamı var) 

• VAKiT 
AUONE l'AHlFESI 

Mtmltkt:I VtmltkCI 

/rinde dıııtı 

Aylık 95 t55 l\r 

3 aylık 2li0 425 .. 
6 aylık 475 820 • 
1 yıllık 900 1600 .. 

farifedeo Balkan UırlıJI 

için ayda otuz kuruş düşOlil 
Posta birliğine girmeyen yeri 
ayda yetm.iş beşer kuruş " 
medillr. 

Abone kayJını bildiren 
tup ve telgraf ücretini, ab 

parasının posta veya banka 
yollama ücretini idare kendi 
zerine alır. 
Türkluenin her posta mtrke:ftıd 

VAK/Ta abone ua:ılır. 
Adres değiştirme OcretJ 

25 Luruştur. 

iLAN UCRETLERI 

Tlcaret llAn !arının sant1111 
satırı sondan itibaren illin 5' 

falarında 40; iç sayfalarda ~ 
kuruş; dördüncü sayfada 
lklncl ve üçüncüde 2; birlnclcl 
4; başlık yanı kesmece 5 1.1 
dır. 

Dilyfik, çok devamlı, kllt 
renkli ll~n verenlere ayrı a 
indirmeler yapılır. Resmt UA 
rın santim - salın 30 kuruştur• 

TlCARl MAHIYETI'E OI.Mll' 
KOCOK iLANLAR 

Bir defa 30, iki derası 50, OC 
defası 65, dört defası 75 ve oP 

defası 100 kuruştur. Uç •f~ 
llAn verenlerin bir defası bed" 
vadır. Dört satın geçen UAnlal'l11 

fazla satırları beş kuruştan IJt' 
sap edilir. 

Hl:met kupona 11tlirtnle1' 
kaçak lldn tarifesi ua:de f5 
indirilir. 
Vakıt hem doğrudan dolt11" 
ya kendi idare yerinde, hem /.fJ' 
kara caddesinde Vakıt Yurd11 

allında KEMALEDDiN tnf:.~ 
ltAn Bilrosu eliyle ilAn kaıııı; 
eder. (Büronun telefonu: 20335 

1 

BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet Futbolcu Adnan (Demirspor) 
------~---- -------------= 

ikinciye: - Şık ve kıymetli bir saat: üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir ıapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi: altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo· 
yunbağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kiıiye birer adet 
Tayyare piyango bileti, onbeı okuyucumuza birer 1işe bü 

yük kolonya; 15 okuyucumuza birer 3işe küçük kolonyao 25 ki. 
eiye birer tuvalet sabunu; aynca 150 kişiye muhtelit cins he. 
diyeler. 

j .. M"ü;;b~kap · 1Ştirik.Kop;;~::-9o;·:: .. j 
··--··-·--·······-·····-·-···----············· .... ·-·········--····· 

LAL E 
Bu Hafta büyük Yıldızlan toplayan bir Sal~ 
Şaheser Filmleri gösteren bir sinema berlcell 

sürükleyen bir zevk kutbü oldu. 

Senenin ... Mevsimin ve Günün en büyük Filmi 

939 Ahn Arayan Kızlar J~~ ~=g!J 
ve şimdiye kadar yapılan sergüzeşt filmlerinin en tnuazzanıl 

BETrtE DAV1ES Ö O
. 

s ON D G ş EDWARD ROB1NSON 

Bugün LAL E Sinemasmda 

bir kitabı okumuıtum. O Alman bu ese. 
rinde şöyle bir fikir ortaya atıyor: 

Karamazof Kardeşler 
gelmez... Demin "Tatiyana., dan bah. 
sediyordunuz. "Puşkin,, in "Oniyegin,, 
ini okudunuz mu siz ? 

- Hayır, henüz okumadım ... Ama 
çok merak ediyorum. Elime geçince o
kuyacafım. Bunlara dair esaslı bir fik
rim yok. Karıılattırarak okumak isti
yorum. Niçin osrdunuz okuyup okuma. 
dığımı? .• 

"Bugünkü bir Rus mekteplisine eğer 
ömründe hiç görmediği bir haritayı 
gösterseniz, çocuk onu alır ve ertesi 
gün tashih ederek size getirir.,. 

liğe başlarım. Mesela işte burada ne ı 
mandır konuıup duruyoruz. Sizi ıaf. 
tuttum .. Şu doktor da bir türlü hll 
çıkmak bilmiyor. Belki de Liyuşa il 
birlikte annesini ve "Nina,, yı da ınll~ 
yeneye kalkışmıştır. Size bir şey söylı 
yeyim mi? .. Şu Nina benim pek hoşu 
gitti. Demin çıkarken kulağıma: 

Yazan: Dostoyevski 

Çewtrem Hakkı !aba C.S•• - 190'..__. 

- Niçin gitmiyor mu? .. Siz, bu yaş
ta bunları anlıyorsunuz ha. 

Kolya, ıinirli bir ıi.ijiifle: 
- Öyle sanıyorum, ki siz, bana ıu 

Smurov ayarında bir çocuk göziyle ba. 
kıyorsunuz ... Gerçi benim büyük bir in. 
kılipçı olduğuma inanamazsınız. Zaten 
kendim de Möıyö Rakitinle çok kere 
uzlaıamıyorum. Ben, kadınlara serbes
ti verilmHine taraftar değilim ... Bu di. 
şi parçalannın erkekten ap.ğı mahllık
lar olduklarına ve itaatine katlanmaları 
lazım geldiğine kaniim. Napolyon: "Ka 
dınlar örgülerini örsünler !., demişti. 

Ben de bu fikirdeyim itte .. Sonra Ame
yor, hatta bu vatan değiıtimıeyi bir aL 
rikaya gidip yerlettneyi de hot bulmı· 
çaklık sayıyorum. insanlık için burada 
da çalışmak mümkün iken, ne diye baş
ka diyarlara gitmeli? ... Hele timdi.. Or. · 
tada her tUrlU alın terinin meyva ve ü
rün vereceği bir muhit hazırlanmışken ... 
Ona Myle cevap vermittim. 

- Ne? .. Ne? .. Kime cevap verdiniz 

böyle? .. Demek ıize Amen1caya gitme. 
ği teklif edenler o!du ha? .. 

- itiraf ederim, ki beni buna tetvik 
ettiler; fakat ben tiddetle reddettim. 
Ama bunu aramızda 'kalmasını rica ede
rek söylüyorum size, Aleksi Karamazof. 
Şimdiye kadar sizden batka hiç kimse. 
ye bu sırnmı açmamııtım. Uçüncü ıu. 
benin eline düımek niyetinde değilim. 
Bu binalara dair ne güzel bir tiir var
dır. Tabii hatırlarsınız... Ama neden 
böyle gülüyorsunuz? .. Sakın ıize mar
tav.allar anlattığımdan ıüphe etmeye
siniz ... 

Kolya bir yandan bunları ııralıyor, 

bir yandan da içinden : 
- Ya, ihtilalciliğe dair tu ''Çan,. ın 

bir tek .nüshasından batka bir ıey oku. 
ma.:iığımı öğrenirse! .. 

Diyerek yüreği gü.ın ıüm ötüyordu. 

- Hayır, aize inanmadığım, söyle
diklerinizin yalan olduğunu zannetti
ğim için gülmüyorum... Hem doğrusu. 
nu isterseniz böyle bir ıey de elimden 

- Hiç... Sebepsiz 1 

Kolya, bir döğü9e hazırlanıyormuş 

gib delikanlının karşısında dikilerek: 

- Benden nefret ediyor musunuz 
Karamazof? 

Diye ıordu. Aliyoşa, ona hayretle 
baktı ve haykırdı : 

- Siz.den nefret mi ediyorum? .. Ni
çin nefret edeceğim? Hayır, hayır .. 
Hiç böyle bir tey aklımdan geçmiyor. 
Yalnız ıu var ki ıizin gibi ömrünün he
nüz il'kbaharını yatayan bir varlığın 
böyle münaaebetıiz ıeylerle yorulması 

gücüme gidiyor. 

- Heyecanlı yaratılııımdan yüksün
meyiniz. Ben böyleyimdir itte. En kü. 
çük bir tcıyden kuıkulanmm. Kaba sa. 
yılacak kadar vesveseliyim. Biraz ev
vel gülmüıtünüz .... Bu gülüt bana zan
nettirdi ki •.• 

- Halbuki ben, pek hapa bir sebep
t en ötürü gülmüttüm .. Mesele şu; daha 
geçenlerde Ruıyada yerleşmit b!r Al. 
marun, Moskof gençliğine dair yazdığı 

Bununla o demek istiyor ki, Rus ço
cuğunda gerçek ilimden bir zerre bile 
yokken, namütenahi bir gurur ve per. 
vasızlık göze çarpar. Alman profesörü
nün •işte bu tarifini dütünmüıtüm ben. 

Kolya, bir kahkaha kopararak: 
- Doğru 1 Vallahi doğru söylemiı, 

dedi. Bu sözlerde hakikatin ta ıu ken. 
disi var. Aferin Almana! Ama bu kalın 
kafalı herif işin iyi tarafına hiç yanaş. 
mamış. Öyle değil mi? .. Gerçi hodbiniz, 
evet bunu inkar etmeyelim. Biz kendi
mizi biliriz... Tecrübesizlikle böyle bir 
hisse kapılmıı olabiliriz. Zamanla, yaş
la, bilgi artmasiyle bu kusur geçer. Li· 
kin yine de onların her ıulta kartmn. 
daki miskin eğilişlerine mukabil bizde, 
canlı, isyankar, dimdik bir ruh var, ki 
çok değer verilmek lazım gelir. Bunun. 
la beraber herifin görüşü doğru ... Al
manları, ilimdeki kuvvetlerine rağmen 
biz iyice sıkıştırmalıyız. 

Aliyop, yine gülerek: 
- Bu, neye iyi? 
Diye sordu. 
- Tutunuz ki, ben, küıtahhk ettim. 

Tehlikeli bir çocuğum .. Bir şey hoşu
ma gitti mi, ken.dimi tutamam. Geveze· 

- Şimdiye kadar neye gelmedini1 

Diye fısıldadı. Bu kızcağız çok 'Vef• 
kar bir şey olacak. Çok vefalı ve pe 
merhametli bir kardeş ... 

Aliyoşa da candan tasdik etti: 
- Öyledir öyle ... Muhite ıs rıdı1'Ç 

onu daha iyi tanıyacaksınız. Ninanın fi 
mükemmel yaratılışta bir insan oJduğll 
nu o zaman anlarsınız. Sizin kendinİı 
bulmanız için de zaten hfyle bir haya 
stajı lazımdır. 

Kolya içi kanamış gibi acı bir pit 

mantıkla: ii· 
- Bu kadar geçiktiğime şimdi ne 

zülüyorum bilseniz! .• 
Dedi. 

h kk . • • ıı .. ce - Evet, a ınız var. Sızı gvrw· .
1 

zavallı hastanın ne hale geldiğini ta~ 
farkettiniz ... Beklerken neler çektiğİf1ı 
görse idiniz, tabii her şeyi unutur, kO" 
şardınız. 

- Söylemeyin... Söylemeyin, derdi' 
mi büsbütün alevlendireceksiniz.. poğ· 
rusu böyle bir azaba müstehak da ol
dum. 

(Devamı "'ar) 
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'l'aze kemkümde: 
tıı~ İla.bi Beybaba, o şimdi tu. 
d' Ur nıu hiç? Çoktan arka mer
t~e.nden üçüncü seddi bulmuş _ 

hile!.. 

d •1~alfaların, bacıların çeneleri 
e l§liyor: 

lll]- Beyfendiciğim o şimdi tu
lıa ur. ın~ hiç; kim bilir nerelerde, 

ngı agacın tepesinde! 

~ Celatliliği ender görülen Ziver 
~Y, kırk yıllık emektarlara, ka. 
b·· ının çeyiz halayıklarına, kızım 
~Yiltmüş Arap bacılara ağız bo. 

ak selamlığa vurmuştu. 
ğ Vucutıu adam yine soluk solu
s al aşağı inip uşakları bahçeye 

1~ rnış, nihayet çocuk ta yaka _ 
,, ınıştı. Ama getirebilirsen ge. 
l.ltl ... 
ıı· ?\e yerlere yatmalar, tepine te. 
ille taklak kılmalar: 

1 - O yediyi çeyı-ek geçe surat
~llın yanma gitmem de gitmem! 
~ andalavizolardan, ders oku. 
e da okumam! .. Ne bilirmiş o 
llayi dümbeleği? .. 

Çt niçare büyük peder bey, bah. 
Ye yetişmişti: 

1. - Yavrum, beni dinle!. Beyoğ. 
;ı llıaaz.alarında gördüğün oyun. 
~klardan en beğendiklerini söy. 
~:· Şimdi Recebi yollayrm, bep
tıni paket ettirsin, getirsin bu 
aya! .. 

1• Çocuk tarhların etrafındaki 
aı;antinlere sımsıkı yapışıp : 

• - Beyoğlu da yere batsın, ma. 
g~lan da, oyuncakları da? Ben 
lıııdilli istiyorum!.. 
d'"':" Ona da pekala, dilediğin mi. 
lllı olsun; almazsam namer . 

dirn. ! .. 

1 
Vavh, balı, talı yeminle .. sıra. 

11.ndıktnn sonra Cemilcik yola 
gelmiş, misafir odasına girip ho
~asile tokalaşmıştı. 

