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"\ 
Çemberlayn 1 

Bir kitap neşrediyor 
Çemberl:ıyn, "Sulh için mücndclc" 

isimli kitabını ncşredecektir. Bu ki· 
tnpta iktidar meykiine geldiği gün
den, lngiJfz • Leh ittifakının akdi He 
İngiltere lıüktimetinin siyaseti değiş-

i tlği güne kadar snrfetıiği gayretleri 
anlatacaktır. 

Parti nizamnamesinde tadilat yapılıyor 
Değişiklik Beşinci Büyük Kurultayın tasvibinden geçtikten sonra 

21 azalık müstakil bir grup kurulacak 
___ Genel Sekreter Vekiller Heyeti içtimalarına iştirak edeqek • ı Ankara, 27 (A.A.) - Cumhu- 1 - Nizamname değişmez Ge- (Değişmez Genel Başkan, Par- Başkan lüzum görürse Büyük Ku-ı Program ve nizamnamenin kabuHl 
ıstanbul Belediye- riyet Halk Partisinin beşinci bü. nel Başkan vekilli hakkındaki tili mebuslarldan birini Genel Baş. r~l~ayı dalı~ evvel toplayabileceği ve d~ğ~ştirilmesi Büyük Kurulta. 

• • yük Kurultayının tasvibine azre. hüküm eksik olduğundan bu kıs· kan vekili tayin eder. Genel baş. gıbı fev1calade olarak da toplaya· ya aıttır) . 
sının asr"ı furun dilecek olan nizammane tcidilatı ma yeniden bir madde halinde şu kan vekilinin vazife ve salahiyeti bilir). 4 - Parti mebuslanrun yapabi. 

şunlardır: hüküm konmuştur: değişmez Genel Başkan tarafın. 3 - Kurultay mesaisi baklanda lecekleri işler hakkında nizamna.. 

te b b •• ·· dan tesbit olunur. Genel Başkan da taamül öyle olmakla beraber mede esasen mevcut olan hüküm 
Ş8 USU vekilinin değişmesi kendi istifası yeni bir hüküm o1arak şu midde daha ziyade tevsi edilerek bu mad .. 

Yazan: ASIM US ile veya Genel Başkan tarafından ilave edilmiştir: de aşağMaki şekli almıştır: 
vekilliğe bir başka zatın tayini ile (Büyük Kurultayda memleket (Parti mebusları devlet veya 

ı starıtml fJl'mlnrmm bnUn
ğjı clc.u kimısc nwmmın de· 
~il: linlk gibi, bclcıliyc gibi biz· 

~ fıı·ı 
Oe~ ıı '>nhiplnrl de> ıncmnuıı 

gil, ı · . ka •clcdı) onl ıı el. ııoek fnbrı-
ııı l' l ı,, 1 ' a uıt nsrı fnın yapmak 

• ıı .... 
l'ııı .,,ıı·ıştığ·i tcşchbiisc karşı Iı· 

ı4l'~ılnt· ~u fikri :ileriye siiı•iiyor-

''l <'le~ulatk ekmeklerden memnun '. 
Ilı c knbahnt ne :fırıncılnrın-

r, ll d tı O o :fırmlnrcln çnlış:ınln-

vukubulur.) ve partiye ait her iş görüşülebilir. (Yazısı 6 tncıda) 

Yine bu kısma Hiı1ı:Qmetle Par
ti çalışmalarında daha sıkı ve ya. 
km bir ilgi temini için (Parti Ge. 
nel Sekreterinin ka~ne içtima. 
larına iştirakini temin edici hü
küm konmuştur)". 

2 - Nizamnamenin üçüncü kıs. 
mımn Büyük Kurultaya ait mad. 
desi ufak bir vuzuh ilavesi ile şu 
şekli almıştır : 

, 
Başvekalette tebeddülat yok ' 
Ankara 27 (A.A.) - Ba§vekiletten tebliğ edilmi~ir: 
Hükfunette iki vekilin, değişmesi münasebetiyle lbir lstanbul 

gazetesi Başvekfüette tebeddül olmak ;ihtimalinden bahsetmiştir. 
Vekaletlerdeki yeni tayinlerin sebebi eski vekillerin Parti 

teşkilatında. yeni vazifeler al.malan münasip görülmesinden dola. -
yıdır. Bu tebeddül Parti ve ihUkfunet ~kilatmın ahenk ve vifak 
içinde vazife değiştirmelerinden başka bir şey değildir. 

Bu sebeple de Başvekfüette bir değişiklik ihtimalinin aslı ve 
sebebi yoktur. 

lı~· lıütiiıı mc ele lstanbuldaki 
~Ok. ll. snyısınuı ihtiyaca ni betle 
h.. 0lınnsınclndır. İstnnbulda 
"g(ih Başve'kt1, Ticaret Vel-.~li Cc::mi ile miizakere1eri tal.ip ediyor 

ıl)~ •• 182 fırın Ynr. Ilu miktar 

(Büyük Kurultay dört yılda bir 
defa bir Değişmez Genel Başka
nın göstereceği yer ve bildireceği 
tarihte toplanır. Değişmez Genel "--.. \) t 

ı·~ •tınn indirilmiş olsa hnlk:m 5 1 h h • 
nı·ltıck ihtiyacı gene temin elli· u cep esı 
SlJ· llıuıunln hcrnhcr 57 fırın ek- Ü t fi 1 h • 
• ~iş olnt'nj::,rı için bunlnrın yn- ç bara dl a!1 a 1!1a azık· 
llıı -~ - ..... .,.ur uı.:ı<ü ı uf uıu- .;.-an &!:l.n Q. :ırnzaıanaca 

()U .. :. llıı aycde ekmek fiyatı da Paris, 27 (A.A.) - Matin ga. 
~111'i1lür." zetesinin Londra muhabiri, ln -

Jh_llcıCd.iyenhı n ri fırınlnr ynp- giltere - Fransa - Soyetler Bir. 
'<ll)\: t l" v. 1 . . h kk d ıı eşclılıii ii iı;;hıc fırıııcılnrm ıgı an aşması pro3csı a m a 
b e11So sül'<lüklerl bu fikrin <1tı.· iyi menbalardan aldığı kaydile 

1 a ı-adlknı sckll<lo tntbik•nclen aşağıdaki malumatı vermekte -
~~ ~ 1 • 

te n bil' şey değildir. Hcle<li· dır: 
l'ı ce Yaııılnınk i tcnllcn fırının- Üç devlet arasında yapılacak 

il he ( l\ıı, l' biri on lıcş bin ekmek ı;ı· Devamı 6 tncıda) 
n ..... 11.enğırın göre on be-: 'irml 
~rı r ' .• " 1 11111111 ııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııaı 

la ll'•n ne bütün şehrin ilıu- Tu"" rk _ Fransız 

N afi8, Münakalat büt
çeleri müzakeresinde 

Deniz işlerinin iyi yürümediğine işaret edildi 

Pazarltksız satış kanununun kaldınlması istendi 
Nafia vekili yapılacak işler hakkında izehat verdi 

lıı:ıcı t-Onıin c<lilınlş olacnktır. Ankara, 27 (Hususi) - MU- idaresiz olduklarını söyltyerek, r alınmasını vekilden rica ede-
l"atıta nrruf snyesin<lo ekmek fi- m ÜZ ak ere 1 e rı" nakarn.t Vektileti lıU tçesl görU- 'Almanyaya vapur sipariş etti- rlm ! dedi. Mt'tnaka7cit Vekili Ali Çetm7(Jıya 
lıııı. rıı'lıu lnfünııck imkilm bu· şUldUğli esnada H.UştU Baykır Ier. Almanlar bizim idarecileri- Rasih Kaplan: Memleketin 
ll.ı"~nğı gibi, knlitelcri de ~im· Onümüzdeki hafta ne· kUrsUye geldi. Ecnebi ıncmle- mizin işten anlamadığını görUn- birçok yerlerinde ticaretle uğrn- rine verildiği için halkın neler 
caı. o n.i betle çok yiiksck ola- f f 1 • ketlerde otomatik telefonun ce onları tefe koydular. (GUlUş- şan kimselerin son iktrsadt buh- çektiğini biliyoruz. Bizim en bU .. 
;ır. J ICe enmeSI ÇOk kUVVetlİ gördüğü işleri telefonsuz mem· meler) Çok rica ediyorum, bun- ran <lolayısiyle işsizliğe maruz yUk .derdimiz bu kömUr mesele-

le<:e:lnız bu tc,eblıüstc diişiinü- ' Paris, 27 (A.A.) - Havas lcketlerde halknı çektiği sıkın- elan. böyle vapurları alacak ve kaldıklarınr, malların fiyatına sidir. Paranız elinizde k6mUr a-
l'f~ bir nokta Yar: nu da şch- njnnsınm bildirdlğino göro tıları anlattı. BUyUk şehirlerde sipariş edecek kimseler bu işle- tesir eden mUtavassıtların orta- lamazsınız. Binbir mUşkUIAtıa 
ı,111 c~nıck ihtiyacı için n ri fı- Frnnsız (Uplonıntik malınfi- buna ihtiyaç hasıl olduğunu söy- re ehil olsunlar'' dedi. dan kaldırılmasını, tüccarın doğ karşılaşırsınız!" dedi. 
oın nı- l"npılmca bugiin mevcut linin knnnati, ~~irk - Fran- liyerek vekilden bu işe ehemmi- rudan doğruya fabrikalarla te· Duvarak Sakarya; pazarlık-

tı. tıl'l i ıo;ız nıüzakerelcrinhı önü-l'ırı.ı n sahiplerinin ,.c bn fı- İ yet yerilmesinl rica etti. mnsa getirilmesini, kömür satı- sız satışın tdiğer viltlyetıere do 
h.,.

1
"l'dn "nlıs,nıılnrın ha"'nt .... e müzdekl hnrt.n. bidnyctiıulo d h k 1 t 111 l t 1 d k .,,,. " ., • Berç Türker - Bizde iyi yUrU- şın a er sene va i o an zorluk- cşm n gaze e er e o uyunca. 

ı,.~11'.1.Şetıcrhıc znrnr ,·ermek nıc 'e· ı neticeleneceği merkezinde- l b k t'~ t dbl ı bU Uk bi di dU tU dl '"" 
1 

I meyen deniz işleri olduğunu, ara u sene a ı e r er alın- y r en şeye ş m, -
~ ili~ Şiiııı _ " " " "'"'""'"""" '"'""'"'"' bu işi idare edenlerin, mnnlescr , masını isteyerek: yerek pazarlıksız satışın aley-

4...~.r· le iz İstnnbul helodiycsi, ----------------------- "- KömUr mUbayaası herse- hinde olduğunu, İstanbul, lz-
t tı 1 1 ı.,ltı.ı} rınıar yapmak btiyorsa M ı I et 1 er c e m ı· yet ı· s ı· yas "ı ne şu veya bu mUessesenin em· Devamı 6 tncıda 

r1 .. 1 
nn maksat bugiin şehirde 

lltıhk F V f '>iııe - \•o ekmekçilik ile ge- e o er e a i 1 e 
:~~.:~::k~':;~ı:;~168~fc~:: faaliyete tekrar mı başllyor 
Jar n değildir. Du fırıncı- W b k 1 d 
~:"~~::::~·~:.=d~;:::::: itti/aklar tescil edilecek oera ere a ı 
l!l111ı:111nnıuış, crmaye tedarik Sulh anlaşmalarında Türkiyenin kuvvetli Dihıkü müzaXereleide 

8
ÖZ söyli . lzmirdeki maçta Ankara şampiyonu Demir .. 

t,1.rrı.ı 0 1 nlnrdı, bu suretle n:sri yen hatiplerden Berç Türker 
~ınr~ .. '"Ücucln setırmi, bulun· rolü taktir olunuyor spor Doğanspora 2 - 1 galip geldi 
sndec ı, buıHlnn dolayı belediye Cenevre, 27 (A.A.) -Anada- yasi vazifeler vermek vo misa- Bundan sonra ticaret vekftle· l!J me 
1 ta e llll'tnnun olurdu. l~akat lu ajnnsının hususi muhabiri kın tatbikatını ihya etmek arzu- ti tcşkiHl.tı kanun ıa.yihası ve 
lerı llbuı fırıncıları ''c f•kınekı;i- bildiriyor: suna atrolunuyor. bUtçc kanununun mUzakereslnc 

1Jtıat0~~: 011 iki cııcdenhcri mat- Milletler Comlyetl konseyinin Milletler Cemiyeti mnhafili geçildi. 
•il~-~ tıt tınlnı·ıııcla bile miitemn· son toplantısında 1 ngiıtere ha- biitUn bu sulh an !aşmalarının Nuri Aydın, komisyoncuların 
l ll ll'ı .. 
'1.1 ~ Unnı~a.nlnl'J mucip olan rlciye nazırı Lord Halifaks ile anahtarını Ingiltoro - Türkiye incir müstalısillerlnl soydukları-

<'l.iıq Cbbüsc lıiı' tiirlii girişcıne- Fransa hariciye nazırı Bonnet- ittifakında bulmaktn vo bUvlik nı bu haksız muameleye nlha-
1.!ı·ı içlı . J ' 

lltırı.n.. • l bdcdiyeııin lm ışc el nin yaptıkları beyanat, Cenev- devletler arasında mevki alnn yet verilmesini vo bu mevzu et-
~• f'tkı•f rt k d A () 1 o nya ı;ı ~mı .. tır. re mahafllindo l\lillctler Cemi- Türkiyeyi sulh terazisine demok rafın a l"zımgclen tedbirlerin 

''"•ıı lıthlc ncnhn hem bugiinkii yetinin yeniden siyasi faaliyete rat devletler lehine çeviren en 
lıiıti.i ahipl<"riııin lşlcrhıl lıiitiin avdetinin mühim bir başlangıcı mlihim !\mil addctnıaktccııl'. 
bııı: hozınaııııı.k, hem de 1 tnn- addedilmektedir. Milli Şef lsmet !nönU'nU Lo
ları. ('tlkııun haynti ihtiyacı o- Bu beyanatta hazırlanmakta zan konfernnsmcla yakından ta· 
l\.ıı(JI) ~ek meselesini l3i lıir şe- olan anlaşmaların :Milletler Ce
lrıı- •nllı tııwk h;ln n"ri fırın- m1yetlne kayıt ve tescil f'dllcce-
(l' )rıtıııını- ı .. 1 .. l .... 1 ı -· i .. 1 ır~ ' '" num rnn < c~ı m · gmfn açıkça fa.ele olunması 'Ua 

(Devamı 6 mcıda) Milletler Cemiyetine yeniden si-

nımış olan hu malıafil TUrkiye
nin yenl politiknsrncla Tllrl<lye 
Reisicumhurunun kn\"\'etli nU
fuz nazarını görıncktcdir. 

' 

Litvanyada 
20 Alman tecziye edildi 
Kaunas, ~7 (A.A.) - Son zn

manlarlla Litvnnya mnkamları 

menfi propaganda yapan 20 Al
manı tecziye etmişlerdir. 
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işaretler: 

lstanbul - Berlin 
tayyare postaları 

üniversite ve bütün 
okullarda 

Sanat okulu 
öğretmenleri 

Mahkemelerde : -- -
Çine giden boksör 
Müıahade neticesinde 
deli olmadığı anlaşıldı 

Müslüman 
Dostları 
Müslüman 
Düşman~arı. Bir Hazirandan itibaren 
Hüsnü nJycı~ snnibı olmıyuu· başlıyor 

Talebeye Halkevi mev
zuu etrafında konferans

lar verilecek 

Tayinlerine ait on mad· 
delik bir talimatname 

hazırlandı 

Vapurlarını tamir 
ettirmiyen şirket Isviçreden Çine gitmek üzere 

seyahate çıkan Muller adında İS· 

Hakkında takibata viçreli bir boksör, tstanbula ge· 

Jar Türk - JnglU:.a 1.-.ıılnsnınsını 
-· ' 1 H • - . .J • "b i her ccphc<lcn nte .. 'nlt.;ım' •ıldı- azıraıl>i.lan ıtı art:n stanbul 

lar. Şimdi de Türkiye nlcl hiıı-ı ile Bertin arasında muntazam tay. 
do lsHlm l\lemlııc acnlp, giiHinı;I yare seferlerine başlanacaktır. 
proı>agmıılnlnr ynpıyorlnı·: Bu hava seferlerine tahsis edi. 

Oumbuı'lyct ~'iirkiycsi Jslfau len makine bugünlerde Yeşilköy 
düşmanı olnn hwiltere \C l"rnn- t~yyare meydanında beklenmekte· 
sa ile ıuılnşmış!e dır. Seferlerin başlamasiyle Sofya, 

Relgrad, Budapeşte ve Viyana ü. 
Cumhuriyet l.'ürl·iyeslnin din zerinden İstanbul ile Berlin ara

davası diye bir mesele 1 yoktur. sında, diğer bütün Avrupa hava 
Berkcs di~ ve ltlkndındn ser· yollarına iltisak imkanını bahşe. 
)>esttJr. l>unyn işlcıinde huldm den, doğru bir hava postası tesis 
prensJp ııl.Jın \'e mi:isbet llnıin. edilrniş olacaktır. 
bAkhnlyctldir. 

.. U ı;uşlar pazarlar hariç olmak 
Dunya işleriyle :ltikn.Uar. nld- üzere her gı.in yapılacaktır. Ta • 

deler ara: ında en küçüle bir mu- yereler Yeşilköyden sabahle~n 
puebet ta B\'\'ur edilemez. saat 7 ,55 de Berline hareket edecek 

Türkfyo vatanclnşı Tiirktür ve Berlinden kalkan tayyareler de 
Ye tnsan<hr. öğlenen sonra saat 17,45 te Yeşil. 

Vatanclıışların dini tcJAkkllc- köye varmış bulunacaktır. 

'1.111 bir siyaset IDC\Zuu yapmak Hattın istanbu?dan Belgrada 
~ariyet hükfimetlnln şimdi- kadar olan kısmın.da "Ju 52,, ti. 
:re .kadar yalmz teşebbüs etme- pindeki maden1 Junkers tayyare. 
'1.lğl değil, zararlı gördübıil bir leri işliyecek olup Belgraddan 
Jllevzudur. sonraki kısımlarda da Condor -

Ou.mhuriyet i'ürkJye inin dev- Focke - Wulff tipindeki dört mo
Jetıerle olan milnasebn.tı ve fer- törlü tayyareler muvasalayı temin 
iU şartlara ,·eynhut dini hlssiya- eıdecektir. Malum olduğu ilzere 
ta göre dibıya mlkya ım.ln, ak- (Ju 52) tipindeki tayyareler 14 
lın, ilmin icaplarına hayatın kişilik olup (Condor) tipindekiler 
1E&ruretlerlne dnyarunıştır. lç ise 24 yolcu taşımaktadır. Her iki 
'.'Ve dış polltlkarun değişmez şar- tipdeki tayyareler de dünya hava. 
µ bn<?ur. cılığında kullanılan en modem 

OumhurJ1et Türldyc~1nln ku· }•olcu uçaklandır. 
ıııldnğu gündenberi devam et- İstanbul - Berlin hava yolu 
ıne.kte olan bu esas ist:lkameti için Münakalat ve Muhaberat Ve. 
bir kalemde ihmal ederek her kaletince tesbit edilen uçuı ücret
halde pek bahtiyar olmıyan bir leri ıunlaı:ldır: 
dünyaya Türk mllletJnl rujnıü 

etmek hem şaşkın bir gafletin, 

Türk Reichı

liraaı mark 
hem de cehaletin şaheseridir. 
Propagandayı bu kadar kötü İstanbul - Sof ya 4 7 ,- 94,-

blr şekilde 7alanın istismarı Istanbul - Belgrad 58,- 115,
fCkllnde anlamak emsaline na- ;stan~1ı-B~apeşte 78,- 155,
dlr tesadüf edilen bir mulıake- stan u - ıyana 90,- 180,-

enln rlcll 11 hal<l b tstanbul - Berlin 125,- 250,-m ese r. er e u- . . 
Yolcuların bırlıkte 15 kiloya na akıllı adam eseri denemez. 

kadar zati eşya getirmeleri kabil. 
Cumhuriyet Tilrldyesinin dün dir. Daha fazla eşya için kilo ba. 

1• işiyle din işini ve buna bağ- şına şu üçretler alınacaktır: 
Jı meseleleri en keskin hatlar- Türk Reicha· 
Ja &Jir.Ill.IŞ oldul,runu bir an itin lirası mark 
Uunal bile etsek beri yanda 

dünyanın snrahn.tle, ciddiyetle, lstanbul _ Sofya 0,35 0,70 
kat'iyetle bildiği hakikatleri 1 b 1 B 1 d 0 45 0 90 ? stan u • e gra , , 
nasıl inkAr cdeblllrlz • İstanbul • Budapeşte 0,60 1,20 

lngiltere, Fransa Müslüman İstanbul Viyana 0,70 1,35 
düşmanı Jnılşl PckfillU.. İtalya 1stanbul • Berlin 0,95 1,85 
bu bctbaht insanlarla pek nıl 
dosttur? Biletler gidip gelme alındığı 

Trablusgarptakl insanların i· takdirde uı;uı fiyatlarından yüztde 
dare tarzı ile Surlycdeki insnn- 20 tenzilat yapılır. 
)arın, Tunus \ 'C Oezaylrdeki in- Kilp.t merasiminde bulunmak 
sanların, Filistindekl lnsnnların üzere 1 Haziranda Bedin Türk 
Sdare tarzı arnsmc1a koloni ol- büyük elçiliğinin iki mümessili ile 
maktıin bnşka. bir benzerlik ,·ar Lufthansa heyeti idare azası ve 
mıdır? llenzeycn tnı·ııt varsa bir Alman matbuat heyeti tstan· 
söyleyenler meydıınn. ~.ıksın t lmla gelecektir. 

