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( Polonyada tevkif edilen\ 
Almanlar memleketle

rine iade edildi 
30 İtalyan gemiıi 

Akdenizde gezintiye 
çıktı 

ka~aspezia, 10 (A.A.) - Otuz 
ıtatr ge~iden mürekkep ikinci 
bir Yan. fı!osu, şarki Akdenizdc 
dan gezıntı yapmak üz.ere bura. 

hareket etmiştir. 
- . "'" . '- t . --... ;. . • . . : . - ~"' ~ ~ . ~ ••• I' ' 4 .. .. • ~ • • • 

" . . "<'... • . ·. 

Varşova, 10 (A.A.) - Şarki 
Prusyadan Danzig'e giden genç 
Almanlardan mürekkep bir grup, 
Polonya topraklarında Polonya 
aleyhinde şarkılar söylediğinden 
tevkif edilmiş ve şarki Prusyaya 
ıade olunmuştur. 

Basın Birliği 
Vazan: ASIM US 
:~ Baa111 Birliği kanunu 
· . F ~ Ankarada Dahiliye 

aık Öztrak'm batkanlı-
~ ~ın Kongresi toplandı; 
l~n~~~ tatbikat sahası. 

. eıı ıçın icap eden ıe • 
~ r•~b. Bu suretle üç se. a.: Yıne bu tekilde topla. 
• 111 Kongresinin izhar 
~i bugün artık fii-

l( etmit oluyor. 
onıren· . 'h ·~· .. ın ıntı ap ettıgı te • 

1 r §unlardır: 
- "B· . l!t .. ır reıs ile sekiz aza-

. VUrekkep merkez idare he 
.: •.ltı azalı bir yüksek 

~ Yııyet divanı . 

.. A_tnkara • İstanbul • İz
. ~na - Trabzon mınta • 

e ı::•n .beıer azalı mmtaka 
h Yetı ve üçer azalı mm. 

t eyet divanı. 
lJı\ln D _ B' 1•v• • k .uaam ır ıgının ma -

Lf _ .'~ tarzda izah ediyor: 
~·:c'Clde S - "Birliğin tettkkü 

baa lllaksat birliğe dahil 
' ın rnensuplannm mad

'-tl"i,. ~edi ve mütterek 
e el'lni müdafaa ve te -
bnelc, nıesleğin tcref ve 
\' ~O~ak, meslekte in. 
üte llılizamı idame etmek, 
k duygulanm kuvvetlen. 

, ' Razetecilik mektepleri 

SALI 11 TEl\UIL"Z 1939 l.E: 22 '*' SAYI: 7723 

TD"RE E\'f: 1'nknrn C:nrf. tSTANllllJ.• Telıtrııf: VAKfT• ro~111 kıılu~w Hi•":"elefon:21413(l'n:ı).24370(/dnrtJ 

Matbuat kongresi 
Dün Ankarada toplandı 

'Matbuat merkez hcyetüıe ı:c yüksek haysiyet divanouı seçilenl erden bir kaçı: Asım Us, Fazıl 
Ahmet, Ali Ek rem, Sadri Ertem, Reşat Nuri ve Ilüseyin Oahit 

Ankara, 10 (A.A.) - Basın len takrirler tasdp edilerek kez idare heyeti yüksek: haysi
nirli{.rt kongresi bugün saat 10 mcı·kez idare heyeti riyasetine yet <lh·am aza. , .e yedek azahk
ıla if>tllıiliyc Vekaletindeki kon- t;lus başmuhaı•rirl ,.e Ankara Jara <la aşa~ıdnki mnrahhaslnr 
fcr:ıns :.alonnnda toplanmıştır. • )fehusu J<'nlih Uıfln Atay, mcr· sc~Jloılşlcr<lir: (Deııamı 10 uncuda\ 

Bu toplantıda Baş,·ekil Dok-

Fethi Okyar dün 
adligeqi teftiş etti 

Gazetecilerı kabul eden Vekil 
Adliye sarayı, münferit hakim usulü, boşan· 

ma kanunu ve adliye kongresi hakkında 
beyanatta bulundu 

Adliye Vekili Fethi Okyar <ialiycae .• 1 (Ya:uı 2 inciclc) 

tor Refik Saydam ile Cumhuri
yet Halk Partisi idar" heyeti a
zaları, J>arti Müstakil Gruııu 

ı•cis \'Ckili ı\li nana Tarhan ile 
nıemlekctimi:ulo her dilde çı 

kan gazetelerin murahhasları 

hazıl' bulunmakta idiler. 

Bulgar millet meclisi reisi hususi 
muhabirimizi . kabul etti 

.................................................. 
HATAY 

15 temmuzda 
tahliye ediliyor 

~~ep kunlan açarak, 
""'ille) meslek temaslan 

.-.......... _ 1'ürk hasmını temsil 

Gospodin Moşanofun 
"V akıt " a beyanatı 

Bugün Fransız hükumetinin 
hükumetimize yaptığı bir teb • 
liğe göre, Hatayda bulunan 
bütün Fransız mevcudiyeti 1 5 
temmuza kadar burasını terket
mİ§ bulunacaktır. Tahliye. 
yi, Türkiyeye bir cemile olarak ~ab milli maksat • 

h&Jde uyam&. ve ötff° 
·Yetin bulundunnak, Cum -
lnL .• menfaatlerine hi -

ıs..~.,, 1 
111 Birliği kanunı:nun is
tffi "'• b · ~ il u güzel maksatlar 

. Nit'k:Uf ihtiyaçlar değil. 
\ll~- evvelce merkezi 1 

etQı ~ olmak üzere teşek • 
· lf olan Matbuat Cemi

lllak&atlan içersinde bu 
L.;ı nıühim bir kısmı da. 
~ Unuyordu. Bundan bat • 

. Z&ınan zaman devlet ,•nele gerek hükumet ile 
• ta .. ~. arasındaki miinasebet. 
ı~~ etmek, gerek bazı 

· ~tlann matbuat vası. 
~tihaaıine çahflllak için 

·· h tetekküller de yapıldı. 
AJJll'll~~ u devamlı ve umumi 

~ t ve hususi tedbirler • 
· çok faydaların temin e • 

olduğu d:l f üphesizdir, 
(IJcvamı 10 uncııc/a) 

e, 

Dahiliye V ek-ili Faik ô::trak 

Dahiliye \"eklll I<'alk Öztrnkın 
kongre nıe ni ini nçan ,.e sürek
li alkışlarla karşılanan nutkun
dan sonra, yapılan teklif kabul 
olunarak kongre riyasetine Faik 
Oztrak ,.e kongre kAtlpliklerin< 
de Anadolu ajansı mubarrb-le
rinden J{eramt K n rtbay tle Ha
ber gazetesi muharrirlerinden 
Yekta Ragıp seçihntşlerdir. 

Kongre riyaset dhanmın böy
lece teşekkülihıfi tak..tben nri. 

lrıkılAp müzesi 
dün açıldı 

ali kısa bir nutukla yeni müzenin 
ehemmiyetine işarefte bulundu 

Yeni mü.:e11tn ~ı?ma merasiminde bu1unan1ar 
(l'a:ısı 11 incide) 

Milli isteklerimizin mü
dafaasını Türkiyeye 

terkediyoruz 
Türkiye ile olan dostluğumuzu bazı 

suiniyet erbabının mugalataları 
hiçbir vakıt bozamaz 

(l'a:ısı 11 incidt) 

Gazetemize beyanatta bulunan 
Bulgar Millet Meclisi Reisi 

Mo:ıanof 

tacil etmişlerdir. . 

~takya valiliğine tayin e • 
dilen Şükrü Sökmensüer, bu • 
gün Dahiliye Vekilini ziyaret 
etmiştir. Yarın Başvekil tara • 
fmdan kabul edilecektir. 

Şükrü Sökmensüer, bir iki gü 
ne kadar mahalli memuriyetine 
gidecek ve vazifesine 23 tem • 
muzda resmen başlamış olacak. 
tır. 

Hataym kurtuluş oayramı, 
23 temmuzda yapılacaktır. Bü. 
yük Millet Meclisini temsilen 
üç kişi, cenup vilayetlerini tem. 
silen her vilayetten Partidcı 
bir, meclisi umumiden de biı 
olmak üzere ikişer kişi bay . 
ramda bulunmak üzere Hatayc 
gidecektir. 

(/Jeııamı 10 uncuda' 

Çinliler 941 senesine kadar 
muzaffer olacaklardır 

Taraflardan 1,800,000 insan ölen 
Çin - Japori harbi ikinci yaşına bastı 

• Çungkin, 10 (A.A.) - Çin -ı zada, 900.000 ölü ve yaralıyı geç. 

Türk -Fransız tıca- Japo~ ~nl~şm~ı~~ ~aşlama. mek~dir. . • 
• sının ıkıncı yıldonümu munasebe. Dıger taraftan mıllı konsey a _ 

ret muzakerelerı .tile bir nutuk söyliyen milli Çin zasmdan ~ngçen d~ aynı ~Ü -
hükumeti harbiye nazırı general nasebetle bır nutuk ırat etmış ve 

Ankara, 10 (Telefonla) - Hoyinçing, bu nutkunda ezcümle bilhassa şunları söylemiştir: 
Şe!1rimize gelen malt\mata göre demiştir ki: Çin, 1941 den evvel muzaffer 
Pariste ticaret vekAleti mUste- J 

1 11 
. d b 1 48 

olacaktır, zira Çinin ordusu, gün 
1 ıi&i d k" h t· 1 apon ar, e crın e u unan .k f 

9nrının re s & n e ı eye ım z f k d . d" k d 31 f k geçtı çe azlalaşmakta ve ivileş 
ır a an şım ıye a ar ır a. . · 

Fransız delegeleri arasındtL ti- . . . mektedır. Japonynnm ordusu ise 
carct mUzakereelrine başlamış yı Çıne sevketmış ve gerı kalan gün gectikçe harp kabiliyetin . 
bulunmaktadır. l\{Uzakerclcrin fırkaları da Mançuryada tutma. den kaybetmektedir. Japonya bu 
iyi bir hava içinde cereyan et- ğa mecbur bulunmuş bir halde. gün başka bir büyük devletle kar 
mekte olduğu bildirilmektedir. dir. Bu sebepten dolayı Çin~ ye - şılaşamıyacak vaziyettedir. 
\ulaşmanın ne zurnan ııeticelf'·ıniden. takvi~~ ı.~ılaları gönder - Tiyençin. 10 (A.A.) - Bir ta. 
necell maHlm değildir. l\lilzake- melerı cok guçtur. r:ıftan lngilizlerle vulma gel • 
relerin seyrine tAlıi bulunmnk-1 Japonların Çin topraklarında. mekte olan hadiseler azalırken, 
tadır. ki zayiatı, Çin zayiatı ile aynı hi. (/)cııımrı 10 ıwcwla) 

• 

Çemberlayn bek
lenen nutkunu 

söyledi 
İngiliz Başvekili, Polon
yanın istiklali tehlikeye 
ıirdiği anda lngiltercnin 
'ıarbe gireceğini bildirdi. 

Londra, 10 (Hususi) - Bugiin 
Avam Kamarasında söylediği nu. 
tukta Polonynnm vaziyetini tah. 
lil eden Başvekil Çemberlayn 1n. 

(/)CIJClllll 10 llllCll I 
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r-ethi Ok yar dün 
adliyeyi teftiş etti 

Birkaç gUn evvel tngiltereden 
1
., k ted r"ısat 

llönen Adliye Vekill B. Fethi 
Okyar, dün sabah adliyenin 
muvakkaten bulunduğu Yeni- öğretmenleri 
postahnne binasına gelerek, ts-
tan bul adliye makanlzmasmın Kıdem zamlarını alama-
nasıl çalıştığını tetkik etmiştir. dıkları için hükUmete 

Vekil evvela müddeiumumilik müracaat ettiler 
odasına girerek muavinlerin eli· ilk tedrisat öğretmenlerinin, 
ni sıkmı<;1, Mnra yanmda mlld- her 3 ytlda bir Maarif Vekaleti 
deiuınumi Hikmet Onat olduğu ilk tedrisat müfettişlerinin yap 
halde birer birer blitun mahke.ltıklan teftişler neticesinde me. 
ınelf'ri, kalemleri gezmiş, 6 cı H. sailerinden iyi ve pekiyi derece 
nıalıkemesl.nde bir boşanma alanlarına birer kıdem zammı 
davası, ağır cezada da bir ihti- verilmektedir. 
las suçluımnun muhakemesini! O .k l ak .1 b 
dinlem·c;t· tomatı o ar ven en u 1

• ır. 1 kıdem zamları şehrimizin vila • 
Bilahare sorgu hflkimlikler!ni t 'da · h · b"t · · . ye ı reı ususıye u çesınm 

F.~Zcl'ck hakımlerıe tanışmış ve d 1 w d 1 ·ı b' k ı ar ıgı o ayısı e son ır aç yı 
ınUdcleiumumi Hikmet Onatın d · k t w ··w t a ın ı aa ugramış, ogre men • 
odasrndn bir mliddet oturarak 1 t tt ·ı ere mun azam sure e verı e • 
bazı adli meseleler üzerinde l- memiştir. 
zahnt almıştır. 

Yapılan tetkiklere göre, şeh. 
Bundan sonra gazeteclleri ka· . . . b' k ·ık k 1 .. w 

lıu 1 eden Vekil, yapılacak ve ya. rımızın. .ırço 1 0 u .. ogre! -
pılınası düşlinlilcn adıt işler et- menlerının aylık muterak:m 

r d b tt b 1 
krdem zamlan mevcuttur. Ög • 

ra ın a şu cyana a u unmuş- t ) b ) h .. 
t re men er u zam arını enuz 
ur: . alamamışlardır. 932 yılma ait 

- lstnnbul a.dlıye binasını esk' sk b d 11 · · b" k ı me en e e erım ırço 

gezdim, yakından gördUm. Esa- vilayetler öğretmenlere tevzi 
sen IMlliyeye aJt olmıyan bu bi- tt' w • h ld h · · d k' ·· w e ıgı a e şe rımız e ı og • 
na. ilıti) a.cmuza da gayri kdfi- retmenler bu zamlarını da he • 
<lir. Yakında Sultanahınet mey- nu"z ld d · l d' e e e ememış er ır. 
ılaııında. inşa.sına. başla.nacak o-
lan ıulllye sarayının yapılması- IJk tedrisat öğretmeninin büt 
nı dört gözle beklemekteyiz. çesinde mühim bir yekun tutan 
En·ekc Soğukçcşmedeki arsaya kıdem zamları davasının bir an 
gfü·c yapılan pliln şimdiki arsa- evvel halledilmesi icin öğret • 
ya göre değiştiıilınektc<lir. tn. l r Dahill M 
:-aa.tın O!O senesi sonuna kadar men er va ıye, ye, ve a. 
;amam.lıuunası kuvvetle muhte- arif Vekillerine müracaatta bu. 
meldir. lunmuşlardır. 

İcra ve itıAs kanununun bazı 

Maarif Vekilinin riya
setinde dünkü toplantı 
Toplantıya rektör, edebiyat fakültesi 

dekanı ve maarif müdürü ile 
müfettişler iştirak etti 

Evvelki gün Ankaradan şeh-j tebliğ edilmiş olacaktır. 
rimize gelen Maarif Vekili Ha. Maarif Müdürü Tevfik Kut 
san Ali Yücel dün Fener bahçe. da 1stanbul lise, orta, ilk ve aa. 
deki evinde üniversite rektörü nat mekteplerinin bu yılki bi • 
Cemil Bilse], edebiyat fakülte. na, öğretmen, talebe vaziyetle. 
si dekanı Hamit, maarif müdi1- ri etrafında Vekile malumat 
rü Tevfik Kut ve bazı umum vermiş, müfettişler de önümüz 
müfettişlerin iştirak.ile lstanbu. deki ders yılı başında okul ve 
lun üniversite ve maarif işleri • talebe ihtiyacı etrafında yapı • 
ni görüşmek üzere bir toplantı lan toplantıyı izah etmiştir. 
yapmışlardır. Toplantı sahah saat 1 O dan 

Rektör, üniversitenin bu ytl. akşam 6 ya kadar devam etmiş. 
ki randmanı hakkında izahat tir. Vekil, dün akşamki trenle 
vermiş, önümüzdeki yeni ders ı\.nkaraya dönmüştür. 
yılı başından itibaren alınması Önümüzdeki ders yılı başm~ 
gereken tedbirleri izah etmiştir. dl-\ öğretmen kadroları katiyet 
Fakülte vaziyetleri ve diğer kad kesbetmek üzeredir. Yeni açı • 
ro işleri önümüzdeki Şura top .. lan muallimliklere, idari ve sıh .. 
lcıntısmdan sonra Ankarada ht sebeplerle yapılacak nakil • 
kati şeklini almış ve ağustosun lerden başka hiçbir nakil yapıl. 
ortalarına doğru alakadarlara maması karar altırıa. alınmıştır. 

Satie tahkikatı 
Ankarada bazı tanınmış 

kimselerin ifadeleri allnacak 
lnaddelerinin tadil edilmesi hak H ı • t 
kmdald proje ya.km.da B. M. a ) p e Gün geçtikçe ilerlemekte o. Varakada bazı tanınmış kim 
~Icclislnin müzakere ve tasdiki- ~ lan Satye yolsuzluğu tahkika.. selerin şahit sıfatile ifadelerinin 
uc arzoJunacaktır. Bu tadllA.t ık· t tım yapan dördüncü sorgu ha- alınması istenmektedir. 
('\ "eıa baroların. sani1en icra 1 Vapur çarpış f kimliği, dün de bu işle uğraş .. Maznunların muhakemeleri_ 
ı·cisle~~.~ütalealArı alkU:alrttLk DUn sabah Haliçte iki vapu. mış, evvelce §ahit olarak dinle- .nin Ankara ağır ceza mahke .. 
Mtkik çUUlll.lş, ayrıca ve ıı. e te " ., nilen elektrik şirketi müdürle. l . d I . .., d . d 
teşkil olunan bir komJsyon ta- run çarpışmasiyle neticelenen rinden Lazyanı yenide~ çağı • lesın e !apdı ~cagdın~'ld~ır o. 
rafından da esas itibariyle şek· bir deniz kazası olmuştur. Kaza rarak lüzum görülen bazı hu • aşan şayıa ogru egı ır. 
1i tesblt edllmlştir. Meclis nmn- Cibali iskelesinde vukuagelmiş, susat hakkında izahat almıştır. Ankaranm istinabe evrakını 
mi hcy<'tine sevkedtıecek olan Haliç idaresinin 9 ve. 7 numara- Tahkikat bu hafta•içinde su. bugün göndermesi beklenmek. 
tadi ı pı·oje~l İsviçreli profC'sör 11 vapurları çarpışmışlar.dır ıu-ı reti kati yede bitirilecektir. tedir. Bu evrak da geldikten 
ı .. e:nrınn'ın rııponı bir da.ha Te d. d 

1
. 

1 1 :ğ. Sorgu hakimliği Ankara ad. sonra vaziyet son şeklini ala • 
. ıse en sonra ıman re s ı ınc . - . . · b k 

etral'iı bir şekilde gözden geçi- . lıyesıne hır ıstına e vara ~sı cak, dosya müddeiumumiliğe 
rildilctcn sonra. kat'i şeklini ala- bır rapor verilmiştir. Tahkikat göndermişir. teslim edilecektir. 

kt 
devam etmektedir. 

c:a. ır. 

:\lünfcrit lınkim usulü bak. 
kmdıı. lıeniiz tetkikat yapma
<lım. Bu usulün aleyhinde olan
lıır lmlundui,Pfl gibi, lehinde o
lanlar da vardır. 

inşa edilecek 
limanlar için 

Tctkikatım arasında adliye 
encümeninin de fikrini gözden İngiliz teknik heyeti 
A'C<:ireceğim. Talliatlyle kudret- yarın geliyor 
ıı hfık.inı t;ıartiyle münferit . lıfı· İstanbul, Trabzon, İskenderun 
kim -:;aynnr nrzu bir teşkllattır. ve Ereğli veya Çatalağzmda bL 

ı;imtliki hoşnnmn kanunu 1~- rer liman in§a edecek olan !ngil. 
fimni hayatımıza. uygun bir kn- terenin meşhur inşaat müessese. 
mınclur. Yalnız çok şikAyet e- si Gips firmasının iki müdür mu. 
dilen mnvn.kk:ı.t aynltk knrnrı. avini ve bir tekııik müşaviri ya. 
'nzi)"ctinl tetkik etmelttcylz.

1
•.ın şehrimize g~leceklerdir. 

Bo~anma ,·aJrnforının en çok Ağustos başında da aynı mü. 
tıanı;i~ ~<ıbcplcr t ahtmda. , ·ukun J essesenin mühendislerinden mü
~eliligıni meydana. koyacak bh rekkep bir heyet daha şehrimize 
istatlst.lk hazırlııttnn. Anknrndn, gelerek yapılacak limanlar üze . 
bunu tetkik edeceğ m. rinde tetkikJere başlıyacaklardır. 

- Bazı avukatlar tarafından 
her sene hakim ve avukatlardan o·· 
miiteşckldl bir kongrenin top- un 
lanması tıeri sUrUlUyor. Bu hu-
ı:;usa <lnlr sizin düşUndUkleriniz 
nelerdir? 

---o---
şehre çekirge 
yağdı 

I~ ı · dli k Sıcakların tesirile dün şehri • - .ter sene nr a ye ·ongre- . . . . . 
r-;irıin tozllanmnsını doğTu bulma ı mızın bır çok ycrlerıne çekırgc 
ym·ı!m. Zaten adli nıe. ailclc ih)yağmıştır. Hadise şehir haricin. 
lisns ı;ınlılhi bulunan WH..-im ,)de daha çok kendini göstermiş, 
~nıfr~tlıınn ~ildrlerini nl.makt~+arlalara, kırlara milhim mik . 
. ~rz. I•ongrenın faydalı bır nctı. tarda çekirge sürüleri düşmüş . 
c·c clo;:.,..ırncn~m1 zannctmiy0- t·· Al~k d ı · t k ur. a a ar ar zıraa c ço za_ 
ı·uın." 

rarı olan bu mahlUklarla müca . 
B. Fethi Okyar, bun.dan son- . . 

dl . l" h dele ıçin derhal tedbırler almIŞ-ra a ıye sarayı p u.nınr aırr-ı 

in.yan mimar Asımı kabul ede- lardır. Çekirge bulutunun Trak. 
rck pHln Uzcrinde görüşmüş ve ya tarafına gittiği tahmin ediL 
(iğleden sonra yanında müddei- mektedir. Bu yüzden bütün mırı_ 
umumt Hikmet Onat ve hapis- takalara mallımat verilmiş ve ted 
hr ne mUdtırtı Be.ha olduğu hal- birli davranılması bildirilmiş . 
d c hapishane binasına. giderek

1 
tir. 

gezmiştir. 

