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' Alrnanyanın Bulgaristan-
dan hiçbir isteği yok 

hi Sofya, 1 5 (h\.A.) - Sela
B~}tta~ mahfiller, Almanyanın 
d garıstandan Yama limanın. 

~a1anlamaktadır1ar. • 

HERGüN 12 SAYFA~ HERYERDE 3 KURUŞ r.ı ··il 1 -, ngılız - ta yan an aşması 
fesh mi edilecek? 

J>AZAR 16 TEIDIUZ 1030 'YIL: 22 * SAYI: 7728 

h \~erbest bir mm taka istediği 
1~ ındaki şayiaları kati ola. , 
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eniz hamamların- R it• • M ·ı Ş " . t 1 

Roma, 15 (A.A.) - Bazı Ro 
ma mahfillerinde 1938 lngiliz -
ltalyan anlaşmalarının feshi 
derpiş edilmektedir. Gaydanın 

Giornale cl'ltalia gazetesinde in
tişar eden bir makalesi bu şayi. 

ayı teyit edecek mahiyettedir. 

~ ahlak zabıtası uzve ın mesajı aarı urası yarın op_ anıyor 
l')'a2 an: ASIM US Şehrimizden gidecek azalar 
~ lı ınc,. · · 
''llı<l ınıının en ıcak gün. A k h • • b "dd fi• • d d • k" h k t tt• 
, .. e .~1 du~hınıuz için bilhassa meri a cum urre ısı u şı e 1 mesajın a ıyor 1: are e e 1 
' gunıerı <leniz hnıııanıları 

~:.~·:;;~.~~~~~~;:~:::'. " Bugünkü vaziyet karşısında dünya hakkındaki ı 
t'tı ~ bu tchl\ciimii ınemnuni 

· ~ ... ~;.~:~::~.:~:·;:~~:r· .. :.::. kararımı değiştirmeğe bir sebep göremiyorum,, 
~il goriilen ahlak Jaiibli.lllik· 

'ttlh t ayet \'ermek şnrtı ile. 

~~.~::;~~:~:·:~~~~:·:~~.~.:· Hu il ' e göre : " su 1 h çok kıymeti i, 
"~.. • Sthhi bir ihtiyaç olmak. h • k h • k A d 
'hl\bcr denizciliği milli bir· arp 1 s e ç o ta r 1 p ar 1 r 
~hı lllinc getirmek için de gii. 7 7 
, .. \asıtnılır. nu giizcl \"&Si· 

~ 111ihnkiin oldul;,rıı kadar 
~eıl ~lr halk kiitlcsinin istirR 
~'l'le ~ilıncsı için her türlii tcd-

alnıatıyız. 
ı.. lltııi). 1 
"ilıt • 1nınanııarımla erkeklcı 
'~>"rı, kadınlar için ayrı ol· 
"' ~~er -,.., l c ctrnrı kapnh yerler 'il ııteyenıcr, erkek olsun. 
\ıtl'ı 01 un bu perdeli yerlerin 
~- •tın çıknınkta ıserbesttir. 
\ı~ karışan kimse yoktur. 

bil lllahıa.ki zabıtası ,·esilesly. 
''tıııg bt ahnltlc polisin miida-
l' ile ~raftar değiliz. 

1- 'le-at 
' açıkta denize giren bir 

"''ll.ıı ~anıların kadınlara 
''"~Olan muhafazalı yerlere 
~ıı,t'l"e etmesi, hamamcıların 
S .lt~aşrnpalar alarak ha
~e ~ """i'°alı yerlere Adeta gir
~~ a}ı~ ~ gibi vazJyetler alan 
il~.... lksızlar iizerlerinc s1-... d' 

1
1 toı11 °lcnıcğe mecbur kalma-
'~ıı ~da şikayetler alıyoruz. 
'tı:' lelerin )'iizlerlnl kızartan 
~ .... , .. 

h<. u lllan:ı:nnlar karsı nuln 
"'$1~ • 
~ lcalnıııh"I doğnı bulmn. 

lt,ld s;, kat şudur ki deniz ha
lı!. "rın() 
"" )' a ka<lınlara mahsus 
'\\erleri muhafaza için etra· 
tal>Ottnıuş olan talıtaı>er<lele· 

Vaşington, 15 (A.A.) - Dün 
öğleden sonra Reisicumhur Ruz
vclt tarafından kongreye gönde
rilen mesajın metni şudur: 

Ayan Meclisi hariciye encü -

meninin 11 reye karşı 12 reyle ı tasvip edilen hariciye nazırının 
sulh ve bitaraflık meselesi hak. bır beyannamesini lcffen gönde -
kındaki kararını kongr~nin gele- riyorum. Bu vesikanın dikkatle 
cek içtima devresine bıraktığııu tetkik edileceğini ümit ederim. 
öğrendim. Tarafımdan tamamile Sulh davası ve Amerikanın bita

Fransanın milli 
bayramı 

raflığı ve emniyet için kongrenin 
bu içtima devresinde elzem olan 
bu kararı ittihaz etmesinin pek 
arzuya ~yan olduğu keyfiyeti 
benim için bir miidc.lcttenberi pek 
açık bir hakikat mahiyetini al • 
mıştır. Dünyanın halihazırdaki 

~ (Devamı 10 ttncttda) 

Hatayda askerlerimizin iştirakile 
merasim yapıldı 

Daladye 

Paris, 15 (A.A.) - Dün 
öğlec'.ıen sonra Fransız ihtilali. 
nin 15 inci yıldönümü müna. 
sebetiyle bir nutuk söyliyen 
Daladye, demiştir ki; 

- Biz, hiç kimseyi tehdit 
etmiyoruz ve istila hiilyaları 
peşinde koşmuyoruz. Sadece 
mi11etlcr arasında sulhün hii-
küm sürmesini istiyoruz. Me
'deniyetin selametini temin ede
cek yegane çare olan bir doğ. 
ruluk ve teşrikimesai ~hniyeti 
ile sulhü muhafaza etmek için 

(Dcı•nmı 10 ııncuılcı) Hun 

Maarif ~~Lırasma şchrimi:::dc1ı gitm;ş olan azalar: Reldör Oc. 
mil Eilscl, Alı."il Muhtar, Edebiyat Fakiiltesi Dekanı ll<imit, rcs· 
sam Çallı lbrahim, Profesör Mustafa Şc1...-ip, lsmail Hak1:ı Bulta-
cıoğltt. (l'a:ısı 2 incide J 

Terfi eden hariciye 
memurlarımız 
münasebetle Vekalette Bu 

büyük değiş iklikler ya pıldı 
(fo:ısı i incide) 

Danzigde yeni bir hadise 
\'arşoYa, 15 (A.A.) - l.ıeh bir kere daha ihHU ettiklerini 

matbuatı Danzig makamlarının 

Polonya - Danzig anlaşmalarını t\llt ~Şarnk içeri.Ye bakmak, 
il() tı tahtaperdelerin bir kö
~ etı içeriye dalmak \'e hnt

~:l\rıarında ·ıımlalı ile dola~-
~ ~h . ~ ~-1\ i hareketler meşhut suç-
,"IJ~ tınunun tarifine dahil 
\\ıt!erııe11<1ir. Haddizatında 
~Q , bir suç teşkil eden bu 
"lltl\ı hıtdı clcrin mesuliyetsiz 
\t"-"' :ıabıtncr. da tecviz etlil-

Uzak $ark hadiseleri 
Mogol· hududundaki Çin harbinin ik inci 

yazıyorlar: Danzlg senatosu 
Krakau kByU yakınmda Bitler 
gençliğine mensup bin kişiden 

mürekkep b'tr kamp tesis etmiş 
ve bunu yaparken serbest şehri 
idare eden YO liman civarında
ki bUtUn arazinin sahibi olan li
man konseyinin mUsnndesini al
mamıştır. 

Ilnric;teki Atmıuılnr 
Memleketlerine Çn.ğırıldı 

"1.:e~ı .. h 
~~ ~"llJl c izdir. Şnyct ba-
~ tlc1ı1~ (lcniz hamamını i 
.~~(len kadınlar ıcak su dö
'<'-\" bazı nhlAksız kimseleri 

hadiseler gıldönümü 
~-,0'·~1c·· ntcnetmeğe mecbur Bir hudut hadisesi mı, yoksa ,,~ar ·a hurnlar<la polis mii· 

1 
ihtiyaç dercccslndt> "h ·ı • b• ? 

Çan-Kay - Şek bir beyan· 
name ~ (/Jcııamı 3 ıincıicle) mı vercı erın ır oyunu mu 1 

l'aksi m ha heesi Japo~r~ .. l~u""ili; müzakereleri 
Ôiirıkü h:;;:s!;ı1~: sonra henüz bir netice vermedi 

neşretti 
(l'a:ısı 10 ıırıcııda) 

Amerikada, Japonyaya gönderilen ba~ı 
mallara ambargo konması isteniyor 
Tokyo, 15 (A.A.) - Arita ile ğmdan alınan mali'ımata göre, ,,. 

n~ -10ıkü mcraslm csJıasuı<l.a l"atı tıut1ı.-ımtt 3~y?ilyor 
,(fu:m :ı 

Cragie arasında hariciye ncza - Craigie ile Arita arasında bu sa
retinde yapılan ve üç saat 25 da- balı yapılan görüşme esnasında 
kika süren görüşmeden sonra Japon hariciye nazırı lngilfrre -
neşredilen bir tebliade şöyle de- nin uzak doğudaki yeni nizam 
nilmekt~dir: 

0 

hakkındaki İngiliz hattı hareketi 
"Cragie ve Arita Tiyençin ha. ni umumi mesele olarak ileri sür. 

disesine müteallik umumi mahi • müştür. 
vette bazı meseleleri müzakere İngiliz büyük elcisi vcrdiğı cee 
~tmi~lerdir. l\.1iizakcre1(•re pa?.ar- vapta hUkümt•ttcn !]imdiye ka • 

• U!si gUnU devam edilecektir.,, dar aldığı talimata göre umumi 
irıcicle). Yan resmi bir Japon kayna - (Devamı 10 ımcıula) r;a.ıg-K ay-Çek 

Berlln, 15 (A.A.) - Yabancı 

memleektlerde ikamet etmekte> 
9lan birçok .Almanlar tekrar Al
manyacla yerleşmektedirler. 

Rcsmt istatistiklere göre, hu 
dönüşlerin ncledi nyda vasati 4 
bini bulmaktadır. Hl38 de bu 
vasati 2550 idi. 

Bir Polonyalı Te\'kif Edildi 
Vnrşova, 15 (A.A.) - Danzi ~ 

polisi Bitleri tahkir etmek su
çundan Polonyalı işçi Teoclorr> 
Boroçski'yi tevkif etmiştir. 

~~ 

ıpatlarsa 
~ Zafer hangi tarafta 
> tecelli edecek? 
> 
> YAZAN 

General Serrigny 

Bu yazıda her iki tarafın 
aslrnri kuvvetleri maddi ve 
ınnıH'' i mllcadC"lC vasıtaları 
vesilrnlar:ı istinat 
karHılnştırıl ın ıştrr. 

e<l0ı·cJc 
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_I_şa_r_e_tl_e_r_I 
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Taksim bahçesı 
' • • ııÇW 

Dün Taksim bahçesını~ ~ 

........._ 

O~d 
'-, 

ma ve bahçe içerisindekı şerı- 15 
Tuluat kum- Sarıyer ilkokullar 1 Yeni ders yıl. hazırlıklan 1Bir davadan çıkan g_az~nosunun temelat~\r1ı:dı· 

1 
1 , sımı saat 18.30 da, guzı Jrtılf itj\J 

'l'ü .. ~i:~rmı~n~~ nun- Bı·r haftsaezragrıf· sınida 5 hm· o rta oku 11 arda b i y o 1 OJ. i B lbdii~ mb.eseleh . . ~~::·~.~::;~:. ;~:f.t i 
ı aknhu·a. lcadar mütevnzı ve fe- el e ye ına ta drırı? Genel Sekreteri Doktor t~~IJ'~l\~llJ.i 
raı:ı;atıı lıamıeıerıe nakleden de- kişi ziyaret etti dersı· kal kıyar aza arı memur mu ur. Tuzer, Parti İstanbul rnm hıt' h 
nebilir ki bizim tuluat kum- Şehir kazası dahilindeki ilk- Hasekide kahvecilik yapan 81 müfettişi Fikret Sılay, şe lJl' 1; l 
panyalarıdır. Bu feragııtlı in- k ll 1 l Ahmet, evvelki gUn bir arsayı mizdeki mebuslar vilayet, ~ı ler 

o u arın ça ışına arını göster- • ıı~e~· ~li 
sanlara kiiltür fedaileri demek. mek maksadiyle Sarıyer l 4 ün- tahrire gelen belediye, bi!Ht talı- lediye, halk partisi ve ha r ~ ıı 
te asla tereddüt etmiyeceğim, CÜ okulda açılan sergi büyük ilkmektep kitapları tek bir cilde rir komisyonu azasından Hayri, }eri erkanı hazır bu)unrnuştıl ~~~ıt b 

Memleketimizde itiraf edelim bir rağbet görmektedir. Sergiyi S~rrı ve .Ahmede hakaret etmi'), Merasime istiklal rnarŞİ}' ~ tt.Ot 
ki, bir kısım \'ııtandaşlar henüz bir hafta zarfında .5 bin kişi toplanarak ucuz fı"atla satılacak dördüncü asliye ceza mahkeme- b 1 "t kibefl \'~i\ı )il 

sine verllmiştir. aşbanlmdı~ ve ~uDeakt r r tıtıı ~lt1~oı 
Türk diliyle konuşmak imkfi- gezmiştir. Tertip eden ög""ret. ve e e ıye reısı o o ı,... 1 qo' 

Fakat mahkeme, belediye bi- K d ~ d k' tku so··11 t< h:tııc nını elde edememlşlerd.ir. Buı:ı- menler serginin son günleri 0 1. Maarif Vekilliği yeni ders zanabilmeleri ıçın tedrisatın ır ar a~~gı a 1 nu / .'\: 
na tahrir komisyonu azalarınm . t" r- 1 llı lnnn arasında güzel türkçeya duğundan akşamları saat 21 e yılı öğretmen, okul ihtiyacını öğleye kadar yapılmasını dü- mış ır: lıı 

yayan, bir misyoner gibi neşre- kadar açık bulunmasını temin gidermek üzere tedbirler alır- şiinmektedir. llk tedrisat tale. memur 01 up olmadıklarının tah- 1\ ~E 
den insan1ar arasında birinci etmişlerdir. ken. tedrisat ve talebe vaziyet- beleri için ayrı bir şekil tesbit kik ve tesbiti için evrakı mtid- Arkadaşlar, k b~' ıtı.~11 ~: 
JJJfinı gene bu tuluat artistleri S 'd b. k I . f leri etrafında da yeni kararlar edilmiştir. deiumumlliğe yollamıştır. Davetimizi kabul edere d~' ~~eli 
(''"kil etmekte<llr ergı e ırço eser erın °· vermektedir. 1nz 1 ---.o,--- raya gelmek lfitfunda bulotl} ''~ 1tıı 

. . toğrafian alınarak albüm hali. Liselerin sekizinci sınıfların- ibat ıleri Maarrı·f Şorası ğur:!-UZ için hepinize a;rrl 3bt.' ~ .. t~tl 
Aynı zamanda güzel İstanbul ne konacaktır. L. t k 1 1 k k l kk d T b. ...... 'faL da okutulmakta olan biyoloji ıse, or ao u ve mes e 0 u - tese ür e erim. a ıaLI'· n· ·~ı 

t iirk('esini, Türk türkülerini, ilk k II 1 k 1 larmm talimatnamelerinin in-ı ~ 1 A fi b I d k oLI nı 
miizik par•·alarmı uzak ..,erler- o u. ar~. ge ece yı açı- :lersleri bu sınıflardan alınarak yarın toplanıyor tün utu arını eze ere . de~ h 

" J l k 1 dah t 1 f da zibat maddeleri Vekalet tara- ·· 1 h. lerıll ll·e 
< c . va an aş ara ır guze or- 1 da h fmdan tetkik olunmaktadır. , b L l d l bil O" ~ b l ki t d l b. .. 1 .. aca sergı ermın a mun a- isenin mü re t programına 

1 

yanın en guze şe ır 1 ı. tıı ı 

k .bi 1 1 d nl zam o masr, aynı zaman er konacak ve aynı lise felsefe Muhtelif if 1 1 . .. iri na ine getir iği stan t:" t..11. 
ne gı mı c e en gene o ar- k da l . . b . lnzı·bat temı·nı· ı'ç1'n ögw ret- . . .. m. aar .mese e erı u . f 1 d et " ~ııı 
<.hr. Bir taraftan radyo tstanbuJ ~za açı ması ıçın u serg1 dersleri için de yeni bir pro- ümran aa iyetini evarn. 1.~· . t 

1- t I k menlere verı·len mu··eyyı·delerı·n zennde goruşmek. üzere top.lan - k l d k' · ·ııtı ı- ~•l 
tiirkresinin, yani, ıs.lenmiş ·'"Jf11 p anr esas tu u aca tır. gram hazırlanacaktır. Ş"· me yo un a ı mesaunı ııı 

.. UJ az oldug" u neticesine vanhmş masma karar verilen, M.aarıf U:- •• k b" . b b do tor 1 
inti~arına hizmet ettiği gib! Kıdem zammına hak Lisan tedrisatı müfredat pro- • -k d t 1 k çu ır eserı ugün ura 1 u• -01111 "' ve bunun takviyesi hususunda rası yarın .ı:uı ara a op anaca - I ·ı d' ~ ,... ııı 
tuluat kumpanyaları da. buna kazanan muallı"mler gramx ve kitap vaziyeti de tet- tır anmamıza vesı e ver ı. ""-F' lllı 

talimatnamelerde değişmeler · ·· ı·· ah ıztııv t 
:v, ardııncı rolünü O"'namnktadır. kik edilmektedir. Lisan tedrisa- Şeb imizd ŞQ d bulunmak yatının tur u z met ve . 58' ~ıı 

J lik tedrisat muallimlerinden yapılması kararlaştmlmıştır. r en ra a 1 · 1 b I · I ış it 
Bu feragatlı insanlar, gittikleri tının tek kitapla ve bir metod. Tali tn ·ıaA v için gerek a.sli aza ve gerekse ih- arıy e una an ınsan ar, k ı°' le ' 

kıdem zammı almaya hak ka. la yapılmaıın hususunda tetkik. ma ameye ayrıca ı e 'f h d d atlerinden sonra dinlenme ~~t~ 
rerlerde ya hükUm.etin, yahut d l l d"l b. dd .1 d t l tisasmdan istı ade ususun a a l ~ 
partinin bastn'drğı piyesleri tem- zamp a zam annı a amıyan ler icra edilmiştir. ebeıleernyapıtrıkmlaarı ehaıtealareı okaue)-. vet edilenlerden bir kısmı dün, :!ğlenmek ihtiyacındadır ar· J! ı~ d 

muallimlerin vaziyetleri maarif 1 ·ı· dri k k' b"r ~- 1'''-
sil etmektecUr. Bu vata.nda.şlo.. ngı ızce te satı te ıtap dakı" ça)pamalariyle affettircbi. bir kısmı da bugün gidecekler - . Büyük .v~ kalabalık 1

1 
.. ~~ tı,,~ıı:ı 

müdürlüğü tarafından tetkik e- ve tek metodla verilmektedir. ~ di h;rde bu ıhtiyac daha faz" 
1
, ~ \;ıı. 

rm bu göze çarpmayan propa- dilmiştir. Bunların 26 sr zam lecektir. r. ,a ~ 
~anda kuvvetleri daha. fazla or- görmeye hak kazandığından Fransızca ve Almanca için de Kitap işleri İstanbuldao gidenlerin adları daha şiddetli olarak göre .. ~i, tıı l;';ı 
gnnize bir şekilde nizamlanabi- isimleri tasdik edilmek üzere tek kitap vücuda getirmek ve şunlard:ır: par. Memleketimizin en bıı.lı- ıı a.llı 
lir ve verimleri arttırdn.billr. tek metod sistemi tesbit etmek Bütün ilk mektep kitapları- üniversite rektörü Cemil Bil- k I b Ik h l p ~ı 

Maarif Vekaletine gönderil- u··zere Ankarada Fransızca ve t 1 t l b . ve en a a a ı şe ri o a ,,ı., i '·1 nm ucuz sa ı ması ve a e enın sel, edebiyat fa.kültesi felsefe pro b trl"ı• "l c 
Ben bunlardan bazıla.nna miştir. Almanca muallı'mlerı·nden mu··. k l . d b·ı . . . tan ulda da belediyenin 11, ııh., o ayca temm e e ı mesı ınn fesörü Şekip Tunç, tıp fakültesi rf . f l . . . f Ç31ıf 1,.'·fı rastgeldim, bana delin, deıin 

iştiyaklarını, mütevazı bir fir
ma altında yaptıklan hizmetle
rin tcferrüatmı anlattılar. 

Onları dinleyenleri gördüm, 
clinleyenler üzerindeki tesirlere 
:;-ahit oldum. 

Yapılacak iş, büyük feda.kAr
lrk istemez. Anctık onları bir 
teşkilat halinde toplamak sanı
yorum ld ilk kazançtır. 

SADRİ ERTEM 

Satie yolsuzluğunda 

Malik Kevkeb'in 
tahliye talebi 

Öğretmenler İçin yakın rekkep birer komisyon topla. Vekalet bazı tedbirler de dü. ordinaryus profesörü Akil Muh. te 1 vazı e ermı 1 aya cııts '\nıı 
kiki • n""rak bunlara aı·t eserlen· tes. ·· ·· t.. B .. t·· "lk kt ken halkın bu haklı ihtiY8 

1 ~ a,. 
4 

yurt tet erı n ŞUilIDUŞ Ur· U un l me ep tar, fen fakültesi riyaziye tahlil il~ "••( 
bit etmi~tir. Eserler basılmak k~tapları bir araya toplanarak profesörü Kerim Erim, hukuk cevap verebilecek tedbirler f'. 111 1(ıJ,ı 
üzere Devlet Matbaasına gön. tek kitap halinde basılacaktır. fakültesi kara ve deniz tarihi ·nayı da ihmal etmiyor. i 'il\ tıı İstanbul maarif müdürlüğü 

öğretmenlerin memleket hak
kındaki bilgilerini çoğaltmak 
maksadiyle yakm yurt tetkik 
gezileri tertip etmiştir. Gezilc .. 
re yarından itibaren başlana
caktır. ilk gezi Haliç ve civarı
na yapılacaktır. 

İskenderun limanı 
Yarından itibaren devlet 
limanları tarafından 

idare edilecek 
Hataym İskenderun limam 

yarından itibaren devlet liman. 

derilmiştir. Bu suretle cilt vesair masarif- profesörü. Hiriş, iktısat fa~{ülte- ~ir şekilde tanzim ve ısla? , ~ '~ıı.~\ 
Vekalet talebeyi öğleden lerden yapılacak tasarrufla ki- si ve iktısat ve maliye teorisi pro miş olan Taksim bahçes1~1 ı et ı 

sonra okul atelyelerinde ve tabın ucuza temini mümkün f~örp~ ö k G~ Sanatlar arada sayabiliriz. Şimdih~ ,j. ''114 
serbest olarak hayatlarını k~- olacaktır. , Akadeırils~ mşa.8.t AğU;tm.ei\ "dece bedii bir tertibe kont11~, ,~·~~ 
_..-;.._...:.......;~;....:;~--......;.;..-------------,-n vekili Zeki Sa.yar, heykeltr~ a- olan-bu 

0

bahçed.e fstanbuJlılW' Q~~~ 

Moto.sı';let kazasına telyesi öğretmeni Mahir, resim otur\Jp dınlenebılecekler, hııb;r ~~ e~ K atelyesi öğretmeni Çallı, tezyini ·· ı · de şe ~'lı· _ tm nl . nm m~ahyyen. ~un eknn rle~r 'rıı1ı .
1 sanatlar şubesi ögre e enn - annonı . eyetinın onse ~~·ı 

al•t dava b 'ıtt•ı den Hakkı. iktısat okulu direk - dinliyebileceklerdir. 1· ~~ıız 
törU Nihat Sayar. ıtıt ~il 

Bugün aynı zamanda te ·l ~ ~ 
IHTl~=:~ADE atma merasimini yapına~ 1~. 

1 
~~:~ 

B• k d ··ı·· •• b b• fi b• burada toplandığımız şeh~r ı'' ~" ır a ının 0 umune se e ıye en ır N*t ömer, İsmail Hakkı Bal zinosunun inşası kısa bır 'rı1 ~•lr 

d • hk ld tacıoğlu, profesör Sad.rettin Ce. manda ikmal edilince Ta1'~~· ~ı~' a am sekız aya ma Om o u ıfü. edebiyat fakilltesi dekanı bahçesine gelenler burada 1.0~· , ~~ 
Iarı işletmesi umum miidlirlU- Hamit, tıp dekanı Ahmet Kemal. ·'k ··k 1 h t 11' ~•t 

O yu , mu emme, ta a • of' 11ıp1 ğUne bağlanmış olarak idareye sküdar nüfus memuru Sa. akarak ölmüş, Salih de yaka. fen fakültesi dekanı Fahir Ye - fotlu bir bina ve bu binad9 rı1 ~.11 Satie yolsuzlugyu maznunla- başlanacaktır. Umum mlldUr lih, 937 senesi Temmuz ayının lanarak Üsküdar asliye ceza niçay, hukuk dekanı Ali Fuat t<; A h' I . ya~, \ 
R r- b. Udd t H t Gir günü, tanıdığı Firdevs adın- mahkemesine verilmiştir. Başgil, iktısat d~kanı Ömer Ce - : dv~~ra Bşlkır ennh' ıeri &' ~ r.ıı 

rmdan mevlrnf bulunan Tahir gi~:c~k:riş7etmee iş~~;;·~ze:i:~: da bir genç kadmı Üsküdar zi- Bu sırada Firdevsin kızı Nu. lal Saraç, Güzel Sanatlar .Aka- ıç egı se . a an şe 1bir Ji~' ~~ ij~ı 
Kevkep evvelki gün dördUncli tetkik ve teftişler yapacaktır. raat memurluğuna ait motosik- riye de Salihten davacı olmuş, demisi direktörü Burhan Toprak, ~ence yerlerı~ al yarında · bıl)S' ~'~~i 

ikinci defa olarak 
reddedildi 

sorgu hakimliğine müracaat e- Şimdi Zonguldak limanmdı:ı lete bindirmiş, gezrneğe götür. kendisinden tazminat istemiş. İstanbul maarif müdürü Tevfik enme \re eg ~nme yerı ~ıı ~' 
derek tahliye talebinde bulun- bulunan İngiliz Gips firması müştür. \İr. Kut, bütün umum müfettişler, cak?ardır. e~lı ~ hı, 
ı:nuş, fakat reddedi1mişti. mtlhendisleri de yakında !sken- Fakat gezinti sonunda Ya. Muhakemenin görülmesi ev- Sanat okulu direktörü Salih Şev- Aİ6tanbulun .. müstakbel ~9~ t.1~kı, 

Bunun tizerine asliye dördüıı- deruna gideceklerdir. kacrktan dönerken, motosiklet velki gün bitirilerek Salih 8 ay ket Seven, Yusuf Zi~~· Sel~u.k pla~ıru~ .tatbıkın~e .. bu~tıJ11 bİ'. ~~ı 
ci.i ceza mahkemesi riyasetine yolun kenarındaki ufak bir ta- m iiddetle hapis cezasına mah- Kız :nstitUsil direktoni. H~Iı~e b .. etıırn ıçın tesadufun guıe ~ı \' lıı 
başvurarak itiraz eden Tahir --o-- c;a çarparak fırlamış ve sepette kum edilmiş, Firdevsin kızı Demirtaş, Haydarpaşa lısesı di. Jutfudur. Bu suretle ya~~· ~ lııt 
Kevlcebin mtiracaatı yersiz gö- İskenderun oturan Firdevs havaya sıçraya. Nuriyenin de tazminat için hu- rektörü Safvet Şavlıdır. mamur ve güzel lstaJlbıı fıfl' ~141 
rülerek tahliye talebi buraca da' Müddeiumumiliği rak tepesi üstü yere düşmüştiir. kuk mahkemesine müracaati- Şura, pazartesi sabahı saat 9 bütün medeni şehirler eV53.0• tıı~~~~. 
redde uğramıştır. Kadm düşme sonunda beyni ne karar verilmiştir. dan itibaren Vekilin bir nutkile daki müstakbel İstanbultıJJ 1

0ıı · "i •ıı4 
Dtin, yolsuzluk tahkikatrn- T orbah müddeiumumisi Sup- :ıçılarak faaliyete geçecektir. şasında vazife almış olınakt fl' 11\~ 

dan başka bir safha kaydedil- hi Nahit Okay, lskenderun Belediyenin açaca- Açıkta l<alan liınan Şurada görüşülecek işler tes - bahtiyarhk duyuyorum. ı~r.l~ ~~,, ~ 
"•ıemiştir. müddeiumumiliğine tayin edil- bit edilıniş.tir. . .. w bul ve lstanbullular için Y.~ bİ' ı~> 

1 

miştir. g'-'ı maya fabrı·kası memur'arı Bunlar, ilk, orta ve teknık og- himaye ve lutuflarını hı. Şl' e~ı 
Suphi Nahit Okay, dün va. 1 retim işleri, derhal alınması la - zaman eksik etmiyen Millı el ~\I~ ~, 

zifesi başına hareket etmiştir. Fırıncılar vaziyetten Bir kısmına tazminatları zımgelen tedbirler, muhtelif yerT fimiz, Cumhur Reisimiz ls~dı' 1,l1ıı~~ 
ticareti durgun memnun değil verildi li ve yabancı terbiyecilerle mUte. lnönünün ve bizi her 811.1~i· ıı~rı~, 

Türk - Amerikan ticaret mU- Belediyenin bir maya fabri- Yeni deniz teşkila.tları dola- hassıslarm vermiş olduktan ra. - takviye etmekte ve muvaf ~· lı11 
nasebetıeri durgun vaziyeti mu- irtihal lrnsr kurmak hakkındaki tasav- yısiyle açıkta kalan memurlar- porlar, vekaletin davet ettiği ter- yet imkanlarırr.ızı hazırlaı'tlş~, ~~lıı ~ 
hafaza etmektedir. Amerı·ka- Ayandan .Manastırlı lsmaii b. ·ı · 1 ı r·f men I B k·ı R f.k 58-'Y Jı~ ıı 

II kk yl 8 hh t ı t· • vurları fırıncıları telaşa dlişUr- dan bir kısmına tazmi,natlarr ıyecı erın ~~r ~ • maa 1 • ta o an aşve ı e ı 1,f11' ,., Al 
dan 15 - 20 gündenberi bir tek ::ı. 1 og u, 1 a ve ç ımaı suplarının fıkirlerı ve dileklerı mın ve ı...u.'ku"metı·mı'zı·n ..mro>fııl lııı .. 

l\I t V k A • ıl.r t Tl müştür. Bunlar, bu yeni vazi- verilmiştir . Bunlar Denizbanl> 1 1, J- 1 rı 
mal gelmemiştir. Bu vaziyetin uavene e uletı n'ı.ils cşarı .a.>. üzerinedir 1 · I Vv l :ıc ~ ~1·1 1 

Asımın kardeşi D. Fuad dün fe yet üzerine ekmek fiyatlarının zamanında liman işletmesi mü· · arıy e tasa ur arrmJ ş~r 1• '~ı -
ihracat mevsi._imizin başlama- naclan bakaya geçmlştrl. Mil!· pahahlaşacağmı ileri sürmelüe- dürlilğtindc çalışan memur1ar- BüLün konluş~ltanaca~ mevd~ulla k- mevkiine koyabileceğir;1iz~f11ı1' ,:.~ ~ı 
Rına kadar devam edeceği anla- d. r."' 1 . ti ,1 T zmı·natl her seneıı·ı,- rın ruzname erı zım e ı ere he etmiyorum. Yarmkı JJl "' ıı~. kivc mektebi mezunların~ .rn o- ır .. ı• ırıncr ar ccmı:rc azasrn :.ı ır. a ar w ı -.a5w 'lı ~ın 
~ılmaktadır. d b .. ı· k. hizmet için bı·r· a'· nı·sbctı·nde Ye- ızs.ya dag1tılacakt1r. ıstanbulun güzel man:ıe.ı. Je~ ~l1t,, Iup meşrutiyet dc\·rinin m ilhim an ırı < ıyor 1 : J dıo ı~ '• 

,;_ Diz ına"·avı kendi unlan- rilroiştir. Yalnız hizmetleri biı· Şura, on güı1 kadar sürecek, tahayyül etmek bizi şiOlrJ.,,,i• ~111;: 
-----~---------. bir kısmında bilhassa dahiliye ., ., ·· 1 1 k ı k rı"r , " 

d ı ]b kl b d az 1 1 · · k "'ncumen ere ayn ara ça I§aca - he·recanlandırmaktadır. ...,,ı'4, ·~. p nezareti hususi kalem murı .. r- mız an yaparız, ıa u u ay- sene en o an ar ıçın ne a- " l 1 .. 

azar Pazartesi lüğUnde maruf bulunan B. Fuad rr bir fabrikacla imal edilecek dar tazminat verilı=>ceği tesbit e- tır. nizi bu heyecanda bir :~~it· '•ı~ı ır1 
il olursa bir hayli masrafa mal o. dilememiş ve bu husus mUnaka- -o- görmekten duyduğum ı .,, ~ 1 16 Temmuz 17 TemD\uz ıyi kalpli, ilim ve irfan sahibi, K • • h t ft h 1 1 l 1 ~ 

28 Cemazil'e.
11

29 Cemazil'E 'çok değerli bir vatandaştı. Vefa- lacaktır. Bu suretle de ekmek !e vekfi.letinden sorulmuştur. tnJn er arn a Ürmet e se fun arını... 19ı, ı 1 ~~1 
72 bızır ~ 73 hııır tı ailesinden başlta kendisini iyi fiyatlarına zam yapmak icap e- o '-olaylıkla bulunabilecek Bu nutuktan sonra teJ'J1~·te' l11,ıt 

1 l t . B l dl . b t İ h" } \' 1 "l" • · · l ••e J'J1i.l .ı1 11lı 
1 1 1 

tanıyan blltUn arkadaşlarını mil- t ece { ır. e e yenın u asav- n ısar ar e~il !nın Memleketimiz için en lllzum- ma merasımı yapı mış y 1,.ıııv ıı 

Vakıtler ~::'.: ~ = lteesslr etmiştir. vurundan vazgeçmesi lbımdır." Dünkü tetkikleri ıu bir ilft.C olan kininin her ta- akiben davetliler haı:1r~ r~' ~ 
GUneş 442 no2 443 904 Bugün öğle vakti cenaze na. ~-~~ Şehrimizde bulım:m gUmruı· :afta kolayca satılmasmı temin büfede izaz edilmiştir. hit ~~, 
Oğıe 1220 4 o 1220 440 mazı Teş••ikiye camiinde kılın · \ı?A~Ulf'a ve inhisarlar vekili Raif Kara için yeni tedbirler alınmakta- Dün temeli atılaııb.:eı'' ~~, 
lkınc:aı 1619 839 1619 841 dıktan sonra Feriköy kabrista- deniz dün inhisarlar umum mu- drr. gazinosunun inşası kısa 1 1'~~ '1~l l 

:~! A ~= ~: ~~:: 1200 
n.mda ailesi mezarlığına defno- albHO>ıne dürlUğUnde meşgul olmuştur. Bu hususta inbisan gene Kı- manda ikmal edilmiş ola~ Je~I ·~ .'.' 

hn Satk 2 29 6 ııo 'Z 31 ! :~ lunacaktır. onu~ n n 11§19 Vekllln reisliğinde bi.ltUn ldarP. zılayda kalmak suretiyle mem- resmi kiişadı önürnuı pi' '~ 
Ailesi erkft.nına en eamlmt ta- u u ~61 mtldUr ve şeflerinin lşUrA.kfyle leket tçlndekl tevzn ve satışı in- Cumhuriyet bayramında ya. 