Kolonlnln hepsi ve Jıcr tfirUi- Bu hava hattının aı;ılmasiyle 
sü kötüdür. lnsn.n haysiyeti an-, Atina ile de hava yolu irtibatı te
cak milstakll olmayı, mukndde- min edilmi§ olmaktadır. Istanbul. 
ratına kendlnln hükmetmesini 1 dan hareket eden hava yolcusu 
emreder. Fakat kcnclllcl'inc en 1 Sofya:da. aktarma ederek aynı gü. 
.küçük blr bak bile kabul cdJl- nün akşamı saat 18,30 da Selinik 
meyen i'l'n.blusdnki Hnbeşls-lüzerinden Atinaya muvasalat e. 

' decektir. t.andaki Müslümanlara tatbik e· . . 
dil id ~- il diğ Mukabıl ıstikamette de Sela· en are .-rzı e rer mem- • . . 

• nık - Sofya tankiyle Atinadan 
lekctler kolonilerini mukayese- t b 1 k k b"l 1 ı k A d ? stnn u a uçma a ı o acaktır. ye m un var mı il' • 

Bu demagojilere innnncnk -o-
.kimse yoktur. Hele bir l\Iiislü· Hindi Çiniden gelecek 
man devleti olnn Arnavutltıl,"lın deriler 
işgalinin üstfindcn dnha beş al· Bir müddet evvel Fransız Hindi 
tı hafta bile geçmeden. k"onu~u- Çinisiyle İngiliz Mısır Sudanında 
lan bu mevzn sa<lcce gülunçtur. hüküm süren hastalıklar ldolayısi-

SADRl ERTEM le bu memleketlerden Türkiyeye 

Maçkada bir san'at 
hayvan ve hayvan maddesi ithali 
menedilmişti. 

enstitüsü açıldı Son bir karar ile bu memnuiyet 
Maarif Vekaleti yur.dun her ya- karanndan evvel iki memlekett~n 

nında Sanat Enstitülerinin arttı- yola çıkan ve halen gümrüklerde 
nlması için tetkikler yapmakta- bulunan derilerin veterinerlerin 
dır. nezareti altında ve doğrudan ldoğ-

Bu arada §ehrlmizde Maçkada ruya kireç kuyulanna konulmak 
yeni bir mstlttl kurulacaktır. Ha. U'Zere Tilrldyeye ithaline müsaade 
nrhklara ba§lan.mıttn'. edilmi§tir. 

Halkevlerinin memleketimizin 
s<.syal ve kültürel hayatında ne 
kadar ehemmiyetli bir rolü oldu
ğu mn!Umdur. Türk milletini milli 
ideallere bağlı şuurlu bir kütle 
hal r.de teşkilatlanl:lırmak, ruhlar. 
da esasen mevcut olan birliği bir 
kat daha kuvvetlendirmek gayesi. 
ni güden halkevleriyle yakından 
alakadar olmak her Türk münev. 
vednin en mukaddes vazirelerin· 
den bıridir. 

Tahsillerini bitirerek muhtelif 
hizmetlerle yutdun her tarafına 
dağılan gençlerimizin hayata atıl
madan önce Halkcvlerinin Türk 
hayatındaki mühim rolünü ve bu 
milli müessesenin kuruluşundaki 
gayeyi kavramış olmalan gerek
tir. 

Bu maksatla 'Üniversite ile yük. 
se"lc okullarda ve her derecedeki 
diğer okullarda her yıl son smıf 
talebesine profesör ve öğretmen. 
leri tarafından Halkevleri mevzuu 
etrafında bir kaç konferans veril· 
mesi lüzumlu görülmüıtür. 

Vekalet bütün okulalra tebliğat 
yapmış ve hangi kitaplarldan isti
fa.de edeceklerini göstermiştir. 
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Gümrük başmüdü
rünün teftişleri 

Uzunköprüdeki memur 
evleri nasıl yapılacak 
İstanbul gümrük oaşmüdürü 

Methi Trakya gümr'tiklerinde tef. 
tişler yapmak üzere bugün Edir. 
neye hareket edecektir. Baımüdür 
hudutta yapılmakta olan gümrük 
binası inıaatıru gözden geı;irecek, 
Uzunköprfüie inşası düşünülen 

memur evleri hakkında da incele· 
melerde bulunacaktır. 

Bu evlerin ya apartıman şeklin
de, yahut Avrupada olduğu gibi 
küçük ve bahçeli evler şeklinde 
olması düşünülmektedir. 

Apartıman geklinde olursa ara. 
ziden istifa'de edileceği, fakat bir 
gümrük mıntakasında apartıman. 
ların çirkin bir manzara arzedece. 
ği gözönünde tutulmaktadır. 

Başmüdür bunlardan başka hu· 
dutta Avrupa trenlerinin tabi tu
tuldukları gümrük muameleleri. 
nin daha çabuklaştırılması için a. 
lakadarlara yeni ijirektifler vere. 
cektir. 
Diğer taraftan yakında Uzun· 

köprüde bir döviz değiştirme gişe
si açılacak ve huduttan memleketi. 
mize giren ecnebiler bu gişeden 
elelrindeki ecnebi paralanna mu. 
kabil Türk parası alacaklardır. 
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Gümrüklerde 
kaçakçdık 

Bazı memurlara itten 
el çektirildi 

Ford fabrikasından aldıkları ye· 
ni otomobil levazımat ve lastikle. 
rini hurda bazı mallarla kanştıra. 
rak gümrüklerden memlekete so· 
kan ve böylelikle az gümrük res
mi vermek suretiyle kaçakçılık ya
pan şebeke hakkındaki tahkik:ıt 

dikkate .değer bir safhaya girmiı . 
tir. 

Tophanedeki Fort aletye ve 
ambarlarında bulunan gümrük 
memurlarına vazifelerini suiisti. 
malden ldolayı işten el çektirilmiş· 

tir. Bu malların gümIIUklerden 
geçmesi sırasında muamelelerini 
takip eden birçok gümrük komis
yonculan da iı takip etmekten 
menedilmiılerdir. 

Kaçakçılık suretiyle gilmriikten 

Maarif Vekaleti mecburi hiz. 
mete tabi olan Sanat Okulu öğret· 
menlerinin tayinlerine ait bir tali
matname hazırlamıştır. 

Bu talimatname hükümlerine 
göre tayin işlerinde yapılacak 
muamele şudur: 

l - Ertik ve teknik öğretim O

kullarına tayin edilecek öğretmen 
namzetleri birden fazla olursa 
bunların tayin olunacakları okul. 
tar kur'a ile tesbit olunur. 

2 - Münhal öğretmenler, bu 
münhallerin icabına göre şahadet. 
nnme !derecelerine göre V e'killikçe 
gruplandır.Jır. Namzetler şaha. 

detname derecelerine göre ancak 
bu gruplar dahilinde kur'aya iıti
rak ettirilir. 

3 - Sıhhi vaziyetleri muayyen 
mahallerde ı;alıştırılmalarmı ica
betfailenlerin, bu durumları he. 
yeti sıhhiye raporiyle tesbit edil. 
nı'"k şartiyle, kur'adan istisna edi· 
lirler. 

4 - Bir yerdeki münhal ~edi
ne göre talip zuhur ettiği ve ta. 
!iplerin diploma dereceleri yukarı. 
daki maddede izah olunduğu ıe. 
kilde Vekillikçe teabit edilen de
recelere uygun bulunlduğu takdir
de bu münhaller kur'adan istisna 
olunur. 

5 - Kur'a ile tayin edilen nam. 
zetler tayin edildikleri yerlerde 
en az iki lders senesi kalmak mec. 
buriyetindedirler. İki sene sonra 
arzu edenler başka bir yere naını. 
!erini istiyebilirler. 

6 - Kura'yı müteakip araların· 
da becayi~lerini istiyenlerin arzu
ları, şahadetname dereceleri de o 
münhallere tayin için Vekillikçe 
tesbit edilen derecelere uygun 
bulunmak ve müıterek tahriri ta

lepleri olmak şartile, V ekillikçe 
yerine getirilir. Tahriri ve mUşte. 

rek talepnameler gereği yapılmak 
üzere 9 uncu maddedeki zabıtlar. 
la birlikte Vekilliğe gönderilir. 

baılandı lişinde p~rasız ve aç kalmış, bir 
. akşam Fıruzağaıtla Markoviç adın· 

Şırketihayriye i.daresi müdıdetle. da bir İtalyan ü t'" ı ak · ld·~· ın ,. une atı ar 
rı. ge .ıgı halde üç vapurunu ta· klorform koklatmak suretiyle ce• 
'?1ır ettırmeden ve havuzlatmadan bin1::len çantasını gaspetmek iste• 
ışletmekte devam etmiJ, bu yüz- mişti. 

den aiakadar makamlar tarafından Fakat Markoviç güçlü kuvvetli 
hakkında kanuni takibata başlan. bir adam olduğundan klorforrn o 
mıştır. kadar çabuk tesir edememiş, der· 

Deniz kanunu mucibince vapur. hal kendini toplayarak Mullerle 
lar muayyen mü:ldetlerde havuza boğuşmağa başlamış, selameti fi
ahnır ve tamir edilirler. Bu müd. rarda bulan İsviçreli de kaçınış. 
det1eri geçirdiği halde havuza a· fakat biraz sonra karn"kola gide· 
lınmıya tı:ı . d"I . rek teslim olmuştu. n ve amır e ı mıyen va-
purların derhal seferden menedil- Tevkif edilerek ağırceza ınah• 

mcsi ve sahipleri hakkında da de. kemesine verilen Mullerin vekili 
nizcilik seiameti noktasından ce. muhakeme sırasın!:ia, müvekkili· 
za alınması ve takibat yapılması nin deli olduğunu, bunu, yaptığı 
lazımdır. işin aleyhinde olmasına rağıne11 

bunları itiraf etmesinin isbat etti· 
Şirketihayriye üç vapurunu t~· ğini iddia etmiı ve Muller Almatı· 

mir için bu müddeti geı;irdiği hal- ca: 
de Iakaydane hareket etmiş. fakat - Ben deli değilim, diye bağı· 
bu vaziyeti yolcular için tehlikeli ra bağıra Tıbbiadlide mü}ahede 
gören alakadarlar da bunldan üç altına alınmıştı. 
gün evvel derhal vapurlan sefer
den menetmişlerdir. 

Vapurların seferden menedili. 
§İle müıkül vaziyette kalacağını 

ve mutat seferlerini yapamıyaca. 

ğını ileri süren tirket ise üç gün-

Mullerin 'dün yapılan muhake
mesinde Tıbbıadlinin müşahede 

sonunda verdiği raporu okund\l· 
Bunda Mullerin hiç bir suretle 
deli olmadığı ve cezaya tam ehli" 
yetti bulunduğu yazılıyortiu. 

lük müsaade istemiştir. Muller raporun tercümesi ketı• 

Ş. k t" k d" f b "k k disine söylendiği zaman gülerek: 
ır e ın en ı a rı a ve ıza-

ğı olduğu halde bu ihmali hakkın- - Ben akıllı olduğumu iddi• 
da tahkikata baılanmııtır. etmiştim ama, nedense avukatıtıl 
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T enzilath Mudanya 
seferleri 

her delinin akıllılı'k iddiasın!:la ol· 
duğunu ileri sürdü, beni müşahe• 
deye koydurdu. Ne ise hakikat 
meydana çıktı ya, mesele yok ar• 
tık,, iliye söylendi. 

Bugünden İtibaren B niaan sonra suc;lu vekili ınU· 
dafaasını okudu. Vekil kısaca 

tatbike başlandı şöyle dedi: 

Denizbankm Mudanya ve diğer - Müvekkilim Çin yolunun üs. 
Marmara iskeleleri için ihdas et. tünde bulunan lstanbulda, ihtiya· 
tiği tenzilatlı gidiş • gelit ve ye· rmda olmıyan sebeplerle bu suçıı 

kı . t ··h f 1 · b .. işlemiştir. Tıbbiadli kendisine •· me ı enezzu ae er en ugun- · 
kıllı demiş, fakat ben yine evvelki 

den itil: ·ren tatbika başlanacak- iddiamda ısrar ederek, Gorgulof. 

tır. un müdafii gibi akıllı değildir, di· 
lstanbuldan Mudanyaya vapur. yorum. Dürüst ve hakikati otdı.ı· 

la ve oradan Bursaya otobüsle gi· ğu gibi itirafı da lehinde bir tab· 
dip gelmek, dönüşte vapurda ak. 

şam yemeği de dahil olduğu hal-

l:ie birinci mevki 385 kuru§tur. 

fif sebebi sayılabilir. Mesela; 

7 - Kur'alar okul idare heye· 
ti, talim heyetinden arzu edenler 

ve mevcut talebe huzurunda çe
kilir. 

Yine İstanbuldan Armutlu, Mu
danya ve Gemliğe gidip • gelme 
tenezzüh seferleri de birinci mev· 

8 - Kur'aya dahil talebe eğer ki 225 ve ikinci mevki 100 kuruş. 
okulda ise kur'asını bizzat çeker. tur. 

- Markoviç beni dövdü, küf ii' 
etti, ben de mukabele ettim, çal· 
mak istemiyoytjum, diyebilirdi. 
Bu suretle itirafı İsviçre hapislıa
nelerinin boş olduğu hakikatitıi 
bir daha ortaya koymuıtur. 

Müvekkilim evvela Markoviçil'l 
Kur'anın ı;ekilmesi esnasında bu. -<>- çantasını kapmak istemiJ. Sonrl 
lunmıyan talebeye ait kura'lar he. e· · k d t •• mücadele başlamıı: Vermek -1e 
yet azas•ndan biri tarafından çe. ır a ın ecavuze almak mücadelesi. 
kilir. Bu suretle kur'anın çekilme· \J d Bu hareket gasp maddesine ıi· 
sinde bulunmıyan talebenin son- ugra 1 remez. Olsa olsa yankesicilik ve· 
radan her hangi bir itiraza hakkı ya hırsızlık teşebbüsü olabilir. 

Tevkif edilen erkek kalmaz. Ancak kur'anın çekileceği Molyer'in bir sözü vardır: 
ve ilgilerin kur'ada bulunabilecek- 18 güne mahkôm oldu "Bazı yerlerde hakikati söyle-
leri bir hafta evvel münasip §e. Latelide oturan Nuvart adında mek gülünç ve aptatbkttr.,, Mı.ıl• 
kilde ilan olunur, genç bir kadın dün gece yarısı ler için bu böyle olmamalıdır. fti-

9 - Kur'a neticeleri bir zabıt hasta olan annesine ilaı; almak Ü- rafı. t~kdiri t~fi~ ae~i ~e: 
zere Beyazite gclmi§. yolda Meh. melidır. Hldısenın baaıt bir y ile tesbit edilir. Ve kur'anın çekil. 

mesinde bulunan talebeye de im· 
za ettirilerek en çok üç gün zar
fında Vekilliğe gönderilir. 

. . kesicilik tetcbbüsil mahiyetind1 

met Rıza adında bir sarhoı peşı.. k b 1 d"lm · . 59 ·1 56 -es a u e ı esını ve ı e w 

:ıe katılmıştır. dd 1 · d ·· ·· il aıı--••f' ma e enn e gozon ne nu-

Mebmet Rıza gece vakti anne- nı istiyorum,, 
Zabıtlarida hak ve silinti bulun- sine ilaç arayan Nuvarta, odasına Mahkeme, Jcarannı bildiraıe1' 

mamalıdır. 

10 - Mecburi hizmeti olmayıp 
da Ertik ve Teknik öğretim okul. 
larında öğretmenliğe tayin edil • 
mek istiyenlerden gerekli şartları 
haiz olanlar; vesikalarını tamam· 
la.dıktan ve mecburi hizmete tabi 

gelmesini söylemiş, genç kaldın i- için durup.ayı baıka bir g\lne 111-
se aldırmadan yürümüştür. Bu. raktı. 

------------------~------nün üzerine Mehmet Rıza koluna • #' ~ 
girmiş, sürüklemeğe başlamıştır. Galatasaraylılar Pıl~ 

Nuvart fazla tahammül edemi. Eski Galatasaraylılar bugiil' 
Galatasaray Lisesinde toplanaca1'• yerek Mehmet Rızaya bir tokat 
l:u, ve her yıl olduğu gibi nıer•· 

vurmuş, buna hiddetlenen sarho§ . 1 k :1ıt kt"r 
olanları:ı tayin muameleleri yapıl- . . . . sım yapı aea , pucıv yenece ı • 
dıktan sonra kendilerine verilecek da üzerine atılarak kendısını bır Merasim aaat on buçukta batlı-
bir sıra numarasına göre münhal hayli dövmüştür. yacaktır. Lisenin konferans salcY 
öğretmenliklere tayin olunurlar. Nuvartın çığlıklarına etraftan nun.& en yqh Galatuaraylı ~ 

koıuıulmuş, kadın kurtarılnuı, en yeni mezun ıöz .c>yliyecekld, 
geçirilen malzemenin adedi bir Mehmet Rıza da cürmümeıhut geçen sene pilbda alman fild' 
milyonu geçmektedir. Bir heyet .. . gösterilecek, ve pltvı milteakip d• 
bu mallan saymaya baılamııtır. ilç~nl c~ ~ulh ceza mahkemesıne Galatasaraylılar toplu blr haJdl 

Tahkikatla gümrük müfettigle- verı mııtır. Taksime kadar bir yürilytlf yapıt 
rinden Naci meşgul olmaktaldır. Mehmet Rızanın suçu sabit gö. Abideye çelenk koyacakJan:hr. 
Kaı;ak mallan alıp satan iki büyüle rülerek 18 giln hapse 25 lira da Meruime Şehir Bandoeu ~ 
müessese hakkında da tahkikat I para cezasına mabkQm cldilerek Gelatuara,Y. l!cua lıdr!k ed~ 
yapılmaktadır. hemen tnldf otunmuıtur. 1crdll. 
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BestekAr Hayden'
in başı 

Kızılordu komiser 
muavinleri 

Moskova, 27 (A.A.) - Hava 
Generali Proskurof, mUdafna 

• komiser muavJnltğlne tayin e· 
<ı.nuni birleşmelere genış dtımıştır. Busureue Kızııordu 
• komiser muavinlerinin adedi 

ltnkti.n yolları ayırmalı beşe cıkmıştır. Bunların isim· 

Milletler cemiyeti 
konseyinde iki karar 
Çin alkışlandı; Japonya takbih edildi 

Nihayet vücudunun 
yanma konuyor 

BugUn meşhur musiklşln&ll 
ve kompozitör llaydn'in ölUmU
nUn yUz otuzuncu senet devriye· 
sidir. BUyUk musikişinas Haydn 
aslan Avusturyalı idi.. Almanla· 
rın bugUnkU mlllt marşlarını 

l:Iaydn bestelemiş idi.. Aıetre leri şunlardır: 
'k s hayatının içti.mai bir dilmedikçe hüküm vermekle mU. M kil Kublk ~adcuko Bu-

Cenevre, 27 (A.A.) - Millet· bombardımanlar takbih edil
ler Cemiyeti konseyinin bu sa. mektedlr. Haydn 1766 dan 1678 sene .. 

lf he halinde gUn geçtikçe her k neft· e s, • .... ' 
alk e ır. dennl ve Proskurof .. 

i k arasmda taammüm et. Buna. nazaran mevzuu daha 
Cak lU°§ISmda, evlemneyi art- çok içtimai sebeplere bağlayarak K' . b-<>-d p 1 
~k \'e metres hayatını ön- dUşUnmek icap eder. Şunu açık- önıgs erg e o onya 

k.. tedbirleri ortaya koy • ça söylemeliyim ki, bu. bir za • sefareti taşlandı 
t t~re açtığımız ankete avu. brtai ahla.kiye meselesi değildir. 

27 
(AA ) B 

~an ı:;._. K" "h 1 - 1 k" Varşova, . . - ura-
~ev =ının osemı a og u Bir çatı altında ya.şıyanlarm, ım . . 

, ;hı Vermiştir: olduklarını araştırmak yolundan ya gelen bır habere göre Könlgs· 
~etrcs hayatmı kitaba uy- ferdin hürriyetini sıfıra düşür'- berg'dckt Polo.nya konsolosha-

l'ııı:ga ~~ımıanm ilk muarız - mek neticesine varılmış olacak • nesinin camlan meçhul kimse· 

bahkl celsesinde iki karar sure
ti kabul edilmiştir. 

Cemiyet a.zası olan dc\"letlerln 
şahsan Çine mua,·enet etmeleri
ne dair olan birinci karar sure
tinde Çinin lstikla.llni müdafaa 
ve mUlki tamamiyetin! muhafa· 
za yolunda giriştiği kahraman· 
ca mUcadele dolayısiyle konse· 
yln derin sempatisi teyit edil· 
mektedir. 

Çin murahhası Koo, Çin tara- sine kadar Macaristanda Ester-

tından yapılan mUracnat1arın, 

Milletler Cemiyetinin ruzname

sinde ipka edilmesi ~artlyle bu 

hazy prenslerinin şatolarından 

birinde kalmış ve en güzel eser
lerini de burada hazırlamıştır. 