1 
F'rarunzca muallimi efendi ya. 

'Ya adımını attığı gündenberi 
~iver Beyf cndi onu daha ziyade 
te\'Tnişti. 

llodın-, (elelec:ı)ip) yüzlü. bir 
deri bir kemik, yani sekalet mo~ 
~eli ama camı yakın, uyar taraf. 
arı çok. 
Sıcak kanlı, girgin mizaçgir ... 
Kendini yalıda herkese sevdir. 

llıişti. Bcyfendiden maada dama. 
dına, selamlık bölüğündeki e -
l'ııcktar Recep :ığnya, uşaklara, 
aşçıbaşıya, bahçıvanbaşıya, hat. 
ta ayvaza bile 
llüyüğünden küçüğüne kadar 

hepsinin nabzına göre a)TI a>TI 
Şerbet verirdi . 

Frenk diyarlarında bunca se. 
ile ya~ış, tahsil etmiş, dilleri. 
ili, tavırlarını tamamen almış. 
l3öyle bir kişiye müsü denmez de 
kiıne den.ir? 

Binaenaleyh, Ziver Bey de ona 
hitap ederken, ondan bahis a. 
Çınca, ona müteallik bir söz ge. 
~eceği sırada hep (müsü) deyip 
durmadaydr. 

Müsü aşağı, müsü yukarı .. 

Ziver Bey mizaçça oldukça eh. 
li keyiflerdendi. Akşamcılığı var 
dr. Köprüden Rumeli yaka.sına 
kalkan onu beş geçe vapurile ya. 
lısına gelince tepsisi selamlık o. 
dasında hazır. 

Fesini, ceketini atıp keten ge. 
<.'eliğini giyip önüne geçer, Çu ~ 

buklu burnuna, Paşa.bahçesi ko. 
:Yuna, Beykoz sırtlarına baka ba. 
ka beş altı kadeh çakıştmlıktan 
l3onra rakı sarınca Recep ağayı 
karşısına çağırırdı. 

O gün paye ve memuriyeti 
:yuksek. Emsallerine bendegan . 
lan müslümanım diyemezlerken 
o hiç te o makulclerden değildi. 
Alçak gönüllü; büyükle büyük, 
k;; .... ükle küçük ..• 

Çileli; Allah Eyüp sabrı ver . 
miş ama coşacağı da olur a ... Say 
dıklarımızm hepsine açılır, derL 
leşirdi: 

- Biricik kızımla cıgerpare 
torunum olmasa bir dakika dur
mam bu cenabet yalıda. Kan kus. 
sam bizim kadının umurunda de. 
ğil. 40 yıl evvel Aksarayda !spa
nakçı viranesindeki ana baba 
evimi mumla arıyorum. Valla.h 
billah o viran berhane gözümde 
tütüyor! .. 

Müsü Corci yalıya kapağı at. 
tıktan sonra Ziver Beyi hayli o. 
yalanmağa ve avunmağa başla. 
mıştı. 

Daireden dönüşte esvaplarını 

atarak keten geceliğini ve yazlık 
feyyum kürkünü giyip çilingir 
sofrasına oturur oturmaz, fer -
yatta: 

- Müsü nerede?. Bulun mü:sü
yü, buraya yollayın!.. 

O, koşa koşa gelir gelmez ya. 
nma oturturdu. Bir bağırtı da. 
ha: 

- Çabuk müsüye şarap geti -
. ' rın ... 
Şişe önüne konunca: 
- Çek sinyor! .. 
Kafadarmı şimdi bulmuştu. 

Artık ona dökülüp saçılıyor, dert 
lerini ona dinletiyordu. 

Tepside mezenin envaı dolu. 
Çeşit çeşit peynirler, zeytinler, 
salamura balıklar, turşular, sa . 
latalardan maada daha danis -

zır .. 
Karşı karşıya, biri rakı, biri 

şarap çeker, her def asında toka. 
laşırlar, Ziver Bey: 

- Müsücüğüm, tatlı tarafın

dan aç bakalım! deyince muhatap 
girişirdi: 

Kupa arabalar vari sedyelerle 
kiliselere, düğünlere, sefaret ba. 
lolarma gidip gelen, Beyoğlu ki. 
bar f amilyalannın müstesna ma.. 
damları... Tepebaşmdaki büyük 
otellerin önünden lüks faytonlara 
binen ve inen düşesler, kol'\tesler, 
markizler... Konkordiya, Kristal 
Odeondaki şantözler, dansözler, 
baletler... Hepsinde de heykel 
gibi vücutlar; şişkin göğüsler ve 
incecik beller; mermer gibi kol
lar, bacaklar .. 

Ziver Bey gözleri gitmiş, ağ • 
zında salyaları: 

- El'aman!. diye hayhayı ba.. 
sa.rken, Corci Efendi fırlardı ye. 
rinden ... 
Şimdi de bu saydıklarının tak. 

litleri: 
(Devamı var) 

5 - VAKiT 26 MAYIS 1939 

'Rir sivri a'kıllının m.acerf'lları! 

Radvo ve tivaıro 
26-5-1939 Cuma pli'ıkl:ır - n. '..!1.30 ~lüzik (Küçük or

kestrn • Şef: Necip A§kın): 1 - ~a. 

undro! - Arzıı - rnls. 2 - 1.iııcke 
Yeşil vadilerde bir r:ındevu. 3 - ,\lic 
hC'li ·Memleket hasreti - Screnııl. 4 -
r.cu~clıncr - ~lıı:ı.urka - Fıııılczi. 5 -
l\ünneke - D:ıns süitinden "Blucs" 
22 Ilartalık post:ı kutusu (Ecneh' 
ılillcrlc). 22.:iO ~llizik ( Kab:ırc müzi 
ği - Pi.). 23 Son aj:ıns h:ıberlcı i \'t• 

yıırınki progr:ını. 23.15 - 24 Müzi\. 
( Canıbantl - Pi.) • 

Yabane1 radyolardan 
seçilmiş parçalar 

Program Türkiye saati ile ııe ü{jle· 
den sonraki saat olarak ııerilmişlı'r: 

OPEfü\LAR \'E SE~FOXl 
KOi'\SEHLERl 

8.30 Budapeşte: ''Der Freischütz" 
(Yeber) opera'dan nakil . 

!J.15 Lcipzig: Komik opera parça. 
Iarı ,.c "Sclırazad" (ninıski 

Korsakov). 
9.15 ~Hinih: Senfoni (Bürckner). 
9.15 Londra (R.). Ye birçok Avru· 

pa istasyonları: Toskaııini 
idaresinde Lonclra musiki fcs
tiYali: "~fissa Solennis" (Ilc
etlıoven). 

9. 15 Ştuıtgart: "Yl Seraglio"' (Mo
zart). 

9.30 Strasburg: "Krlstof Kolomb" 
C:\lilhaud). 

ODA MUS1KlS1 YE KO.:\SERI.ER 

12. 

Hafif parçalar ve dans hava 
hırı. 

Budnpeşte: nan do konseri. 
D.\:'\S ~mslKISl 

11.15 Pari'I (P'l'T); 12 Londra 
(~.); 12.5 Londr:ı (H.); 12.15 Rorıı ıı 

\'e Torino grupları; 12.30 Rntlio !\or
ınanclic. 

\'AHYETE \'E K:\Dı\Rm.rm 

9.15 l.ondra (;-\.): "Gülme saati'". 
9.30 Eyfel kulesi: Radyo fnntazis i. 

10. Poste Pari ien: ReYii. 

(i.30 
8.15 
8.45 

PiYES, KOXFERA};S YE 
KOXUŞ:\IAI.AR 

I.ille: lnı::ilizce konuşmn. 
Sotıens: "Mikromag:ızin". 
Paric; (PTT): "Fransız mu· 

9.30 

harrirleri dünyayı n:ısıl ı;örfi 
yarla r": Holand Dorgeles' i 
Fransız Soın:ı li si h:ık!.ınd 

konfernns. 
Hnnılmrg: ''Der Goldhelın" . 
J~GIJ.IZCE II.\ YAUJS 

1.16, 8.18 Hoına 1: 9.15, 11.15 Ko 
lonyn; !l.lfı, 11.20 Huınlıurı;; 11 l\Ios 
ko,·n; 11.50 llııdapcşlc. 

ERTUGHGL SADİ TE 
Şehzadebaş ı (TURAN 
Tiy::ıtrosundn lıu gec 
Her yer 20; P:ırndi 10 

Locnlnr 100. (GECE YARISI) Piye 
3 perde. Okuyucu AYSEL 

iki maceraprest 
Fransız 

Bir spor tayyaresile yarım 
dünya seyahati yaptılar 

12.30 Prol{rnm. 12.:!5 Türk müzi
ği (Pi.). 13 Memleket saat nynn, a
jans, ye meleoroloji haberleri. 1 :u ;, 
_ 14 :\füzik (Senfonik müzik - Pi) . 
18.30 Program. 18.35 Müzik (Operet
ler - Pil. 19 Konuşma (Haftalık spor 
servisi) 19.15 Türk müziği (Fasıl 
heyeti): 29 l\teınlckel sanı ayarı, a
jans Ye meteoroloji haberleri. 20. ı :ı 
Türk müziği: 1 - Osman beyin hüz· 
zam peşrevi. 2 - Mu~ullu Osman be· 
yin hüzzam Ş. (Xeşeyabl tutun .. ). 
3 - Etem eefndinin hüzzam Ş. (Eş. 
ki çeşınim). 4 - lsak \':ıranın hü:ı.· 
z:ıh Ş. (Bilmem bende nasıl). 5 -
Ahmet Rasim beyin segfıh S. (Benim 
!;Cn nemsin). (j - Ayaş türkü~ü (Ay. 
rn çiçek :ıçrnış). 7 - Sadettin Ka:r· 
nağın muhayyer Ş. (Seni ey dil). 8 
- Sadellin Knynağın ınuh:ıner Ş. 

(Adına and içerim). 9 - Leminiıı 
uşak Ş. (!ileler çekelim neler). 10 -
Lemin inuşak Ş. (Ruhunda buldum) 
21 Konuşma. 21.15 Esham, tohvi· 
ıaı, kambiyo - nukut ve ıiraat bor
sası (fiyat). 21.25 Neşeli plfıklar - n. 
21.30 ~Hizik (Riyaseti cumhur Fil. 
Ork. Şef: Proetorlus): 1 - E. WolC -
Ferrari: Dlvertimen lo re majör, op. 
20. a) Varlazioni su un tema eap· 
riccioso. b) Canzone Pnslorale. c) 
Sleilian:ı. ç) Final, Rondo. 2 - Ad . 
nan S:ıygın: Divertlmenlo. 3 - Clau
de Debussy: I.a mcr n) De l'aube fı 

midi sur la mer. h) 
0

Jeux de rngues. 
c) Dialogue du nnt el de la mer. 
22.30 Müzik (ı\Ielorliler). · 23 Son n· 
jans haberleri ve yarınki program. 
23.15 - 24 Müzik (C:ızb::ınd • Pi.). 

Program Türkiye saati ii:crirıe ve 
üfjleden ıonraf\İ saat o1arak veril· 

Henri Marti. 
net ve Paul Klein 
ismindeki iki 
genç, macera he. 
vesile, küçük bir 
spor tayyareye 
binerek çok bü
yük bir seyaha. 

So· te çıkmışlar ve 

ml§tir: Yar~ova: Ruıırlel. 1 

.:>ı bütün d!mYayı dgm~ 
lqarak Fı-an.saya. 

Berlin (Uzun d.): Kuintet. gelmişlerdir. .s.. 

27-5-1939 Cumartesi HAFİF )IUSlKt VE OPERETLER 1ki gençi taşı • 

Ye Yan tayyarenin 
13.30 Program. 13 35 Müzik (~e- 7. 

şeli müzik) PJ. 14 ı.İenılcket snnt a 
ynrı, ojııns ve meteoroloji hnberleri . 
14.10 Türk müziği: 1 - Hicnz peş
revi: Salim bey. 2 - Udi Cemil hi· 

7.30 
7.30 

Hamburg: İslav dansları 
Şlrauss'1nn parçal;.ır. 