Türk - Amerikan 

zlyetlerlmizi arzederiz. · bir toplantı daha. yapılmıştır. hisarlar idaresine bırakılmıştır. lacaktır. 



~----~~~~~~~~~~-
0~ aha ti intibaları: 1'5 

. 3 - VAKiT 

1: ··············-···· ......... . 
1~Görüp düşündü~:ç9j . . . ················································. Eto-;, -k~li;}inde 

.;so sene evvel başl ıyan bir Buzveltin • 
mesaıı 

Çıkayım mı? .. 
Çık bakalırnL 

( Baştara/ı l incide) 
\.·nziycti karşısında bu kan:ıati -
mi değiştirmek için hiçbir sebep 

1 
iyada gore Kollejde manastır 

~ hayatı hala devam ediyor 
~lllhrıt .. göremiyorum.,, 
tt Unh crsitc şehrinden dllrdi.• Ili7.lm nesil bu suı·ctlc Altı sayfadan ibaret olan Hul. 

tlett on koUejiııdeJ.."i mii,.n- yeti~tl, fttknt şiııı<li ,·aziyet de- lun beyannamesinde muhariple • 
tiıı tnlzı nnklcclerscın lngi. ~işiyor. J1'ransızca ile bernhcr re gönderilecek silahlara aınbar-

leı·bı 1 · 
hı ye s stemleri hak- ingilizceye de clıt'nımiyct ,.el'ili· go konması us~;lünün kaldırılma 

'to "fikir \eı·mı':' olncağınu yor. )"eni yell':'cn nesil transız- sını Amerika hüki'ımetinin lıangi 
tl<ıı:ı~tı, • cB kadnr lnı;illzt·eyi de konuşa- sebeplerden dolayı istediği izah 
l' n3 ıni ııchrl üzerinde caktır ,.c oku;rncnktır.'' edilmektedir. 
lltt0t ~ı Şnt.Q unun karşısında Benim bu tnr..ıdn 'erdiğim ce- Hull'ün beyannamesi 

)f " Şl'hir<Ur ki Krnl .Al- mp mulı:ıtnhımı pek tatmin et- Vaşington 15 (A.A.) - Hüllün 
'ıırı t lııd nrnfıııdnıı 1440 sc- mcdi. O, tekrar dedi ki: mesajında, Amerika tarafmdan 

111 ... 0 te · · "'lll ~· ı cdilnıiş ola'\ , ·c - Olnbllir. l·'nknt frnnsızca takip edilen harici siyasetın te -
ı... ·ton ı· ı Ih" 'tep \o lcji adı ile anılan l>eynelnıilcl bir dildir. Cenc,·rc- mcltaşının memlekette su un 

lıırJ ile tnıuıuııı';'tır. J.i e de- do milletler ccıniyctin<le mi.izn- ve emniyetin muhafazasından, 
'let 0 olun bu kolleJ hususi kere edilirken hiç bir kimse fn. hukuku düvelin ve beynelmilel 

bt bl)o hleii esesi olnıakll t,ri:;zc sö7.lcrc <likknt etmiyor. hüsnüniyetin · takviyesinden iba-
1 "lngtltcreııin·yiiksek ida· Herkes ynlnız f.rnn ... ızcn sfülerl ret olduğu kaydedilmektedir. 
it ~ltcr-ı.uıe tııtnn lıii)ilk ılf• liyor!" •·sulh, çok kıymeti, harp, çok 
b:tleıin ekseri~i hemen dn Eton kollcjinc kadın girme::.i Lahribkardır.,, Amerika halkı V<' 

t~Gıt~ıt<lnu yetiştiği için lngi· eniz olmaclr.~ma giiı·c mnnllinılc· hükumeti, sulhün idamcsi husu -
li ıı: hnrntındn miihiın JJir l'ill e\'lcnmc \'nziyctini üğrCll· SUn<laki adilane Ve meşru yardım 

ı~ lzclir. mek istc<lim: hırını esirgememelidir. Haliha -
11drad - l\Iunlllmlcr umumiyetle he- zırdaki tehlikeıi vaziyette bizim 
\ılı .~u Etoıın gitmek l~ln • 

kiir nmhr? gibi sulhperver bir millet, anor -
~ ~<laı·urr~Uyle l>ir lıuc;uk })celim. mal ve nazik şartlar mevcut de-

"e h ~o nlmnk iktiza ccU. - \"aktlle hep hekfar illi. ı~a.. ğilmiş gibi bir sulh ve bitaraflık 
, .. 

11
u ktic;ük kültiir şehrine f ··1.. d k 

" c kat ı;>imdi munlllınlerin iiçtc lıiri siyaseti ormu une ayar.ara 
,1 " Şeyden c,·,·eı sokaı •• f • oın~ e,·Udir." nezaketen gözlcrh:.i kapayıp, ku -

"' ,,~'l;.t:l .. t~n.1
11 hod.form şııpk.nlı l laklarını tıkayamaz. ,. ~ .. .. Ccynhını nl<Jım. Hunı nn nnln-

" ~a .. 
111 

.. l 1 genç mektcıflılcı Bu tehlikeli anda sulh ve bi -,.J• .ıOr clım ki E~on kollcjinin eski ma. 
Y" ı;;,. • Bu kıyafet hun- taraflık m"'"elesı'ne \'e gelecek ~" .,, c ımstır aıı'nnelerl biitiiu <likknt """ f' Ilı ne e\'\'Cl Üçiincii J •>rj 
1 ••tin k \"C gnyrcllc.ı·e rar•mcn yn' n5 yn.· aylar zarfında Amerikanın em -
" 011"... ntıuı m1ihnl~" Oıı- niyet ve menfaatleri üzerinde .ı.. ı 1• .. ııı k \·no;; znman ile , ge,·~cyor. , Onun 

ııı· ~ıeı, •. , _c_ · tchc malı u rcs- yapacai!ı tesirlere büyu'"k bir e -" ic,:in belki bir giin ~dcc<'k hu ~ 
~ Cıtı.a lllnlfol'nrn ı olnrnk mektebe kız tnlchc <le lmbııl hemmiyet atfetmek lazımdır. Ka-

OIJeJ 
0 unnıu.,,tur. e<lllfccktir. haatime göre, bu mesele, büyük 

,~ llıı(l 1 biıın ı c"ki bir ına.nas bır· dikkat ve itina ile tekik edil-
lıt l'ıy (Devam ediyor) y#_ J(l0 or. linkikat hnhle lıu meli ve manasız, bir teehhüre 

J ~ ~lloı.ul nıı tnlelıcler blrta- meydan verilmeden hükumetçe 

• b' ~tlt_ ~ tır u ullerlnc ı·lnyct Deniz hamamların- bir karara bağlanmalıdır.,, 1 ı tl!t lıırll l:huriyetimlc<llr kfelıu Hullün mesajında silahlara ko 

ıf a;l4tta: :oınrn aıuz.e<lcccğim da ahlak zabıtası nacak ambargo hükmüntin kaldı-
~ t~l<! !l nşılncaktır. rılması istenmekle ve şöyle deni! 
~' blnn .. ıntı ilk girdiği- ... r'lJri!tarafı 1 iiıt!We) ~ektedir: 
~!!le ı 11 hizı ıniiessesenin en kunctlendirilıuelldir. Ak::-1 tak- 'Bu hüküm ibkasını isteyenler, 
,~ 'bla~rc t\miıi sıfntı l\e llirdc bundnn znbıtanın iizerlnc btı memleketin bu suretle harbe 
~•lı bı· .. l•ana kı.,·nfetli \"C il'i .. k · lf · ı s'u'ru"klenmı'yecegıw·ne ı'nananlar -, ~- clu:;;en ' 811Ull1 \'ftZ e:-0111 rapııtn. 

~·ı~ il Znt oldu: Un :1.at e~kl llığı, ynhnt ynpnmndı~ı monn::.ı dır. Bunlar, bu şekilde hareket 
~~a .. ,a.,."kili J,or<l Snlisbnri. nııla';'ılır. etmekle Amerika efkarı umumi -

l\cQ ~ı~:ı lıniş. Progrnm mu- l"arzediııiz ki giiniin herhnn- yesini bu yanlış ve manlıksız. hül 
\.. tl.'kuı. le YC'ıneğ"ini koll<.-jdc gi biı· santiıulc e,·inlz.ln en mah- yaya inandırmak istiyorlar. ~lan 
~~ıı · • Mektebe gcl<liğhni:ı ı·em l>ir klise:siııdc allcniz efmclı tıksız, diyoruz. çUnkü şimdi si • 

~()~ llat 1ııre gelmiş oldui'.,•·un- ile birlikte. oturuyorsunuz. nu lah, cephane \'esair harp malze-
~. l'tıcn yemek alonuna "ırada sokaktnn ~eçen yabancı mesi ticareti memnu olmakla bc-

11... ~il.' Geniş snloıı<la hcnii7. bir nd..nmm pencerenize tırman· raber harp için bunlar kadar lL 
l)f.lcr"

111
i bitirmemiş olan ılıii,·uu, bn-;ını içeriye sokmıt~n zım olan diğer maddelerin tica • 

il lı arıt ındnn geçC'ı·C'k ev- <:ntı~tığını, hu ~uretlc nilcnizln reti devam edebilecektir. 
'ot llıu·ınnınış bııhınnn of- ,.e e,·iııizhı mahremiyetine tC'(':l· • Hull, b_undan.~nra e.'"'·.elce ~.av 
~ 11"<lıık, t ld - f k re tı. • ,·üz ettlğjni gfüiiyor~unuz. nu sıye ~ mı§ o ugu ve ı rı~e go 

' r. · A 'k .. k'" ld ka -~ti ..,nzctecileri J.,onllrayn tnı~..ı:<la miitecn,·izane bir hnı·ekct mcrı ayı mum un ° ugu 
'~ ... ~~e11 hir1ikte dknt edil mi~ mazur görlilehilir ıııi? nu se- dar harbe sürüklemekten koruya 
L " tJ • • • cak olan bitaraflık pro'.!Tamının ~Qltl:oı c gitmiş ohluklaı·ı f · kıldc ynknlıumJl hcl'lıangl bh· • 0 

...,,~ \ıe c l'f'ı·lcri kadınlar '<' kimsenin derhal polis nınrıretl- altı noktasından bahsederek am-
w ltq " ı,· • bargonun kalclırılm::.sını istemek b•' lı\ •r tlrada ziynrct edi- le tntnlarnk mc:-ohut suçlar hu- ' 

~ t. fııl' '"<ı lıcr tnraftn kn<lın, er- kiminin hnzurııı;n sc\"kcdllınesl tedir. 
1 

d 
'h llı·n ı I\lezkOr 6 nokta şun ar ır: 

tıııı ~ıl' l n oturuyor, lcnhın. kap etmez mi'? Itikrimizcc d'9 
c.ıı• \ı.lif.ıfrndn yemek , .f,·or: içi- ıiiz hanınmlnrındn ka.dmlnr:• 1 - Amerika \'apurlarmm 
I" 'I: li " " harp mıntakalnrma girmelerinin 

\~e·•·, ~lbuki Eton kollejinc tahsb. •tlilcn knpnh yerlere her-
" ı. 1 . 1 . k'I 1 t .. t 1 menedilmesi, 

'
ı,1,111 ... ı;;nılın Iıcıı beraber ,..it- mngı ur se ·ı c c <'t'anız e me.: A "k "t b h ' ,.. · ~ 2 - merı a c aasınm arp .,, ı 1 ~ ., !.,'lıınıız halde hıı!'ndn 'mmlnn farklı hir scy clc~ildlr. 

1 
d 1 .. 

•· .. ıtı ' mmtaka arın an geçme erının .,} ,,_ \ ı... Oııuıın n-ln-rkcıı ilk Oıınn kin <lcnl7. hnmnml:u·ı hıı- d" d"l . 
r "4k ·.. ,.. • tah ıt e ı mesı, 
ı.:t la .... 4 ,,. •ısuıün cıcrrı mis olılıı- lunan ;rcrl<'r<le nmumı iulitp 

3 
M h . d 1 tl ·· 

"' "" '!IOl°f .. "" • .. • - u arıp eve ere gon • 
CL- 'I ttı.,.,_ ~ltk nurn.dn ka<lm- mefhumu ile telifi knbil olmn· d .1 k •t t ruf ., 11:,..,., . • .. .. erı ece eşyaya aı arasar 
el ~ "~ı. erden nrrılnrnk onlar ,·an n\·gunsuz yuzı~·etlc'rın onıı- tl . . b• lıcıların na 

'il l\~:ı.. • · sene erının ecne ı a -dl ~~ . lercı~n n1-rı bir , ·erde ne ~eçilmeliılir. d d'lm . 
. ~t or · " ASI'\I l'~ mına evre ı esı, . 

~ı' rı"1:! 1 ı·nsı hazırlnnınıo;: bulu · · · 4 _Kredi ve istikraz akdi hak 
lı 1, 

tl~'. ~,;11 1111 11 italyanll!-rın tekzip kındaki mevcut kanunların ib • 
J ~ hı111 Phchini hir<lenlıirc kası, 

~ >aııı.'1•k. 1\lf'~el' Eton kolle. ettikleri haberler 5 _ Muharjplerin menfaatine 
fı ,, ••ı:t i 

~ l'ıtıı • cı·k k t~ehe •ı~nhul Berlin, 15 (A.A.) - Stcfan olarak Amerikada toplanacak 
~I .~: \'e hurncln f!k•ıyaıı njansı bildiriyor: ianelerin bir nizama bağlMUilası, 

tıı~ J nııınrma ı.nrıııı oln- Pariste Tcmps gazetesinde tn- 6 _ Silah ve C;ephane ihracatı 
1

l~lf!hı., kim enin gipnc"lnı• tlşar ederek İtalyan to!}rağındtı. için verilen ruhsatnameler hak -
lı.ııı~ Cllilıııczıııis. lfollf'j<' bazı Alınan harek~tınflan, Tir- kında şimdi tatbik edilen usulün 
~f Olr • 
~ it 11 ltı bu f'skl ıııaııastıı yeste limanında Alınanyayn l.ıir ibknsı. 
t ' ( llctı G : ". e ınuhnfnzn celili- :;crbest liman terkinden ve ran . Hull, uzun tetkikler neticesın-
"llf~"-0 dinin adliye nezaretine tayini- de hazırlanan programın muhtc. 
~ tı-4 n Jnnımcln otıırnn kol- nin bunlardan ileri g<>ldiğinden mel bir harp zuhurunda Ameri -· 
l\ıl'., 11 •zen Hğrctmeni idi bahs'eden manasız haberler Uze- kanın sürüklenmesine mani ola -

1~1t: r llrn nıdrı lııgilizccdeıı rlne neşredilen Alınan notııt~·ıcak en iyi bir fvrmlil olduğu ka· 
~tı~ .. l'ıııısız<·a dilinin konn- ela, bu knbll gUllinç yalnnlar naatindedir. 
'"i•tıııı. r1 ~I ' dlkknt etmiş: şiddetle recJdr•dilmcktc Ye hu Bu suretle şimdiki kanunun ye 
-~ ~ ..... f""l •. •> llrklcr hemen h<'plnb kab11 yalanlarla 1talynn - Al- rinc çok daha gen.iş ve ıı ı ım -
ı; ·ea h·ı· ı · .. .. taı. 1 •rorsunuz." man dostluğunun vasfı o ntı kanları ha\'i ve göriınu~e gorc, 

l;, yUksek samimilik Jıa\'asını boza- her türlü hadiseyi uzaklaştıra • 
~lı- 111:t, 'l'iirkiye<le \'Rktlylc c:ıccckl('rfni nncak budalaların cak mahiyette yeni hükümler i· 
·ı.1\,1 "de ccnchl cllli olarak znnncdcbil<'ccğl bildirilmektc- ı karnesi teklif edilmektedir. 

<' fı ·nn<;ıçca;rn mel ki , e• dlr. , Bu hükümler, şimdiki kanun • 

dan ziyade harbi güçleştirmekte 
ve memleketi sıkı bir bitaraflık 
çerçevesi içinde muhafaza et -
mekle beraber ır.ümkün olduğu 
kadar Amerikanın harbe sürük -
lenmesi tehlikesini azaltmakta -
ılır. 

Mesaj, şöyle devam etmekte • 
dir: 

"Halihazırdaki vahim şartlar 

altında sulh, dünyanın birkaç 
noktasında tehdit edilmekte oldu 
ğundan kökleşmiş olan kanatime 
göre, memleketin bir harbe sü • 
rüklcnmesine mani olmak için 
milletimiz Amerikanın ananevi 
siyasetile kabili telif olan her 
türlü nufuzunu kullanmalıdır. 

Dünya harbi imkanlarını güçleş
tirmek yolunda atılacak ilk a · 
dım budur. 

Hükümetin de vazifesi budur. 
Fakat bazı kimseler bunu takdir 
edemiyorlar. Hepimiz ayrı ayrı 

bilmeliyiz ki, umumi bir harbin 
patlaması, Amerikanın karşılaş

tığı tehlikeleri çoğaltır. Bu nok
tayı herkesin bilmesi lazımdır. 

Hul, şöyle devam etmektedir: 

Hükumetin teklif ettiği kanun 
hukukudüvel kaidelerine olduğu 
kadar Amerikanın 150 seneden • 
t-eri takip ettiği siyasete de uy
gundur. Hükumetin maksadı, mu 
ayyen bir ecne"oi devlete yardım 
etmek veyahut zarar vermek ol-

Polis enstitüsü 
Mezunlar için merasim 

pazartesi yapılıyor 
Aııknra, 15 (Husust) - ÖnU

ııılizd e ki pazartesi gUn U polis 
e nstlı UsUnde bu devre mezunla
rının rllplom:ı. tcv.zl merasimi ya. 
pılacaktır. Merasimde Dahlliy~ 
Vekllinin bir nutuk ,söylemesi 
ihtimali vardır. 

--<>-
Gazeteciler, Birliğe 

kaydolunacak 
Ankara, 15 ( Husust) - Tür 

mmtaknları 

bugün resmen faaliyete s-cçmi~ 

bulunmaktadır. idare meclis\. 
mıntnkaların fanllyct şekllleri

ne ait tamimler göndermiştir. 

Ga7.eteciler bir ay içinde Birliğe 
kayıt ile nıilkcllef bulunmaktn 
dırlar. 

---<>-

Bilecik Valisi 
Ankara, 15 (IIusust) - Tiile

dk Valisi Ali nıza. Oskay ynş1 
dolayısiyle tekaüde se\'kcdllmlş
tir. 

-0-

lktısat Vekilinin 
tetkikatı 

Zonguldak, 1 ı; ( A.A.) 
lktısat Vekili Hiisnü Çakrr 
dün Üzülmez mıntakasında~i 
maden ocaklarını ve sanayi le
siı;atını, amele evlerini tetkik 
etmiş ve şereflerine dün akşam 
bir ziyafet verilmiştir. 

lktısat Vekilimiz bugün de 
tetkiklerine devam etmişlerdir. 

--o-

Nafia Vekili Çankırıda 
Çankırı 15 (A.A.) - Nafıa 

Yckillmiz Zonguldnlt \'e !neho
luda tetkiklerini bitirerek bu
gtln öğle Uzcri şehrimizi şerd

lendlrmiş ve memurlarla hnlk 
tarafından hararetle karşılan

mıştır. \'ekil öğle yemeğini Par
tide yedikten scnra Ankarnyrı 

doğru yollarına devam etmiş n 
memurlar ve kalabnlİk halk küt
lesi tnrafmclnn teşyi cclilmlştir. 

saydı, umumi lıir harbin patla · Halk umsıııılu ~ci~ lwıi r lıi r 
masına mani olmak için anane· ma:-oal ,uı·ıl.ır. Biı· C\iu ılın :um
vi siyasetinin çerçevesi içınde se ılaıı il.iılı.ı lıirılc: 
nelerden beri israrla elinden gel<> ı - Çıtrnyıııı rııı '? •• 

ni yapmnğa uğr:ı.şmazdı. . Diye 1..orkıııı <; hlr ses rn~! .- \ l' 

Yapılan propaganda sıJahlara i':'ltcııl<'riıı iitlel'i kopaı·nıı -;- . r;ı· l · 

ambargo koymak usulünün tcrkP. leliklo o tel insiz eHlcıı lıir\:o\: 
dilmesi, hükümetin snlfıhiyctıni t.:oı·kıı kul'haıılnrmm t•c.·ırn~t>"i 
'lrttırac:tk ve ibkası. bu sallı.hi • c.;ıkmı~. :\ilıa.) et ııcl.: ~ li r c : J i h l r 
vetleri tahdit edeceği hissını nşı- :ı.dnm, hıc:ıığıı\ı c:ckcrck: 
ınmıştır. - Çıkayım 11111 

Bu teltliflf'rin haki ı olduğunı. rn3 e .,e l<>nl'n du\'nrn: 
inanmak güçtü!'. - fi ele ~ık da bir gih'Cliııı ! 

Amerikan piyasaları bllaistis · Diye lı:ığırıuış \ 'c tlu\uı· ~ ı ·ı-

na dünyanın biitün memleketle - hu·ak lı;indcn şnnf:Jrrr: scd.1 iy

rine açık bulundurulduğu için le nltınlnr ho~nnnıı~ıınş. 
amb:trgonun kaldtrılmasile Rei - Uıı, hence, halkın, ce!.a rc: r 
sicunıhura munzam bir geniş sa- n~rcliğl değerin ifade ldir. f "; l ıı 

lahiyct verilmiş olmaz. Ambargo. lnaııış:ı, rlccl:ınn clokıınaıı turuf. 
nun kaldırılması isteniyor, çün - lan iistiindc lso durmak i:s! cmi
kü ambarg-o askeri kuvvetlerin yonun. 
arttırılmasında başa ge~cn dev - Cıı:;iin, cliinyanın iki yanı tıp-
letlerin elinde bir kozdur.,. kı tc·khı:-lz e\ i nnclırmnktu, ol'll-

Hull, bundan sonra diyor ki: lnrdıtn da iki do hir<lc: 
- ("ıknyım mı'? .. 

lnra henzeycn sesler geliyor. 
.Arada küçiik lıir Cari' \:trı J>u. 

"Bilhassa küçük milletler ken
dilerine silah verebilecek olan A
merika gibi devletlere tabidir • 
ler. Sıkı bir zamanda onlara mü. ,·nr·lnr yerine nntcnler se lc ni-
dafaalan için lazım olan vnsıtn - l·or. l\lnc::nlln gerçek nrnsı~~l:~. da 

1 kt · t• t kl hu knllarlık nyrılık hoş gorulcan \•erme en ım ına e mc c 
hukukudüvel kaidelerine uygun hilir, Fônnırım. .. 
bir tarzda yaşayan sulhe bağlı Her nkc;:nnı, goklcr I.ıpkızıl 
milletleri müdafaadan aciz bir hntılnrla yanıy. her ·abnlı ı.nııh 
hale getirmeğe yardım etmiş 0 • clo!'.,.,1lnrln nçılıyor. Yntnr:~cıı: 

1 - ı·nnn kn·nmct kopar nrtıl~ ! 
uruz.,, • 

Diyonız. Yıllnrdanbcrl, bu i~-

kenceyl çeke c;:eke bıktık . .:Vzı· 

Payas - ·ı k e de mızın tadı kn<>tt. Y:ısamnk ZC\'• s n run klnJ unuttuk.. Biitii.11 ıliiıı~ ~"la 
hattın teslimi icin 

bir heyet teşekkül etti 

IJir "medeni c;;nlışınnlnr tnt ili'' 
,·nr. 

Jiim c, hnlls snnnt, mnll:ı' • 
Ankara, 1:; (Husust) - P:ı.- lllm, kntıo;;ıkc::ız fen (lC';'htlle <le · 

yaı.:ı - Jskcnrlerun hattrnm tesli- ~il. fülelıiyntı, ilmi, fenni lw{I 
mi için hl rheyct teşekkUl etnı!ş- bu kötli ruhun n., nkl:ın h:ılln ro 

tir. Demir l'Olhırı Jclareslnln Pa- koyduk, Alintcrl ne mc.ı~nıcı'\! • 

ristcn nlncaf;ı teslim emrini mU- hlr ynrntış eseri doğurııınk, 111' 

teakıp heyet Hat: = ·:ı hareket e- t,oprnkta nltın L:r hnşnk yetişti !'· 

dcccl•tlr. mek, ne hu ,·nrrı hir saadet çi

Kont Ciano 
ispanyada 

General Franko ile 
görüştü 

çcı:,'1 nc;:tırmak için kull:ırıılı~·c•ı" 

Biitiin iıısnnlık giiciinün tliil. ı:ı. 

c~iij:.rii kiir kııy11; ın:ıhnı·cht>•liı. 

Vo ne yazık. ki ciliim uçurumu 
hlr tiirlii <lohıı:ıyor. 

Ilıılılnrclnki fırtına, ha7lnrtln
kl deli poyrnT. blrk:: -;: gün ılin ... c 
ele, bir gece gene: 

Kont Clııno \'e maiyeti dUn sa- - Çıknyım mı? 
hah \'lttorıa·,·a hareket etlere\< Ternncslylc ortalık hlri!ılıinc 
saat 11 de m.UvasalAt etmiş ve giriyor. Iliit iin. \liinya, min:ırc~ c 
oradan tayyare ile Mndrite git- c;ıJrnn hlrlrnç clr.linln J><'şlnc düş· 
ıniştlr. müş. Jllidlsclcr, onu dibinclcn 

ı l
kcsecck snrhos felsefesini 1'ek-

lta1ya IInriciye Nazırı span- li 111 · 
. yor ı: ) . 

yol • de\'let rcısiyle görUşmUş- nnknlım, ne nıkıt bıçak ke-

tlir. · ıniğo dnynn:H·nk ve: 
Franko - Ciano görUşmclerin- _ Çık btıkntım! 

den sonra neşredilen resmt teb- Diyeceğiz. 

liğ1n metni şudur: Jlnkl•ı Siihn GEZGl:'\' 

Faşist Harir.iye Nnzırı Kont 
Ciano'nun de\'let şefi \'C İspanyol 

hllkiımetı ile ynptığı görlişme-

Amerikada işlerinden 
çıkarılanlar 

ıcr snnsındn llti mcm le keti clo6-
. Nevyor,k, 15 (A.A.) - A~ 

rnılnn doğrııyıt veyn hıh·nsıta a- 'k f ı "k 1 d 
merı an tayyare a 1n a nrın a 

10.lcadar eden hUıliıı meseleler I b"" .. b' · · ı · 
• 

1 
ça ışan ulun ecne ı ışçı erme 

tetkik edllmlştır. Ilu tetkik, A.- . 'h · ) J 
yenı ı tırn nrm sırrını mu ın-

mnnya ile hlrli!cll' gösterilen de- faza etmek için yol verilmek
lillerle çözUlmcz bir surette bağ- tedir. 
lanmış olan lld millet arasında- Elde edilen malUmata g öre 
ki mllnnsebctlerin \'nsfını teşldl yeni tayyarelere konan motör
c<len açıklık ,-e itimat içerisinde lerin kuvveti mevcut en iyi 
ccrcynn eylemiştir. nu mUnnsC'- tayyarelerin motörlerine nis
betler son trznhllrlcrinl dU~e- betle yüzde 25 fazladır. Avcı 
nln ve faşist ltalynnın mllıncssll- tayyareleri 375 mil si.iratle u
lerlne knrşı _ gösterilen c;ol{ hn- "abileceklerdir. Hakiki hava 
raret!i knbulde ve Franlto ile kaleleri olan bomhardımnn tn'ı 
Ciano tnrnfındnn teati edilen yarelerinin siirnti ise 300 mil-
nutuklnrcln bulmuştur. dir. 