Deutscland marşı beatekArı· 

lkl karar suretini kabul etmiş nın en gUzel eserlerini hazrrJa. 
tir. mış olduğu bu ev bugUn bir mU· 

Cenevre, 27 (A.A.) _Milletler zc halindedir. 
Haydn'tn ~aheserlerlnin mUı· Cemiyeti Konseyi, bu sabah saat 

veddelert bu müzede bulunmak· 
11,30 ıda ilk aleni celsesini akdet. 

tadır. 
'icean hırı de benim. Bundan tır. ler tarafından kırılmış ve polis 

~·iat tanıan evvel ''lçtihat,, Şu halde metres tutma itiyadı- harekete geçmemiştir. 
'ek~~da "lmam nika.hı,, ye- nın önüne geçmek için ne yapma -o--

'ııt~ hizmet muknveleleri,, lıdır. Bir anda aklnnım şöyle bir f ngiliz hükümdarlara 

lklnci karar suretinde, Japon miş ve bu celse, yalnız Çinin ta.. 

hava km·vctlerlnln yaptıkları lepleri hakkındaki karar suretle. 
Büyük bestekArın başının 

mulajı ile Dautscland marşının 
birçok nüshaları da bu müze
dedir. da rı altında çıkan yazııa - takım careler gelebilir: Banff'a dahı'I oldular 

e• ' alıp Yilrüyen kötü hilcle- ~ 
·e alnı · ı - Aile ahl~kını ytlkseltmek 

fa( ış, miltefeltkirlerimızi ve metres denilen kadmm bir ki· Banff, 27 (A.A.) - lngtllz 
ı1t~~ davet etmiştim. Bugün hükU d h il olan tren ~~ k şiye ait fahişe olduğunu kafala· m arınr am 
Caııil anaatteyim. ra güzelce ·yerleştirmek lô.zım • bu sabah Banff'a gelmiştir. Hü-

d ahaliyi eskisi gibi bir i- d ktimdarlar burada llti gUn tati-
l~ Uası ile avlayıp harcayan ır. 

1 
.
1 

rahat edeceklerdir. 
· · il un saf kızlarını evlilik te- Medeni dünyada metres er aı e 

cıı e fUlışa sürükleyen istls. muhitlerine sokulamazlar. Aile • --o-- . . 
""l·et~a karşı, devlet bütün ıerin bulunduğu davetlere, top - Yunan kralının hemşıresı 
tlaı~~le karşı koymalıdır. latılara giremezler. Hulasa aile. Bir ltalyan dükü ile 
~ı ; a.nıatılmalıdır, ki Kanu lerin gittiği, balolara, ziyafetlere • 

~tlıne enınin çizdiği esaslara eğlencelere katiyen karışamaz - evlenryor 
•, ai}<>lınıyarak kurulan yuva- lar. Bu nokta Ur.erinde her a~le Atına, 27 (A.A.) - Krnl lkin· 
ı. 11 e denilen küçük vatanı taassup göstermelidir. Gayrı • el Jorjun hemşiresi Prenses lrc· 

etlll k · ah d'l · ·ı b' dlltlar e vazıyetinden m . me'JfU kadmlarm ken ı ~:1 ı e ır nln Duc de Spolete ile yakında 
\'iltd • safta bulunmasına musamaha nişanlanacağı blldirllmektcdlr. 
~ er·Utı maalesef bazı uzak göstermemelidir. !tal . d birkaç kere uzun 

ınde t dd"d" t )a a 
~ edİld'~·na u u ~vca m 2 - Evlenme ve boşanma hu· mUddet ikamet etmiş olan Pren· 
1. ıginden haben olmı- un.d k -~ 1 . • ~adınıa .. sus a anun, semavı esas ar • ses trenin nışanlanmasma sı· 

q kad r, kocalarmm dorde dan ilham alan boğucu kayıtlan :yas( hlr mana atfedilmemesi 1~
~~ab·ıın almak hakları oldu. zayıflatmalıdır. Maalesef boşan- zımgeldlği süylenmektodlr. 

~,'it ı e ses çıkarmamakta ve ma güçlükleri yüzünden serbest __ 0_ 
b halli gayet mUşkW olan birleşmeler dünyanın her yerin· • 

~1' ~iseleri dört an Q- ~,..~ 1 .. ı..n~;~;.,..., .... tı)"or. Deo•nma Yugo av 1".ıca 
cı.a.ı:ı," .. .ı.ıı;;J\~ır. yüzlln' • den 'acze d~. fellliet.e nin Pariai ziyareti 
bı.. ><.ı.ı.U M d nI ize .. 
il~ ldaını:n e .e m go:e, ev- yuvarlanan kadınları k~nun hi • Yugoslavyanın ticaret vekili 
%ıklar zınasmdan hasıl o- maye edebilir. Fakat bırçok a • Mösyö Tomiç çarşamba gUnU 
~ ~ tanınamazlar. Şu - k t1 1 be ber uac:ı:ımagwa k 
.ı gore ikin . il .. il gır ayı ara ra "~ Parlse gitmiş, hararetle nrşı. 
11\iııc:u 'k d cı ve wçunc ve mahkfım etmenin manası yoktur. lnnmrtır. Mösyö Tomlc meçhul 

a mdan do"an çocuk · h · ü k tt' -· b' 9 
lle ad . 0 

• j Herkesın emen ıtt a e ıgı ır asker ~bldcslne çelenk koyduk· 
" ,ııl'iyetm~erelOceğiunzc?uByıuldo"~nau~a hakikat vardır ki o dab~~aknınk_a- tan sonra Parls sergisinde F'rnn 
.. ho.._ • nm ·· !füru ·· Unden ırço ım • \.~Cl8llıda. bir milyonu aşan S:Uç 0 yuz.ğ d sız ticaret vekm Mösyö Gentln 

,.; ~eı..t1. selerın evlenme e cesaret e e · . 
hııı. 11.unu karşısında istisnai ed'kl . k yf' t"di ile birlikte ö~le :remeğı yemiş, 
1ı~u... m ı en e ıye ı r. ;;.1 d p 1 

Maarifte tayinler 

Bir kısım öğretmen 
ler müf ettişhk kad· 

rosuna ahndı 
Ankara, 27 (A.A.) - Maarif 

Vekilliği müfettişlik kadrosunda· 
ki açıklara yeniden tayinler yapıl· 
mııtır. 

Yüksek öğretim şube müdürü 
Muhsin Binal, Vefa lisesi müdürü 
Osman Horasanlı, Ankara lisesi 
fizik öğretmeni Arif öğet, ilk öğ. 
retim şube müdürü Hayrullah 
örs, Teknik öğretim ıube müdü. 
rü Ferit Saner, Gazi enstitüsü ta. 
rih öğretmeni Cemil Borsan, An
talya lisesi milldürü Süleyman De· 
mir, Samsun Maarif müdürü Mu. 
bittin Akdik, İzmir kız lisesi dh 
ek .... :r 'n uy oi 

kadroya almmıılardır. 

Mevcut vekillik müfettişleriyle 
bu kere tayinleri yapılanlar bir 
ihtisas programına göre tavzif e • 
dileceklet-dir. 

Bu hafta içinde bütün müfettİ§· 
ler Ankaraea toplanacak ve tef tit 
işleri hakkında kendilerine direk· 
tifler verilecektir. 

--o--il der "' koyınağa sebep oldu. aynı gUıı ö~ e en sonra ar s 
~b·aya mahsus olmak üzere 3 - İmam nik~hı ile yapılan ticaret odasını ziyaret etmiştir. Devlet kütüphanelerin· 
~~ ı tocuklara meşru cvlıit uydurma evlen,melere karşı adli Mösyö Tomlç, ertesi glln Re· deki eserlerin listesi 
t editl'l~fusa yazılacakları tes • ve içtimai cepheden şiddetle ha- nanlt fabrikalarını ziyaret et-
~aıt dı. rekete geçilmelidir. mlş Ye cuma gUnU de Fransız neşredilecek 
Utll~~ ?Iluhakkak, ki 20 nci yıl- 4 - Aile iktısad.iyatı yüksel • tıcnret vekili Mösyö Gentln ile Ankara, 27 (Hususi) - ::\laarif 

'iide l.ttıde de aşağı yukarı aynı til~eli, hayat. §~ları hafifleti~- g6rUşmclere haşlamıştır. Vekaleti Türkiyedeki bUtün res· 
t ~bir hUkUm koymağa za. melı ve kanunı bırleşmelere genı§ ?ııösvö Gentin ile Mösy6 To· mi kUtüphanelerdeki eserleri tes· 
'asıı olacaktır. imkan yolları a~ılmalıdır. mlç ~rasmdaki g6rUşmelerln bit ederek bunların listelerini 
hu~ bahsi memleketimizin 5 - Metres tutmanın çirkin ve mevzuu hakkında henüz bir şey neşredecektir. 
tQ~~ d~rdidir. Böyle bir bah ayıp bir şey olduğunu şamil bir gUn Faris belediye meclisini z:. İlim araştırmaları yapacak o. 
~ . bır dekor içinde müta.. ahliı..k kaidesi olarak herkese öğ· yaret etmiştir. Janlar bir rehber vazifesi göre -
d:nıkan yoktur. Şimdilik retilmclidir. Mösyö Tomiç cuma akşamı cek olan bu faydalı teşebbüsün 
'4i. rı~ı işaret ettikten sonra Bu yolda. daha bazı şeylerin Mösyö Gontln tarafından Uca· en geç bir sene içinde tamamlan· 

~bııık~hsız kadınlar bahsine düşünülebileceği muhakkaktır. ret veltftletinde verilen ziyafet masr için icap eden tedbirler a -
~li { 1z. Fakat işe polisi karıştırmak, be· te de hazır bulunmuş ve crtcs: lınmıştır. 

lllıcu b·ir ada.mm ikinci veya Ü - karlardan vergi almağa kıyam et 6 ,1 llmemektedlr. Halen çalışmakta olan kütUp. 
etiııd ır kadm tutması keyfi • mek gibi teşebbüsleri yerinde de. 

8
_.}_e_n__________ haneler tnsnif heyetinin mesaisi 

11tı is~n kadının §ikAyteçi olma· ğil, hatta ciddi bile bulmak müm- Fikret E ı lay daha ziyade, Türkiye kütüpha • 
~~ eyen kanun hüklimleri kün değildir.,, nclerjnin mufassal yazma kitap -
'il do~Uddeiumumilere doğru • Avu7;at Mahmut Even de §Öy- Ankara, 27 (A.A.) - Konya Iar kataloğunu meydana getir • 
~~tı \>e~Ya dava açmak salibi· le demiştir: Mebnsu Tevfik Fikret Sılny, meğe tevcih olunacaktır. 
~lt b.1tnelidir. Bu, mevzuatın - Matres hayatını önlemek i. Parti umumi idare heyetinde Esasen bu kataloğun tarih kıs 
)(11\a ır tarafıdır. çin ·evlenmeyi çoğaltmak l&mn - mUnhal bulunan a.zalığa ıiyaset mma ba.~lanmış bulunulmakta • 

·~t'e ./~le yoliyle yapılan hi - dır. Bunun için de evlenmenin divanınca tayin edilmiştir. dır. 
ge e~ın~e bu yol bir parça hakiki manasmr, tarafl~n r, ve -------------------------

-~~!Jı~· yap~aoak yeg ... l1 ~~:~:!S::1::e~~;~ ;:ı~;~ Vunanistanın Paris sefiri şehrimizde 
~i~et: ~ halinde tarafların varsa evlenmeği manasız bulur. l J 
'iele~nı gözönünde tutup mu. Ancak geliri olmadığı takdirde 

'it ede n hakiki mahiyetini tas- kendisine bakacak bir kocaya 

1%ıarı ~ek, ahlaka uygun olmr · ihtiyacı olduğu kanaatini besler. 
~· lııakııı~ı ettirmekten ibaret - Bu. aile mefhumunun yanlış an

ıı det·~~ ış ha!dm huzuruna ol. taşılması demektir. 
, "t mil~ erte arzedilmedikçe hiz Şu halde bizde evlenmek kadm 
l'etıer· ~veıeteri şeklen mevcu- için nimet, erkek İ!:in ise külfet 
'<l-.~ltı1111 .olsun muhnfaza edip telakki ediliyor. Halbuki bunun 
l:li~bi;1'dır. her iki taraf için de ya külfet ve. 
" itıı ~oter metreslik muka· ya nimet olduğunu kabul ettir • 

~:ılll 'bö . di~ edemez ve hiçbir mek şarttır. 
~ :l~rı h~·le bır rr.ukaveleye mUs Mesel! dırahoma cart olan kim 

, Cl.kat UkUtn veremez. 1 selerde kadmm dırahomuı, ha • 
.-~~lin:lel8.de bir iş mukavele- yatm birleşmesindeki külfetin 

hıı ~:avet t . kendisine arzedilen. bir krsmmı Ur.erine alır. Bu gibi 
~~l'eti e erı tasdik etmek mec. izdivaçlar da bun.dan dolayı hem 
ıtıttı d 110lerler için kat'idir. Bir daha devamlı hem de daha. ge
~ı.~e tnUkavelenamenln bat- çimlisllr ... ı 
~ bağlı olduğu ilbat e· N, Ş. 

Yuıumi.~tamn I'aris büyü7.: c lçisi Po1itis dün s-abah1d ek.8 -
presle §Chri-mizt; gelmi.§lerdir. M ezwıen seyahat etmekte olan Yu
nön diplomatı yukarda Yunmıistamn Ankara e~ Ra/0611'e 
Yunan 1oonMi"°3~ erkct,nae bfr likte har~lcen ~. 

rinin kabulüne tahsis olunmuıtur. 

Uzak Şarkta 

Japonlar 
Ecnebi gemileri tevkif 

ediyorlar 
Vaşington, 27 (A.A.) - Çin 

~hilleri civarında Japonlann ec. 
nebi gemilerine karşı ittihaz; ettik. 
leri tarzı hareket dolayısiyle hari
ciye nezareti Uzak Şark vaziyeti· 
ni !dikkatle takip etmektedir. 

Japonların Amerikan gemileri. 
ni tevkif ettiklerine dair şimdiye 
kadar hiç bir haber gelmemiştir. 

Bu vaziyet karşısında hariciye 
nezaretine yakın mahfilleı4de A. 
merika hükümetinin 'munı.yakkız 
bulunması lbım geldiği fakat tim
di1ci halde vapurları Japonlar ta· 
rafml.:an bilfiil tevkif edilmit olan 
lngiltere ve Fransa tarafmdan alı. 

cak mukabelei bilmiail tedbirle. 
tine iıtirlk etmemesi llznn geldi
ği söylenmektedir. 

Haydn Deul6cland marernı • Avusturya imparatorları için 
hazırlamıştı. Desteklrın tmpa. 
rator Franıuvaya arzetmit 01 .. 
duğu marşın ilk mısraı bugUn· 
kU gibi: 

Deutscland, Dcutscl.a.nd über 

nlles. 
Şeklinde delildi .. 
Gott crhalte Unser Kal.er. 
Kelimelerinden müteşekkil 

idi .. 
Bestek!rın mezarı Kismarton 

ktllseslndedlr. Fakat Haydn'ln 
başı kesiktir ve başı halen Vi· 

yanada bulunmaktadır. 
Ra.yş hükClmetl bestektırııı 

başının vücuduyla birleştlril· 

ınesine karar vermiştir. 
BUyUk bestek~rın, bUyUk blr 

sebo göstermiş olan başı r)1Uml1· 
nUn 130 uncu senet devriyesinde 
muazzam bir merasimle vUcu• 
dunun yanına koyulacaktır. 

Macaristanda Nazi 
propagandası 

Yeşil kitap Almanlar aleyhine 
büyük bir infial uyandırdı 

Naziler tarafından bazırlanmıı ıbcdilmiştir. Öyl_e harflerle ~-ııl~ 
olan "Yeşil Kitap,, isimli propa· nuı bulu~uyor kı, Macar polııı ıı. 
ganda risalesinin Budapeıtede zu. kı bir araıtırma neticesinde bu 
buru, halkın Almanya aleyhindeki harflerin Macar matbaa~rında 
hissiyatını kuvvetlendiriyor. bulunmadıi'ınt teıbit etmiıör. 

Bu risale, 32 büyük sayıfayı ih. Bundan b&f'ka, ''Yetil Kitap,, 
tiva edip bugünkü Macar hük\1· ın bir,ok nüshaları Almanyaıuıı 
meti aleyhinde uzun bir tirad'dır. Münib ıehrinden posta ile Maca· 

ristana gönderilmiı · bulunmaktı. 
Kitabın başında elyevm Macar dır. 

hapishanelerinde üç ıeneye mah. 
kum bulunan Nazi lideri Binba§l 

Franz Salozi bir ithafname bulun
maktadır. ilk sayıfalarında da yi. 

ne bu mahpus liderin büyük bir 
fotoğrafı görülmektedir. 

Bu kitap diğer mahpus Nazile. 
re ithaf edilmiş cümleleri ihtiva 
ettikten sonra Teleki hükOmetine 
saldırmaktadır. 

"Y eJil Kitap,, bugünkü Macar 
hükCimetini "Macar halkının me· 

nafiine uygun olmıyan ~rticai bir 
rejim tatbik etmesinden,, dolayı 

tenkit etmekte ve halkı ihtililcu 
:nkılaplara bağlı bir Nazi parla. 

nentosu kurmağa teşvik eylemek
tedir. 

Bilhassa 24.000.000.000 Penkö· 
yu bulan mili[ servetin bugün, Uç. 

~c birinin Yahudi sermayedarların 
elinde, üçte bir diğerinin feddaliıt 

lrazi sahiplerinin elinde bulundu· 
ğunu yazdıktan sonra, bütün rey 

Macar gazeteleri, bu kitaptan 
getiren paketlerin Uzerindeki MQ
nih posta damgasının rcsimlcri:ü 
neşretmektedirler. 

Bundan Alman nazilerinin, Mı. 
car hükumetini - Almanyaya 
kartı tesanüdünü daima il!n et. 
mesine ve Alman şerefine itimat 
göstermesine rağmen - diltlir· 
mek için harekete geçtikleri mi. 
nası çıkanlıyor. 

Budape§te(ieki Nazi partisinin. 
emrinde mühim bir para bulunda. 
ğu söylenmektedir. Matbuat, btı. 
kumet milmessili, hattl baıve'Jdl, 
bu paranın nereden geldi~ini ate. 
nen sormuşlardır. 

istisnasız bütün Budapeıte ı•· 
zeteleri, "Yeşil Kitap,, a §iddetle 
hücum etmiıtir. 

Macariıtanda Alman aleyhtarı 
hisler o kadar kuvvet peyda et. 
mittir ki, hattı Nazi liderleri bile 
bu risale ile alakaları olmadıkla

rını açıkça ıöylemiılerdir. Maca. 
ristanın hemen her &ınıfında, Al. sahiplerini, bu serveti yeniden 

:nüsavat üzere tevzi edecek bir mantarın Macaristan lizerir.deki 
rejim için rey vermeğe davet edi. tazyik nevinden hareketlerine mu 
yor. halefet olduğu görülmektedir. Al· 

Bu risalenin en mühim taralı, manyanın en faal muhalifleri ara. 
Almanyada hazırlandığı hissini mıda, Macariıtanda bulunan 500 
vermeeldlr. Oa,et ne& ı~tte ta- bin AbNmn. 11Lllılm lılı ...-. 
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lnanılmıyacak şey, fakat P VAK11 
Amerikada Alman casusları 

hakikat • 

L A LE 
1-1 

KATE MOOG AŞK YÜZÜNDEN 
CASUS OLMUŞTU 

1 zaman, Knte .Moog sarardı. Dok
torun yalnızca yUztinUn manası 
bile bUtun cevabı ifade ediyor· 
du. 

Doktor Grlebl'ln dostu Kate Kate ~loog başını elleri arası· 
Moog uzun zaman mukavemet na alarak hıçkıra hıçkıra ağla· 
etti. Onu iki meslektaşa havale ınağa başladı. 
etmiş lelim, fakat konuşmayı - Kate, her şeyi biliyorlar .. 
dalma şiddetle reudetmiş, hiç Kendine gel.. Ağlama .. Görecek 
bir ipucu vermemişti. Kate sin hepsi yoluna girecek.. Bu, 
Moog gülilyor, bizim zavallı de· bizim hatamız değil.. BUtun ha
liler olduğumuzu sBylUyordu. ta Schluterde .. nır berber kıza 

Bir sabah onu bliroma getirt- mektuplar, dUsturlar teslim edi· 
tim: lir mi? .. Göreceksin onu köpek 

M Bu hafta iki Super Produksi 
mış ve nria Glauz isimli bir casusluk teşkila.tına girmesini 
hastabakıcı tarafından ihtimam teklif etti.. yon Film birden gösteriyor. 

görmUştU. Harp nihayete irin- Pakat benco bu Griebl tara
ce eski topcu zabiti bu kere tıp tından uydurulmuş bir hikAye 
tahsilini ilerletmeğe gayret edi- olmalıdır .. Hatta. öyle zannedi
yordu .. Maria Glauz da Grieblln yorum ki Londuvoski'yl casuslu
yanına gelmişti.. ğa sokan da doktor Griebl'd1r. 

Tahsili için her tUrlU gayret- ÇUııkU ben doktor Grleblln 1922 
teıı çekinmiyordu .. Hatta. Ame- senesinde Parlste talebe iken de 
rikaya giderek fazla para ka- Almanya hesabına casusluk yap 
zanmağa da teşebbUs etmişti.. tığını tesbit etmiştim. 
~farla gece gUndUz hastahane- Griebl doğuştan ruhan casus 
lerde çalışarak kazandığı para idi.. Nitekim bunu sonradan çok 

939 Altın Arayan 
Kızlar 

DICK POVELL - JEAXNE 
BLO:-.."DEL 

Son Döğüş 
BETTlE DAVlES. EDVART. 