Slrasburg: Orkestra. 
llerlin (Gzun d.): ls,ec 
si kisi. 

ismi Aiglon (Kartal yavrusu) -ı ca çöl üı:crinıle uçacaktık .. ~ir 
dur.. Yüz beygir kuvvetinde ve den cenzın kaçırmakta oldugwn 

mu-- tek motörlüdür. zu gördüm. Makine inmeğc 'baş 

cıız şarkı: (Ne kü:.tün bi sebep Lö:r
le). 3 - R. Fersnn hicaz ş:ırkı: (E) 
benim konca gülüm). 4 - Yesari A· 
sım hicaz şarkı: (nilmcm neye bir 
puscni). 5 - Kemençe tnksim. 6 -
S. K:ıyn:ık şchnnz şarkı: (Dalda bir 
ishak öter). 7 - Saz semaisi. 8 -
Şchn:ız lon1t:ı. 14.40 - 15.30 Miizik 
(Karışık program - Pi.). 17.30 Prog· 
rnm. 17.35 Müzik (Dans sa:ıti _ pi). 
18.15 Türk müziği (Fasıl heyeti). 19 
Konuşma (Dış politik:ı hadiseelri) 
19.15 Türk müziği: 1 - Şehnaz pı;. 
selik pe.)revi. 2 - Dedenin şehna, 

puselik besi esi: (Bir devlet için) 
3 - Ca,·ide Ilayrinin şehnaz pıısem 
bestesi: (Ateş gibi bir). 4 - Lemi· 
nin şehnaz pusellk lıestesi: (Xarı fır. 
kal). 5 - Sedat Oztoprıık şehnn7 
Pll'lelik bestesi: (Cuşcdüp güz yn~ı) 
6 - Keman tnksimi. 7 - ~clınaz pu 
seliz şarkı: (Y:ındıın deminden). 8 -
Deniz oğlunun şehnaz puselik şar. 

kı: (Yolun bulınnm). 9 - Dcclcnin 
şehnıız şarkı: (Bir dilberdir). 10 -
Sedat Oztoprnğın şehnaz pusem 
s:ız semaisi. 20 ~lemleket saat aya 
rı, :ıjans ,.e meteoroloji lıaberlerl 

20.1:> Tcm5il (Mahmut da~l:ıra dii) 
dü. Yazan: Kemnl Tözem). 21.15 Es 
ham, tahvil:it, kambiyo - nukut 'c 
zira:ıl borsası (fiyat). 21.25 .:\eşcl 

8.20 
10. 
11.15 
11.30 

Prag: H:ılk <lanslnrı 
Roma gr.: Üç küçük opcrcl. 
Torino gr.: ".:\felodi Ye ritiın" 
Din· ok Alınan islns~ un lan: 

Yeni neşriyat : 

OLUŞ 

Ankar:ıda neşredilen hu fikir n 
edehiynt mecıuunsı Halil \'edat, füf· 
kı ~tellıl, hkendcr Fikn·t, Cemil Ho
ran Ye diğer ınuhnrrirJcrin makalr 
ve ~iirleriyle intişar etmiştir. Tav i
ye ederiz. 

Kenan Hulusi 

Bahar hikayeleri 
(Kitabın içinde okuyacafmız 

hikayeler) 

Bu iki maceraperest Yeni Ka. 
lcdonyada Nuınea'dan hareket et
mişler, pasifik Okyanusunu Avus 
tralyayı Tinor denizini, Hindis -
tanı ve lranı geçerek Avrupaya 
uçnp Fransaya gelmişlerdir. 

Tek motörlü bir tayyare ile Y8ı.
pılmış olan bu seyahat hakikaten 
bir cesaret mahsulüdür. 

Tayyarenin sahibi :0.lösyö Mar. 
tinet, N'umea'da eczacıdır. Bun -
dan dört sene evvel Yeni !Kale -
donyada bir sivil hava klübü kur. 
muştur. Macerasını şöyle anlatı. 

yor: 
- İşlerim az, kazancım çoktu. 

Bir hava klübü kurmağı düşün.. 
düm. Bu teşebbüsüm Numea'lı 
tüccarlar tarafından çok iyi kar. 
şılandı, bir tayyare satın aldık 
ve ilk olarak sahilde kaçakçılık 
yapan Japonları tetkike gittiği. 
miz zaman düştük. Fakat bu ce. 
saretimi kırmadı; bilakis mace -
ra hevesini bir mikrop gibi içime 
soktu. 

Bundan üç sene evvel de niha -
yet seri bir tayyare olan Aiglon'u 
Fransadan getirttim.. Bu sene 
tatil aylarımı Fransada geçirme
ğe karar vermiştim .. Seyahatimi 
küçük tayyaremle yapacağımı 

söylediğim zaman arkadaşlar 

güldüler: 

lamıştı. Bereket kazasızca y 
indik ve tesadüf en geçen bir k 
yondan benzin aldık .. Bu mesu 
tesadüften sonra yeniden haval 
narak Timor denizini geçtik. 
Altımızdaki denizde köpek b 

lıkları kaynaşıyordu. Surabya'd 
karaya inerken tayyaremiz ka 
paklandı, bizlere bir fiCY olma 
Yalnız bir kanat sakatlandı. Yi 
mi gün süren tamirden sonra y 
niden havalandık, Sumatra ada 
lannın balta girmemiş ormanl 
üzerinden uçarak Hindistana ge 
dik .. Buradan da İrana geçerke 
hudutta dokuz gün vize muame 
lesini bekledik .. Bir kere Suriy 
ye geldikten sonra artık A vTU 

paya yaklaşmış olmanın verdi 
emniyetle hava yolunu tak~be 

uçarak Fransaya geldik. 
Macerasını bu ı;ekildc hikay 

eden 1\lösyö l\lartinet Fransad 
daha seri diğer bir tayyare al 
mağı düşünmektedir. 

ntaceraperest eczacı henüz 3 
yaşındadır, arkadaşı Paul }{lei 
ise otuzundadır. İki arkadaş şi 
dilik yaz ta.tillerini Fransada g 
çireceklerdir .. Yeni Kaledonyn 
ya yine tayyare He dönmek fi 
rindedirler. 

Azlık okullarında 
tenefüs 

Bazı yabancı ve azlık okull 
rmda iki ders üstüste yapılar 

çocuklara teneffüs müddeti veril 

mediği görülmüştür. 
\ 

Maarif Vekaleti bu okulla 

yolladığı bir tamimde Türkç 

derslerinin aralarında behemeh 

fasıla verilmesini bildirmiştir. 

Zayi 
Ziyadece kaçırdığı akşamlar 

t::.eceple iktifa etmeyip aşcı.sı 
thyram ağayı, bahçıvanı Zeynel 
a~ :ıyı, hatta ayvaz Artini de kar
~ı .. ma çekerdi. 

- ~lik yumruğu görüyorsun ya .. Bugün galip gelebilmek için 
elinden geleni yapıyor .. 

Tarlaya çevrilen su - Ka

vaklıkoz hanında bir vaka -

Tuhaf bir ölüm-Dörthanların 
kulaksızı - Milyartier Mak 
Kinleyin halıları - Gece ku. 

§U - Bir bahsin sonu - Bir 
yudum su - Esmanın a§kt. 

''Deli misin dediler .. Tam yüz 
iki saat uçmak lazım.,, Fakat ben 
kararımı vermi3tim. Arkadaşım 
Paul Klein'e Sydney'e (AYustral. 
ya) gelmesi için telgraf çektim .. 
24 martta da hareket ettim .. Tam 
sekiz ~aatte en müthiş deniz olan 
pasifik Okyanusunu geçmiş bu -
lunuyordum .. En ufak bir hata 
ölümü mucip olurdu. Bundan son 
ra. Sydney'den Paul Klein'i de 
tayyareye aldım, yeniden yola 
koyulduk .. Bu kere de altımızda 
uçsuz bucaksız bir çöl uzanıyor • 
du. İki bin kilometre imtidadm-

1017 es:ıı:: numaralı F.:rtnm ve Er 
mil mmış eüzd:ınırnın her:ılını z:ı 

eltim. Yenisini çık:ır:ıcağıınd:ın lıii 

mii olmadığın ıiliııı etlcrhıı. -- rıı 
Karanıun. • ,(K. 1. 11 

- Tabii mağllıp olduğu takdirde karısının vereceği dersi 
biliyor .. 
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Maarif bütçesi kabul edildi İngiliz Krahnın 
nutku 

..--- Heyecanlı Zabıta Ronıanı •• ---1ııııaı 

An\nra, 25 (A.A.) - BüyUk Millet Hangi mektepte olmu tu, söylealnlcr, rmclan yorı !iyot d:ıha oşoğı salılınn
M "!isi bugUn Refet Canıtcz'in bq_ tahkik ederim, alO.ltadıır olurum ve bu 'il liızırn geldiğini, mekteplerde gr:ı- " Sulh, hürriyet, ada- SaOaS 
kanlı.,'Inda toınnarlt 1939 yılı bUtçesl. l§l dllzeltlrlm. mcr dersinin çok z:ı:>ır ulduğııııu, I • · j 
Din mUzakcresine de\ m eder k Mıııı. Ankara, 2S (l]ususl )- 'Mecliste \·ekfılctin hunun için ne gibi tedbir- et ISİlyOr UZ u 1 
rll VelcA'ctl bUtc;esl üzerinde söz alan Ma:ırH hiitçcsi güruşülürken ilk özü ler nl<lığını_öAren"mek istediğini. lise- Vin.nibeg, 25 (A.A.) - lmpara ----------

lngilizcedcn Çevıren : H. MUN lR 

---birçok hatiplerin rnDtalenlnn ve bu alan Osman Şc\'ki Uludağ (Koın-:ı), lerclcn drğıl, yuksek mekteplcrdrn t l k .. •. k 
1
. \T"kt 

mut"le"ln a '· l k 1 k M 'j k b 1 . or u r-unu ve ra Jı'e ı orya Kend' . . h t .1•w• ötil - k ı..:ı Derke!l .. .. r .. a.r3ı' o ara ann. memle ctır projeır;iz imar hareket· ınernn olan inle rye Jı le bır ınrnu '>. . •. •• •• "' , • ıs,nı seven, y;:ı u sevuıgı. yere ~ rmege oyu "u. 
Veklll Hasıuı Alı YUccl tarafındruı v - lcrine önayak olıınl:ırın tnrilıt, kül \"eril e memnuni)•el verici lıir nrli- nın yıldonumu munaseoctıle 1n ni söyliycn kadrn §İmdi neredeydi. oorca girdi. Ve bir gün ~uurunu 
rilen cevaplan dinlem~Ur. liirel Hı ınc.-dcni~ et ~bidesi ol:ır:ık cc ile knr~ıl:ışıl:ımıy:ıc:ığını ila\'e et· ~ilter: krnh bütün. im~aratorlu Uç s:nc tvvel cinayet mahl:e- kaybederek elinden geçen kıymet· 

Maarit Veklll Hasan Ali YUcel ver. mc,·cul ol.ın h:ızı eserleri hic luzuıı- ti. ga hıtn.ben radyo ıle bır nutuk me:;in.de mahkum olurl:cn de din. li mücevherlerden bir paket ~aldı· 
diğl cevapta ezcümle demiştir ki: :>okınıış gıhi orl:ıcl:ın kııldırınokt:ı LtSEl.ERE HÜCUM söylemi~tir. ı 

1 
· ·ı .. . darı 

- 1039 yılı bUts;cslnl ı,Uki'lmellnlz hı•is gormcdıklcdne işaret etmiş, ve Nazmi İlker <lımir), liselerimizde . ~ . . ~yıc. er arcı.sında onu gorememış- Sonra bir gün bir lolt~nta 
Meclise 16.110.000 lira olarak takdim şunl:ırı Öl lenıi~tir: her srne olun IJüyük tehncünıü iş:ıreı I\'.ral ımparatorlugun vazıfesı 

1 

tı. O kadın, gelmemişti. yine bu kadınla kolkola çıkarlar· 
etmı tir. BUtçe encllmenlnde b.-"\Zı ll'l. - Eğer MaıırH Yek!ıleli hunları ederek li•e tolısilinc dc\'am edecek nin eski ve yeni dünya arasmd:ı İsmi neydi o kadının Uç sene- ken onu polisler yakaladılar. Ayır• 
Teler yapıldı. Ve ellerinize.le bulunan knfi olnrak tcsbit etmezse H ınüdıı- orta mektc;J n czunlarının bir ı;er;im, bir b:ı.ğ te<;kil etmek ve ara la~ci lik ağırceza m:ıhpusiyeti arasında ,JıJ:ır ve alıp itarakola götürdülel'· 
JAylhada g!lrUldUğU glbl 16·164•400 11• lı:ılccle bulunın:ızsa ve devletin dilt~r b" imi h t"b" 1 ı a d ~ o 1 ·· b ti · t · l 1 l · t b Jla)'J ralık bir bütçe takdim etmiş bulunu. ., ır 1 nna •1 1 u ~ n~n ° ru - munase e erı nnzım ey eme.;: o ınsana bir çok şeyler oluyordu. ~te o zamandanberi Ara e 
yoruz. Şu halde geçen seneye ni.sbcUe şubeleri de heninısenıezlerse yavaş lup nlmıyııcıığı e :ısı uzerınde durdu. duğunu söylemiştir. 1 Fakat o k<.dının adınr unutmu.. ::ıir d:ıha görmemişti. 

yn\'nıı bu kıymetli ubidelcr orlndan Ankıırncl:ı bir umumı ktltnphanc tc- . ~. . . ~ • ıı 
Jılaarit Vekilliğinin bUt.çesı 1,5 milyon kalkmış hulunarıektır. 1'on~ a mehu- sis edilmesini ve ilim mc\'zıılorı İ· I{ral, Kanadayı mısal olarak degıldı. Ar:ıbella Jı.lınter ! lşte o. f,a:ı.t1er geçiyor ve Arnold u 
lira bir :!ıızlıılılc göstermektedir. su bundan sonrıı memleket dahilin· çin ınük:Hotl:ır Yrrilınesinl istedi. göstererek muhtc!if ırkların, 1~ • .ıun ismi? Arnbella Minter ! ';ayığı hala gidiyoruu. 

ra ~~:n ;::e:4~o!~~:·~=~~~k~: rle lic:ıret yapan miıesseselerın iliın- EKALT.1YET MEKTEPJ.l;:Rt giliz \'C Fransızların ayrı ayn 1 Zeki, genç bir iş kLldrn idi bu! Arnold doğruldu. Tavayı eline 
rıJm111tır. Bu sene 450 ycnl muallim l:ırında Turk diline hiç hir kı~ met lsı:ımal Özclonınr (fükişchir) ekal- kültürlerini muhafaza ederek mil: Güzel... Arkad.ışlarından birçof;:.ı ılarük kay ğın için/en bir miJ;tar 
kadromuza iltihak edecektir. ve ehemmiyet verilmcdisi noklasmd:ı li:> et mektr.pleri t:ıbiriııe itir:ız elti 1 Jete en büyük hürriyet ve emni gibi dans ve gezr.1ek delisi değil. laha s:.ı l.ıo:alttı. Fal:at bu ı;ırad? 