Noktn1 nnz:ır1nr "'e tekliner -o--
'lzcrlndc tnm bir tesanüt mU~ıı.- İtalya - Maca:.·istan 
hacle \'c teshil edilmiş \'e ltnlyn beyninde1d mua~1edelcr 
ile tspanyn arnııınr1a mevcut bu- Arnavu~luğa da te~mil 
lnnnn ve Anupa politikasında 
ınllshl"t bir ı::ım:ck olnn clostlu- ediliyor 
ğun Mussolini YP Franlrn tarn- Roma, 15 (A.o\.) - ltaly 1 

Bcneş Londraya geliyor fındnn iki mC'mlekC't neflne ola- ile Macaristan arasındaki iktı-
1.Qndra, 15 (A.A.) - Geçen rak lstihclnf !'dilen ı;nyelcre sadi münasebetleri tanzim e<l"."I 

şubattanbcri Amcrllrnda hulu- tamamen tckablll cdelıllm"sl 1 muahede ve muknvell'1erjn A -
nan nenes. salı gUnU Londrn- çin mevcut lşlıirliğinln inklı;:ıfınavutluğa teşmiline dair bir iti. 
ya gelecektir. • ettirilmesi kararlaştırılmıştır. 15fname imza edilmiştir. 
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Manisadan röportajlar: •VAK11 
ABONE fAHIF~I 

Mtmlektl jJttll 
Jıı• !rinde 

Aylık 95 

Yeni Vali Faik Türel 
ile bir mülakat 

Manisanın elektrik, su ve diğer imar 
ihtiyaçları pek yakında halledılecek 

- Demek, doğurmak için bu 
zamanı seçtin ha !.. 

........................................ :J aylık 
Ü ll}lık 

1 yıllık 

:lGO 
475 
900 

1~ 
c2S ' 
s:ıo ' 
ıOOo 

Kadın metanetle cevap verıdi: 
- Bu sefer ehemmiyet( yok. 

Vazaını j Çevnren 
forıfeden l\ııJkaO ~ 

Asıl güçlük ilkinde idi. 
'JJ,~ N~~;;t'~'~'~k:nnan i 1 b r ah i m H oy l 1 

13 ,....,___,.,._._........,Jı 
d0 

için ayda otuz kurtıŞ 

Posta bırlığine girmeyen 

Manisa, (Hususi) - Manisa • ı kıpırdatacak bir rüzgarın yaprak 
nın. yeni valisi Bay Faik Türel'li !ardaki hışırtısı bfle yok. Sıcak 

makamında ziyaret ettim. Beni ve kurak... Böyle ~erde bir 
sıcak bir alaka ve nezaketle ka. şehrin kanı sudur; b u! .. 
bul etti. Vilayete gelnteden önce, Vali söylüyor: 
idare hayatındaki kabiliyeti hak.. - Medeni bir şehir, ineden.i bir 

Vang Lung, ikinci çocuğun, a· 
nasmm karnında büyüyerek vü· 
cudünü şişirdiğini farkettiği gün· 
den başlayarak sonbaharda do
ğum vakti yaklaşıp da, kadının 

bir sabah çapasınr bırakarak eve 
süzüldüğü ane kal:lar, hakkında 

karısiyle başka biç bir şey konuş· 
madı. 

kında methini ışittiğim Faik: TiL cemiyet, her halde bol suya çok 
relin yüzünde ağırbaşlı ve tecrü. muhtaçtır. Şimdiye kadar bu şeh. 
beli bir idare adamı izleri gör - rin suyunu çoğa!tnı.ak için bir 
düm. Lutf i Kırdar ve Osman Şa... ç"k tetkikler yapılmış. Lak' . Gete:ek .. ~avrunun ~ ~afmı . etme· 
hinbaş gibi iki enerjik adamdan beklenen netice alınamamış. H t c!ı. Ogun ogle yemegıne bıle eve 
boşalan Manisa valilik makamı. len devanı eden bu etütleri t ·~ 'gitmedi. Zira gök, frrtına bulut· 
nm, aradığı idareciyi tekrar bul. kem.mili ettireceğiz. Ve işlerin e. lariyle dolu idi: Yüklü i.di. Pi
muş olduğu anlaşılıyor. saslı bir plana istin:ı.t ettrilmesi. rinçleri de olmuş, demet halinde 

Faik Türel, resen idare amir. ne ehemmiyet ve.receğiz. Etüt so. toplanılmak üzere toprağa küme
liğini kademe kademe yapmış, nu ele alınacak netice~:i iş planı- lenmişlerdi. Akşama doğru, gü· 
sonra mülkiye müfettişliklerin _ mwn ön safına alacağız.,, neş battığı sırada, kadın vücudü 
de bulun.muş, daha sonra da Da_ İstasyondan hükllınet konağı. yassilaşmıJ, yorgun fakat yüzü 
hiliye Vekfilet i mahalli idareler na gelirken bir takım yeni ve kü. sakin ve metin bir halde yanma 
umum müdürlüğünü senelerce ifa bik binalar gözüme çarpmıştı. dön.dil. Vang Lung'un içinden ka· 
eylemiş, bir çok imtihanlardan Bunlardan bilhu.ssa s on derece rısına: 
geçmiş kıymotli bir validir. O • cazip olan parti, halkevi, kitap _ - Bugünlük yeter. Git yat!.. 
nun şuurlu idaresinde Ma.nisanm saray ve klüp b:mrtarile henüz in Demek geçti. Fakat yorulan, bit
yıpramnaz bir hüviyet elde ede. şaatı bitmemiş olan s inema bina. kin bir hale gelen vücudünün ağ· 
ceğine muhakkak nazarne• ba - sı, Manisaya bamb~ka bir çeh. rıması onu zalimleştirdi, ve kendi 
kıl.ma.ktadrr. r~ vermişler. Sonra, tretuvarlı kendisine: 

Bay Türel ile şöyle konuştuk: geniş asfalt ve parkeli caddeler, - Karım çocuk doğurmakla 
- Manisayı ~aha evvel gör • çocuk bahçesi, istasyon altında ne kadar yoruldu ise, ben de bü· 

müşm.U idiniz? stadyom, memleket hastanesi ve tün gün çalışarak aym !derecede 
Yıllardanberi halk i~leri içinde saire gösteriyor ki Lutfi Kırdar, }'Orulmuş sayılmm ... Dedi, ve sa· 

didinen yeni Manisa valisinin yepyeni, modern bir şehir kur • <lece orağmm darbeleri arasrnch 
çizgilerle dolu alnı kırıştı; gözle. mak azmi ile çalışmış. Bunlar • soruverdi : 
rini hafifçe küçülterek uzak bir dan başka, gözümüzün önünde, - Kız mı, oğlan mı? .. 
maziyi görlir gibi biraz durdu ve su kıtlığına rağmen, ağaçlandı _ Kadın ıükQnetle cevap verdi: 
sonra: rılmış bir şehir duruyor. Yeni va. - Bir oğlumuz daha oldu. 

- Evet, dedi; 1340 senesinde li bunlar için acaba; ne düşünüyor. Başka bir şey konuşmadılar. 
Izmirde mülkiye müfettişi iken Merak ettim ve sordum: Fakat Vang Lung sevinmişti. Ve 
Manisanm yanık çehresini bir de. -Arkadaşım LQtfi Kııldar çok durmadan eğilip kalkma, kenl:lisi-
fa. görmüştüm. çalışmıştır, dedi. Fakat her ida. ne daha az yorucu gibi geldi, ay, 

Gözlerinde, ManisanIDı eski ha. recinin kendisine göre takip e. bir mor bulut tabakasının üstün· 
rap halini tekrar görür gibi do. deceği bir metot vardır. Ultfi den yükselinceye kadar çalııma· 
mık bir ışık parlayıp söndü. ~rm J14anisay8r J!ediy~ e~tiği ya devam ederek işlerini bitirdi-

- Hatta, mülhakatmı da va.. eserleri vikaye, yanda bıraktık • ler ve evlerine döndüler. · 
zifeten dolaşmıştım. larmı itmam etmek benim de va. Vang Lung yemeğini yedikten, 

- Yeni vazifenize başlıyalı an- zifemd.ir. Ancak, ben, ilk önce ve güneşten yannu§ vücudünü se· 
cak beş on gün olduğu için, zan. Manıisa şehrinin "imar planı,, nı rin su ile yıkadıktan, ağzını da 
netlerim. ki mülhakatı, henüz, yaptırmanın gerekli olduğuna çayla çalkaladıktan sonra, ikinci 
şimdiki halile görmemişsinizdir? kaniim. En mübrem ihtiyaç ben. oğlunu görmek üzere odaya gir<li. 

Sert bir baş hareketi yaptı: ce budur. Ve bunu süratle intaç O·lan yemeği pişirdikten sonra 
- ~zdim. etmek, ondan sonra imar hare. yatağa uzanmış, çocuğu da yanın· 
- Öyle tahmin ediyorum ki ketine girişmek istiyorum. Akhi. da idi. 

gemiğiniz yerler, hat güzerga • sar şehri müstesna, diğer kaza • Bu şişman uslu bir çocuktu. 
hında olan kazalardır. ıarm hiç birisinde imar planı Fakat ilkleri kadar büyük doğ· 

Gülümseyerek: yoktur. MUlhakatı tamamen ge- mamıştr. Vang Lung ona baktı. 
- Bilakis, dedi. Iç tarafta ka - zip inceledikten sonra umumi Sonra memnun bir halde orta o-

lan kazalarda; Gördes, Demirci, b"" · ı k ümk.. 1 !daya döndü. ikinci bir oğlu ol-
Kula. kazalarında dolı:ı Qtıİn. Bu • unyeyı an sına m un ° a -""'°" caktır. Onu müt.akip bazı dü • muştu. Artık her sene bir başka· 
günlerde de hat üzerindeki kaza. şüncelerim vardır. Şimdilik yeni 
la.ra gitmek a:zu.:unda~ . bir fenni mezbaha yapmak üzere. 

sı dünyaya gelecekti. Her sene 
kırmızı yumurtaya l:lzum yoktu. 
Birinci sene yapılmıştr. Yeterdi. 
Her sene oğlu oluyordu. Ev be· 
reketle dolmuştu. Bu kadın da 
kendisine uğurdan, bereketten 
başka bir şey gc.tirmc;miıti. s ı; 1' • 

Babasına seslendi: 
"' - O-lan artik yen'i oor toro· ' 

mmla yatacak. Onun için büyüğ;.i 
senin yatağına koyacağrz, dedi. • 

ihtiyar adam sevinl:H. Uzun za· 
mandanberi.dir, toronunun yata· 
ğmda yatmasını, onun yeni yeni 
yetişen körpe kemikleri ve kaniy· 
le buz kesmiş, köhne vücudünü, 
etini ısıtmasrnı arzulayordu ama, 
çocuk annesinden bir türlü ayrıl
mak istemiyordu. 

Oğlan, daha bebek olduğu için 
yürümesini beceremiyerek, yere 
sıkı basamryarak sallana sallana 
odaya girip de anasının yanın::k 

Bu sırada ıçenye daıre a.m.iı'- . 

!erinden biri girdi. Valinin bu yız.- !ki senedenberi yapılmakta Şikayetler ve temenniler: 
zatla bir müddet konuşmasını 1 M . "Ü ·· B . . . ... o an anısanm zum ayra • 
müteakıp sesındeki tathlıgm kay . . d" .. u ., 

. ... . . h' ttim A mı,, ıçm ne uşun yorsunuz . 
boluverdigını ısse . vrupa- . . 
d etirtilecek mütehassıslar ü. - Bu mesele Manısanın iktı -
~ gd k uşul yordu Konuş • sadi inkişafına hizmet edecek gil. 

Bütün bir semt bir derenin 
femizlenmesini beklerken 

zerm e on u . bul 1 da b' . dir Bö 1 1 
ha li uzadı. Aylardanberi ge. T.el uş ar n ın · Ye 

~~k istenildiği halde bir tür. güT.el bir buluşu. t:akip etmekten V l t k • t k 
lü gelemiyen ve şehrin bol ışığa. zevk duyarm: .. ~ızım zayıf tar~. na am lŞ a l ara 1 
kavuşmasını sekteleyen bu mü • la.rımızdan bırısı de mahsullerı • f 
teha.ssıs işini, daire amiri odayı mizi ve dolayısile kendimizi da - d b ? 
~i~.edince validen anlamak iste • hile ve harice tanmınamakhğı - u as l ne gap ıyor. 

mızdır. Manisanrn nefis ve ser. 
vet kaynağı!· üzümlerini niçin bü-

ııı 

"atan yeni çocuğa gözlerini dikti, 
.,,e -Ourgun, ciddi gözleriyle yeri· 

ayda yetmiş be~er kurut 
rııedilır. 

~b6ne knyJırıı bılıJi!'C11 

•up ve telgrat ücretınl, ~· 
tı8P 

p~ı rasın 111 posta ve)'ıt 11 - . l r• ııe yollaınıı ucrelıoı H :ı " 
terıııe alır. 

I iirki11tnin htt posta mtrJ .,,,,. 
VAK/la abone 11a- ~ 
Adres değışurme uc 

25 Luruşıur. 

fLAN 0CHE1·ı..efll 
sııııt 

ficaret llllnlarının 1011 ~ıııırı !!Ondan itibaren 1 rd# 
tnlıırında 40; iç sayrııl~ dl 
ırnruş; dördüncü ssY •,, 
•kıncı ve üçüncüde 2; tıı~ 
t; başlık yanı kesıııece 
dır. • Büyük, çok devarnll• .pt_ 
renkli ilAn verenlere • 1 
ındirmeler y:ır>ılır. HeSlll 
rıo santim ·sat ı rı 30 ı.ıı 

rıo.HI MAHiYETTE o~ 
KOÇCK lı.A.SI-" 

Uır defa 30, iki defıı5; ff 
defası 65, dört defa~• 1 

derası 100 kuruştur . Cç 
ıl11n verenlerin bir ıJefll~~ 
vadır. Dört satırı geçen 1

1
,, 

raıla satırları beş kurııt 
sap edilir. 

d 
\/akıl hem doğrudan _... 

1 ıırr ya ken<.lı ıdare ycrını e, 1 
kara caddesinde \'ak•1 

altında KE~tALEUUl!'J 
lliln Bürosu eliyle ıı~o 
eder. (Büronun telefonıı: 

ne başkasmm geldiğini ıezince, l:tl••••••·~~~ 
büyük babasımn yatağına yatırı!· _.,•••• 
masıru buysuzlanmadan kabul • 
etti. 

Hasatlar yine bereketll oldu. 
..Fi ·:t~ rtıtt• • ~ı: •l\l ' • 

Vang "Lung mlilisuıünu satarak 
gümüş> ~1a.Pa:1 t~ iitıf;ı... Ve yintrbu 
parayı deliğe sakladı. 

Hvanglartian aldığı topraktan 
topladrğı pirinçler, kendi pirinç 
tarlalarından aldığı mahsul.den iki 
nıisli fazla çıktı. Oranm toprağr 
ıslaktı. Zengindi, ve orada pirinç, 
istenilmiyen yerde biten sazlar gi· 

bi yetişiyordu. Artık herkes d~ ill••••••• 
bu toprağın Vang Lung'a ait ol---------~-

duğunu öğrenmişti. 

Köyünde ode onu, reis yapmak 
hususunda görüşmeler oluyordu. 

Bugünden itibaren 
pıdaki Bayrampaşa e 
da Çılgın Cazla faaliY'et 

, cektir. Her akşam Çd~.ıı 
Bu sıralarda, Vang Lung un at 6 dan 1l e kadar ae11ıv 

-7-

amcasr, delikanlının önceden §Üp· kt" 

1 
· · · b 1 b l"' k ce ır. helendiğı gıbı, aş arma e a e- _ _ ___ _ 

silmeğe başladı. Amcası, Vang ••••••mnı:m•...,..-

~;~f.'un babasrrlm küçük karde- Alemdar sınertl 
Kendisine ve ailesine kafi de

t ecede yiyecek bulamadığı takdir· 
:le, aradaki akrabalığa güvenerek, 

Sinyorita, 
Racanın hazitı81 

dayanarak, Vang Lung'un eline •mErz:ı;;:mm::ıı7.IJCl:l9....-
bakacaktI. Vang Lung ile babası "'C • h 1A karatıJll .u. 

~ rsen, ay az mas il"' 
fakir oldukları ve az gıda aldık- n k 1 .:ı t tt Yr·zıtl .. . . u o unıaan u u. n> ıı 
lan muddetçe amca aıleslyle ta· rak bir kahkaha atmaktı 
kxm halinde tarlasını bir baştan ö- bir şey yapmadı. 
bür başa eşeleyerek, kazarak, yedi Amcasının karısınııı tO 
çocuğu ile karısr ve kendisini bes· 1 __ k h" b" · hareke. 

.x.ş a ıç ır yen ı 
- Elektrik meselesi! .. Manisa.. 

nm en mühim dertlerinden biri .• 
Bina hazır, makineler hazır, yıal. 
T.eme hazır. Fakat mukaveleye gö 
re ortada bir mütehassıs işi var. 
Bu adamlar gelip makineleri mon. 
te edecekler. Konuştuğumuz me
sele budur. istiyorum ki şu· ka.. 
ranlık Manisa, bol ışıklı gecelere 
bir an evvel kavuşsun. 

Geçen yaz Moda ve Kalamış tarafında gezenler Fenerbahçe 
tün dünya tanımasın!. Bu sene, 

rıhtımına ya.kın bir yerde bir tarak dubasımn aylarca ve hiç bir 
mevsiminde yine Uzilm bayramı 
yapılacaktır. Bunun için bir 

iş yapm.ada.n., durduğunu görmüşlerdir. 
Bu yaz başında belediye mahafilinde çalı~n arkada.star bir 

"program,, ihzar edeceğim. Bil - h be . di . k d b • K 1 ı a r getır ·1er, bu işsız tara u ası, guya a amış ön erine 
hassa neşriyata fazla ehemmiyet 

doğru gelerek Yoğurtçu deresinin ağzını köprüye kadar temızle. 
vereceğiz. Ben lıtanisadaki üzüm 

yecek; bu suretle bir müddet daha geçerse belki kayıkların bile 
bayramından başka, 1926 sene • 

liyecek ka~ar yiyec~k buluyordu. mesini bilmezdi. on1'.t1 ıı 
ı Karısı, yerin.den bıle kıpırdama- derhal makine gibi ııo 
yrp da kulübe odalarını süpürme· b:ı§ladı : ·ıı,1 
yor, çocuklar yüzlerindeki yemek _ Ala.. Peki ama, cıttıl' 
:ı.rtıklannı silmeğe üşeniyorlardr. sını, diiğün masrafı, ve 
Büyüdükleri, hatta evlenecek ça- i.!cretini kim verecek? .. • ,, 
.-.,,·a geldikleri halde, krzlarının da· e 11 

Dert, derdi açar derler: 
- Manisada ışık meselesi ka.. 

dar bir de "su,, derdi olduğunu 
zannediyorum. Bu hususta etüt_ 
ler yaptınız m:? 

jşliyemiyeceği dere bataktan kurtulmuş olacak!.. 
sinde Akhisardıa. açılan tütün 

Bütün civar halkın bu haberden büyük bir memnuniyet dusergisi gibi, tütliıılerimizi daha 
yacağı şüphesizdi. Çünkü Yoğurtçu deresi ve Kalamış ağzı sene

gcniş ölçüde tanıtacak imk8.nla • 
lerdenberi temizlenmemiş, ve bir taraftan da lağım mecralarının 

ra yer verilmesi taraf tanyım. 
Fakat bu işleri ilk önce bu branş boşaldığı. dere tahammül edi.lmez bir koku. neş~e:~e.ğe başlamıştı. 
.. . d Jı!:.'- ' tli ld ~ . Hakıkaten de gazetelerın haber verdıklerı gıbı Fenerbahçe 
uzerın e sa a.uıyc o uguna ı - d d . . ta k d b b ' I k Kal ·· ı · d ·· ·· k 

d v • • t h 1 tetkik e uran ışsız ra u ası ır ara ı amış on erın e gozu -
nan ıgnn mu e ııssıs ara t·· H t • al d b 1 d K ki d ı· ı tt' .... ı . . d u. a ta ç ışmaya a aş a ı. ayı a ora an ge ıp geçen er 

ihtiyrı~larmdan fazla " 
ha hala köy sokaklarında ıdolaş· lanacaklarını bile bile e 
malan, güneşten kararmış kalın kadar toprağr olup da. !.~• 
saçlarım taramamaları, bazı kere· rek, fazla paralariyle bi.11 
lerde erkeklerle bile konuşmaları, terden toprak 
pek ayrp, çirkin kaç~yordu. işte bunları söylemek kola1·~ 
gunun birinde, Vang Lung en eımcan talisiz adarı:ııtı 41. 
b~yük akraba kızını .~~:'le yolde Zaten oldum olasıya ötl:~ 

.. 

Oturduğum koltuktan, hüku • 
met binasının önündeki parkın 

çam ağaçlan görünüyor. Dışarı -
da mutlak bir sükt1n var. Halbu. 
ki, in.san, bu ağaçlık arasından 

bir takım sesler işitmek arzusu. 
na kapılıyor. Ne bileyim ben; bir 
fıskiyedm dökülen damlaların 
~apırtıla.n .• Veyahut kol gibi a . 
kan bir ~a~enin şırıltısı .. 

e ır~bc~ghını. ~ıntl n1eresbın len vke ı nihyet birkaç hafta, yahut birkaç ay sonra istedikleri temizliğE-
ne gı ı ususıye er e aş ama , 
• ., • , i\:avuşacaklarına tekrar memnun oldular. 
lazımdır . Bunlar evvela progra- ı F k t . l h d halk a·· ·· d .. ... ·· ·b· k ad B .. 

b~r e:kekle konuşur ~orunce, ha:r· meti fena açılmış .. Ne. Y 06 
ınyetıne dokundu. Aıle namusuna bahat kendisinde değıl. 

ı sürülen. b~ lek~den o kadar hid· iradesi bu !..(l) baştcal• : 
1 detlendi kı, dogru amcasının ka- mahsul tohum aldığı ye~ it 
nsına gitmek cesaretini kendisin· tohuml~rı toprakta ~urUc;~ 

Fakat, bahçede, çam dallarını 

al al d a a ış er ıç e ın uşun ugu gı ı çı m ı. ugun 
ma mm 1 rr.,, tarak d bas K la ·· ·· d t l J I d ... 

Y .. .. d b 1 te rilbe ı u ma a mış onun e ras ge en er onun ça ışma ıgmı 
uzun en me zu en c ve ·· kl d . N ld ., T k · 1 · k ba k 1 l ad ? gorece er ır. • e o u . aranaca pıs ı ve ta mı {a m ı . 

enerji fışkıran yeni Manisa va • eleler mi grev yaptı? Burası me~hul... Yalnız duba, bir iki ko-
lisinden müsaade dileyerek ayrı. 
Iırken onun miltcva.zr ve sade ha. 
!inde, bir misafiri uğurlayışm en 
temiz ve aamtmt l5meği vardı. ı 

Hıtltlsi Günay 

alık pislik döktiikten sonra bugün tenbel tenbel orada oturuyor!. 
Belediytnin dikkatini çekeriz. Bütün bir mahalle ve dereden ge. 
çerek sandalla denize çıkan bütün bir semt burasının temizlen • 

esini istiyor. • 

de buldu. ve : mıyor ve ottan sazôaıt lı.."" 

1 

- Bana bak teyze, dedi.. Her- ~ey yctismivor.' Hetn de ııe ~~ 
hangi bir erkeğin peşinden gitti· ;arcasm; ciliştığr halde··· ~-..1191 
~i. bu yeğenim gibi kı:zı kim alır? ~ ( Detdf'' 
Uç senedir, gelinlik kız olmuş, itİ"' 

daha hala sokaklarda sürtüyor./ ( 1) Veyahut, Alı.h'° 
Bugün sokakta, bir de baktım id kantır.M 
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TÜRKiYE RADYODIFF{)ZYO:-l l:ı harap oldu. 3 - SelAhattin Pınar 5 - Lötri bey - HicazkAr şarkı - Sa ta kutusu (Ecnebi dillerde). 22.30 
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ihanmt şarkı - Hala yaşıyor. 4 - ın noldu gönül. 6 - Arif bey _ Ilı lüzik (Hıchard Strauss - Violonsel 
Sermel Muhtar ,)antur taksimi. 5 - Xihavent şar- cnzk:"ır şarkı - Aı;ıl ey goncaı sad .onatı). C.:alanlıır: Mesut Cemil ve 

- Türkiye Radyosu - Ankara Radyosu .. ı - Körfezdeki dalgın suya bir bal, :.ıerk. 7 - Acem kürdi şarkı - Bıı Cemal Heşid. 23 Son ajans lınberle-
&eçnu§, akeam yakla -ı de gece yatılmaz. Sabahlara kL DALGA UZU!llLUCU ,; - NeşetkAr - ~fahur ~arkı - Gü. ;efasız yare düşdüm. 8 - Şemsct rl, ziran!, esham, tahvfüit, knıııbi-

h tal 1 d. b n sana 13 Memleket ı.aıı tin Ziya - Hicaı şarkı - Kim RÖrsl yo - nukut borsası (fiyat). 23.20 ............. . . dar uykusuz k&lmaya., as an • 1648 m. 182 Kc/11. 120 Kw. T. A. cen ım e · · · h d ı>ı) ''3 '" '>• y 
lfı 0aın Ağa ıynrı, ajans ve meteoroloji baberlerı ;eni. 9 - Sclıihntlin Pınar - Hi::ıı . llilzik (Cnz nn - · · ;;; ·"" • ~.. a· >11.ı..:_ an ya aç • mıya niyetim yok... Q. 19•74 m. 15195 Kc/s. 2° Kw. T. A 13.15 _ 14 Müzik: Hichard Strauss'u. ınrkı • Sızlayan kalbimi sev. 10 - ·ınki program. 

~-uıae rülüp, ağdndan gi- Andelip de atıldı: P. 3ı,7o m. 9465 Kc/s. 2° Kw. ....•scrlcr'ndcn - Pi. 19 Proaram. 19.0. -------------~~ • ., _ faik ıürkusü - Akşam olur kervan 1G Temmuz pnınr günü 

""'Qıdı iği d laa . 1 .. .. . d . . " 1 ın uz 
ıa_ - Çıkarak yola ge. - Mevsim yaz, hava sıcak a - TÜRKİYE SAATiYLE lüzik (Lucienne Boyer'niıı pliiklıı· iner. 21.10 Konuşma (Mnrkoninlııl a . d- Csküdar inşirah 

· ma biradere m, ne e o gece 16 _ 7 _ 1939 - 22 - 7 -1939 •ından). 19.15 Türk müzi~ı (.FaM . ymun(uF~ se~1~. ~nıyersı md un)n~.e1 >.~ · / ılıı;esinde: (Taş por-
vakti denizin rutubeti olur, ütUr-, HAITALIK PROGRAM No. 3, - ııeycti). 20 l\lemlckct saat ayarı, njaıı tı.yle>.: ~a1t •' unır ~ar3a0ın .an .. ·-~ ~" ısı , .e Arapsaçı) Akş:ı-
sün. Dilediğin vakıt Binnaz ha _ e meteoroloji h.:ıberleri. 20.15 Ko. .cşclı plllı. ar - R .• 1. (Şan solo . 

11
: Yenişehir Cumhu-

nımablama pencereyi vur. Apğı. 16. 7 • 939 Pazar .ıuşma. 20.30 Türk müziği CK!asiı.. .iop~ano .. ~odan0 Candar ıa1 r:ıfınd1::ııJ ~ riyet h:ıhı;esinde: 
program) (Ankara radyosu küme sc .!l.fa Muzık ( pr.ra arya arı - J.J \' ıı.t NIZ BiR KEi 1ME 

ki küçük odaya yatak yapacak, 12.30 Program. 12.35 Türk müz. ,·e saz heyeti), 21.10 Konuşma. 21.2~ 22 Müzik (Küı;ük orkestra - Şef: Ne. _ -~ , ' 

~~· Beriki gayet fı
~a kınla sohbete gi -

girip yataram!.. ği (Klasik program) Ankara radyo. Neşeli plaklar • R. 21.30 Orkestr: cip Aşkın): 1 - J. Strauss - Cenuı 
Herifin ,Uphelenmemeei için su erk.:: küme ve saz heyeti. 13 Menı ,>rogramının takdimi - Mendelssohn çiçekleri. 2 - Hans Slip - Marş. 3 -

Ortanca §UDU da lllve etü: 'eket saat ayarı, ajans Te meleorolo •e Bizet hakkında Halil Bedi Yönet- llimsky - Korsakov - Sadko opera 
_Seni de beraber göttlrUrdük ji haberleri. 13.15 Müzik (Kçük or- .•en tarafından. 21.45 Müzık (Radyt. sından dütün şarkısı. 4 - Niemann. 

kestra ·şer: Necip Aşkın): oröeslrası • Şef: Praetorius) 1 - ;arliston (Dans). 5 - Maurlce - Du· 
Osman Ağacığmı vellkin dtlğUn 1 - Heinz Munkel - kıra orman .\lendelssohn • Bartholdy: Hebricı. rlaklarım operetinden potpuri. 6 -
bahçede, çadırlar altında mey • polkası. 2 - Moıart • Re majör di- ıer uvertürü. 2 - G. Bizet - Senfon. Eduard Künneke • l\lai elbiseli hem
dan dtlğtlntl değllmiı; köakUn i - vertimenlodan menuet dansı. 3 - uo. majör. 22.30 Müzik (Schuberliıı ';ireler operetinden marş • Ar. Final 
çinde yapacakl&rmı1- Kendileri Spero Kochmann • Ebedi arkadaş. Lledlerinden • Pl.). 23 Son ajans ha- 7 - E5chaikovski - Kanzonella Ckl' 

b' k da tlilerinden bqka 4 - Schebek - ltalyan ııerenadı. 5 - uerleri ,ziraat, esham, tahvilli, kam- nan için konserto). 8 - Paul Lın 
ve ır aç ve , Toman • Viyana hülyaları (Vals). k bo (fi t) 23 2u eke • Darılma <Fantezi). 9 - OUen 

~AŞIT OZCAN 
Ertuğrul Sııdi Tek 

birlikte bu gece: 
Karagümrük Zafer 
Aile bahcesindc: 
KARMAKARIŞIK 

kimaeler, va,,i aeylrciler de bu - 6 - Mı'ch'ıels - r·rdac. ""o. 2. 7 - oiyo - nu ut nası ya • . 
~- .,,.. ., ., Müzik (Cazband. PL). 23.55 - 24 Ya- oach • Musetıe (17 nci asır dans ha. 

lunmıyacakmlf... Franz Königshofer - Tirol enterınez. rınki program. vası). ıo - .Paul Lincke - Mizahı ' 
zo. 8 - Paul Lincke • Emine C\lı· marş. 23 Son ajans haberleri, zira-

Bugün sünılüz Y r
eli kule Pınar sint·
rnasında (Ekınekci 

kııdın). Mişel Ye Ot
to Keti tt\'Ü'iii. Gece 

Ortnl:öyde: 
(Bay Mişel gece$iJ Çlfte kumnılar hazırlığa giril- sır seernadı). 9 - J. Brahms - Ma. 19 • 7 • 939 Çarpmba at, esham, tahvillt, kambiyo - nukut 

L'ler· car dansı No. 1-2. 10 - Hartmann • 12.30 Program. 12.35 Türk müzı 'orsası (fiyat). 23.20 Müzik (Caz 
i.1 • Tbrym ersanesi (Bale). H.15 - 14.30 .ı d Pi} 23 55 2• ''ar n'·l prog )ı(utfaktaki ocakta BU kayna ~i - Pi. 13 Memleket saat ayarı, '"'anı. .>an - · • • - " 1 ı .. · 

bi b _n: ~lilzlk (Keman soloları - Pi.). 18.30 ve meteoroloji haberleri. 13.15 • 14 ram. 
mada; başlarına rer A un euı Program. 18.35 Müzik (Şen oda mü-
diller; vUcutlannı da eabunlayıp zili • İbrahim 011ür ve Ateş böcek Müıik (Riyaseti Cumhur bandosu - 21 • 7 • 939 Cuma 
:lık su döktlndlller.. teri). 19 Çocuk saati. 19.25 Türk mü. Şef: Ihsan Kilnçer): 1 ~ Saint • Sa-

Yaz sıcağı, ortalık hamam hal- 'zili (tnce saz faslı). 20 Mem~eket sa· ens - Geçit resmi marfı. 2 - Tschai-
. K kuruyup tekrar at ayarı, aajns ve meteoroloh haber- kovsky - Güftesiz farkı. 3 - Meytr· 

veli. uruyup !eri. 20.10 Neteli pllklar - R. ıo.ıs beer. Le pardon de ploermel opera-
boşanıını terler içindeki vUcut • Türk müziği: 1 - Hüzzam peşrevi ~ından fantezi. 4 - Lincke - Serenat. 