G. ROBINSON 
Fransızca sözlü 

Bugün LALE sinemasında 
llo tıp talebesi Grleblin doktor iyi anlamıştım. 

- Mis Moog, dedim. Artık bu leşi serer gibi 61dUrteceğlm.. Biz casusluk mefhumuna 
0 oyuna. devam ctmevfn. Doktor G i bl bl d b" olabilmesine çalışıyordu . 

Bu~ün 11 ve 1 de tenzilatlı 
halk matineleri ., re r en ıre casus şe!i kadar yabancı idik ki • Londu-

Griebl bize her şeyl ltirnf etti. lcesilmiştl.. Nerede olduğunu u- Grlebl de 1925 seensinde A- voskiyi yakalamış olduğumuz 
--------·------ Hayır .. Doğru söylemiyor- nutmuş, hiddete kapılmıştı. Ka- merlkaya geldi ,.e iki ay sonra h ld kt 1 1 bil i 

s· l da ııaria Glautz ile evlendi.. a e ymet n mem ş, ser-
sunuz.. ız ya ancısınız.. te :Moog sordu: best bırakarak Almanyaya kaç- ğı dövüş neticesinde ağır suret-

- Peki mis .. Eğer doktor iti- - Ne yapabilirim !gnatz.? Bundan sonra da Maria daha masına sebebiyet vermiştik. te yaralanmış idi.. 
raf ettiğini bizzat söylerse o za· - En iyisi bUtUn bildiklerini- iki sene çalışarak doktorun lhtl- . 
m n Sız de bildlklerlnlzi :t ıı ı 'l:t ö T ' ö 1 i ı Amerıkadakl Alman casus • Onun Amerlkaya ne zaman 

a SvY - z ~· vSY urrou ya s Y ers n z. s
1 
as

1 
ytapm1as1rnı ve lngilizceslnl f- luğu 1933 senesinde başlamıştı. 

yecek misiniz? lşte böyle doktor Grieblin ma· ere mes n mümkUn kıldr gelml şolduğunu bulamadım 
- Muhakkak.. Fakat onun cerasını Mis Kate Moog'dan din- · Bu tcşkiHitı Griebl veya Londu· ancak 1928 senesinde, tayyar~ 

hiç b!:- şey ltlraf etmemiş oldu.' lemiş oluyorduk.. Griebl bUtUn bu fedakft.rlrk- voski'nin hazırlamış olduğuna makinisti olarak Long İsland'e 
ğuna. eminim .. Esasen ortada f. DOKTOR GR1EBL'1N lara teşckkUr etmek Uzere bir- emin idim .. Grlebl kendisini bu gecmlş olduğunu öğrenebilmiş· 
tıraf edllecek bir mesele yok ki. MACERA DOLU HA YATI çok aşk maceraları içinde yU- işe Londuvoski'nln karıştırmış •.im. 

Bu kadıncağız Aşıktı .. O kah- Doktor Griebl Almanyada zilyordu. Doktor Griebl Ameri· olduğunu söylUyor, fakat bu BÖ· Bu tarihte Lonkovskinln he-
raman doktor Griebl'in herkes- doğmuştu .. Yakın zamanda öl- ~a~ıI? kilçUk bir şehrinde muş. zlinli mUsbit bir delil göstereml- nüz casus olmadığını zannedi
ten Ustun olduğuna. emindi. Dost muş olan bir kardeşi Göbbelsln U bir şekllde işe başladıktan yordu. yorum .. Amerikadaki casusluk, 
larmr aldatmış olmasına thti- çok samlmt dostu idi. Harpte Al sonra nihayet Nevyorka gelerek Yllhem Lonkovsk! Amerika· Almanyadaki nasyonal sosya
mal veremiyordu. mnn ordusunda dBğUşen Griebl, Alıntın mahallesinde iş yapmağı daki en müthiş Alman casusu lizm hareketinden sonra başla· 

Doktor Grlebl içeriye .girdiği .Avusturya hududunda yaralan- dUşUndU .. İşlerinde çok muvaf- ve nazilerin en kıymetli yardım- mış fdl. ' 

açılacak olan büyük 

ZİRAAT SERGİSİ 
Sovyet Rusyada olduğu gibi dünyanın her tarafında. da 

çok büyük alaka uyandırmış ve bu senenin en mühim hadise. 
!erinden biri olarak telakki edilmektedir. 

fak olarak kısa bir zamanda cısı idi · L k ki d b Uk 
1 

bl · on ovs ay a eş yüz dolar 
m emme r Alman propa· Aydınlatmağa muvaffak ola- alıyordu .. İkramiyeler bundan 
gandacısr oldu.

1 
Bu mUnascbet- madığımız birçok işlerde onun hariç idi.. 

le yapılan sfyas toplantıların bi- izini görmüş idim. Amerikada 
· K · Tabıt Rumrich'in almakta ol-

rfnde de Mıs ate Moog ile ta- Vllhem Schneider Villle Meller 
t • ' ılnğu otuz dolar bu para ile kı-

nış ~· V1111am Seks gibi isimlerle ta· yas kabul etmezdi.. Fakat L'on-
!tırafına. inanmak ıa.zımgellr· nınmış, olan Lonko>ski hakikat· k 

·ovski birinci sınıf ajan tdl bir 
se, doktor Grlebl 1!133 senesin· te eski bir tayyare zabiti idi.. k . d t d ' 

· co pıya e, opçu. eniz ve hava 
de meşhur casus Londuvoskf Bfr Fransız tayyareslyle yaptı- zabit 11 f d 

Bugün n p fE K Sinemasında ucuz y AZ fiatlarile 

1 - Borneo Vahşi Ormanlarında 
-

ant e muare e pey a et-
meğe muvaffak olmuş ve bu şe
kilde tevkal4de kıymetli malO
m:ı.t elde etmiş idi. 

Griebl'in -de yardımlyle Lon
kovekl blr cok yeni aianlar bu-

AUONE J'AHIFESI 

il tlllltktl &Jeııılı 

lrinde dıl ..... 
Aylık 95 15; 

3 aylık 2ti0 ,2~ 

6 aylık 475 320 

1 yıllık 900 ıı;OO 

Tarifeden Balkan 81~ 

için ayda otuz kuruş da: 
Posta birlığıııe girnıeyen >1 

1 
ayda yetmiş beşer kuruş 
medillr. 

Abone kayJını blldlreıı 1 

tup ve telgraf Dcrellnl. f 
parasının posta veya b•Pıı 
yollama ücretini idare ııeod 
zerine alır. 

Türkiuenin her posta merlit-4 

VAK/Ta abone ua:ılıt•.ı! 

Adres değiştirme QcJ'f• 

25 ı.uruştur. 

il.AN ÜCRETLERi 

Ticaret iUlnlarının sııP~ 
satırı sondan itibaren 11411 

falarında -40; iç sayraııırdJ 
kuruş; dördilncil s:ı)·fııd' 
ikinci ve üçüncüde 2; biri~ 
4: başlık yanı kesmece 5 
dır. 

Büyük, çok devamlı, -~ 
renkli llAn verenlere a)"rı 
indirmeler yapılır. Rcsnıt 1~ 
rın santim • satırı 30 kurıır 

TlCAHl MAHİYETTE OL,,ıl' 
KÜÇÜK 11...A!\LAJ\ 

Bir defa 30, iki defası ~ 
defası 65, dört defası 75 
derası 100 kuruştur. üç 1 

iIAn verenlerin bir dcfas•.~ 
vadır. Dört satırı geçen nall' 
fazla satırları beş kuruşt,ıı11 

sap edilir. 
lllımd kupona getir'1 

kürük ildn tarif esi uo:d1 

lndirlllr. 

Vakıt hem doğrudan dOf 
ya kendi idare yerinde, bt~ 
kara caddesinde Vokıl ~I 
allıntla KEMALEDDiN ) 

İllin Dürosu eliyle iJAll !I 
eder. (Büronun tdeforı'!.!..! HiliklilllSe !ieyccantr TC g~1memı1•'1lr n11u 

2 - Şikago Yanıyor 
larak hemen hemen Awerııuı.uıu c= -, - _....... 

her şehrinde şubeler tesis etmi~ •••••••••-"1 Odesa - Kief - Moskova 
§ehirleri arasında fO günlük seya1ıat için: 

Birinci Mevki: T. L. 420.54: 

!l:kincl " ., 230.35 ' 

Turist ,, .. 140.73 

Bu fiatlarda. vapur, tren., otel. yemek, ve otomobille gun. 
de dörder saat gezinti-masrafları dahildir. 
ve 21 Temmuz grup seyahatine iştirak edecekler için 

TAYRON POWER - ALiCE FAY 

Ankarada Gençlik Bayramı :~~Je 
Fiatler: 20 :- 25 - 30 kuruş 

idl~İZ bu casusluk işine el!mlzi Alemdar sineltll 
koymazdan Uç sene evvel bir ge· tKt FtLM 
ce Schiuter, Lonkovskl ne bu· Macera Kadıt'!ı 
luşmağa gitmiş, yeni elde ettiği Mister Moto Katı 
vesaiki götUrmUştU.. Kli;biindP.__,,,,,,. 

MELEK Sineması 
(Devamı var) 

----------------~--------------~ Birinci Mevki : T. L. 388.26 
lldnci ,, ,. 213.61 
Turist " .. 134.03 Ten.zllitlı flatlarla yaz menlmlno başladı 

Giriş ve çıkış ,viı.eieri meccanidir. 

Fazla malumat isteyenler 
Galatada 6 ncı Vakıf Hanında 

Husuat 30 - Balkon ve Birinci 25 - İkinci 20 kuruştur 
Programda me\·slmln en bilyük munffakıyetl 

Bugün S A R AY sinema~ 
20 ve localar200 ~ Lüks balkon 30. parter 25, ikinci balkon 

İNTURİST 
BÜYÜK VALS Valevska 1 - Kontes 

lJaveten: BUyilk bir Gangster filini (Fransızca sözlü) GRETA GARBO ve CHARLLES BOY ER 

1 aksi Haydutları 
Şarki J{nrfp Mümessilliğine müracaat edebilirler. 2 

tarafmdan Fransızca sözlü bü~iik ve muhteşem fill!O 

- Otomobill i Aşıklar 
Telefon : 40155 ...... 

. 

Karamazol KariieŞLe_r 
Yazan: Dostovavski, .. -

-----~- .. ÇeTf~: .. Hakıu Sah~ Ceaaıo - --.-• 191 1 

Gelmememe manasız bir izzetine. 
fisten b;ııka sebep yoktur. Bu adi, bu 
çirkin kusurlardan bütün gayretime 
rağmen kendimi kurtaramıyorum. İçi

me baktıkça, sefil bir insan olduğumu 
.ır.lıyorum. 

Aliyoşa. onun bu kendine hücumu 
karşısında coşarak: 

- Hayır. yanılıyorsunuz; siz yüksek 
ruhlu ve pek sevimli bir çocuksunuz. 
Sizinle tanıştıktan sonra artık bütün 
bu temiz yürekli çocukların neden ötü
rü hakkınız.da bu kadar sevgi besledik
lerini, niçin tesiriniz altında kaldıkları. 
nı daha iyi anlıyorum. 

Dedi. Kolya sevinç gözlerinden fış. 

kırarak ona baktı ve: 
- Bunları bana söyliyen Aleksi Ka

ramazof mudur? Dedi; bugün kaç kere 
içim sızlayarak: "Galiba benden nefret 
ediyor!,. diye düşünmüştüm. Hakkım
cfa sfdn ftreceğini~ hükmün bence ne 
büyilk bir ehemr.'-'yeti olduğunu bilse
niz. 

- Niçin bu kadar itimatsızsınız?. Bu 

hali yaşınıza hiç yakıştıramıyorum. Bi. 
raz evvel de siz, nutuk söyler gibi u. 
zun uzun konuşurken, bu itimatsızlığı
nızı yüzünüzde okumuştum. 

- Öyle mi? .. Ne kuvvetli bir görü· 
şünüz varmış... Bahsederim, ki bu da
kika, benim kaz hikayesini anlattığım 
zamana rastlar ... Öyle değil mi? .. Çün. 
kil tam o zaman ben, yaramazlığımdan 
ötürü benden nefret edeceğinizden şüp. 
helenmiştim. Bir dakika içinde size kar
şı gönlüm nefretle dolmuştu... Burada 
da ben: 

- Alalh şayet yoksa bile, onu insan
lığın icat etmesi lazımdır. 
Dediğim vakit yine böyle bir hisse 

kapılmıştım. Çünkü ba cümle benim 
değildi. Bir yerde okumuştum ve tırf 

bilgiçlik taslamak için söylüyordum. 
Yalnız yemin ederim, ki bunlar bir gu
rur eseri değildi. Bilmem neden, ağz·m. 

dan dökülmelerine mani olamıyordum. 
Belki de çok sevindiğimden ötürü idi. 

t nsan, gerçi ıevinçli olsa da başkala. 
rmı sıkmağa hak kazanmaz. ~ilirim, a. 

Dalma lkl büyük film birden 

yıptır böyle §eyler. Ama bakınız bu sa. 
yede sizin benden nefret etmediğinizi 
öğrendim. Çok mesudum ... Evet saade· 
tin tadmı hissddiyorum. Ah Karamazof, 
benim garip düşünüşlerim vardır. İşte 
bu düşünüşlerle pek bedbahtım .. Hep 
sanırım, ki herkes benimle eğleniyor. 

Ortalığı karmakarışık etmek hevesleri· 
ni bana veren de işte bu kötü inanış. 
lardır. 

Aliyoşa yine tatlı tatlı gülerek: 
- Siz de bu buhranlar içinde etrafı. 

nızdakileri kasup kavuruyorsunuz 1 
Hükmünü verdi. 
- Evet, ne yazık ki öylel:lir. Hele 

annemi herkesten fazla üzüyorum ga. 
liba. Belki bu hallerimle size pek gü
lünç görünüyorum. 

Aliyoşa, cömert bir acele ile: 

- Hayır, hayır!.. dedi; aklınıza böy
le şeyler getirmeyiniz. Hiç öyle düşün. 

miyorum ... Sonra zaten gülünçlük de. 
diğimiz hal de nedir? Bir adam günde 
kaç kere gülünç olur veya görünür? .. 
Bunu kestirebiliyor mıyız? .. Bu endişe, 
hep zeki liyakatli insanlara musallat 
b:r beladır. Onlar, böyle olduklarını sa. 
nıp ürkerler ve ıztırap duyarlar. Ben, 
çoktanberi, delikanlılarımız arasında bu 
hastalığın varlığını sezmi~imdir. Fakat 
'izin de buna tutulmu' olman·z bana 
hayret veriyor. Galiba, onların ruhları-
11a şeytan karıştı, 
ı Aliyoşa, bunları söylerken, artık gül· 

.· --~ ,. --'-

Sen.enin en şen ve en fazla muzikli operet!. _.....ııj 

miyordu. Kolya onun ağır dikkatinin 
kendi üstünde toplandığını lduyuyordu. 
Nihayet: 

- Siz, diye devam etti; siz bütün 
arkadaşlarınız arasında müessir bir ço. 
cuksunuz. Böyle vcaveseli olmamalrsı. 
mz. Başkalarının kusurları ıizde bulun~ 
mamalıdır. 

- Hepsi böyle oldukları halde ide mi 
ben ayrılmalıyun? 

- Evet, siz herkesten ayrılmalısı

nız... Başkalarına benzememelisiniz. 
Çünkü bambaşka bir ruhunuz var. Da
ha biraz önce bir kusurunuzu, hatta 
gülünç olduğunuzu itiraf etmek gibi 
mert bir harekette bulundunuz. Size 
bunu yaptıran da ruhunuzun kuvveti. 
dir. Kızarmadan, tabiliğini bozmadan 
herkes bu işi yapamaz. İnsanların çoğu 
kendi kendinin kusurlarını görmezler 
bile ... Nerede kaldı, ki itiraf etmeğe 

katlansınlar!... Tek başınıza kalsanız 

da herkese benzemeyiniz. 

- Aldanmamışım... Evet sizin hak. 
kınızda beslediğim duygularda yanıl. 

mamışım, Aleksi Karamazof. Siz, en ü
mitsiz bir insanı avutacak bir ruh kuv· 
vetine sahipsiniz. Bilseniz sizinle gö. 
rüşmeği ne kadar candan özlemiştim. 

Çoktanberi, sizinle taruımak istiyor. 
dum. Demin siz de benim için aynı şeyi 
ldiişündüğünüzü söylediniz. Bu, ne şa. 
ıılacak şey 1 

- Evet, sizden çok bahsediliyordu. 

.~ .-
Dinleye dinleye alakam derinle~ 
Görüşmek istiyordum. Eğer burııı V 
onurunuzdan ötürü sordıysanrz b~~ 
rar yok. Biliniz, ki taıuşma isteıclt 
karşılıklı idi. .~ 

Kolya, sesini alçaltarak ve ıl11' 
gibi: ~ 

- Biliyor musunuz KararnJ1 ,ı 
bizim karşrlıklr izahalrımız, ~i!~ 
ilanıaşka benziyor... Bu da bıt" 
gülünçlük ldeğil mi? ,< 

Dedi. Aliyoşa, şen bir gülüf115e' 
cevap verdi: .~. 

..!il'' - Hayır! Bunda hiç bir gu . ı 
yoktur. Olsa da ne ehemmiYe'.'..ı 
Meselenin özü, cevheri güzel ye 1>,. 

.. 1 · d • • f difl1 
- oy e ama, sız e ıtıra e .• 

\-... 
içinizde utanca benzer şeyler dLlı 
sun uz. ı 

Kolya, bunları söylerken şeytııfl 
tan gülüyordu. d'~ 

- Utanç mı? .. Bunu da nere 
karıyorsunuz? f 

- Yüzünüzl:len, kızarmanrzcla" 

Aliyoşa güldü; fakat bu defa ıcı~ 
mızı kesilmişti. Az şaşırmış bir ~ııf 

- Evet, buna siz sebep c ıl 
Ben de utandım. Ama niçin? .. 13LJ11 
nız Allah bilir. ..(' 

._,~·r 

Diye mırrldandr. Kolya, ı• 1 

haykırdı. ,ı'.' 
- Ooh, sizde kendimi, ken :Ii J1 ~ 

mi gördüğüm için 
çok seviyorum 6izi, 

bilseniz ııe •' 
( Devcırrı• 
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8ABMANSONU 
Radyo ve tiYaıro 

Pazar 29-5-939 
Sermet Muhtar ...... 9 ~ ._ .............. .. 

d liepgi dolaplarda, çekmeceler • eğlendirişinden, resimler gösteri. 
~: bekliyedursunlar, kullanan şinden değil.. !stanbuldan her dö. h: ? •. Davetler eksik olmadığı nüşünde herifte ne martavallar: 

12,30 Program, 12,315 Müzik (KUçU.k 
Orkestra - Şef: Necip Aşlan), 1- J. 
Strauss Neşeli vals Operetinden -
Buseler valsi, 2 - Lindemann - Vol
ğa - Potpuri, 13.00 Memleket saat a.. 
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik (KUçUk Orkestra - Şef: 

ltı de düğünlere, derneklere adı- - Bon nuvel!.. Bugün şa.mbeL 
~ı atanı göster. lanın mutemedi kamaradxmı gör. 

Necip Aşlan), 3 - Niemann - çar_ 
llston - Dans. 4 - J. Strauss - nk 

hu eritne hanfendi de anasının düm. Ebüllhüda hazretleri şey
l'tıundan du""şrnuş·· O da kagır hislam, mahdumu Hasan beyki-

ta · · - bahar sesleri vals, 5 - Paduk - f'a.. 
n~~e.ta habeş ve kukla kadar. miz müsteşan oluyormuş. Siz de raphrase, 6 - Tschalltovski - Ro-

tıı·· ırıcık evlat değil mi ya, onun 200 lira fazla maaşla Cemiyeti mans, 13.150 - 14.30 Türk müziği: 
l'ıı Ucevher çekmecesi de dolu: El. rüsumiye prezidanlığma geçiyor. l - Nihavent peşrevi, 2 - lsmail 
~~saç tarakları, tek taş küpe. muşsunuz!.. Hakkının Nihavent bestesi: (Feryad 
~ik'ı l>Irlanta gerdanlık, inci bile. Yahut: ile yad..), 3 - Rahminin Nihavent 

er "t •t .. ""kl b" - Kel bonör! Duanlar direk - şarkı: (Saçlarına bağlamalı) 4 - NL 
~ta ' çeşı çeşı yuzu er ve ır havent şarkı: (Söyle nedir .. ) 15 - Ar_ 

da ikinci rütbe Şefkat. tör jenerali değişecekmiş. Suk - takinln Nihavent şarkı: (Koklasam 
lerl\Ynalr dolaplarındaki çengel - sesorünün zatıaliniz olacağını saçlarını>. 6 - Hacı Arifin şarkı: 
da'. sandık odasının duvarların- söylüyorlar!.. c Şarap iç gUıteminde) 7 - Saz eser-
he ki· çiviler esvapla taşrnada; Veyahut: lerl. 17.30 Program! 17.35 MUzik (Pa_ 
,ı_ llsı de yerlerinde asılı durma. - Maliye ministrosu Şama va. zar çayı - Pi.) 18·15 Çocuk saati 
~.. . • 18.45 Müzik (Pazar çayı - Pi.) de_ 

b 11 oldu. Votr ekselansızm ram- vam. 19.115 Türk müziği •(Fasıl heye-
liit a~at Nihat Bey, mütemayiz plase edeceğine dair rümörler tı) 20.00 Memleket sa.at ayarı, ajans 
ltı besıle Babıali evrak odası mil. var!.. ve meteoroloji haberleri. 20.115: Türk 
ti eyi~erindendi. Babası mahre. Hazret (söyle tatar ağası) he- müziği: ı - HlcazMr Peşrevi, 2 -

~~klanıdanberi kaynatasile ar - sabı, memnun, sakalını avuçlaya lsmail Hakkı - Hleazka.r ağır semaı 
r-. •• aş olduğu için eski ahbap ço- avuçlaya sırıta sırıta bu yalan.. şarkı: (Benim servi.) 3 - Udi Cemll 
·11g-u • ' • • . - Hicazka.r ağır şarkı (LA.yık mı sa.. 
~ . ları dınler, keyıflendıkçe keyıf - na) 4 _ Uvriğin _ şarkı (Mestim bu 

biJ atısile yaşıd, belki bir iki yaş lenirdi. gece), 5 - Hlcazka.r türkü (Akşam 
ıı· e .0ndan küçüktü. Çiğ sar1, be- olur), 6 - Hice.zka.r tUrkü: (1zmtrln 

helıaı.z, etliye sütlüye karışmaz, 
te~ ~anasile sessiz, uyuntu bir 

'r çt.1 •• Evde ha var, ha yok .. 
fıııı 0tun Cemilin ne matah oldu. 
la il a.nlamış olacağınız için faz. 
casına hacet yok .. 

l'a~rci Fadıl Efendi yalrya a _ 
~i basalı bir ayı geçmişti. Pan. 
bt0~da gecelediği hiç yok gi -
~"ldı~ İşine haftada iki, ya üç ke
Saa llgruyor, uğramıyor, bir kaç 
<iu. t geçirir geçirmez sıvışıyor • 

ha~Pılandığı zat RUsumatça 
~ilı·ll'ltlardan ve kendisinden çe. 
~ı~llenıerden ya, Galata gümrü -
/;:1deki amirlerine de Ziver ya -
'<l§lbış : 

llta-~üaü bizim. artık; vapuru-, 
Ilı Puru kaçırıp daireye gecikir 
l..ıecikir, yahut gelemez olursa 
11ar · eı maslahatı unutmayın! 