Ecnebi memleketlerde tahsilde bu. isrıır etmiştir. ve bu mekteplere "hususi meklrp" yeti vermenin kabil oldUh'UnU di. Bilak ;is, bir ev k.:.:lını olm.:ı;.<! I "jyJc b:r şey gördü ki, çılgml&r gı· 
lunan talebemlzden 35 kadar, mllsikl - Bir fotoğr:ır filmi alınız. lr;inde d . el ğ 1 ır. ·r d d .. 

enıcnın o ru o ocııöını ı n e e e- Jı:aydctmieotir :nu:ta:tti. Eir ev l::ıdım. ve çocuk ı Ji haykırn:ağa başladı. 
ve meslek "&retmen okullanndan 80, ınsillzce, fnınsızca, nlmoncn, lınlla k lı kl 1 d i ·nzı"•· d ,. • da 

vo re·, u me · rp er e r ~ ..... e ers· · · · · :ın:ıesi olma•b;a müstait kad n. Bu görciü·b-ü sey, çok y:ıl:mıtı 
1stanbuldakl yUksek öğretmen okulun. nr:ıpço hirtok tıırifnomrler oldui:tu lcrin"n türkçe ol:ır:ık okııtulmııı;ını Bırleşık Amcrıka devletlerılc " 
dan 60, Gazı terbiye ensUtUsündekl holde türkçe bir şey güreınezslniz. islccli. \'ckalelin hu me!<teplcrckki Kanada :ı.rasındaki milnasebet!cr O z:ı:nanl:ırJa Luk Arnold bir ?arlayan bir iki ufak ışıktı. 
kurslardan ve amı sınıflardan 272 ka. llıiı:l:ırd:ı da 113 ııı lı:ıl ... Bunun icın h:ızı mualliqılerin müzııyokııh hali den bahseden kral hiçbir ihtiiM :nü:evherat m::esscsesinde çahşr- /.r:ıold karanlıkta olduğunu LI· 
dar muallim tnvzlf etmek lmkft.nı ha. Türki) ede ticaret l :ıp::ın mues csclc- ile n\hPgtıl olınnsını rı·ca etti ' yordu Elinden birt'.ok l:rymetE :ıut.lr::k olanca sesiyle haykırıll3' 

"'1 • lı me-elcnin z-:>rbalıkla hnllcdil .. · . :s •:l olacaktır, rin mutllık surette Türk clıhnc ehem· 1 h 1 
BUtı;edekl fazlalık bunlnn tavzif ıniyet '"crmelrini M:ı:ırif \'ktılctln<len "GAl.ATASAHA \"" _r.;ı:r.tılESlN'E memi§ olmasından do!ayı memnu :n~cev er er ge~~y~rdu .. Fakat nl. 

. d i el d" JTIH.\Z . ti . b"ld. . .. 1 . . 1 dıgı para pek buyül: bır ~ey dc-
m,,cburlyetınden doğmaktadır. rıcn c er m, e ı. • . mye nı ı ırmış ve soz erını cu . . ~ 

BUtçcmtzde maaştan sonra görülen Sözünü mekteplerdeki çocukl:ırm I·u:ıll (Konya), Gnl::ıl:ısorny keli· cümle ile bitirmiştir: ~ıldı. 
fazlRlık UcrcUerdedlr. Yardımcı öğret. sııçl:ırınıı, mektep elbiscelrine, mu- mesınin değiştirilmesini istedi \'C de· " . . Arnold haris yaratılı~lı bir a· 

1 il k 11 . 1 • 1 1 h 1 k d k" eli ki· Hedefımız, herkes ıçın hürri d d 0 .. 1 k 1 1 d"' •. men er e anunu mahBusuncıı Hi ve_ o ım crın )O)nnm:ı :ırı a' ın o ı · t h d ._ . am ı. , p ... r a 1ayat ar uşu. 

ya 18 a:ı.at dere verdikten sonra. fazla kor:ıra intikal ettiren Osınnn Şe\'ki - l\lcnılekele Fransız rlemokr:ısi- ye • sul ve a alc1.tır.,, ·· d" -· kft..:ı ""k ı • nuyor ve sev ıgı "4lm3 yu seh 
olarnk kendisine okutturulan d:!rs sa. Uludağ: sinden pek çok şerler \"ermiş olan b. h t tem·ı t 'k • t" d 

~ " 1 .1. k B I ır aya n e me ıc ıyor u. atıerı için verllen ücretler mUhim bir "-Bir baba lıınıyorum, dedi. 1\en· Lu ınucsseseye hoyle tamıımen ~:ılı:ı- OQI iZ ta imi Ü <re~ıe . . . . 
• ne hı"r 1·.·ını •'•crml'k ,.e rocuklnrı bı"r ., Kadın ıstesın, ıstemcsın, o buda. ~elti'ln tut.lnaktadır. elim kad:ır t:ınıdır,ım bir lı:ıh:ı kenılı ., • , " 

Bu ücretler gazetelerde de gllrmDş. kızının mektebinde verilen bir mü· nevi inıti:rnzlı çocuk halinde göster- galip laca bu fikre kaprlmrştı. 
•ünUzdür, mali sene sonun:ı doğru mu. s:ımcreyc d:t\"Cl cdilil or. B:ıh:ı sidi- mek, kapıdan girerken bendenizce " • . Kazancının azlığ na rağmen is-
allimlerimlzln §iktıyet mevzuu olur. :\.Or. Kızını ork:ıdıı"lari'-lc s.ıhneclc doğru değildir. Maarif Vekilinden Bukre~, 2

J (A.A.) - lngıllere 'l"e f b 1 d S d"üi k d h" ~ " n ·w t k 1 1 ra a aş a r. ev ıb a ını ... r 
Bu parayı her sene tam alırlar. Fakat görüyor. Erken n~ rılnı:ıy:ı llll'Clım· hu müesseseye yakış:ıc.-ak \'C hu kc· om:ınya mı ı . :ı ım :ırı arasını a --------------
münakale yUzUnden biraz geç aldıkla. olduğu için ınüsaml!re lıitmcclcn kul- Iimenin çok fc\'kinde lıir kelime htıl· yapılan beynelmılel fııllıol m:ıı;ı sı- Hukuk kaı·desı·nı·n 

1 in ika. t d 1 B 1 du ll •· fır:ı knr~ı iki sayı He İngilizler l:ıru-rı c; !I ye e er er. un an ' • kılor. Ayrılacağı vakit clış:ırd:ı ... ııı· ınnı;ını rica ediy~rum. 
nerek :!aslına, iki yüz b1n Ura fazla nı lıir datı:ı "Örmek Jsteyor, ç:ığırtı- fındon kozanılmışlır. 

" nere Türker, ilk ıntklep öğretmen·-------------- h t t tb•k" koyduk. Bununln teehhUr 17lkAyetlerl '-"Or. Kızı k:ırşısın:ı seld"ği \"akit ta· aya a a 1 1 
h dd "' lcrlnin aldıkları maa~ın azlığından T ht lb h. f • a l asgariye lnccektlr. ıll'-'amı'-'Or. S:ı,.l:ırı ondiıle ulnıu'i., SÖl a e a ı r acıası ' " " h:ılısetti, munllimlerin b:ışka işlere Geçen sene 1500 eğltmenlmiz vardı !erine remlller çekilmiş, yüzlerine ol· (BIUI tarafı 1 ;n..:,:ıe) 

dan eıkl ı 1 950 kaçtıklarını söyliyrrek muzır sinema -s • vıu 
ve on e\"V sene ere 1 yu. lık, puclra lıepsi müktmmel.. Il:ıb:ı (B t f 1 · "d ) ~ 
varlak hesap ki binlik bir kadro ile kızıyor, &il yüzünü temizle, diyor. 

filmltrinln çocukların körpe dimıııt· aş ara ı ıncı e dan yardım gfirmüş olur. Bo..,ıu~-

talıııyorduk. Bu sene bunu 3900 - Diraz haşince sô~ lü)or. l\ıı nıülec!\· l~rı üzerinde tesir :Y~Plıitını ifodt et- Portsmout, 25 (A.A.) _ Tahli. lar harp gemilerine açılırsa bu 
4000 e çıkarıyoruz. lkl binlik kadro sir olup oAlayor. Bayılıyor. Bu kız lı ve !!una. karşı tedbır nlınınasıııı te- siye balonunun kablosu ktnlrna· defa bura.dan gemllerlnl gec:I· 
11e 60.000 k!ly çocuğu okutuyorduk, bu mennı etıı, dan ı def l k bal ren taraf stratejik menfaatler 
-ne buna 70.000 il"•·e edcr"k ıao.ooo 11 ynşındadır. Kmn bayıldıitını du- Ah t H d" D"'· (K ) evve eon a o ara on. · 
'""' "'' .. b" d k" lAk d ı k . me am 1 ı.meo ~nya : da ""'r almı olan Squalus de .. ı ... temin eder ki, bu takdirde dahi köy çocuğu okutaeatız. )OD mekte ın e ·ı n R :ır nr ·o· caıımen teşl.:llıllıııılon h:ılıscttı, Alı ,,~ ş • ..__ 

Şimdiye kadar CIOO köyde aym tipte şuyorlar, "akayı haber alınca baha- KAıni Akyüz, eski bir maarifçi sıfa- altı gemisi kumandanı teğmen gene bitaraflık yoktur. 
)töy okulu yapılmiftır, ya diyorlar ki: tiyle teerübeltrinden bahsederek bil- Naquin, muavini, 6 asker ve bir Mademki harp hallnde Boğaz. 

O 
.. _ Ne 1·apıyorsunuz? Biz falan .. 

nUmUzdekt ane aldığımız terUb&L h d ·'· • t• d"k b hassn Daruşşııfakanın yaptığı hizmet· mütehassıs hastaneye sevkedil lar her iki muharip tarafa atık 
ı. 1'00 kö 4 enld kt ak ber er en m""'YDJCl ıe ır ı , u ço· . . .. • 

Y e Y mı me ep yapm cuklan boyamak için." lerı etrafıyle anlattı, bugun me~teP· mitlerdir. Yüzgeçler, gemide kal. olsa, Jallut kapalı' tutulsa- da 
JmkAnı hasıl olacaktır, ö 1 • • - l t lcrde otorite olmad1Rını söyledı. l "'lül . ık k ı~ tlAka [J)" .ı..1 t "'lt..rafl•l!ı 

Orta ıstretmene retlnce, dalmt lnkt. Konya tntbusu s z erını ~oy e a- ,.. mış o an o en ç anna ~zere !JlU ur<MY.wt n .'f ~ "P 
tat h&Uııdedlr. mamladı: 1 urUn Oz ~Antalya), . ıe_nçlerl_n yarın sabah tekrar işe başlıya • nazariyede kalacaktır. Haklkat-

Ecnebl dili 6ğretmenlerfııln adedini "Mektep s:ıbnesi nde görülen mek- kahll~kl ~el r~lyesınt dtenb, . btd.ıl ı' e b hhır caklardır. te a«;ık olduğu zaman bir taraf• 
ttpll cocuk temiz mekttp yüıfı ilt e ınıe ı e ınsan er ıyesını tn n - . 

llHyllyecek olursam bayreUnlzt mudp go"r"nm•lldı"r. (Çok do~ru sesltri). stlti, asıl meselenin çocuklara \'Crl· Hortsınouth, ~ (A.A.) - Sgualus kapalı tuutlduğu zaman diğer 
blacaktır. ÇOnkU 2M mualllme daha u .. e · ed k O ı ı 
lhUyacmıız vardır. lı!evcut muaııım_ Bunlara çare bulmasını Vekilden ri- lecek telkin, ter~lye ,.e t~klp rılıle· denlzaltı gemlalnden kurtulan Nlchola tnrnf istifade ece tir. ıa · 

k U enlı el ri k eder.ıra.. ceı. hatlı hareketı bir proJe ,·era bir ıemlnln kaptanı Teğmen Pakin lle dl. de Türkl)·enln bitaraf ,-azl"L"cU· 
ler1n llya a arını y em e ve en c:ı · . · 1 1 k 1 

_jlilerlnl yaptıklan ıııerde tekAmtll et: . NeYzat Abbas (Bursa)• kürsüye ge· '.~lımalna.nıe _ııe. ~~ca ~r~ ınull,6 .. 11 len· ter iki aubaynı At olduklan fakat nl muhafaza edebilmesi için sa-
Ünnelerl 1çin önUmUzdckl yıllarda !erek Maıırir işlerini ıl!ıttııılt~lirmek, \:Jr l'lınd•.: sılleccklerı )ol~ ~aı ıh l.ıir ıemlnln kıç taratıııda bulunan utet. dec-e harbin zuhunana mani ol· 
kuralar a bunları b'l! kurslara Maarif sistemimizde kemi) el ve surette guslermck \•e on< an sonra men Patterıon ile 26 erin muhakkak ~ 
ıöndemıe~ Pie dU,ılnUyoruz. ~eyfi)"tl meselesi, ilk tahsilin mecbu- k~ndi_lerine vazife. nrnıek ol~-'!ilu?u bofulmUf olduklarını blldlrmlıUr. mak lizımdır. İşte Türkiye 