:}i7. keyfinden pi§Dlit 
~\llrıta aınta dinlerken, 

lr-. ?~a hammfenciğim, 
-ıcu nezaketin!. Estağ
~~ bu medihlere ti.yık 
~ o güzel gözlerin öy 

larla gidilir ml ! 2 - Hüzzani beste - Aldım hayali 5 - Delibes _ Lakme operasından 
Paket edip beraber getirdik - pertemin. 3 - Sadettin aKynak - fantezi. 19 Program. 19.05 Müzik W 

!eri ipekli iç çam&§U'lartnı giy - Hüzzam ~arkı - Bin hüzün çöktü. 4 .- Dukas - Çırak sihirbaz: Senfonik par- heyeti). 20 Memleket snnt ayarı, a. 
·1 A k ısma geçü - Blmen Sen - SegAh şarkı - Sunda ıç· 1:a • Pl.). 19.15 Türk müıilU (Karı- inns ve meteoroloji haberleri. 20.15 

12.30 Program. 12.35 Türk milzi 
ti • Pi. 13 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteorolaji haberleri. 13.15 - 1-l 
Müzik (Senfonik plAklar - R.). 19 
t'rosraıp. 19.05 Müzik (Caruso'nuıı 

bir plAlı). 19.15 Türk mUziAI (Fasu 

di er. ynanın arş ~in. 5 - - t\tmençe taksimi. 6 - Halk ... ık proııram). 19."'· Türk mUzi1'ı 2 1 ., ""' ıt •\onuşma, (Haftalık spor sen·isi). O er: türküsü • Bir ~·:ır sevdim kuş adalı. (Halk türküleri ve oyun havaları). F r 
Pudralar, allıklar, sürmeler ta. 7 _ Halk türküsü _ Misket geliyor k . ~O Türk mü.ıifi: 1 - erah eza P~· 

Ua KM d 20 Mcmle et saat ayarı, aıans ''e me- revi. 2 - İsmail Hakkı - Ferahrez: 
-relendi. Vücuda kolanYl:l~, - mi~~et. 8 - Bedriye Hoşgör - ur ~ ıeoroloji haberleri. 20.15 Konuşma. besle _ Çağlayan cuyl sirişkle. 3 -

!, l'oUu cevaplarda. te bqa llvantalar tıerpildı; alm li hıc~ıkAr şarkı • Mıtrıptamı. 9 
20.30 Türk müzili: 1 - Osman be- lsmail Hakkı - Ferahfeza şarkı - A

kihkUlleri, p.kak perçemleri D1L Scıusetıin Ziya· Şetraban ~arkı - :.> yin _ Saba pefrevi. 2 - Decknin ·
~ Ortanca maka& - ı. .... _ gonca açıl. 10 - Osmıın Nıhal - Nı-

şalandı. 11opuzlarmı Jnmıp .,.. .ıavenl şarkı _ Yine aşkı bana duda- Saba şarkı - Güşeyle ıel bülbüllerı. 
ISrtillerinJ sardılar; Halepklrl aır ~ınla. 21 Müzik (Riyaseti. Cumhur S - Aşık Mustafa - Saba şarkı • Biı 

l\....~btplarmdan ve kar • malı mavi ve beyaz mqlahlarmı bandosu • Şef: Ihsan Kilnçer): 1 - esmere ııönül verdim. t - Kazım Uz 
ti ~.tan ciğerlerinden bi - ()rtUndUler... Vagner - Lehengrin operasının mar- • Hüzzam şarkı - Benzemezsin kiınse 

~· .. ~ evli.dm& 0 akşam K d'l rin' bu kılıkta göster • şı. 2 - Valdteureı - Vals. 3-: ~ulev~ ye. 5 - Keman taksimi. 6 - Mehmc. 
Clılı..a_tl ıld ğmı bı'l. . en kı e ı . -r·ı•ı'nden • "l.ajuh·e" operasının uverturu. 4 - .\asib - HicazkAr şarkı - Görmcz~err. ıı..~l yap 1 , mıyere , pencerenm e- "' Tschaı'kovsky ... Casse. Noisetle" bn-

1111:1 P \.... ti ı "il eğer sevdicetim. 7 - Refik Fersan • O ~ı.. "UDU da davet et - :ı.p~ bir daha lle8 en..,. er: lesinden cark melodisi. 5 - Massenet 
•"'1lizı Oam " 0 • Rast şarkı - Yakdı cihanı ateşin. ~ de uzakta olmayıp - Eh, biz gidiyoruz ana • Verther operasından fnntr.ıi. 21.5 8 - Halk türküsü - Karşıda kara yon• 
hııi Anadoluhisan ci - &acığım · Allaha emanet ol! 'lndolu ajansı (Spor servisi)· 2 ; ca. 9 - Halk türküsü _ indim dal· 
Olduğunu, gitmer.se o ::. Waısmarladlk gille gU,le Müzik (Cazband - l'ı.ı. ~2'45 - 23 dan ovaya. 10 - Halk türküsü - Da-
bı- daha •• u .. n .. e baka- - . . ' • Son ajans haberleri \'C yarınki prOJ· b~•ı 2110 H r "" ;,,,._,. otur bıraderciğim... mından görünür - ar. . a • 

'tm w k 11 ta . .-.. ı ram. ıahk posta kutusu. 21.25 Neşeli plak gı ege c .c~ Arka kapt<lan yallah dlfan... 17. 7. 939 Pazarteaı· z· 1ar • R. 21.30 Müzik (Saksofon ~olo. ta~ver Beyin huyu · l2.30 Proaram. 12.35 Tilrk milıi· ıarı • Nihat EHnain tarafından). 21 • 
~ lZ ve mUnasebet - Dolambaçlı 10kaklard&h, 1& - li • Pl. 12.3~ Memleket saat ayarı, ~O Milıik (llelodi - Pi.). 22 Milıi~ 

• (~vcin yeni vefat et- ğa sola saptıktan 80nr& dereye ajans ve meteoroloji haberleri. 13.Uı (Küı;ük orkestra - Şer: Necip AJkın) 
et kir,1 olmaz) deyip muvazi yolu tutmoşlardı. Ortan- _ 14 Mllıik (Karışık proaram - Pi.). ı - Paul Lincke - Olur, Olur, Olur. 

\..ı edeceğini sıraladıktan yüreği tatil tatlı çarpıyor, 19. Protıram. 19.0S MUıik <Debussy - (Şen parça). 2 - Micheli - Huseleı 
"il' "- zanm ..•. d' c u R h . s al\..a~~ daha şuhlaşarak, . · d Ü rme- "Prelude n l'apres - ııııuı un 11 - :ıecrnndı. 3 - ne manınov - ere. 
~ heye~ ~çmde, vUcu u rpe ne"). 19.15 Türk müzilti (Fasıl heye- ııad. 4 - J. Brahms - Macar duns. 
~ gözlerle dedi ki: ler geçınyordu. ti). 20 Memleket saat ayarı, ajans ''c .~o. 3. 5 - Eduard Künneke • Don!> 
d~bir çare buldum ama Şimdi onu görünce Selman Bey meteoroloji haberleri. 20.15 Konuş. .liılinden blus. 6 - Becce - Noturnı .. 
~in bilmem? Enişteme kimbilir ne derece aevinecek?. ma (Doktorun saati). 20.30 Türk. mii· 7 - J. Strauss - Neşeli vals opere-

ıeıi aşkın. 4 - Santur taksim1. 5 -
:sbak Daran • Ferahfeza şarkı - Sey. 
relmek için. 6 - İsmail Hakkı bıy -
.~erahfe&a şarkı - Mehtapta güzel o. 
hır. 7 - Nuri Halil Poyraz • HUsey. 
ni şarkı - Artık yetişir. 8 - Rab. 

mi bey - Müstear prkı - Gel ey aa
kl şarabı tazelendtr. 9 - Musıarıı 

Nafiz - Hüzzam şarkı - Gönlüm nicl' 
ir. 10 - Şükrü - Hüzzam şarkı - A. 

danın yeşil çamları. 21.10 Konuşma. 
21.2S Neşeli plAklar - R. 21.30 Mü
zik (Radyo orkestrası - Şef: Prae-

orius) : 1 - Joh. Slrnuss • Gecekuşıı 
operetinden uvertür. 2 - F. Lelıar 
• Altın ve aümUş (Vals). 3 - Loh. 
Strnuss - "Acceleralionen" (\'als) 
4 - R. Heuberger - Opera balosu o. 

peretinden uvert. 5 - J. Offenbacl. 
• "Orpheus" u'·ertürü. 22.30 Müzil; 
(Opera seleksyonları - Pi.). 23 Sou 
ajans haberleri, ziraat, esham, tah
l'llAI, kamglyo • nukut borsası (fi. 
yal). 23.20 Müzik (Caıband - Pi.) 
23.55 - 24 Yarınki proıram. f · · (Se · e••rleri) • 1 - llıcaı- · d (b ı ıılsı) 8 ı-·errarı• ~ '--· ala.ncalara gidece · Asil kibar nazik nuenın genç. zlğı s ~e sH "" . · . :ın en use er ,. . - • 

~ac, .. .r;.. Mod . • . . .. ' tuiml 1 kılr peşrevi. 2 - Zekıiı dede • Hıcaz- • Çigan se,·ııisi. 9 - Cari Rydahl • 22 • 7 • 939 Cumartesi 
~ '"6•z; yann a. Kımbılır ne hurm~t ve . ere kar lr-ste - Hicri lehinde. 3 - Keman eMlodi. 10 - 'Franz Lehar - Götıer-

)"hrttlan varmış; onu kal'§ılayacak? Ne ikram ve ızzet- taksimi. s - Rakım - HicazkAr ~ar- gaile operetinden potpuri. 23 Soıt 13.30 Proıram. 13.35 Türk milzı 
dedim ve kandırdım... lerde bulunacak? kı _ Bc:..ıcu;m t:ı fecre kadar. 6 - ajans haberleri, ziraat, esham, tahvı· Al: ı - Nihavent peşrevi. 2 - Is. 

OlaYtm, yalanımızı Bu cihetten yana tazenin içi !'\uri bey - Yürük semai - Mızrabı I~ IAt kambiyo - nukut borsası (fiyat). mail Hakkı - Nihavent semai - Fer-
M.~ Çtka-ft--ın değil mi" . . • . 'ncı' ••km mı mı ac.k ile. 7 - Hicazkar saz semaı- .3:20 Müzik (Cazband - Pl.). 23.5! yat ile yadeylcriken. 3 - Nihavent "'ll'liği ~ .. ~ ., ; . ıçme sıgmıyor' sevı ._ . . 8 .,_ Muhtelif saz eserleri \'e oyun 
'°"-.' .. 'C\.&eriz olmaz mı... aşkm ... Aynı ~da da kalbm shıa.vaları. 21 .10 Konuşma. 2ı.25 Ne- • 24 Yarınki program. ,arkı - Söyle nedir baisi zarın gö. 
• ·'Cak ol (" O p be nül . .C - Rahmi bey - Nlha,·ent şnr 

ŞEHZADEBAŞI TURAN'DA 
Bugün hem tiyatro, hem sinema 

Bu gece (2) FİLM 
1 - Aşktan dalıa kuvvetli. 
2 - Maskeli haydutlara karşı. 

Yeni Neşriyat 

Hukuk gazetesi 
Be§ senedenberi Türkçe ve 

f ransızca olarak neşredilen 
Hukuk Gazetesi'nin uçuncü 
cildinin 3 7 38 numaralı 
nüshalan zengin mündericatile 
intişar etmiştir. 

Milli'Şef ismet lnönünün il. 
tifatlannı da bildiren bu nüsha. 
da C'niversite Ordinaryüs pro. 
fesörlerinden Rize Saylavı Sa. 
im Ali Dilemre'nin İ§ Kanunu 
mevzuuna, profesör Mustafa 
Reşit Belgesay'm Fransız ve 
lsviçre temyiz mahkemesi ka. 
rarlanna, profesör Sabri Şakir. 
in icra ıslahatma, Cevat Hakkı 
Ôzbey'in Cemiyetler Kanunu. 
na, profesör Dobretsbcrger'in 
Endüstriye ait enteresan yazı. 
lariyle Şurayı Devlet Azasın. 
dan Cudi Özal'ın Profesör 
lshak'm ve daha sair değerli 
zevatın makale ve etüdlerini 
ihtiva eden bu ilim gazetesini 
okurlarımıza tavsiye ederiz. 

• • • 
Pratik çiçekçilik 

h~_,, ursa once s - de helecan, korku.. eıı· plaklar_ R. 21.30 Müzik (Ynrn -'0. 7. 939 er§em 
,._ "'lltk, gece kaldık. erte. n1 bil' ş . 2 · erde kı - Saçların.:ı bağlanalı. 5 - Arta. 
"',.,___ Selman Beyin tabiaU 1 

• -.a operetinin 1 in~ı ''e ... ~cı p l2.30 Pragraın. 12.35 Türk müz. 'ti • Nihnent şarkı - J\oklosam sa~·· nız. 
llıı ·-~!ara gittik) dersin yor Etrafında dalkavuklar, ekti· !eri - Pi.). 22 Müzık (Kuı;uk orkesı di: 1 _ Kemenı;e taks•.ıi. 2 - Ne)' ıarını. fı - Arir bey• Nihavent ş:ır -------------

Bu kıymetli eser herkesin 
kolaylıkla tatbik edebileceği 
pratik bir usulde hazırlanmıştır. 
Hiç kimsenin yardımına muh
taç olmadan, bahçevan aramak 
zorluğuna uğramadan istenil. 
diği gibi bahçe ve park yapma. 
nın usullerini, çiçek, fidan, ye. 
tiştirmek ve bakmak yollarını 
ancak bu eserden öğrenebilirsi-

ta?ınn? . bul cak elbet ra. Şef: Necip Aşkın): 1 - J. Strau k k n 1 • ş 1 ülf inde "Üller 7 r· t z h' B L.~ •- ler plikttller de una • Viyana ormanlarının ersanesi (va51> zen Burhan - Suıina şar ı • ay' n • arap ç 8 em " • - ICare V8 a 1re OrSISI 
.~ ı..a olmaz diyecek ta. te .. Aralannda içenleri olacak. -

2 
_ Ganglberger _ Küçük toplantı demdir. 3 - Ahmet Rasim - Suzi· iaz semaisi. 14 Memleket saat a)·a. 

~1 ki?.. 1 1 kar ınk şarkı _ Gel seninle, 4 - Aril rı, ajans ve meteoroloji haberlrrı 15 - 7 - 939 Zırvalamağa baş ayan ar çı - (Revü - entermeızo) 3 - M~ussorg~ bey - Suzinak şarkı - Aşkınla yan. 14.10 - 15.30 Müzik (Kabare, müzik. ~Ol'du: ,a, bir hengAme koparsa... ky - Bir göz yaşı. 4 - Fereıre - A> • maktadır. 5 _ Bir nlgAhınla kapıl hol, dans • Pi.). 18.30 Proırram. 18 1<'1Y ATl..AR 
l '-)t l.~~UndUğün, U.WdU - Onu da bırakalım. Saraya tut- ay, ay. 5 - Haydn • \'.ıradılış. 6 

- Jım. 6 - suzinak sa1 semaisi. ı: ;15 Müzik ("Offenbach" - Orfeus ce Dul.!day yumuşak 5.32: Dulday 
\ .._. Sen t bana unlardan vurd ğu vurduk ke&. Biıet - Arlezlyen süit No. 

1
• a) Pre- ~emleket saat ayarı, ajans ve mell'- hennemde operetinden potpuri - Pi.) sert 4.27 - 5.20; Buj:ld:ıy kızılca 5.20 (,~ +~bağ· 1 da :t. . 'tak udan hUnkk ya· tude. b) Menııetıo. l) Adagietıo. d.~ .>toroloji haberleri. 13.15 - U Müzik 18.45 l\lüılk (Küçük orkestra - Şer - 5.32; Arpa yemlik 4.11 - t.12,5; 

~ ~ a tıği keetlk ım Garillon. 8 - TschaikoV&ki • AleJı (Karışık program _ Pi.). 19 Prog. ~ecip Atkın): 1 - Dellbes - Kopelyn Bakla 3.28; Mısır sarı 6; Kuşyemi tl~ . at) de; yapmaz - veri bir paşır.ade veyahut bir tU. (Hazin parça). 9 - Gounod - Ave ram. 19.05 Müzik (Millöcker - Fakir balesinden bebek dansı. 2 - Helnz 5.22; Peynir kaşar 55 kuruı. 
dininde can vereyim!. fekçi mü.fekçl ip haber alıp orta- Maria. 23 Son aaJns haberleri, zira- talebe operetinden potpuri • Pi.). Vallher. Dans eden kııklalar (Foks. GELEN 
~ lığı karman çorman edenıe... at, esham, tahvilli, kambiyo - nukut !9.15 Türk müziAi (Fa~ıl heyeti). 20 trol). 3 - Heuberııer - Şarkda 4 - BuAday 185; Arpa 21; Yapak 68; 
b..~ DılltktU halledilmif, borsası (fiyat). 23.20 Müzik (Caz- Memleekt saat ayarı, 8J&ns ve met~- Ziehrer - Efklya opereUnden polpu- Tiftik 15; :Mercimek 15; Çavdar 15; ~~ atıatııml§ demek. Hokkabazla yardağmm av~ braamn~. Pl.). 23.55 - 24 Yarınki pro.ı· orolojl haberleri. 20.15 Konu~~a <Zı- ri. 19.15 Tilrk mt\zili Cince saz ras. Utı 71; Pamuk yaAı 38; Mısır 15 Z. 
~ ikisi • d şimdi rant saati). 20.30 Türk müııAı: 1 - lı). 20 Memleket saat ayarı, ajam yaAı 

7 
ton 

'tahat ctm:. e avaz bağırtılan, tef cafcaflan, 18 • 7 • 939 Salı .lası peşrevi. 2 - Abdi erendi - Rast \'e meteoroloji haberleri. 20.10 Ne. · 
· ~~. '' C!...yh Sacı·dı'n Go"lt- seyircilerin kahkahalan duyul - 12.30 Pro"ram. 12.35 Türk milzi- şarkı _ Senin aşkınla çllk oldum. 3 - şeli plllklar - R. 20.15 Türk müzi GIHE~ 

J ve " ki ı ) 20 50 K Kepek 40·, Tirlik 30; Yapak 12; llıi A.tı.delibe tarif et - :'l'lağa baş~amıştı. Ai: ı - Neveser peşrevi. 2 - Sadet- /aik bey - Rast şarkı - Bir d.a~c 1i (Seçilmiş es eser er • . O· 

~ Çifte kumrular adımlarmı sık. tin Kaynak .. Neveser şarkı _ Hicran- düşürdü beni. t - Kanun taksımı. nu~ma. 21.0S Temsil. 22 Haftalık pos· Susam 3 ton. 

~~efendimiz etrafa karşı laştıJtılar. Sola sapan keçiyolun Rir sivri akıllmın maceraları: 
\ı..,'ten çekinirler belki; :la.n biraz gittikten BOnl'a önle -
~' ~ rinde Ulka llmbalan yanan iki 