• 

Açıkgöz bir Alman 
kaptanı 

169 balya ~oza niçin ka·raya çıkarılmış? 
Bursada yetişen koza mahsu

lünden 169 balya malı Mudan
yadr:ın yUkleyen bir Alman va
puru kaptanı hakkında takibat 
yapılmaktadır. Hft.dise şudur: 

bulunca bir tek ıslanmış balya
yı göstererek "bütün malın bo 
ztilduğunu söylemiş, l 69 balya 
kozayı da karaya çrkarip bırak
mıştır. Çok yer tutan kozaları 
vapurdan atım kaptan diğel' da-Doyçe Levant Linye kumpan

yasına ait vapur Mudanyadan ha ka.rlı mallan alarak yoluna 
bu malları yUklerken bir balya devam etmiştir. İşte takibat 
denize dlişmUş, fakat çıkarıla- bu garip vaziyet Uıerinc yapıl

rak, zararı sahibine ait olmak maktadır. 

Uzere vapur ambarlarına yerleş- Kozaların sahibi maddi za
tirilmiştir. Vapur Mudanyadan rara uğradığını söy1lycrek va. 
kalkıp Haydarpaşaya gelmiş, pur kumpanyasının şchrimizde
kaptE.a burada az yer tutan ve Jci acentesinden zarar ziyan ta
navluu bedel~ claha karlı bir mali lep ctmektcrlir. 

Kadı.köyünde Halk Part~ ve Ilall•evi ittihaz olunacak bfnanm te. 
mel atma merasimi diin ya.pılm ıştır. Resmimivle törende vali ilk 

it.arcı temele kcyarken görülü.yor 

ı-

. Yeni yapılacak 
15 vapur 

Münakasa şartları 
yakında ilan edilecek 
Denizyolları için yeniden ~ 

ettirilecek 15 kadar vapurun in.. 
şa şartlarını tesbit etmek üzere 
Ankarada Müna.kale Vekaletinde 
bir komisyon kurulmuştur. Ko . 
misyon toplantılarına şehrimiz . 
deki fen adamlarından bir çoğu 
da Ankaraya giderek iştirak et. 
mektedirler. 

Vapurların sıparişi için yakrn. 
da bir münakasa açılacaktır. Bu 
münkasa bazı gazetelerin yazdı • 
ğı gibi yalnız lngiliz firmaları 
arasında olmıyacak, diğer mem. 
leket gemi inşaat şirketleri de 
münakasaya girebilecektir. 

Dört sarhoş 

Avrupada okuyact 
gençlerimiz nerele 

gitmeli? 

B .\ŞMUHARRIRJMr' as, 

sım Us, dünkü rn~J f 
sinde hayati bir meselel'll~J:a 
mas etti: Avrupaya gı 
genrlerimize ne öğretJllel 
Nelere ihtiyacımız var~ ~llir 

Başmuharririmiz bu n~·ç · 
yı sanayileşen Türkiye lC 
mmdan tahlil ederek us1• il, .. 
yetiştirmek lüzumuna in Y 

eyliyor ve yakında topl baı 
"Maarif Şurası,, nda bu. t llle 
zuun münakaşasını teklıf bb. 
yor. · ~b;;. 

Dolayısile biz de, Avr 
tahsil edecek Türk gençl U.§e 

nerelere gönderilmesi m e 2n 
ne temas edeceğiz. t\Jlu 

Muh~elif Avrupa mer~t.~. ~ 
rine Türk talebeleri, bir ıh ~çt 
maksadile ~nderilir. Ve · 
bi.iyük tahsil merkezinin . ~ thil 
sine göre bir ihtisas şöhretı 

0
=le. 

Bir kızı kaçırmak istedi dır. ~ v b 
Emel:er:ne muvaffak o a- Fakat son siyasf hercüf11l~ 

ler içinde, bu tahsil merk /!n l 

mıyan mutecavizlerden hala eski hususiyetlerini f11rla.~ 
ancak biri yakalandı faza ediyorlar mr bakalJ1111~ tek 

• Mesela Berlin ve ViyaJl& erin 
Pazar gUnU öğle Uzeri Flor- hirleri el' an en hazık tıp rıı i \'e e 

yadaki Havuzlu bahçe gazino hassıslarmm bulunduğu 
sunda herkesin gözU önünde eli- .. tıp tahsil merkezi., olma~ e L.

retkA.rane bir kız kaçırma hdd1 fatını taşımakta devam Jt~İl3i 
sesi olmuş, dört sarhoş genç, mu? f\ an 
yilksek aileye mensup bir kızı Diğer tahsil merkezle ""'ı' d 
koruluğa götUrUp ırzma ge"- l 1 ""~ 

k l t i l d
. ~ ne gibi değişik ikler o mu~11\t ~ 

me s em ş er ır. H . ·ıı r · ı:. 
angı mı et, muayyen ] :se 

\Taka şöyle olmuştur: sahalarında diğerlerini a~ıı), tlne 
Havuzlu bahçede rakı içen ~ır"> Ha:n~ileri geride kalrnıfd~ a 

Jört genç, bahçeye gl~cn halk n- "Mnarif Şurası.. top]afl/ı itib 0 

rasmda aUesiyJe bJr.lıkte bulu- Avrup'1va gönderilecek tıı\~tırı 
~an bu genç kızın bır aralık a- mese1esi görüşülürken, bll ~l'\ç t 
gaçlar arasında dolaşmasından tanın da dikkate alınması llek · 
istifadeye kalkarak sarkıntılık halde faydalı olur. 'liı l 
yai>r.~a~ı(lt~şii&b'\ıs aWlııt1M'rdf't~ HiKMET M \ 

ı Kızın kendilerine 1Ut '·eı:me 1 · ·- el\ 
o ı • Uzerine bUsbütUn gözler !_.._. __ ................. , .............. ~ •:r'Y 

kararan bu sarhoşıar~ genç kı-1 Kısa Haberler ~tem 
zın UstUne atılmışlardır. Mute- 1-............. -......................... ola.ta 
ca.vizlerden Ahmet kızı kolla· • Mısrr hükQmetinin AJJ~ ~ 
rından tutmuş ve arkadaşları· sefiri Mısır adliyesi milsteş' ~'Y 
nın yardım1yle bah~enln kesif lığına tayin edilmiştir. ye '•ti 
bir ağaçlık kısmına doğru su. Mısırın Irak elçisi AbdurreJl tıite 
rliklemeğe başlamıştır. man Azzam tayin olunmuşttll' ltı.ü 

Kızın feryatlarını işiten baba- • Bir müddettenberi Berlill ,lı.ı 
sı derhal mUtecavizlerin git· Pariste bulunan Japon masıııJı 'n. ke 
mekte oldukları koruluğa koş. güzarı Teraylna dün sabahki e .~ 
muş Ye tabancasınr çekerek işe presle şehrimize gelmiştir. l"ltıe 
1:1tidahale etmiştir. Ateş etme- • Yeni sene bütçesile ısı t 
ge mahal kalmadan, bu sırada bul dahilinde inşa edilecelt 
polis memurlarr da yetişmişler- milyon yüz bin liralık yollarıtl 
dir. ~aatı işi, bugünlerde ihale 

Korkunç bir Amerikan zabı- nacaktrr. Belediye bu yo!l 
ta filmini andıran bu kız kaçır- yalnız semtini tayin etmişti'· : ~iz 
ma teşebbUsü bunun Uzerlne so- • Meclisin yaz tatili mün# t'"era 
na ermiş, yakalana<'aklarrnı an- betile Recep Peker, Hamza ~~"11.t 
lıyan cUretkAr miltccaYlzlcr lrı- man ve daha diğer mebuslar~~!\ l 
":ı bırakarak kaçmağa haı;ılnmrR.4 rimize gelmeğe başlamaktad~(~i k'll 
l::ı rdır. Bunlardan Ahmet. dl- * Bir kaç gündür şchrifll1 ~ alt 
1crlerindcn' foıla gayrltablJ bir bulunan yeni Hatay valisi Ş t 
halde bulunduğu için blrlrn.ç a- rü Sökmensüer dün akşaın J.! ~~b · 
1ım i11'rlediktcn sonra ele geçi· karaya dönmüşt~. ~endiSl~l t'itt 
rilmiş, diğer Uç genç ağaçlar a- oradan Hataya gıdecegı anlaş ~ ,, 
rasında gözden kaybolmuşlar- maktadır. i \t~' 
dır. · • Amerika Birleşik hükiJJJled I', 

Floryada hA.diseye şahit olan leri istiklalinin yüz ellinci yıl ~~ d 
halkı epeyce heyecana dUşUren nUmü milnasebetile Berlinde "~~ i ~ 
bu vakaya 'idd . 'l'k trnlmakta olan pullarım.ıztll ;>t. Çt 

mt e111mumı ı b b' . b 1 hr' . 'llh... . ı ıtmış un ar şe ımıt.e "'Q stiratle elkoymuş ve işin ehem· . . ' l ltı ' 
. ti . .. ö U d k mıştır. .ı lh. ~ 

mıye nı goı n n e tutara tah- S .. 39 5 k 
1 

puı .. t~· 
'dkata girişmiştir. l erısı 250' b' uruşaid' o anT ..... ıııdltıı.ı' 

arımız, ın ser ır. e... •t."'4\ 
. ~:litecaviz Ahn:-et, bu sabah :run ortasında satışa çılcarılll ""~ 
" 'Jllköy merkczmcle sorgu al- caktır. __./~t~ 
n·t alınmış ve tecavllze uX;ra- - b ttı.~h 

' " " 'n:'l az knlan gene kız ve ba- ~ b ' 
ı.c·::;lc yUzlcştiıilerek htıcllsedc-ı ::E Sah Çart•o> b-~ 
.: a!Alcası tesbit olunmuştur. > .:.,.__...-'s t"'ll\~ 
~ llJ:er mlitecavizlerln de bu~unj ~ il Tctnmuı rıı2 Tcırıfl1~1 L lq .. 
le geçfrllec~ği ve adliyeye tes- c:t ~3 (\maz re~24. Ce111aı '~~~. 
im edilecekleri umulmaktadır. t- t17 h•zır W fl~ hııır ltı. t rı 

1 

. ,, ~e cıl>l 
-o- Vakıtler Va.~a. rzant Vası. / l tele 

)ümerbank satış şubelerİ 1 •o"•• -:; 
8

,,6 •BR 8111 ~~'ti 
açıyor u~·· 12 rn • s1 12 ı~ :~ ~~i 

SUmerbank TUrklyenln bUtUn tk ıncu lff tıı H 37 1619 ııı ~ h 
Ak••'" 19 42 12 00 19 41 12 " elQ ••ilAyetlerinde birer yeril mallarj vat•• 21 41 ı ım 2149 t 69 

pazarı açmağa, böylelikle yerli lrn••k 2 2~ 6 41 z 24 fi' ~ ~at 
fabrikaların mamulltrnı her ta· _l-/ ~~ ... 
ra!ta utmağa karar vermiştir. 
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arasında! 



4 - VAKiT ıı 

Bugün~ü 
Hadiseler ve şahıslar 

hak kında faydah maramat 

Danzig şelıri nasıl 
idare edilir? 

gelenlere de ikişer yumurta ver- .................. ____ ............................. ____ ..... .....,-. .............. ~ ..... 

di; ve herkes, aydedc suratlı, a
nasının çıkık elmacık kem.kili, to
raman tombul çocuğa, oğluna gıp· 
ta etti. Kı§ yaklaşınca, tarla ye
rine evde toprak yere serilmiş iir 
yorganın üstüne oturmak.ta idi. 
Işık gelsin diye cenup tarafınıda
ki kapıyı açmışlardı. Güneş içeri
ye dolmuştu. Şimalden esen rüz
gar da boş yere evin kalın toprak 
duvarına vurup duruycrdu. 
Eşikteki hurma ağacının ve tarla
ların civarındaki şeftali ve söğüt 
ağaçlarının yapraklan çabucak 
koptu, döküldii Yalnız evin şark 
taraf!ndaki seyrek kömeli bambu
ların yapraklan olduğu gibi kal
dı: rüzgar ağaçların köklerini iki 
büklüm ettiyse de yapraklar yine 

Çevnıren 
938 Nobel mükdfafını kazanan 

1 lbrahim Hoyi Pear1 Buck 

Danzig m.eclisinin salahiyet 
nelerdir? 

ve 
hakları 

azasının vereceği kararlar ile 
idare olunur .. Ancak bu meclis 
yalnızca dahilt işler hakkında 

kararlar ittihazına saHihiyettar
dır .. Yoksa Danzi.g'in dış politi
kası Polonyanm elindedir. Bun· 
dan maada Danzig ile Polonya 
arasında da milletler cemiye
tinden bir fovkaH\.de komiser 
vazife görür. 

Bu meclis ikinci müntehipler 
taratından tntibop olunur ve 

Danzlg Meclis Reisi Grefser 1 heyeti umumlyeye karşı nazari 
olarak mesuldür .. 

Dünya sulhunu tehdit eden me- Nazart olarak diyoruz, çlinkü 
şum bir çıban gib! Baltık sahilin şimdiye kadar Danzigde teşrii 

de srrıtıı.n Dar.zig bugün blittin kuvvet ile icra kuvveti arasında 
nazarlann üzerine çevrllmiş ol- bir anlaşamamazlık vaki olmuş 
duğu bir mmtakadır. değildir. 

Danzig serbest bir şehirdir. Her iki kuvvet de Almanya-
Danzigı !eki Alman halkının her nın tesiri altrnda kalarak hare
türlü kültürel inkişafı temin e· ket etmişlerdir. Bu da tabii bir 
dilmiştir. IIattft. Danzig tama- neticedir, çtinkU nUfusun yüzde 
men Alman tesiri altında ve kıs- doksanı Almandır. 

düşmedi. 

Bu kuru rüzg§r yüzünden, top· 
raktaki buğday tohumlan yeşere
mezdi. Onun için de Vang Lung 
sabırsızlıkla yağmurları bekledi. 
Rüzgar durup da, ha·ıa sakin ve 
s.rcak olduğu aünbüllü bir günde 
bir.den yağmur yağmaya başladı. 
Vang Lunglar huzur ve rahat ile 
dolu evde oturarak bütün luziyle 
yağan, avlunun etrafında toprağa 
geçen ve kapının üzerindeki saz 
damın kenarından damlayarak a· 

13 ·············:u:···~"' 

men de Almandır .. Fakat aynı 1933 senesinde Hitler taraf. 
zamanda Polonyanm gUmrUk tarları Danzlg serbest şehrinde 
hudutları dahilinde bulunmak- 19.000 rey kazanmışlardı. 1936 
tadır. Polonyanm ticareti bakı- de bu miktar yUz otuz bine çık
ınından da birinci derecede bir mıştır. Sosyalistler ancak 33 bin 
ehemmiyeti haizdir. rey, katolikler ise 300 bin rey 

Danzig serbest şehri bir Ayan alabilmişlerdir. Polonyalılara:_ 

meclisi tarafından idare olun- gelince, aldıkları rey umumiyet
maktaıdır. le GOOO ile 8000 arasında deği-

kan yağmuru seyrettiler. Çocuk şa 
şırnuştı. Yağan yağmurun gümüş

ten hatlarını yakalamak için elle
rini uzattı. O gülünce, onlar da 
birlikte güldüler ve ihtiyar aldam 
çocuğun yanma yere bağdaş ku
rarak: 

- Bir düzüne köyde bunun gi
bi 'bir çocuk yok .. Kardeşimin ve
letleri yürümeden evvel hiç bir 
şeyin farkında değillerdir ..• dedi. 

na lüzum kalmadan mahsullerinin' tırmıkları alarak muayene etti, 
sulandığını anlayorlardı. Sabah- kopan tellerin yerine kendi eliyle 
lan bu veya şu evlde topranıyor,I yetiştirdiği kenevirden ördüğü 
şurada burada çay içiyor, muşam- yeni teller taktı, kırılan çatalların 
ba kağıdından yapılma büyük yerine de ustalıkla yeni bir bam
şemsiyelerin altına sığınarak tar- bu parçası yerleştirdi. 

Danzlg meclisinin, diğer bir şlr. 
tnbirle senatosunun faaliyeti 1935 umumt meclisi 44 tane 
son günlerde matbuatta. büyük nasyonal sosyalist, 12 sosyalist, 
akisler yaratmaktadı~. 9 katolik, Uç tane Alman nas-

D:ınzlg meclisinin kabul etti- yonalist~ iki komünist ve iki Po
ği bir kanun Almanlara birçok lonyalıdan müteşekkil idi. 
imtiyazlar vermektedir. Bu mec- Alman nasyonalistler de da
Usin kabul ettiği bir kanun ban- hil olduğu halde nasyonal sos
kalardan para çekilmesini me- yalistler Hitıer sistemlerine ce
netmiştlr. vap vermek için tutulması mec-

Tarlalarda buğtday tohumlan 
ye§erdi, kahverengi toprağın üs
tünde ince yeşil başaklar : filiz· 
lendi. 

laalrm arasındaki dar yollrdan Vang Lung alet ve edevatım 
yalına yak evden eve gidiyorlardı. düzeltirken; karısı O-lan da kap-

Kadınlar tutumlu ve fakir is~- kacağı gözden geçirdi. 
ler evde kalıyor, ayakkabı yapı- Sızan, akan bir kilp bulunca 

Yor, çamac:ırlarr yamayorlar ve başka kadınlar gibi bir vana ata-

Danzig serbest şehrindeki bu burl olan Uçte iki nisbotini elde 
meclisin mahiyeti nedir?.. Me- edemiyeccklerdir. 

Böyle bir zamanda herkes bir
birine gidip gelmeğe başladı. Zi
ra her çiftçi, bir kerecik olsun, 
semanın tarlalarda iş gördüğünü, 

artık omuzlarına astıkları bir sırı
ğa takılı kovalarla oraya buraya 
su taşıyarak bellerinin kırılması-

:r • ili' .., Nil!' • • H r1P t'f lh 
senebaşr baynru · için hazmlklar- rak yenısmı almaktan 'Dalisetme-
la meşgul oluyorlardı. di. Aksine kile toprak karıştırarak 

Fakat Vang Lung ile karısı bu çatlağı ~a~dr, ve ?afif _ha~if ısr 
ziyaretlerde sık sık bulunmuyor- tarak kupu de yemşleştırdı. 
lardı. Küçük, seyrek evlerden mü İşte böylece evde kalarak, her 
rekkep bulunan köyde, tıklım, tık- ne kadar konuşmalan birkaç da
lım dolu, ve sıcak bir yuva hailn- ğmık kelimeye inhisar etmekle 
de olan ev yarım düzüneyi geç· beraber, birbirlerine daruşmaktan 
mezdi. Bunlardan biri de kendi hoşlanıyorlardı. Mesela şöyle ko-

suliyet ve sal!hiyetlerl nelerden Maa.mafih Danzig meclisi her 
ibarettir?.. veçhile Hitlerin arzularına göre idaresini daha muvafık gör-

EvvelA şuna işaret edelim ki hareket etmektedir. dliler ve hiç bir tesir yapmadı- eviydi. nuşuyorlardı. 
bu meclisin, millet meclisleriyle Polanyalılar Almanyanın yap- lar .. 
hiç bir mUşnhabeti yoktur. Bu t1ğı gibi Danzlg'e tesir etme- tık nazi meclis reisi M. Raus
doğrudan doğruya mahdut me- miş, bilA.kis DanziglllerI hare- chning idi .. 1934 senesi teşrini
suliyet ve salfthiyetl olan bir 1- ketlerinde tamamen serbest bı. sani ayı nihayetinde yerini şim-

Vang Lung, başkalariyle fazla- - Yeni ekim için büyük kaba-
ca samimiyeti arttırdığı takdirde, ğm tohumlannı topladın mı? .• 
hesapta borçlanmak olduğunu an- Veya: 
ladı. Senebaşı yaklaşıyordu. Yeni - Samanlan elden çıkarır, fa. 

dare meclisidir.. rakmıştır. Eımsen o sıralarda diki reisi M. Greiser'e terketti. elbiseler, ziyafet için istediği pa- sulye saplarım da mutfakta yaka
ra nerede idi? .. Evde kaldı. Ka- nz .. veyahut da Vang Lung pek 1894 kilometre murabbaı ara- 1934 Leh - Alman anlaşması ya- M. Grelser kırk iki yaşında 

ziye ve 400.000 nUfusa. malik pılmakta idi. Bu münasebetle ve yüzde yUz Alma·ndır. 
olan Danzlg bu meclisin on bir DanzigliJcrin kendi kendilerine 
L&Lic 

M.A. 
dınlar dikiş diker, yama yapar- r.adir olarak: 
k~. çatl\ik bambudan yapılma (Devamı var) 

. .... . -
Kar.amazof Kardeşler 

Yazan: Dostcyevski. 
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İnan, ki bu itikaf~ılar arasında tıpkı 
sana benziyenler de vardır. İman ile kil· 
für uçurumumian onlarx kıl kadar ince 
bir mesafe ayırır. 

- Bu marifeti bitirince de senin bur-
nun büyüyecek değil mi? 

Meçhul misafir, hakimane bit tavırla: 
- Dostum, ldedi; hiç burnu olma

maktansa. uzun burunlu olmak yeydir. 
Bir doktor ararken, bir papasla karşıla
şan hasta Marki de böyle söylüyordu. 
Geçenlerde onunla papas, konuşurlar
ken ben de aralarına sokulnıuştum. 