• .. l . ır~· Maaririmizde soyltlı, Avrupadakı talelJc mıı.ettı~· P _.__ th 2ıc ·'AA) A 1 1 harbin zuhuruna mani olmak 
Biliyorsunuz ki, blzlm mektepleri. rı > e 'e meccan ıeı, • . . 1 · t r \ o.-..~nou • ~ ' · · - m ra 

mlzde tlç ecnebl dil okunur. Fransız. ahllik "' ideal, dilimiz, Mt\arif \'e ter- lerınıı.• ad.etçc arttın rııa'lnı •ıs :ı ı. Bole Sgualus denlzaltımnm gerl kalan lçln<llr ki harbe aleyhtar olan 
ca, Almanca, lngfllzce 1,.ln birkaç se_ biye tarihimiz hakkında mütııleaları- Ruıh Kapla~, rıı~k.teplen.ıekı c~- 26 tayfuınm kurtanlmuı hakkmda İngiltere ile Akdeniz anlaşma-

"' · '' kAI · nl'bl lisan tedrı,atı ı,ı haklı:rnda ınu-JM evvel memlekete getirtımı, olan ve nı anlattı, ve l\laarıC e elıne, ter- . d" 1.1. . pek u tlmlt mevcut olmakla beraber, sıru yapmı!ltır. Türk - İngiliz an· . ı ti h talularını ıöyledı ve ken ı l ı muz ı ' ,cnebllere lngillzceyf öğretmekte mu. bıye ,·ekAleti n:ımı n~men n :ı :ı • ' . .. . kurt&rma tflne devam edıleceğtnl bll. la~mnsı ile hnklki bir bitaraflık 
.teJıa.uıs bir zat bizim için kltapl&r do~ru olacııAını söyledı.. ledrısatını_n dahı buııın çok za) ır dlrmltUr. 
-ntı. Gerek Y'"• ve .,.erek bllgt dere. J'C"'EBl Dll t MESEi ESt kahfılını ı~aret ederelı;: UAn etmiş demektJr. 
o1-r -,, o ~ n • , •· • • . . • . . • Amiral, dün 33 kl§l kurt1rm1J olan T". ki . b . 1 11 1 h tt 
ıı:eat bakımından hangi kelimelerle ln.. Samih :Erkman (Tunceli), çocukla- - Mıllet ı~ınd~ henlık işi dıl .ılt dalgıç çanmm tamir edildiğini ve ye_ ur )e e1ne ~ e aya a 
stnzce tedris edileceği bu kitaplarda rın orta ve lise tahsilinde ccnclıi di- ba.~lar. D~l "uze~ınde sıkı durma) an nı bir dalı~ yapıtacağmı lllve etml§_lbltaraf kalmasını ısteyen mcm· 
teıblt edilmffUr .. Ve lngtllzce tedrl. li öğrenınl!diklerlnden şikayet etti, mılliyellerı uzerırıde fııla $ıkı dura· ti leketler Türk - lngillz anlaşma-
ptmdan heyeU umumlyeal IUbarlyle metod olmııdığını ve Lunun •s stne- mazlar, dedi n çok ılkışlandı. r, smm bu mahiyetini kabul et· 
:memnunuz. denberi denm eıtiltini söyliyertk ~ntal:ra :Mebusku, bun~~n sonra p 1 1 · ld' mekte asla tereddüt etmezler. 

Halbuki diğerleri lçin Franıızca ve Parisle bir müddet bulunnn bir za- me teplerdtki o uma kıtaplanna 0 00JI 1 güreşçi ge 1 
··•-anca 1,.in müteaddıt usulerde Al k · ·1 giden "Türk gençliği ancak Türkle evlene- Jo~ğer Türkiyentn tnglllzler llc 
-.u.. "' tın nıuııy:ıy:ı gezme · ıç1 ı . . .. . . . 
muhtelit kitaplar vardrr. nunııır ge. diler bir zatın mekteplerde Jis:ııı ho- lıılır ~ek!ınde yazılar yaz1lma11ını ri- .r raptığı anlaşma harbın zuhuru· 
rek 6fretme bakımından, gerek taıe. calığı yaptıklarını; "Jıepiıniz türkçe ca ett~ ,tıyatro mevzuıınıı geçerek r na manl olmak için alınmış te-
benln mektep deflşUrdlğl zaman ayn biliriz, fa'kat kaçımız tilrkçe lıoc:ıh!?ı son gunıe.~de A~karada bulunan o- dafiil bir tedbir olmayıp <la aynı 
kitap okunmaax yUıllnden uğradığı yopablliriı?" diye sordu. pe~rtte Tu~kcenın reııa L:onu~uldu- zamanda teca\·üzi bir ittifak 
mOfkUller bakımından mahzurludur. Snmlh J~rkın:ın, lıunclan sonra, Ji. funu, ııeçılen mevzulınn aılelere 
Bu mahzuru bertaraf etmek i,.ln Fran. hürmetsizlik irade ettiğini söyledL mahiyetini haiz olsaydı, ancak 

" scden çıkan rocukların A vrupadaki 
8lZ dlll ile meHUI olan emriml.zdekl 1 Ahmet Hasip Alluna, mnarif i•'e- o ,·akit bltaraflıktan çıkmak yüksek mtkteplcrini takip dcrcı·e.., n- Y-

ecnebl mütebassmlarmı ''e aynı sureL de bıılıınmndıklarını, Jlııan dcr:.leri- rinin her birine ayrı a)Tı temas ede-
Je Alman dill mUtehusısları tek usul k d" " d'"kl · · d 
ile ve menenln muayyen zamanlarm&l 
kltabm muayyen yerlerini okutmak 
cihetlerini teablt etmek ıartıyle kltap_ 
Jar yazmaya memur ettim. 

Yüksek tahsil mevzuunda gerek la. 
tanbul, gerek Ankara Unlversttelerl 
tlılerlnde dikkatle, lbtımamla durmak. 
tayız. tedris baltmımdan, kltap bakr. 
mmdan ve bazı arkada§lann temaıı 
ettikleri fakir talebenin hem tahsil, 
hem hayatlannı kazanma fmkbını 
temin b:ıkımınJıın ltl.znn gelen tedbir. 
Jeri aimaktnyız. 

ni mekteplerden kaldırarak onun ye· re uşun u erını uzun uza ı)'a an· 
rine diller dtrsleriu jJ.:ame edilmesi· lattı. 
nin daha doltru olacağını söyltdl. Süreyya örıreneren m1nrif işltrin-

]LK MEKTEPLER <le alınmıt ltdbirltr hakkında \"ekil· 
llocer Dicle ( Kaslaınoıııı) ilk mek· 

teplerin her sınıfında en ışaAı alt
mış, ~cimi§ talebenin bulundutunu, 
sınırlarda oturacak sırn bulunmadı
Aını, dersin nrokl:ı takip tılilıliJiııi 
söyledi, 

drn lınhal illedi, dil işinde istikra
rın ne \'akıt hasıl olacalını ,.e bu 1-
'in ııe gibi ga) e ve 8'Sa lara istinat 
ettiğini sordu. 
KIZJ.ARIMIZ IÇJX ·rı~ME!'\:\'11.lm 
Sthime Yunus, hl'men her sene bo-

"SÜT \'E HOC,\" zı deilitlklıklere ıııtray:ın Uc;e ınüfre-
l>oktor S:ıim Ali (Hizl.'), wrrınli dal programl:ırınd:ın b:ıhseıti, ınüf· 

hoe:ıl.ırın ılcrs ,·crmelı•riniıı dıığru I rrdnlın ıleltişınninl' r.ıi{nırıı tıılebc 
olınQDt :ığını, \"Ol ııkl:ırın iki dlismu-, r:ıııılıın:ıııınııı tnallüp dercl'ecie arl· 
nı olup bıınl:ırd:ın birinın süt, d #lC· ıııoılı;!ını işaretle pro~r.ıııılııı ııı ıın:'i- -
rinm de hoca ohlu~ıınu, sütun kıı~ - l:ıl.:ır olmasını leınenni l'lli. Polonya profe"'yonel 

meselesi mevzunbahhı olablllrdl 
\'c nncak o znman Türk - İngiliz 

anlaşm.aınnı tenkit etmek iste 
yenler hak kazanahlllrdl. 

HtilAsa Tiirktye Ue İngiltere 

arumda 7apılan anlaşmanın za 
biri şekli TürkJyenin beynelmi
lel haratta bitaraflık me,·kltnl 
tcrketmlş olması gibi bir man 
zara nrzetmcktc<llr. l•'nknt bu 
teclhlrin gnycsl sadece tchlikr.· 
de olan sulhu mnhnfnza etmek 
olclnj:.'"lına gciı·e TUrklycnln hltn 
J'l!rlığı ter1'ctmesi hn!dki hitn 

güreş rnflık illin etmekten h:ıc;ok:ı hi ı 
-'~ey <lcğildir. ASDl US ncıtılac.ıgııır, rak:ıt lıocaıırn k:ı)n:ılıla· Jım · rııı kı ılııı ınc!>ıı'\u lıtıııtl:ırı son- . Gest ~ k. <l .. 

mı) nc:ıı1ını so) le li. rıı "öıunü kız t:ılclıcyc nal,lcıleı ek şampıyonu vms -ı un .sa 
Bundan sonrn Jıir mcklelıe ıl<'rnnı deılı ki: hah şehrimize gelmiştir. 

eden :!00 \"Ocu~ııı kırkının nC't.lrıleıı, 1 Kız lulebe ne k11d11r tah"il y.ı· Polonyalı güreşçi, bugün Ro _ 

la bftşk..dı. 
F.:ı'kat bu sır<' da müv.:r.cnesiııİ 

kayb:ttiği gibi kayığım da devit· 
mişti. Taş!;:ın su köpükleri içinde 
denize yuvarlandı. Aytı.ğının at·. 
tındaki kayık ~ttı. V, k:r.diSI 
suyun ortasır..da kaldı. 

Arnold b:r müddet sema tel<• 
rar suyun yüzüne çrktr. Nefes al· 
dı. Işıklar hala görünüyordu. llıl 
srkların hareket ctmed:ğini unıJ· 
t~rnk, bir gemi üzerin.de olduğU· 
na hükmetti. 

Uzun mesafclC't'e kadar değilse 
de, oldul:ça yüzebilen bir ada:nd1

• 

Derhal kulaç atmağa başladı. '\/J' 
cudunda kalan son kuvveti sarfe

diyordu. 
On dakika içinde takati kesildi· 

Fakat kendisi farkında olmaifığl 
halde akıntı kendisine yardım edi
yordu. 

Arnold yüzmeyi kesmişti. Dal· 
galar, ölU bir köpek gibi üzerirı• 
den yuvarlandılar. Derken eııe:-i• 
ne iri bir ta§ parçası geçti. Sığla' 
şan sahilin kayalarından b;ri... 

Arnold bu taş parçasına olanc• 

huiyle yapıştı. 
Ölüme doğru giden yoldan, otı\I 

bu tat parçaıı abkoymuıtu. 
Bu taş parças·na son, en soll 

gayretiyle kollarr ve dizleriyle sa· 
rıldı. Dalgaların çarpmasına mU• 

kavemet ediyordu. 
Sonra kendini toplayarak bir .. 

denbire ileri, sahile doğru attı· 
Ve bir balıkçı gemisinin teknesi 
dibindeki kumlara serili kaldı. 

ilerde, üç balıkçı kulübelerin
den hala ı§ıklar parlıyordu. BalıJc· 
çılar ava çıkmak üzere erken er· 
ken kalkmaktaydılar. Fakat ]ca· 
yıklarının yanına geldikleri za
man mahkum orada yo'ktu, 

* * ~ 
Us gün sonra ArnoLd Sutampon 

limanına gelmişti. Fakat {e:i bil' 
vaziyetteydi. Çamurların iç:nde 
bir eski kasket bulmuş ve tıraşlı 
başiyle y:izünü s::ıklamak iç:n kU• 
!aklarına kadar gtçirmişti. 

Elbiseleri çamur içindtydi. Ve 
uzamı§ olan sakalı ktndisini kor· 
kunç ve tam manasiyle serseri bir 

hale getirmi§ti. 
Uıtclik karnı açtr. tld günden· 

beri hiç bir şey yememişti. Ve a~ 
olan bütün diğer mahluklar gib1 

tehlikeli bir hal almıştı. 
Şehir, onu Urkütüyor.:lu. Bur.ı.· 

da birçok insanlar vardı. Fakat 
bu insanlardan bir krsmı da ken· 
disi gibi perişan vaziyette giyin· 

mi' görünüyordu. 
Umumi parka geldi. Kanapeler· 

den birinin üzerin.de bir kız oturu· 
yor ve gazete okuyordu. Amotd. 
bundan para dilcnmeği dilşür.dU. 