bu olduktan aon. çadır ve etrafma toplanmıı olan 

~~~:";:: kadınlı, erkekli kalabahk görUI • ı 
: ~da.kine yine aee • dü. 

it Selma Beyin gıszleri yolda; · 
\l, n-- - daveWlerinl dörtg6zle beklemede : 

lı.."'"C '--IO&llQ Afae1jmı!.. ~rilr 
~ı.::__kla§ryor, yavq ya _ '!>lerle çekmede .•. Uzaktan •"' 

:-'IYO!'U&, Bu evin sahi- -;örmez koşarak aefirtti. 
S:)le 8en1n yemeğini yi. Kandilli f«nennahJan avdık -

"el'ecek, kahveni u - tan sonra Ortancanm k&l'fIBmda 
~_Biz erken, geç, her yerlere eğildi: 
~: ... dUIUn evin- l"-""t oa). 
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Gardenbar İlkokul kamplarında birer gün :J. 
~--....-..... -------------------------------~~-------- t eŞfıköY-iiko-kul Gece yarısından sonra 

yapılan bir ııumara 
Siyah tüller içinde yapılan bir dansın 

geçirmişti 
Yazan: Fikret Adil 

çocuk kampı 
Oyun, deniz ve 
uyku arasında 

son figürü l stanbulu kırıp 

clnrde.nbnr'a 
gclıııi-;; olnıı mı

mnrnlnrın i<;in
dc, J..,tnnhıılcla 

en fnzla heyc
cnn uynntlıı·ınış 
ol:ırıı, daha cloC:
rusu olnıılnr

llnn hirt de 'J'ı·io 
Corte inn' dır. 

])ul, hiri lıcııih 
c' lenmeml~ 'c 
hakire iki kız

knrde~ ile rü:;;-
tiinfi hcniiz j..,. 

Küçükler çok 
güzel bir gün 

geçiriyorlar 
Bir senelik çalı~madan sonra 

tatile kavuşan yavrular bir haf. 
tadanberi öğretmenlerinin ne
zareti altında kamp yapıyprlar. 
Kültür teşkilatımızın bu çok 
yerindeki hareketini alkışlama
mak kabil değil.. 

hnt etml-;; bir <'r· Bu sene de geçen sene oldu. 
kek knt'tle~tcn ğu gibi çocuk kamplarr açıldı. 
ıniirekkcp bu floryada çayırlarda, Yeşilköy, 
üçler, yani 'l'ıfo, Büyükçekmece, Kızıltoprak, E. 
giizcmı·ıeri ile renköy ve Pendikte mektepler. 
ohlııb,'11 kadnr de olmak üzere altı kampta beş 
zernfet , c ze- yüzü mütecaviz talebe var. 
J..fılnn He de et- Bu rakamı öğrendiğim za. 
raflnrmn. dii - man iftihar ettim zannetmeyin. 
:;-c~!lcri tcslı1r Gardeııbara son seneler de grlrn nayaıı Liya, Eaymı l<larc ı·e lstanbuldaki ilk mektep talebe. 
(•diyorlnrclı. Bay Golma lerinin mecmuu yetmiş bin ile 
Hul olanda, tc~clli ray:rn ınarnlarını yaptıktan sonra. ~nim· olurdu. Corte:-hrn, <lerlınl seksen bin arasındadır. 

,.c , nıulcdcn kn<lıııın nıuknrn- harda cltH"mnzlardı. ı\hlalnrı, mfül:\hale eder, mc-.ekyi halle- Düşünün seksen bin talebe. 
meti imkfuı ız giizclliği ,·ıır- ";-Cll dul, buna miisaa<lc etmez. elerdi: ye karşı beş yiiz .. 
dı. Dan ımlan ziyade .. nrkısiyle ıli. Ara sıra giiz yumar, görmr.. - J{n,·gn. etınryiniz, darılı- Maalesef iki rakam arasında 
tcmal "iz eden bu 5cn dnlun se- rııtzllğc gelir, numnrnlnr<lnn rmı. Hem kolayı \ar. Yarın si- nisbet bile yok.. Gönül ister, 
si, nıiirahiklcrc mnh u , in~nnm onra, iki knr<le:;oin lıirknç danı;; zinlc plfıjtt ~i<lcıiz, sizinle çnyda ki seksen bin yavrunun kırk bi. 
içini gıcıklayan, karı;;ısındakhıin ctmeell"ine nlılırı~ etme;r .. cli. J(cn- bulu';'uı,ız, gece ele hcı> bcı·nbcr ni kamplara iştirak edebilsin .. 
cin il etini tnyindc tereddi.it ,·e· cllsl de JlCk f:lzla knlmnzdı. Şc- burada oluruz!.. Bugün mevcut altı kampın 
ren bir se u. ı·etinc hnzulnnnıı sofrnya. :;-iiytc Bn hnl çare~i, hilhn<><,:t hisse- beş tanesi kamptan ziyade ya. 
Ihı kndmm hir <le çocuf,.,ı yar- ili-:ir, iki iic; !;>l7c 7:ınıpnnyn nç- ..,ine plitj dli<;-cnin ho>"'unn gider- tl mektebi gibi .. Bunlar her ne 'Tdiçül.: lcr oyım, ycmcl~ ve cğl(.11 
<lı. P.cınbcliktcn, tombullnktıın tırdıktnıı :sonra: dl. Vnkıa Corteslnn, ı>H\jn, çoeu- kadar faydalı iseler de 5ocu'kla-1 ~"" daki kalarıııda 
, .0 kor gibi iki pnrçıı gözden yn- - YnHum beni lıeklcr, kim· ~unu ,.c dn.dıc;ı ile öteki knrclcş· rı amamen acık havada bulun- 1 ,., 1 ' cı 1' <. "t 
pılmış llir he bek. rnr n<;-k çocıı · bilir, belki de n~Jnyordıır. !erini de gctlril'di nmn, onlnr, durmakla he~r halde daha ve- çıplaktı; yüzlerinde sıhhat, ne- O/naşmaları, kum 1.1 
ğu . .:::ı..·lkultule giizel hlr piç! Diyerek, sahte bir analık en- ı>lfıjcla, <>~lcnecck birçok nrka.. rimli neticeler elde olunabilir.. şe okunuyordu. kaynaşmaları da başk3 

ticn dulun cn7Jlıc ini t.nmnm. di";-e i ile kalkar, a3·rıhrken, ~or. ıln':' hulurlnrdı. Ilımlar, Cazla Bu hususta her halde masraf Çocuklar daha erkenden lem! Artık giilen mi ot 
Jaynn hlr «le koku u vnrdı. Gn- rn.cT.:ı, kendisine hnyrnn ,·c ~a-:-· paralı olnııyan hayranlar idi. ve tesisat meselesi mevzuu- kalkmışlar, jimnastik yapmış- Ördek gibi suda çabalfl~ 
rip bir koku. ilk defa mdn. tik- km, lıiraY- dn kırgm bakanlara: Cortcsinalarm gicl<'t·eklcri yeri bahsolur. Derhal şunu kayde- lar, yataklarını açmışlar ve bir yoksa arkadaşını su yaS 
şhmıe ,·eren, sonra snrho. e<lcn, - Ynrmn ! öğrenerek oraya gel mi<;> bııln- deyim ki, kampları tavsiye e- ırı:ktar güncşlemHerdi. na tutan mı?.. F akattl 
ve ılnha sonra dnncte yakın hi.... J>cr ve ilfl\'C ederdi: 1111rlardı. Dadı cln. c;ocuk ile me7- derck mevcudu çoğaltmak ve Bayrak merasimini mi.itea- bunların iizerinde nıtı!l 
lcr uynmlırnıı bir koku. - Han,.,.iniz clnnt etmiştiniz, ~ul olurdu, ,·c niharct .... J>cniz, ıdareyi ona göre tanzim etmek kip muntazam sıralar halinde nin daimi kontrolü vn'·ı 

Uny~lyet ,.c aile snhlbl zel'n· nnutmıışt um! ,, iincş, kum, Ye locnlnr... masraf ve idare bakımından yemekhaneye gidildi. Sabah çüklerin en ufak bir şek\, 
tı, bar ortnsmd.n. birihirleriylc I>erhnl atılırlar, oıııı <ln,·et * * * daha elverişlidir. Bu şekilde le- kahvaltısı çay ve zeytin. Doğ. rara uğramasına bile f1111fl: 
<lövüştürccck kadaı· şi«lclctll o- l'lmi-;; olmak ~crcfi iı;ln ıniinakn.. sisat dag-ılmamış, muhtelif kad- rusu kamp çocukları için tam yarlar! Tam bir abla şe 

1 Corte..,iım'larm ';'ifüretl her - f 1'!1 
lan bu kokunun tesirini ben, rn- rolar ihdas edilmemiş olur. bir gıda değil.. Sonra çocukla- Denizden yorgun a 

1
, arnfa yayılmıştı. nn, kcndilc-

kımlnn g(irdiiın. ·i i<:in hiı'nz clıı tehlikeli icli. Çiin· Sonra işin t!n mühimmi, mas. rın bir kısmı da çay içmiyor. halı dönen çocuklar sa: f 
Genç kız, daha çocukluk- iv. il . raf azalınca kamp mevcudu- Çoruklar çay içerken hen mek- kide yemegw e oturuvor 11 1 ;.ii, l 11 kn rcla hnhsctt gını ,. ıı r- .; f ~ı 

<lnn tnııınmlylc lrnı•tulnmnmı':'tı. nun çoğalması da mümkün o- tebi gezdim. Sınıflar güzel ya. mekten sonra da bir a_:., <'l"inc knpılnıı, fııkat onlaı-la lıe~ ,,.. 
Şnir Ahmet l\:ut"i'nin "Yastık - 1 lur .. Bugün bir buçuk aylık t2khanelcr haline sokulmuş. rahat. Saat on beşte Ç ·nhcr hııhınnenk kndar lOl pıı- ]l 
Jarln. tlövii.,.ınc" cllyc tarif ettiği kamp ücreti yirmi dört liradır. Kar gibi beyaz karyolalar, ter- da yeni bir faaliyettir •ayn ~nhip olaımynn kim ... clcr , 
ç.ağdn idi. Siyah tüllerle ynıı· Bu para az değildir. Bir çocu- temiz yataklar, bahçede sıra sr- Yıkımryorlar, kamp f..

1 :oktu. llnttii, hunhırdan birkaç ... 
tığı dan ... lnrmın sonuncuc;ııııuıı ğun gündelik istihkakı bugün ra dizilmiş şezlonglar, kucakla- sövlüvorlar. Esasen flle w 

~eııç, bir cll'fnsmda Cort<>..,iıınnm .; .; d "° 
en son figiidinii, çırılçıplnk kal- . 1 35 kuruştur. {Bu miktar kam- rmı açmış, küçük yavruları muallimlerden biri e 

">firiiğiinii, ynrmı gün 11: n, oto~ 
mnk surcti~·le bitirirdi. Ilir nıı pın ilk giinlerinde 43 kuruş t<'kliyorlar. Knhvaltıdan sonra kar.. ı-1' nohill<• J;.n<;ırmı';'lnrılı, sonra. ,, 
süren lın çıplnklı~ı giirchil ınck 'ıfıcJi..,e bn kaçıı•ılnın<ln n fc, kn- ıdi). Mevcudu yiiz kişi olan bir kü-;ükler minimini vücutlarına Okul marşlarını beS Jl.I~ 
için, saçları lıcynzlnşmı':' scliı·- kampta 35 ' kuruş ile bir kişi lıu şezlonglara serip istirahat o .. Aralarında bö.vle l.'.~.J-' 

'iıılc memnun olan Coı·tc!'>ina tn- - ,_ •' 
dler boyun ar•rılnrnın. tntuhıı·· mükemmel yemek yiyemez. ediyorlar. Tabii hir müddet bir nimet olunca küçıJf , .. 

·ufınclaıı kapııtılnu-;;tı. e• • 
lar, uyku;.m; knlırlnrıh. Çiiıı- Yeşilköy kampında bir haf- sonra küçük oyunlar var; isti- bir ag-ızdan veriyorlar ~' Tehlike, <lccli~iın, bu cihetten 

1
v 

kii lıu numnra, Jlrogrnm e na- talık yemek listesini tetkik et- rahat gerek .. Saat onda yine Şarkılardan sonra te .• ~ 
sındn. clc~il, ıırogrnmclan sonra 
yani gece ynrısıııclırn sonra, hlll 
kısmının pi tinde hususi olarak 
ynpılırclı. 

Coı·tcsinn. karıl~-:-lcrılen erk\' 

J;ri ••• O da elan laıırıı yarı b<•liw 
knılnr ı:ıplak :ı npaı"<lı. Ynn he. 
limlen aşn.ğı iynh kadiCcclen hol 
bir pnnt.alon giyerdi. Atletik blt 
yficuıln ... alıipti. J.'nknt ' 'iic·u· 
dunun im teııa ... fihii, sert nılnlc
lerlc kiişclenmi<;: ılc:"•ildi. 

Jler ii<: knrılcşin renkleri he. 
ynı. ,·e hnfif hronze illi. 

H iiliı-:n: Bu iic knrcleş, her hi 
ri nyrı ayrı zc,·klcrc hitnp eıleıı . 

iiç kii<:ocli bir patalra hnlimlc il'· 
rnyi ~nnat 'c liıblynt Cilcrlcrıli. 

Cortesinn'lnrın hir hnsw•lyct-
lcri <le. kendilerine )·npılnn ılfi . 

fatlnrı clniınn istiğıın ile knrı;-ı
lnınnlıırı, knhnl cdi~lcrini hlı 

tutuf gihi gö terıncleri leli. "ls
tcmeın, yan c-ehirnc koy" ı;.J..;tr. 

minin kihnrc·:tGJ, Bu usul, ki
harlıi'.,'ln barlardıı nrt.i tlcrc bo· 
~ Jı:ıı 'k, enlara ikram cf
:mek telakki edilen hir muhitte 

'•il. ~it<>kim, hir ak';'lllll... 1 d 1 l l ..rv 
tim. darenin fevkala e gayre- muntazam sıra ar i e yavru ar rel:elli bir sandovic. çvvt. (Dcvnnı ediyor) _ 

------------,:-- tiyle listenin zenginliği muha. hocalarının nezaretleri altında yc.1iden kuvvet veriyol·~ 
faza edilmiş. Çocukların iyi oyun yerlerine gidiyorlar. Bu- şnın programına b(lŞ \,t 
gıda almalarına azami şekilde rada hoca, talebe yoktur. Hep- S'lat 1 7 den sonra bir 5" ~ 
gayret olunmuş. Fakat bir ço- si çocuktur. Hep beraber oynu- r:lar okuma yapıyorlrır; . aoRSA 

_Ankara 15 _7_939_ cuğun günlük istihkakı 43 ku- yorlar. Beraber koşup, beraber yme oyun.. 0, ruş iken daha fevkalade ye- düşünüyorlar, beraber gülü. Ne fazla sıkmak. ne ef'o 

ÇEKLER-- mekler temin olunmuş. yorlar .. Tam bir aile hayatı.. r:ıi avarelik.. Akşaıll ~~ 
Kamlar tevhid olunduğu Esasen munllimler de birer basınca vup oyunları ğ.:ı 

1 .Sterlin (İngiliz) 
100 Dolar (Aıncrik:ı) 
100 Fransız fra nkı 
IOO Filorin (Fclcıncnk) 
Hlll Hayşmark (Alınaı1) 
tı)O Bt'lgıı <Bt'lçika) 
100 Dir:ıhıni (Yunan) 
100 l.c\·a mtılı::ıar) 

1 on <;ekos lornk kuronu 
1110 Pezelıı (l~p:ınyn) 
100 Ziloli (l.C'lıi~taıı) 

100 Pcng1i ('.Ia~nr) 

100 Ley (Rumen) 
100 Dinar (Yugosl:n·) 
ıcıo lsviçrc frnnkı 
100 Ruble (So,·~ el) 

istikrazlar 

Ergani 
Sivas . Erzurum HI 

TUrk borcu I peşin 

5.93 takdirde masraf da azalır. Ye- <tbla, birer ağabey .. Hele kamp- C..iir.eş ufukta kızıllaşr'13 ıt 
12G .G:ı7!i dek ımbay okulundaki binlerce taki ana sınıf yavrulariyle rneş- !ayınca, kızıl bayrağı~ ot 

3.3:J:l genç (hem de ilk mektep çocu- gul olan bir öğretmen vardı, rasimle direkten indirilı~. 1, G7 •3n7:ı I ğu değil) günde otuz üç kuruş parmak kadar bir kızcağız. llk Akşam yemeU.ini ıı1lı'-t 
50.8:.?j C> 11 " 
ıı.51 :!:; ile emsalsiz yemekler yiyorlar. nazarda İnsan talebeden farke- bir saat kadar öğretfll<' r 
ı.us2:; 1 Bundan daha güzel misal ola- demiyor. Bütün muallimlerin konusan ve birbirlerlrı'1.1ıı 
1.5!i maz. Kamplarm tevhidi, ''e c;o- çocuklar ile meşgul ol ları söyliycn cocuklar yor~ rıı 
4.31 cuklnrm jştirfık mikyaslarınm -Joğrusu şayanı takdir .. Kamp. cutlarını snat 21,30 da tr\:ıf 

1 t.o
3

:; kırk elli kere fazlalaşmnsını larrn terbiye işiyle meşgul olan serin yataklarına seri)'~ıı~~ 
2~.sı:ı:; l b "' ... beklemekteyiz. Bay lyas da cıva gi i hare- Kampa gelen c.octı ..,r 
2 t.81:!5 I' 

o.!lO~• Bugünkü şerait içinde de ketli ! cıene her zamankinden,,~' 
kamplar yine hic fena . değildir. Bir saat Y eşilköyde, bir saat Yalnız bir tek cocuk 'c ~.892;) 

30.537~1 

23.9025 
Y eşilköy Kampında sonra Floryada, iki saat sonra :mnesini nramıs . . Belr118 1,~~ 

ilk olarak ziyaret ettiğim da Rüyükcekmecededir. Kamp- -tr· sarışın, mm:um hid ~111 
I Yeşilköy kampı hende çok gü-: İnr arasında mekik dokuyup Belli ki, çok içli ,.e ~. \ 
zel bir İntiba bıraktr. 1 her birini teftis ediyor. kucağından ayrılma~~~·j. 

1 Sabahleyin erkenden ınekte-j Kamp Tem'zliği heniiz 9; kilosu yirflll 1 

b .. ..,:uiO.im 7amnn yavrular hf'- i ve Deniz tık knmpa alısmış: pı 
•ıt:L lsti! ~ t:.l Marşını söyliyerek Oyunlnr sant on<la bitiyor. - Otuz kilo olmadat1 

cok mm attak olnyordıı. Gardcnbrmrı cq7.:i yı1ıldarınc1an. ·~------------ I bayrak çekiyorlardı.. Bir hafta Bundan ~onra kamp temizliği l dan gitmem, diyor. 
0 1111 C~rt lnntnrm kiiçiiklcri, nu- , Lolita Berra içinde yanıveren vücutları yarı ve cieniz.. Çocukların denizde (lJr.ııanıı 1 
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1 erfi 'ede~ hariciye 
16 TEMMUZ 1939 

memurlarımız 
Ankar 15 den a, (Yakıt Muhabi. 

· ~ın )l - Hariciye Vekaleti 
)~ta ur ar~ arasında geniş mik .. 
sı ~ nakıl, tayin ve terfi liste
f~0. ırlanmıştır. Aynen bildi. 

•Urn· 
p~ .. 

1 aılı tıs Büyük elcilig-i müste-
'l.ıt u ~ 

fJrıa el ~urunu tedvire memur 
keııd çı Celal Hazım Arar ve 
4f eriye Başkonsolosu Bas. 

b ter. 
oe · • !•ncı Dereceye Terfi 
~ 1. Edenler 
Clııa; 1E B~şkonsolosu Feridun 
~aıı D:~ı~, Varna Başkon

.A.l Urrı Mazhar. 
hncı Dereceye Terfi 

~fy Edenler 
ı1 I3 a Elçiliğinde Büyük el-
~ aşkatibi Kemal Necat 
'-'-~~t·tina Büyük Elçiliği 

lep 1• Bedri Tahir Şaman, 
tc Kınsolosu Selim Fevzi 
~·Merkezde Faik Mozar, 
~ki Veysel Bilgin, Firuz n. 
a~erkeze Nakledilenler 

liıt breş Elçiliğinde Orta el. 

11:~atibi Bülent Uşaklıgil, 
A.kd· aşkonsolosu Faik Zih. ,t: . Belgrad elçiliğinde 

Özdoğan Milano konsoloslo. 
ğuna, Antakya konsolosu F et
hi Denli Şam konsolosluğuna, 
Tiran elçiliğind~ büyük elçilik 
başkatibi Muzaffer Kamil Ba. 
yur Berlin elçiliğinde Büyük 
elçiuik başkatipliğine, Mosko. 
va Büyük elçiliğinde orta elçi. 
lik başkatibi Hhami Özel T ah. 
ran büyük elçiliğinde orta elçi
lik başkatipliğine. Paris büyük 
elçiliğinde orta e1çilik başkatibi 

Artistlerin başından 
geçen garip vakalar 

~!~:~i~~~:tt~::ı1~~:~2:;:ı· Riıhat bir koltukta seqrettig~ imiz f i/m-
Kazrm Kıbris konsolosluğu 

~~;~~~~~~~~i:.~:~~:E; /er gıld~zlara çok pahalıya mal olulJor 
konsolosluğu muavin konsolos- Filmler hazırlanıp seyırcılere mesele anlaşıldı: Meğerse Hedi zasını bu şekilde çekmiş oldu. ti. Bu sahnede artist şarkı söy
luğuna, Antakya Başkonsolos- arzedilinceye kadar, gerek reji- Lamar yanındaki masada figü- Daha bir çok artistlerin başın lerken, bir yandan da dekor de
luğu kançrları Orhan Gürey sörler, gerekse artistler ne ka· ranlara hazırlanmış olan Flitoks dan da bu gibi enteresan vakalar ğiştirilecekti. Bunun için Nelson 
Kolonya konsolosluğu kançı. dar büyük müşkiller ile karşıla_ ve makine yağından yapılmış ya. geçmiştir. Mesela güzel sesini he evvela öne doğru eğilmek, son-
larlığma. şırlar, bilir misiniz? lancı yemeklerden yememiş mi~. pim izin takdir ettiği Nelson Ed- ra arkaya doğru atlamak, niha-

Merkezden nekledilenler Sonra, bu filmlerin bir de iç Güzel Hedi Lamar belki oburlu- dy bir filmde müşkil bir sahne \'e yet birdenbire eğilmek mecburi. 
İnayetullah Cemal özkaya cepheleri vardır. Meşhur sözdür: ğunun, belki de işgüzarlığının ce a;>:zıi zamanda şarkı söyliyecck. yetinde idi. Bu cambazlıkları ya-

Belgrad büyük elçiliği müsteşar- Dışı seni yakar, içi beni. Hangi pamadığı takdirde dekorun değiş 
lığına, Orhan Halit Erol Vaşing- artiste sorarsanız size bu cevabı mesine imkan yoktu. 
ton büyük el~iliği müsteşarlığına., verir. Filmlerin dışı hakikatctı Tabii bu müşkil sahne bir çok 
Sedat Zeki örs Paris büyük el. bir çoklarımızı yakar, fakat on· defalar tekrar olundu, artist ni-
çiliği müsteşarlığına, Selim Sar- ların iç cephesi ne kadar çekil- bayet bir keresinde muvaffak ol. 
per Bükreş elçiliğinde orta elçilik mez, ne kadar sıkıntılıdır. du, herkes vaziyetten memnun 
müsteşarlığına, Hasan Nuri El- Beyaz perdede bir çift görür- olduğu bir sırada bir de ne gör-
gün İstokholm elçiliği başkatip. sünüz, bütün kıskanç gözlerden sünlcr; Nelson Eddinin pantaıo-
liğil1e, Ferit Şerif Kopenhag el- uzak bir dağ başında, tabiatın or nunun arkası boydan boya yırtıl 
çiliği ikinci katipliğine, Mennan tasında başbaşa yaşıyorlar, ne mamış mı? Tabii bütün gayret-
Tebelin Kahire elçiliği başkatip- kadar mesud bunlar, dersiniz. Fa ler boşa gitmiş olacaktı ... Bere-

~ti 1 ç_ılık müsteşarı Şevki 
kat~~nyeli, Kahire elçiliği 
bu .. 1 Kemal Sait Sayıl, Pa. 
kYuk başkatibi Siret, Ro. 

rab 0tısolosu Reşat Hakkı 
ip Nda .. Prag elçiliğinde baş .. 

*" ~~"in llrı Sabit Akça, Kıbris 
deıl> konsolosu Fuat Esen 
t Jl~ lriyeste konsolosu Ri. 
tibj ~~. Petşe elçiliği ikinci 
~~i 'k?tvet Nusret, Bükreş el. 
: l\~ 1ncj katibi Rıdvan Ha. 
ııı~i ~~oğlu, Roma büyük el-

liğine Ekrem !smail Arar Sofya kat aldanırsınız., ·çünkü o sizin ket versin Nelson şarkının bun. 
elçiliğinde büyük elçilik başka. dağ tepesinde kartallar gibi şe. dan sonraki kısmını halka dönük 

:1r, ~kınci katibi Necdet Ta
cıtiıı t~Y elçiliği başkatibi Nu
SİJif ırgil, Varşova büyük 

~ıı~aınde orta elçilik başkatibi 
"ÇıJj~~rbrn Nuri Birgil, Atina 
~drı aşkatibi Rifat Erhan, 
~i sa büyük elciliği ikinci ka
Cilıt~~r İçse1, Tahran büyük 

ek 1 
Uçilncü katibi Kenan, 

k~~ib~ büyük elçiliği üçün. 
h 1 Fevzi Egdemli, Bey. 

~ olaşkonsolosluğu muavin 
li&· 0•

8U Sami Güven, Tiran 
k 1 1kinci katibi Hasan Ce. 
ı.. a~nlı, Rodos konsoloslu. ··•ua . 
\ı Vın konsolosu Abdul. 

t bahfuı;, T atarağası, Gömil
ı,) aşkonsolosluğu muavin 

:le Osu Muammer Yücel, ls. 
~tun konsolosluğu mua. 
ı\~nsolosu Ahmet Umar, 
~1 1 konsolosluğu kançıları 
(~l\ Rıza Eldeniz, Batum 
~solosluğu kançıları Mah 
1 ~tndi Erer, Triyeste kon
. llgu kançıları Şadan Er. 

~ı:ı~~kledilen Memurlar 
tı ~o Büyük Elçiliği müs. 
"tı' ~rettin Ferruh Alkent 
~ ~Uyük Elçiliği müsteşar
qıı' openhag başkonsolos
~·1 l! tedvire memur masla. 
~i ~~~ Fuat konsolosluk iş. 
ı~~ g0 rrnek üzere Milanoya, 
h,_ a baskonsolosu Kemal 
''iltı B ~ 

·~~. A. . erlin başkonsoloslu. 
l\ıı \ıı tı~a - Pire başkonso
~t ,lıhıttin Erdoğan lsken-
"itı Oaşkonsolosluğuna, Gü. 
~ok başnkonsolosu Nuru}. 
~ol Ut Atina - Pire baş. 

~ i ~.0sluğuna, Berlin büyük 
~ıfk~de orta elçilik müsteşa
aı11 ... Refik Bc.yrut başkon-

" '~· guna, Vaşington büyük 
it 

1~de orta elçilik başkatibi 
t"tf· namor yedinci derece. 
~~k~~ ~ ~~yo biiyiik elçili. 
~·lld atıplıgıne, Stokholm el. 
\ p elçilik başkatibi Nu-

• ~ı b ınar Atina büyük elci. 
\·1,~katipliğine, Cenevrede 
· Jef ~ l 1 Akvam nezdinde dai. 
~l;t: egelikte büyiik elçilik 
"'\Q lpl'"• 
~ti l\~gıne, Şam ·konsolosu 
~\ .1 °'lenemencioğlu Kolon-
, 1 ıd 

ı. !\]· ~s olunacak konsolos-
!' 1 ~<.ırıo konsolosu Hasan 

t. k tıyeste konsoloslu~una 
0 nsolosu Behçet Şefik 

tipliğine, Mehmet ömeri Peşle viştiklerini zannettiğiniz ç.ftin. olarak söyliyecekti, bu sebeble 
elçiliği başkatipliğine, !smail U- hemen yanı başında rejisör, ope- pantalonun arkasındaki yırtık fil 
şaklıgil Atina elçiliği ikinci kfı- ratör, makinist, figüran, gibi me tesir etmemiş, ancak sahne 
tipliğine, Rıza Refet Akdemir bir tabur insan vardır. Üstelik, gerisindekileri bir hayli güldür-
İstokholm elçiliği ikinci katipti. bunların nazarları bütün dikkat- müştü. f ....ı.· l 
ğine, Mustafa Borudalı Bükreş !eriyle artistlerin üzerine çevril. Bet Davisin başından geçen bir 
büyük elçiliği üçüncü katipliği- miştir. Bu gibi sahneler sevrilir- vaka ise hepsinden daha entere· 
ne, Sadun Roma büyük elçiliği ken yıldızlar, kendilerini unuta• san idi. Bet Davis (Guarez) fil • 
üçüncü ıkitipliğine,· Samih Barah r.ak tamamen serbest hareket et- ı " minde kraliçe Şarlot rolUne çı· 
Varşova büyük elçiliği üçüncü mek şöyle dursun bilakis en uf~k kacaktı. Bu mllnasebel'Ie kendisi-
katipliğine, Necati Ekinci Lon. hareketlerine füle azami . dikkat ne, uzun ve tertemiz bir yünlü el 
dra büyük elçiliği üçüncü katip- göstermek mecburiyetindedirler. bise yapılmış, bir de perük hazır 
liğine, Adil Manioğlu Moskova Bu sebeple sinema yıldızlığı lanmıştı. Film çevrileceği gün 
büyük elçiliği ikinci katipliğine, zannedildiği gibi çok hoş, eğlen- Bet Davis esasen çok sinirli idi; 
Arf Hortaç evrak işlerini görmek celi bir meslek değil, bilakis ta... bir de bu ağır elbise ile koca pe-
üzere Moskova büyük elçiliğfo.e, hammül edilmez br sanattır. Bun riik onu sıkıyordu. Rejisör ile an 
Şinasi Oyman· Lahay elçiliği ü- dan başka artistler rolleri icabı laşarak ilk provalan her zaman-
çüncü katipliğine, Cevdet Dülger bir çok tehlikelere girmek, yahud ki studyo kıyafetiyle yaptı, fa. 
Paris başkonsolosluğuna, Kemal da garibliklere düşmek mecburi- kat, bir müddet sonra filmin çev 
Karmen Kıbris konsolosluğuna, yetindedir. Sonra, film çevrilir- rilmeğe başhyacağını bildirdiler. 
Tevfik Ülker Gümülcine konso. ken başa gelmesi muhtemel bir Bet Davis gitti giyindi ve sahne-
losluğuna, Recep Yazğan Rodos çok kazalar da vardır. Bunlar ar. ye gireceği kapının arkasında sı 
konsolosluğuna, lrfan Sabit Ak- tık hayatın tefcrrüatı halindedir. rasını beklem,eğe başladı ... Yün· 
ça Prag konsolosluğuna, Cemal Bir artist rolü icabı düşeceği tch lü elbisesi omuzlannı çökertiyor. 
Toygar Tiran konsolosluğuna, likeyi daima tabii olarak karşı· du. Derken bütün gürültüler ke-
Mehmet Ali Balin Birut konso- lar. Maamafih, sinema aleminde • sildi; film ahnmağa başladığını 
losluğu muavinliğine, Faik Ali yalnız müşkil sahneler, tehlilrnli gösterir kırmızı Iambalar yandı. 
Güncü Napoli konsolosluğu mu. vaziyetler değil, bazan de çok en Bet Davis kapıyı ağır, ağır aça-
avinliğine, Zeki Cemil Karaca teresan vakalar cereyan eder. rak sahneye dahil oldu, bir adım 
Atina başkonsolosluğu muavinli- Bunlardan bir tanesi cinsi ca .. attı ve ayakları ağır ve uzun el-
ğine, Ahmet Esatullah Triyest~ zibesi ve mütenasib endamı ile bisesine dolaşarak yere yuvarlan 
ko~olosluğu kançılarlığına, Lut- maruf olan Hedi Lamarın başın- dı. Bu kaza az daha burnunun 
fi Somer Paris konsoloslu _ dan geçmiştir. kırılmasına sebebiyet verecekti, 
ğu kançılarlığına, Fethi Birka:ı Bedi Lamar, Spenser Trasi i- Fakat, bu kaza ona ayni zaman· 
Tiran konsolosluğu kançılarlığı. le bir film çevirmekte idi. Bu film da uğur getirdi ve derhal sinir. 
na, Suphi Asım Tangör Rodos de lokantada birlikte yemek ye. Ieri yatışarak filmi çevirmeğe de 
konsolosluğu kançılarlığına, Mus- melerini gösteren br sahne var- vam etti; büyük bir muvaffaki-
tafa Sadi Karsel Sofya konsolos- dı. Tabii studyonun içinde derhal yet kazandı. 
luğu lcançılarlığına, İbrahim Sır- bir lokanta hazırlandı, güzel He . Rey Milan sinemaya intisab 
rı Sunmaz Gümülcine konsolos. di ile Spenser Trasi geçtiler ma. et mczden evvel mükemmel bir 
luğu kançılarlığına, Ferit Frav sanın başına, başladılar atıı-;tır· ::ü' alye idi. Hatta Emperial Otel 
Atin~ konsolosluğu kançılarlığl. mağa. Fakat,• filmlerde bir ;ah- filminde de ne mükemmel bir sil · 
na tayin edilmişlerdir. nenin bir kere çevrildiğini zan- y \'ari olduğunu göstermiş. Fakat, 

Yine !flerkezden Cemil Biroğ- netmeyin ... Bir sahneyi on, on a rf Ş mera~ 1 ı S f İ k İ y t I d 1 z hayvanın kolan kayışlan bağlan. 
lu, Abdülahad, Ekrem, Ni - beş kere çevirmek lazımdır. Son mamış olduğundan yere yuvar· 
zamettin Erene! Midilli konsolo. ra bunların içinden en muvaffak lanmıştı. Ray Milan bir gün ha-
su Ahmet Müfit Turgay, Lonıin olanı seçilir. R b t 1 l kiki bir askerin renginin yanık 
büyük elçiliği üçüncü katibi Fik- İşte, bu şekilde Hedi Lamar ile 0 er a lJ O r Ve olmasını düştinmüş ve plaja gide 
ret, birer derece terfi etmişler· Spenser Trasi uzun müddet ma- rek güneş banyosu yapmıştı. Fa-

dir. sanın başında kaldılar ve tabak. B b St •k kat. güneşte c:ok fazla kalan Ra} 
Beşinci dereceye terfi lar muttasıl geldi gitti. Hedi I ,a- Q r ara an V l Mi lan askerden ziyade istakoza 

edenler . marın şişmanlamaktan korkuzLI benzemişti... 

Merkezden büyük elçilik müs. olmadığı için durmadan yiyordu. Sinema hayatında daha bunla 
teşan İnayetullah Cemal Özkaya Hatta bir aralık önündeki yemek H lk d ·ık d f b" ra benzer nice garib ve bazan dı> 
Süleyman Saip Kıran, Talat Ra-ller yeniden bitti, fakat hala film a arasın a 1 e a ır at tehlikeli vakalar olur. Klark 
uf Tokçınar~ hukuk müşavir mu alıyorlardı. Hedi baktı, yanında- Gabl. Çinde ~e\·irdiği bir filmde 