Marki, göğsünü yumruklayarak: 
- Verin benim burnumu! 
Diye tepiniyor, papas da: 
- Her olan şey, mukadderatın eliyle 

meydana gelir. Baıan göze görünen bir 
felaket, gizli bir saadetin müjdecisildir. 
Mesela, bir talihsizliğe uğrayarak bur• 
nunu.zu kaybettiyseniz, tesellisiz .de~ilsi 
niz. Bundan sonra hiç kimse çıkıp da 
,;ize: 

- Burnunuz ne uzun t 

Demiyecek. Marki, kendinden geçe
rek haykırdı: 

- Bu teselli mi bu? .. Ben, her gün 
uzun burnumu taşımağa razıyım. Yeter 
ki yerinde olsun ..• 

.Papas, biraz kırgm bir ta'llrla: 
- Oğ!um, dedi; dünyalda bütün ni· 

metlere hep birden erişihnez. Hem bu 
türlü istekler, biraz da ilahi iradeye 
karşı hoşnutsuzluk manasına gelir. o 
ilahi irade ki, burnunuzu almakla lbera· 
ber tesellisini vermeği de unutmamıştı. 
Bu haliniz, gösteriyor ki, burnunuzu 
maddeten kaybettiğiniz halde yüzünüz
k:le gurur yine başka bir burun gibi sar 
kıyor ..• 

ivan: 
- Aman ne ahmakça şeyler 1 
Diye bağırmaktan kendini alamadı. 
- Dostum, seni eğlendirmek için 

anlattım bu fıkrayı .. Fakat emin ol ki, 
bütün Cizvitlerin palavraları hep bu 
türlü şeylerdir. Hikaye ettiğim vaka 
yenidir ve beni de senin gibi üz.dil. Çün
ktl zavalh genç Marki meyus bir halde 

evine döndü ve gece, kafasına bir kur
şun 6ıkarak beynini patlattı. Son daki
kasına kadar yanından ayrılmamıştım. 

Papaslarm mütalealanna gelince, 
bunlar, benim en neşesiz zamanlarımlda 
hatırlayıp eğlendiğim şeylerdir. Işte yi
ne son günlere ait bir hikayecik daha: 
Yirmi ya"ŞJ.n.da kumral bir Nonnandiyalı 
kız, ihtiyar bir papası ziyaret etmişti. 
Ama kız değil, bir içim su! ..• 

Günah çıkartılan parmaklığın önün· 
de diz çökerek, suçunu fısıldadı. Papas: 

- Ne? .. Ne? Diye çıkıştı; neler işi
tiyorum?.. Yine mi günaha girdin? .. 
Hem bir başkasiyle ha? .. Meryem Ana 
imdaklına yetişsin ... Ne vakte kadar bu 
halde devam edeceksin sen? .. 

Günahkar kız : 
- Ah muhterem efendim, bu iş ona 

o kadar çok zevk ve bana o kadar az 
eziyet verdi ki, dayanamadım. 

Dedi. 
Sen, bu cevap üstünde ldur. Çünkü 

o, bizzat tabiatin sesidir. Cehaletten 
her halde bu daha iyi. Ben bu kızı bü
tün kalbimle affederek ayrıldım. Uza!<
laşırken, papasın o akşam için onu da
vet ettiğini duydum. Papas bütün din· 
dar mukavemetine rağmen ona dayana
mamıştı. Tabiat ve hakikat hiç bir te· 
cavüzü öçsüz bırakmaz. Ne ldiye som.ur· 
tuyorsun ? .. Artık sana şirin görünmek 
için ne yapacağımı şaşırıyorum. 

lvan nihayet hayale mağlUp olarak: 
- Bırak beni, dedi; kabus gibi çul- · 

laruyorsun üstüme. Bana azap veriyor, 
ruhumu sıkıyorsun. Senden kurtulmak 
için 'bi.itün varımı vermeğe hazırım. 

- Bu da başka bir tecavüz ... Sinir· 
lerine hakim ol canım .. Ben.den büyükle 
güzeli esirgeyerek müşkülpesent olma. 
Ne iyi geçiniriz görürsün ... Sen benden 
mütevazi bir kılıkta göründüğüm için 
bana tutuluyorsun. Eğer şimşek parıltı
ları ile kanatlarım ateş rengine boyan
mış olarak önüne dikilse idim, böyle 
yapmıyacaktm. Sen, evvela bedii duy
gularının, sonra gururundan ötürü ra
hatsızsın. Bu kaldar azametli olan bir a
damı, şeytanın bu kadar basit bir kıya
fette ziyaretini hoş görmüyorsun. Sen
de ''Bilinski,, tarafından maskaraya çev
rilen o ince romantiklerin ruhu var. 
Ama, ne yapayım!. .. Buraya gelmeğe 

niyetlenince ilkin alay olsun diye iste
di~, ki mazul bir nazır kılığına gireyim. 
Göğsünde aslan ve güneş nişanları pa
rıldayan bir nazır ... Fakat cesaret ede
medim. Şayet böyle bir hüviyete bürün· 
se idim, sen beni döğeı:ldin.. Ben, ki 
göğsüme dilersem Kutup Yıldızını ya
hut Müşteriyi takmağa kadir bir varlı
ğım, nasrl aslan ve güneş nişanlarına 
tenezzül edebilirim? .. Sonra sen tutup 
benim ahmağın biri olduğumda ısrar e
dip duruyorsun. Şunu bil ki, ben senin 
kadar zeki olduğumu !dava oetmeyorum. 
"Fafust,, a görünen "Mef•sto .. , fenalık 
istediğini, fakat tam zıddı.,a iyilikler iş
lediğini söyler. Keyfi bili.r ... Ama ben, 

~ 
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Bilyük, çok. devamlı, 
renkli ilAıı verenlere •~ 
ındlrmeler yapılır. Resnıf 
rın santim • satırı 30 k11 

rtCARl MAHiYETTE O 
KÜÇÜK tLANLA~ 

" 11ır defa 30, iki defası ~ 
clcfası 65, dört defası 75 
defası 100 kuruştur. Oç 
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kara caddesinde Vakıl 
altında KEMALEDD~ 
İlAn Bürosu eliyle UAJJ 
eder. (Büronıuı teltfonıı: 
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Paylaşılamıyao çocuk f~Af~~F~~Jttl~ ,, t 

Asıl annesine gitmek istemedi M• IJ"' k •• • 11 
Babası olduğunu iddia eden 1 1 ume şampıyon~ 
adam çocuğu tekrar kaçırdı Gal'ltasaraydır 

lki Uç senedenberi ha:yli me-
rak uyandıran bir "paylaşılamı-
yan çocuk" dnnısı vardı. Ner
min adında bir çocuk, mahalle-

iresi vasıtasiyle Mehmet Aliye 
çocuğun beş g-ün zarfında Fat
ma 1lhana iadesi tebliğ olun
muş, Mehmet Ali de !:Ocuğu dün 
teslim edeceğini söylemişti. 

:e1:ia!~~:::a:~~1:ı~~ş,uaz~~~:~ AveraJ· USUiü tatbik edileceğine 0 
icrara dolmuştur. 

bici ~Iehmet Ali ile karısı Fat- .. ~-iharet .. Fatma. llhan ço:uğu g o• • re sar 1 k 1 r m 1 z ı l ı I ar ra ki p 1 e r i n de~ goturmek uzere bır otomobıl ça-

::.:c:;,h;:d•:: :::::.::~:·=.:: cu!':~::: ~:~:~: ::,~:'~,,.~~; ;~~mı::~.:~~m~!~~·~:~~~c:"·;:; u·. stu•. n vaz ·, yette bu 1unmaktad1 rıar 
dilerim' nit olduğu iddia edile· gelmiş ve çocuğu anasrna tes- Nermın ile beraber sıvışmış-
rek pay eclilcmemiş ve nihayet lim etmek istemiştir. Fakat ço· tır 3d 

cuk Fatma İlham görUnce: · Milli küme müsabakaları 1-1 rek federasyon erkanından bir ve bugün de bir yenisi çıknı tJ1 
iş altıncı hukuk mahkemesine - !stemem, babacığım, ben Fatma İlhan göz yaşları ile beraberlikle biten dünkü Beşik - zatla görüşmüş ve mevcut nizam ic_:in hükümleri halen mer'i "'e ıl 
intikal etmişti. Mahkeme, u- seninle kalacağım, diye ağlama- bir müddet y:.ıvrusunu aradık- taş - Demirspor maçile sona er- nameler hilafına Galatasarayın teber olan averaj usulüniiJI t ı 
zun süren muhalccmeden sonra ld ~ b"k" h kk d k'' ta · de şu. 
çocuğun !•'atma İlhana ait oldu-
ğu neticesine varmış ve çocu
ğun ona iadesine karar vermiş
ti. 

ğa başlamış, ve hakikt anasına tan sonra dönmllş, gitmiştir. Bu di. Fakat ilk karşılaşmadan son - hükmen mağlup addedi igi ı ı a ın a ı mım 
gitmek istememiştir. vaziyete göre po1is, Nermin ç~ müsabakaya kadar şampiyonlu - maçta iki gol yemiş addedile - zikredilir: 

Fatma İlhan da çocuğunun cuğu Mehmet Aliden alarak an- ğun hangi takıma nasip olacağı rek - yediği goller hanesine iki "Sahaya çıkmayan vc!lıı-\ 
nesi;e teslim edecektir. meşkuk bulunduğundan bu sene_ sayı daha ilave olunduğunu ve nıaçı yarıda bırakatı ta.J.1ff'.P 

-------------------------- ki milli küme maçları cidden en. bu suretle de Demirsporlularm hükmen mağlup addedilirlcf· 
bu harck<'ti Jrnrşrnıncla fenalaş

Karar temyiz mahkemesi ta- B ı· r ı· c k ı· d u·. ş k u·. o u·. teresan geçti. Dünkü son oyunun milli küme şampiyonluğunu ka - suretle sona eretı müsaba7.;Jl4 ~ 
rafından da tasdik edilmiş, fa- son anı ile her şey belli oldu. Ya. zandıkları bildirilmiştir. galibe 3 puva?ı ve attığı golf 
kat bundan memnun olmı:ran ni otuz beşer puvanla başta bu_ Bu arkadaşımızın puvan cetve. nesitte de 3 gol kaydedilir. ft 
Mehmet Ali kararı tashih ettir- Kansından yed ig" i dayaktan lunan Galatasaray ve Demirspor linde gördüğümüz bu azim ha - lii.p yalnız o puvan alır.,, 
mel< istemişti. klüpleri arasında averaj usulile taya maalesef dünkü Ulus refi . f ~ 

b ld 1 t ld birinin şampiyon olduğu muhak. kimizde de tesadüf ettik. İşte bu suretle çok aGik i. s.iP' 
Geçenlerde tashihi kanr iste· ayı 11 SQnra mezar lğa a 1 1 kaktı ki o da Galatasaraydı. Galatasaray 19 gol yemiştir, li maddeyi değiştiren bir.l~,,, 

ği rcddo1ıınunca, beşinci icra da- tar t ah t ta nııw 
Pazar gUnU akı;am Uzeri Ka- Çünkü 63 gol atan ve 19 gol yi- 21 değil. Eğer hükmen mağlfıp_ ıma neme vey u ı# 

Tahta kurban gl.den başlar sımpaşada hayli ~arip bfr vaka yen Galatasaray 2,28 ile başta larda galip takıma verilen gol a. name veyahut alakadar~~ d' 
olmuş bir kadın kocasını bayıl- bulunmakta, 35 gol atan ve 16 dedi mağlOba. da konsaydı Gala. mıntakalara ve klüplere gorı ~ 

' 2 8 h · · d" ~ · 1 22 rilmi" bir tek tamim dahi 'J0 
tıncaya kadar dövdükten sonra gol yiyen Demirspor ,l arıcı tamı.rayın ye ıg1 go sayısı O- ~ 

Fatl.h tahta geçer geçme'Z 1 ld l ğ t t kısmetle sarı - kırmızılıları ta . lacaktı. Bu da gösteriyor ki ave. tur. ı.1)1 
ı • rn ırıp mezat· ı a a mış ır: k' t kt 'd" raJ· usulü henüz. maalesef spor Bu vaziyet karşısında hÜI' 
J Zabıtaya göre hftdise, şu su- ıp .~ mek e 1 1

' k t 
1 

2 1 
. . Dun a şam çı an gaze e er • muharrirlerimiz tarafından bile mağlUp takım aleyhine 3, · 

k d • ı h d b v d d retle vukua gelmıştır: d b' . ·ıı· k" b" . . . hakkile öğrenilememiştir. hut bir tek gol dahi kayde~~ı ar eşını amam a og ur u Neşet içkiy~ çok ~~şkün bir n~~yi:~;m~~k~la~:~mi~r~~~=~ 1938 senesi zarfında futbol fe_ imkansızlığı göz önünde tuttl}lB 
adamdır. !çkı içmedıgl zaman- lı ki_ Ankaraya müracaat ede. derasyonu tarafından hazırlanan sa arkadaşımızın büyük bir 

Yazan: Niyazi Ahmet Iar ailesiyle mütemadiyen kav- taya düştüğü görülür. 
ga çıkarmağı itiyat edinmiştir. df 

İkinci Murad, hiç kan dökme- aradı. Nüfuz ve saltanatını ida- Bu vaziyetten usanan karısı. Nitekim federasyon tarafın f 
den tahta geçmişti. Fakat, henüz me için icab eden tedbir. Ortada dün sabah da, Neşetin huysuz· 1ampiyon ilan edildiği yazıltrı1 

tm sekiz yaşında bulunan genç kardeşi şehzade Ahmed vardı. !andığını görünce derhal komşu da, alakadarlar bunu ajans ,.~,. 
b k Ah d 1 f d' yl k tasile tekzip te etmialerdir. ~ padişah, tahta geçer geçmez e - me s en ıyar og unun ızın. kadınları yanma çağırmış ve ~ 11'-

lenmeyen bir hadise baş göster- dan, kendisi ise Muradın cariyele_ hepsi elbirliğiyle Neşeti ayak nız bu tebliğde anlayamadığı J 
di. Bizans imparatoru tehdid e- rinden biriyle münasebetindt~n altına alarak ellerine geçen ter. bir nokta da var ki o da. ~ 
diyordu. doğmuştu. Onun için, Mehmed, lik vesaire ev eşyası ile bayı1trn- maçtaki hakem raporunun te 

k k d · · · · 1 d h odilmekte olduğu kaydıdır. - Babanızın Bizansa arşı va ar eşıru ıçı sız ama an amam- caya kadar dövmUşlerdir. 
ad ettiği hususları yapmazsanlZ da yıkanırken boğdurdu. Mak- 1şin tuhafı, evde bulunan Ne- Pazar günü oynanan maçIJ'l rt 
şehzade Mustafanın hükumdarJı- tul §ehzadenin annesi çırpınıyor; şetin kızkardeşi de onlara bu porun~ pazartesi günü ~\<~ 
ğını ilan edeceğiz. göz yaşlariyle haykırıyordu. O- dayak ziyafetinde yardımdan raya gönderilmiş olması ihtı~ 
Osmanlı tarihinde Düzme Mus- na da ehemmiyet vermedi. İshak ~eri kalmamıştır. mevcut değildir. Rapor anca1' ~ 

tafa diye anılan bu korkuluk, Yıl adında biriyle evlendirdi. Neşetin karısr, bu kadarla da gün veyahut yarm gönderileel 
dırım Bayazıdın Ankara muhare- Sultan Mehmed ayni muamele- hıncını alamamış ve "ben böyle tir. 
bes!rıde kaybolan şehzadesi idi. yi diğer valdesi Sırp prensesine kocayı ne yapayım?,, diyerek Hem bu raporla şampiyon tB~ 
Mustafa daha O Vakit Ulah be"i de yapmak istemiş, fakat babası işinin alakası da yok gı·bi ge 1 

J komşularmm yardımiyle koca- < 
Mirçe ile Cüneyd beyinin muave. Jorjun intikamını düşünerek vaz srnı evin karşısındaki mezarlığa, yor bize .. Maç berabere bitJl1 1~ 
netleri sayesinde Balkan dagvla_ geçmiş, kendisine bir maaş tah- tir. Taraflar ancak ikişer pıı' gütlirUp atmıştır. 
rını aşarak Tisalyaya ilerlemi~- sis ederek babasının yanına gön· Zabıta. memurları biraz sonra almışlardır. 
ti. Fakat, şehzadenin yolunu ke- dermişti. gürültüleri duyarak mezarlığa Bu suretledir ki DemirsP"r, 
sen Sultan Mehmed onu Selanik Tarihin seyrini değiştiren Fa. gelince yerde bay,gm yatan Ne- ı Galatasaray da aym puvana \'• 
civarında mağlup etti. Mustafa tih, l48l yılı mayısının üçünciı şeti bularak bir can kurtaran o- . mış bulunuyorlar, şimdi yapıl69 Bizans imparatorunun eline ge· günü 31 yıl hüküm ·sürdükten tomobiliyle hastahaneye kaldır· cak iş hakem raporunu ktral 
~ince o, bir silah olarak kullanıl sonra 53 yaşında hayata gözle. mışlardır. değil, bu iki klübün attığı gol 
mağa başlandı. rini yumdu. Vakaya mUddciumumilik el- rin adedini, yedikleri golJeriJl 

İşte şimdi yine ikinci Murada Fatih, 1481 yılı baharının ipti- koymuş, tahkikata başlamıştır. detlerine taksim etmekten ib&.rf 
karşı çıkanlıyordu. Fakat, Baya- dasında tuğları Asyada muharebe Neşetin karısı buglin adliyeye tir. Bu küçük hesap işinin ,·et\ 
zıd paşa: alameti olmak üzere Anadolu sıı.- teslim edilerek sorguya çekile- ceği netice - yukarıda da yıı~ 
-Hıristiyanlar tarafından ilan biline diktirmişti. Fakat, nereye cektir. dığımız gibi - 2,18 harici 1' 

edilecek padişah hiç bir zaman gii"cek, kiminle harb edecekti. mete karşı 2,28 ile Galatasarıı.) 
meşru olamaz. diye her tarafı ik- Bilen yoktu. Hünkar Çayırına üstünlüğü ve onların yani Gal9, 
na etti. Bu, bir kaç müslüman i· geldikleri vakit sıhhatinin bozuk- D Ün ve yarın tasaraylılarm milli küme şar11P 
-çin belki mükni idi. Fakat, çok luğunu farketti ve ilerlemeden yonu olduklarıdır. 
kurnaz olan Mustafa işini bilen durdu. f rC .. me ku'" l t ı·yah • re 

adamdı. Tedbirleri sayesinde or· Fatih, rahatsızlığını biliyordu. e U 
dunun mühim bir kısmını ikna Fakat, yeni bir zaferle afiyet kes
etti ve Edirnede istiklalini ilan bcdeceğini umuyordu, çadırında 
ederek zevk ve sefa içinde yaşa. 1 istirahata çekildi. 
mağa başladı. Yaşattığı zafer arzusunu kim· 

Murad her ne bahasına olursa seye söylemeden gözlerini yum· 

7 nci seriden 
61-67-7 kitap 

61 Vikontun ölümü 
62 Lcncit II. 
63 Liza 

ol~un Mustafayı ele geçirmeğe du ve son seferini hangi devlete 64 Evlilik 
karar vermiş olduğu için bir gün karşı tertib ettiğini de kendisi i- 65 Gizli Pamuk harbi 
beklediği fırsatı ele geçirdi ve le beraber götürdü. Kimse anlı . ı 66 Bizans tarihi 
Mustafayı yakalıyarak idam et. yamadı. 67 Senyolbcos Avrupa 

ı. 

.... l dı 

ı ··-Ha·ngTtakiiniil i v 
~şampiyon olduğu ~ 
~ malom değil ! 

}3e' Ankara, 1 O (A.A.) - .. , 
den Terbiyesi Genel-Direkto', 
lüğü federasyonlar dairesi btı~ 

t~ 

tı 

t 
tirdi. Fatihin öldüğü gizli tutulmu?-

Otuz sene altı ay hüküm sü- tu. Naşr kapalı bir araba içine ko Cem .ile Bayazıd sahneye çıkmiş
ren Murad, hayatında çok büyUk nuldu. Etrafını muhafızlar sar· tardı. Tali, Cemi diyar diyar do-

, kanlığından: 
Bu hafta İstanbulda yapıl~, 

maclarla milli küme müsabıı~· 
harbler yaptı. zaferler kazandı ve mışlardı. !aştırdı ve taht Bayazıda nasil> 
oğlu Fatihin üç ay süren düğün- Her tarafta: oldu .. 
!erinden bir ay sonra fücceten - 1adei sıhhat için 1stanbulcı Fatihin naşı, Bayazıdın 1stan-
öldü. gidiyor. İstihınam edecek .. deni· bula girişinin ertesi günü (21 ma 

Fatih, babasının ölümü haberi- yordu. yıs 1481) kaldırıldı. Namazını 
ni üç giln sonra ~fanisada iken Fakat, padişahın öldüğü duyul· şeyh Ebulnefa kıldırdı. Oğlu Bn.-
almıştt. du. Anadolu hizmetindeki asker- yazıd bizzat tabutun altına gir-

Fatihin ilk yaptığı hareket a- ler isyan ettiler. Pendik önünde- miş, babasını, kendi yaptırdığı 1ki Ton dire anılan meşhur miiş, fakat hir milyon frıınl~ lrn-
tını hazırlamak oldu, maiyetine: ki gemilerden bir kaçını zabtede- camiin arkasındaki türbeye ka. 1 biralı ve viskili antrenman ya- zanmıştır .. 