(Devamı 1·nr) 

Kabul edllml§ blr kanunla Sıhlyc 

VekUleUnlzde Alıkarada Tıp takUlt . 
aini t s etnıek Uzerc.Jır. Bu mUcsse. 
•YI lnırup iıılettiktcn sonra pek tabi! 
ohrnk Sıhhi.} e Vel:G.le!.1 de bunu Maa_ 
rlt \"e lllı ne \ recekUr. Dl~cr !a. 
ktı teıerl c!e imltft.nlarm hasıl oldukça 
teıık!l o!ullD.rak Ankarad'I. tnm bir 
Univ rslte kurulacnl tır. ÇlinkU Tilrld. 
yenin mcrktz.l ~3:ehlr olan Anltarn 
aynı zame.ndıı TUrk kUltUrünlln de 
Dl"rkezl ve b33şehrl olmalıdır. (Brn\"o 
• teri, alk!JlBr). 

grıptcn, Hreıııden lı:ısla olılıığuııu p.ıı·sn ~npsııı, lıcrlı:ııı~ıi hir ıııe~ıc~ı·I _.:ı__ _1 cek lan H :ı......,.· 
o) euırcrc~ ıunun çın utçN c nr· u u c er<;c e sın, ııı ı:ı,et gunuıı . . . "ı.. •· ı ı · b" ı ·ı·k d 1 ·ı · · manyö.WUı g\;4c o aı.,.,iıs.ı !!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~! 

rılıın p:ıranın çok oz oldu~unn ışııreıı' biıincle tınıı ol:ıc:ı~ını ıınutınumı. tı:ı.~ devı. namıle mar~ 120 kılo-

Talebe malcyajma rellnce, htplnlz 
gör1lyonunus. lıeıı bu mevzularla çok 
&llkalıyrm. Hattl bıı.zılarmın kanaa. 
tlllce belld de §tddeUlyfm. Bu l11t.en ha. 
lıerim 10ttu. Doktordan rie& ederim. 

etti. {Bnn o seslcd ve ılkı~loı) Esa!;cn bu lu.t pehlıva.n Katsem ıle Bursaya. 
KiTAP PAfü\I,ARI ''nzife nldıJ!ı rnzireleriıı basında 1ıc· I gidece~c ve or::.::a TUrk gUre,ı;;i. 

Sezai (Kütnlıl.1), ilk tedri~:ıı ll~ll- ı:r. Hu vazıyet kurşısınıla ucme1' İS· !erile knr~ılaşacaktır. 
liine temas l'deı·ek bu şekilde nıt'l..- ll'nıi~oruın ki kızlnrıınız lnh~il time- -----.....,..--------
tcbe clc,•am eden çocukl:ırın lıirçok 1 ~in, elsin, eıı ~ül.:~eAini yapsın \'eni- 1.:ızlnr ii1crinde bu tC'lkini ~·apnın!.ını 
muşı.ııllerfe knrşıloştıklarını, kilap 1 h:ıyr.11<' rle endrt e\•ll'ıılııu istiruıe İ!itedi \'l' l.:ızl,_rııııızın bir ı,:o'\ J.;fitii 
paralarının cok fazla olduıtunu, ilk( ellir~in.• muerolardan bu sıyl'de uzııklaştırı
rnektcp kitaplarının bugünkü fiyatla· Sthinıe Yunus listltrde nL:lletin l:ıbilcceklcrlni be~·on elti. 

Mezarlıklar müdürlüğü için lüzumu olan ve hepsine 1350 Ji. 
ra bedel tahmin edilen bir tane karos~risiz ş'lsi ve moför komple 
otomooil açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Le\·azını 

Müdürlüğiinde görülebilir. İstekliler 2400 sayılı kanunda yazılı 
vesika ve 101 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu· 
bile beraheıt 29-5-939 pazartesi günU saat 14 buçukta Dainıi 
Encümende bulunmalıdirlar •. (3389). 
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tobüs davası' ·tt~Jlts- ~~~~!~j 
Üddeiumumi, Ostündağrn ~kar~ me~~Y~.!_~~.:.. 1 Galatasaray 

cezalandmlmas~m istedi At yarışları ve tenis müsabakala;-ı 1 Mü~b:~~~b~~~fta 
Futbol maçlarmdan ve diğer spor hareketlerind1n başka büyük c. :f~ .~ · yapılıyor 

Sri mezarlık ve Sürpagop ile takip edilen bir hareket oluyor 
da [ J b k [J Ankara, (Hususi muhabrimiz 

1 ~ VQ arına Q a l l yazıyor. -Yüksek Yanş ve Islah 
nk,ra · · · • C h · · t t 
bteldi' 25 (Husust) - Eski vali müdürü Hüsnü Keserollu, varidat cn~u~e-~ını~. um ~rreısı ~me 
•ri Ye reisi Muhiddin Oı>tündaA müdürü Neşet Turgayın da 240 ıncı İnonunun yuksek hımayelerı al. 
l(111~d&§larının otobüs :rolsuzh$ı madde ile tecziyeleri talep ecliliyor· tında tertip ettiği at yarııları bil. 
ıı e,, a:ı davaınrına bugün öiUe· du. yük bir hararet ve alaka ile devam 
lııde ~ tenıyjz dördüncü ceza dal· Reltı, maznunlara mOdafaa yapıp ediyor. 

).(llhfd e"anı edildi. yapmıyacaklarmı sordu, onlar da •. .. •• 
ltıı din ÜsUindaA ,.e Ekrem mildaCaalannı hazırlmak için mu· Son koıularla uçuncu haftasını 
rıe~:~ "e avukatları Kenan Ömer,. hakemenln tehirini istediler. da bitirmiş olan ilkbahar at yarı§ 
~~tll •lrnı,lardı. Reis, asri mezarlık davasına de,•am Jarı her mevaimde olduğu gibi bu 
l>1e h leçen celsede istinabe ım· edilecdlni söyliyerek Muhiddin Üs· mevsimde de, milli kiline maçları, 
Uerı:lunup ifadeleri alınamıyan tündaA'a hitaben: mekteplilerin özlü apor hareketle· 

c ~at ~(~deleri okundu. Bir bu· - Kemal ve Ali adlı iki zatın mu· ri hülba bütün spor çahımalan 
l ııoııs a ar sürdü. Şahitlerden hnmmln oldulunu bildiriyorlar. As- h~ricinde a n bir alaka ile takip 
~llıad rnernurlanndan Razi bu- rı mczarlılın mübayaası 193• mart y 
ı da Ct;:1ndan, Behçet öz hakkın . ayında pazarlık sureti)·Je yapılı)·or. e<lilen bir hare~et oluyor. . 
Q 'ı'aı CtkmadıAından, Ahmet E- Bu muhammlnler 0 vakitler vazife Her hafta bınlerce, on bınlerce Teni.<t feşvih" müsa 1ıa7uı1arrna girenler 

~nda~~n da Amerikada bulun· gOrilyorlarmıf. Bu mezarlıAın kıyme· meraklıyı bir araya toplayan at yecanla takip c<lildi. 1,42 dakika. 
~l l<ena rad0elerl ahnamamııtı. A· tini bu zatlara niçin tahmin ettirme· yarıglarının bir spor hareketi 01. I da nihayet bulan yarışı bir &Ürpriz 

"1)'11 ı. n mer, Raı:lnin bu hl dl lz d ba k b" k h · t d"" d T k · · ~ b llOfan ad ld 11 ki n • maaın an t a ırço ususıye - olarak un arın omurcu ısmın 
lr am 0 ueunu, es üstün dal JU cevabı ,·erdi· d 'h • k d ı · · · -· ·· oı Jlolls olan bu zatın şimdi na· .. · D leri de var ır .• Genç, ı tıyar, ço. de'ki tayı ·azan ı. kıncılıgı Or-

tııı da b - Bu işi cıncilmen yapar. osya· b" 1 • b 1 k 1 b 1 k b' k ·· ·· ül"' ğ"' d D ' ld llha1c1c,k ulunamndığını sordu, ve ların tetkikinden de anıa,ılacaaı veç. cuk ın crı u an a a ~ ı . ır se. ne , u~unc u u. e ınç a .ı. 
ll•be aurette htıklmler heyeti hile bu zatlar tehir dahilinde yapıla· yirci ve mera1tlı kUtlesının koıu· Bu koşuda mlişterek bahıs oy. 

Ilı bu 0•uretfyle ifadeleri alınamı- cak fstlm14kAta kı:rmet takdir eder- lar münasebetiyle hipodromda top- nayaolar: Tomurcuk'un ganya • 
, 1-rarı;dşaahldlln evvelce m

1
nre

1 
tıış. ler. Belediye hudutları dahilinde )"a· lanmaaı, mü•terek bahis kişeleri nmdan 455, plli.sesin.den de 315 

'lllrıı. n a ınan iradeler n n O· ı h ı l i . :r · · • 
t: sına ka dil B il d pılması lAıımı;e en ta m n er ya 1 önündeki bir arı kovanını andıran kuru§ kazandılar. ornek'ın plbc· 

de 0ı. rar ver er. u 8 e- parlar. Halbuki asri mezarlık beledi· · ı b"lh · · 
ti ı .. 1 "Unduktan sonra, vakit geç· h d 1 h . 1 d ld 11 ndan f devamlı faahyeti koıu ann ı as· lerı de 335 kuruş verdı. 

• il ceı . . )"e u ut arı arıc n e o ueu fl . .ı üÇONCü KOŞU l sey~ niha)·et verıldı. bu işi encümen yapmıştır. aa göze çarpan tara ar""ır. . . 
Ôlıede KiNCi CELSE Bunun fizerine iddia makamı: Modern teaiaatiyle bat ıehrın 1800 metre mesafesı olan bu ko. 

~. l\eıs n .... sonra celse 14•3o da açıl· - 'Ostündal, benim )•ııptılım bil- en güzel eserlerinden biri olan §e- şu dört daha yukarı yaştaki yarım 
"'~ ... aznunlara bu şahitler 1 dl . ı h · · k 'kl h 

a lda bi dl ' . 1 1 tün iş hanleden lbarett r, )Or ıır. hir hipodromu aynı zamanda er kan tngılız at ve ısra ara ma • •in r yecrklerı o up o m:ı- 1 · l ı · . 
~ ı &ordu. ~nnunun beled ye .reıs e~ ne 'e ,a. pazar eünil ideta bir moda meg. sustu. Koşu Ceylan, Nazlı, Olgo, 
Q ~~lddtn Ostündal Ahmet Emi- lıtere tahmil hetktilkRı '"01ııreıedr mn- heri halini de almaktadır. Alceyliin, Frig, Mahmure, Lüks-

ldesı 1 • 1 ıtımdur. F,Aer a aten ş sa ece se· . .. 
1 

k : M · · d 
tırjlntın ~ ? gazetelerde. yapı a~ len klllıllan ha,·aleden ibaret ise Ankaranın en cazıp ;~ gu~e ı. bar ve Bıntepe, esut ısmın e 

' trın k l_nı oldulunu '~. moreı böyle valllili kim olsa yapar, dedi. yafetleri, en son yenılıklerı her doku at ve kısrak arasın.da ya. 
ltrı tndısine sordulu butiln su· · · k 1 d ö k · ld 

it Lırll . hu )'azıl:ırdan cıktılııu, böy· A nıkrıl Kenan Om er bıınn cevap zaman ıçın oşu ar a g rme ım· pı ~· • • • . v 