avini Ömer Fikret. ki masada hazır bir yemek duru. yarışında gözüktüler yağmur altında saatlerce kala . 

Yedinci dereceye terfi yor, derhal onu da önüne çekti. rak hastalanmtştı. Lev Ayres. 
edenler Çatalı daldırdığt gibi ağzına at- Robert Taylor çok mükemmel bir yarış meraklısıdır. Holi. Janct Mak Donald ile çevirdir':ı 

Merkezde başkatip Fikret Şefik, tı, fakat birden neye uğradığını vulta bulunduğu sıralar hiç bir at yarışını kac;ırmayan artist bir filmde saatlerce buz üzerinJ(' 
Halil Ali Ramazanoğlu, Ragıp o da anlıyamadı, ağzının içinde evlendikten sonra da bu merakını kaliyen bırakmamıştır. Bilin- piyano çalmağa macbur olmu .. 
Rauf Arman, Asım Güvenir. zehir gibi bir şeyler vardı. Yüziı diği üzere Robcrt Taylor geçen mevsim Barbara Stanvikle ev. ,.e nihayet ayakları donmuştu. 

Sekizinci dereceye terfi nii buruşturdu. Spenscr Trasi va ~inema alemiocle daha. bunla 
lenmişti. Yukarclaki resimler evlendikten sonra Hk dda hnlk .a-

edenler · ziycti görünce l'endini zaplede • 
• Merkezden ikinci katip Şadi 

1
medi, kahkahayı basarak masa- rasında göründükleri zaman alınmıştır. 

(Dcı·amı 10 uncuda) dan fırladı. Bir müddet sonra da 

rn benzer "°.ka. mı ararsınız! .. 
Sinema bu! .. Dışı seni yakar, i

çi beni... 
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....... _______ .............................. ·-·-···········--·-- )ofya mektupları: Sinemalarda olduğu gibi') 

Aşk rnmam okumas:m is erim; çünkü ... B ir baba es i kansını 1 

d k t k. t• 1
-- • - Çeviren: V . ~. o u z s e n e a 1 p e 1 Toby Gregory ateşin başına man Paul amca: boynuna atıldı. Toby, amcaya 
oturmuş, kitap oknyordu. Karı~ - İşte, dedi, şimdi kendisini doğru döndü, muzaffer bir ta-

Yugns:av-euıgaı , 
dostluğu ve G 

Çocuğuna nihayet kavuşabildi 
BUtün Stokholm halkı bir kaç rağmen çocuğunu ele geçiremedi. 

zamandır, !sveçin en yüksek mu. Bundan sonra aldığı yeni bir ha· 
bitini alakadar eden bir macera· ber yüzbaşı Schultzeyi Yugosla\' 

ita l.y8 ... D 
tim, Toby! diye bağırdr. na tekrar devam etti: r:ıam•yım! Sofya, (Hususi) - .AlJilSnY~iV 

sı koşa koşa içeri girdi. Heyecan tam manasiyle bir polis hafiyesi vırla: 
içinde: sayıyor... - Görtlyorsunuz ya, dedt, be11 

- Cigara t~bakamı kaybet~ Gabrielle'ln kocası isticvabı · şu anda dtlnyanın en mesut a. 

Odada bulunan Paul amca: - Sonra nereye gittin? - Şu clgara tabaa.ksını bul· dan dönerken, Bulgar BaJJve t 

nın davası peşindedir. yaya sürUkledi ... 
- A! diye haykırdı. - Terziye gittim. Orada da dun diye mi? Gospodin Köseivanof maiyeti e ~ 

b • 1 i k d k ld T b b ı ı d ' • ·ı b' l'k Ja~·a) To y sükunetini kaybetmP- ) r sııat a ar a tm. o y aş ye evet, edt. Kanı ı e ır ı ~ Yugos · 0• 
elen: - Otobüsle mi gittin? - Alela.de bir tesadüften lba- uğradı, Belgrat ve Bleddeki g Dokuz senedenberi bir türlü 

hallolunamıyan bu mesele niha· 
yet mahkemeye intikal etmişHi". 
Vakanın başlıca kahramanı be 

şinci Güstav'm hassa zabitlerin. 
den Harold Schultzedir. 

- DliğUnUmtizUn yıldönU - - Hayır, vaktim vardı, yüril- ret bu canım! Tabaka ~alın mı~ rüşmelerden sonra Yugoslav~ 
Bu şekilde, baba oğlunun izini d d'ğ . ıt t b k ·· ·· 'tt' ' ı biı· di G b i ı - "etelerı· Bulgarı'stana daı·r do6.

1
t ı mün e ver ı ım a ın a a a ye yuruye gı ım. oa o a ır , a r e le'in ugra ,. 

takib ederken, büyük fabrikatöı y ., d - 1 b d birçok yazılar v- -..Jı. tki Jil1 ·;, . . mı? diye sordu. - a. ... ıgr yer erden irln e kalmH .rtlLA.l w 
birdenbire öldü. Vasıyetnamesı a· b arasındakı' dostluk ku·"'etiefl Paul amca da: To y bu sefer de katktr terzi- veya sokakta dUşmUş olabilirdi "• 
çıldığı zaman bütün servetini to - Ara, .. alım, .dedı·. Berıı·nde Alman devlet adaJillSıı'· 

ÇOK BÜYÜK BiR MiRAS 

., Gazeteye :re telefon etti. Fakat oradan Farzedelim ki, tabaka evde idi 
rununa bırakmış olduğu görüldü . . . ·ı f rııı11 

Harold Schultze İsveçli kanın· n . .
1 1 

! k blr ılfın versek ıyı olur. Sonra. alı.lığı cevap aynı idi: Terzid e: Fakat niçin Gabrielle onu ~oran rı e Gospodin Köseivano 11 • ~~, 
Alm uu mıras mı yon arca sveç U· . • • da ıl ·· ·· I d n :ıO"' dan değildir. Ailesi aslen an- d .b tt' B" 

1 
b b polıse de haber vcrelım. Belkı ·igara tabakası falan yo!üu. kutusuna - yahut şapka kutu- yap an goraşme er e d 

dır. Fakat uzun zamandanberi ronun an 1 are ı. oy ece a a. biri çalmıştır. Eunra Gabrielle ecznhaneyc suna - koymayor da eldiven neşrolunan tebliğden de a.Jl 1~,~. 
siyle kovalamaca oynayan kli mış olduğu gı·bi, Gospodin J{CP"t"· 

Isveçte oturmaktadırlar. çük çocuk, İsvrıçin en zengin si. Toby okuduğu kitabı bıraktı, gitmiş, koku almıştı. Daha son- Irntusuna. koyuyor? Bunu nas1ı _ . e ... 
Adı geı;en zabitin babası, mem malan arasına girdi. koltuğuna yaslandı, rahat ve hu- ra manükürcüye uğramıştı. To- bildin? Mantıki b1r sebep göste- ivanof senelerdenberi takıP ııif 

leketin en zenginlerinden biri o. zur içinde bir halle piposunu by bunlara da telefon etti, aynı re bitirsen o zaman maharetine ği dış siyasetinde, katiyeJl e. 
Fakat, eski zevç ile zcvçe ayn! v. a~.tı, derin bir nefes çekti, son· cevabı aldı. Fakat Toby gene inanrrım. ınhiraf yapmadan, de,·aın etıl1 

lan bir fabrikatördUr. Oğlunu r?S . oyunu daima devam ettirdiler. ra: Umidini kaybetmcolişti. Toby, ga''et sakin bir tavır '1e karar vermiş görlinüyor. ı~ 
kel' olarak yetiştirmek istemış ve " ser 
bu mUnasebetle Horald Schultze Ve bu şekilde tam dokuz sene ço· - :Mantıki bir şekilde dU~ü- - Demek saat altı buçukta in: Gospodin Kösei\'anofun ı~ 
Stokholmde bahriye zabiti ol.. cçuıkıklpa,rıbıu:~yui~k bmüaysu"raflk asracyahkaattll~rne- nelim, ne demek! dedi. Biz dil- uıanlikUrcUden çıktın? Sonra - Biliyordum, dedi, çUnkU ziyareti iki devlet arasındak;JJ 

t .... şUnUnceye kadar hırsız tabaka- nereye gittin? ben koydum onu oraya. tısadi bağları belki daha. · m':: ur. 
1 

ki dılar. İsveç gazetelerine göre her yı satar da parasını bile yer... kuvvetlendirecektir. Faka.t. ~dtJJI 
.l.fı .. e, kahramanın böy e mev 'k" ta f d b d k - Susle'ye gittim. Bana Sina- Paul amca yerinden fırladı. .. kü Bul hükA ti u.tı 
hib

. bir d 1m da 1 1 ra a u 0 uz sene zarfm Gabriellc kocasının bıraktığ• gun gar ume alJi sa ı a am o ası vaya d • d k .1 f · bad mihracesi ile konuşmak ım. ()yle bir fırlayış kl eğer tram- k.i d k ld v "'dd t"e P 

b
- "k b" h . t rdirmi' · a asgarı o uz mı yon rank mas kitaba baktı gUldU. mev ı n e a ıgı mu e ~ • uyu ır e emmıye ve ş... • • • • kanından bahsettl. Dayısmrn d '" ı d b il f t d ist b" · ,.,,.ı.ıp ı-.... t raf etmışlerdir. _ Tevekkell degvil ,dedi. Tobv vay a o."a a.r ı aşı z P ne e- gar an uyük devletler e· W 

ı.u. - " oğlunun kolejde blr arkadaşı - d' l · · dece 
Diğer taraftan ortada bir de Bu dokuz senelik takib esna· poUs romanı okuyormuş! Sen de ger ı. arma. ıştirakten içtinap e tjlll 

ki k 
sında yu··zbacıı Schultze, eski kan· bllirsin ya, Pa.ul amca, Toby da- varmış... - Sen mi. koydun 1 diye hay- tir. Bu ciheti, Bulgar devıeıst 

çocuk vardır. Zabitin es an- ':/ Toby karısınm sözUnl1 kesti: kırdı. halen idare edenlerle, nıebtıli . 
sından olan oğlu ... Bu çocuk da sını ancak bir kerre yakalıyabil. ima. okuduğu kitaptaki kahra- '- 1 p · t' 

1 0 
- onu bırak ::;imdi sen. susie Toby gene hiç lstlfinl bozma- gB.T.eteciler ve halk künıe er 

memleketin tanınmış siyasi şah. mış ı. manın fik rlerini benimser. · .. 
nun için, ben mesela. Dostoyevs· ile konuşurken cigara içtin mi, dr: çık olarak söylemektedir. ,.q-

3iyetlerinden bir olan ve 1934 s~· Bu tesadüf, bundan iki sene ev lcmedı·n mi, onu s"yle. ...fadenı _ Evet. dedi. Daha. doğrusu Bulgarlar "ağzımız yandı. · ·" 
· d k zi b' art' t · 1 B 1 dd k b kinin ortada dolaşmasına hiç u !• r f' nesm e mer e ır p ı esıs ve e gra a vu u ulmuştu. s . 1 t .... baka benı·m cebı·mde idi. Git- gu· rtu üfleyip yıyoruz,, diyo 

tm - t bb'. ed M H ı mtisaade etmem. ÇUnkU Dosto- usıe sana uzun uzun şey er an- .. " 
~use~~=da~s ye~iİme~: :uzbaşı Sc~ultze bir gün otur· yevskiyi okudukça, Toby maraz, ıattı, her halde tabakam açrp tim eldiven kutusundan almış. umumi bir harp patlak " 1 • 
.lir. dugu oteldekı odasına çrkarken, iradesiz bir adam halini alı- birer cigara içmişsinizdir. getirmiş gibi yaptım. Bilirsin, olursa kati olarak bitaraf ~~-c 

karşı.daki od~n kapısının bir. vor. Sıhhatine hiç dikkat etmi- Paul amca, Gabrielle çok cazip mak isteyeceklerini söy'lıı_I! 
Vakanm tlçUncü kahraınam, 

Horaldm kansı Daisy Adge de 
:m güzel İsveç kadmlarmdan bi
ı.idir. 

!şte, bu §ekilde birçok meşhur. 
m bi araya toplıyan dava Stok.. 
ıolmde çok büyük bir alaka u. 
1.andırmıştır. 

Hora.ld Schultze ile Daisy Ad. 
re bundan sekiz, on sene evvel 
wlenmişler ve bu izdivaçtan biri 
·n.z diğeri erkek olmak üzere iki 
;ocuklan dünyaya gelmiştir. 

d b 
_ ., - Hayır, içmedik ... Evet, e· :;vı f'h Bul ,__ bu çer 

e. n ıre açıldıgını ve dışarıya ken yor. Ondan sonra. benim ı'şim, kadın. Son gilnlerde bakıyorum, • aama ı , gar1'.U·ID 1 vet, içtik. Fakat Susie'nin ciga 1. w. k d 'h de 
di çocuğunun çıktığını görmüş, gUcUm pansuman yapmak... akşamları· eve oldukça geç ge- gen ıgı a.rşısm a mı ver ~di 

rasından içtik, benim clgarala- ı ti · bo d ··t Jil" 
hiç şaşırmadan hemen çocuğunu "Aşk romanı okumasını iste· rımdan değil. liyordu. Sorduğum zaman bir e erı ş urmayıp mu e 
kucağına alarak otelden çıkmış rim bak. ÇUnkU 

0 
zaman bana yere gittim, yalı ut şapka. alma- yen çalışıyorlar. ıJl 

ve bir otomobile atlıyarak oradan öyl~ gUzel şeyler söylUyor ki!.. Bununkı. beraber, Toby karı- ya gittim, ve3•a bir arkadaşım· Bütün propaganda vasıtıı ıO 
kaçmıştı. Meseı-a. g~çen r;Un ba.nıu .srn1n bu ahbabına da telefon et- da idim, falan diyordu. Bulgaristanı kendi taraflllı' 

b 1-. ti~ takat aynı menfi cevnbı aldı. "BuıgUn kocaların 1 kinlarmı çekmSoek is~:~ıar1. 11 • 
SiNEMALARDA OLDUôU ı "-Senin gUIUşlin u utlar~a- Gene elindeki ka.ğıda bir şeyle)' ı .. • ıı J • • n zama.ı.IA.la talyan ve"'. 

arBI rasmdan görünen .gUneşe ben- gizliden gizlJye .. akıp etmelerı- t 1 . . Bul a.rist' 
~·azdı. . 1 d. 1 rnan gaze e ennm g 1 • 

Bır. mu~ddet yilz. ziyor" dedi. - Pek!lA., dedi. Anlaşıldı: Ct- ne, hattA. nerede ıd n ıye su~ nm (revizyonist) bir devlet 
0 

, 
sonra Paul amca: sormalarına bile cevaz verllmı- d w b d 1 te ..... dıll1 t 

b S 
gara tabakanı sen gittiğin yer- uguna ve u ~v e Y- ,,;,!· 

aşı chultze Zimony tay - - Sen de bunu kompllman sa- yor. dil . · w d · ne;ı· 
d d k Ik k 

terden birinde bırakmamışsın. meeı ıcap ettigine a.ır ~.Al 
yare mey anın a a aca olan yıyorsun ha; dedi. "GUlerken "Fakat kocalar gene kıskanç- t'kl · azıı Bul fltır". 
t b

. k · Çalınmış da olamaz. ÇUnkU. se- ı en Y ar gar e .~Y 
ayyareye ınme üzere hazırla- bulutlar arasından .görünen gil- ırktan vazge,..mlş değiller. Ben b' k ıklıv w tm tır dv nin çantanda emniyet ki11di var· .,, ır arış ga ugra ış · 

Fakat' ilk nazarda "Ok mesut nırken birdenbire meydanın üze· reşf. benziyorsun" .demek "gül- de lçlmdeki şUpheyi gldermek ı 
~ · d k b" ilk b. lt 1 dır. Sonra, ekseriya. yankesici· emez. ~ 

>ir aile vUcude getirdiği zanno. nn e ço uy ır ayan tay. roe•lığin zaman fırtına bulutunu lerin bulunduğu yerlere de git- için bl rı;are buldum, bu tabaka Mihver devletlerinin bıl s !' 
b b 'rleqme maalesef 1·kin· yaresi görüldü ve yere inince i. a-·•ırıyorsun" demektir pl"'nmı kurdum Gabriel1e'ln o yald zı 1 ı b' unan u 1 :. • d !tal h · · . u.u ... miş değilsin. Senin uğradığın ı:ı • ' va.at ve ı ı hap arın ~~1 

,· dUnyaya geldikten bı'raz çın en ya arıcıye vekıli kont Trby· .. n ""g-leden sonra ne yaptııı..nı ni t dd d bazı Bul n .. e ı yavru · • dtikkAnlardaki kimseler hep na- gu u &• ' me a e en g- • 
· b 1 şt Ciano çıktı. Tabü mlitad üzerine ş k b le · d' p ı 1 'ttiği · bi birer ooS ;onra ozu mu u. ·ın 1 v - • a ayı ıra şım ı, au mus1u insanlar. Bir çoklarını da nere ere gı nı rer liderleri vardır, ki bunlar, ~· 

B b · d et'cesin mı marş ar çalınmaga başladı amca, dedi, sonra. karısına sor. senelerdenberl tanıyorsun. kendi ağziyle söyletmek için podin Köseivanofu, kola.yrrıı tıU. 
u oşanma. avası n 1 • ve bu şekilde yüzbaşı ile çocuğn- du: bundan daha. iyi bir bah a.ne bu-. salar, bir günde iktidardan d , 

le Stokholm hukuk mah.keme~i nu götürecek olan tayyarenin ha. _Sen bana şimıd1 söyle baka· "Binaenaleyh, bUtUn bunlar- ıunabilir miydi? - P eter :ı-~ab- şll.rilp yerine geçecek ve Bııl_ g~.f 
usul üzerine kız çocuğu anneye reketi geçikmı'cı oldu. d k bil ııı.ı i b' t' "·· ':/ lım, en son olarak tabakayı ne an çı a.ra ece0 m z ır ne 1- rlzius. ristanı bila kavdüşart Jl'l1.1'1·1t. )rkek "Ocugu- da babaya vermiş D k ı ki J ... v dl. '.:f • Bu zaman zarfında madam zaman kullandın? ce var: - eme 0 uyor sen ev- devletlerine bağlayıvereceJdı? ~--· 

Mahkemenin bu karan üzeri.. Oaisy Adge de çocuğunun orta· - Öğle yemeğinden sonra. den çıkarken tabakanı beraber 1 Or • 1 Rf AN KAYRA Bu tUrlü önünü ardını besa.~!~s~ 
::ıe aalonda çok acı bir sahne ol- dan kaybolduğunu farketmişti. Sen işine gittin, ben ~e :abaka· atmamışsın. RÖNTGEN MOTEHASSISl mıyan beşinci derecedeki S'';ı.ıııı 

k dm 
. d f 

1 
ak Küçüğün babası tarafından kaçı- mı açtım, bir clgara ıctım. Paul amca: ler için Balkanlı devletlerill \'' 

muş. a yenn en ır ıyar _ . N bil tik b' k f t Türbe, Bozkurd Kıraathane. ,~ 1, dC 
reisin kilrsusüne dogru

v atılım" nimış olduguna hiç şUphe etme· - Saat kaçtı o zaman. - e Y ır şey eş e - . k d k' Kl d F içinde yaşamaları ve kUçii.ı- 'ııı 
'.ıl 

1 
. 1 di .... 1 d' 

1 
sı arşısm a es ı o are de 0 

ve
-. • yen Daisy Adge derhal bir otomo - ki buçuk vardı. tın. Ye suy en ı. k k N ö•t d !etlerin istiklilleri tehlike ~ı· so a o. 8 . 10. g e en son· de'" 
_ Hayır, hayır çocuğumdan bile atlıyarak ilk ihtimali orta- * * * Toby: ra 3 ten 7 ye kadar. şu büyUk ehemmiyeti haiz ~ 

dan kaldırmak Uzere tayyare mey - Demek oluyor ki sen evden ın~ ·~ --· J~ • ~ -ıı ayrıl.mağa asla razı olamam ... di- Toby bir iki not aldı. Paut 
y_e feryad etmi§ti. danına koşmuş ve oradaki kala.. amca, boş yere vakıt kaybettik- ~ıkarken tabakanı beraber al

balık arasında eski kocasını ara- leri için canı sıkılıyor, asbırsrz- mamışsm, diye tekrar ettl. O 
KARAR: mağa başlamıştı. Bir müddet son ıanarak elleriyle ceketinin cep· halde evdedir. 
Daisy Adge oğlundan ayrılma~ ra, herkes İtalyan hariciye veki. lerine vuruyordu. Gabrielle: 

1a hakikaten razı olmuyordu. liliyle meşgul bulunduğu bir sı- Gabrielle ellerini uğuşturu- - Aama ben evin her tarafını 
3:albuki karar çocuğun yırmı rada çocuğunu babasının yanın· yor ve bir cocuk samimiyeti ile aradım, yok, dedi.. 
lört saat zarfında. zevcin istedi· da gördU ve sessizce c1inden tuta kocasının soracağı suallere ce· Kocası: 
1i yere bırakılmasını icab ettiri. rak oradan uzaklaştırdı. vap vermeye hazırlanıyordu. - Her halde sistematik bir 

ô:~Mt.Alııı•••A ~ OYUNLARI,.~ 

J.Ordu. . . . Çocuğunun kaçınldığını gören - Sonra ne yaptın? şekilde aramamışsındır. Şimdi 
,.. Fakat, ertesı glin vyüzba~ yüzbaşı Schultze hemen bir oto· - Berbere gittim. gel seninle dtlşllnellm. Demek 
.::ıchultze karısını ve çoeugunu bır mobile atlıyarak takibe koyul- - Orada ne kadar kaldın? en son olarak öğle yemeğinden 

SOLDAN 8A0A! sJI• 
1- Halit Ziya. Beyin bir roma.nı, 2- Bir harf -~·p 

3 - Akar su - bir harf, 4 - Sıfa. t, 5 - Yirmi dört' sa.at • Bir ~ 
tihan, 6 - Halatın incesi, 7 - Bir merkezi hükumet _ TaJttJl ~ 
faslından emir, 8 - Bir uzuv • Büyük baba, 9 - bana benı8>'e 
hayvan. , ~ 

YUKARDAN AŞAOI : d' 
iirlO. bulamıyordu... muş fakat bütün gayretlerine rağ - Uç bucuğa kadar. sonra cigara içtin ... Sonra giyin· 

Yeri gökü titreterek bütün gün men bir daha çocuğunu ele geçi.. - Orada clgara içtin mi? din, sokağa çıktın. Tecrübem 
' ıer tarafı arayan sabık :z:evç ni- rememişti. - Hayır, içmedim. Bilirsin vardır, bilirim: Sen ekseriya so-
.ıa.yet eski karısı ile çocuğunun o İşte iki sene evvel çocuğunu bir sen zaten. Ben yalnız yemek- kağa çıkarlten eldiYenlerini ev
!ece Fransaya kaçmış oldukları- daha kaybeden baba bütun Yu l~rden sonra bir cigara içerim. de unutursun, sonra aklına ge
ıı öğrendi. goslavyayı alt Ust etmiş ve poli. TÖby tekrar not aldı, biraz lir, döner ahrsrn. Sakın eldi-

Daisy Adge, bUtün Fransayı sin de yardımiylc nihayet geçen· düştindU. Sonra, kat'i bir knraı venlerini almaya geldiğin za
katettikten sonra, İtalyaya geç· Ierde Bavatm bir kasabasında ya vermiş bir adam tavrı ile yerin· roan tabakayı eldiven kutusuna 
ti. Fakat, orada da kendini emni- hancı bir kadının on yaşındaki çcı den fırladı, telefona koştu. kC'ymu~ olmayasın? 
yette hissetmiyerek merkezi Av cuğu ile bir aile pansiyonunda o- - Dırval, siz misiniz? Affe Faul amca alaylı alaylı gül-
nıpaya doğru yol aldı. turmakta olduğunu öğrenmiş ve dersiniz, .geç •akıt rahatsız et· dU. Fakat Toby çoktan oda.dan 
Adım adım, eski kansını ve ÇO- zabıtaya müracaat ederek çocu· tim. Bugiln öğleden sonra. karım ;:ıkınış, yatak odasına gitmişti. 

cuğunu takib eden yüzbaşı Schul ğunun yaşadığı eve glrmeğe VP.I sizin dllkkftna gelmiş. Şimdi ci- ~ki s:ı.ni,re sonra tekrar geldiği 
tze nihayet karısının Polonyaya çocuğunu almağa muvaffak o}-ıgara tabakasını bulamayor. Al- zamım yUzU muzaffer bir haldP 
gelmiş olduğunu öğrendi. Fakat, mu<ıtur. tın bir tabaka idi bu. Sizin dUk- ı:;illü'' ıdu: Elinde de clgara ta-
Oraya yeti§inceye kadar bütUn iz Kadının bütün itirazlarına rağ kanda mı unutmuş acaba? Yok :ıakası vardı. 
ler kayboldu. Bir müddet sonra men. çocuk babasına vcrltmiştir. ı mu? LCı.Uen bir kere daha ba- Karısı: 
da karısının bu kerre Romanya Kim bilir, belki de bu sefer kar mısınrz? Evet, ~yle Umlt e- - Sahi eldiven kutusunda mı 
ya geçml~ oldu~nu haber aldı. Daisy Adge eski kocasının peı:ılne ili yorum. Pekft.IA, çok teşekkUr buldun? diye sordu. 
Derhal BUkre~e geldi, fakat Ru. dUşerek çocuğunu çalmak lstlye. C>:!• rim. • - Tabii! 
men zabıtasının bütün gayretine j cektir. · Toby telefonu kapadığı za- umısı?:>Ol{ aı5atAas anapqvn 

1 - Meşhur bir saz şairi, 2 - Fenalık, 3 - Batı Anado~. 
bir kasaba, 4 - Sıfat - Bir deniz nebatı, 5 - trlan müeSS bi' ~~ l· 
6 - Fransızca bir harf - Vilayet - Bir harf, 7 - Arabistands. ııı ı ı Ilı 
şehir - Cilt, 8 - Zaman, 9 - Oyma.k faslından. emir • Efeler r.._~ 
ceketi. · 1 ~ış 

~~ 

1 v 
2.._.._.._._ 
3.._.._ 
4 .......... 
, N 

'~.._ ..... 
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ı~ ..... 
9 ....... ---~-

CUMA GÜNKÜ MESELEN'lN HALLEDİLMİŞ şJ!jl{l;İ ·<ii'' 
Bedri, cesurdur, Hakkı neşelidir, Naci ten.beldir, Ali ~Jel 

Veli yalancıdır. • 
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Q •. Sarav- Pera Bugünkü atletizm müsabakaları 

. Dünkü ekzersis müsabakasında Misafir sporcular dün şehrimize geldiler 

Karşılaşma bugün l(ad ı köy stadında yapılacak • 

16• berabere· kaldılar 
" /l • "' e,.alılar 

dakika 
2-0 /ık mağlubiyetten son 
içinde gollerle kurtuldular 

5 

• 

\ 
Bundan sonra Peralılar gene 

·ayre te geldiler ve akabinde 
;uıatasaray kalesini bllyUk bir 
; ol tehlikesi atlattı. Meslneji. 
nin dört metreden çektiği şutu 
sınan bUyUk bir maharetle blo· 

ko etti. 

Atletizm Federasyonu tara
f mdan tertip edilen beynelmi
lc:l atletizm müsabakaları bu. 
gün Kadıköy stadında yapıla. 
caktır. 

T ahirinin bir hayli zaman ev
vel tesbit edilmesi sayesinde 
çalışmak için bol bol vakit bu. 
ı~n atletlerimiz bugiin Yunan
lı ve Rumen rakipleriyle boy
ol~üşeceklerdir; iyi bir şekilde 
h<tzırlanmı§ olan sporcularımı. 
zın bugünkü kar§ıla§malarda 
iyi derece almaları çok muhte
meldir. 

Resimde dün tehrimize ge. 
len Yunan atletleri görülmek 
tedir. 

Devrenin nısıf müddetinden 
30nra Galatasarayhlar tamamen 
ıflkim bir oyun tutturarak topu 
Pera nısıf sahasına soktularsa 
la kaleci Çafatlno ile mUdafaa
ıa Hristo ve Civelek'ln bUyUk 
.... nyrctlcrl yUzUnden gol adedini 
·Ukseltemiyorlardı. 

Milli küme final maçı 
~ Galata.saray - Pcra maçından bir görürrüş 

ltıt k 
~a.l'l Uı:neııın Şamplyonluğu-ı tıklarr, isteksiz bir oyun çıkar 
teıe aşı:nak Uz c Demirspor dıkları görUlUyordu. llk kısım 
Oa.~ek Jıarta karşılaşacak böylece daha ziyade Pcranın 
ladatasarny cklpi dun Tak· M.kimiyeti altında oynamakla 

Peranın golü 
39 uncu dakikada: Peralılar 

ant bir hücum Y8f>lılar. Hake• 
min uzakta bulunuşundan isti· 
fade eden Mcslnejl orsayd vazi
yette yakaladığı topu elle de 
d Uzcıterek kaleye fora etti ve 

Türkiye şampiyonluğu için karşılaşa.cak olan Galata
saray ve Demirspor takımları çahşmalarma başladılar 

tııu8a':da Pera ile bir ekzer- beraber 1 • O Galatasarayın ga 
t h llkası yaptı. !ebesiyle nihayete erdi . 

\b aru seyirci toplayan bu 
İkinci devre 'ita -

l'le ~ıı.~·a takımlar Şu kadro- • 
t,, ""1lar: . İkinci kısımda Galatasa-

tı.a.ıı •Pay: 'Üsman _Faruk raydan Saraflm çıkarılmış ye-
'" rlne Murat, onun yerine de Meh· 

!<lıı a "!Usa Rıza Yusuf -
' <ı~\lh ' ' met ikam~ edilmişti. 

tarıııı atun, Cemil, Murat 
Galatasaraylıların ili< hUcu· 

mu kesllıliktcn sonra Paralılar 
~t~· • 

tı f •• <;,t 
'IJ...._C atınos - Ch·elck. ; ene #.ıl,H.,.f.,l<ınla.ı:a ba,),adılars; 
il, c .. ll\·oa, Et~·c-n?, Caner-

" 
11 ~ da bu uzun sürmedi. 

o, 'l'"" ları, Meslnezi, Bam. 

l 
w"orı Mchmedin 1ltihaklyle kuvvet. 

Pcranın golUnü çıkardı. 

Peranm ikinci golü 
Bu gol Galatasaraylıları boz· 

muştu. Nitekim 3 dakika sonra 
ortadan lnen San ·- Siyahlılar 

gene Meslnejinin ayağiyle ikin. 
ci ve beraberlik sayılarını ÇI· 

kardılar ve maç da böylece 85 
daıtlka ! - O Galatasarayın ga• 
libiyetiyle devam ettikten son· 
ra 2 • 2 beraberlikle bitmiş ol· 
du. ~ de\' . • . lenen Sarı • Kırmızılı hUcum 

llltıll rede Galatasaray rUz· hattı , rUzgArın da yardımlyle Pera eklpi çok canlı ve gUzel 

Geçen hafta sona eren milli kil· 
me futbol maçlarındaki puvan • 
lannm müsavatı yüzünden tek • 
rar iki müsabaka yapmalan ta
karrür eden Galatasaray ve De -
mirspor klüpleri çalıpnalarma 

başlamıılardır. 

Bu cUmleden olarak Ankara 
birincisi dün gehrimize gelmiş ve 
Fenerbahçede bir otele yerle§ -
miştir. İlk maçın yapılacağı Ka -
dıköy stadında ekzersizlerine 
l?aşlıyacaktır. _ 

Diğer tan.ftan Vefa mUaa.ba -
kasından sonra fut bol ser.onu ka 
panan Galata.saraylılar da an • 
trenmanlanna tekrar bqlamıı -
lardır. lııa.ı-a dUşmUştU. tık akını Pcra kalesini sardı. Du sıralar oynadı, bilhassa birinci kısım· 

u Yaptılar, avutıa 81ten da Sclfthattinln iki sıkı şUtünU da daha hakimdi. Galatasaraya Milli kUıne talimatnamesi mu 
.. ~u Pcranın ikinci ve U- çaratino mUşkUlfitla bloke ede- ı ""-l"l gelince: Bir şampiyon Onb re cibince halledilmesi llzımgelen 
.ı~t" arını takip ettiyse bildi. -. .. a yakışmayacak kadar fena idi. son karışık vaziyet federasyon 
an. ayı geçmcğc muvar-
... adııar Galatasarayın 'İkinci Osman, Musa, Rıza, biraz da tarafından tekrar iki maç yapıl-

~ u d · Yusuf çalıştı, diğerleri bez- ması kararile deği§tirilmi3 ve bu 
r \' akfkada Musanın yan- golü gin ve bitkin bir oyun oynadı suretle de h iç kimsenin netice ü-
1. Uruş . 
l'lta· Undan ·topu yakala: Hi inci dakikada sa~dan Pc- tar. r.erinde itiraza imkln bırakılma-
~ a ıınejinin şUtunU Osman ra aleyhine korner oldu. Dedi!- Gelecek pazar gUnkU mUhlm mıştır. 
it a ın n [; a çalışırken . 

ktç . 
a.ı 1 rdı. Bu sırada ycti-
!Jea topu - boş kale ö-

nin atışrnı Cemil kafa ile yere müsabakayı gBzönünde tutarak 
indirirken Setrıhattlnln fevk.al~- Sarı - Kırmızılıların hu hafta 
de bir volesi ile top ikinci defa içinde çalışmalarını tavsiye c-

deriz. "· Ururkcn - uerdc yatan 
~il J "'>cra a[;!arını buldu. 

avucuna takdim etti. 
all 

Ca1 kısa paslarla ilerle· 
atas a1t araytılar rakip klU 

tll:ı beşinci dadlkadan son
tad &v·a başhyablldiler H . 

a. Ce • l} tnil çok mUsait ,·azi-
tu'lına gelen topu kal,.. 

~ ilde avuta attı. 
111tc • 
~a u dakikadan itlbareı 

tııı,r 1lık.1ı oldukça suratı 
rıa. . 

ır zevkıt bir şeklld ' 
Or \' G r a e alatasaray takı 
il biraz daha ağır bası 

~ı,. . . 
taıarayın birinci 

l· 
1 

golü 
11 l 
it dakt-kada soldan Sa 

4 guzeı bir ka!asiylc ller 
~!ırat Pcra kalecisini. 