- Beni seven arkamdan geı-ırek Üsküdara yanaştılar. Orad~m dar götürmüştü. pan Tomy Galento'ııun zenci Yüzündeki sansız çiirUkler, 
dn ... <leJi. İstanbula geçerek Yahudiler:n, Defin merasiminden sonra bü- boksör Joe Luiz'e mağIQp ol- pat!aklar muhakkak ki geçecek 

F.d!rncye geldiğinin ikinci gi.i- zengin ahalinin evlerini yağmaya ti.in s:ıray halkı matem elbisck-,<luğunu yazmıştık.. Vf' hu para ile Tomy mf'şhur ga-

l!rt babnnmll'l tahtına geçti. koyuldular. MUd:ıhale etmek i~. rini çık:ırıp en mühle~em elbise- 'l'oıııy Caleııto r~Himde görül zıııosuııu daha ı.;ok gı.:rılşldet.•t>k-
t~~;~;:b:ıJ!a Jl't-.Uhi, ilk iş olarak ti}•en ve2!!iri bamı öldürdtiler. teriyle padişahlarına arzı tazimatj el il itli gibi dört raunclluk clövli~ tir, 

ııi.ifu.wnu gö;jtennenin yoilanm Yeni padişah olmr.ğa namzed eylediler. neticesinde feci bir vaziyete clüı;;-

l 

• q 

ları sona ermiş ve Galatası:ı'·ı,ı 
ile Demirspor 3 5 şer puvı:ıı1 , 
başta kalmışlardır. Bu iki ta1'1111 

dan hangisinin milli küme ş~t 
piyonluğuna hak kazandığı f e' 
snik ve mevzuat üzerindeıı (" 
derasyonca tetkik edilmekte 
lup bu hususta henüz vcrilr11, 
hiçbir karar yoktur. Her iki t

1 

rafın hakları kafil olacak kıı.f 
rm tebliğine değin söylenileG . 
$Özlerin veya inti~ar edecek ' .. 
zılarm in~i miitnleal"" 1 

... , 

baret olabileceğini tavzih ec'. · 
nz. 
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Son mod'l 
mayolar 

tlç mayo .. . . 
numunesı venyoruz 
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2 

1 
rtıii~tiı - Bu mayo iner- l<lcfrc rt yünden düz örgü ile örül • 

la il~ er. ~n tarafında gordüğüniiz gartür beyaz beyaz kurde. 
. evrılın· . '.> ıştır. 

sı açık k Jarseden yapılmıştır. Korsajı ayrı biçilmiştir. Arka. 
3' 0rsajın önü bağla bağ !anmıştır. 

tı)acı''l.n "-J.Bu plaj kıyafetinin eteği laciverttir. ince yünlü ku. 
)npıJ.~ P ıse yapılmıştır. Korsa jı beyaz ve lacivert taftadan 

~ :--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Pratik 

j 

. A~ su} b" 
••tediii . u ır yemek pişirmek 
te dib· ~ız vakıt, daima tence • 
dır. anın tutması tehlikesi var. 
sık sıkunun önünü almak için 
Yetı k k~~trole lüzum yoktur. 
~l.ln,: kPışırdiğiniz tencere ey. 
tar '1 d~Pağın üstüne bir mik. 
kork" 0 künüz ve tencereyi 
Pil~ın ~d~~ ateşte bırakınız. Ka. 
lenceteus.tu soğuk olduğu için 
tar Pi nın Yapacağı buhar, tek 
t'ttaca !tnekte olan yemeğe ka • 
tehlik gı?dan katiyen yanma 

eaı kalmaz \r . 
urnurtanın akı 

• 
~ ~ 
~ ltuııa kremlerde yumurtan~ 
Sel l' nılır. Fakat hircok kim 
1 'Yu • 

ıl'\ sa murtanın akını almak 
l::.Be~sını ziyan ederler. 

akını aldıktan sonra yu 

bilgi ler 
murtanın sarısını bozulmadan 
birkaç gün daha sakla.mak isti. 
yorsanız, yumurtayı, ince bir 
tığ veya iğne ile iki ucundan 
deliniz. Sarısını bozmadan a • 
1{ın1 kolayca almış olursunuz. 
Kabarcıkları tedavi 

Ellerinizi ne kadar temiz tu
tarsantz tutunuz, hiç bekleme
diğiniz bir anda bir sivrisinek, 
sinek veya haşaratan diğer biı i 
vücudunuzun bir yerini soka • 
bilir. Bu takdirde teşebbüs ede
ceğiniz en basit tedbir, yara ve
ya kabarığı amonyak veya so -
van suyu ile ovmaktır. 

Etiketi çıkarmak 

• •• 

Bir şişenin etiketini kolayca 
çıkarmak için evvela etiketi ıs
latınız. Sonra bir kibritin alevi
ne tutunuz. Etiket kolayca, bo
zulmadan şişeden ayrılmış olur. 

Ruj - rimel - pudra üzerine 1 Son moda roblar 
Kadınlara gü.zellik 

tavsiyeleri 
Ruj : - Bayanların ekser isi dudaklarındaki rujları iyice 

silmeden tekrar ruj siirerler. Bu hal, rujların arzu edildiği gibi 
sürülmesine mani olur. Çünkii evvelce sürülmüş bulunan ruj 
yer yer kalmış, cilde ni.ifuz etmiştir. Böyle olunca sonradan sü. 
rülecek rujun, diimdüz ve bir renkte olması çok zordur. 

Rimeller: - Kirpiklere sürülen rimellere cok dikkat et. 
melidir. Dikkatsizlik bazı göz rahatsızlıklarına s~ebep olabile • 
ceği gibi kirpiklerin vaktinden evvel dökülmelerine de sebep 
olur. Hele rimellerin kirpik ve gözlerden ellerle oğuşturularak 
~ıkarılmak istenmesi, kirpiklerin dökülmesini çok kolaylaştı • 
rır. Buna dikkat etmemiş bayanlarımız, hakikati anlamak icin 
.:>ir tecrübe yapabilirler. ~ 

Pudra: - Ciltleri kuru bayanların yiizlerindeki buruşuk 
lukların birçoğu, pudradandır. Pudra, kuru ciltleri vaktinden 
evvel buruşturur. Çünkü pudra, cilt kuruluğunu arttırarak 
Suruşuklar hasıl eder veya mevcutsa arttırır. 

Bacakları 
zayıflat
mak için 

Çok güzel bir 
vücut hareketi 

Bir kadının bütün gittefliği, 
hiç şüphe yok ki yüz güzelli • 
ğinden ibaret değildir. Vücut 
çirkin olduktan sonra yüz gü • 
zelliğinin hiçbir ehemmiyeti 1 - Bu rob marolc"enden re k"umaştan yapılabilir • 

yapılmıştır. Eteği resimde go:-. 2 - Bu rob emprimeden ya. 
düğiinüz gibi dilimli yapılmış • pılmıştır. Bluzun iki parçası 
tır. Yaka ipekli pil<eden gamı hafif büzgü ile omuza tuttu • 
ol~uştur. rulmuştur. Eteği yandan dikiş. 

Gördüğünüz gibi iki çiçek li ve kumaş verevdir. 90 santim 
konması, bu zarif robun güzel. eninde bir kumaşın 4 metre • 
}iğini arttırmaktadır. Dört ~ sinden çıkar. 

kalmaz. Bundan başka sıhhatte! dar ve bacakları münavebe ile 
olmıyan bir vücut da baş da gü- değiştirerek ilerleyiniz. Bu ha • 
zel olamaz. Bütün bunlar, gü • 1 reket, bacakları zayıflatmakla 
zel yüz için güzel vücuda ma -1 beraber, bacak adalelerini de 
lik olma lüzumunu göstermek - kuvvetlendirir. 

Meyve ile temin 
edilen güzellik 

tedir. Bazı vücut ve azalar şiş- ------------- Vitaminleri bol birçok mey. 
man olduğu için güzel değildir. Bir saç örgüsü va ve sebzelerin çoğalmalarının 
Bunun çaresi şişmanlığı gider - ve ucuzlamalarınm yakın oldu. 
mek ve o azayı güzel oluncaya ğu bir mevsimdeyiz. Avrupa 
kadar zayıflatmak lazımdır. ve Amerikada iki senedenberi 

Vücudu zayıflatmak için ol - yüze salatalık, havuç, domates 
duğu gibi vücudun muhtelif gibi maddelerden sürülmesi \'e 
azalarını da zayıflatmak usul konulması adet olmuştur 
ve C'areleri vardır. Bilhassa ba- Bu adet memleketimizde de 
-:akları zayıflatmak modası git- taammüm ediyor. Bunu yapar. 
tikçe revaç bulmaktadır. Vücut ken de dikkat edilecek bazı nok 
JÜzelliğini bacaklar daha cok talar vardır. En mühimi: Bun. 
tebari.iz ettirdiği için her kadın ların siirülmesinden sonra uzun 
bacak güzelliğine, yiiz giizelli müddet güneş altında kalma • 
ği kadar ehemmiyet verir. Bu - mak ve sıcak yerlerde bulunma 
rada gördüğünüz resim, bacak- Şapka gibi saç modaları her! maktır. Çünkü terin ve harare-
lan zayıflatmak için tatbik edi. sene değişmektedir. Resimde J tin tesiri le kolaylıkla bozulacak 
len usulü gcistermel:tedir. Ha.1 g(jrdüğüniiz sac, açık başla gez 1 v,.ya bozulmaya yaklaşacak 
reket şu şekildedir: Sağ bacnk mek icin yapılmış bir saç tuva-, olan hu maddelerin cildimiz .. 
öne eğik, arka bacak dizi yere !etidir. Bilhassa Pariste çok: fayda yerine zarar vermeleti 
gelmek suretile otuz adım ka - 1 taammüm etmiştir. i mümkün ve hatta tabiidir. 

----------
El 
güzelliği 

1 - Bileklerinizin kırışık ol. 
maması için her gün sabahları 
gliserinle oğmalısınız. Yalnız 
ovarken fazla bastumamıya 
dikkat ediniz. 

2 - Bileğin aynı zamanda 
kuvvetli olması, adalelerin ger. 
gin durması la7.ımdır. Bunun j . 

cin de resimde gördüğüniiz s . 
kilde ağır bir maddeyi arka 1 

.... 1 

yukarı doğru kaldırınız. 
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lngilızceden Çeviren : H. MUNlH l ____ ı r lan ~a !~an~ ~ş'!1E~sr ha 1 kası 1 K~~~~ ~~1h~:!~L~b 
mahkiim oldu buı;uk 

susluk hissile değil, fakat arzu' lere ehemmiyet vermem. Şüphe. tzmir (Hususi) - Btrkllç ada ot 
edilmiyen bir mektup hizmetçi • siz bunlar tahammülümden dola. evvel, Boz:rıı kanın Hasan ta, l'aı 
lerin eline geçmesin diye apartı. yı beni budalalıkla itham ederler. mevkllnde fırıncı Ahmet U dön 
marun her tarafını aramağa m~c. Hayır, m~tc~ammil değilim. Fa. ismiyle tanılan mahalle ltnım. e 

= 

T oni F essari cevap verdi: :_anıyordu. Arabellayı niçin ça. 
- Ben BQna daha ziyade gırdıklarını anlamıştı. Hi : şüp

vcreceğim. Beş misli daha zi - hesiz, onu kendisi hakkında, 
yude... Sonra zabıtanın vadet- malumat almak için sigaya cek 
tiği mükafatı da alırsın. Ben o mişlerdi. Fakat Arabella poİise 
herifi beraber alıp, elmasların bir şey söylememişti. Çünkü b;r 
nerede olduğunu öğrenmek is 1 şey bilmiyordu. 
tiyorum. Bu işi bitirdikten son Diğer taraftan Arabella ona 

Küçüktenberi intizama meftun 
bir kızdım. Büyüdükçe bu his te 
arttı. Altı senedenberi evliyim. 
Kendimi methetmeden iddia ede. 
bilirim ki evim pek çok arkadaş. 
larımm evinden muntazamdır. 
).faamafih beni bu intizama sev. 
keden başka. bir sebep te var: 
.'..{ocam, unutkanlığın, intizamsız. 
lığın, dalgınlığın timsalidir. 

ra onu da bulabileceğimi sana istediği şeyi temin etmişti. Ne~ 
söylerim ... Sen de mükafatı a - rede oturduğunu öğretmişti. İş Belki, bir artist ile evlendiği. 

mi zannedersiniz. Eğer Nizamet. 
tin bir edip, bir tiyatrocu olsaydı 
muhakkak ki daha çok idareli ve 
muktesit bulunurdu. Hayır, ben 
bir avukatla evlendim. Hem öy. 
le boşanma davalarında, aşk yU. 
zündenişlenen cin.ayetlerde şöhret 
kazanmış bir avukat değil; iş a. 
vukatı. Karışık, sıkıntılı, anlaşıl. 

ma.z bir takını para işleri. 

lırsm. lerin bu kadar yolunda gittiğini 
• • düşününce tekrar tekrar sevi • 

niyordu. 
Luk Arnoldun bütün istediği Mak Amold bu gece de evi-

Arabellanm nerede olduğunu öğ ne mutat şekilde, yani otobüs. 
renmekti. Bu gece için bu kada le gitmişti. 
rını kafi sayıyordu. Şimdi sa • 
at on birdi. Kendisile görüşme- Lessinger de otobüsün üstü. 
ğe müsait olmıyan geç bir saat. ne çıktı. 

Lessinger şimdi bu adamın 
Bundan başka onuı evinde kim olduğundan emindi. Sak • 

gö~meğ~ teşebbüs etmek de landığmı öğretmek istiyordu. 
dogru. hır hareket olam~zdı. ?· Böylece onu kolay tehdit ede. 

Kolttığu altında daima ansik. 
lopediler kadar kadar büyük dos 
yalar taşıyor. Hiç bir noktayı 

ihmal etmiyor. Hiç bir fırsatı ka. 
çırmıyor. Müdafaa sırasında red. 
di gayrikabil deliller buluyor. 
Hulasa gayet muktedir bir iş a. 
vukatı. Herkes arkasından koşu. 
yor. İki katibi var. Bu zavallı. 
lar gençliklerini efendilerinin ka 
ğıtları arkasmdan koşmakla ge. 
çiriyorlar. 

nu, bır başka suretle gormeüy. bilir ve elmasları t ·ı 
d. B ·· d'"kl · d A amamı e 

ı. u ~ece gor u enn en - ·alırdı. 

rabel1anm, polis tarafından göz Zira elmasları gezd'gıV• y ı 
l d·v· . l y h" ı ere. 
en ıgını an amıştı. e ona ıç re beraber göt'"rem d" lht" 
•• L k k" b ·ı ·ı k u ez ı. ı . 

ş~~··~ yo ı,. u ve~ı <: ı e en. mal, ondan elmasları alabilmek 
dısını ele geçırmek ıstıyorlardr. için bir hayli tehdit Jazımgele • 

Mak Karti kadar, onun da cekti. Bütün bu işlerin görül • 
hayat ve insanlar hakkında bir mesi için her halde sakin bir o. 
fikri vardı... da lazımdı. Bunun için de en 

Böylece, Arabellanm girdiği 
evi tesbit etti. Ve da.ha müsait 
bir zamanı beklemek üzere e • 
vine yollandı. 

Bu muvaffakıyetinden pek 
memnundu. Kendi kendine pek 
iyi yapmış olduğunu sanıyordu. 
~imdiye kadar bir takım kor -
!:ular içinde yaşamaktaydı. Hal 
' ıki bu hareketi, nefsine bir i
t:mat veriyordu. Onun da ara • 
clıaı itimattı. 

Au gece polisi de aldattığım 

-f ü rki;:;~i~ ·;~ .. ;~ k.f 
~ satılan mecmuası ~ 

RESiMLi 
HAFTA 

Bu tirajını, ucuzluğu kadar, 
baskısnın nefisliği.ne ve en 
salahiyetli kalemlerden çık. 
mış yazılarının güzelliğine 

borçludur. Her hafta bariz 
bir tekamül gösteren bu aile 
mecmuasının son çıkan 43 
üncü sayısında göreceğiniz 

yazılardan işte bir kaçı: 
Va.NQ'nun Hafta konuş_ 

ması: (Dede yadigarları); 
İngiltere kraliçesinin çocuk. 
Iuğu ve gençliği; Doktor G. 
Ata'nın bir yazısı: (Güneş 

banyosunda kararmahsmız ! ) 
1568 maç yapmış ve 470 gol 
atınış çok meşhur bir fut.. 
bolcUnün hayatı; gönül iş. 

leri; Reşat Ekrem'in tarihi 
bir yazısı: {Geçen asrın en 
bUyUk maceraperest kadı. 
nı); Vasfi Rıza Zobu'nun 
notlarından: (Muammer Ka. 
raca kimdir?); Vli.Nfl'nun 
büyük bir lezzetle takip edi. 
len aşk ve macera romanı; 
Cemal Nadir'in nefis bir ka. 
rikatürü. Bütün kadınları a. 
lakalandırac::ı.k ev işi, elbise 
ve el işi örnekleri. Sinema 
bahislerı. 

5 Kuruş 
vererek bütiin bu yazıları 

o!myacak ıe bir çok güzel 
resimlerle xarşılaşacaksmız. ...... .,... .. , ... 

GÖZ llEIW.11 

/Uurad Rami Aydın 
P:ıznrclon ha:;k:ı her pün s:ıot 2 . ı: 

:,:ı kııu:ır Tııksim - Talimhııne Urra 
·ıpıı ·iını:ırı ?\('t. rn. Terlfon: 41fı53. 

.; . .. -:"' ,~ -. ' . . .- . ~ . . '-:~ 

müsait yer, Luk Arnoldun ken
di eviydi. 

Otobüsle uzun zaman gitti • 
ler. Luk Arnold indiği zaman 
hemen hemen geceyarısı ol • 
ffiU§tU. 

(Devamı var) 
----------------~--~---~ 

Halbuki, karıştırmak isteme . 
diği hususi muhaberelerinde za. 
vallı Nizamettin pek müşkül mev 
kide kalıyor, bu gibi kağıtları 
koltuklar ilstüne, kite.plan, es. 
vapları arasına, hulasa her yere 
serpiyor. Hatta. o kadar ki, ca. 

BUGUNKUBULMACAMIZ 

SOLDAN SAGA! 
1 -. Hindistanda bir man 2 - Kitar • En )fıs~ ~aııtaJ.\, 

3 - Bır rakam - Babanın kardeşi, 4 - İzmit civarında bir 
kasaba, 5 - Olmak fiilinden emir, 6 - Dükten daha büyük 
bir paye, 7 - Bir hayvan • Tersi yol olur, 8 -- Bir hayvan • 
işaret, 9 - Balık yakalamağa mahsus bir alet. 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 

1 - B.ir sebze, 2 - Tok olmıyan - Kırmızı • Belliydi, 
3 - Bir rakam - Kamer, 4 - Aldatmak, S - Nam - işaret 
edatı, 6 - Sanat - inanmak faslından emir, 7 - Bir nebat, 
8 - Çirkin değil, 9 - Eski bir memleket. Hangisi? 

DUNKU MF.SELENIN HALLEDiLMiŞ ŞEKLi 

Uzun kuyruklu atlardan daha çok otlak parası almak la
zımdır .. Çünkü: Kısa kuyruklu at sinekler tarafından rahatsız 
edildikçe kuyruğunu değil başını sallamağa mecbur olacak ve 
bu sebeple devamlı bir surette otlryamıyacaktır. Halbuki uzun 
kuyruklu at sinekleri kuyruğile kovacak ve muttasıl otlıyacak
tır. 

BUGUNKU MESELE 

Bir bankadaki gece bekçisi bir gece bankada müthiş bir 
rüya görür. Ertesi sabah tabir eder ve derhal müdürün kar§I· 
sına çıkarak: 

- Beyefendi ben dün gece bir rüya gördüm, size bugün 
suikast yapacaklar, seyahate çıkmayın .. der. 

Filhakika banka müdürü o gün şubeleri dola,mak üzere 
seyahate çıkacakmış .. Gece bek isinin söz!erine ehemmiyet 
vererek seyahatini tehir eder ve bir müddet sonra da geçecef;i 
yolda bir bomba patlamt§ olduğunu öğrenir .. 

F evkalude memnun olarak gece bekçisini çağırır: 
- Teşekkür ederim oğlum .. der. Al şu hin lirayı, güle 

güle sarfet .. Bu andan itibaren de seni işten kovuyorum .. Ban
ka ile alakan kesilmiştir ... 

Acaba müdür gece bekçisini niçin kovdu? 

Bu meselenin halledilmiş teklini yarınki nüshamızda bu • 
!acakarruz.. 

bur oluyorum. kat, kendilerıne sorarım: Damar- messilioJ iki bıç k darbe!~a kar 
Evet, casusluk hissile değil. Bu ;armda aşk entrikası dolaşan bir öldilren Hasan :ğlu gıı.4ş, dcr~s 

gibi §eylerden zevk alamıyacak .wcayı bundan menetmenin çare. h k . ğ da ııetoşnı 
kadar makul bir kadınım. Genç :;j nedir? mu a emesı a ır ceza ·ı:ı . et uş 
bir evli kadının, başına gelecek B' k k da lenmiştir. Muhakemcnı E!\'veı 

1 
ır ub~l.ar~ı~ı .. umar n na. yeti esnnsında bir Tl"'1•ft" dt arruz 

hadiselerle nasıl mücadele ebne. sı ayıra ı ırsınız ~ dil 
si lazım geldigwini bilirim. Zaten D" lb d K . karet ettiği için hakkın arana un yı aşı ı ı. ocam geceyı bO 
kocam şefkatli, bana 8.şık, çalış. sabaha kadar benimle geçirdi. v.arakası tanzim olunan b ş:orıa 
kan, kıymetli bir hayat arkada. Biribirimize aldığımız bediyele. til; yaşının k''çliklUğU ınB 11 ıı U. 
şıdrr. ri göstermekle eğlendi. Bir ara- heyetince göz3nUnde tutu0~~tara b 

Maalesef güzeldir. Tavırları ve \ık tuvalet odama gird)i!im za l6 sene ağır hapse mahl< ağını 
o - ı ıot'!tıı 

hareketlerile bir kadını kolay _ man pırlanta taşlarla süslü fev. l imiştir. Mahkeme sa c; l!o] 
hkla teshir edebilecek kudrette. kalade bir kemer halkası vardT. Bozyakıtrt:-., ,..eı,..,ıC'r ve '1 lzını h 
dir. Kadınları fethetmek tema _ Mahfazanın altına sıkıştırılmış fer doldurmuş: herkesin ~"kir c 
yUIUnü, biltün hüsnüniyetine rağ. :>lan mektupta da şunlar yazı . ği mahaJle mUmcesmnlD ııı htıJı:n 1 ş 
men, bir türlü yenemediğini de 'rydı: retle öldllrilldilğU katil tllr a.t lley 
'caydedeyim. "GUzel Nedretçiğim; aşkımız_ dan anlatılırken birçok ıd a."ı edı 

Son bir hadise beni çok sarstı. dan kati derecede zevk aldığınızı ter al!:lamıştır. ~1hrıni 
Düşününüz ki, Nizamettinin, u. ve bu muhabbetı değiştirmek ar. Halkapınar SU şır~raı oı 
zun ve karışık bir inşaat dava . zusunda bulunduğunuzu anlıyo • . . ı;ıı ta hak 
smda mü<>terisi dul bir kadınmış. runı. Bundan pek müteessirim lzmır, tHususıJ - hi1 c ata .. 1·r· 

~ cakat • çe SA.tın alınması kararlll• l• , " 
1 

Ooh, onu gördüm, çok genç ve • .... ,, , l'ıtt 
çok güzel bir kadın... Birden şaşırdım. Kocam ben. mış hulunan İzmir Hall\llô ç 

Tabii, aralarında bir a~k baş. 
ladı. Suçlunun dalgınlığı ve ser . 
semliği dolayısile, hiç arzu etme. 
den, her şeyi biliyor ve öğreni. 
yordum. Kadının gönderdiği tel. 
graflar ... Nizamın mektupları .... 
Evet her şey... Hatta Nizamın 
cebinde geçen gün bir de bağa 
tarak buldum, Biltün bunları a. 
ramak, bulmak, tahrip etmek la. 
zım. Azap çekmeğe razıyım, fa. 
kat istemem ki etrafımdakiler 
çektiğim bu azaha vakıf olsun . 
lar ... 
Eğer her şeyi böyle muntaza. 

man haber almamış olsaydım bL 
le sonra yine anlayacaktım. Çün 
kü bir sergüzeşt bitti mi Niza. 
mın bana garip bir surette dö. 
n~ü vardır. Bu sırada o kadar 
aş*, o kadAr cerbezeli olur ki... 
Ah öbür kadınlar bana söylediği 
söZlerı işitselerdi intikamim

1 
ne 

kadar iyi alınmış olurdu! 
Evet; Nizam, onlardan kumar. 

dan usanmış bir oyuncu gibi bab 
seder. 