~il11Usünün gümrükten fırlama -
~ e ~yoğluna çrkınası bir olu -
a:du, En evvel Tekkenin karşı. 
ita ~aki, sonra Avrupa pasajın • 
cı:ı iki Avusturyalı kartpostal _ 

be ·an yeni resim çeşitleri sorup 
~endiklerini seçiyor, ardından 
~· deikebiri bir aşıp, Ağacami • 
t

111
den gerisin geri dönüyor, Ha

~PU.lu pasajının yanındaki kara 
d kkeu, kaytan bıyıklı gazeteci. 
(~il. (Stanbul), Levant Herald), 
dt e~et) gazetelerini alınca hay. 

'l'uneı. .. 
~.~alataya iner inmez tırıs ayak 
d 0plii ve Boğr..tiçi iskelesi; dos. 
Oı>.... y "k"" "'' u. enı oy ..• 

d '!'orun Cemilcik hocaslllı3- o 
h erece alışmış, o kadar ısınık bir 
':{ aı almıştı ki hayretlere seza ... 
alıda kıyametler koparmada: 

&' - N"erede kaldı yediyi çe}Tek 
~ et.ı suratlı? .. Hfila gelmedi, sı. 
t 

1

1ıYoruın; beni o eğlendiriyor iş. 
e ... 

leı~e dersiniz, rıhtımlara, iske
d ere frrlayıp vapurları bekleme

b:· ... Geldiğini karşıdan görünce, 
gıra bağıra koşmada 

ır·.._ Mösyö Jorj, monşer profe. 
or Purkua geçiktin komsa? 

t Cörüyorsunuz ya, fransızcada 
~rakkisi vnr .. Ve hemen boynu. 

atılmada: 

Çır-_ Mösyö Jorj, Jovu pri, aşçı 
ak agı Ömer andavallısmı adam 
ta~lh haşla. Bacağıma bir çelme 
~· tı, az kaldı yere yuvarlanı 
0l'<hırn ! ... 
naşka şikayetleri de çok: 

tn .- I<ayıkçı Ahrnedi de bir te. 
ı. 1~ Payla mon profesör .. Afıtap 
0 ~fanın oğlu ile kayıkhanede 
y~ nt:yorduk. Sandalları kirleti -

1 ?rsunuz diye bizi bir kovaladı 
tı ! ... 

.... 
'•l"e n 

('j .' r ->CY hususi mektepte?\ Cor 
,, 1~·~ alakasını kesmişti. Oradan 
t."· 

1?1 aylığı cebinden vereceğini 
O:..~ Ctniıı. ii$1emeden çektiklerini 
~darei maslahatla kapatmıştı. 

, , 
1u bu derece sevişi, kayırışı 

,ı ... ı . . 

Torun Cem.ilcik hocasına o de. 
rece alışmış, o kadar ısınmıştı 

ki. .. 
- Profesörcilğüm bahçıvan 

Zeynel herifini, hamlacı Şükrüyü 
kovdurt buradan .. Rum çamaşır _ 
cmın çocuğuyla yukarı bahçede 
kuş tutacaktık; (yemiş ağaçla
rının dallarını kırıyorsunuz) di
ye üzerimize yürüdüler!.. 

Profesör efendi yalancıktan 
öfkelenir, gfıya bahçıvan başıyı 
haşlar, hamlacı çırağına da çıkr. 
şırdı-

içinde.) 7 - Hice.zk.A.r se.z semaisi 
8 - Bedriyenin Hlcazka.r §arkı: (MUn 
teziç aşkınla) 9 - Nobarm Hicaz şar
kı: (Ağlamış gülmüş) 10 - Mustafa 
Nafizin hicaz şarkı: (GöğsUnde açıL 

mış). 21 Neşe11 plaklar - R. 21.10: 
Müzik (Feyha Talay - Vlolonscl). 
14 yaşında genç violonsellstın kardeş. 
!erine konseri!. Piyanoda - Dr. Mar. 
kovitz, ı - Sen Seans - Kuğu kuı,ıu, 

2 - Brahma - Ninni, 3 - C. Cui -
Orientale, 4 - Popper - Mezruka, 
21.25 Müzik (Riyaseti Cumhur ban
dosu - Şef: lh.ııan KUnçer) l - Louis 
Ganna - Marş 2 - F. Von Blon -
Çiçek dergisi (Fantezi) 3 - Beetho. 
ven - Koriolan UvertürU 4 - De-
busssy - KUçU.k Süit, a) Vapurda, 

Corcinin kimlere meclup ve bJ Resmi geçit, eı Manuetfo, ç) Be.le, 
meftun olduğunu söyledik: Yük. 5 - Adolflotter _ Hint tabliları. 
sek, kibar, 'müstesna derecede No. 1 22 Anadolu Ajansı (Spor servi. 
gi!ı.el !~rırı. 8.§rkI<o 81 si). 22.10: MUzik (Cazba.nd) Pi. 22.415-

BU Y.al~ icntı~ ari4Jifjpı 2 A ana ba. lar ve yarmkl 

gölgesi yoktu. Baza.n Cemille set gram. • 
bahçelerde dola§ırken hanfendi. Pazartesı 29-5~-9~9 ... 

tl d 
12.30 Program. 12.3a Turk muzı-

ye ras ar ı. 13 'l 1 k l · . . ği - Pl. ·' em e et saa ayarı, aJans 
Tınaslar gıbı çamaşırları sakı- Ye meteoroloji haberleri. 13 .15 • 14 

za döndürtmüş, iç bahçeye ipler Müzik (Hafif müzik )P. 18.30 Prog
gerdiriyor; astıracak. ram. 18.35 Müzik (Oda müzi~i) Pl. 

- Bu ne saygısız adam, des. 19 Konuşma (Doktorun saati). 19.15 
tur bile demiyor ayol!.. diyerek 
eteğini başına çekip kaçıarken, { 
Corci içinden, çok defa da kendi. 
ni tutamayıp dışından söylenüp 
dururdu: 

- Sakr blö ! . . Espes dö kar. 
kas.!. Porka mizerya!.. İla ce. 
hennem ey veçhülkerih ! ... 

Halbuki hanfendicağız kendi 
kendine gelin güvey. Palas pan
dıras içeri dalar dalmaz, etrafın
dakilere: 

- Mendebur büclir iruıana yL 
yecek gibi bakıyor; Allah mah
fazna yalnız bulsa saldı

racak... Kabahat kimsede değil, 

bu ırz düşmanını eve sokan da!.. 

Kerime kanfcndinin de bazan, 
bahçeye çıktığı ve uzaktan kar. 
şılaştığı olur, o da derhal içeri 
kaçardı: 

- Anne, hacıyatmaz, dönüp 
dönüp baka baka, o çipil gözleri. 1 

ni kırpa kırpa, firenk dilile bana 
da bir şeyler mırıldandı. Herhal
de söz atıyor; kim bilir neler de 
neler, ne maydanozlu köfteler? .. 
.K'ihat Bey duyarsa evimin bar _ 
kımın yıkıldığı gündür .. 

Mösyö Corci yalıya yan gel • 
miş, rahatı yerinde. Yiyor, içi _ 
yor, yatıyor, kalkıyor. Hiç bir 
eksiği yok. Selamlıkta büyüğün. 

Kenan Hulusi 

Bahar hikayeleri 
(Kitabın içinde okuyacağınız 

hikayeler) 

Tarlaya çevrilen su - Ka
vaklıkoz hanında bir vaka -
Tuhaf bir ölüm-Dörthanların 
kulaksızı - Milyarder Mak 
Kinleyin halıları - Gece ku
şu - Bir bahsin sonu - Bir 
yudum su - Esmanm aşkı. 

den küçüğüne kadar herkesin mu. -------------
habbetini de kazanmış ... Şubeye Clavet 
Şunu da unutmıyalım ki sıska Vsküclor Askerlik s. Başkwılı{jırıdcııı: 

ve cansız görünüşüne bakmayın, 1 - Şulıedc kayıtlı yedek suhııy ve· 
dcrunu ateşli adam. Vüke!akarı a~!•erl memurların 1 lI:ız!ran 9~9 g[i. 
b" 1 v t d" k . ınu baslamak ve 30 llazıran 939 da 
ır wnaga pos u ser ıyse eşış 

1 
nilıny~l bulmak üzere şulıeıle srnelik 

te olmadı ya bu?.. lyokl:ııııalnrı y:ıpılacaklır. 
Evdeki pazar çarşıya uymaz... 2 - ~lazcn·t dolnrısh ıe la:1hhütlii 

O ne ümitler beslemişti. Selam-1 nıc·klııpla ıniirnr:ıat ~ılt';·ck olanl:ırııı 
lığı tıklım tıklım dolu olan bir yeni adreslerini ve sıhhi ahvallerini 
konağın harem tarafı da kalaba ı•c siril Yr~·:ı .kayıt n.urı~ar:ıhıı·ını lıc·-

1 kt lb tt S k kl d B 
hı>nıc·lıal IJil(lırrııelerı l:ııııııdır. 

ı rr e e e.. • o a ar a. c - .1 , 1 ı· 1 1 c 1 ·· 
v • • - · ' ıı:ı) yt·rı ııı 11 ı t•I zar ın ı a mıı-

yogluncla son moda çarşaflı, ga. r:ıcaat etnıinıılcr lınkkıııda 1UiG sa-
yet alafranga, nice Venüsler gö. yılı kanunu.n ceza maddesi tallıik o· 

Türk müziği (Karışık program - Fa- sineme). 6 - Kürdili hicazk:\r saz 
sıl heyeti) . 20 Memleket saat ayarı, semaisi. 7 - Artakinin eviç şarkı: 

ajans ve meteoroloji haberleri. 20.15 (Aşkınla harap oldu!;umu). 8 - Ye. 
Türk müziği. ldare eden Mesut Ce- sari Asımın eviç şarkı: (Benim ök
mil. Ankara radyosu küme heyeli. 21 süz benliğimde). 9 - }folk türkiisü: 
Konuşma. 21.15 Esham, tahvilat, kam (Ela gözlerine kurban .. ). 10 - Sarı 

biyo - nukut ve ziraat borsası (fiyat) kurdele. 21 Ifa!talık posta kutusu. 
21.25 Neşeli plaklar - R. 21.30 Konuş- 21.15 Esi\<ım, tahvilat, kambiyo - nu
ma: Folklor (Halil Bedi Yönetgen). kut ve ziraat borsası (fiyat). 21.25 
21.45 Müzik (Virtüozlar) Pl. 22 .Mü- NeşeJi prnklar - R. 21.30 Müzik (Kü
zik (Küçük orkestra - Şef: Necip Aş- çük orkestra - Şef: Necip Aşkın): 
kın) : 1 - Yallher Scbradcr - Akşam 1 - Bccker - İlkbahar _ melodi. 2 -
üzeri (hazin parça). 2 - Zichrer - Oscar Fetras - İkinci avcıları - Fan
Eşldya operetinden - potpuri. 3 - tezi. 3 - Demersseman - Aranjuez de 
U:ıns Sllip - Marş operetinden pot- bir bayram. 4 - Drigo - Serenat. 5 
puri. 4 - Cari Robreht - Tzat ope- - Paul Lincke - Olimpiyallarda _ 
retlndcn potpuri. 5 - J. Strauss - ::'ılarş. 6 - J. Strauss - Artist hayatı 
Cenup çiçekleri. 23 Son ajans haber- (vals). 7 - Chopin - Nokturne _ Mi 
leri ve yarınki program. 23.15 - 2·1 minör. 22.30 Müzik (Melodiler _ pl.) 
:'.\Jüzik (Cazband) Pl. 23 Son ajans haberleri ve yarınki 

Salı 30-5-939 program. 23.15 - 24 Müzik (Caz-
12.30 Program. 12.35 Türk mizi- band) Pi. 

ği (P.). 13 ~lcmleket saat ayarı, a- Perşembe 1-6-939 
jans ve meteoroloji haberleri. 13.15 12.30 Program. 12.35 Türk mızı
.Müzik (Kanşık program - Pl.). 13.45 ği (Pl.). 13 Memleket saat ayarı, a. 
- 14 Konuşma (Kadın saati- Ev ha- jans ve meteoroloji haberleri. 13.15 
yatına dair). 18.30 Program. 18.35 - l4 Müzik (Cazband) Pl. 19 Prog
:'.\füzik (Operetler - pl.). 19 Konuşma. ram. 19.05 ::'ılüzik (Dans müziği - pi). 
19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti). 20 l!l.30 Konuşma (Ziraat saati). 19.45 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteo- Türk müziği (Fasıl heyeti). 20.30 
roloji haberleri. 20.15 Türk müziği: ::'ılemleket saat ayarı, ajans ve meteo-
1 - Udi Eşrefin hüzzam peşrevi. roloji haberleri. 20.45 Türk müziği: 
2 - Ahmet lrsoyun hüzzam şarkı: 1 - Salimin hicaz peşrevi. 2 - Ri
(Hatırında kalsın). 3 - Faiz Kapan- falın hicaz şarkı: (Sislendi hava). 
cının hüzzam şarkı: (Seni gördü o 3 - Sevkinin hicaz şarkı: (Sen bu 
şafaö ... ). 4 - Santur taksimi. 5 - yerden gideli). 4 - Faikin hicaz 
Şükrü Şenozanın mahur şarkı: (Bu şarkı: (Ateşi suzani firkat). 5 -
sev ela ne tatlı). G - Hicaz türkü (Ba- Tan bur taksimi. 6 - Koşma: (Ebru
b'll girdim üzüm). 7 - Halk türküsü: !arın zabmi). 7 - Rahminin kürdili 
(Şu dağları delmeli). 8 - Ali efen- hicazk5r: (San ey canımın canı). 
dinin hicaz şarkı: (Samur kaşlım). 8 - Osman Nihadın kürdili hicaz-
9 - Suzinak şarkı: (Sensiz geceler). kar şarkı: (Akşam güneşi). 9 - Se-
10 - .'.\Iusa Sürenıımn hiiızam şar- Jiihallin Pınarın kürdili hicazkar şar
kı: (Sen sanki baharın). 21 Konuş. kı: (Aşkınla yanan gönlüm). 1 O -
ına. 21.15 Esham, tahvilat, kambiyo - Sadellin lvynak muhayyer: (Xe za
nukut ve ziraat borsası (fiyat). 21.25 maıı görsem onu). 21.30 Konuşma. 
Neşeli pltıklar - H. 21.30 l\tiizik (Rad- 2U5 Esham, talwil:H, kambiyo - nu
yo orkestrası - Şef: H. Ferit Anlar). i kut ,.e ziraat borsası (fiyat). 21.55 
a) Adagio - Allegro. b) Andante. c) Xcşeli plaklar. 22 Müzik (Küçük or
Menuetıo - Trio. ç) Allegro spiritoso. kestra - Şer: Necip Aşkın): 1 - Ilec
- E. Gricg: Norvcc dansları, op. 25. ~e - Damalfi se~nadı. 2 - Levint' 
a) Allrgro marcnto. b) Allegretto - Humoresgue. 3 - Villıclm Vecek -
tranguillo e grazioso. c) Allegro rno- ~[arş. 4 - l\ficheli - Üçüncü küçük 
tleraıo alla Marcia. ç) Allegro molto. süit. 5 - J. Strauss - Yiyana kanı -
- A. Dvorak: Slav dansları. a) Nr. 8, Yals. 6 - nccce - Serenat. 7 - Tsc
Grnzioso e lento. b) Nr. 7, tiJel(fo haiko\•sky - Uyuyan güzel, haletin-

i ,ıı e.- J.. ıunms: Macar da.tasluı, den v .. ı.. Jl ......, RuhinsteUı - Kostümlii 
Nr1 .&-'Ye 6. 22.n Müzik (Op~ • - balo. 1t ~o~ıfJh\rıı\..-1ıabehe~ ve ya
yaları - pl.). 23 Son ajans haberleri rınki program. 23.15 - 24 Müzik 
ve yarınki program. 23.15 - 24 Mü- (Cazband) Pi. 

zik (Cnzhand) Pi. Cuma 2-6-939 
Çarşamba 31-5-939 12.30 Program. 12.35 Tilrk mizi-

12.30 Program. 12.3:> Türk miıi- lli _ Pl. 13 Memleket saat ayarı, a
ği: 1 - Osımın heyin hüzzam peşre- jans ve meteoroloji haberleri. 13.15 -
vi. 2 - M. Celfilcllin paşanın büz- t t )Hizik (Karışık program - Pl.). 
zam şarkı: (Kerem eyle mestane). Hl Program. 1!>.05 Müzik (Operetler 
3 - Hüzzam şarkı: (Çıkar yiiceler- Pi.). 19.30 Konuşma. 19.45 Türk mii
den). 4 - Lemini n: (Yeter hicranlı ziği (Fasıl heyeti). 20.30 l\Icmlekct 
sözler). 5 - Lcmiııin: (Son aşkımı sa'.l.t ayarı, ajans ve meteoroloji ba
cana). G - Taksim. 7 - Il:ılk tür- berleri. 20.45 Türk müziği: 1 - Su
kiisü: (Yiirii dilber yiirii). 8 - Halk zinak peşrevi. 2 - Mustafa Nafizin 
tiirkiisü: l Demirciler demir ... ). 13 suzinak şarkı: (Sensiz bu sabah). 
:\Ieıııll"ket saat ayarı, ajans ve mele· 3 - :Mustafa Nafizin suzinak şarkı: 
oroloji haberleri. 13.15 - 1 l l'ılüzik <Cnıit~iz bir sevişle). 4 - Ahmet 
(niyaseli cumhur hnntlosu • Şef: 1h- nasimiıı suzinak şarkı: (Söyle ey ca
saıı l\i.inı;cr): 1 - (~. Gcsesse - Marş. nanı ruhum). 5 - Leıninin hüseyni 
2 - Poppy _ Enclliliis \'alsı. 3 - Flo- şarkı: (0 güzel gözlerle). 6 - Saz 
tov - ":\fartha" operetinin uvertürü. semaisi. 7 - Kemençe taksimi. 8 -
4 - Ch. Sılver - "La belle au bois .\rifin: (Bir melek sima peri). 9 -
dorman L" opcr('lin den scleksyon. Şevkinin: (Duçarı hicri )'ar). 10 -
18.30 Pro!{ram. 18.35 Müzik (Neşeli )fahmut CeHilctl in paşanın: (Nari 
plıiklar) PJ. 1!J Konuşma. 19.15 Türk rirkat). 11 - .'.\[ustara çavuş: (Canını 
müziği (Fasıl heyeti). 20 ::\iemleket tezdir). 21.30 Konuşma. 21.45 Es
saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha- ham, tahviliit, kambiyon - nukut ve 
beri eri. 20.15 Tiirk müziği: 1 - .:\l:ı- ıiraat borsası (fi yal). 21.55 Neşeli 
tınr peşrevi. 2 - Şeref lncili ııi il ma- pliıklar. 22 ~tiizik (Riyaseti cumhur 
hur sarkı: (.\Iam:ım doğıwm) · 3 - rilarmonik Ork. Şef: Praetorius): L. 
Dede~ıin mahur şarkı: (Sana layık- Yan Beethoven: 2 nci senfoni, Re 
mı). 4 - Klarnet t;ıksimi. 5 - Klir- majör, op. 3G. a) Adagio mollo - Al
dili lıicnzk~ir şarkı: (Şakınla dolan legro con brio. b) Larghetto. c) Seher 

zo • Trio. ç) Allegro molto. BlzeI: 
Roma süiti. a) Andante tranguillo .. 
Alleg:o agitato. b) Allegro vivace. c)J 
Andante molto. ç) Allegro vh"acissi
rno. 23 Son ajans haberleri ve yarın
ki program. 23.15 - 2! ::\tüzik .(Caz
band) PJ. 