~al> 
d nıaktakl teredcl ll a 

~ ~rı. kaleye Radar Yaklaı;: . 
"0tı. • 
)' ra topu sağa geçirdi 
,..,'ltaladı, tC'krar ortay:-
'-'enı· . 

ata ıl de köşeden ilk Ga 
~, )' tolunu at.tı. 
~ lflıı \' . 
~it azıyeta düşen 

al' l'ar canlı akınlara baı; 
• bıı 

ha sa mcrkc1.de 'Me 
a a: l!ert 'e . enerjik 

'et a hıl't • Siyahtı! :ı.r G lnt • 
"Ur r hayu tehlikeli aııl 

orıardı . . 

Beden Terbiyesi Umum MU -
dürlüğü futbol teknik heyeti, 
yüksek hakem komitesi ve fede. 
rasyonlar dairesinin verdiği ve 
alakadarlara tebliğ edilen karar 

dur : 

l - Gol avanıj usulUnlln bey -
nc!milcl bir usul ve federasyonu
muzca da tatbik edilmesinin esas 
olduğunda birleşmekle beraber 
bu usulün tatbikinde galip takı -
ma verilerek (3) puvanın beyne! 
milel olup olmadığı, mağlflba ve· 
rilmesi rivayet edilen ve federu
yon nezdinde mevcut olan vesaik 
arasında hiçbir· mesnet ve miley. 
yidesi bulunmayan nakıa puan 
u.mlünün filhakika merl ve bun· 
da mağlUp aleyhine kaydedile -
cek gol adedinin muayyen olup 
olmadığı ve averaj usulüne müra 

caatta bilfiil oynanan maçlar 
adedinin müsavi olup olmamuı -
nrn netice üzerindeki tesirlerinin 
ma!Um bulunmaması gibi nok • 
sanlar görüldüğünden bunlarm 
gerek mUsbet ve gerekse menft 
olarak mütalaası takdirinde her 
iki taraf için de aynı derecede 
leh veya aleyhe karar verilmesi· 
ne müsait olan bu eşkal dahilin. 
de herhangi bir karar şampiyo -
nu tayin için doğru bir ölçü ol
mıyacağında tamamen birleşmi~ 
olduğu gibi bu hususat hakkında 
alınacak kararların da ancak 
bundan sonra için muta ola.bilip 
mukabiline şam!l 
da ittifak ediJmi .... 

derek puanları müsavi kalan Ga
latasaray ve Demirspor klüpleri 
arasında biri ı~tanbulda ve biri 
de Ankarada olmak üzere iki 
maç yapılmasına karar vermiş • 
tir. Maçların kll!"a neticesi tcsbit 
edilen sırası şudur: 

23-7-939 pazar lsta.nbulda 
Fener stadında, 30-7-939 pa -
zar Ankarada 19 Mayıs stadın -
da. 

3 - Her iki maçm hakemliği -
ni lzm.ir hakemlerinden Mustafa 
Balöz yapacaktır. 

' - Federasyonlar dairesın -
den yüksek hakem komitesinden 
ve bölge istişare heyetinden birer 
zat bu maçlarda hazır buluna · 
ca.ktır. 

5 - Bu iki maçın neticesi pu • 
an hesabile tayin edilecektir. Pu
anlar müsavi olduğu takdirde i
kinci maç on be~er dakikalı iki 
devre temdit o!unacaktır. Buna 
rağmen puanlar gene müsavi ka· 
tırsa iki ·maçta atılan ve yenilen 
goller birleştirilip mµkabil takı • 
mm attığı ve yediği gollerle n is 
bet edilerek hasılada görülecek 
üstünlük, bu üstünlüğü kazanan 
takımın galebesini ve dolayısilc 
şampiyonluğun:ı temin edecek • 
tir. Bu suretle <;ıkacak milli kü
me şampiyonu aynı zamanda 
938 - 939 Türkiye şampiyonu ad
dedilecek, galip gelecek takıma 

kupa verileceği gibi hr iki takım 
sporculanna da birer madalya 
verilecektir. 

Temdidi mrçta da müsavat ar
ı.edecek sonuçta üc;iineü bir kar· 
şılaşma icrasına lüzum olmadan 
her iki takım da şampiyon ilan 
edilecek ve mevcut kupa bu sü • 
rekli karşıl~manın orijinal ha -
tırası olarak ikiye bölünüp her 
iki takıma birer parçası verile -
cektir. • 

6 - Yukarda ya zılı ahkam ve 
!;erait hilafına hareket eden ta -

Bugünkü maçlar 
Balta Limanında 

Bu hafta Rumelihisarmda 
Baltaliman sahasında Şehremi. 
ni Halkevi ve Çrçırsporla -
Rumelihisar idman Birliği 
maçları vardır. 

Şehremini halkevi - Rume. 
lihisar saat 17.45. 

· Çırçırspor - Rumelihisar 
saat 16.05 te. 

Çirçırspor B - Rumelihi. 
sar B. 14.30. 

Halıcıoğlunda 
1 - Halıcıoğlu - Y. Şi§li 

tt.:kımlan saat 1 7 ,30. 
2 - Bomonti - Kulaksız 

A. takımları saat 17 ,30. 
3 - Bomonti Zindanarkası 

B. takımları saat 13,30. 
4 - Hahcıoğlu Y. Şişli B. 

takrmlan. Saat 1 2. 
Yukarda yazılı saatlerde ta. 

kımlarm sahada bulunmaları 
rica olunur. 

Yeşilköyde tenis maçı 
Ti.irk Dağcılık klübü bugün 

Y eşilköy Cumhuriyet Halk 
Partisi himayesindeki Y eşilköy 
klübü ile bir tenis maçı yapa. 
caktır. Saat 'dokuzdan 12 ye 
kadar sürecek olan maçtan 
~ıonra 14,30 dan 18,30 a kadar 
da ikinci bir maç yapılacaktır. 

Ma-;a lstanbulun tanmmı§ 
·enis sporcuları iştirak edecek. 
tir. 

Beşiktaşlı Muzaffer 
Beşiktaş Klübünün ve An. 

1-:ı:ıra Gücünün kıymetli merkez 
muhacimi Muzafferin hastala. 
:ıorak Anknradan şehrimize 
1etirildiği ve Erenköy sanator
•1omuna yatırıldığını teessürle 
~ıaber aldık. 

Bu genç ve nazik sporcuya 
irıl şifalar dileriz. 

kım itiraz hakkı verilmek.sizin 
ınağlOp sayılacaktır. 

7 - Bu maçla rm neticesi yal -
nız birinciyi ve ikinciyi tayin i · 
çin olup diğer takımların aldıkla 
rı derecelere müessir değildir. 

~"r entn nısfından sonr. 
11.ra~ıı·ı-rtn durgunlaş -

Dün1~ü mil~bakada Pera miıdafaası topu uzakla.1· 
tırmağa çalı§ıyor 

2 - Bu vaziyet karşısında he • ı 
yetim.iz icabını tekrar teemmül• , 

Galatasaray m1t71acımTartnın bhiblrhıc gircrcTc kaçırdıT:ları 
/ıraa.flard an bir\ 
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Yeni Hatay Va
lisinin beyanata 

Uzakşark hadiseleri vao~:~;~a~~n!!~~.!~ar Sofya ~~.~~.~ 
Japon - lngiliz Çin harbinin Mongol hududunda- Bir gazeteci dir. 0nıar, herçebad•b_'!. 

Ankara, 15 (A.A.) - Yarın 

çıkacak olan Ulus gazetesinde 

ristanda iktidarı ele ...,. 

müzıskereleri ikinci ydı ki hadiS3 Tevkif edilerek askeri geçmek uzere aospodill 
• • nof aleyhine atıp tut 

Moskova, 15 (A.A.) - Sovyet mahkemeye Verıfdl bunlar içinde bazı eski ılk Hatay vali3i B. Şükrü Sök - (Boıtarafr 1 irıriıleJ Chung.King, 15 (A.A.) 
men Silerin aşağıdaki mWakatı İngiliz - Japon münasebetlerime Çin istiklal harbinin ikinci yıl. 
intişar edecektir: selesine temas etmek salahiyeti- cönümü münasebetiyle başku-

Türkiye Cumhuriyetinin ilk ni haiz olmadığını, bilakis mUn - mandan Çan.kay-: ek, millete 
Hatay valisi B. Şükrü Sökmen hasıran Tiyençin meselesile meş. himben bir mesaj göndermiştir. 
Sileri dün bir arkadaşımız ziya - gul olmak için talimat almış bu- (..an-kay.çek, bu mesajında 
ret etmigtir. Hatay davasının lunduğunu bildirmiştir. geçen sene içinde Çinin kendi. 
başından nihayetine kadar, em - JAPON GAZETELERİNDEKİ sine nihai zaferi temin edecek 
niyet umum müdürü sıfatile uh. BEYANNAME olan ıartlarm büyük bir kısmı. 
desine düşen vazifeleri muvaffa- Tokyo, 15 (A.A.) - Bütün nı tahakkuk ettirmeğe muvaf. 
kıyetle başarmış olan yeni valj, Tokyo gazete1eri lngiliz - Japon fak olduğunu gururla kaydet. 
bu tayininden dolayı ihtisasları - görüşmelerindeki hattı hareket- tikten sonra şöyle demektedir: 
nı, muharririmizin suallerine ce- leri tesb~pin ebir beyanname 'Silahla müdafaa ve milli 
vap olarak §Öyle anlatmıştır: ceşretmiş\trdir. kalkınma eserini tahakkuk et. 

- Hatay valiliğine tayininiz - Beyannameae, Çin - Japon ihti - tirmek için memleketin içinde 
den mütevellit ihtisaslarınızı öğ- llfmm ba§langıcmdan beri İn - ve dı§mda bulunan bütün Çin
renebilir miyiz? giltere tarafmdan taktp edilen liler büyük bir gayretle çalış-

"Cumhuriyetin parlak eseri gU Çankayşek taraftan politika te - malıdırlar.,. 
zel Hataya ilk vali olma.ktan duy essüfle kaydedılmekte ve bunun Baıkumandanm mesajında., 
duğum sevinç hislerini ifadeden Tiyençin h!disesi gftti müessif harbin ilk senesinde Japon kuv 
!lcizim. Hataya ve kahraman Ha- hadiselere müncer olduğu bildi - vetleri Çinde 800 kilometre ka. 
tayhlara yakın günlerde kavuşa- rilmektedir. dar ilerledikleri halde ikinci se. 
cağımdan dolayı· da cidden bah- Beyanname, milletin Çindeki ne içinde muharip Japon kıta .. 
tiyarnn. Bu vesile ile bana bu mukaddes harbinde her tUrlU en- lan adedinin arttmlmasına rağ
şerefli vazifeyi tevdi buyuran gelleri lktihama amade bulundu- men ancak 31 O kilometre iler. 
~ok sayın büyüklerime karşı duy ğunu ili.ve eylemektedir. liyebildikleri hatırlatılmakta-
duğum .M!irin şilkran. hislerini 1 - Bordo, 15 (A.A.) - İki bin 1s.. dır. 
fadeyi de 7.evkli bir borç bilirim. panyol mWtccisini hamil bulunan· Japonlar, kendileri de itiraf 
Bu kıymetli teveccüh yeni vazi - Mekslke vapuru Bordodan Yek- ettikleri veçhile bu ikinci aene-
femde muvaffakıyet için başlıca sikaya hareket etmiştir. nin mart ayına kadar bir mil-
mesnedim olacaktır.,, AMBARGO TEKLİFi yon ki§i zayiat vermişlerdir. 

- Yeni vazifenize ne zaman Vaşington, 15 (A.A.) - Ayan Japonların kartdaftıklan mu. 
hareket edeceksinlz? meclisinin ~aric~ye .encUımenf, Ja vaffakipsizlikleri gözden ge. 

"önUmU7.deki pazartesi gUnU ponyaya gonderilen bazı madde- dren baffumandan siyasi saha. 
doğruca Hataya aareket edecek !ere ambargo konmasına dair da Japonyanm Prens Konoye
ve tc>mmuzun 18 inci günU akşa- ~i~tm~ tarafınd~ ~apı18:° tek - nin harp kabinesinin da.ğilışmın 
mı Beylandaki Abidede §ilheda - lifı müzakere etmıştır. lkı taraf- sarsıntısını hissettiğini, iktuadi 
mızın ma.nıcvi huzurunda kahra - tan birine karşı fark gözetici ted sahada Japonyanm gittikçe ar
man Hataylıları_ sellmlıyarak va- birler al~~aca?a dair 1911 tan iısizlikle, hububat fiatlan
zifeme başlıyacağmı.,, de Amerika ile Japonya arumda nın yükselmesi ile ve zirai va. 

- Hatayda meskQn bazı insan aktedilmiş bir ticaret muahede - ziyeti vahimleştiren ihtiyat al
Iarm hicret arzusuna kapıld.ıkla- si mevcut olduğu için encümen tınlannın ~lmasiyle mücade. 
n haberleri vardır. Bu doğru mu bu teklif. hakkmdıı. hariciye nav - le ettiğini kaydeylemektcdir. 
dur? ve bu husustaki düşünceniz zm HullUn mUtallasmı sormaga Ruhi sahada Japonya hakiki 
nedir? karar vermiştir. bir muamma karşısında bulun.. 

"Cumhuriyet mUeueısem.izin Pittman, hariciye nazırmm tah maktadır. ~..nıe 1 ke~i 
vatanda§lar arumda hi~bir mev- rlrt mUt•lhmıı aftnadan evvel linde olduğ\ı' ·naa~~ld'u 1~~
zuda ne fark ve ne de istisna ka- en~~enl içtimaa. ~11et etmiy.e - de de harp aleyhtarlığı gittikçe 
bul etmediğini çok iyi bilirsiniz. ceğini beyan etmı§tir. artmaktadır. 
Cumhuriyet valisinin başka tür- Dün encümen, hiçbSr karar it- Diplomasi sahasında Japon. 
1U düşünmesine imkan yoktur. tihaz etmemiıtir. DUn,kü i~ima- ya giitikçe yalnız kalmakta ve 
Cumhuriyetlm.lzin §efkat ve ada- a i§tirak eden az.aya göre, proje. Roma - Berlin mihverine ilti. 
let mUeseeselcri istisnasız bütUn ye karlı şiddetli bir muhalefet haka bir türlü karar vereme. 
vatandaşlar için seyanen istifade vardır. mektedir. 
edilecek feyiz ve saadet kaynak - Ayandan birçok kim.8eler bu Bütün bu mülahazalardan 
landır. Eğer Hatayda meakQn projenin Japonlara uzak tarktaki sonra baıkumandan 100 mil 
bir takını in.sanlar Hatay anlaş - Amerikan menfaa"e.ife doğru - uzunluğunda olan yolun 90 mi. 
masının bazı hUkU.mlerinden isti- dan doğruya tecavüz etmek fır - linin katedildiğini ve Çine ni
fade ederek yuvalarını başka di· satmı vereceğinden ve Japonya- hai zaferi temin için her za
yara nakle karar verdikleri hak - nm bir mukabelebilmiail tedbiri mandan ziyade gayretleri bir. 
kında aldığmıız haberler do~ru olara.k Amerikadan pamuk almak lettirmek lazımgeldiğini mille. 
hıe Türk Cumhuriyetinin vatan - tan v~esinden korkmakta - te hatırlatmaktadır. 
daşlar için devamlı refah ve sa - dırlar. AYIN 
adet vadeden geni§ ve sıcak şef- Chung-King, 1 5 ( A.A.) -
kat ocağından kendi nm ve ihti- M 1s1 r Ha r i c iye Chung-King tehri mukav.emet 
yarlariyle ayrılmak istemelerinin harbinin ikinci yıldönümünc 
manumı anlıyamadığmu ifade Naz 

1 
rı tcsit etmektedir. 

ederim. Aynı zamanda bu insan- .Bu münasebetle dört büyük 
larm yurt değiştirmenin güçlük - Ymıaniıtandan içtima .ktedilmİftir. Tertip edi-
lerine ve sıkmtılarma ve meşktık len merasim esnaamda ölen 
Akıbetlerine kendilerini kaptır - memleketine döndü kahramanlar namrııa dikilecek 
malt için ne gibi tesirler altında Atına, 15 (A.A.) - Bu sabah- 3bidenin ilk lafı konulmU§tur. 
hareket ettiklerini de kestireml - ki gazeteler, aşağıdaki resmt Çinin bütün kiliselerinde York 
yonım, inanmak istemediğim tebliği neşretmektedirler: Bqpeskoposunun tavsiyesi ü .. 
Myle bir karar karşısmda mua - Mısır Hariciye Nazırı Ekse. zerine ayinler yapılmqtır. 
hede hükümlerine sadakate mec- lans AbdUlfettah Yahya Paşa Çin Cumhurreiainin Mesajı 
bur olan Cumhuriyet valisine 11 Temmuzdan 13 Temmuza Ch K' 15 (AA ) ung. ıng, .. -
bu hldiseye teessüf etmekten ve kadar Atlnaya yaptıiı ziyaret Çin Cumhurreiai bqkuman· 
bu mvallı inae.nlara acımaktan esnasında Altes Veliaht tara- dan Çang-kay..çek·e bir mesaj 
bqka yapılaca....'lt iş kalır mı?,, tından kabul edilmiş ve Başve. göndererek bu buhranlı zaman. 

kil B. Metaksas ile görüşmeler. da Çin milletine yaptığı yükT erf i eden Hari- de bulunmuştur. En yüksek sek hizmetlerden dolayı mu. 
• lıl~samimlllk havası içinde cere maileyhe teşekkür etmİ§tir. 

cıye memurlarımız yan eden bu görUşmeler Mısır- Reisicumhur meaajında şöy. 
la Yunanlstanı bağlayan an'a- le demektedir: 

(Rnıtarofı 7 in lr J nevi dostluğu ve ,.kl memle- .. Cesaretiniz, basiretiniz ve 
Kavur, Cavit Uhi Erlin, Mennan ketin kUltUrel ve lktısadl mllna~ iyiliğiniz.le yalnız milletimizin 
Tepelen. sebetlerlnin dalma daha zlya.df' mir.nettarlığmı değil, dost dev. 

Dokuzuncu dereceye terfi inkişafı maksadl)"le itimat ... ·eti· tetlerin takdirini de k.azandı-
eclenler el işberaberllğlne devam husu- nız.,, 

sondaki müşterek arzularını te-
1
--.1-.---F-----

Vaşiııgton bUyUk elçiliği 3 Un. yit eylemiştir. ngı ız ve ranıız 
ctı kAtibi Orhan Kutlu, Sofya el· Atına, 15 (A.A.) _ Yahya casuslan 
çlliği 3 tlncll kA.tibi llhami MU- Paşa öğle Uzerl Mısıra hareket Londra, 15 (A.A.) - Dally 
ren, Parla büyük elçiliği üçüncületmlştlr. Express gazetesinin muhabirine 
kAtibi Şevket Utkoman, Barse. göre, Fransız mukabil casus. 
lon bqkonsolosluğu kançılan 8 . . f'I" k luk hizmetine mesnup bazı me-
Rı!at Ayanlar, Paris konsolos!u-ı ır ın 1 a murlar İngiliz mukabil casusluk 
iU kançılan Bahri Engin, lsken· Pro'11idence - Kentucky lG (A. servisiyle temas için Londrayıı. 
.ı.tp ' r,_. Salihattin üt. A.) - Buraya yakın bir maden. eelmlş ve lngiliz meslektaşlarımı 
Mm-. Bqc!at etçru~ ikinci kl..1de bir lnfl,l!k vukubulmuş ve o bütün tnglllz imparatorluğuna 
tfbf Faik llgtta, merkezde Cevat tus amele toprak altında kal- şamil geniş bir nazı propagan;1a· 
Osman Olgen, Bahri Gtınel, Ce-:mı~tır. Bunların kurtarılmaıı sının plAnlannı ortaya koyan 
lfıl Hulusi Ş§du.!lıı.h Edi. llıine derhal başlanmıştır. vesikalar tevdi etınL,ıerdlr. 

mahfillerinde, Mogol hududun-
15 

CA A ) T ler de vardır Gizlidell Paris, . . - emps ga- • . bit 
da cereyan eden muharebelerin f d b ö&l d ustaca tertip edilmıŞ . zetesl tara m an ugUn b e en . 
ehemrniy,etslz bir hudut hfldıs~- hareket eden totalıter 

l d l kt Tr k 1 ....ııı sonra neşredilen bir notta ez- K" . f d" man ola' s n en, m çı 10 1, yo sa n.ı; .. z- .
1 

k dl oaeıvano a uş 
cümle söyle denı me te r: -'•" 

Fransız - Sovyet paktı aktedll- ·. va~ kışkırtıy~r ve. oıa;u 
meden Sovvet hUkfımetinin dik- Askerı mahkeme geçenlerde garıstanın selametı to 
katini ora;a çekmek üzere to- Tcmps gazetesine mensup blrı lctlerle ittüak etmekte t. 
tallter devletlerle anlaşarak Ja- şahısı bir davaya dahil etmı,ur. ileri sürüyorlar. F: 
ponyanm bu mıntakada hare- Bu şahıs dahlll istihbarat işle-! Bulgar Başvekili dö 
kete mi geçtiği malfım olmadığı rtne memur bulunuyordu. Nelğukkanlı siyaseti ile 

· · tl ld ıı na Sclanik anla.şma!Jlll beYan edl1mektedir. mUdürıye e, ne are e, ne ya .. . 
. hancı istihbarat servisiyle ve ne! dırmıştır. Bu kazanç 
Aynı mahfillerde söylendiP'l- şimdiki hükumete olaD 

ne göre, Mogolistanın Sovyetlor,dc siyasi tahrir heyetiyle hlçhtrlru 'arttırmı tır. Bul 
alilkası yoktu. Bu şahıs, as?te-ı . i tıet 

Birliği için pek bUyUk bir sev- eekı çılgınca hareke ' 
klilceyş ehemmiyeti vardır. Ja-ırt mahkeme tarafından iki ya· lı, silihlı çarpı§lllalal'. 
ponlar bu mıntakada harekete hancıyı al!kadar eden bir lşde sasb bir millet disipuııl 
geçtiği takdirde Sovyetlerln Mo- şahit olarak çağırılmış ve ken- olmuş, hllkUınetin ~ 

]. t k dl t ki 1 1 dlsl dinlendikten sonra tevk'f ki ıslahatı eski partileri go ıs anı enı opra arı m ş 
ibj Üd f d kı . U edilmiştir. Temps gazetesinde muştur 

g m a aa e ece erme ş p- • 
he yoktur. hiçbir kimse kendtstntn mahke- Bulgaristan han 

me tarafından catırıldıtından ya hanedanı ile olall 
· 11" haberdar değildi ve tevkifinden Bulgar dış siyasetinde 

m 1 1 de şahsi ve yarı resmi bir mal6- halde katiyen bir rol o Fransanın 
bayramı matla haberdar olduk. Bu ıah- çUnkU, Bulgaristanda 

sın hal ve hareketinde hiçbir şey mış, hassas ve milli 

(Ba§ tarafı 1 incide) bizi şüphelendlrmemlşttr. Tev- müdrik umumi efkAr 
kif edilen şahısların mesleki fa- let ve hUkfunet bu · ~·' 

bütün gayretlerimizi sarfetme- 11 ti . t b ncı zmı her dakika yoklaJJlll"".: 
v • F a ye erme amamen ya a .. 
ge azmetmış bulunuyoruz. a- ı. •dt 

1 
_.. b hl ld ~u gore hareket etmek ırı 

k h hd. h h kk" aiti se er mevzuu ::ı s o uf> . ded' at er te ıt ve er ta a um tin ır. 
teşebbüsü karşısında Fransız anlaşılmıştır. Her halUtakdlr- Bul rlar Yu osla'V 
h ·· · t1 · • ·· daf a edece de bu hA.dlseler faillerinin yal- 1ga ' g oeJ$ 
w~mye · e~k1~!ll ~u. ka .., • nız tamamen şahsi mesullyetıe- tur. talyanlar Yug 
gız ve ıstı ıa enm orumaga la sıkıgbracak olursaı 
karar veren bütün milletlerle rlnl lcabettirebillr. Adalet sey- manda Bulgar milletiııl 
beraber hareket edeceğiz.,, rlnl takip edecektir ve milıt vic- larmda düşman bul 

A ak 15 (AA ) 14 danın mllttehlden takbih ettiği B .. h k d 
nt ya, . . - ugun er ne a ar 

Temmuz Fransız milli hayra- maııevralardan mesut olan- da ya§ıyan 600 bin 
mı dolayısiyle dün burada Fran ların şiddetle tecziyesini ilk ev. muhacirden başka ( 
suJar tarafından bir tören ter- vel lstlyecek olan biziz. Fakat iddiasını) ortaya hiç 
tip edilmiş ve geçit resmi yapıl- bu ceza hareketi hakiki hedefi yorsa da büyük bir 
mııtır. Dost ve müttefik F ran. Fransızlar arasında kin ve nl· let olduğunu iddia edell 
sanın milli bayramı Türk - fak tohumları sokmak olan ta- bi bir devlet MakedoııP 
Fransız te§rikimesaisinin sami. rafglr mllcadeleler elinde veslle rında genişlemek sev 

bir tezahüriine- ~e-~rJ te9kll edemez. şerse umum Bulgarlılt 
miştir. Türk ve F r;:\nsız kıtaatı. donyayı istemeğe 
nm iıtirak ettikleri bu merasi- BAŞVEK.ALI!o'TİN TEBLlGl Çünkü Bulg:ırlar 'f 
me bandomuzun çaldığı istiklal kil t ra karde~r. lki millet 
mal'§ı ile başlanmış, bunu yine Parls, 15 (A.A.~ - ~e . e İtalyanlar ise her iki 
bandomuz tarafından çalman tarafından neşredılen . bır tebl~ğ- ban d bund .,,,,, 

d il 1 ·· 1 denılmektedır· ya. CI ır, an ~,MI 
Marseyyez takip etmittir. e eze m e şoy e · denizden Adriyatiğe ~ 

Müttefik kıtalar Albay Şük. Fransa.da yabancı ~ropag'-:11da garistanm da dahil ol 
.. K natlı ve Albay Collet ta .. hakkında yapılan adlı tahkıkat takbel geniş bir Yu 

ru a .. · k • hk ta rafından tefti§ edildikten sonra uzerıne ve as en ma eme ra- kili fikri de bazı m 
geçit resmi başlamış, başta fından yaptırılan son tev~ifler - nilz yaşamaktadır. BöYlf 
kahraman askerlerimiz olmak den sonra, muhtelif vesılelerle let içinde Makedonya "' 
üzere jandarma alayı ve F ran. yanlış hatta hayali haberler ya • donyalılar elbette ki _..1a 
sız kıtalan, merasimde hazır vılmıgtır. caktır. Fakat, İtalyanla> ... 

bull\nan.. hü~umet erkanı ve Başvekil, bu tevkiflerde ya. • ~~ teşriki m~~li imk 
halkın sureklı alkqları arasında b& b' devlet memurlarile te _ ıti'barladır kı, ltalyanl _,ı, 
geçmiılerdir. m:: ~~iş ve bu memurlardan kanlarda fazla ge.ıişJeJJP"". 

M · d f kal Ad mesi Bulgar lığın miJll 

hheraCsım e Aevk 
1
a c mbuk. mühim mikla:rda. para aldık.lan - ne uygun görülmüyor. 

ra as evat çı a ın, sa ı nı itiraf etmış kımseler mevzu - . ıJ 
konsolos Fethi Denli, askeri ve bahsolduğunu tnvzih eyler. Bun- Necmettın DB 
mülki erkan ile ıehri~i~de bu- lann hareketi, c.aausluk ve dev
lunan Fransız kolonısı hazır letln dahili emniyetini tehlikeye fngilterede 34. 
bulunmakta ic:liler. düşüren hareketler hakkındaki askeri talim gÖ 

Yeşilköy ilk okul 26-1-1938 tarihli kanunla 17- Londra, 15 (A.A.) -
6-1939 tarihli kararname hUk • tına alınanlar bugUn 

kampı 
mtlne temu etmektedir. muzda ilk defa oıara1' 

• Bu lüzumlu t'!mzileme hareke- leceklerdir. lngUtered:ıııl 
tmin meauli etini tlııerine almıt rt askerlik hizmetine -tt' 

(Ba,tarafı 6 ım:ıda) ~ bin gençten 34 bini bllr 
olan Başvekıl, bu hareketin ıahıs ıtl 

H~lann da prensipleri bat '--'---lmaka taki dl hk hizmete başlıyaca • mevzuUAUIK.I ızın p e - ıı• 
ka.. leceğini memleJ<ete temin .etmeğt Diğer gruplar, sıra 

- Şu kamp bir göbekleri e. lUzu dele 1 K Baş • cek haftalar zarfında • 
ritse, diyorlar. kil maünhuz a y ::_ __ ~za k ve edeceklerdir. A<'emiler 

1 m uıran .: ı-~yı oru • bib 
Hepsinden göbekli olan . da yüksek mevki sa 

'· "d" .. ''"' edi . mak endi§elinden mtlllıem olan tarafından karşılanacı.• 
~p mu uru uave yor. bu takibabn siyasi bir plaıı üze - l 

- Tabii biz zayıflıyacağrz, rinde istismar edilmeeine•ve ya. Folkcstoue'da acc~c 
r-..ocuklar tiımanlıyacak f al il Kraliı:e l'llary karşıJaY . ·:. I , hut ıu sırada aydasız k em m 

Atkolsun sana dırektor .. ıtel aa1. .... ıan ihdası için vesile ya -
-.üzel bir dü ün.. . ~ 
.. f Uf, pılmuma mani olmağa kuvvetle -"'---""""""'" 
• Kampta 114 YBvı:? var· karar vermiş bulunmaktadır. 
(amplann en kalabalrgı bura-
sı .. Bunların hepsi de ayn ayn But~ Fransızların, hUkılme -
cevheri insan hangisini anlat. tin nihayet vermeğe teveuül et-
sm 1 1 tiği bu hareketleri takbihte mUt-

Y alnız ıunu kavdedelim.

1 

tefik olduğuna ıilphe ,yoktur. 
!tamptan ayrılırken Büyükdere Bu ifln bap.nlınuı için, tah • 
.,,:uzuncu ilkokuldan Tayfur kikatm cereyanma arar verecek 
yanıma .. !eld.f. ~eteci olduğu.' lftaatm veyahut hayal! haberle. 

1939 

Resimli Ha~ 
mecmuası 

Bu hafta çık•" 
mu da ogrebıf. 1 • , ...... , L- i ıa d 

- Efendim, dedi. Peki, bu nn bunu 09&&& e~emee azım ır. SOR sayısı 
'J•ızeteleri buraya getirip bize Bqvekil tahkikata ait malft -
;3tecak mısınız).. lmat ifpamm fe meV&llbahs ha.· Birçok süzel yazılar vıe 

Ne yüI~sek bir in•ibah .. Bun. yall haberlerin bundan böyle şid doludur. Almatı u11u1 

:fan daha masum bir ifade olur detle tatbik edilecek olan ceza ka 
'lıu? 



-· lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici Askeri Kıtaatı ilAnları J 
•-=u~ .• ~ft-ı------~Ci~"~ruıı·------· .... ----------------------------------------

1 

•• 
Jq ~ 

·• yarın 
"'" '\.Unıe külliyatı .ıwı.oo .Miktarı Muhammen tık te. lhale tarih ve saati 

Kilo bedeli minatı 

Lira Lira , Qcİ aeriıMa 

'li 61-67 -7 kitap 
l ılcontun 51UaıU 
cncit ıı. 

Hozat birliği Un 480000 60000 4:500 2-8-939 ç&l"f&lllba. 10 
,, ,, kuru ot 360000 25200 1890 ,. ,, 9 

3C Malatya ., kuru ot 360000 19800 1395,90 4-8--939 cuma 10 

Liz, 
1 

, 
ı. 

ı. 

,, ,, sadeyağı 16800 15960 1197 3-8-939 per,embe 10 

l I' "k 
Elazığ merkezi 88.deyağı 18000 16740 1255,50 3---8---939 ,, 9 

C 2C 
9'.2lı Pamuk harbt St 

Yukanda. yazılı en:aklar hlzalannda y&Zilı tarihlerde ayn ayn kapalı zarfla eksiltmeleri E. 

~~lnı1 tarihi ı. 
10 beos Avrupa 60 

Jazığda. askeri satmalma Ko. da yapılacaktır. Şartnameler mezkO.r satınalma Ko. da görülP,bilir. 
isteklilerin 24:90 sayılı kanunun 2, 3 cU madde!erfnde yazılı belgelerle birlikte ihale saatinden bir 
saat evvel teklif mektuplannı Elazıtda AP.. satmalma I~o. na vermeleri. (107) (5073) 

~Uha 
lııaıı:en bed~i 1888 lira olan muhtelif <'ınb ve eb'atlarda 

ı, k • elektnk tornavidası, tesviyeci gönyesi, lft.ğımcı 
~ter;~. iç, rnara?goz el maskap kalemi, metrik dişli kılavuz, 
~~etre h aması, prınç şakul, yaylı çelik metre, modelci için kır. 
~ kaıe assas tesviye ruhu, tesviye levhası ve torna aynası gi· 
.3oı on~ hırdavat malzemesi 31. 7. 19:J9 pazartesi günü saat 
llıdaıı uçukta ı: •darpaşa gar binası dlhilindeki komısyon 
~u i açık eksiltme usulile satm alınacaktır. 

t ~ girmek isteyenlerin 141 lira 60 kuruşluk muvakkat 
·ııe k ed kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü 
~u ı:e ar komisyona müracaatları lazımdır. 

" ' 1 "'1rv- ır (ait Şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl· 
. 4803) 

işletme 
ilanları 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