Bana diyeceksiniz ki: 
"- Buna nasıl katlanıyor 

sun?,, 
Evet, katlanıyorum ve muaz . 

zep oluyorum. Başka evli kadın. 
~~ hakkımda söyliyeceği şey. 

den ayrılıyor zannettim. Nedret su şirketinin tesisat ve e Ub 
ismini bir kaç defa okudum. Hal. gayrl menkulesinln yef.. !! e ba 
'luki benim adım Nerimandır. kıymetlendirilmesi Nafıa ' t~e ~in 
lüphe yok, mektup müşterimiz letince istenmiştir. MUZll 

1 
tara 

olan güzel dula hitaben yazıl _ terin bu raporun VekA.lete Uı~ A. 
mıştı. Y.alnız, sersem Nizamet . ttıF>alnden s~nra başlaması e Uş, 
tin ,meşru karısile metresinin he. temel gt>rUlmektcdir. atı · 
diyelerini karıştırmıştı ve metre. 1 • F ' 

zmır uarınua anesı 
sile katı alaka için aldığı hediyP · 
bana isabet etmişti. eğlenceler 1

Yazi 

N 
lzmir, (Unsust) - 20 Jıt~azı ik 

e yaptım bllfr misiniz? O r· 
mekttıbu zarfa koydum ve yazı. tos 939 pazar gtinll açııacr( (l'ilmı 
'lll hiç değiştirmeden Uzerin.e ma. lan lzmir enternasyonal ~ta ~etı 
hut kadının adresini yazdım ve ha.zırlıldarı suratle ilerle İddUncu 
~ece yarısı olmasına rağmen hiz. 'cdir. it an so 
metçi kadınla postaya yol1adım. J<~uar komitesi: h:mire I l:!diiı.n 
5üphesiz sevgili Nedret ( !) mek ceklc·l"ln e6-lenmelerlni t • 

tubu bu sabah çayını içerken al. ı ·ıa'.{s::ı.dlyle bir (Fuar nıe' Oın 
mıştrr. eğlence lrnmltcsl) teşkil t 

İçeri girdikten bir müddet son. mlştir. Komite tik toplallt İ 
ra kocam sordu: ı yaparak bazı kararlar aJXJI )·· 
.. - Nasıl srvNiliın. b~~ec~de; Fuar mevsiminde lzmire f U~d 
meinn~I mUSUil? " i.\; 

4 

r. Cekler gerek İzmfrd e Ve gt .ttıa h 
:-- Çok, pek çok .. Evlendikten se civarlara yapacaktan · 

1 
beri böyle bir hediye almamış • hatlar esnasında eğlenceıer ~anah 
tım. labllecekler, vakı·· ~ .. ını d~ Uıı. kir 
Halkayı kemerime takmıştım. dolu. geçireceklerdir. Otur 

Nizamettin memnuniyetle baktı: Eğlence komitesi, fuar 9f 1.<la c 
- Cidden güzel, dedi, hem sa .. çin 30 gUn 30 gece eğlence 1 tı de 

na ne kadar yakışıyor! hazırlamaktadır. hı~ y 

o. bu halkayı hangimize al A b d r, Ccı 
dığını da unutmuştu. - lmanyanın iz ~dl 

Re§ıat Eniş r. 

Yolcu salo .ııun
daki yenilikler 

alacağı mallar. ~~~~t 
Sevkiyat Tuna yolu ıl l~ ~t"h 

l[\ıt 
yapılacak b buı 

lzmir, (Husus1) - ŞehriD' ~~hııin 
deki aJAkadarlara gelen ı:ıı~ ~ llhtrı 
mata göre, Almanya bUll ~Si h 
böyle memleketimizden aıııc ı \tııcı 
mahsulMı Tuna yoluyla ıtJı ıtıı ara 
ve burada şilepler işJetere1' 1 ~I b 

Geceleyin transit geçen gemiler 
projektörle takip edilecek 

1· 1 
nl blr hat ihdasına karar a~ .. e 
miştlr. Tuna yolnyla se'l1'i. »1 :~ı 

Galatada yolcu salonunun gece nöbetçi kalacak bir ~ 'lllr 
harci in•aatı tamamen bitiril • 1· d . me k• eylUl ayında başlryabilecc ~llıl~tı 

"11 mur ıman an ,transıt gcçece · Limammızdan ,.aki ihrac ·~ 
miştir. Dahili kısımlarının da ecnebi gemileri projektörle ta • yeni hat mUbim tesirini gı:I~ aıını 
esaslılan tamamlanmıt:ttır. T e - k" d k b'lh b ·ı .. , l:ltıh... "11 ıp e ece , ı a.ssa u gemı e. recelt, zamandan şimal nıe1" h ·•• 
sisat ve bazı ufak tefek yerler rin hariçle herhangi bir suretle ketleri için Uç gUn, navıuod ı

1

~ . allı 
kalmıştır. : t t l · · l hır emas ememe erı temın o una- da yUzde 25 kazanılacaktı!" l ~ 

Salon Cumhuriyet bayramın caktır. . ~- t <ıtıd 
d~ açılacaktır. inşaat için sarfe. Bundan başka salonun önün lSTANBUL l ıJ b aıı.a.t 
dılecek paranın 400 bin lirayı de rıhtıma otomatik büyük bir TİYATnOSdl~/.· :~tarı ..,. l l . Uu akşam Ye 1ll. 
geçecegı an a§ı mış tır. I ıs kele yapılacaktır. Y ana§an ge- p a i mııs' ' 111ll i 

Salonun üzerinde yapılan milerin gövertelerinde bulunan p~~IN~An~J pıl ~t~ll)(: 
bi.iyük kule gümrük muhafaza yolcular bu iskeleler vasıtasile 'IJ 2 perde. Mişt rı lı.ıı: 
~eşkilatın~ tahsis edilecektir. doğruca yolcu salonuna ge:e .ı ~ ' var:reıesi· hıri 
Buraya bır metre kutrunda bü .. ccklerdir. . -:; r ~~ı 
Y

i.ik bir pro1'ektör konacak, her ~'urettin Gcn~dur' ıı •\~ı 

v~KDT KnırA~E~D 

Dün ve yarın tercüme külliyatı 
11 - 30 Kicaphk üçüncü s~ri 

Numara Kuru~ 29 Kapitalizm buhranı 

21 Hil.KUmda.r millet 
22 Yeni ilmi zlhnl.;et 
23 Mevcudu kalmadı 
24 GtinUn iktisadi işlt:rl 

25 Cumhuriyet 
26 TercUmenia rol\l 
27 Değişişler 

28 J,aokon 

M 30 Slambo ı 2! 

75 

60 
50 

100 
75 
30 

61f 
Bu serinin tiatı 6.1~ kuruştur 

Hepsini alanlara % 20 l.'!konto 
yapılır. Kalan t.92 kuruşun 1.92 
kuruşu peşln almarak mUtebakJ. 
111 ayda birer ltra ödenmek nzere 
ilG taksite ballanır. 

::ı tl::ışl::ırı 1 ı Te•11 it zı 
ıılı ak')amı e~~ild 6 ttı 

:eyleroAhı lıahçesııt' 
\' A I.NIZ BiR KEJ, ', 
lurat Şamil vnrYtft b 

1- - "" tJI iyi bir elbise en mues""ı' ~S 
Tavsiye mektubudur 
merlkan modası uzertıı 

c:altş1 r 

Yavuz Sezen 
'arls kadın ve erkek terıt1 1 

lcademllerinden dtptoutll1 

'13 Beyoğlu ParmakkS.P 
'1ayret apartımanı Türk F" 

to evi UstUnde .. 



• r kadına zorla 
a~ecavuz eden 
nıt Yorgancı 

ene tata.hanede öldü 
u buçuk a 
rknç ada 1 kadar evvel Ka-
asa~ ra, y oturan seyyar satıcı 

aıo'\"a-.·a 't . et 11 d" " gı mış, erte-
0nece- · 

ııe lttıı~u gı Yerde o akşa. 
b~ a ı. · Mustafa evine yak-

r 'latısr S h 
ıJll· , derh e erin cığlrğmı 
a ve loşı:n al kapıyı açarak i
lD et e Uş v-e karısrna, bir 

Bitlerin önünde 
dans eden kız 

""el ke d' · arr n ısı evde yok-
ar~z eden ve polis tara
z Dan R:a.zrmı gene ka
orıa t 

abt ~tu aarruz ederken 
1 ı~ • 

utıı ~tara b 
hl<O~~ağ1 u V-aztyet karşısm-
aıot~ı 111 

S:ekerek yorgancı 
ı.~ eoı c·· . 

Marion Daniel Bitlerle 
nasıl tanıştığıiıı anlatıgOr 

e f iKtııın ıgerınden yarala-
in • te\'lu hastahaneye, kendi
o ııt~ıtıı r edilerek tevkifhane
ter at nı.ıştı, 

!ley -
ıd avı e . ogıu hastahanesin· 

f~er· dılen KA.zım dün sa
~~sı ~nin iltihap yapması 

ır ta :ıınuştur. Bu suretle 
ult~ at ~kkında katil olarak 

' a ı;-ı .. · • rlll• i . • IŞılmiştir. 
lkll t-ırıçri ko·· .. d k. c " yun e ı 

. ;c ttbe b ~adiıe 
~ "fce .agıı Pirinççi köyllnde 

ıa ~ın ~ ~ tr •- gene h.aya ,.e arka· 
uzıı 4ltar 

1 ış tndan bir baskın 
ete · A.h Uıı:ı:ıu tnet adında bi risı 
naı ş, -e at ogıu yaralanmış 

1 kaçırılmak isten ı:n+,-
J a aııes· 

'lya 
1 

Yakalanan suçlular-
A ~a .. 1z~ Ve arkadaşı kaçmış-
,. '· iki . 

1 
er ~İtiJ gtin evvel !zmirdf' 

ıı t la tniş, dün sabah da ls-
1 '.l getirilın· t' 

rrdı: ış ır. 
rıe ~ncu 

ıdall sorgu hAkimliği ta-
l t ed·sıorguya çekilen Niyazi 

re ı llliştır 
t · Amerikalı dansöz Marion Da. !llİŞ oldu. Fakat ben bir daha 21 

uıe'° 'Oin Ç--k-.- --- niel'in Alman diktatörü Hitlerlc şubata kadar kendisini göreme-
li e e 1 P r a k 1 olan macerası' mah'.imdur. Hit • dim. 
ınnt • ler güzel dansöze bir hususi tay. O tarihlerde Kan gazinosile bir 
nlillr. 1Çen1 er yare gönderip kendisini Münihe angajman yapmıştım. Fritz Fi-
e lii~d davet ettikten sonra·'nerkes bu s~her her ne kadar beni Münihte 

g!ltta. h :rı çıkan yarala- ltüçük dansözle alft.ka.dar olma _ alakoymağa ga,yret etti ise de 
~ ~ <ldiıesi inkar ğa başlamıştı. şubat başında Fransaya gitme • 
ıcf ita. ediliyor · Pariste çıkan fransızca Paris. ğe mecbur oldum. 

e dfl.Un na~llıette arabacı Cemil Soir gazetesinde bu maceranın HlTLERDEN TELGRAF 

0 
k.ırac 161 Mehmet ile be· hakiki mahiyetini b~ldiren bir Böylece iki hafta ge~ti. Bu sı. 

turl'h .. d"k D .. M . D ar ,f ı da -..uş, kendisi rakı, ki- y~zı gor. u · ans~z arıon a. ralarda gazeteler bizim macera. 
e ltı eroin c;ekmişt' H r nıel dedıkodusu suren macerayı mız hakkında hakikate uymıyan 

ene de ır. c .. 1 1 k d n· kafaları dö dtikt şoy e an atma ta ır. şeyler yazıyorlardı .. 
r 1~ Yoktan k n b len "Hitler mi?. Sizi temin ederim Bir gu··n Paristeki empresar . 

d ' C avgaya a~ a. k' b d d' w l . 'b' b' d 

Z 
enııı hı,. ğ k ı u a ıger erı gı ı ır a am- yom, Henry'den bir telefon al • 

Qqı ,,a mı ÇI arıp d s· H' l k d k' d" ı~ ağır t 
1 

ır. ıze ıt er hak m a ı u. . suret e vara a- .. 1 . . .. 1 zd 1 r ~ · şunce erımı soy eme en evvc a !>.. Suıtanah b' . h kendisile nasıl tanışmış olduğu. 
,1 ·•ıahk nıet ırınci sul u 1 t JııV ~~t ı:>nıesinde muhakeme m ana ayım : . • . 

· Chn1e . . Geçen senenın kanwıusanı a. 
~r buıun t croın ıçmckten yında idi.. Ben evvela Londrada, 

rl ahsih· . tnakta idi. Yarala., sonra Berlinde ve nihayet Mü . 
eh ~t 1 1nk:\r edcrcl-· 

ı11' ı:hnı .' ~ · nihte temsiller veriyordum. Bu 

0
4 ~~ het, ıı.ımdi eroin yü- te~sillerimin birinde Bitlerin de 

bu ~~· astahan · dU en c "'tnr- Cl e ş ' hazır bulundu°'unu ve beni dik. 
al& 1 ı. taarr t i . K b ııı "'a.r uz e m ştı. en- katle seyrettikten sonra herkes. 

tt 'llı a1<01a ·ı . i ' ,,J 1ı b şı ı:ayet ett m. ten evvel alkışlamağa başlamıf reP ~ u y.. d . . 
ı;ı ile uz en ka n~·a cttı. olduğunu söylediler. 

a r )ti. :~·a.~1 Uzerime yürüdü. Fa- Bu vaziyet beni biraz şımart . 
e~ ~ ı kar ~a:ıarak yere dUştü; mıştı. Halbuki bir çok fırsatlar . 
ec~D: Qtrıi~t~ına gelerek saplan· da İsveç kralı, Vindsor Dükü Ö

r<l zıs·/aıltıı r. l\1uhakcmc karaı nünde de dansetmiştim .. Hitle . 
g ııı1,.~tıttı Ştır. rin takdirini kazanmış olmama 

Dl:d lz,~ aı:ı ek Vaadiyle iğfal fazla bir kıymet vermekte mam 
ıu 1 bir 1 nrıa birisi, F'atma i. lyoktu.. · 
tır· ,. ı. kn.rı 1LT7 TESADÜF "'a" ını evlenmek vaa- ."\. 

14! ·•dır Lo . d·-· t' t ı · la\ arak 200 lirasmı al· . cama gır ıgım zaman ıya 

os~ '~ta at kadrncağızı nik~ hla- ronun müdüril Fritz Fischer der 
Ycd1~~ 'tile 11 başka parasını da ıa. hal yanın:ıa geldi. Fevkalade he. 
;ıo~'i lQJı~lştır. yecanlıy?ı. ":i;~e:in be?imle .t~ . 

f iş( ıı ~ l1'atma parasını iste- nışmak ıstedıgını, benı kendısı -
• J\ 

1 ~ltıış, kendisini clörnlliı:.- ne ta,kdim edeceğini söyledı. Hit. 
eı:i. r1 tı . • ler locasında bir kaç zabitle bir. 
ır ~~ 11.~1~~ llUlh ceza hc\kimi Re· likte oturuyordu. Benim girdiği. 
Te:.

0 
~~u· ~ı 2;; lira mi görünce yerinden kalktı ve 

{'~ı\ ıtı para cezasına . 
·ıı·l "-..... ~. etlhi~tı ~nı karşıladı. 

çe:.ı "-.... , r. 
·ı:;ı .. P ....._ Hitler ilk nazarda bana. zan . 
rrt1t en 93~ nettiğim kadar büyük görünme. 

~ , ~ di. Fakat elbisesi çok yakışıyor. 
\:s ı rn 1 i Hafta du: Almanca bazı· sözler söyledi. 

Her halde beni tebrik ediyor dL 
f'1 e Cm ye ingilizce teşekkür ettim. Ko. 
Q . u as 1 nuşma'mız çok tuhaf bir şekil al-

dım. Aramızda §Öyle bir muha -
vere cereyan etti: 

- Dinleyiniz.. Münihten bir 
telgraf aldım. Hitler sizin yarın 
Gartnerplatz'da "Şen Dulun,, el. 
linci seneidevriyesi için verile -
cek gala.da da.n.setmenizi istiyor -
muş. 

- Fakat ben Kan gazinosunu 
böyle bırakamam .. 

- Merak etmeyiniz, gaybubeti. 
niz bir gün sürecek.. Bu akşam 
Hitlerin emrini yerine getirme • 
niz için namınıza. bir tayyare ha. 
zırlanmıştır. Ertesi gün derhal 
avdetiniz mümkündür. 

Ertesi gün büyük bir Lutft
hausa tayyaresinin Kan'a geldi • 
ğini gördük. Hitler annem ve be. 
nim için on iki kişilik üç motör -
lü muazzam bir hava sefinesi 
yollamıştı. 

Hiç bir saadet, heyecan duy. 
muyordum. Esasen Hitleriıi kar. 
şısmda bir çok kereler danset 
'.lliştim .. 

YEMEGE DAVFJr 

Hitlerin k::ı.r~ısında bu kere de 
:1er zamankinden daha fazla mu
vaffak oldum. 

Sahneden çekildiğim zaman da. 
'.dkalarca alkış devam etti. Lo
ı.:amda, karanfil, gül ve leylak. 
an yapılmış muazzam bir buket 

. e buketin ÜZP.rindeki beyaz bir 
'urdelede gamalı haç vardı .. Çi. 
:eklerin arasında da Hitlerin k~n 
di elile imzalıın;.ış olduğu kart • 

, vizti duruyordu .. Biraz sonra da 
Bitlerin benim şerefime bir zi
yafet hazrrlac!ığım ve beni evin. 
:3e beklediğinı söylediler. Dışa -
rıda, bin bir fece masallarında 
)!duğu gibi büyük bir araba be. 
: ıi bekliyordu. 

Hitlerin ikametgahına gittiğim 
~man çok muazzam, aydınlık 

-:.- salona kabul olundum. Hit . 
er beş altı arkadaşına yüksek ses 
,~ bir şeyier uılatıyordu. Uze. 
unde beyaz ı.ırnn bir ceket vardı. 
:?.enim girdiğimi görünce derhal 
~~si yava9iadı; bana doğru yak
laştı. u hafta çıkan mıştı. Her ikimiz de gülmeğe 

~ SQn · başladık. Yüzündeki sert mana 
~ liiıtıı sayısı kaybolmuş, hatları yumuşamış -
~... Al Y"_:ıılar lfe reaimlerle tı .. 

lll•gı unutmayınız. ı Bu ilk görüşmemizden sonra 

~-----.---~llllll-I Hitler bir kaç gece üstüste ti _ 
1 
yatroya gelerek beni seyretti ve 
dedikodular bu şekilde başver • 

A lmanyanm Hi"lden1ıaym şch. 

rinde yapılan bir mii.sabaka ha.. 
:':lrlığına bir çok gen.ç kt:::lar iş. 

tirak ctmi§tir. B1mların arasm. 
da resmini gördüğüniız Berta 
Rup isimli kız biZ"hassa. temayüz 
ctmi§tir. 

BlZ J:ST{! DOSTUZ 
Hiler elL:~ı sıkarken: 
- Dan.:;mız fevkalade hoşu • 

:na gitti.. 
Dedı ve son"a derhal ilave et. 

ti: 
(Devamı 11 incilic) 

ı ı TE~nıuz ı 030 

Ne vaıt9, Ne yok? 
CI!' 2S W 9 9up w • i4 'fi'MtJ!ifW<MJ 

Balzak'ın heykeli 
nihajjet 4ikilebildi 

.Fransız roman muharriri Balz:ık'm, meşhur heykeltra! 
Rodın tarafındnn yapılmış olan bir heykeli, birçok münakaşa
lardan sonra nihayet Pariste umumi bir meydana rekz:edilmiş 
ve 1 temmuz pazar günü küşat merasimi yapılmıştır. 

' •** 
Fransadan gelen bir habere göre, Uon'lu meşhur b~r 

psykanalist son zamanlarda yaptığı devamlı arastınnalar neti. 
cesinde, herhan~i bir hastalıktan veya hayalın bir cilvesinden 
dolayı kaybolan neşeyi derhal iade edebilecek bir refleksote. 
rapi Mautal usulü bulmuştur. - · 

*** 
Bükreşten yazıldığına göre, geçenlerde Köstenceden hare. 

ket eden Rim isimli vapurda 115 gizli yolcu tutulmustur. Rim 
vapurun un 450 resmi yolcusundan maada 115 gizli ~ yolcusu 
bulunduğu Istanbulda anlaşılmışlrr. Alakadar makamlar,' Çek 
ve A lman Y ahudisi mültecilerinden ibaret olan bu 115 pasa • 
portsuz yolcu hakkında Romanyadan malumat İstemistir. Giz. 
li yolcuların vapur Köstenceden hareket ettikten sonra'" yüzerek 
yahut kayıklarla vapura gittikleri, geceleyin de gemiye çıktık. 
lan anlaşılmıştır. 

••• 
lngilterenin Kent Düşesi üzerine ateş e!mjş olan A vus • 

turyalı Vincent Lavlor on İngiliz lirası para cezasına mahkfun 
edilmiştir. Ancak Avusturyalı azami bir ay zarfında memleke
tine dönmeğe mecbur tutulmuştur. 

*** 
Fransada cereyan eden bir boşanma davasında davacı 

koca iddialarım isbat için bir gramofon plağını şahit sıfatile 
mahkemeye getirmiştir. Kansınm devamlı tahkirlerine, kav. 
galarma tahammül edepıiyen koca, bütün bu giirültüleri bir 
gramofon plağı üzerine tesbit elmeği muvafık göm1üş, iddia. 
lannı ishal için de mahkemeye şa~it olarak ,plağı getirerek 
hakimlere çalmıştır. 