Cumartesi 3-6-939 
13.30 Program. 13.35 l\liizik (Ne· 

şeli müzik - Pi.). 14 l\Icmleket saat 
ayarı ,ajans ve meteoroloji haberle .. 
ri. 14.10 Türk müziği: 1 - Pt'şrev. 

2 - Artakinin kürdili hicazkar şar
kı: (Cismin gibi). 3 - Sehak: (Çıl
gınca sevinç). 4 - Kemençe taksi
mi. 5 - Faizenin: (Badei '·usıat i
çilsin).· 6 - Şemsettin Ziya: (Ey gon
ca açıl). 7 - .:\hı hl elif saz eserleri. 
14.40 - 15.30 Müıik (Karışık prog
ram - Pl.). 15.30 l\lilU kiime müsa
bakaları ( rn mayıs sl:.ıdından nak· 
len). 19 Program. 19.05 l\lüzik (Danıı 
saati - Pl.). l!l.30 Türk müziği (Fa
sıl heyeti) . 20.10 Konuşma (Dış po. 
filika hadiseleri). 20.25 Xeşeli plfik· 
lar - R. 20.30 Memleket saat ayarı
ajans ve meıcoroloii haberleri. 20.4a 
Türk müziği: 1 - Refik Fersan: (Ci .. 
handa biricik scvıliğim sensin) . 2 -
Şevki: (Bilmiyorum bana ne oldu)~ 
3 - R. Fersan: (Göğsümden kaçıP, 

gittin). 4 - Şemsettin Ziya: (Deni"' 
zin dalgasını dinliyorum). 21 Müzilt 
(Muhtelif seçilmiş beste, şarkı YC s~ 
mailer). 21.20 Temsil (:!\celim gece
si, yazan: Ekrem Heşit). 22 Haflalılt 
posla kutusu (l::cnebi dillerle). 22.30 
Müzik (Küçük orkestra - Şef: XeciP. 
Aşkın): 1 - Friccl V:ıllcr - Rüya • 
Keman solo ve orkestra için. 2 ~ 
Volgraf - Kalbimi aşkla doldur - A .. 
ğrr "als. 3 - RahmaninofC - Prelude. 
4 - Dorkievicz - Gavot. 5 - Raff .. 
Kavalin. 23 Son ajans lınberleri ve 
yarınki program. 23.15 Esham, tah
vilat, kambiyo - nukut ,.e ziraat bor-ı 
sası (fiyat). 23.25 - 2i Müzik (Caz
band) Pl. 

a 
ANKARA TİYATROSU 
San'atkii.rları Yedikule 
Pınar sinema bahçesin
de (Profesör Emin Ata. 
bay) birlikte pek yakın
da temsillere başlıyor .. 

. ERTQGRUL S.ı.D,krTEK 

P'I~ Şehzad!başı .<TTj.AN). 
~ · . Tiyatrosunda gundüz: w- Her yer 20; Paradi 10; 

Localar 100. (BUHRAN) 
Gece: ,(KIRIK KAP) Yeni eser; 

Okuyucu AYSEL 

İstanbul 

Ticaret ve Zahire Bossasl 
21 • 5 • 939 

FİYATLAR 

ctxst Aşağı Yukan 
kr. pa. kr. pa. 

Buğday yumuşak 5 32 .. Sert 5 10 5 15 .. Kızılca 5 22,1..-"ı 5 32 
Arpa yemlik çu. 4 32 
ÇaYdar 4 9 ' 10 
Mısır beyaz çu. 4 1 ı 
~Iısır sarı dökme 4 20 ' 22 
Kuşyemi çuYallı G 2 6 6 
Susam 19 ~5 
Tiftik mal 112 -
Yapak Anadol 52 -
Pamuk yağı 42 - 43 -

GİDEN 

-'likst 416 Ton 
Tiftik 21 " Fasulye 50 .. 
Kıl 10 

" lç fındık 2 " 

tlsldiclar K1z Saııat okulunda Cfün bir miisamere verilmiş ve g~1arıtl.~~P1J. 



Nafia Ve Münakalat bütçeleri 1 Pa~i nizam~ame: Sulh ,s:~.~~!.J lstanbul belediyesi- Almanya, Letony• 
.. • • sınde tadılAt k&r11ırkır yardım pakti bahsinde nin asri turun •ında pakt hazırıanı 

muzakere edlldl rsaıt01atı ı incide) Moakovaya bildiren, Fransız. tn ıeşebbUSU Kaunu, 27 (A.A.> - ıu 
partiye ait, yahut sermayesinde giliz tekliflerinin esas hükmü gitmek bere Berlinden 
devletin veya partinin i..+iriki olan şu fıkradır, Sovyetler Birliğin - Letonya hariciye nazm Mal 

(Ba.IJ tara/1 1 incide) manlar meselesi arasında Zon- :r~ (B t f ı · :.ı ) -bütiin müe11eselerle ıı--- hiz- den yardım talep etmek hakkmı aı 010 ı ıncwe ters, Kaunas'dan geçerken ""' 
mir, Ankara gibi yerlerde bu guldak limanının tevsii tıe auımc 
yttzde.n esnaf tarafından bUtUn 1'rabzonda Uman inşası işleri metlerine mahsus ve hususi mu. haiz olacaktır. Bu Uç devletten Bu bahi8te hatıİ'a fÖJle bir fi· natta bulunarak Letonya ve 'I' 
emteaya yüzde elll zam yapıldı- vardır. kaveleye .bağh veya imtiyazlı tir. her ~angi birisi bu davete icabet\klr geU7or: Asri tırmıar J&p- tonya hUldimeUeri arasında jJ 
tını, ve bunun da kontroldan ketlerde idaFe meclisi reisi ve lza- ettigı zaman diğer iki devlet de .mak teşebbüsüne prtşen bele- pılan istişarelerden sonra 

VekfJ , Akdenizin cenup kıs- sı, murakip ve mümeail olamıya- otomatik surette harekete geçe - 'dire bir kere mevcut fırın u- manya ile Letonya arasında 
yeni bir kanunla pazarlıksız sa- mında liman tnşasrnın bilhassa caklar, ücretli ve,a ücretsiz baı- cektir.,, . lhlplerini davet ederek bu işe ı,. lecek hafta bir ademi ~ 
tı, usulUnlln kaldırılmasını is- nazarı dikkate alman işler me- ka bir vazüe a.Jamıyacaklan gibi GörUldUğll veçhıle, bu formW UrAk edip etmJrecelderlnl 11o- ~u imza edileceğini söylelllM 
tedl. yanında bulunduğu, ancak o- bu milesacaelerle alikalı itlerde nazan dikkate alman Uç taraflılrablU.r. lştlr&k etmek lstlyenler 

Rasih Kaplan lğdır; pamuk rada halledilecek bazı vaziyet- ücretli hakemlik de kabul edemez. anl~anm karşıl.ıklı mahiye~ oluna bunların fll'llllarmı tak· :Estonya hariciye nazın 
kooperatif birliğinden vaki olan ler bulunduğu için veklletln ler. Dnl~t 'veya parti itlerinde sanh surette tayın e~ektedir. dJr edilecek bir bedel ile satm ~tonya kh=eti ~ 
bir yolsuzluğun neticesinin ne hangisine ehemmiyet vereceff- doit'udcı dolruya veya bilvasıta Bund~ .~a., İngiltere, So~- alarak kendilerine o bedel nls- =!11'e .decekı:ıece 
oldufunu, bu mıntakada halkın ni bilemediğini söylemiştir. Bu mflteaJılıitlik ve her ne nam ile o. y~Uer Bırliğinin arzua~~ ta~ betinde asri fırın işine lştlrlk ya gı • 
mutazarrır olduğu yolundaki sözler Uzerine Mecliste gtılUm luraa olıun mütevaaaıtlık ede- içm, Baltık devletlenm, yanı hissesi kaydedeblllr; lştJrAk et· •• • 
.dedikodulann neden ibaret bu- semeler olmuetur. me&le~ ve devlet bütçesinden pa- Litvanya., Letonya, Fıetonyayık ae. 1mek lstemlrenler tabU serbest Prenı Porun Beri 

öd . · b ir Jı: • bepsiz her ttırıu tecavtl7.e artı • ti• 
lundutunu sordu Ticaret ve- V ki ra emeyı ıca ett ece herhangı . b 1 kalır. zıyare 

· e 1 bundan sonra, ecnebi l>ir ticaret muamelesini dahi ya- garantı etmeye de hazır u un - Bö)'I bl tedbl tatbik edil B lin 27 (AA) Y 
1dU ,neticeyi daha henUz elde et- müesseselerin satın alınması l- maktadır e r r e- er ' . . - ug 
medllinl orada bir sullsth"lal- ş· d Ali Çetl k -..a. pamazlar. Parti mebusu olan avu. Di v taraf. ~-- H 1 danın ve bilirse, örte sanıroraz ki, asri ya Naibi Prens PoJ ile Pr 

• ın e, n aya zamanıuva katlar devlet ve partiyi alikal ger ı.&11. 0 an f 1 " 11 1 Ol b" H · da B 
den ztya-de bir ldareslzllğln mev takip edilen usultın tatbik edl- an. İsviçrenln araz.1 tamamiyeti de ırm ann 1apınnası e muatta gamn . ır uıra~ . . e 
cut oldu~ııu sHyled. 1 .ıı:.ı~i bildi k k ll dıran bir davada aleyhte vekilet ---- -t--nt . garan~:-i ka.lacak olan fmn sahiplerinin geleceklen resmen bıL:linJme 

&•• ece&au rere ara yo arı- deruht d · Jı:l • "b" .. r 'All&la. ve .ı.u:gu erenm ua d" NAFTA VEKlLıtltN e e emıyece erı gı ı ucret • zararlan bir derecere kadar te- ır. 
... rmın tnoası meselesine ge~mlş- mukabili olarak lehde de vekllet altında bulunaca.ktrr. Ancak, bu IAfl .-.:ıın-• ol Pr il p B Unde 

~ Ur. Bu izahattan anlaşıldığına alamazlar Ve bu &ibi da al nun ıçın, ı ı eve • haft kaal ki b tZAHA"'" 1 · · bu ik" b"ta.raf d 1 tin 'CUUllllf} ar. ena e renan er 

Nefta 'VekA.ıetnı:e 'it btltçe göre 938 senesi lclnde 1120 ki- deruhte e.tmi lanl la ; :: tehdit edildikleri takdirde, is • Bununla beraber İstanbul be- fa da ca ar. ve u .. m 
mtızakeresl esnasında ilen dU· ıom:tre yol tamir edtımıe ve 28 mazlar Partil ~ t~ :er hk 

0 
d" tiklillerini feda etmektense u • ledlrest bir taraftan url fırm ~ m • ıere~erıne. büyük • 

ı1llen mtttalealara karşılık ola· btıytık köprtl Japılmıt bozuk vanr ~aruret e:ed"ğJ a:aıı ;- mum! bir muhasamaya. karışmak 1apmak lfbıe girişir; merdan• um teı;-p edilecekt?r· Bu zı 
rak Nafıa VekW General AU yollar tamir edllmlt v; evvelce partili meb la g r ~ "bi e~f e risyini almalan IAzmıgelmekte • gelecek fınnlarm mill1d7etJ ve esnasın a P~en~ ~ol, A~ 
ll'uad Cebesoy, uzun boylu fza. inşasına başlanan şoıelerln ya- terle ta if u~ ~· H gı i ':: e- dlr. Bundan başka bu iki bitaraf idaresi bir anonim tfrket ballne ma:arlan ıl~ ıkı memleke~ ~ 
hatta btılunmuştur. pılmasına devam ~llmtotlr Baş ler bel; le e buır.la u~ı~hı ~.e. devletin kendi silihı ile tecavüze konarak bugün İstanbulda fmn· lf:' e~en aıyasi meteleler r ; 

· ye er, n ra ..... mu. k k ı... .. t d i __ ,_._. •• ..._ biri rüıecektir. 
Vekil, selefi All Çetlnkayanın !anıp da bltlrilemlyen büyUk easeıeler bu madde hükümlerine artı oymaya ..,..aması a cap ~ 1apan esn-m aaoı::ır ne _ ---------~ 

kendisine muntazam işler bir köpr11 de yeniden inşa edilecek- tibidir. Parti mebustan Kızıla , eylemektedir. . • mua17en miktan gecmeme~ tl- dl başlarma btiyftk btr ifil' 
idare bırakmış oldufunu anlat- tir Çoc··'- s· H ku Y Jour gazetesinm Londra mu - zere lştirAk hakkı verilir. Ya- kurarak temin edemlven 

• UA e ırgeme ve ava rum- h b" · d 1 akdi t · " 
aktan eonra veklletln ikiye bö- General :AH Fua.d, su mesele- lan gibi menafü umuma ait cemi- ~ ırı e an ~anın ar~ • hnt bu fırıncılar lst.erlerse be- ctlar belediye ile blllştlrAk 
lGnmeslyle işlerin azalmadıtrnı, si ve imar işlerini de izah etmiş yetlerle sair bayır cemiyetlerinde h~~akkmda eu malfuna.tı verı - ledlye ile anlaşarak a&rl fırın- işe girişmek isterlerse b 
bUA.klı gittikçe çoğalmakta bu- ve alkıelanmıştır. ücretli it alamazlar.) Y ~ dradakl umt k aat U lann bir kısmını kendi araların- bir çaresi aranmalıdır. Bu 
lunıduğunu söylemiştir. VekA- 5 _Nizamnamenin ceza itleri n um an ç da tedarik edecekleri sermaye İstanbul halkı içinde en 
Jet, işlerin doğurduğu mütehas- Meclis paazrtesl gUnU saat 11 k .h . d dd .. taraflı a.nlaşnanm, parlbıento • ile tesis ve inşa edeblllr. dört b bin kf..t ... ı al t 

de toplanacaktır ısmmı 1 tıva e en ma eye cu- nun pantkot yortuları tatilinden , eş ~n m şe 
ııa ihtiyacını karşılamak Uzere · rüm olarak •u fıkra il~ve edilmi!l d'" inde . . Demek istiyoruz ki İstanbul· srtası olan fırrnlar ferine 1 
i d

ld • . :s- :r onmes n yanı 5 hazırandan . 
t m en bazı tedbirler almak Alı Çetmkaya, MUnakaUt Ve. tir: evvel imnılanacağı merkezinde _ da asri fırın yapmak teşebbüsü ekmek lmalAtbanclerl ku 
JUzumunu duymuştur. Bu ara- kileti bütçesinin mtizakeresi esna- (Parti işlerinde şahsi maksat dir. Askeri mii§avereler ise ha • beledJyede kir getirir bir tş istenilirken bu yüzden m 
4a fazla yUksek mühendis ve sında ileri S'ÜTülen mütalealara ce- güdenler ve bu uğuri:la Parti nü.. ziran sonundan evvel bqlanaca.k- mevzuu mahiyetinde ~rülme- mel fercU zararlann milnı 
fen meınuru J'etiştlrmek de var- vap vererek sözüne şöyle batla. fuzunu istismara teıebbüı edenler tır. melidir. Asıl maksat halkın te- olduiu kadar önüne geçl1lll 
dır. OntlmUzdekf sene y1lksek IDl§tır: .... ve phsiyet De uğraımayı ldet e. Bilhassa ihtiyatlı yazılmış tek- miz, sıhhi ve ucuz ekmek teda· Hdlr. 
blUhendis mektebine 600 talebe " - Milnakallt Ve'kileti benli% dinenler.) zibe rafmen İngiliz harbiye na- rlk etmesidir. Bu maksadı ken· 
aı~nacaktır. teıekkül etmek ilzeredir. Vek!le. 6 - Yine nizamnamenin on i- zırı Belischa.Horenin sonbahar 

General All Fuad, bu husus- tin teşkilatına ait yapılan teklifin kinci kısmını teşkil eden Partili manevraları mumda Moskava-
takl izahatını tamamladıktan Denlzbanka taall\lk eden h~ .&NW:cilerin riayet ~ecekleri ya. gidece v nmha.kk&i addeclil 

nra g en sene yapılan !şlere ıert ba mtıessesen!n esas rrcmye fin"'ö'!~ .• ~m:~h.~~~mwtr~~=;,a;;tftt6m~~ırF.J. i!;.!=~~~~~~SJ~~s;==========~~=~=~~~i:'.:=::~ 
eomtş r. unsurlanru tasrih etmektedir. Bu madt!tde şu §ekli alm.ı§tır: 
Erzfncana varmış olan Sivas itibarla teklifin bu suretle kabul (Sahibi partili olan gazete ve 

Brzurum hattı ftnUmUzdekl edilmiı olması muahharen gelecek mecmualarm yazılan ile Parti a
Cumhuriyet bayrammda Erzu- kanunun kabul veya re!ddi üzerin- zalarınm netriyatı Parti preisiple. 
nıma varmış olacak ve nakli· de müessir olacağını zannetmem.,, ri bakımından gö.zönünde tutulur. 

BORSA 
- Ankara 27-5-939 -1 

yata açılacaktır. Yalnız 1940 Vekil bundan •onra muhtelif P~ gazete~er, mecmua sahip. r---
enesinde !kmal edJlememlş ola- ebu.Jt- bu ... da h ak len ve muharnrlerle bu yolda gö. 

ÇEKLER--

m •.ıarm, g y ve no ut n . .. b" l"ğin k 
ak Brzfncanda bir makine de· liyatı ücretlerinin indirilmesi hak. ruı ır ı e yarayaca ~~maı ve 

J>08U ile Aşkale ve Erzurum is- la dak" t nnilerın· toplantılar yapılır. Partilıler ser-n ı eme e cevap ver- . . A • • 

tuyon binası devrolunacaktır. mit v b ı.terin tetkik -.ıı·l kt mayesı ile alakalı ve ıdareıınde 
e u ~ aıı me e .. . bul d ki 

Vekil, bu hattın tahmin edl- bulunduğunu ve imkin niabetinde muessır un u arı gazete, mec-
n masraflarlyle son masrafla- tenzil.it yapılmakta olduğunu ıöy- mua ve matbaalarl:la pro~am ~e 

rr arasmda mevcut olan 10 mil· lemiıtir nizamnameye iç ve dıı aıyasetın 
k • ana hatlan ile yüksek devlet men.. 

~on liralı farkın yol gUzergA- Liman l-'- 1 1 l i u ve -e e er meae eı • faatlerine aykırı dilten yazılar 
'1ıındakl arızalardan ileri geldi- • d lc1 h · tl d ruld d zenn e e e emmıye e u u. neıre eme.zler.) 
llııl ...anlatarak 52 milyon llra ğunu anlatan Ali ~tinkaya izaha- 7 - Nizamname tadil teklifleri 
)'erine 62 mtlyon sarfedlldiflnl -- b"tirdi"kt k"" .. T' da · bir t..! 

UMA ı en sonra urauye ı- araun tamamen yenı teııu.. 

n bu farkm çok görUlmemest caret Vekili Cezmi çıkmıt ve o da lit olarak giren bir hUkilm de 
btmgeldiğlnt izah etmiştir. memleketin iktıaadi vaziyetinde Parti mliatakil gurubu tepili me. 

Londra 
Ne'"lOr~ 
Pariı 
)Ulan o 
Cenevre 
Amsterdom 
BerUa 
Brtlkael 
AUna 
Sof ya 
Madrld 
Va11on -
Budapeıtı 

Bilkret 
Belırad 

Yokobama 
Stokbolm 
lloıkov. 

SITaa - Erzurum hattının in- görülen refah alametlerini, banka. ıeleeidir. Partinin kendi içinde 
faSmdan sonra 1kfnci mühim 1anmızm seneden seneye daha tlaha geni§ ıeldlde tenkit ve mü~ 
Jaattın lnvası gelmektedir ki, 0 bllyük igler yaparak halkm itimat rakabe yapabilmek için düıündü- 1 ~· --

Erıanl 

latikraı lar 

Sivas • Erzurum 111 
Türk borcu I peşin 

5.93 
126.66 

3.3550 
6.86 

28.54 
88.0050 
50.7925 
21.5625 
1.0825 
1.58 

1 14.035 
23.845 
2.t.8425 
0.9050 
2.8025 

34.62 
30.55 
23.9025 

19.20 

1 •• .... . -··· .. . 
la Dlyarbaktrdan tran ve Iraka hluini çoğalttıklannı, tasarruf ğU bu hususa dair ilave edilen hü. 
jt4ecek olan :roldnr. Altı kı- mevduatının 108 milycm liraya küm ve maddeler aıağıdadır: 
eımdan ibaret olan bu hat 1 70 çıktığını, halk sandıklarının ıılah (Partili mebuılardan Kurultay 
kilometre tutacaktır. edileceğini, zirai kreldi itine daha Umumt Heyetince seçilen 21 ar. 