~t~~k~ .. ~------------..;;.·-----=------·' de b0 Ydc bulunan İstanbul acentalığımız Galata nhtımı 
nın ~Vlet Limnnlan Umum Müdürlüğü (eski Denizbank) 

ııııuı .. ~ t katındaki daireye nakletmi§ olduğu alakadnrana 
..... (5274) 

~nbul Baş acentalığı 
('o

1
alata acentalığı 

~ rkcci ,, 

Telefon No. 
42362 
40133 
22i40 

~mm••lii:'3t!lil®'ll~IDE!i• 
, .Yltı tl 

4~ 1{1', Pc~ parası 
s4 Lıra Kr. 

~ta 30 35 
lda 131 l' Saba Hasan Alemi mahallesi Meçhul Asker soka-
~ıı ıııuietre murabbaındaki arsanın tamamı satılmak Uzere 

be ~e~e açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 27-7-939 
~lkı nu saat 15 de icra edileceğinden taliplerin Çenberli
~ lıagmUdUrlüğü muameliit kalemine müracaatla -

~eled·------~-----;__
-1 1Ye Sular idaresinden: 

t11artk ı>azarlık ildnı: 
l.ı 1lılı JnUstahd . . . . . "lreı.n· emını ıçın ceman 111 çıft ayakkabı. 
\>ukarııı nıUstabdemini için ceman 24 çift çizme. 

'-l2 tern!a cins ve miktarı gösterilen yakkabı ve çizmeler 
\' d UZ 939 çal"§amba günü idaremizde açık pazarlık ya. 
~illlıiş~ nıam~up ~vsaft~ talip zuhur etmediğinden ihale te. 
\'il aer:: !aJıplenn bu ışe da.ir tanzim edilmi§ olup idaremiz 

Olar klSınden parasız olarak verilen şartnameye harf iyen 
'tat ~~ açı~ pazarlık glinü olan 31 Temmuz 939 Pazartesi 

i.> de ıdaremizde müteşekkil komisyona müracaatları. 
(5236) 

••• 
Bursa garnizonu için 100,000 kilo sığır veya keçi eti 2--8-

939 çar:;amba günü saat 11 de Bursa Tümen ~tınalma komls. 
yonunda kapalı zarfla satın alınacaktır. İlk teminat 2250 lira. 
dır. Sığır eti veya keçi etinin hangisi ucuzsa o et ihale edilecek. 
tir. Evsaf ve §erait Ankara, !stanbul levazım amirliği satmal. 
ma komisyonlarında ve Bursa Tümen satmalma komisyonunda 
her gün parasız görülebilir. isteklilerin belli saatten bir saat 
evveline kadar kanuni şekildeki mektuplarım komisyona ver. 
me!eri. (100) (5066) 

• • • 
Siirtdeki birliklerin ihtiyacı için 1,722,000 kilo odun 31-7-

939 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye konulmut. 
tur. Odunun muhammen bedeli 17,220 lira ilk teminatı 1291 lira 
50 kuruştur. Şartnamesini görmek isteyenler her gün eksiltmeye 
girece~le~n 2490 sayılı kanunun 2, 3 cU maddelerindeki belge. 
lerle bırlıkte saat ona kadar teklif mektuplarını Siirt Tilm satın . 
alma Komisyonuna vermeleri. (102) (5068) 

* * * 
Cinsi Miktar Muhammen ilk Te. 

Kilo Bedeli minatt 
Lira Lira 

İhale 
gUnil saati 

Sade yağı 14400 14400 1080 28.7.939 cuma 15 
Yulaf 460000 18400 1380 ,, ,, 16 

Mersin garniw"nundaki kıtaatm ihtiyacı olan sade yağı ve 
yula.f kapalı zarf usulile eksiltmeye konuldu. Eksiltme Mersin 
askeri satına.ima Ko. nu tarafından yapılacaktır. Zarflar aynı 
günde açılış saatinden bir saat evveline kadar kabul edilir. Faz. 
la bilgi isteyen istekliler askeri satmalına Ko. da. şartnameleri 
görebilirler. (104:) (5070) 

• • • 
Erzurwnda yeniden ya.ptırılacak olan iki adet hangar kapa. 

lı zarfla eksiltmeye konulmuetur. Tahmin bedeli 62220 lira 86 ku. 
nıe ilk teminat! 4361 lira 4 kuru§tur. Eksiltmesi 28 Temmuz 
939 cuma günü saat on bette Erzurumda asked satınalma Ko. 
da yapılacaktır. Şartname ve ketif ve plAnlan her gUn Ko. da 
görülebilir. Teklif mektuplan belli gUn ve saatten bir saat evvel 
Ko. başkanlığına verilmie bulunacaktır. (109) (5075) 

ıtc *. 
Bahkesirde Çayırhisar mevkilnde yapılacak 2 adet ' 4 No. lu 

garaj inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 
57.920 lira 52 kuruştur. nk teminatı 4147 liradır. tbalesl 7--8-939 
pazartesi günü saat 17 de Balıkesirde Kor. satınalma komisyo
nunda. yapılacaktır. Plan keşif fenni ve hususi şartnameler İstan
bul Ankara levazım amirlikleri ve Balıkesir kolordu satınalma ko -
misyonlarında her gün görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için bu 
gibi kı~ette inşaat işleri yaptıklarına dair ihale gününden en az 
S gün evvel vilayet nafıa mildürlUğUnden ehliyet vesikası teklif 
zarflarına konulmuş bulunması lazımdır. Taliplerin belli belgeler 
ve yukarda yazılı ehliyet vesikalarını ve muvakkat teminatlarını 
havi teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat evveline 
kadar komisyona makbuz mukabili teslim etmeleri. (142) (5218) 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haf talık mecmua Türkiyenin yeglne rakipsiz gazetesi:I i 

.. ~ ~ ·~--""Vr ...4-l.Jl,.AJL. 

.ll ·- \l'AK11.' 16 ·n·.M.Muı; l~.:SS 

Levazım Amirfiğı Satınalma 1 
Komısyonundan 

204 çift futbol ve 206 çift hentbol fotini müteahhit n:ını \C 

hesabına 27-7-939 Perşembe günü saat 14,30 da Tophanede: 
Lv. amirliği satın alma komısyonunda açık eksiltme ile ahııu. 
caktır. Tahmin bedeli 2255 lira ilk teminatı 169 lira 12 kuru.ş. 
tur. Nilmuneleri Ko. da görülebilir. !steklllerln kanuni ,·esikn. 
la.rilc beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. (68) (5110) 

• * * 
Fiyatı Tutarı 

Kuruş l\:uruş 

Kaynak 2 kutu G5 13C 
Aksı difransiyel 1 adet 2200 2200 
B. Çekiç 1 .. 150 150 
Kaynak makinesi 1 " 50 50 
Komple anahtar 1 u 250 250 
Sünger 2 .. 50 100 
Güderi 20 .. 800 800 
Hortum 20 .. 2000 2000 

5680 
Silvari binicilik okulunun ot obils tamiratında kullanılmak Ü

zere yukarıda yazılı malzeme 17 temmuz 1939 Pazartesi günü sa • 
tınalma komisyonunda pazarlık la eksiltmesi yapılacaktır. Tnh. 
min bedeli 56 lira 80 kuruş, kati teminatı 855 kuruştur. 1steklilc. 
rin belli saatte komisyona gelmeleri. (66) (5112) 

llk 
teminat 

490,39 
496,33 

76,56 
128,95 
132,00 

Muhammen 
bedeli 
6533,47 
6617,68 
1020,78 
1719,28 
1760,00 

Beşiktaş 50 nci okulun tamiri 
,, 15 ve 52 inci okulun tamiri 

İstanbul 34 Uncü okulun tamiri 
Heybeliada ilkokul binasının tam.iri 
Erenköy - 1çerenköy (Ethem Efendi) 
sinin katranlanması 

538,33 7177,67 Kuz~ncuk 45 inci okulun tamiri 

cadde-

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı 
İ§ler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 25--7-939 sa
lı gUnü saat 14. de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler 
zabıt ve muamelat mUdilrlilğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 
hizalannda yazılı ilk teminat makbuz veya mektupları ve ihale
den S gün evvel fen heyetine müracaatla alacakları elılivet vesi. 
kalan ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunma. 
lan. (5034) 

Oniveraite Rektörlüğünden: 
Orta öğretim. miiessesclerin.e yabancı dil öğretmeni yetiştir. 

mek ma.k!ladile fransızca, ingilizce ve almanca kurslarına yeni. 
den talebe kabul edilecektir. 

Kabul edilenler ayda 30 ar lira harçlık ile bir yıl yabancı dil 
kurslarına devam edecek ve tedrisatta muvaffak olanlar bir yıl 
da dilini öğrendikleri yabancı memlekete gönderileceklerdir. 

Seçme sınavları 25 ve 26 Eyllll pazartesi ve salı günlerinde 
İstanbul Üniversitesinde yapılacakbr. 

Sınavlara iştirik edebilmek için: 
1 - Türk olmak, 
2 - Yerli veya yabancı bir kolej veya liseden veyahut bir 

öğretmen okulundan mezun olmak (olgunluk şart değildir). 
3 - Üniversitede 22 ve 23 EylQl 1939 gilnlerinde teşkil edih. 

cek sağlık komisyonunca muayene edilerek tahsile mani bir hali 
olmadığını bildiren bir rapor almış bulunmak şarttır. 

Sınavda muvaffak olanlardan, tahsil müddetlerinin iki mis. 
li Maarif vekaleti emrinde çalışmalarmı tesbit eden bir taahhüt
name alınacaktır. 

Tedrisat sabahtan ak§ama kadar devam edeceğinden kurs ta. 
lebelesinin hariçte hiç bir işle meşgul olmamaları şarttır. 

Taliplerin tahsil vesikaları ve 6 adet fotoğraflarile birlikte 
20-IX-939 çarşamba günü akşamına kadar Üniversite tl"dri:.
ışleri direktörlüğüne müracaatları. (5208) 

karamazof 
kardıktan !onra: 

- Bu hastalıklı, maneviyeti bozuk 
ve Fiyodorla b::yilk oğlunun iki başlı 

nüfuz ve tazyikleri altırJ:la şaşkına dön· 
müştü. 

müddeh:muminin, hakimlerin ve dinle· 
yiciuerin dikl;atine çarpmıştı. 

to ... Mükemmt-1 şey. . . Aci<ın• tunu ~ ., . 

tunca, .değil bahçe kapılarını ct'ıu• rtiı . 

kapılarını Lilc önünde aı (İIN• :. ... .!at ~ı;r),, 

görür ... 

Yazan: D o stoyavski 

~ Çe.trea; Hak•• !iilq Ceqi• - ~ 
hiı\li:ıtıaiyıc h..-b 
b~ '"it bi .._, aşa konuşuyormuş gibi 
~k.. ~tt~ r ~ğukkanlılık, fakat daha 
il) "lQ''lc r bir. halde ifaı;ie veriyordu. 
t'~• l<a Qbıl olmuyordu. Müddeiu· 
c~~ dair rarnazof ailesinin hususiyetle· 
l) 1t!>r\ 0~u uzun uzadıya söyletti. 
,,'1'.lj}'crı el cnış bir takdir tablosu çizdi. 
-~,. tr b 11ılcr • u adamın bitaraflıg-ını t . 

ile fcl'ıdi:ı· 
tj tilğlll IJle bcsledif.ti büt:.in hürmeti-
~t '- en, Fiyod p 1 . . D. . 

~, . 11;;ır11 h or av ov&çın ımıt· 

ı litlar aksızlık ettiğini, bir babanın 
-.lt 1na ·· 
t fl~" &ostcrmeai lnzım gelen tef· 
·Jı 1 Cular d •..ıJı ın an mahrum ol.dug-unu 

\'c ?'"" 
hı ...... eğer ~ll~yı işı.ret ederek: 
~İrcıcr e~ elmasa. idim, bu yavru· 
._,teli YYcıp bitirecekti. 
' . So;:ıra: 

~~ Ç~u-
"'as ga •r.n:sinden kala., mirası 

t . Pctllleıner . eli 
"~ltri . ı ı . 

~iid nı sarf etti 
llıcr 1 deiuınauzıa. • • 
it c '&indek' Onıoriye bu miras 
lııı:l'ıtlcr hildt~· h.eap yanhfhklanna .da· 

Olduituı ..,ını, ne Pi YHikalara ma· 

" ~~ Fakat bif.v a-

dam, herkesi tatırtan bir halle: 
- Ben, hesap tutmadım ki, rakam 

ıöyliyeyim. Yalnız bu tutulan hesabın 
yanlıt ':>lduğunu, Mityarun haklan çiğ· 
nendiğini biliyorum. Çocuğun daha e· 
pey alacağı olduğuna kaniim. 

Dedi. Bunun üzerine müddeiumumi 
Gdgoriyi bırakarak, öteki §ahitlere sa
rıldı. Herkese aynı şeyi soruyordu. F.l· 
kat Dimitrinin kardeşleri bile kati bir 
şey söylemiyorlar, rakam sayıp dök~
miyorla11dı. Ama hepei de Mityanm 
mirasından daha birçok para kaldığın
da birle1mi§lerdi. Heps.i Dimitriyi ala· 
cakb gösteriyorlardı. 

Grigorinin sade fakat aadeliği içinde 
dokunaklı bir dille anlattığı dayak aah
neıi, hem h1kimler, hem halle üzerinde 
uğunur bir te:iİr bırakmıttı-

thtiyar upk, bunlara bir cümle daha 
ilive etti: 

- Bana da vurup devirmi1ti. Fakat 
kendi.sinden ceçmiı bir halde idi. Onun 
için çoktan affettim onu. 

Smerdiyqo. için de, Grieori ~ Si-

Dedi. Namuskarlığı hakkın.da medih· 
lerde bulundu. Bulduğu külliyetli para
yı nasıl efendisine verdiğini anlattı. 

Verilen altın mükafatı, Fiyodorun ona 
karşı beslediği sarsılmaz itimadını sa
yıp döktü ve en nihayet kapıyı açık 

görf:lüğünde .de ayak diredi durdu. 
Bu kapı itine dair ona o kadar çok 

9ey sordular ki, timdi istesem de top· 
layıp sıralayamam. 

Nihayet sıra müdafaay;ı gelmişti. A
vukat, ilk önce Fiyodor Pavloviçin üs
tüne her hangi t·ir kimsenin adım yaza· 
rak içine i.:; bin rnble koyduğu zarf 
hakkında mallımat aldr. 

- Siz, ki bu ka.dar zamandır efen
dinizin en yakınlarm:landınız, bu z:ırfı 

gördünüz mü hiç? 
Diye sordu. 
Crigori, buna: 
- Hayır, görme~im. Ben de anc:ık 

herkesle beraber böyle bir paranın var
lıiınr öğrenmiş bulunuyorum. 

Cevabını verdi. Avukat, hemen her 
ı:ıhidc, eline fırsat geçtikçe ısrarla bu 
zarfı görüp görmediğini aoruyordu. 
Heı>-i de: 

- Böyle bir zarftan bllı10lunuyor

.S.; fakat biz ~ 
Ddılhr.. Ba llCS, .... Ilı .... ıla 

Bu nokta hakkmda istediği malCıma· 
tı aldıktan sonra, Fetiyekoviç, Grigorı · 

ye: 
- Şimdi, dedi; başka bir şey daha 

öğrenmek istiyorum. Cinayet gecesi vÜ· 
cudünüzü u~ı:luğunuz, şu merhem d.a· 
ha doğrusu menku, ne idi? Neden ya
pılnu1tı? 

ihtiyar uıak, ona şaşkın şaşkın bak· 
tı ve sonra mırıldandı: 

- Adaçayı. 

- Sade Adaçayı mı? 
- Hayır, sinirli yaprak otu .da vardı. 
- Ya biber?, belki biber de koymuş· 

tun uz. 
- Evet biber ıde vardı 
- Votka da tabii. 
- Hayır, alkol. 
Dinleyiciler arasında hafif gülüş ür

permesi dolaştı. 
- Ha, demek votka değil safi ispir· 

to ... Bu ilaçla arkanızı uğdunuz. Arta· 
nı da afiyetle içtiniz. Sonra yalnız karı
nızın bildiği bir dua okur.du ve yatıp 
uyudun ur. Öyle mi? 

- Ev~tl 
- içtiğiniz mi::t:ırı hatırlıyor musu· 

nuz, bir, iki kadeh kadar v.:r rruydı? 
- Bir bardak. 
- Belki de blr buçuk. cletil 11111 
Grigori austu. itin nereye doğru glt-

tiliai ..ıu-, cibi olmup. 
- .. bir bası* berdlık ba1il .. 

Salonda yniden bir giihİ)fM' ~alk.ı:;· 

tısı oldu. Reis titiz!c ıı dı Gt iı::l•Jt l.<J be! 

bakıp susuyortlu. 

Avukat, tekrar bir noitad~ l:lıaı 

etti: 
- Bahçe kapısını açık gördütünw 

vakıt, uyanık olup olmadrğınu.ı mutW; 

olarak biliyor musunuz? 
- Ayakta idim efendim t 
- Ne çıkar? .. lnsan ayakta iken d•! 

pekala kendinden geçmiş olabili: . .V:.r.· 
ıela o dakikada biri çıkıp da siıc haıır.i 
senede olduğunuzu sorsa idi, do~rı: c~ . 

vap verebilir miydiniz ? 
- Bilmiyorum l 

- Peki, Hazreti İsanın ı]ı.ğduğ :.ı n· 

danberi kaç yıl geçmişti r. 

Grigori afallamıştı. Şaşkın şaşkı!' a· 
vukata bakıyor, cevap ·- crcm!~o: j 1: . 

Takvim hususundaki cehaiet i her;: cı-c 

çok garip görünm~ştü. 
- tki elinizde kaç parmak ·:•: •iı.: 

Belki bunu olsun bil!rsiniz, 

Cıigori, !rıdnmişti: 

- Ben, :ledi; it<.atc •1:!jlur. t": .. cı.. 
:nım. Eğer benimle alay rtmd., Wjdlr 
Jeriıı 1aotJanna gidft'M, •ı' r aull eılt
rlm. 

Fetiyek<rriç, bu ce't'lp bırs il ~
lr"'l.M ..... 'iP~ 
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URKIYE MUMESSILI 

IAl-tQAM GESAR 
GALATA 
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TUNEL CADDES' 
NI 4e, TEL 4o30B 
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Ö~ır AINl~lUJlb AMJE~Ö~A\INI ~@16~ 
1ıııı11> 1 z 1ıııı11> 15 MI Amtrlkın Kız Koleji • Robert Kolej 1 .,. "IS 
ft ft : A.rnavntlı.Oy. Tel. 36.160 Bebek, Tel. 36 ... 3 : ER 1( ft ~ 

IMektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca ve Fransızca ihtiyati olarak ıni.W 
sıs muallimler tarafından öğretilir. Mim terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. .A.ile h

3 

yaşatılır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bta 
tekemmülünü terr.in eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir· 

Amcll ve nazari usullerle Elektrik, Makine ve ri' MOHENDiS KISMI: Mühendisi yetiştirilir. 

KAYIT GÜNLERi: Yat tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9,oO 
12.00 ye kadr. 7 Eyliilden sonra her gün 

Fazla r.: .:. ;tat için mektupla veya bizz. ..,t mürac::!":~ edilebilir. 

BUGÜN· KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ · 5· KURU~ 
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-
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Hemşire ve 
nı~ \ ilan 

Hastabaklcl alınacak Falih icrasında: 939/1328 

-... . -
Fabrikamız revirinde bir h~irelik ve bir hastaba.kıcılık 

nünhaldir. Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere fabrikamız 
.\ Tüdürlüğüne yazı ile veya bizzat müracaat etmeleri ve vesa. 

ik ibraz etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Sumer Bank 
Gemlik Sunğipek Fabrikası Müdürlüğü 

:ı 
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VAK 1 T 
Y;.ızan ve Türkçeye çevirenin adı 
Kader (Volterden) Asım Us 
Olimpiyad oyunları Vildan Aşir 

Sayıfn Kr,. 

Kılcrans Terras esrarı (Galopin'den} G. V. 
\'ugoslnvya seyahat notları Asım Us 
!)ark Ekspresinde cinayet (Christie'den) V. G. 
Elrüsk Vazosu (Prosper Meirme'den) Haydar Rifat 
Her memleketle birkaç gün (Muhtelif milclliflerdcn) 
Ahmet Ekrem 
Son korsan (Fon Lüknerde'den) Fethi Ko.rde~ 
Kafkas hikayeleri (Kazbek'len) Niyazi Ahmet 
Son Ehlisalıp muharebeleri (Kollins'tcn) Ahmet Ekrem 
Futbol kaideleri Nüzhet Abbas 

20& 15 
120 ıo 

304 20 
112 10 
360 :w 

(i4 20 

352 
:mı 

120 
276 

-'O 

20 
:rn 
ıu 

:w 
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Davacı Edip tarafından icraya ley
di olunan Fatih sulh ikinci hYkuk 
malıkeınesiniıı 939/382 numaralı 

19 - 6 - 939 tarihli Hamiyle Yahan 
A.gopy:ın hakkında açtığı icra taki
bin de dörtte bir hissesine mutasar
rıf bulunduğu .A.lembcy mahallesinde 
Ililmipaşa sokağında cı>ki <l emlak nu
maralı muhterik hane :ırsnsınn mev
zu haczin ref'i talebiyle istihsal ey
lediği mezkur ilamın infazını talep 
eylemiş ise de müddeialeyh Yaban 
Agopyanın ikamclg~hının mechul 
bulunduğu kezalik ilüm serahatindcn 
anlaşılmış ye hüküm de ila
nen tebligat it:ı kılınmış ol
duğundan 10 gün müddetle 
işbu icra emrinin ele ilanen tebliğine 
karar verilmiştir. Tarihi ilandan 
bililibar mezl;.lır müddet zarfında 
miislenidi icra işbu ilama karşı tel· 
kik merciinden \'eya temyiz veyahut 
iaılei muhakeme yolu ile ait olduğu 
mahkemeden icranın geri bırakılma
sına dair bir karar getirmedikçe ceb
ri icra yapılacağı Ye yine bu müddei 
iı;i nıle mal beyanında bulunulmadığı 
takdirde hapsen tazyik olunacağı ila
nen lchlifı olunur .. 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; ak~a111-

ları 1,7 den sonra l.alcli Tayyare! 
Ap. Oaire 2; No. 17 de hastalarını 
kalıuJ eder. (1'tlefan: 23953) , .............. ~ 

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN-TEMELİDİR 

"' ... T._ c .. 
ZiRAAT BANKASI 

lslanbul //,inci /flds Memıırlııjjun. 

dan: 

Mahkemece 25 - 10 - 935 tarihindl' 
iflasına karar verilen '\'e halen Tak
simde Talimhane ıncytlanınıla 12 ~o. 
lu Belikis npartımanında olııran Ah
met oğlu İzzetin iflfısın nçıldıj:tı ilfı· 
nına rağmen kimse gclınctlij:(inılcıı 

ifla"it kaldırılmasına 14 - 7 - 939 ta
rihin<.l,e karar nrildiği illtn olunur. 

(1D2G!) 

SAHlBl : ASW US 

Umum neşriyatı idare O<len: 
HAKIH TARIK US 

Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğündef'\ 
Tophane P. T. T. Binasında bazı tamiratın yaptırıl~ 

pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 2&-7-939 Çarşarobll 
1 

da B. postahane binası alt katta müfettişlik odasında t~? 1 
alım satım komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 2ıl 
kuruş, muvakkat teminat 21 liradır. 

ı·e 
Taliplerin olbaptaki keşif ve şartnamelerini görrrıe]I: 111t 

vakkat teminatılarını yatırmak üzere çalışma günlerinde ., 
~-· müdürlük idari kalem levazım kısmına, pazarlık gün "'e •11~ 

de idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden patJtreJI 
ve saatinden en az sekiz gün evvel bu iŞe benzer iş yaptıl<1 ti' 
kında İstanbul vilayetinden alınacak ehliyet vesikası ,·e 
kat teminat makbuzu ile komisyona müracaatları. (51SZ) 

~· ~~~~.~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~;.;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~ 
raz bo-zulur gibi oldu. İhtiyarın hali re- - Eğer bu bir hakaretse, köpek ben o~foğu pek de belli olmaz. vatsızlığın.dan adamakıllı istifade etti. mı burad-; S~Ytpdöke;=.-zatt 
~se de dokunmuş olacak, ki avukata: olayım, diye bağırdı... Onu tahkir hiç Dedi. Cinayeti, Rus cemiyetinin bo- Hele göz açık kapayacak kadar az bir kim yapabilir ki?... 5 

- Davanın mevzuiyle alakadar sual- aklımdan geçmemişti. Ona yaptıkları- zuklı:ı ğuna ve bu ailenin dejenereliğine zamanda avuktm bir tek cümleden çok Fetiyekoviç, bu işe burnurııltf 
ler sorsanız 1 ma pişmanım. Hem ona, hem "Ezob,, a. vermek lazım geldiği kanaatin,de idi. ince ve mahrem noktalara hulul eden ğuna pişman olup utanmış d3 

ih~annda bulundu. - Hangi Ezop? ,Re:s, onun sözünü kesmedi. Dilediği manalar çıkaracağcnı ummadığı içi:ı, vermek istiyormuş gibi: . 8 
A. nıkat, hürmetkar bir eda ile: - Babam Fiyodor Pavloviçc ben, kadar konuştu. ''Rakitin,, in, etrafıntla genç şahit ldaha beter şaşırmıştı. Fcti- - Anlıyorum ... Evet çok if

1
• 

'!Jlı 
- Tqekkür ederim, artık soracak böyle ıderdim . dikkat uyandmşı işte bu ıdava ile baş- yckoviç, tam o cümle söylendiği sani- rum ... dedi. Siz de herkes gı ı.ıır 

bir şcj·im yok t Reis, bir kere daha Mityaya kelime- lar. yede; sevimli, hatta hürmetkar bir gü- güzel ve !delikanlıları evine ala!1 ı 
Dedi. lerini seçerek konuşmasını ihtar etti ve: Müddeiumumi, onun bu mesele üze- lümseyişle: · tlım yakından tanryabilirsini:t·· ~1 
İçkili, cennet kapılarını açık göre- - Bu tarzdaki hareketlerinizle, ha- rine mecmualarda basılmak üzere bir - Bir şey sormama müsaade buyu- maks'-tclım bir nokta hakkın.da ~~ 

cek, bulunduğu senenin hangi yıl oldu- kimlerin gözün.den düşüyor, kendinizi makale hazırla.dığını biliyordu. Nete- rur mısınız, dedi; siz, Peskoposluk dai- a!maktı. Şunu öğrenmek istiY0~,, 
ğunu bilmiyccek kadar zavallı olan bir feda mevkie düşürüyorsunuz. kim, biraz sonra göreceğimiz veçhile, resince neşredilen: "Stareç Zosimanın ~ydanberi, Madam !sviyetlo"· JO 

-c' •Oo 
adamın şahitliğini hiçe indirdikten son- Dedi. iddianamesine o ma~aleden bazı parça- hayatı,, isimli eserin sahibisiniz değil zoflarm en küçüğü Aleksi _.ıj 'il' 
ra, suçlu avukatının soracak şeyi kal- Avukat, şahitlerin en ehemmiyetli lar da alıp okumuştu. mi? Yüksek dini duygularla yazılan bu ilı- tanqmağa can attığını. 1Jl111ı 
mamasın.dan daha tabii ne olabilirdi za- sayılan ve müddeiumuminin üstünde Şahidin tasvir ettiği levha, sinsi bir kitap muhterem zatın adına ithaf edil- Hatta eğer onu dini kılı~ı ıle tıle 
ten? O, biçare uşağı berbat bir hale so- pek !durduğu Raki tinin de yuvasını muhitin bütün fenalıklarını ortaya ko- miş. Ben, henüz okuldum ve pek derin göti.ırUrscniz, size yirmi beş rıl ~ 
kup bırakmış, istediği hedefe varmıştı. yaptı. yuyor ve suçu da ithamı da ağırlaştm- bir zevk aldım. <ledilr.ıişti. Dava evrakına gorea.sı 

Muhakemenin bu parçası bir hadise Rakitin, bir yığın şey biliyordu. Bir- yordu. Rakitin söylerken dinleyicilerin Bozulan Raki tin: nışma, tam cinayet gecesine r r' 
J d • · bCŞ ile sona erdi. Reis, Mityaya şahit hak- çok şeyler görmüş, bir alay insanla ko- dikkati artmış; hele Rus cemiyetinin - Ben, bu eseri basılmak için üaz- Kal m an vaadolunan yırını 0 

kında bir ·diyeceği olup olmadığını so- nuşmuş, Karamazoflar ailesinin ve Fi- tahliline ve esaretin ilgasiyle yeni reji- mamıştım. Bana sormadan neşretmiş- lik mükafatı aldrmz mı? Buflıl 
runca, Mitya; ~·odor Pavloviçin bütün hayatını incele- min faydalarına geldiği vakıt alkışları- ler. mek istiyorum. · d'~ 

- Açık kapı meselesinden başka her n~işti. mıştı. Fakat ne de olsa Rakitin genç, Diye kekeledi. - Bu para meselesi bir Ş~şdll" 
~eyi doğru söyledi. Kendisine ettiğim Doğrusu şu, ki Rakitin üç bin ruble- tecrübesiz ve muhteristi. İşte bu yüz- - Pekala bir eser... Sizin gibi bir retti. Bu işle neden alakadar 

01 f'' 
fenalıkları affetmesi, vicdanımdan bü- lik zaıf meselesini ancak Dimitri.den den yanlış bir adım attı ve mühiş avu- mütefekkirin içtimai hadiselere alaka zu bir türlü anlayamıyorum· l'~1iıı1 
yük bır azap ağırlığını kaldırdı. Teşek- öğrenmişti. Mahkemede Mityanm pek- kat, fırsatı kaçırmadı. göstermesi lazım, hatta bir vazife.dir. kadan aldım. Sonra iade ede''ısı! 
kü ederim. Zaten bu ihtiyar bütün gözlülüğünü, mertliğini, kuvvetini bal- Rakitin, Gruşinikaya ait malumatını Sizin risaleniz de, ruhani makamların - Hangi bahane ile olursa 

0 t.> 
ömrünce namuslu yaşamış ve babama landıra ballandıra anlattr. Merkez mey- söylerken, biraz evvel uçtuğu ahlaki lutfiyle her tarafa yayılmış ve çok oku- rayı aldınız ve şirr.l::iiye k~cl~' l'ı 
1•.ırşı bir köpek sadakatiyle bağlr kal- hanesindeki hadiseleri söyledi, Yüzba- yüksek!ilderle başı !dönerek bu kadın narak istifade edilmiştir... Yalnız be- vermediniz. Buna ne dersinıı' ııcV 
mı~tı. şıyı nasıl döğdüğünü bil:iirdi. Fakat a- hakkında konuşmağa tenezzül ettiği i- nim merak ettiğim bir nokta var: Ma- - Dava ile bunların münas' f1\ 

?.::is · sd mühim noktalarda, mesela Dimitı+ çin gururu incinmiş ve "Tüccar Sam- dam "tsviyetlov,. u pek yakından tam- :Böyle sorulara cevap vcrcııı'ıtcıf> 
- Fikirlerinizi ifade ederken sözle- nin babasın-Oan alacağı olup olmadığı nunovun kapatması,, gibi bir tabir kul- dığınızı söylediniz. "Madam Agrafena- Vakıt olmadı, parayı iade e 

rinize dikltat edinir! noktasında, işi gevezeliğe vurarak bu lanmıştr. nın aile ismi bu olduğunu şimdiye ka- vesselam! , , 
niye azarladı. Grigod de mırıl.dandı : mesele<le hangi tarafın haklı olduğunu Raki tin. bunu ağımdan kaçırdıkta::ı dar kimge bilmiyordu.,, Dc<li: reis araya girdi; fnk:ıt ·;. 

·t•cıt - K8pek değilim ben! kestiremediğini söyledi ve : •onra çek pi~man oldu. Fakat tş işten Raki tin kıpkırmızı oldu : - Hayır, efendim şahı • ı''' 
D!mitri: - Karamazoflardan hangisinin suçlu geçmişti. Fetiyekoviç, onun bu pata- - Ben gencim ... Bütün a§inalrkları- ba~a şeyim yok! r Arkası 
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