Fakat kanun bu gibi şahadetlere kıymet vermediği için 
hakimler, davasını isbat için daha başka yollara müracaat et. 
mesini davacıya tavsiye etmişlerdir. 

Aava rı1a
nevra.ıarı 

- - -4"'.(" I /:ft 

.. 

~ 

lngilfcrc t'C A1nımıyad'a frıyyara 1ı ' icum'tcrnttlf ~ !M>f1acak 
da/1 11<trc7wtlcri ıw ait m~ncvra!,.ı rn clcı:am cdilmeJ..-tedir. Resim. 
Zerde tatbikattan -~ safha tcsbit olunuyor. 
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Matbuat kongresi IÇemberlaynin nutku 
(B~ tarafı 1 incide) 

gilterenin Polonyaya vermiş ol • 

(Da,ıarafı 1 incide) Trabzon mıntakan idare heucli11e. 1..ongrc de o kanunun emri len- duğu garantilere sadık bulundu. 
'IFRKEZ 1D.\RE llEYETl: 1 - Ali Rıza Gfirsoy - Gür Ses t.<lfr. ğunu, Polonyanın istiklali teh • 

lngiliz-Sovyel ~illi 
müzakereleri daf 

Asil a:a· ı;{azeıesl neşrhııt miidürü. 2 - Bekir Cumhurlyetlmizin mllesslsi likeye girdiği takdirde İngiltere. • ·ı·~ 
1 - Asım Us - Mebus, \'akıt g:ı- Sükuti Kulaksızoğl u - Yeni Yol ga. ·e malb t hUrri ' t" . cidden nin derhal Polonya hesabına har. Go·· ru·· şmelere devam edı 1 

t 1 1 'b " 3 !\ . E "I \ ua ~c ının be . ~ · • a·~ aft 1 zetesl ba~mul arriri. 2 - Ahmet Şül ... ze es sıı 11 1
•. -_. .urı yupo~ u - A~ığı olan Ebedi Şer Atatllrk'Un gırecegım, ıger tar an n. .U 

ru E:.ruer - Mehus muharrır. 3 - Olcay gazetesı sahılıı. 4 - Nuri Ah- ~ giltere hilkumetinin Danzig ser. k ıerU" 
.\bidin lh\"er - ~İelıus, muharrir. ~('t Ç~n~şit - Yeş!l Giresun gazet~- yüce hatırasını . huzurunuzda best şehrini Polonya için elzem Bugünkü 3 saat süren müza ere . 
4 - Sadri :Crteın - Mebus, muhar. sı s:ıhıbı. 5. - ~a~at Akyazı - Guı lıllrmetıe yll.dederım. bir mahre olarak kabul etti~ini 1 b • ÇOk noktalar halledifdl 
rlr. 5 - lbrahim Aldellin Gövsa - Ses g:ızetesı s:ıhıbı. Bu bUyllk eserde Ebedi Şefin ç. . g esas 1 lr _ııt 1 

. . ve bu şehrın başka bır devlete Lo d 10 (H ·) B " 1 t · h ber al maba.w .Mebus, mulıaı rlr. 6 - Keramı Kurt- Trabzon muıtakası Jıausiuet diva. en ynkm arkndaş,ı ve milletin . . • . n ra, ususı .-. ugun. _Yı a .. .. an . il' 
b:ıy - AnıııJolu ajansı müdürlerin- nına, Asit a:a: hakilct gözbcbeğl olan Millt Şe- geçmesıle .veyahut bıtar~~gı:U kü Avam Kamarası ıçtımaında atlık bu goruşmcde bUtilJl 
den ,mutuırrir. 7 - Selim Hagıp E- 1 - tsmnil Cenaııi Orla - Ahnli fl 1 • R 1 • h 1 kaybetmesıle Polonyanın ıstıkla.. B<ıı:ıvekil f"'"mberlayn Moskova rüzlerin halledilmi§ old 

. . m z 'e c sıcum urumuz S· r . t hl'k . b'l W• • k '-:; Y"" - •. ...At meç - Son Pv~tıı salııplerındcıı. 8 - gazetesi sahibi. 2 - Diliıl Göyük -
1 

ının e ı eye gıre ı ecegını a. görüşmeleri hakkında maruz kal tasavvurat Uz.erinde yaJW'""~ .. 
S 1 t S. ı 'ı' a· - K "k Gü 1 0 d i h" . ş· met nönU'nUn her veslle ile mat b 1 tt"kl .. b'ld' . .,.. cı a ının - e ıgun ve arı a- ı ze r u gazetes sa ıhı. 3 - ük· . . u e ı ennı ı ırmı~ .. ır. dığı suallere §U cevabı vermiı. • tabık kalman görü§I?1~ _.at 
tür sııhibi. rü U:rsur - Halk gazetesi sahibi buat ve onun hUrrıyetı hakkın· B d d D 'i . 'il f zarf d' ~· 

l'cdek aza: Yedek a:a: • da bize ne gUzel dersler verdi- .. un ~ ma a anzg. n vazı~e. tir: ha ta m a sona 
ı - Ferit CeUıl Güven _ Mebus ı _ Fuat Kaya _ Karadeni·· g:ı . ~· 1 h 1 . 1 111 1 • ...1 tl tını tahlıl eden Başvekıl Danzıge -"f ngiltere hükumetinin siya. dirilmektedir . 

. , .. bın ep nız > rs nız. ı.• a >un- 'Ik b k d b hr' p · · · · ~ ) muharrir 2 - Fuzıl Ahmet Aykaç - zetesl sahibi. 2 - Veysi Aksan - ı a an a am u §e ın o • sctı bütün devlctlerın ıstıklal ve Moskova, 10 (A.A. -
l · 0 . tın esas prensipleri demek daha 1 . . 1 ld - t kd" .. . .. . h"' · h" 1 U gU rtırıd• ~ ebus, ınuhurlr. 3 - Kemal nal - Karadeniz gazetesi bnşmuh:ırriri. 3 - • onya ıçm e zem o ugunu a ır butünluklcrrne urmet etmektır. ıt er, son ç n za . . 16lf 

Mebus, muharrir. 4 - Şefik Oıde. Ilah:ıdır Dülger - Erzurum Alayolu flogru _oı~n bu fş~retıere uymak eder. Faknt buna rağmen DanziglBu meyanda lngiltere, Finlandi _ cü defa olarak mUzakeJ'81"", 
m_ir - Mebus, Bab~lık gazetesi sa- neşriyat müdürü. seçilmişlerdir. heplmız ıçln millı ve vatant va- Almanlarla meskiındur, fakat ya ve Baltık devletlerinin de is. vam edildiğini beyan etıll 
lııbl. 5 - Cemal Alış - Mebus, ~ar. Kongre, seçimlerden sonra al- zHe olduğunu hatırlatmak be- ticaretine Polonya hakimdir. de. tikUi.1 ve bitarafhklannı kabul ler.-MUzakerelerin ilerleoı' 
tın gazetesi sahibi. 6 - Ethem Hıda- k 1 d k Milli nim için bir borçtu~. · t' . ted" 
~et Akımsar - Muharrir. 7 - Ali ış ar arasın a o unan ve ç 1 l d ff k mış ır. ctmektcdır. duğu zannedilmek ır. 
Ekrem Uşaklıgil - Son Posta gazc- Şef İsmet lnönU'ye, BUyUk Mll- a ışma annız a muva a ı- Serbest şehrın bitaraflığı için Moskova görlişmelerine gelin. Aynı müşahedelere g~ 
ıesf sahiplerinden. 8 -Ali Naci Ka- Jet Meclisi Reisi Abdülhalik Ren· ıet ve isabet temenni eedrlm. de: Almanya 1934 anlaşmasile ce: Oradaki heyetimiz Fransız-
rncan - lkdam gazetesi sahibi. daya, Başvekil Doktor Retik Sizleri bir kere daha saygı ve Danzig statlikosuna hürmet et _ İngiliz tekliflerini Molotofa bil • 
YOKSEK HAYSiYET DİVANI: Saydam ve Parti Genel Sekre- sevgi ile selflmlıyarak ruzna- meği taahhüt etmişti, demiş ve dirmiştir. Üç saat süren görüş • 

Asit aza: terliğine kongrenin yüksek hUr- me muciblnco işlerimize de- Hitlerin Rayştağda söylediği 26 mede bir çok esaslı noktalar hal. 
ı - Nafi Atuf Kansu - Mebus, Ül- met ve taılmlerinln arzına alt vam için kongre reisinin intiha- nisan tarihli nutukla bu statüko. ledilmiş ve Rusların yeni teklif. 

kü genel dlrektörfi. 2 - Necip Ali b d t d ı 
KOçüka _Mebus, muharrir. 3 _ Nec takriri ittifakla tasvip eylemiş- ına ave e er m. yu yırtmış ve Polonyanın tehli. leri alınarak hükiımetimize bil. 
mellin Sadak - Mebus, Akşam baş. tir. Dünkü ziyafet kede olduğuna İŞ3.l'et ettiğini bil. dirilmiştir. Heyetimize derhal ye. 
muharriri. 4 - Reşat Nuri Gilntekin Murahhaslardan Hllml Dil- direrek lngilterenin bunun üze • ni talimat gönderilecektir. 
- Mebus, muharrir. 5 - Halil Nihat meç, Tllrk gazeteclllğlnln istik- Ankara, lO (A.A.) - TUrk rine 31 mayısta Polonyayı ga. - ---------
lloıtepe - Mebus, muharrir. 6 - Hü- bali lçln bir hareket noktası o- Basın Birliği kon.gresi murah- rantı etmi§ olduğunu söylemiş - • • ı • t ı• 
eyin Cahil Yalçın - Mebus, mu. hasları şererlne Ankarapalas'da tir. 1ng1 1 z a a şes 

harrir. lan Basın Birliği kongresln~n Parti Genel Sekreter Vekill Zon-
y •d•k a·a· toplanmasını temin eden hUkfl. -------------

.. .. • . guldak Mebusu llalll TUrkmen J f d 
1 - Zeki Mesut Alsan - Mebus, met ve Partiye kongrenin mln· - çı·n Japon harbı• apon lar tara 1 n an 

muharrir. 2 - Muvaffak Menemenci. net ve saygılarının bildlrllmesl- tarafından bir öğle ziyafeti ve- -

oaıu - AJans umum müdilrU. 3 - ni istemiş ve makamı riyasetin rllmlştlr. (Baıtara(ı 1 incide) t vk•ıt ed•ıd• 
Sabri Baysu~ - Ajans mildürlerin. Bu ziyafette Başvekil Doktor . ~ . . e 1 1 
den. 4 - Durh:ın Cahil - Köroğlu tekllCl tızerlne kongrenin izhar Refik Saydam ile Dahiliye Ve- dıger taraftan ımtiyazlı mınta -
gazetesi sahibi. 5 - Ahmet lhsan ettiği yüksek tazim hislerine kllt Falk öztrak, Riyaseti Cum- kalar hudutlarında Sovyet vatan Pekin, 10 (A.A.) - Pekin. 
Tokgöz - Mebus, Uyanış gazetesi kongre divanının tercüman ol- hur Umum! KAtlbi Kemal Gede- daşlarma karşı yapılan muame • deki Japon ordusunun bir mü. 
sahibi. 6 - Rifat Yüce - lımitıe ga- ması gene alkışlarla kabul edil- ı t v ı ·· il dak be 

hib l"", Münakal&t Vekili Ali Çetin- e gaye agır aşmış ve goster en mesaili apğı i yanatta ıete sa r. mlştlr. ..... tm 
Al erke: idare heyeti ve yüksek hay. kaya, Nafıa Veklll General Ali güçlükler artmıştır. tiyazlı bulunmuıtur: 

ıiuet divanları azalıkları intihabatı. Kongre, ruznameslndekl mad- Fuat Cebeso GUmrUk ve lnhl mmtakalar hudutlarmdan geç - •·ç· d k" J ·ı· f · 
delerin mUzakereslnl tamamlı- y, - k b . t' d kal So ın e ı ngı ız se aretı ata. 

nı mıntakalar idare heyeti ve hausi- k k b k D bili sarlar Vekfll Raif Karadeniz, me mec, urıye ın e . a~ v - şemiliteri Albay Spear·m mu -
yel divanları azalıkları ıeçlml yapı. yara ongrc aş anı a ye yet vatandaşlarının bır çogu vak 
larak, Ankara mıntakaıı idare heye. Voklll Faik öztrak'ın muvaffa- Ziraat Vekili Muhlis Erk men, fi ln Til ld - , l ·ı hakemesini görmek üzere 5 tem 
llne: kıyet dilekleriyle mesaisine nl- Partılı MRUstakTll Ghrup ·Rı eıp's Vteıktl- ç~rpl~k ı ~;=~;, ~~~ ::~ ~~ mahuzkda Kalgan.da kbir ld"h~susi 

ı - Nasuhl Baydar - Mebus, mu- hayet vermiştir. 11 A an~ ar an ı e ar • at karakollarda alıkonulmuş ve ~ . e~e!' nın ur~ ugumı 
harrlr. 2 - Kemalettin Klimi Kamu darc Heyotı azaları da hazır bu- ık b" • t" ba t b" t tul bıldirmıştır. Spear, Çın cephe-
- Mebus, muharrir. 3 - MOmtnz Fa. Dahiliye Vekilının" • s ı ır ıs ıcva a ı u muş. K . 
l'k Fenı'k - Ulus ne.,rı'v. at mu-dnru-. lunmuşlardır. tur . sinden dönerken algan yakı • 

"' nutku • · · · nınd'e :Jeti>o·n~na'tlarnu~e~Meğe 
4 - Naşit Hakkı Ulu. - Muharrir. Akşaml<ı zıyafet Bazı Japon karakollarında.,, Sov 1.>b"' ·-· M t lôf edil 
5 -1ıiekld Snit Esen - Muharrir. Sayın Başvekmm ve aziz ar- Ankara, 10 (A.A.) _ Dahili- yet vatandaşlarından, bir taKrm. te~e. us ettJgı ':r'rt ev • 

Ankara mıntaktUı lıayıiuet diuanı. kadaşlarım, ye Veklll Faik Oztrak tarafın- sualleri havi bir listenin doldu. mıştır. 
nai asll ;~a:ettin Arıam - Ulus mu- Birinci basın birliği kongresi- dan bu akşam Şehir lokantnsın- rulması talep edilmiştir. Du liste. Japonlar, Spearm Japon ma 
harrirl. 2 - Hıfzırrahman Raşit Og. nl açmakla bahtiyarım. Dutun <la Basın Birliği kongresi mu· de ezcümle, şu sualler vardır: Mo karolarını haberdar :tmeden ~~ 
men - Muharrir. s - Fazıl Kurtiş 1r cmleket matbuatının kıymet- rahhasları şcrerlne bir ziyafet gol hududu hadiseleri h'akkmda pon h.at}armı ge~ege teves~ul 
- Ajans muharrirlerinden li mUmesslllerint burada ve bir 11 1 b . , tt H 1 1 ne biliyorsunuz' Gu.etelere yazı etmesının beynelmılel teamule 

ver m ş vo u zıyaLe c ar c • · . ld - "dd' 
Yedek ara: arada stılAmlamakla bUyUk bir ,? k'll cuk U S x.ı MU yazıyor musunuz'1 Niçin mül muhalıf o ugunu ı ıa et • 
1 s b h tti s- uı ye c ı >:S r aracoo u. • · - . 1 - :ı a a n onmez - us zevk ve iftihar duyuyorum. ıı.·ıkal/At Vekili All Çotinknya, teci telttkki edilmek üzere müra. mektedır er. muharrirlerinden. 2 - Serif Arzık - u 

AJans muharrirlerinden. 3 - Fen:l- Matbuatın ehemmiyetini te- Xafın Vekili AJi Fuat Cebesoy, caat etmiyorsunuz? Niçin Japon. Bu salahiyettar mümessil, 
ye Abdullah - Ülkü muharrirlerin. ba:rl! .. ettirmek Jçln sal&hiyetu GUmrUk ,.e İnhisarlar Vekill lan sevmiyorsunuz? Spearı muhakeme edecek olan 

natta bulunarak, AlbaY 
tevkif edilmesi üzerine J 
ya nezdinde birkaç defa · 
büste bulunduğunu ve 
nin Spearın pek yakında 
yesini ısrarla istemekte 
eylediğini bildinniıtir. 

lngiltere bahriye t8 
larmda yeni bir r 
Londra, 1 O (A.A.) / 

giltere bahriye İnf88tl t 
ları, bu hafta, umumi ~ 
korları da .dahil olmak 
bütün intaat rekorlarını 
üç kruvazör denize indi 
ferdir. 

Önümüzdeki aylar içiJ' 
lngiliz tezgahları, ••IJU' · 
York,, ve "Amiral Beatt1" 
lerini taşıyacak olan 31 

lOrki 
su~ni 

d1111. dillerden çok kuvvetıı sözler i- Raif Karadoniz, Reisicumhur • • • mahkemenin harp divanı değil, 
lıtanbul mıntakaıı idare heyetine: şftilmfş ve hattA ona dördUncU Genel Sekreteri Kemal Gedeleç, T k 

10 
(AA ) _ Dö . yabancıları alakadar eden da • 

ı - Hakkı Tank Us - Vakıt gaze- kuvvet diyenler de olmuştur Parti Genel Sekreter Vekili Ha-. o yo, y d k.'t.bl'V • medı .a- vaları halicin teessüs etmiş bir 
tesl sahibi. 2 - Etem izzet Benice - Biz k • · Jansı, aşagı a ı e ıgı neşre ı _ A ~ A ld 
Son Telgraf sahibi. 3 - Orhıtn Sey- uvveUerln teaddUdUne m TUrkmen ve Parti idare he- yor: ~ususı as~erı ma~k~me o u • 
ll Orhon - Akbaba sahiplerinden. değil, blrlfflne ve onun TUrkf- yeti Uyelerl, Mllstakll Grup Rels . gunu tasnh eylemıştır. 
4 - M. Zekeriya Sertel - Tan gaze- ye BUyttk Mlllet Meclisinde te- Vekill Ali Rana Tarhan, ve ve- Japon - ~çu kuvvetlerı, Lonclra, 1 O (A.A.) _ Butt. 
tesl sahibi. 5 - Peyami Safa - Mu- ceıu ettlflne kail olıdu~umuz kal tt il 1 1 1 1 h b Hosten ırmagmm karşısında No. l A .K d b "' 

tonilatoluk iki zırhlı, ~ 
kruvazör, bir depo ge~~ 
teaddit torpido muhribı 
nizaltı gemisi ve iki ta~ 
~isi çıkaracaklardır. ılı 

Halen in~ edilmekte ~ 
nan denizaltı gemilerin~..
tısmm bu sene içinde ittı:' 1 

dileceği tasrih edilmekt~9j eli denizaltı gemisi de 1 
bitirilmi§ olacaktır. Ayrt" 
ni model dört denizaltı ~ 
nin daha inşası derpiş e 
tedir. /1 
___ _../ ! 

h ri ti " e er er ge en er azır u- B 1 al t 1 . .. . er vam amarasm a eya. ar r. için böyle bir ifadede bulun _ ro ve u şag epe en uzerınc ' 
lstanbul mıntakmı ha11ıluet dlva. a lunmuşlardır. yerleşmekte ve b'ırmağm kenar -------------

nına. asli a:a· mayız, fakat onu vazife ve me- Çok samimi bir hava içinde' d • B B • ı·"" · 
• Iarın akı sailık ve bataklık ara • asın ır ıgı 1-Enis Tahsin Til -Akşam neş- sullyet ortağı olarak tanımakla geçen bu ziyafet ı;onunda Dnhl- . · b . . 

ı - 2 o h ı d zıyı uraya gırmış olan son Sov. r yat milduıil. - mer Rıza ~- e emm yetini aha gUzel ve da- liyo Vekili Faik öztrnk, Kurul· , •. . . . 
rul - Muharrir. 3 - Refik Ahmet ha aamlmt surette 1f d ıuıw yet - "'iogol müfrezelerınden te. (füıştn.rafı 1 ıncıcle.J 
Scvengil - Muharrir. a e e ti•" rayın matbuat hayatımızda bU· mizlemektedir. Japon kıtalnrı a. .. • 

l, d k • • mtze inanırız. Bunun içindir ki yli·< bir adım teşkil eden toplan- . . k 1 b tak.l k 1m fakat bugune kadar dauna nok. 
e e a ... a. razının um u ve a ı o a. • cih ___ ..ı. k" b 

1 - Milat Cemal - Muharrir. 2 - ~atbuat muntesiplerlyle her tmmın TUrk basını için hayı~Jı sı sebebinden ileri hareketlerin - san kalan bır. ~t TIUW ı, u 
Halit Fahri Ozansoy - Muharrir. 3- temasta bu noktayı dalma ve sa- netıceler nrcceğinden emin bu- de gu .. rlük' 1 kal kta da matbuatın inki§Bfma, sonra 
n j h ti lf d 1 "' ere maruz ma _ b h"" . . il ·uA eti as m Us - Haber gazetesi sahibi. ra a e a e ett m ve edlyo- lu.ıuuğunu kaydederek murnh- dır. mat uat umyetı e mı ı • 

/::mir mıntakaıı idare heyetine: rum, Jıas!nrı seıa.mıamıştır. .. siplin icaplanm telife çalııan te. 
1 - Haydar R_n~tü - Mebus! Ana- Bir daha tekrar edeyim: Mem Dün, şafakla beraber, Sovyet ıekküllerin elinde matbuat men 

dolu 1razctes1 sahıbı. 2 - Halımı Gök. 1 k t lll t i 1 1 1 11 H A T A Y topçusu, fasılalı ateşe b~lamış . . la .. . , kan .. 
~_Anadolu snzetesi neşriyat mil. e e ve m e şer n n mesu • tır ıup n uzennae una mus • 
dllril. 3 - Hakkı OcakoJlu _ Yeni- yetlnl beraber ve müşterek ta· · lenit bir icra salahiyeti bulun • 
asır gazetesi başmuharriri. 4 - Şev- şryoruz. Sizi .de kendimiz ka- (Boştarafı 1 inride) Öğleye doğru, Japon kıtaları, mamasıdır. Sırf bu noksandan 
ket Bilgin - Yeni:ısır sahibi. 5 - dar vazıreıı ve mesullyetıl bili· Bayram günii radyoda ve :a:; ~hasına varmısy ve Japon dolayı alman tedbirlerden im • 
Sırrı Sanlı - Halkan Sesi sahip Ye yoruz. HUr, fakat clddt ve ve- Halkevlerinde gÜndüz ve gece ka yad alr~ Kala. ~a~ının garp kin hudutlan dairesinde azami 
başmuharriri. ıyısm atı mevzılennı bombar • eh al rd 1 B 

/:mir mıntakmı hn11ıi11'-' divanı. karlı, memleketin )'itbek men- Hatay hakkında nutuklar söy - dımana başlamıştır. Japon avcı ran B~~- k mamıyo °:· §le a. 
na, aıll aza: faatıerlne dalma dikkat ve hür- lenecek neşriyat yapılacak ve tayyareleri de on iki kadar Sov. ık~ ır ~gı ~un~udi~ ıcrakmedarv. 