~Ilı ıradenin kendisince mutebeı ,•ererek OstfindaAın \•azi(esinin e'·ra· kanı vardır. Çıfte bahsın bırıncı ayagı bu 
~~~ac:ığını söyledi. kı ha\"nle. olma.k!a her:ıhcr ? za~an· • • * .. koşuda olduğu için bu ~o~ulara 

ili rıı SC\·cncan, bu şahlllerln ki· !ar brle<lıyc reısı, Yn_ıı, parlı başkanı Koşuların cazip tarafı muşterek oynayanlar çok heyecanlı ıdı. 
'le ba il ltı:ızurlyetinden, kimisinin olduğunu, !'lpor fşlerıne ~e _Laktıf;ını bahistlerde çifte ve ikili bahis o. Yarışta meraklılar ve bu koşu 
~~tı h~'ııtlrnselerln aleti olarak. ,.c söydletli ve l~ı.ı ~alda~ !~~~~~ş~~; :~:: yunlarıdır. İki ko§u arasında yapı- ile alakal !ardaki heyecanı en son 
trd ~ seıerin tesiri nltında ıra de sın a mesu ı) e ca b" k d bi k k k'ld 

t ~· 111lcrj · 1 1 d . . •nnın da hnv:ılcdl'n lbnret bulundu- lan çifte bahislerle ır O§U a • kerteye çı araca §e ı e cereyan 
, 1111 b nı, bunları k:ı ıu e enıı) C· • • • k h 1 . . . •. d led 

l,10 lldirdi Bundan sonrn hakin :Junu, mesuli)·etln siyası ve ııi:ırJ , rinci ve ikıncı gelcce ayva.n ar ettı. Bır haylı muca ~ en sonra 
··~d11l• hitaben: 'llnll o'mcağtn~ 'ğôre blfra'att ''inmhrr n il'zenne tertip edilen ikili bahıslerl günün favorisi o1an B jntepey,i gıe. 

l"tce~ · To11hkikııtın tc,•sli için bir dı hiç bl~ln ~ut ...ınw.ı.-dıtuu \:>!n'terce bıerillrlryı daldkalarca he.1 çeh Alceylanın birinci gelmesiyle 
' t ~nız vnr nıı dive sordu. O~tün "!öve cttı ' ·e: k yecan içinde bırakır. Beklcnmiyen nihayet buldu. Nazh ikinci, Binte· 
a ' lltndi . • . .. - . Müekkilim sadPce bir evrn ı 1 "f 

ııı..,. sıne atfedilen bulun ıcra - · . . 'n d k d" • <lfi · sürprizler, küçük kazans ı çı te pe de ancak üçüncU oldu. 
hı e ınesur t· b" b" r ceva havale etmışltr. ura a en ı~ıne . ~k 
nı "erd ·ı. ıyc ın ~rer ıre 1 11·,·etl mucip bi~ hal l"Oktur, ve ikili bahisler etrafındakı alcı. a. Müşterek bahiste Alceylina 

aı 1öını ,.e vesıkalarla da s şen me~u " 1 • 
'ttıiQıni ·· 1 d" derli yı her zaman için fazlalaıtırma t· Ganyan oynayanlar 405, plasecı . aludd . soy e ı. • • 11 

11 eıuınumt muavini Halis Çnn- Jliıkimlcr he)•eti, hu hususu tetkık ta ve bu oyunların merakı arını ler de 125 kuruş kazandılar. 
lı!]~~Yııta knlkarıık iddianamesini için müzakereye çekilıli. 10 dakika da her hafta hissolunur derecede Nazlının plasesi 145. Bintcpe. 
l!u j . sonrn celse açılınca nsrl mezarlık arttırmaktadır. nin plaseleri de 120 kuruş verdi. 

hafta ko§ulannda Gazi koşı•sunu 
koşacak hayvanları teşkil ediyor. 
du. 

Bu 6ebeple, çok iddialı ve o niı:~ 
b:tte de heyecanlı geçen yarı: 
sonlara kadar 6ıkı bir m ücz.clcl:! 
halinde devam etti ve 2,12 daki· 
kada bitti, 

Birinciliğ i Karanfil, Yılm:ı.zka . 

ya ikinciliği, Papağan da ü~Jr.cü 
I:.:ğü kazandı. 

Kaarnfil günün · karosi olduğu 
için fazla bir şey vermedi. Bu 
hayvana ganyan oynayanlar 140, 

plaseciler 115 kuruş kaza.ndı1ar. 
Yılmazkayanın plaseleri 140, Pa
pağanın da 150 kuruş verdi. 

IKtLt VE ÇtFTE BAHiSLER 
üçüncü ve dördüncü koşular 

arasın.da Alceylan - Ceylin çif. 
tini bulan çifte bahisçiler verdikJe. 
ri bir liraya mu'kabil B<O kuruş 
gibi oldukça iri bir para kazandı. 
!ar. Fakat günün en yüksek ka· 
zancını dördüncü koşuda Cey. 
lan - Ceylantek çiftini bulanlar 

1 
kazandı. 

GUzet f>lr kotu yapan ou liay. 
vanlar kendilerine oynayan ve 
tahminlerinde isabet edenlere bir 

liraya mukabll 94 lira 50 kurue 
gibi fevkalade bir para kazandılar. 

Yarışlar gelecek pazar yine şehir 
hipodromund deva m edilecektir. 

A. CELAL aQ h ddıaııamede Muhiddin C:;tün. mevkilnfn belediye lıu<lutlan <lulıi · DöRDONCO KOŞU 
ıın hakkında isnat olunan her su· llnde olup olmadıAının tahkiki için Son hafta koşuları . f _.ı h" Tenı·s teşvı·ı{ manı'aları 

' Uktıkt · · ı 11·111 bl t • . Bu kocıu 939 senesı zar ııı.ua ıç ·tşrih ,.c kıınunt ınnhıyetlerı lstnnbul mildde umum lrr; ne r ez Milli Şef İsmet tnönüni.ın muh- ;ı •• 

!:ı ııtlar Cdllerck, suç tc~kil cımediğı kere ~·nzılmasına karar ,•erlldliU teb- fkalari le birlikte şeref koşu kazanma.mı§ . dort ve daha Tenis Ajanlığı taraf ndan ter· 
c le aa cdilen fiillerin ne sucrll<' !iğ olundu. _ tere~ re_ ı Y 

0 
haf· yukarı yaştakı halıs kan Arap at tip edilen Bölge Tenis te§vik mü. 

Beden Terbiyesi İstanbul fut • 
bol ajanlığından: 

21.5.939 Cumartesi yapılacak 
maç: 
TAKSİM STADI: 
\ "cfa - Fenerbahçe Saat 17,30 

hakem İzzet Muhittin Apak. Yan 
ha:temlerl Halit Galip Ezo...U ve 
• Tccdet Sezen. 

28.5.939 Pazar gütıU yapıla • 
cak maçlar : 
TAKSİM STADI: 
Galntasarny - Demirspor sa. 

ıt 15,:30 hakem Adnan Akın , yan 
m~emleri Şevki Çanka ve Srt.kı 
E:yar. 
BJtiktaş - Galatasaray saat 

17,:;J hakem Nuri Bosut. Yan 
'la~emleri Şazi Tezcan ve Tarık 
Öze:-engin. 

['EREF STADI: 
I'~ykoz - Kadıköyspor saat 

15,~0 hakem Rıfkı Aksay. Yan 
·ıal.~mleri Fikret Kayral ve Be-
~ir E:kan!ı. 

Anachluhi.,,arı - Beyleri>eyi 
ıaat 17,30 hakem Sami Açık • 
.. ney , yan hakemleri Necdet Ge
zen ve Selami Akal. 

İngiltere • Romanya 
ltalyanlarla berabere kaldık • 

tnn sonra Yug oslavyada 2-1 
mağlQp olan İngiliz futbolcuları, 
evvelki gün Bükre§te Romanya 
milli futbol takımıyla karşılaş • 
mışlardır. 

Bu m açta İngilizler 2- 0 ga • 
lip gelm i§lerdir. 

Gü&·eşçiler Ankaraya 
gitti 

Anknrada 27 ve 28 mayıs gün.. 
lerı yapılacak olan Türkiye gü • 
reş birinciliğl!le iştirak etmek U
r.ere İstanbul gUreş takımı di!.n 
şehrimi7 1 en hareke~ etmiştır. 

Sa imh. reisliği altında Anka • 
raya g'ün güreşçiler §Ulllardır: 

Mehmet Çoban, M•..c-t::ı !a, Ahmet, 
Yusuf Aslan, Kenan, Adnan, 
Vnht!l·f.t ın, İzzet, Halil, Şevki, Ha • . 
yım. Faik , Mehmet ve HUseyin. 

'. ı · . '-'ışının 
• • re ısı 

~ah cıı'·k~ı cltiaini Hmt bir eşkil<le ~ - Bundan sonra Surp~fiop ~eı?rl~gı verdıklerı at yarışl~rı_nın 5 n ve kısraldara mahsustu. Yarış, s a bakalarma buhnfta başlandı.Ka 
~tr 511 ıJıyordu. nunl:ırla beraber rlı· davasının muhakcmc~ınc ı.:cçı~~lı. t~· ta koıutarı da ~n binı aşan mua~- ifte bahsin ikinci ayağını te~kil labalık bir halk grupunun iştir8..k 
t 1,, but delillerine iktirıını knhul lilndıığ dııhillye<lcn nltiyele gonılerı- zam bir seyircı kalabalığının o. ç .,,. . . k l"k 

1 
ldu Heye ·•• .. b k 1 •. 1 h Geçen hafta yapılan Yedinstvo 

., ~ııın .• . .,30 - h k 1 t . ettıı:;ı ıçın ço a cı a ı o . - ettıgı muea a a ar guze ve eye. ş· r --ı- ş· 
1
. ·~o . ., euılen 7.g maddede ~ , len bir kararnameye l(ore are c .e · nünde ı-ok muazzam bır program C 
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Klüp idare heyeti 
larafından boykot edildi 

l ' lu <28 inci madılelcrle Muhiddin ligini bildirdiği için burada kendısi· 1 d ~ lml'•tır canlı bir ko§udan sonra ey an cakn. r geç~:·. eral ı arınd.~ ~.car· ı el leyhtarı bazı seyircilerin t.afkın-
ndııQı 11· d hl b' uli . lin teveccüh et· a tın a yapı :ı • birinci geldi tıı ıp ettıgı maç arın omı ına ı l kl k b l d b lGıurn n tecziyesi isten ıyor u. ne c .'r. ~es. ~ed ' <l 11 lb ,. . Pazar günü oynayan Vefa. An- • • · "k" • y ld d .. . .. . ı . anna mu a e e e en ve u 

~, tı•· u muhakeme kararının bıı· miycceğını ı<ldıa e ıyor u. n u ... ı . . . . .ı Ceylanıtek ı ıncı, ı ız a u. ve fınal karıılaşmaları onümUzde. · ·-..:ı 
1
. h kk d t k"baL 

"raı . d k k .. .. al"'.I seyırcılerının ~c 1.• • • ru""'en po ısçe a ın a a l 
Vi) ter tırında müstakil suc olarak do5yaılııkl knrnrnamc ı;urelııı c ·cn. aragucu m :ı • ~üncü oldu. Mü§terek bahiste ıı;ı hafta 19 Mayıs stadının tenıs t b 
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lıtı rı ilen rııı ve hnrekellerdcn lıazı. clislne lehli~ edilen kararnamede bu· at kocıularında bulunmaları temın 1 c ı~ anyanı 260 pla"seleri k tl d l kt ,.. t• t! u unu an e a ıyc up erın. 
ın A :ı • ey cının C 0 : .arın a yapı :ıca ır. J."\ C ıce • .:.ıen Şişlinin reisi Gevrekyan, ay. ırı diğer sübutu kabul edilen ıunmıynn bir fıkra mevcut idi. 11 - maksadiyle yarışın baılama saatı • k" 
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• 

1 
· 360 l • rını a~ğ a a orurn· 

~tın lıircr unsur di~eri oltluAu kimler heyeti Yckiılellen ,·iliıyete leh· b" geri alınmıştı Buna rağmen 21\S, Ceyl~nte 10 P ase erı d 
1 

' • T y y ~ıy · ni kltip idare heyeti tarafından 
J 1

11 edılı) ordu !iğ rdilcn knrornnme suretindeki ııy. ıraz · aktinden l"'.O'k YıL:lmn da l 55 kuruş kazan ı ar. EK ERKEKLERDE 6 ay boykotla t ecziye edilmiştir. 1 dı~ · · · · ıı hipodrom muayyen v :ı BE~tNCt KOŞU Ahmet Galı" be 6 O 6 O ,."ı"that 1:ıt ""nrnedc Muhiddin üsıünda!ı:ı rılıAı anlıyııbılm«-k ıçın ası arının 
1 1 1 

d 
1 

- -J • • • • m 
11 'd ıten iki suçtan d:ı bernati is· celbine karar ,·erdi. Her üç muhak_c· daha evvel merak ı ar a 0 maga Günün son yarışı üç yaşındaki Ahmede 6-0, 6.3. Hüseyin Ccv-
,/~tdu, meyi 23 Haziran cuma gününe lıılık ba~lamııtı. . li halis kan İngiliz tayları ara· dete 6·2, 6.3, Ni§li AIAett ine 6·0, 
~lu Ekrem Se\'cncan, feıı elli. Başvekil D~~tor .. R~fık Sayd:~· :ı~da yapılıyordu. 2000 metre mc. 6.0, Orhan Takiyc 6.0, 6·0, Alber. 
........::::::: Hariciye Vekıh Şukril Saraçogl:.ı safesi olan bu yarışa Karanfil, le - İzzete 6· 3, 3 .6, Cemil -
ev ,. · d ve birçok mebuslarımız da koşu- Doru Kurt, F . a • Fame Kayar, Çımr.ya hükmen, Derviş. !1uhtara 

... azım Amirliği Satmalma Komısyonun an lar<la hazır bulunuyorlardı. Papağan, Yılmaz'kayar Sifkap, . 6·0, 3-6. Kerim - Taimeye 4.6, 

B1RlNC1 KOŞU Batray, Ece ve Oya isminde on 0.6, Alil.ettin Permihe 6·3, 6. 1, ıı~41220 adet limon alınt..caktır. Açık eksiltmesi 29-5-939 
~o tesi günü saat 15 de Tophanede Levazım !mirliği satmalma 
~a :Yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli ~l lira 11 kuruştur. 
tı 17 olu cihetinin ilk teminatı 92 lira Rumeli cihetinin ilk temina. 
thı k 8 lira 10 kunı3tur. Şartnamesi Ko. da görülebilir. lst~klile. 

anuni vcsikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmelerı. 
(668) (3305) 

*** 
"~ 

ı ll'ı ~vOQ adet sak:ındırak kayışı ve 5000 adet sn.kandırak düğme. 
1' 

11
lcc..hhit r:ım ve hesabına 29-5 939 pauırtesi günü saat 14 

.... a,ı r>hanecıc levazım amirliği sntmalma komicyonunda pazarlık. 
·İtıa~~a<'_a 1:;: .ır. ~Umuncsi K-0. d a g örülebilir. lsteklilerin kati te. 
~ h~rab:::r b~lli saatte Ko. na gelmeleri (3672) (687) 

1 . 

Günün ilk yarııı Uç ve daha yu· tay iştirak etti. Ahmet Mithata 6.4 - 3.6 4·6, 
kan yaıta ve 939 senesi zarfında Bu koşuyu J:oşan tayların uyan· Orhan Nişliye 1. 6 - 1·6, Orhan 
kazandıkları ikramiyeler yekunu dırdığı alaka ve yarışın yarttığı Hüseyine 3.6 - 1-6, Oberle, Ce. 
600 lirayı aşan halis kan İngiliz at heyecan seyircilen·ı n ve meraklı. mile 1.6 - 0·6, Oberle - Dervi. 
ve kııraklarına mahsustu. 1400 ıardan daha ziyade at sahipleri a- ıe 1·6 - 7 .S - 2.6, Allettin Ke· 
metre mesafesi olan bu yarışı üç rasmda hissolunuyordu. riine 4-6 - 2-6 galip geldiler. 
halis kan koştu. Çünkü koşuya iştirak eden bu TEK KADINLAR ARASINDA 

Yarış herkesin tahmin ettiği r.i- taylar ilkbahar at yanşlarının altı Adalet Ridele hükmen i:alip, 
bi Sait Halimin Sund and air is. 
mindeki güzel kısrağının birin::i 