Bu ıene nihayetinde ilk 60 ziyade ehemmiyet verildiğini ve kadat Meclis lçldde milıtakil bir ------------
lometreıl tamamlanacak olan 3847 köye yaPflan kooperatif. hüviyet taıırtar. Bunlar gurup v k t K•ı • 

bu yol ıgelecek senenin eyltıltın- lere 114 bin köylünün ortak oldu- müzakerelerine ittirik etme~e a 1 1 apevı 
De bitecektir. Trenler Van gH- ğu.nu anlatımıtır. ~raber mütalea beyan ve reye 11· Dün ve yarın tercu··me 
tinden feribotla karşıya geçe- tırlk edemezler. Buna kartı :Mec- •• • 
cek ft hududa varacaktır. Bu ar: :ı,tıt koobatifle~ liain umumt heyetinde miltaleala· kulhyatı 
hatlarm lqasına tahsisat lmkA- 0 u~u, otu ve e- nnı beyan ederler ve reylerini kul. No. 31-40 4 cii seri Kr. 
ili nlebetlnde devam edecektir. nup viliyetlen ~ta~amdaki lamrlar :MUıtaldl ıurup kendi i.. 31 Ra.sin kWUyatı IV 60 

Diler mllfılm bir yol da Ada- :~yvanlar :•r!~tmi J-ı: zaları iİe wnum! toplantı yapar. 32 Metafizlt (() 
puan - RU-- Ankara hatbclır. lini mevzu • lı kararlar verir, müzakere uaulU 33 lstender 60 
Vekilet bu sene hattm catttdllntl caret odalan hakkında da ızahatta M 1i hU'-U 1 ri 34 Kadm ve -ya11

- 100 bul d hk ec s gurupunun a m e ne - Wlolll 

pbracak ve tahılsat lmklnı un uktan son~~ yua. tibidir. MU.takil gurup heyeti u- 35 Demokrit 
;a&hlllnde hat muhakkak inşa iz kanununun tatbikınde belediye- . i Parti 1mı 36 Dinler tarihi 

' terin muvaffak olama.dık:lann~ ve mumıyea ye menaup o -
edilecektir. . . . yan mebusları m61akerelerine mu- 37 Fllozofl ve sanat 

:Erzurum • Sarıkam19 arasın· bunun ıçın vekiletın kontrol tet· kk daimi 1 rak d 38 Etika 
iakl 4ar vo'f da deıuttlrllecek- killtı ile bu ifin takviye ediJIJiğini vdabil~tl •e'Y!,"_..-..:,

0 1 avke:,~: 39 Heraklit 
" &• aö 1 · • v k"l e ır er. • ..... ~ gurup enMı 

. Antalyanın şlmendlferle 1- y emııtır. e ı' ayrıca, pazar. ıı- da U ki ın·'- bi id 40 Ruhi mucizeler hk "ti d .. kül" la k -111 araaın n ç ! a r a. 
rlye baflanması l•l de tahsl 1 ya 1 80 up atı mazsa, a. h · .. ı,u d p · " un b h'"k ·· li d ğ" .. 1 re eyeti t~s-- e er. artiye men. 

25 
12& 
40 

100 
2lS 
75 

at lmkln verince mutllk ola- n ~n ~h udilmunk? e ~§~rı - sup mebualann en çoiunun tef. 
mesı tercı e ece tır, demı•tir. . Bu ıert00•00 fiatı • l50 '--ru•tur k ba$arılacaktır. _.. s kil ettitı umumt heyete parti gu- u.u 

0
• a11 ~ • 

ı.ımanlar mese}ealne gelince: Xlering ve mUtekabil tediyat rubu, partiye menıup mebuslar. Hepsini alanlara yüzde 20 ilıkon. 
learaaenlzde'ıı.;alal&gzt mevktl'n- anlaf!Dalariyle turizm bahsinde a dan bu suretle kurultay tarafın. 1 _tc_y_a_p_ıh_r_. _K_aı_a_n_ıs_.20 ___ ku_ru_111_n 
de yapılması lktısat Veklletl ta- hnan tedbirleri izah eden Vekil, dan Hçilen 21 lruım tetldl ettili Parti-li mUatakil mebualardan 

ından Ueri ıttrUlen Uman e- afyon me1eleaine ıeçmiı ve mili. heyete de Parti mUatakil ıurupu vukubulacak münhallere mUnasi· 
dil ne Nafıa Veklleti tarafın- tahlilin elindeki stokun 3 - 5 ıe. denir. bini Genel Bqkanbk Divanı ae. 

Erellfde yaptırılmakta o- ndde eritilebilecelini ıMSylemiftlr. Parti müataldl prupunuıı relai çer. 
etlld mukayese edilecek ve Vekil, afyon iıtihaalltmm temdidi Partinin Dellfmez Genel Baıka.. ı Parti milıtakil gurupu parti 

-1189 1ftıtJıit.... bm ı.ır llıım olduğunu sCSyliyerek bu me- ru.dır. Reis vekili müstakil mebus-1 teıkilitına dahil olduiu gibi mili. 
•rara baflan-dıktan sonra Mec- selenin 1>ir revizyon'a ihtiyaç g6a- tar araauidaa onwa tayin ettiği I takil gurup reiıi vekili parti riya.. 

en m1lsaade llM~tlr. » terdiğinl anlatmJttlr. nttır. set divanına dahildir. 

1200 liralık kadar yulaCi.lınacaktır. Pazarlıkla ek8lltıll 
29 Mayıs 939 pazartesi gUntt saat 18.80 da Tophanede Amit 
satın al.Qla Ko . .da yapılacakur. Kat'l teminatı 180 liradır. 
munesi Ko. da görtııebmr. tsteklllerln kanuni veslkalarl1l• 
beraher belll saatte Ko. na gelmeleri. (689) (8699) 

••• 
2 X 30 X ' eb'adında 80 liralık anballj tahtası abnacaktıf 

Pazarlıkla eksl1tmesl 29 MayJB 939 pazartesi ·gUntı saat 11 4f, 
Lv. Amlrllğ{ sabn alma Ko. da yapılacaktır. Kat'I teminatı ıf 
liradır. tsteklilertn beIU saatte Ko. na gelmeleri. 

(690) (3700) 

••• 
200 kilo naftalin alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 29 • 1 

939 pazartesi gUnU saat 10.30 da Tophanede lst. Lv. Am. Sa. ~1 
Ko. da pazarlıkla alınacaktır. teteklilerin kat't temfnatlarf)'lf 
belll saatte Ko. na gelmeleri. (691) (3701) 

• • • 
1850 liralık toz şeker alınacaktır. Pazarlıkla ekailtnıetl 

29 Mayıs 939 pazartesi gUnU saat 10 da Tophanede Amirlik s• 
tı l alma Ko. da yapılacaktır. Numunesi Ko. da görUlebiJlf 
lsteklllerin 277 buçuk Ura kat'I temlnatlariyle belll saatte 1'0 
nl\ gelmeleri. (692) (3702) 

* * * Yıldızda Muhabere alayı için 4 7 kalem elektrik malzenıe't 
29 Mayıs 939 pazartesi gUnU saat 14.15 de Tophanede Amirli~ 
satın alma Ko. da pazarlıkla alınacaktır. Keşfi Ko. da görütebl 
lir. isteklilerin 75 lira kat'l teminatlarlyle beraber belli saatti 
Ko. na gelmeleri. (693) (370S> 

*** 
~ metre gömleklik poplin müteahhit nam ve heaablXI' 

5 Haziran 939 pazartesi gUnil saat 15,30 da Tophanede Lev~ 
i.mirliği ıatın alma Ko. da açık eksiltme ile almacaktır. ~ 
bedeli 4840 lira ilk teminat! 363 liradır. Şartname ve nUmunet' 
Ko. da görlllebillr. lsteklllerin kanuni veeikalarile beraber belll 
saatte Ko. na gelmeleri. (677) (34 70) ) 

*** 
63731 adet Skandırak kayışı ve 75483 adet ıkandırak clili-

meai müteahhit nam ve hesabına 5 Haziran 939 paza.rteıli gnııll 
saat 15 de Tophanede levazım Amirliği satınalma Ko. da açık e~ 
siltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 5249 lira 44 kurul 
ilk teminatı 393 lira 70 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. cı
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli şaatte 
Ko. na gelmeleri. (676) (3471) 

~--~-------------·~---------~ 

1 Deniz Levazım ilanları ] 
ı - Tahmin edilen beieli (5270) lira olan (17000) kilo ss

bun, 8 Haziran 939 tarihine rasthyan pertembe gilnil saat 11 d• 
kapalı zarfla almma.k ttr.ere eu•ltmeye konulmuştur. 

2 - ilk teminatı 93S lira ZS kurut olup tutnameıd JMır ,wı 
kom.isycmdan paramz olarak alma.bilir. 

3 - İstekltlerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde td
zlm edecekleri kapalı ~k:lif mektuplarmı en geç belli gUn ve • 
atten bir saat evveline kadar komilym ~ m~ • 11'" 

bhlllnde vermeleri. (3352) 
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--~~~--~~be~~~-~--11~-- P ER AK ENDE --• 
Ambalaj k8ğıdı ve karton satışı 

bozuk oyunu güzünden 

• Limanımızda bulunan Rumen 
denizaltı gemisi sfivarisi lıeralıerin. 

de Rumen konsolosu olduğu halde 
dün Yali \'ekili Hüdni'yj mak:ımıııdn 
ti;rnret etmiştir. Hüdai hilühare se·I 
mlye giderek iadei ziyarette bulun., 
muştur. Sümer Bank 

Sellüloz sanayii 
~ maç çok zevksiz oldu 

aç esnasında sakatlanan Muhteşem hastahaneye kaldırıldı, 

• Ana\'alnnın bir parçası olnn Un
layın .ilı:tisaden anovatnnln temasa 
geçmesini temin için Antnkl·adn mil· 
il sermaye ile "Hatay lş Anonim Şir· 
keti" kıırıılmııgtur. Şirket, memleke
timizdeki firmalarla temas etmek Q. 

Yeşil beyazlılar bir buçuk devre on kişi oynadılar Müessesesinden: 

~İlll le • Dünkü Fener - Ve/a 

~t:ıcr:e rnaçlanndan Vefa 
. dUn hçc arasındaki müsa· 
~ 

0
•• 1'aksirn stadında az bir 

~ ' 4 illi 
tr i1t· tı.dc yapıldı. 
ıı ~taktın da bir iki elema. 

ltkJıcı hruın ve oldukça zayıf 
lllaç e oyuna iştirak ettikleri 
t~ da kabil olduğu kadar 
~t bıı Ve zevksiz geçti. 
bıı de! buçuğa doğru izzet 

av r lttild c ıyle ortaya çıkan ve 
~ "c . e halkı selamladıktan 
ı rı · ı nı alan Fener ve Vefa 

tt~~ §oyle idi: 
. ~R· M 
p ....._ • uzaffer - Y a~r, 

....._ ~li .Rıza, Esat, Mehmet 
f.'İltt tnih, Yapr, Basri, Re· 

a~~t l\,c.t. kafa .ile beraberlik golünü attı. 
"il~ s. Sara - Lutfi, Snim - VEFA 1 - FENER 1 
~lt~lhi, Şükrü - Necip, Bu beraberlikten bir 
11~ bOctı liakkı, Gazi, MehıneL sonra da sağdan ortalanan topu 
er tn mu Vefa ı ar yaptılar, ecdet ener kal~ 

ıla11 d ua\linlerinden dönen top VEFA 2 _ FENER 1 htııcıerhal Yeşil • Beyaz kale. 
kJast u. Bu ilk tehlikeyi Lıitfi Yine galibiyet vaziyetine yük. 
o · 1rdr. selen Vefalılar bundan sonra bir 
llııııcu d iki sıkı akın daha yaptılar ve bun.

1 
l' 2;ı~ıf . akikaya kadar Fener 
~a b hır hakimiyet 1.urıdular. lardan birinde Mehmedin yerden 
Sıııh~ ~akikadan sonra Hakkı ~ıkı bir §Ütü Muzafferin bacakları 

rıın y 1 . . d ğ' . arasın.da üçüncü da1dka Fener ağ. 
\tc lı er ennı e ıştırme· 

ıı <lakk larını buldu. tr il) ının akıllı oyunu 
tct et llhacirnlerinin kolay ha. VEFA 3 - FENER 1 
· ~il ltıcrnelerine se~p olmuş. Bu esnada oyun bir hayli ıürat· 

bir •uretle müsabaka müteva· lenmi§ ve bu yüzden biraz da he-
16 Ilı §ekil aldı, yecanlanmı§tı. Top iki kale ara. 

a..,
11

:
1 .dakikada sağdan Neci. sında seri şekilde mekik doku. 

ı Ott ~ı::gisi üzerine kadar sü- yordu. 
ıı~aldığı top Sulhi Lebibin 3 üncü dakikada Saimle çarpı. 
\r an kafa ile içeri attı. 1 şan Semih yere dü§tÜ, hakem bu· 

la~1 .tt/\ l - FENER O nu penaltı ile tecziye etti. Yine 
·~ ;,, lıp va::iyete düşen Fener. Semihin attığı bu ceza vuruşu, ka
Cfa ~t;ırı için yoruldular. Fakat .eni:ı üstünden avut oldu. 
tar ktıJ<ın istifade edemeden ı 6 ıncı dakikada Basrinin sürüp 
~ h cr:dilerini topladılar ve ol. JÜzcl ortaladığı topa Fikret ile 
I\~ n1·lı oynamaya başladılar. Hakkı aynı zamanda çıkış yaptı. 
·ıııırı '~.a. Esat, Reşat muavin tar, Fikretin Şarjından korkan 
;ıllc ~tdden güzel çalışması sa· Vefa kalecisi topu tutamadı ve 

ll~r~ı-lıstünlugü tekrar kuraıı bu suretle Fener ikinci golünü 
• ~r .... l • 1 · · b ·~li . . .. u ıacım ennın ece. attı. 

orı;1 
Yiitünden bir netice ala· 

b' tdı B'lh lıtii · ı assa Yaşar ve Bas. 

VEFA 3 - FENER 2 

Vefalılar - daha devrenin or· :\ ın·· 
lııt ita U~it müessir şütlerde talarmda olmalarına rağmen -

2 S • 1trıakta idiler - b l , ırıc· · müdafaa oyunu oynamaga a§ a-
. ş<ltfüı dakil:ada Lebibin sert dılar ve hUcum etmeden müdafaa 
~i Itır le goğüs kemiklerinden yap"manm imk!nsız olduğunu da 
~iti "cı :? Muhteşem sahayı ter- biraz sonra gördüler. 
lttıqd ıraz sonra hastahaneye 23 üncü ıdakikada Rcbii geri.den 

(r ı ' n 1 ltaı · u suretle V cfalılar 1 O aldığı pasla biraz ilerledikten son. 
ınca 

• ~e!İl oyunun merkez siklc· ra Fenerin beraberlik sayısını çı. 
1
'i. ı;-ilka beyaz sahasına intikal kardı. 
"• ....._ 

13
t - YukarJa yazdığım 

1lı"ı.ı, ~ca~'.i ile Ya~arın bozuk I 
1:ıt:;: 1• ~ı,n:n de y~av§lığı kar· 
rcltctı ·~~l:ı ve Lıitfin:n canı. 
d trıyle . .:ı • • c,,.rc neu-:e l4e~:şme.c.en 

1 ...._ O V da lehine bitti. 

l1 lf<.tN ... 1 or. 
• trıcrliı . ~ - VRE 

~?ıcj 'it erın hücumiyle başlayan 
., 'I' için litnın i.k da':ihhrı Veia. 

lcrirı kÇok t.hl'keli geçti. Mua. 

~ 'llt~ltikl'l~ padcırmalarla ileri 
, 

11 
tc4dit trı tep Ve:a kalesini her 

1\>c Ctı l ' . rt trı h .= ttc, fakat sarı • l~. 
~ bııcıti u acırnforin seyircileri a-
"tt' ren y . . 

ıc, \' ersız hareketlcrıyle 

~l ~ihay:rllle~ekte idi. 
bıc~hiııe t i Uncü dakikada Vefa 

0lte del •tılan frikikten Safa topu 
'Ctııtdcn Fikret yeti§erek 

VEFA 3 - FENER 3 

3 - 1 galip vaziyetten beraber. 
iğe kaöar düşen Vefalılar bundar. 

'.ionra bozuldular. Rakip takım da 
;,un.dan istifade edemedi. 

33 ün:::ü dakikada Semihin bir 
şütü Hakkının bot bıraktı3 
Vefa kalesine giremediler V:.hi 
yetişerek tam çiz&i üzerinden çc 
·ıirdi, Fenerliler bunun gol oldu
ğunda ısrar ettilerıe de hakem' 
.kna ~demediler. 

Fenerlilerin yeniz oyunları Ye. 
şil • beyazlıları yine coşturdu ise 
de vaziyeti değiıtirmeğe imkan 
bulamadan maçı 3 - 3 beraberlik· 
le bitirdiler. 

tki taraf da clün sok ldUJük bi; 

P'~:~~=-~~~ zere teşebbüslere başlamıştır. 
• Şehrimizde bulunan Bükr~ ortıı 

cicimiz Suphl Tanrıöver haziranın 
otuzunda gelecek olnn Rumen hari
ciye nazırı Gnfenko ile birlikte An
knrayn giderek, müteakıben nazırla 

1 Bükreşe dönecektlr. 
• ıs,·içredeıı bir heyet Dalkanlorı 

frçerek şehrimize gelfp buradan l. 
rana gidecektir. Bu heyet geniş mlk· 
yasta scynhnt imk!ınlnrı etrafında tel· 
ldkler yapmaktadır. 

• .Merhum Enver (paşa) nın Av. 
rupada bulunan çocukları Mnh Pey· 
ker ile kardeşleri ve kardeşinin co· 
cul!u Hümeyrnn'ın Türkiycye gelme· 
lcrine müsaade \'eren kanun lliyihası 
hüki'ımcıce meclise se\·kcdilmlştir. 

L:'iyiha, dahiliye encümeninde görü
şülnıüş ve şimdi heyeti umumiyeyc 
se,·kedllmek üzeredir. 

Fenerbahçe klübünün 
bayramı 

Ftnerbahçc Spor 1\lübü Başkanlı
ğından: 

1 - Fenerbahçe spor klübü otuz 
birinci yıldönümünü 11 - 6 - 1939 
lar.ihinc müs:ıdif p::ızar günii Kndı· 
köyündeki stnıldn tesit edecektir. 

2 - Fenerb:ıhçe spor klübü bu se· 
nei devriye töreninde lngillereden 
"l\tiddlcsex Wenderers" tnkımını 
nınc y:ıpmok için dn..,·et, etmiş \'e şeh
rimize gelmelerini temin etmiştir. 

3 - Dünya futbol üstaı.İlnrı olan 
lngili7. takımı büyük fed:ıkArlıklorln 
ilk defa memleketimize getirilmesi 
spor sever halkımız tarafından sB
rereği fevknlfüle rağbeti nazarı dik· 
kntc .ılıın klülıümüz luzımgelen ter
tibatı nl:ırnk nlhlcki hususatı halkı
mızın nazarı iltilaınn nrzn lüzum gör

~r-ı·""'m,_•ıor. 

A - Du takımın memleketimize 
ı;etirllmesi için pek büyfik mali ta
:ılılıiillcr allına giren klübünıüz yal· 
nız bu maç lcin husust davetiyeleri 
k:ıldırmı~tır. 

D - Halkımızın bu süzel futbol 
maçını r:ıh:ıt seyretmek ve intizamı 
temin \'e izdihamı menetmek için 
kapalı tribllnleri kiımllen nunınrala
mıştır. Uilctlcr 29 Mayıs 1939 P:ı. 

Sa/anın 'bir 7..·urtanşı 

z:ırte~i günlinden itibaren nşağıdn 
4 yazılı nın hallerde sat ış:ı :ı rzeıllhnl~· 

tir: 

oyun oyna.dı. Kalecileri daha fena 
idiler. Dört müdafi arasında en 
göze çarpanı Lıitfi oMu. Muavin 
hatlarından Fener muavinleri ta. 
mamen muvaffak oldular. Vefada 
Hakkı canlı i.di. Her iki takımın 
hücum hatları da kalecileri kadar 
bozuktu. Yalnız Vefa muhacimle. 
ri yakaladıkları üç fırsattan isti· 
fadeyi berecdiler. 

O. R.' 

Demirspor 
lzmirde Doğanspora 

galip 

1) Jsıanbulda Yenipostnlı:ıne cad· 
cic-,inde, Mılll Spor m:ığnzn~ında. 

2) Ueyoğlund:ı Tnkslm ecz:ılı:ınc

slncle. 
3) Kndıköydc S:ıhilıinin Sesi mn. 

Anz:ısında. 
4) Kara köy eczahanesinde. 
C - Biletler stndın istiabı dere

ceslııı.Ic ~alılncıık ve maç günü kişe· 
ler nı;ılmayacnsıııdnn mnc giınünden 
c\'nl lıiletkriıı tedarik edilmesinı 
por sc\"en hnlkımııclnn rica eyleriz. 

Avrupa basketbol 
şampiyonluğunu 
Litvanya kazandı 

Kaıınas, 27 (A.A.) - Avrupa, b.'IS· 

ketbol şampiyonası: Lltvanya, ltal· 
ya'ya 23 e karşı 38 ile galip gelmiş. 
tir. J,ilyanya Frıınsaya 18 • 38 ga. 
llptir. 