ı - Hayretti• Karan - Mebus, met eden matbnııt medeni ve dü- bu bayram tesit edilecektir ı t bo b d ta . d" une gırmesı şun ye a 
· ye m ar ıman yyaresı u - ' 1 b k ı!!;e. Türk Dili gazetesi sahibi. 2 - Hamdi rfist bl rldarCnnl asla milStal'nJ Şu"kru·· Sö'kmensu'"er ı'ı:ıe bas .. .. 1 d' Bo b d mevcut o an u no sanı le ıuı 

Nü h :ı ~ • ı şurmuş er ır. m ar ıman, sa. d"lm" 1 ___ ._ 

VAKiT kitabe~ 
Dün ve yarın tercO 

külliyatı 

11·20 ikinci teri 

z et Canca~ - Anadolu ıazetesi olamıfM.'Ab"I bir yamnncıdır. ludıktan sonra kısa bir müddet at 21 de nı'hayetlenmış' tir. e ı lf OıncaKbr. 
başmuharrln. 3 - Raıhml Balaban -
Fikirler mccmuuı ııe~rt,at mlldürü. Samim! irşathııı:nızda, doğru içinde vilayet umumi meclisi Kanunun Basın Birliği le • 14 

Adana ,,,,.,"...._ ıdau .1ı~yetlne: ve hüsnünlyete makrun tenkit- intihabı yapılacaktır. Kont Ciano ispanyada şekkülüne verdiği kuvvet ve... ı5 

Na. 
11 

12 
13 

Gorio baba 
Deliliğin psikolojı.J 

İlkbahar selleri 
Engerek dUğUmO 
Ra.sin kUlliyatJ lll 
Samimi Saadet 

istatistik 

1 - C<,JşJı.ae GO\'eD - Muharrir. ıerlnlzde ancak fayda ve kuvvet lahiyetler sayesinde bir taraf • l6 
2 - Basri ()rt.aıen - Eae gneıesi huluruz. Hareketlerimizle sizi Fevzi Çakmak'ın Barselon, 10 (A.A.) - Ci •

1
tan birliğe dahil olan bum 17 

sahibi. 3 - &Julw-t Remzi Höreiir - dalma ba yolda teıvlkten halt tetekkürü yana saat 17, 1 O da buraya var- menauplarmm haldan ve men-

!~~~ ~:;;:ı~i~~ı!tesi ~: kalmamağa talışryoruz. Bu ka- Ankara 10 (A.A.) _ Ge _mı§ ve hariciye nazırı Jordana;faatleri temin o]un•aiı meale. !: fu:"!ed::~:r:nler 
bibi. 5 - :Nurt Wıoç ·- lskendeıua. dar mQhlm Ye memleket ve mil- nel Kurm~y Başkanı Mareşal ile dahiliye nazın Serrano Su • ğin terakkisine hizmet edecek 20 Mevcudu kalmada 

Adan« mm..,.., tıııpıi11et drNnı- Jete en faydalı b!r surette ifa, Fevzi Çakmak, Hatayın ana . iner ve Ge?eral Gambera tara - : ~~r ~ tedbirler almabilece. 
na, AıU aa: 1 ıHlettn n onun mealekdaşlar yurda kavu§ması münasebetile fmdan selamlanmıştır. Kalaba. gı gıbı basm meelek ve vasıta. 

1 - Nc:•uı .a .. n - l°aı'k Soal IPI· ııaraaında muh~enet ve teaantl· her taraftan alınakta oldugwu lık bir halk kütlesi Ciyanoyu '1anm. nıilli.A menf. ~ .. tlere bidim .. · 
zetesi Mlli'1i. 2 - Ufll A .. - Halı. iki 1 lab ... .LL!I!... 
Dili pseteu sahioi. 3 - Seyret Be- d't temin ve onlarm hal ve ati- telgraflara teftişte bulundu - a ş aml§tır. 0 • ~ de llDJD WIDlllllll 

yar - Ulus leıi .. ı~tıest •b'bl. sini tanzim edebtımesl elbette ğundan ayn ayn cevap verme., -o-- gırece~.tir. Bas~ vuıtalarmı bu 
fedeka.uı: çok arzu edlllr bir şeydir. ğe imkan bulamadığından ordu I d b" t k"f mealegm hayııyet ve terefile 
ı- Rııg.p Yuaııan - JUllı pzete- DIJyUk Millet Meclisince ka- ve kendisi hakkmda gösterilen spanya a ır ey I 

1?1~tenuİp olmıyacak I~ 
"i sahibi. t - Fehmi lıerlu - Ye. bul edUen 3511 numaralı baenı '] kk" 1 · · ·blA 1 M d · 1 O (AA) Esk' iatilmar edenlere bum aİlelİ ni Adana muharriri. 3 _ Nl1'2l Tan- sevgı ere leşe ur erının ı a • a nt, . . . - 1 • • • • • 
gtiner _Tart S3sG ne,rint aldü. blrlllt kanunu bn arzunun tat- ğır. a Anadolu Ajansını memur cumhuriyet lideri Besteiro 30 ıçinde ver verilmıyecektir. 
rıi. rnhılnl istihdaf etmektedir. Bu dmi§lerdir. 1 sene hapse mahkur:ı edilmiıfü. 1 ASIM US 

Bu serinin ftab 5.SO r.ı 
Hepatnl alanlara )11.te fi> 
to yapdrr. Kalan 4.24 1 
t.24 kuruıu peşin aımars) 
bübl ayda birer Ht8 
O.Zere Uc; taksite Hğlaıut. 
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1
j• 1 lstanbul 

~lllli İsteklerimizin mÜ·TicaretveZahire Borsası Hitlerin önünde 
dans eden kız 

lnkllap müzesi 
dün açıldı 

Danzig had· sesi 

i dafaasını Türkiyeye 
10 - 1 - 939 

1-~IYATLAH (l'a:ısı 9 uncuda) 

BuJday yumuşak 5.32; Bu(lday - Ö~le zımnediyorum ki biz 
sert 5 • 5.2tJ; Buğday kızılca 5.20 - sızinle es ... do!'ltuz .. 
5.32; Çavdar 4.10; Kuşyemi 5.30;! O gece Friu Fischer aramız. 
Keten tohumu 9.35 - 9.37,~ Susam daki muhav<!ıcv! temin ediyor . 
20.20; Yapak Kasap başı 52; Peynir du. Hitler dev~m etti: 

Uzun za.mandanberi hazırlan . 
makta olan şehir ve inkılap eser. 
eri müzesinin bütün hazırlıklar~ 
amamlanmıştır. 

Bir harbe sebep 
olmıyacak mı? 

Paris, 10 (A.A.) - Havas a . 
·ansına beyanatta bulunan Lcı l 
.ıothermeri, ezcümle demiştir ld · 

- Danzig meselesinden bır ili terkediyoruz 
ltkiy.e ile olan dostluğumuzu bazı 
suiniyet erbabının mugalAtaları 

kaşar 42.20 - ~E~~~· _ Sizin dansınızda, gözü yo -

Müze, dün saat 17 de mera. 
. . . harp çıkacağını zannetmiyoru:ıı. 
ımle açılmış, merasımde vah ve • k t bu .,. .. _, .,.· d Fransa ile 

b 1 d . . . L·tr· K rd _ ıı. a .. o.-.ıeıım en 
e e ıye re ısı u ı ı ar, maa. l · ıt . ·ı· h" yolun . .. . ngı erenın sı a .anma . 

rif mensupları, muzecıler ve da. ı d k' f 1. tl · · w rlaRhrma . a ı aa ıye crını agı !ıiu • 

vetlıler hazır bulunmuşlardır. !arı lhım geldiği manası çıkarıl. 

D ı.. 225 . A 15• Tiftik 53 . ran, can sıkan akrobasi fazla de. 
u'4ı,ay . rpa ' ' ··1 01 b"l . de kullanı 

Yapnk 50; Knşar 15; Un 15; Be~nz gı" sa 1 «:. yerın f -
peynir ı ton. yorsunuz. Dogrusu dansınız ev. 

hiçbır vakıl bozamaz 
";;J ~ (Huıual muhabirlmiz

ı; 1 ı ı '\ kalade hoşuma gitti. Bu akşam 
F ·r ı. r.o .. ı . sizin şerefinize içeceğiz .. 

Ve Hitlerin bir işareti üzerine 

nk olarak vah LQtfi Kırdar mamalıdır. 
bir söylev vermiş, on yıldanberl İngiltere ile Fransanm müsel
hazırlanan bu müzenin bütün ha. lih kuvvetleri öyle bir seviyeye 
zırlıklarınm ikmal edildiğini, erişmektedir ki, bu iki devlet §İm 
halkın menfaatine açıldığını an • di artık yatışma siyasetlerini Ö

!attıktan sonra mU7.enin ehem _ ne sürebilecek vaziyete gelmiş ad • 
miyetini tebarüz ettirmif ve harf dedilebilirler. İki memleketin tay 
inkılabımızın onuncu yıldönUmü yare inşaatı ve silah imalatı en 
.münasebetile de bir neşriyat ser. bedbinleri bile hayrete düşüre -
gisinin tertip edildiğini anlat - cek bir mertebeyi bulmuştur.,, 
mıetır. Vali, bundan sonra kur. Paris, 10 (A.A.) - "Petit Jour 
deleyi keserek müzeyi davetlile • nal., gaz.etesinde Boussard, Dan. 
re açmıttır. zig hakkmda Bismark, Vergenne 

:_ltraı Borlı'ln dlrektlfle 
... len Bulgar milletinin i 

- .:lkineıl başında bulunan 
--ııı-~ -.:t ve millet adamı var 

ı ~.JllP! .... \ etıı Gospodln Köselva 
llıebuılar meclisi reis. 

~ 11. Stoyço Moşanlf •.• 
lrlatanda parilılz reJlru 

l ı dört sene iki ay oldu 
dde\ zarfında Uç başvekl 

l>ördUncU başvekil Goa 
~.~Ö&eivanof iki yıl içlnd .. 
""111.e teşkil etti. Evvelki 

r Bulgarlatanı parlA 
"h ı idare ettiler. 
~ il Bene :yeni işlenen lntı
lııunu ile, doğrudan doğ

~ lllllıet tarafından. billvası 
~ lılç bir parti ve siyasi grn· 

llat etmeden kendi şahsi 
•e cUrayetlne güvenen 160 
~ Utnum Bulgarlığın reyl· 
ı.. lllarat yeni parlAmento-

a_ ~ll ettiler. 
lrlebuııardan ı ı O kadarı 
•Un alyaaetlni tasvip et

~ için ba9vekll Köseivano
\'erme ktedlr. 50 mebuı: 

lefette kaldı. Parllmento 
~hıe bUyUk bir ekscriyetlr 

hı Sto7~0 Moşanof lntl
'dlldt 

~.ili 
\ Bulgar idare rejiminde> 

; ll dotrudan doğruya kra1 

'1lda11 tayin edllmektedlr 
~~ l'eJlmde başvekllln mu 
~·~ lllebuı olması zarur~t 
~ l'eıu rejimde bu zarure 

D ela kabine parllmentoyı 
\'erınek mecburiyetinde 

._ •e mebus olmıyan nazırla 

en samimi dostuyuz. Birlikte 
harp cephelerinde kan döktUk. 1 

3llAh arkadaşlıtı ettik. BUytilt ~LRSA 
~arson yaklaşarak bardakları -
nıza şarap boşaltb. Hitler konu. 
~urken ben de onu tetkik ediyor. 

rürk lnkıllpc;:ısı ve kurtu.ıc:ıs . Ankara 10-7-939 - Ju;:~kikaten bu da diğerleri gibi 
\.tatUrk Sevr muahedesini yırt 

Ç E K L E R _ ır adamdı. Hiç bir hususiyeti 
u. TUrklUğü ve Türkiyeyi kur. yoktu. Hatt! seri bir hareket yap 
tardı. Fakat, Bulgaristan yirmi ı.oııılı ıı 4.93 tığı zaman sol gözUnün üzerine 
yıldan beri mustariptir. Nöyyl St'\\ "'" 12G.6ij düşen perçemi ona bir çirkinlik 
muahedesinin demir zincirleri l'ıırı! 3.355 
arasında kıvranıyoruz. Yirmi Mılano 6.66 veriyordu. 

Cent'vre 28.56 1 Bundan sonra Hitler dansöz • 
y1ldır harp borçları ic;:lnde lktı- , 111 ~t rrılnm 67.2625 lüğe nasıl başladığımı sordu. Ken 
saden öldUrUldUk. Bul~artstan Berlın 50.835 1 dieine bUtUn hayatımı anlattım. 
c;:ok sabırlı ve metin hare'{et et- BrukseJ 21.5225 Son seyahatlerime ait bazı hadi. 
ti. Bekledik ve daha da bekliye "•na 1.0825 seleri naklettim. Memnun oldu .. 
..>lllriz! Fakat. Balkanlılar sul- Sof)a 1·56 Bilhassa Londraya küçük köpe -

1 1 1 l'rntı 4.3525 
hunun kuvvetlenmes ve Y \tn ılrıd 14.035 ğimin kabul edilmediğini söyledi. 
komşuluklar nıı.rnını:ı hlzlm ya-ı \'ar~ova 23.845 ğım zaman çok çok güldU. Ni -
ralarımıza da merhem bulun Hudnpeşt• 24.8425 hafet dayanamayıp ken8isine.: 
ması llzımdır. Tllrkiyeye, btr lhikrcş 0.905 _ Mösyö Hitler madem ki siı 
fost ve iyi bir komşu olduğu i- Hchcr:ııt 2·8925 de ooyle herkes gibi gülmesini 
çln, bizim tam manaslyle ltlma- :.:~0::ı::ı. !~:~i25 bil!ycrsunuz, §U halde neden 
dımız vardır. Bu tUbarla, mllll 23.9025 herkesi korkutmak istiyorsu • 

Moskovı 
isteklerimizin müdafaasını ona nuz? demek istedim .. 

lstikraılar 'ft T ~ BiR HEDiYE terkedlyoruz. Mu.KETu 
Türkler bize önayak olmalı ve Erganı 19.22 Yemek nihayete erdiği sıra . 

Balkanlarda tam bir ahenk, Sıvas ·Erzurum ili ... 19.89 l larda gamalı haç işlemeli em -

Davetliler, mt11.eyi gezmlşler • 
dir. Müzenin iki odası ve 22 ca. 
mekAıı eşyası mevcuttur. Ml17.e 
hakkında davetlilere ml17.e mil . 
dUrU ve mUr.enin tertip işlerinde 
çalışan Bay &!liın Nüzhet iza • 
hat vermiştir. 

Sergi ve kütüphane kısmı şim. 
dilik haftada beş gUn açık kala. 
cak, inkılap vesikaları 117.erinde 
etüt yapmak istiyenlere açık bu. 
lundunılacaktır. 

Müze kısmı da §imdilik hafta • 
da üç gUn açık bulundurulacak • 
tır. 

anlatma ve sulh teşriki me8&.iel TUrk borcu I peşin salsiz bir altın kupa getirdiler .. 
meydana getlrmellylz. İstekle- Bitler bunu bizzat bana vererek Romatlyada bir suikast 

... benim daha biT kaç gece orada l'imlz başkaları için ehemmiyet· ilan Bilkrea, 10 (A.A.) - Eski 
. dansetmemi arzu ettiğini bildir - "' 

siz, (ak at bizim içın hayattdlr. lJıld1dar .-hkulik Şubesinden: d' B' ildd t da bir oto. Romen - Çekoslovak ve yeni Ro. 
k ı'k 1 . d kayıtlı ı. ır m e sonra 

Cenubi Dobruca bize lAzım Osküdar as ~r 1 ş~ >e~ın 1 e kı mobil ile tayyare meydanına ha. men - Macar hududunda kain 
,.e tülün beıye ıkramı)esı 8 ma 0 0 - M 1m · k b beledi dır. Bu topraklar bizden alın- tıın melül suhay ,.e erat ile şehit re· reket ett:m. Bizi Münibe geti • a eı asa asının ye re. 

dıktan sonra Varna ve Rusçuk timlerine lkr:ımlyr ıcnl cüzdanı ''e- ren Uç motörlil muazzam tayya. isinin evine bir el bombası abl -
lılnterıandsız kaldı ve Dellor- rileccAındcn bu sakatların maaş res- re emrimi• amade idi. Sabah sa. mıştır. 
man ikiye bölUndü; lktısaden ml senedi ve raporu ve nilfu~ ~üz- at üçte Fransaya müteveccihen Kafatasmdan ağırca yaralanan 
BldUrUldU! clnnı ve bir adet fotoğrnfla .. hırlıktc h;;.valandık.. belediye reisinin vaziyeti il.mit • 

~ 0 , hal şubeve mürac:ı.:ılla cuzd:ınln- . . d' 
ı\t<:DENIZ MAHRECİ MESE r~~ı ik;ami;·e levziinden evvel al. İ§te benim Hıtlerle maceram sız ır. 

uJDSfNJI ~llMNÇ1': TtJrlı:t)"e ti• maları IAzJmdır. Cüzdan almıyanların bwıdan ibarettir. Maceram di r YfıP~ U.. ~ bom. 
)}an iyi kom~··'uk ve ebedi dost- ikramh·e alamıyncakları IJAn ohı- yorum, çUnkU o tarihtenberi al. banm Macar ordusunda kullam • 
\uk mUnasebetlerlmlzl bozmaya nur. mış olduğum mektuplar bunu te. lan tipte bir ~mba olduğu an -

l i t b bln·n mu yit etmektedir. Hakkımda yazı la§ılını§br. Suıkastm mcmlekeL "'alı,an su n ye er a · • . · raf 

gallta arı u 08 
• ı tıı t' ed'ldi-· edilm ktedi 

ve Voltaire tarafından yapılan 

beyanatı hatırlatmaktadır. 
Bismark, demifjtir kl: 
- Bir Polonya devleti için Dan 

zlg hayatt bir mrurettir.v 
- VistUl'Un mansabı il.e Dan. 

zlg'i elinde bulunduran Polonya 
hUki).metinden ziyade Polonyaya 
bakim olacaktır . ., 

Voltaire de ikinci Frederik'e 
hitaben şunları söylemiştir : 

- Danzig limanını Pire lima. 
nma tercih ediyoruz. Öyle zan -
nediyonım ki, majestenlzin hak. 
kı vardır. ÇUnkU Avnıpanm bu. 
lunduğu lll vaziyette Danzig li. 
manı diğerinden çok daha mil • 
himdir.,, 

Polonya mali heyeti reis· 
Varşovaya döndü 

Londra, 10 (A.A.) - Polon:· 
mali heyeti reisi miralay Koc, t 
yare ile Varşovadan dön.mü t~ 

Polonyanm tngiltereden yn 
cağı 5 milyon sterlinlik isti!; 
müzakerelerini idare eden K 
bu işe ait son tef errilatı te· 
etmek üzere Londraya gelmi'" 

Zayi 
Kasımpaşa Nümune rilştnyesin r 

1327 senesinde aldıiiım şahaıl~ ı 
meml kaybettim. Yenisini alacn8 ı 

dan eskisinin hükmü yoktur. - 2 
/ımall Hakkı. (134i"; 

l'lltrıento lUzum görUne ııı 
~•blU1or. Bu ltlbarln mt: 

t blecUılaln bUyUk ltlma
"'ltllle getirilen Ooapodtı. 

~ l b d uu&u boza 1 yazanlara şimdi ben de hak ve. J tekı ekallıyetler ta ından ter. 
maz. Blzlm lçln bir Trakya ve Yatak, yemek ve ça ıı,m riyonım. ıp ı gı zann e r. 
Edirne meaeleal katlyen mev- odalarlyle salon takımları ---------------

ıuubahlı olamaz. Böyle blr dil· velhasıl her nevi mobllyalaı ---------------.... 

.. ~o lfoşanofun Bulgnr dev 
: ftllUet idaresindeki nUfu7 
•ıtııntyetl gayet bUyUktUr 
lluıgarlstanın bazı muta 

1 hakkında geçen yıl Yu 
•tada verdlğ! be:ranat bU 
dUrıya matbuatında mUna 
>'olu ""m1ş ve Bulgar mil 
tırıına Gospodtn Moşano 
le söylenen aöılerden son 
ltı Bnlr;arlstamn Dobrııc-r 
derıız mahreci hakkmdak 

1 istekleri br.şve.Jdl tara 
il ortaya konmuştu. 

"naleyh, G,., · ın Sto:o. 
il lllofıın söyliyeceği hcı 
t ltlgar milleti ve hUkOmet 
11l<tan söylenmiş demektir 

Ilı lrıtthterem reisle karşılaşa 
'it tcın, Bulgarlstanın yen' 
diplomatları arasında bU 

-. 'ekl ve nezaketi ile tanın 
~ lllatbuat umum mUdUrU Gor 
~-il Seraflmofa mUracaat et 

ıı....''" ~t IUn sonra Gospodin Sera 

1 telefon etU! Mcbuslaı 
leı reisinin beni Sobranyr 
11ldakı dairesinde kabul e 

lt 11ll, fakat. gazeteye bey.ı 
, bulunmak temayUIUndc 

' 11> bir TUrk gazeteclslyh 
ı ' löruşmek istediğini, söy 

1unce Bulgarlstanda tek bir ter avizeler ve kristal takımlEı 
din bUe kafasında yer bulamaz rı BAKER (eski Rayden 
ve bulmıyacaktır. Biz. tstanbul mağazalarında teşhir edil 
ve Boğazlara geniş hlnterlantl mekte ve her yerden uc\J 
•azım olduğunu müdrikiz. Bo- fiyat ve mUsait şartları 

~azların müdafaası lçla bu hln· satılmaktadır. 

terland zaruridir. Bunun lçln· •••••••••• 
Ur. ki Akdeniz mahreci mesele------
·inde muhakkak Dedeağaç üze- Tashih 
,·inde ısrar etmiyoruz. Böyle Le,·azım lımirliAinin 5000 ,.e 502i 
'lir mahre~ daha yukarılardan numaralı iliınları )anlışhkla hariri 

askert lli'ınlnr sfıtunundıı ncşreılilıli. 
ja olablllr. Ainden bugün tekrar ediyoruz. 