gelmesiyle nihayet buldu. . . 
Diğer hayvanlardan KomısarJ 

ikinci, Taı Pınar oa üçüncü oldu. 
Bu koşuda Suna and aire' ganyan 
oynayanlar 105 kuru§ kazandılar. 

iKiNCi KOŞU 

Bu koşu, üç yaşında ve ıimdi~c 
kadar hiç koşu kazanmamış halıs 

lict~·~6....s_933 t arihinde An':aradan ve 27--5-939 tarihinde kan Arap taylara mahsustu. 1200 

.\tıka 11>~ada:ı h:ırcket etmek Uz: re Haydlrpaga - Ankara ve metre me~afesi olan yarı1a sıra· 
ttı.11.n .. :a - fuyjarpa~a arasında 3005-3006 numralı glindelik siyle Bora. Önal, Dinç, Tomur. 
~ bir yolcu ltatan işlcmcğc ba.şlıyacaktır. Bu tren Hay. cuk. ?rnuk isminde be13 tay i ~ti. 
\'e ~ dan 14,05 de hareket ile saat 6,55 de Aııkaraya varaca.k rak etı. 
ll'ta ~saat 16,42 de hJ~et ederek 8aat 8,20 de Haydar. Hemen hepsi de az tanınmış olan 

Ya. Y&raca.ktır. (3635),,...- ' bu tayların )toıusu büY.lik bir he-

Toscr McHihata 6. 2 - 6.4 galip 
gelqiler. 

ÇiFT ERKEl~LER KARŞI· 
LAŞMALARINDA 

Çift e rkekler arasındaki karıı· 

la~malarda: 

Ridel - Ahmet çifti Orhan -
Galip çiftine 6.1 - 6.1, Cevdet -
Semih, Muhtar - Hüseyin çifti. 
ne 6-8 - 6-2 - 6.3, Kerim -
Counnman çifti Niıli \re Taime 
çiftine 7 .9 - 6.3 - 4.6 galip, A
liettin ve Derviı çifti de Mitbat 
ve İzzet çiftine 9-11, 6·4, 7 .5 galip 
geldi. · 



Kendinizi iişütüııc·e baş , .. uracağınız ilk tedbir 

• 1 
ALMAK OLMALIDIR 

GRIPIN Bel, sinir, romatizma ağrıla
rında hararetle tavsiye edilir. 

~ a1gmlrtma. baş nezıestne Te ı!ffer hez1elere, grıpe, kı
rıklığa, UşUtmekten mUtevelllt bUtUn ıstıraplara karşı bllhas

ıa müessirdir. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her ferin taklid Te benzeri 
vardır. GRİPİN yerine başka bir marka verirlerse 

~&Jetle redd~i.mJD11il•ı~ı-.11-.._ ......... ....,_. ..... ~, 
•ı __ _ 

Gayrimenkul sahş ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı DirektörlUğUnden : 

Bayan Hatice Saime ile Bay Ahmet Atıfm 24205 hesap No. 
sile ~ığımızdan aldığı (750) liraya ka1'3ı birinci derecede ipo. 
tek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan ta
kip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı 
maddesine göre satılması icap eden ErenköyUnde Göztepe ma. 
hallesinin eski GQztepe yeni Yeniyol en yeni Çemenzar sokağın. 
da eski 15. 16. 22 yeni 11, 11 No. lu bağ ve tarlası olan ahşap 
bir köşklin tamamı bir buçuk müddetle açık arttırmaya konmuş. 
tur. Satış tapu sicil kaydm.a. göre yapılmaktadır. Arttırmaya 
girmek isteyen (312) lira pey akçası verecektir. Milli bankala. 
rımızdan !birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bü
tün vergilerle belediye resimleri ve telllliye rüsumu borçluya 
aittir. Arttırma şartnamesi 2-6-939 tarihinden itibaren tet. 
kik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulun. 
durulacaktır. Tapu sicil .kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartna.. 
mede ve takip dosyasında vardir. Arttırmaya girmiş olanlar, bun. 
la.rı tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her 
§eyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 10-7-939 
tarihine müsadif Pazartesi günil Cağaloğlunpa kain Sandığın'._ıız
da saat 10 dan 12 ye kadar ~apılacaktır. Muvakkat ihale yapıla. 
bilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden 
gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş 
olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kal. 
mak şartile 25--7- 939 tarihine müsadi! sair~ aynı mahalde 
ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri. 
menkul en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyan ali.kadarlar ve irtüak hakkı sahipleri. 
nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarüe dair iddialannı ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bera.. 
ber dairemize bildirmeleri lizımdır. Bu suretle haklarını .bildir
memiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasınöan hariç kalırlar. Daba fazla malümat al. 
mak isteyenlerin 938/ 917 dosya numarasile sandığımız hukuk i3-
leri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

• • • 
DiKKAT 

•.• Yatak, yemek ve çalışma 
odaları ile salon takınılan 
velhasıl her nevi mobilyalar; 
BAKER (Eski HAYDEN) 
mağazalarında teşhir edil. 
mekte ve her yerden ucuz 
fiat ve müsait şartlarla sa. 
tılmaktadır. 

Dün ve Yarın 
T ercume külliyat 

1 

Sallş yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-1 O kitaplık birinci sen 
Numara Kurm 
l Saf o 100 
2 Aile Çemberi 100 
a Ticaret, Banka. 75 

Borsa 
i Devlet ve ihtilal 75 
5 Sosyalizm 

75 1 6 J. Rasin külliyatı 1 75 
7 hçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta Iaşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı D 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 
\ liraın ayda birer lira öden. 
nek Uzere dört taksite bağla
nır. 

SAHlBl : ASIM US 
Neşriyat Müdllril: U. Ahmet Seuengil 
Basıldıtı yer: V AKIT Matbaası 

1 Harici Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu ilAnları 1 
... 

Muhtelif mahallerde 11 adet benzin tankı yaptırılacaktır. Ke-
şif bedeli 121142 lira 82 kuruştur. İlk teminatı 7307 lira 15 ku. 
ruıtur. Kapalı zarfla eksiltmesi 2-6-939 cuma günü saat 15 de 
~~-M. V. st; '.A.lY!Co. ~a yapılacaktır. ş&.rb:iaıneai 610 
kuruşa Ankara.da Ko. dan alınabilir. Ekslitmeye gireceklerin iha. 
le gilniln,den bir hafta evveline kadar Hava müsteşarlığı altıncı 
şubesine mUracaatla vesika almaları şarttır. İsteklilerin ilk temi. 
nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Ankarada Ko. na vermeleri. (1012) (3345) 

.. * * 
lzmirde yaphnlacak bir hangarın şartnamesi tadil edilerek 

yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 134012 
lira 30 kuruş, ilk teminatı 7950 lira 65 kuruştur. İhalesi 2-6-939 
cuma günü saat 11 de Ankarada M. 1\1. V. Sa. Al. Ko. da yapıla. 
caktır. Şartnamesi 672 kuruşa Ankarada Ko. dan alınabilir. Ek. 
siltmeye gireceklerin ihale gÜnünden bir lhafta evveline kadar 
Hava müsteşarlığı altıncı şubesine müracaatla vesika almaları 
şarttır. İsteklilerin ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar Ankarada Ko .na vermeleri. 

(1013) (3346) 
.. * .. 

Muğla garniwnu için 85000 kilo ve Milas, Küllük garnizon
ları için 75000 kilo ki ceman 160.000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri 2~939 pazartesi günü sa. 
e.t 15 de yapılacaktır. Muğla garnizonuna ait olanın tutarı 19550 
lira ilk teminatı 1467 liradır. Milas, Küllük garnizonlarına ait o. 
lanın tutan 17250 lira ilk teminatı 1294 liradır. Teklif mektup. 
ları ihale saatinden bir saat evvel verilmelidir. Şartnameleri Muğ. 

. lada Ko. da görülebilir. Kanuni vesaiki haiz olanların Muğlada 
AJJ. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (998) (3300) 

* * * 
Keşif bedeli 161804 lira 82 kuruş olan Ankarada Muhafız 

alayı hayvanları için iki tane ahır inşaatı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmesi 12-6-939 pazartesi günU saat 11 
dedir. tık teminatı 9340 lira 24 kuruş olup şartnamesi 810 ku. 
ru.ş muka.bilinde Anka.re.da komisyondan, alınabilir. Eksiltmeye 
gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad. 
delerinde yazılı belgelerle ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine 
dair Ticaret odasından alacakları vesaikle birlikte zarflannı iha. 
le saatinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti 
Satmalına komisyonuna. vermeleri. (1023) (3675) 

* * * 
Keşif bedeli 80902 lira 41 kuruş olan Ankara.da 32 alay hay. 

vanlan için bir tane ahır in.,aatı kapalı zarfla eksiltmeye konuL 
muştur. Eksiltmesi 12-6- 939 pazartesi günü saat 15 dedir. İlk 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek teminat 5295 lira 12 kuruş olup şartnamesi 405 kuruşa Ankara.-
göstermek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıyme. da Komisyondan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin kanuni te. 
tin nısfmı tecavm etmemek üzere ihale bedelinin yarı.sına kadar minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı belge. 
borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (3670) lerle ve bu gibi işlerle iştigal ettiklcriiıe dair Ticaret odasından 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııl alacakları vesikalarla birlikte zarflarını: ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti stınalma komisyonuna 
vermeleri. (1024) (3676) 

*** 
Demirköy hudut alayı için acele pazarlıkla 2400 lirafık bul. 

gur satın alınacaktır. Pazarlığı 27-5-939 günü saat 11 dedir. 
isteklilerin belli gün ve saatte Vizede Tilin satınalma Ko. Ilfl. mü. 
racaatları . . (1022) (3674) 

~ SATl LARI 
!'fürkiye Şeker Fabrikaları Anon m Şirketinden: 

Toptan şeker satışlarrmız !stanbulda bir tona kadar ~ 
dh:ilmi~r. En aa. bin kilo f{rlstal veya kesme şekeri alJ1lll 
isteyenler, 1stanbul - Babçekapı, Taş handaki satış biitO' 
suna doğrudan müracaat edilebilir. 

Kristal Şeker Kilosu: Kuruştur. 
Kesme ,, ,, : 2 
~ ~ 

-inhisarlar u. Müdürlüğünden ·: ·. 
Cinsi Mikdarı Muham. B. 

·ıı 
% 7,5 teminatı Eksiltıne~ 
Lira Kr. Şekli ve salltl Lira Kr. 

277.50 Açık Ek. 14 
705.- Kapalı Z. 15 

Er.ıaye Tank 3 adet sif 3700.-
" ,, 10 .. " 9400.-

1 - Şartnameleri mucibince 13 adet Emaye Tank hizalarılld' 
gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

ır - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme 5"' 

atleri hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 2/VI/ 939 Cuma günü Kabataşta Levazım Ş1l' 
besi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

~ 
IV - Şartnameleri her gün sözü geçen şubeden parasız olar;. 

alınabilir. Münakasaya iştirak edecek firmalar fiatsız fenni te . 
liflerini münakasadan bir hafta evveline kadar Müskirat Fabr; 
kaalar Şubesine vermeleri ve teklülerinin kabulünü mutazamlll 
vesika almaları lazımdır. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 gil· 
veıı.me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede~ 
cek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline yani saat 1 
de kadar mezkur Komisyon Başkanlığına mkbuz mukabilinde ve· 
rilmesi lazımdır. 

('f. 75 VI - Diğer eksiltmeye girecekler tayin edilen günde ıo ' 
güvenme paralarile mezkur komisyona gelmeleri. (2654) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
eksiltme komisyonundan : . 

Bakırköy akliye ve asabiye hastahanesinin yirmi sekiziI1~1 

pavyonu için lazım olan 4774 lira 46 kuruş keşif bedelli kalori· 
fer malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur. · 

1 - Eksiltme 27-5-939 cumartesi gün üsaat 12 de Cağal· 
oğlunda Sıhhat ve İçtimai muavenet müdürlüğü binasında k\1' 

rulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - l\Iuva.kkat garanti 359 liradır. İstekliler şartname, kC· 
şü ve buna bağlı diğer evrakı her gün komisyonda görebilirler. 

3 - İstekliler 1939 yılı ticaret odası vesikasile 2490 sayıll 
kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti msJc .. 
buz veya banka mektubu ile birlikte buna benzer malzeme ver: 
diklerine dair dairelerinden alacakları vesika ile birlikte belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3327) 