MUessesemiz, 1-6--1939 tarihinden itibaren, perakende 
ambalaj kağıtlarile karton satışı yapmak üzere, Yemişte va.pur 
iskelesi yanında 28/36 No. larda bir satış yeri açmıştır. 

l - Burada satılacak olan kağıd ve kartonlarla bunlara 
aid fi atlar aşağıya kaydedilmiştir: 

Şrcnz (bakkal) k§ğıdı 
130 Gr. ve yukarısı 
Şrenz (bakkal) kağıdı 
130 Gr. dan aşağısı 
Kraft ambalaj k~dı 
40 Gr. dan itibaren 

Kilosu 22.50 Kuruş 

Bir taraflı selltiloz kağıdı 
40 Gr. dan itibaren (beyaz) 
1.ki taraflı sellüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (beyaz) 
İki taraflı sellüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (san) 
turuncu, pembe) 
İki taraflı sellüloz kağıdı 

' 
-,,-

- ,,-

-,,-

- .. -
-,,-

-,,-

23.50 

28.50 

28.50 

33.-

34.-

35.-
50 Gr. dan itibaren (mavi, ye§il) 
İki taraflı sellüloz kağıdı -,,- 36.-
50 Gr. dan itibaren (kırmızı) 
İkinci nevi kraft kağıdı 
(İmitasyon kraft) iyi cins 
Kaba beyaz mukavva (iyi mal) 
45 No. dan itibaren 
Gri mukavva 

50 No. dan itibaren 

80 Gr. -,.- 25.50 
60 Gr. - .. - 26.50 
24 kiloluk paketi 595 

24 kiloluk paketi 545 

-,,-

-,,-

-,,-

-.,-

-,,-

- .. -
-,,-
-,,-

-,,-

2 - Bu fiatlar maim kapı önünde arabaya veyı iskele· 
sinde kayığa teslimi için muteberdir. 

3 - Asgari satı§ mikdarı kağıtlarda bir balya ve karton
larda bir pakettir. 

4 - Bir nevi ilzcrlnden Jki ton ve d&ha !azla mübayaada 
bulunacaklara yukarıdaki fiatlardan yüzde iki bir tenzilat ya. 
pılacaktır. 

5 - Sat!§ yerinin: telefon numarası 21539 dur. 

~- inhisa(lar~-~ ~ . . ~üiıurlüğünden : 
I - Şartname ve nUmunesi mucibince 75000 adet 45 kolt ta

banca fişeği açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
Il - Muhammen bedeli sif 3435, muvakkat teminatı 257.63 

liradır. 

m - Eksiltme 19-VI-939 pazartesi günü Baa.t 10,30 da 
Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alını komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden 
parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için. tayin edilen günde % 7,5 gll.. 
venme paralarile mezkür komisyona gelmeleri (3738) 

~iQ~,vJ.etpemi ryoilaf ı ve Pman ları 
~~<f ıeı·mQ·~:Vmum idaresi ilanları 

26-5-939 tarihinde Arikaradan ve 27---5-939 tarihinde 

Haydarpa.şadan hareket etmek Uz.ere Haydarpa~a - Ankara ve 

Ankara - Haydarpaşa arasında 3005-3006 numralı gündelik 

munzam bir yolcu katan işlemeğe başlıyacaktır. Bu tren Hay. 

darpaşadan 14,05 de hareket ile saat 6,55 de Ank~raya varacak 

İzmir, 27 (Hususi) - Milli 
kümenin deblasman maçı yapmak 
üzere izmire gelmiş olan Ankara 
şampiyonu Demirspor takımı ilk 
maçını bugiliı Doğansporla yaptı 

ve 2 - 1 galip geb:li. 

pıldı ve Ankaranın gollerini Or· ve Ankaradan saat 16,42 de hareket ederek saat 8,20 de Haydar. 
hr.nla Arif attı. paşaya varacaktır. (3635) 

Maçın golleri ilk devrede ya-
Doğansporluların tek sayısı =========================:::;. 

penaltıdan yapıldr. 1 H 1 arici Askeri Kıtaall Satınalma Komisyonu ilAnları 
Ati etler r, 1ısırdan döndü Siirtteki birliklerin ihtiyacı ~Çin doksan beş bin kilo sığır eti 

5-6-939 pazartesi günil saat 11 de kapalı zarlla eksiltmesi ya. 
pılacak, muhammen bedeli 20900 lira ilk teminatı 1567 lira 50 
kuruştur. Ş:ı.rtnameyi görmek isteyenler iş saatlerinde her gün, 
eksiltmeye gireceklerin saat ona kadar teminat, teklif mektupla. 
rını Siirt Tüm satın alma Ko. na verilmesi. (1015) (3508) 

M181rda müsabakalar yapan atletlerimiz dün §ehrimige dönmii.§ • 
tur. Yukarda.ki re3'mimizde AdU Giraym reisliği altında bt' 8e • 

Y.Oh<ıte iftird.k eden atletlerim~ nhtmtda g_<JrD,lmekteclirltr. 1 ,,,-

• * * 

Yerli Fabrikalar mamulltından ve beher adedine tabmb edi
len fiyatı 14 lira 93 kuruı ola.n 7500 tane yün battaniye 1 Haıi. 
rı:.n 939 Per§embe gUnU saat 11 de kapalı zarf uaulile satın alma. 
caktır. tik temir..at 6850 lira olup şartname3i 5:::0 kuruı mul:abi. 
lindc Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan alıntr . 
Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı ve bu gibi i§lerle meşgul ticarethane 
veya fabrika· sahibi olduklarına dair vesaikle birlikte t.ek1lf ..._ 
tuplarmı eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline kadar 
Ankarada. :M.M. Yekll~ti sş.~mal.!J!&A.~nn~~ .@210). 
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Köytüleı imizin nazaı ı dikkatine: - - -~--~-

YERLi rAALLAR PAZARLARI 
Müessesesinin §İmdilik yalnız IST ANBUL ve ANKARA şubelerinde 

çıl · airesinde 
Köylü elbiseleri gibi diğer giyim eşyası da 

Aşağıdaki fiyatlarla münhasıran perakende olarak satılmaktadır: 

Kayseri dirilinden mamul mintan tanesi 58 kuruş 
Kayseri ve Nazilli kaput bezinden İç gömleği 45 

45 ,, 
" " ,, iç donu 

Tire çorap çifti 

F eshane mamulatı halis yün kasket 

11 
30 ve 35 

Beykoz fabrikası mamulası çivili kundura çifti 190 
290 " 

,, ,, ,, 

1935 
Sıra Hesap isim ve sanatı 
No. 
1 2150 Cemal Hüseyin a§ÇI 
2 2018 Sıtkı çamaşırcı 

3 2011 Salim r ·iyazi kaveci 
4 1894 Selim demirci 
5 524 Mustafa aÇ§ı 
6 943 / 1 i\ikolaki komisyoncu 
7 522 İbrahim kömürcü 
8 1426/ 1 Hilmi kömürcü 
9 1008 M. Faik yemiKi de. 

posu 

10 2784 
11 1679 
12 1444 

Dursun kahveci 
Adil nalbant 

,, fotin 

Ticaretgah adresi 

Mahmudiye 2 
Hacıkadın C. 130 
Hacıkadın C. 99/ 101 
Y. S. Kazancılar 23 
Kah veler S. 2 
Limoneu sokak 10/ l 
K. Çeşme C. 41 
K . Çe~e C. 41 

,, 

Buhran 
Kazanç 

863 1 73 
1374 2 75 

994 199 
1048 210 

994: 199 
019 o 04 
713 143 
431 o 86 

Çıkmaz Buğdaycı- 25 1216 
lar 

243 

Kundakçı han 
Karakolhanc 

2 1773 
76 1373 

3 55 
2 75 

Zam 

156 
2 47 
179 
ı ıs 

179 
o 04 
128 
o 78 

219 

319 
21·1 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
İhbarname 

No. 

22/ 8 
22/7 
22/6 
22/ 1 
22/95 
23/ 40 
23/ 5i 
23/ 53 

23/ 46 

23176 
23/ 72 

Dünyaca maruf 

"PEUGEOT 
" Bisikletleri 

Münhas ı ran 

BAK ER 
mağazalarında satılmaktadır. 

Tiirldye Xafl Sanayii 1'iirk Anorıinı 
Sirkeli idare Afeclisinderı: 

'J'iirkiye !\aft Sanayi Türk Anonim 
şirketinin m:ıksnılı teşekkülü bulu-
111111 ham petrol t:ısfiyesinin halen 

t mc\'CUI ı.ıümriik tarifesine göre im
kiııısız bir lı:ılc 1ıelnıiş olmasına gö· 

'• re ticaret k:ıııununun 411 inci mad
desi 2 nci rıkrası hükmünce infisah 
eylemi' bulunnıasın:ı lıinııen şirketin 
ınsriycsi} le tasfiye meıııurl:ırının ta· 
yini zımnında şirket hissedarlarının 
fevk:ılilde içtim:ıın:ı ve lıu içtiınaın 

16 Haziran 1939 cuma ı.ıünil sa:ıt 15 
de G:ılatad:ı Bankalar caddc~inde ü
diııciı katta l!l numarada topl:ın:ıcak
tır. 

işbu fevkalade hisscdorlor içlimn
ıııa nizıımnnınenıizin 83 üncü ın:ıd· 
<lesi mucibince miktar hbsesi her ne 
olursa olsun umum hisseıl:ırl:ır işti
rak edebilcceklerrlir. 

llinaen:ıleyh nisabı ekseri.relin an· 
l:ı~ılmas1 için işbu heyeti umumiye· 

! de esaklrn \ ' l'Yll vekiılctcn hazır bu· 
lunrnıık isteyen Jıis~ed:ırlnrın hamil 
oldukları hisse senetlerinin nizamn:ı-
meınizin 57 nci maddesi mucibince 
şirket veznesine içtima günnüden 
bir harta en-el teslim edip m:ıkbuz 

ıılmol:ırı ic:ıbedcr. 
Feukalüde ru:namei nıii:akerat: 
1 - :'>[celisi idare {ıı:ısınılan vcrııı 

eden birinin yerine ikame olunan 
diğer bir z:ıtın tasdiki memuriyeti. 

:? - Şirketin cınrii tasfiyesi için 
meclisi id:ıredcn veya meclisi idare 
hnricinclc tasfiye menııırlıırının tayin 
\'e nilihnbı ile ·derecei saliıhiyetleri
nin tayini. Meclisi idare 

(29262) 

KAYIP ÇOCUK 
6 yaşında, başı tr:ışlı kızım Şerire 

Semayı geçen p:ız:ır akşamı Em inö
nün<le kuylH•llik. İnsaniyet n:ıınına 
bulup setircni memnun edeceğiz. 

---TOPTA·N 
Kağıt ve karton satışı 

r a 
' Sellüloz sanayiı 

Müessesesinden: 
1939 senesi nihayetine kadar teslim edilmek üz.ere JXI 

sesemize verilecek siparişlerin kabulüne de başlanmıştır· 
müddetler için tesbit olunan cinslerle bunlara aid fiatıar 
ya kaydedilmiştir: 
Şrenz (bakkal) kiğıdı 
130 Gr. ve yukarısı 
Şrenz (bakkal) kağıdı 
130 Gr. dan ~ağısı 
Şrenz (Sergi) kağıdı 

Kraft ambalaj kağıdı 
40 Gr. dan itibaren 
Bir taraflı Sellüloz kağıdı 
40 Gr. dan itibaren (beyaz) 
Bir taraflı Sellüloz kağıdı 
açık renkliler 
İki taraflı Sellüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (beyaz) 
İki taraflı Sellüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (sarı, 
turuncu, pembe) 
İki taraflı Sellüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren. (Mavi, yeşil) 
İki taraflı Sellüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (Kırmızı) 
İkinci nevi Kraft kağıdı 
(!mitasyon kraft) iyi cins mal 

Kaba beyza mukavva (iyi mal) 
45 N o. dan itibaren ,. 
Gri mukavva 

170 Gr. 
140 Gr. 
110 Gr. 

80 Gr. 
60 Gr. 

T. L. 'iP 

-,,-- zıı 

191 
-,.- 20ı 
- ,,- # 
- ,,-

-,,- 27t 

- ,,- 21! 

" 

-,,- 3ıt 

-,,- 321 

-,,-

-,,-

- ,,-
-,,-

- ,,-

50 No. dan itibaren ' - ,,-
1 - Mezlair fiatlar beher ton (1000 Kg.) malm f,;? 

mit veya Franko vagon İzmit (Fabrika) teslimi için • ı-ö·l 
tarihin.den - muteberdir. 

Adem bin Yuspf kun· 
duracı K. Çe§tne C. 73 

Deımbtq Hl ~. ~. 14 
Papuoğlu H. K. 2 19 
K. Çe§me C. 70 

14/45 2 89 2 60 23/ 56 Vlvwyolu Cebccilu sokak Xo. 2. 

72~2~-~~l~M.=~~..--o~30--=-~--'23L79~~ı-----~--------------~(~13~2~22~)~ı 

2 - lstanbulda vasıta içinde vaki teslimatta ton 
dört lira ilave olunur. 

3 - ~ediye rtları ve siı>ariş miktarları gibi evvelce 
:ölunıı;n Oıger, uınumf ~artfanmrz aynen bakidir. 

13 2700 
14 617 
15 1509 
16 225 

d'ak Nesı ı depo 
Srtkı hallaç 
R~it aşçı 

1272 2 54 2 29 23/ 7 ZAY! 
2064 4 13 3 72 23/ 62 1935 senesinde Davulpnşa orta o. 

kuhından almış olduğum diplomamı •••••••••••••••••••···~ Osman Öz.gören ço-
rapçı 

17 2534/ 1 Nüsret mozayıkçı 
18 2686 Koço fıçıcı 
19 1075 Rober Sivilya eczacı 
20 1491 Hasan kahveci 
21 2648 Hüseyin bakkal 
22 2702 Jak Nesim depo 
23 13/ 2 Hüseyin ~çr 
24 20 Ali O. Hasan aşçı 
25 2259/ 1 İbrahim aşçı 
26 2292 Veysel ve Süleyman 

kömür deposu 
27 2315 Mehmet O. Mehmet 

28 183 
29 164 

30 3054 
31 1949 

~I 

M. Ahmet hallaç 
Serkiz Mazmazyan 
kovacı 

Yasef tenekeci 
İbrahim O. Hasan 

H. Kadın C. 
Atlamataş C. 
Kantarcılar 

Şekerci S. 
K. ÇeşmeC. 
Camiişerif 

Demir~ H. K. 
Tahtakale 
Tahtakale 
Demiryolu 

Fırın sokak 

3/ 1 
14 
5 

17 
36 

8/ 1 
2 5 
79/ 2 

93 
5 

7 

113 
1207 
5207 
3372 

755 
689 

1854 
2397 
1030 
015 

307 

Kazancılar 3 1135 
Ba1kapan H. K. 2 16 1277 

Balkapa.n H. K. 1 33 1615 
Odunkapı Y. 24/ 26 905 

kahveci Kazancılar 46/ 48 3397 
32 2897 Avram ve Ne.sim te • 

nekeci 
33 2564 Cemal eskici 
34 2733/ 1 Kürkçüyan ve Yani 

sabun imali 
35 116 Canip sandıkçı 
36 163 Canbewi Biraderler 

Kutucular 
Hacıkadın C. 

Deveoğlu Y. 
Uzuncaova 

62 0088 
2 1082 

17 26/ 35 
17 3024 

yazıhane Balkapan han K. 1 32 405 
37 614 Cemil ve Fatma ran. 

devü evi 

38 873 Yorgi depo 
39 963 Yusuf kahveci 
40 943 Osman O. Sıtkı hallaç 
41 368/ 1 Halil 'N.iccar 
42 53 İbrahim Torbacı 
43 4 78 Ahmet Numan aşçı 
44 123 Riza bisküvitci 
45 44 Salahattin sayacı 
46 2053 Ahmet O. Hüseyin 

gözlemeci 
4 7 182 Bohor ve Azerya depo 
48 172 Sabatay ~loreno sa • 

bun imali 
49 3048 Mehmet sepetçi 
50 2581/ 1 Bekir eskici 
51 2552 Hüseyin manav 
52 2551 Mustafa kitabcı 

53 2563 M. Zeki kunduracı 

54 614 
1936 

Fatma ve Cemil ran -
devU evi 

55 614 Fatma ve Cemil ran • 

Y. S Değirmen S. 1 
21140 40 

misil C.140 40 
18 3132 
19 1554 
10 769 

Nalburlar 
İpçiler 
Limoncu sokak 
Canbaz H. K. 2 
Tahtakale 
Çamorhlar 
Uzuncaova 
Tahta kale 

4 4675 
102 2394 
10 1256 

31 25/ 21 
84 1800 

Ayazma C. 193 1240 
Balkapan han K. 2 15 2282 

Balkapan han K. 5 2560 
Saatçı yokuşu 2/4 3112 
Hacıkadm C. 78 926 

,, " 29 026 
•• " 5/ 1 259 
" •• 75 16Tl 

Y. S. Değirmen ~. 21 4083 
misil 4083 

o 23 
241 

1041 
6 74 
151 
138 
3 71 
4 79 
2 06 
o 03 

061 

2 27 
255 

3 23 
181 

679 

o 18 
216 

527 
6 05 

081 

5616 

626 
311 
154 
9 35 
4 79 
2 50 
504 
360 

2 48 
456 

512 
6 22 
186 
o 05 
o 52 
3 35 

817 
8 17 

041 
2 02 
9 37 
607 
136 
124 
3 34 
4 31 
185 
003 

055 

204 
2 30 

290 
163 

611 

o 16 
195 

000 
544 

o 76 

5 64 
280 
138 
8 42 
4 32 
2 26 
4 54 
3 24 

2 23 
411 

4 61 
560 
167 
o 05 
o 47 
301 

22 /74 
23/ 96 
23/ 80 
24/ 2 
23/ 61 
24/ 4 
23178 
22 /53 
22/ 55 
22/ 11 

22/ 13 

22/14 
22/75 

22/69 
22 / 39 

22/ 46 

22/ 36 
22/ 24 

24/ 17 
22 / 63 

22/ 68 

24/ 17 

13/ 30 
23 / 42 
23/ 39 
22/ 89 
22/57 
22/ 92 
22/ 64 
22/ 56 

22/48 
22/ 73 

22/ 71 
22/ 38 
22/ 25 
22 /21 
22/20 
22/ 23 

21/iJ1 

zayi ettim. Yenisini nlac:ığımdan es-
kis'ınin hiiknıü yoktur - l/asan Kaan --• 

(K. 1. ll!ll P--·---t yi b ir e lbise e n m iiessir 

Tavsiye mektubudur 
Amerikan modası üzerine 

calışır 

Yavuz Sezen 
Paris kadın ve erkek terzilik 
akademilerinden diplomalı 

113 Beyoğlu Parmakkapı 

Gayret apartımam TUrk Fo 
to evi Ustunde .. 

GOZ HEK l~ll 

Murad Rami Aydın 
Pazardan Jıaşkn her gün saat 2 - 6 

ya kadar 'fak~iın - Talimhane Urfa 
ııp:ırlıman No. 10. Teelfon: 05:>3. 

SAHiBi : ASIM US 
~eşriyat ~lüdürü: U. Alımt l Seuenaiı 
Sasıldığı yer: V AKIT Matbaası 

devü evi 

Florya Pl§jları kiray 
veriliyor 

Tahmin bedeli 26101 lira ol an Florya plajları kiraya. ,-eft 
mek üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi 130 kuruş nılJ)f 
!inde Leva.zrm Müdürlüğünden alınabilir. lstekliler 2490 ~ 
kanunda ya.zıh vesika ve 1957 lira 57 kuruşluk ilk teminat 
buz veya mektubile beraber 30-5-939 salı günü saat 14,SO 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3582) 

*** 
Senelik muhammen kirası 4 8 lira olan Rumelikavağmdıı. 

vak cadde.sinde 2, 211 numaralı dükkan teslim tarihinden it 
ren bir sene müddetle kiraya ve rilmek üzere açık artırnııı. • 
nünde isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Ş.~ 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 3 lira 60 o; 

ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12--6)1 
pazartesi günü saat 14,30 da Da imi Encümende bulunmaııdıl' 

B. (3~ 

Y. S. Değirmen S. 16380 
misil 16380 

Keresteciler Hal 2160 

21153 

55 655 936 Ömer ve şeriki sergi 
57 655 937 Ömer ve şeriki sergi 

Keresteciler Hal 32 118 

3276 
3276 
4 97 
027 

3 24 
o 18 

19/ 9 
19/10 

6 51. 
231ıs 58 2641 

59 648 
60 687 

688 

61 713 
62 629 

63 638 
64 606 

65 2589 
66 1825 

1935 Haoıkadın C. 110 934 
10 2290 Nezir O. Ali hallaç Büyük Çukur H. 

Muhain depo 
Esat O. Tahir ve A1. l\fahke sokak 23 

lahverdi kahveci 

Emin Arslan çuvalcı 
Panayot Marangoz 

Emrullah çuvalcı 
Todori Nikoli biskü -
vit ardiyesi 
!\lehmet kömürcü 
!\tarko tenekeci 

Mahke sokak 
Papv.oğlu han 
K. 2 No. 
Papazoğlu han 
sokak 

25 3563 
14 3054 

32 503 

22 2109 

Papaz O. Han K. 2 8 1762 
Camiişerif 24 780 
K. Pazar Hayrettin 43 815 

187 
904 58 

713 
611 

101 

4 22 

3 53 
156 
163 

412 

6 41 
550 

091 

3 80 

317 

23/ 16 
23 l 9 

23!9 

23 ıo 

lstanbul Defterdarhğından : 
K. Pazar maliye şubesi mükelleflerinden yukarda adı, işi, ve eski adresi yazılı şahıslar t~ 

ticaretle yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmalarda da. bulunamamış olduklnf1ıı fi 
hizalarında gösterilen yıllara ait kazanç ve buhran vergileri vezamlarmı havi ihba.rnnnıeltj 
bizzat kendileriııe tebliği mümkün olmamıştır. Hukuk usulü mahkemeleri kanununun 1411 
inci maddeleri hükmüne tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. 3752 