Maamaflh, şurasını da a~ık -------------
::>larak söylemek isterim, ki Tür- Zayi 

iyedcn beklemekte olduğumuz Vnlo,·a ilk okulundon almış ol<lu
avassut rardımı gecikmektP l!uııı ıliplomnmı zayi eltim. Yenisinı 

ıılnraaımdan eskil'linln hUkmü yok-
levam ettik"e Bulgal' milletinde . 1 1 . d ... 

~ t;ır. - l'alova ktiy kal ıı erın en ne 
:;Ucenlklik aldmctlC'rl gö:-11 lme- rim oı}lu /8nıet Ersoy. (296H) 
~e başladı. Bulgar milleti lle 
1oğrudan doğruya temas ediniz. Zayi 
Gl)recekslnlz, ki Türkiye ve 3068 sayılı sandal chliyetnamem 
TUrklere olan sevgi ve muhab· 7.a'\·i ettim. Yenisini alacaıtım. Hilk 

l nıU ~oktur. - Yunus neı}irmencllu 
'Jet çok bUyüktUr. BUtUn Bu - (K. t. 171) 

:;arlar dost TUrklyeden bizim ------------
böyle bir zamanımızda, dostluk kııdar bizce bahis mevzuu olma 
~ekleyor." mıştır. 

nospodln Moşanof gUidU: Oospodln Moşanof yukarıda- ı 
··- Evet, de.dl, onlar muU ve ti sözleri söyledikten sonra . 1 

memleketimize karşı Bulgarh-ısa.dık Bulgar tebaasıdır. Bızl 
"m beslediği lyl dostluğa nUmu- onıarm refahını dUşUnUyoruz ve, 
ne olarak Bulgar hUkümetinln d!!ı;;iıncr1:.ğlz. ( Ekalllyet) kell-1 
Uulgaristandakl Türklere gös- mcslni kullandım. ÇllnkU, Bul·ı 

.. 1 1 1 1 h d t gar çokluğu arasında azlıktır-
tPrdlğı ıy muame ey ş a e -
ti. ,.0 dedl ki: Iar. Bizim Bulgarlsta~dakl TUrk 

~bra.n7adakl misafir odasın- tere göstereceğimiz ıyi muame-
I C1aıtlka kadar bekledim ''Bulgar Türklerine yeni harf· le, komşıı devletlerde yaşayan 
)erd ki k ld G spo ıertn mecburi olarak ötretllme.

1 
B••J-:r azlıklarına imtisal nu--. e apı açı ı. o .. _ / 

ı °'anot mesai odasından sini emrettik. Miras davalarınıj ll!un,.ııı · olacaktır." 
\ •e iki eliyle ellerimi tu mttftülerden alıp nizami mah-ı Goapod:n Moşanofa teşekkUrl 
lt tllrtce (Hoş geldiniz) de- kemelere verdik ve Türk ekaı-ı crh..rı k yanından ayrıhrlcen: 

il IOn.ra gayet mültefit ve llyetlnl kanunların bahşetil~I • Gh den rica ederim, gazeteye 
b tonu,maya ba,ıadı. bUtUn haklardan istifade ettlrl- ••azınız. Biz lyl dostuz. Bulga-ı 
"- konutmamız arasında yoruz; etilrecetlz." ~latan.dan şüphelenmek manasız 
~ llllllet mecllıl relılnln Muhterem reise burada de- olur. Biz sizin avukatlığınızı 
• ..._~la 1»&111 olarak mö7lecll· dlm, Jd: bekllyorus." diyordu. 
~er nnlardır: - Bulcarlatanda bir TUrk SOFYA: 
.... 'l'er1d7enln en 1akm ve (ekalll,.U). meHleal etmdl1el Habmut Necnıetdn Dellolmaa 

BUGÔN 
KUM6AllASINA 
PA'24ATAN 
KOCOKEL YA\llN 

CEI( DEFTE~INE 
tMZAATAH 
~OYOK EL 

OLACAKTlll 

TORK(Y 
rs 

r>ANKASI 
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A-..---~------~_..__. ... ,_.._,_ ar lstanbul Levazım Amirliğinden verilen : Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

r 
1 

; 

KIZILAV 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni ders yılma hazır1anılmaktaclır. Okul geceli 

ve parasızdır. Okul, genç bayanların hastabakıcı ve 
ziyaretçi hemşire yetiştirmek, hastanelerde ve umumi 
sıhhatle alakadar olan müesseselerde çalışmalarına mah
sustur. Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. 
Dersler hususi doktor profesörler ve muallimler tara
fından verilir. lstekJilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en 
az orta tahsili bitirmiş olmalan §arttır. Diğer şartlan
mızla f:ı~la izahat için yazı ile veya bizzat Istanbulda 
Aksarayda Haseki caddesinde okul direktörlüğüne mü
racaat edilmesi. 

15 eyliil 1939 dan sonra müracaatler kabul edil
miyecektir. 

Devlet Demiryoilar1 ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 1888 lira olan muhtelif cins ve eb'atlarda 
boru anahtarı, elektrik tornavidasr, tesviyeci gönyesi, lağımcı 

kazması, çekiç, marangoz el maskap kalemi, metrik dişli kılavuz, 
kıl testere laması, prinç şakul, yayh çelik metre, modelci için kır. 
ma metre hassas tesviye ruhu, tesviye levhası ve torna aynası gi
bi 58 kalem hırdavat malzemesi 31. 7. 1939 pazartesi günü saat 
(10,30) on buçukta Haydarpa§a gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksiltme wıulile satın almacaktrr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 141 lira 60 k1ll"..ışluk muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl· 
H:OSt) ·.ııp-e~~ınu 

1 
Levazım Amirliği Satınal:Ja 

Komisyonundan -----
500 adet etajer almacaktrr. Kapalı zarfla eksiltmesi 13-7-

:.m perşembe günü saat 16 da Tophanede lst. Lv. i.mirliği satın 
lma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5250 lira. ilk te. 
in"1tı 393 lira 75 kuruştur. Şartname ve nlUfllmelll Kdhıisyom1a 

• ·rmebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber tteklif mck. 
Luplarw ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

. . :<30). (4630) . *. 
273580 kilo koyun eti alınacaktır. Kapalı zarlla eksiltmesi 

ı:; Temmuz 939 perşembe günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsi. 
nin tahmin bedeli 117,639 lira 40 kuruştur. İlk teminatı 7131 lira 
97 kuruştur. Şartnamesi 588 kuruşa komisyondan alınır. İstekli. 
lerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatin. 
den bir sa.at evvel komisyona vermeleri. (27) (4591) 

*** 
239"J50 kilo sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 13 

Temmuz 93'9 perşembe gUnü saat 15 de Tophanede İstanbul Le
vazım amirliği satınalma kom"isyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 78985 lira 50 kuruş ilk teminatı 5199 lira 27 ku. 
ruştur. Şartnamesi 395 kuruşa komisyondan alınır. İsteklilerin 

kanuni vcsikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (26) ( 4592) 

*** 
3196 metre patiska alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12-7 

-939 çarşamba günü saat 15 de Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satın alma komisyonda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1118 
lira 60 kuruş kati teminatı 167 lira 79 kuruştur. Nümune ve şart. 
namesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin kati teminatlarile belli sa. 
ntte komisyona gelmeleri. (55) (4922) 

• • • 
12SO metre arka çantalık bez müteahhit nam ve hesabına 

almacı::lctır. Pazarlıkla eksiltmesi 19 Temmuz 939 çarşamba 

günü saat 14,30 da Tophanede amirlik satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli beher metresi 190 kuruş ilk te. 
r.1·natı 182 lira 40 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da gö. 
rtllür. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (62) (5027) 

*** 
n"CŞ)·üz bin adet orta perçin pulu alınacaktır. Pazalıkla ek. 

t•ltmc:i 12-7-939 çarşamba günü saat 15,30 da Tophanede a. 
mirlik rntınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1500 
lira k:ı~i teminatı 225 liradır. Nümune ve şartnamesi komisyon. 
da ~örülür. lsteklilerın kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
k<':ni~ycn1 gelmeleri. (60) (5000) 

1 Deniz Levazım i 1 an l'a r ı 1 1--------
1 - Tahmin edilen bedeli "12350" lira "55'' kuruş olan 

"5300" kilo Vaketa, 25 Temmuz 939 tarihine rastlayan salı günü 
aat 14 de kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı "926" lira "52" kuruş olup prtnamesi her 
pa koaa.iqGIMba parasız olarak alınabilir. 

1 - lsteitnerin 2490 sayılı kanunun tarifau dahilinde tan -
~' , edeeek!.ert kapalı teklif mektuplarını en ge~ belli gün ve sa. 

c~ bir aat evveline kadar Ka sımpqada bulunan komiayon. 
~kanhğma. makbm: mukabilinM vermeleri. (5030) 

. 

15000 kilo sade yağı kapalı zarfla 25-7-939 saat 16 da Niğ. 
dede ~. satın alma Ko. da ihalesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
15000 liradır. Şartnamesi her gün Ko. da görülebilir. Ve parasız 
alınır. İstekliler teminatı evveliye ve teklif mektuplarını muay. 
yen zamandan bir saat evveline kadar Ko. na vermeleri. 

(111) (5077) 

Vizede Tümen ambarına teslim edilmek şarlile aşağıda cins 
ve miktarları yazılı malzeme ayrı ayrı pazarlıklrı. satın alınacak
tır. Taliplerin 20-7-939 perşembe günü saat 15 te Vizede ko
misyona müracaatları. (101) (5067) 

Adet 

150 Filit marka filit makinesi 
250 

" " " kutusu 
400 !\af talin, 
220 kilo Kalay, 
191 ,, Nişadır, , 
100 " Pamuk kala y için, 

1 adet Sibemol ko rnet,' 
1 " Sibemol sak sifon sobrano, 
4 ,, Kutu Sibem ol klarnet kamıeı, 
3 " Kutu Sibem ol saksifon kamışı, 
3 

" 
Takım alto 

Cins l'\1iktarı Muhammen llk teminatı İhale gün ve 
bedeli 

Kilo Lira kuruş Lira kur~ 
Kuru ot 700,200 22,756 50 1706 73 16-7-939 
Saman 560,160 9,802 80 735 21 ,, ,, 
Yulaf 1,185,840 59,292 4446 90 1'{ .. 

Tümen Birliklerinin hayvanatmm ihtiyacı olan yukarıdJ 
\'e miktarları yazılı olan maddeleri kapalı zarf usulile muJc• 
ye bağlanacaktır. Evsaf ve şartnameleri görmek isteyenl~r 
gün Edirnede tüm satın alma komisyonuna müracaat edebi 

1hale günleri aynen yukarıya yazılı olan gün ve saa ·~ 
dir. isteklilerin belli saatlerden bir saat evvel icap eden ve!JI 
ilk teminatlarile birlikte teklif mektuplarını komisyona v 
!eri. (57) (4621) 

>:: ::: ::.: 

Kıtası Miktarı Muhammen 
'bİ 

tık teminatı eksiltme tarı 
bedeli 

kilo Lira Lira kuruş 
Lüleburgaz J80.000 9,450 708 75 13.7.939 

" 545,000 28,612,50 2145 97 " " Babaeski 740,000 38,850 2913 75 14 " " 
" 

940,000 49,350 3701 25 ,, ,, •• 
, Hayrabolu 

saksifon güderisi, 
1 il Kutu sibem ol klarnet kamışı, 490,000 25,725 1929 38 13 " " 

600 " 
Adet sibemol klarnet güderisi, 

3 il Teneke sike r makine yağ kutu, 
5 " Kılo çalgılar ı temizlemek için kaUI, 
3 " Adet kornet! er için sürdün, 
1 " Adet trampo n için sürdün, 

(1 
2 ,, Top nota ka ğıdı. 

::: * * 
• Çorlu insan hastanesi ihtiyacı için 60,000 kilo süt kapalı zarf 

usulile alınacaktır. İhalesi 27-7-939 Perşembe günü saat 11 de. 
dir. İlk pey parası 517 lira '50 kuruştur. Evsaf ve şartnamesıni 
görmek isteyenler her gün Çorluda Kor satın alma Ko. da mü. 
racaatla görebilirler. Talipler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
belgelerile birlikte belli gµn ve saatten bir saat evvel teklif mek. 
tuplarını Çorluda Kor satın alma Ko. na vermiş bulunmaları. 

Çorluda insan hastanesi ihtiyacı için 50,000 kilo yoğurt ka
palı zarf usulile alınacaktır. İhalesi 27-7-939 Perşembe günü 
saat 16 dadrr. tık pey parası 487 lira 50 kuruştur. 

Evsaf ve şartnamesini görmek isteyenler her gün Çorluda Kor 
satınalma. Ko. na müracaatla görebilirler. Talipler kanunun 2, 3 
cü maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarını Ko. na vermiş bulunmaları. (105) (5071) 

*** 
11 Taksitte alınmak ve Tümen ambarında muayenesi yapıl. 

dıktan sonra birlikler garnizonlarına kadar sevki müteahhide ait 
olmak üzere 89800 kilo nohut kapalı zarfla eksiltmesi yapılarak 
mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve şartları Ko. dadır. Muhnm_ 
men, beaeli 10718 lira ve 'ilk teminatı 808 lirn 20 :kuruştur. İstek. 
lilerin 26-Temmuz 939 Çarşamba günü saat 11 de ihale yapıl
mak üzere sa.at 10 da me§rut vesaik ile teminat ve teklif mek. 
tuplarmı Ko. ba§kanlığma vermiş bulunacaklardır. (106) (5072) 

*** 
Kapalı zarfla eksiltmeye konulan Erzurum garnizonunun 

12.0,000 kilo sığır etine eksiltme gününde istekli çıkmadığından 
bir ay içinde neticelendirilmek üzere pazarlığa çıkarılmıştır. Tah. 
min bedeli 22500 lira ilk teminatı 1687 lira 50 kuruştur. İlk pa. 
zarlık 17 Temmuz 939 pazartesi günü saat onda Erzurumda as
keri satın o.ima .Ko. da yapılacaktır. Şartname ve keşfi kolordu. 
nun tekmil garnizonların.da gorülebilir. (108) (5074) 

* ::: * 
Cinsi Miktar Muhamm en !ık Te. İhale 

Kilo Bed eli minatı günü saati 
Li ra Lira 

Sade yağı 14400 144 00 1080 28.7.939 cuma 15 
Yulaf 460000 184 ()() 1380 

" 16 
Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan sade yağı ve 

yulaf kapalı zarf usulile eksiltmeye konuldu. Eksiltme Mersin 
askeri satınalma Ko. nu tarafından yapılacaktır. Zarflar aynı 
günde açılış saatinden bir saat evveline kadar kabul edilir. Faz. 
la bilgi isteyen istekliler askeri satmalma Ko. da şartnameleri 
görebilirler. (104) (5070) 

*** 
Erzurumda yeniden yaptırılacak olan iki adet hangar kapa. 

lı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. Tahmin bedeli 62220 lira 86 ku. 
ruş ilk teminatı 4361 lira 4 kuruştur. EksHtmesi 28 Temmuz 
939 cuma günü saat on beşte Erzurumda askeri satınalma Ko . 
da yapılacaktır. Şartname ve keşif ve planları her gün Ko. da 
görülebilir. Teklif mektupları belli gün ve saatten bir saat evvel 
Ko. başkanlığına verilmiş bulunacaktır. (109) (5075) 

frııi ruÜ)O lllC\"Sİrııiııin y:ıkl:ış. 

nı:m hnscbiylc Bcyoğlunıln 

B A K E R 
m:ığazal:ırı müdüriyeti, 

lıütiin 1!)39 senesi 

ZENITH RADYOLARI 

Birin~ i\'ohut Bulgur K. fasulye 
Kilo fülo Kilo Kilo 
5300 5000 8000 4500 
5500 4000 4500 
6000 5000 5500 
5300 4300 10400 4500 
3100 2500 6600 3000 

Kaynarca 545,000 29,975 2248 50 ,, " " 
ıÇ 

Tümen birliklerinin 11 taksitte ve ~irlikler ambarlarına , 
lim şartile yulafı kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılıp mu~• 
leye bağlanacaktır. Evsaf ve şartları komisyondadır. lstekliJe 
yukarıdaki cetvelde gösterildiği veçhile belli gün ve saatteJI V' 
saat evvel kanuni vesikalerile tenıinat ve teklif mektuplarını 
leburgazda komisyon başkanlığına vermiş bulunacaklardır. 

(56) (4622) 
.... ... ...... 

Çorluda kapalı zarfla cep~~~~l-;k \'e karakol binası ya~t~ 
caktır. Keşif bedeli 24906 lira 17 kuruş ilk teminatı 1868 li~ 
Kapalı zarfla eksiltmesi 12-7-939 çarşamba günü saat 1 
Vekalet satınalma Ko. da yapılaca~tır. Şartname, proje, pi~ 
125 kuruş mukabilinde her gün komisyondan alınabilir. ls eti 
:er kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle birlik\e ilk t""" 
natı ve teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat e~ 
!ine kadar Ankarada M. 1\1. V. satmalma Ko. na makbuz ın 
bilinde vermeleri. (55) <4623) 

* * * 
Tümenin Çatalcadaki ihtiyacı için 70,000 kilo ve Çerk~ 

yündeki ihtyicı için 62,000 kilo sığır eti kapalı zarfla. eksil ~ 
ye konulmuştur. Eksiltme Çatalcada Tümen Karargahında. rtJ.. 
misyonda yapılacaktır. !hale Çatalca için 13 Temmuz 939 ~ 
şembe günü saat 11 de. Çerkesköy için aynı gün saat 15 ~ 
Çatalca için tahmin edilen tutarı 18900 ve ilk teminatı 1418 il, 
Çerkesköy için tahmin edilen tutarı 16740 ve ilk teminatı "I 
liradır. lst klil rin t klif mektuplarını ihale saatinden bir .f(. 

evveline kadar komisyona: vermiş olmaları. Her iki ete ait P-1 
name ve evsafları her gün komisyonda rörülebilir. (50) (4628 

* * * İzmir uçuş pisti yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konu~ııı; 
tur. Keşif bedeli 131096 lira 36 kuruş dlup ilk teminat mık f 
7 05 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 19-7-939 çarşamba to" 
nü saat 11 de Vekalet satmalma Ko. da yapılacaktır. Plan, P b' 
je ve şartnamesi 660 kuruş mukabilinde her gün Ko. dan atına.~· 
lir. İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesa~ r 
le birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden t 

•t. 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satınalma Ko. na \ 
meleri. (71) (4776) 

..... * * * 
Bursa garnizonu için 100,000 kilo sığır veya. keçi eti 2-s:;: 

939 çarşamba günü saat 11 de Bursa Tümen satınalma kO~~ 
yonunda kapalı zarfla satın alınacaktır. İlk teminat 2250 Jı 1'· 
dır. Sığır eti veya keçi etinin hangisi ucuzsa o et ihale edilee" ı. 
tir. Evsaf ve şerait Ankara, İstanbul levazım amirliği satın~ 
ma komisyonlarında ve Bursa Tümen satınalma komisyonun t 
her gün parasız görülebilir. lsteklilerin belli saatten bir sa·~· 
evveline kadar kanuni şekildekı mektuplarını komisyona \ 
meleri. (100) (5066) 

~,,,,, 

Siirtdeki birliklerin ihtiyacı için 1,722,000 kilo odun 31-1 t 
939 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye konullll~ 

1 
tur. Odunun muhammen bedeli 17,220 lira ilk teminatı 1291 ııre 
50 kuruştur. Şartnamesini görmek isteyenler her gün eksiltlll~. 
~ireccklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki bel ııt· 
lerlC birlikte saat ona kadar teklif mektuplarını Siirt Tüm sat 
alma Komisyonuna vermeleri. (102) (5068) 

• * * 
:\fakarna Şehriye K. mercimek 

Kilo Kilo Kilo 
5000 1500 
5000 1100 500 
5600 1200 1500 
5000 1000 500 
3000 800 

Toz.<ıeker 

Kilo 

1000 
1000 
1000 

!hale taribi ,·e 
Kıtası .,, 

Demirköy 20. 7 ·9~, 
Babaeski 20.1.9 ,.9 
v:ze 11.1.9iJ 

Pınarhisar ,, 
.. .. 

Stoku üzcriııtlc lcnziliıt icr:ıc;ııı:ı 

knror \'ermiştir. Stokun tiikeıı

nıcsinılcn en·et istifade cdını;ı:. 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı erzaklar Vizede Tümen satın alına Ko. ca hizalarında~· 
zıh tarihlerde ayrı ayrı pazarlıkla sntm alınacaktır. isteklilerin mezkur komisyona müracaatıat1· 

(110) (50i6) 

* * * 
Kıt.ası Cinsi Miktarı ~luhammen llk te. 

Kilo bedeli minatı Zayi 
İhale tarih ve 

93:i senesi lstnnbul lim:ıııınıhın al
dığıııı lıııı:ın ı•iiztlıtııııııı z:ıyi eltim. 
\'cn:sıni :ıl.ır:ığıııı. lıiikıııii yoktur. 

Lira .Lira 
Hoz:ıt birliği Un 480000 60000 4500 2-8--939 çarşamba 1~ 

,, kuru ot 360000 2G200 1890 ,, .. 
. 1teşd M ehıııcl /i<r~im J\ıırl. 

(K. 1. 170) 

SAHiBi : AS/lıl US 

Neşriyat Müdürü: 

Refik Ahmet Sevenı<il 

B:ısıldığı Jcr. V AKIT Matbansı 

. 

Malatya ,, kuru ot 360000 19800 1395,90 4--8-93{) cuma 10 
,, .. sadeyağı 16800 15960 1197 3-8-939 pereembe 10 

Eliuğ merkezi sadeyağı 18000 16740 1255,50 3w-8-939 ,, 9 
Yukarıda yazılı en.aklar hizalarında yazılı tarihlerde ayn ayn kapalı zarfla ekıiltmelerl.t 

li.zığda askeri satmalma Ko. da yapılacaktır. Şuı tnameler mezkQ.r satınalma Ko. d& gürUl1t1'1)>it 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cil maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale aaatindeJI 
saat evvel teklif mektuplarım Elazığda M. satınalma Ko. na vermeleri. (107) • (5073) 

t 


