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J 411 lfariciyeae tayin 

te "{et.ara, 17 (Husuıl),,..... Harf. 
orı kl1eu daire şeflerinden 
llru~ elet Esat Bağdat elçiliğine, 
liu seı orta elçimiz Cenıal 
tııı:nıı de Varşova bUyUk elçili-

t tarın edilmiştir. 

HERGüN 12 SAYFA HERYERDE 3 KURUŞ , -, 
{ Hataya g;lmek ı 

i :;tc\."l"n ~t.T' ı 
Anknrn, ı i. (Hususi) - Dt 1 
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llh •1>anyadakl mUmcssilimiz Sf'

Qe :tun Protokol dairesi şefliği- , 
~i kararlaşmıştır. 

• ~ . . . - ' . ~ . .. .. ~ - ',, !" ._ .; : . ~ 

mlr yollarında her S<'TIC' lzmiı 1 
fuarı mUnasebetlyle yapılmakto 
olan yUzclc elli tenziH\tlı bileti<:> 
Hataya gitmek isteyenler olur· 
sa biletlerin muteber olduklnn 
on beş gUnlllk mUddct on yedi 
t;"ilne <;ıkarılnraktır. SALI 18 TEMMUZ 1989 * l"JL: 22 * SAYI: '1130 
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Maarif şurası 
ekil Hasan Ali Yücelin, maarifi· 
lllizin ana meselelerine ·t.emas 

eden bir nutku ile açıldı 

Maarif .Şuraının topJantaaıftda Vekil tuıtku11u a/Sy'Uiyor 

ı Qfusumuıun ~oğunu _ ıeıkjJ ~d~n k~ylumuzun _!ahsil 
18Yiyesiri yUk - bql Hüf tutacagtt. ... 

Ucuz bira, 1 Kög. J okulları. beş 
'rlıCuz şarap sınıfa çıkarılacak 

ıı.-a ·nah·m.·ette 
lıu l~: ASIM US (l"a.:m 7 incldt) 

1G1t h. asılan katil 
Çatalcalı Ali sabaha 
karşı nasıl asıldı ? 

e nullet )lecllsi yaz ta . 
..ı ~ ..... ,.erdiği günlerdl' 

ol ~len bir kanun ile An. 
.... •• .,•l'a fabrikası devlet 
. lşletnıeıeri kurumundan 
• hıhı 

:oı sar idaresine ,·erildi 
"'- ~l'aat bıletmelcrl ile in ..... . . 

daresl arasında serma 
'-:direu noktasından hiç 
.. toktur. 

~e.1- iki ldarenhı miil· 

~'1e lnilUyl. __ <!.n de\·lethıdlr. 
«:hı bira fabrlkasınnı bir 

en ··b 
~llııı o ür idareye geçmiş ol· 
~ 8Cbeblııi soranlar oldu 
~11 lnhtıuı. . cklll Raif Kn.. 
._ -.ı,.._ lıahat \'ererek bu suret
tı il tedbirden maksat hl-
~:c~ nıaı ederek ucuza 
~il b hatt.A bugün 30 kuru~ıt 

·,., 1 lr şl~e L:rayı 15 kuruşa 
~'Jtl, llcltl"IUek olduğunu söylc-

'lttJt. ~lt.1, . len de,·letfZiraat işlet-
~~.. il elbıa-;, satış teşkilAtı 
~ 41tkara fabrikasında 
~'-ı "-tı biralar müteahhitleri 

1 oa. llt.. , konuyor. '.l'a· 
tl~ "'l'llt biranıb mali7eti üze. 
~ 'lllit~ ... ı 
ita.~' .... ı •it kArınr ve b~rly~ 
~lt)'o., ela llAve etmek llzım-
~,· bu Şerait altında mem· 
~ tı..~bll'a nratıru ucuzlatma. 
~"'-tile il bulunamazdı. İnhisar 
~·'ille)[ ıeııncc, onun cllndt' 

1 "ıııllc)etın her tarafında lnht. 

~· "a b cleıerlne mahırıns de1>0-
\tı ~,l"tllttıtısi surette satış teşkl
~ l~l11tı ır. Dlier inhisar mad· 

"lh. 
5
•tan bu teskillt razl• 

~~ ... f • 
... ~ l>ftr • lhtJ7aç tı.sıl olmak. 
,. il-. · 8-tıtını da idare ede-

' ı~~ ll<>lrtadan lnbl .. r lda 
' t "'"" •tı halde hlra fiyatla. 11l'tıh :~ ~tıız kuruştan on ı,.,_ 

~r indirebilir. 
(Devamı 10 uncuda) 

Belediye iktisat Müdürlüğünün dikkatine 

Çalgıs1z uazinolarda çalgılı 
tarife ücreti allmyor 

Belediye gazino ve içkili lo -
kanta gibi eğlence yerlerinde fo 
20 ye yakın tenzilAt yapacakmış! 
Bu havadisin bir hakikat olması
nı bekliyelim, ancak! .. 

Bugünkü halde belediye bu eğ. 
lence yerlerindeki tasdikli tarü.e. 
lerin harfiyen tatbik edilip edıl. 
mediğini acaba kontrol ediyor 
mu? Daha sonra bu tasdikli ta.· 
rif eleri de acaba daha yüksek bır 
makam gözden geçir miş midir: 
Maalesef g~demiz.e sık sık vak~ 
olan şikayetler ve bizzat kendı 
başlarımızdan geçen vakalar bu. 
nun böyle olmadığını bize kati • 
yetle isbat etmittir. 

MESELA: 
Eğlence yerlerinde belediye iki 

türUl tarüe tasdik etmiıtir. Biri. 
si çalgılı günlere ait tarife, biri. 
si de çalgısız günlere ait tarüe. 
dir. Çalgılı günler malilm: Cu • 
marteai ve pazar •• Bu tarüede fi. 
yatlar diğer günlere nisbetle iki 
buçuk, hatta Uç misli yüksektir. 
Alelade bir gün. yerine göre be~ 
yahut on kuruş9. içtiğiniz bir sa. 
de kahve cumartesi ve pazar gün. 
leri 20, 25 ve otuz kuruıtur. Bu 
na aynca bir de garson parası. 
nı ilave ediniz. 

Yalnız ıu noktaya . mi~ koy -
madan gec;mlyelim: 

Maarif Şurası 
münaaebetile 

Mektep ve çocuk 
davası 

Bütü" dünyavı kapla
'"Pan bir mesele halin
' ~ " rtaya konulmalı
dır. 

YAZAN: 
Hakkı Süha 

BugUn UçUncü sayfai!'\ 
Görüp dUşUndUkçe 

sütunumuzda okuyunuz. 

· Ağır ceza mahkemesinin g~en 
kışın verdiği bir idam karan 
temyiz ve Büyük Millet Meclisi 
tarafından tasdik edilmiş, ge • 
çen hafta mUddeiumumiliğe gön. 
derilmiştir. 

Çatalcalı KUçük Ali adındaki 

idam mahkumu kendisine kızını 

vermiyen Asım adında birini ve 
kansı Nefiseyi yolda pusu kura. 
rak öldümıilıtü. 

Küçük Ali bu kan kocanın kız. 
lan Zebraya işık olmuş, fakat kı
zın ana ve babası evlenme talebi. 
ni müteaddit defalar reddetmiş -
ter ve. nihayet te diğer köyden 
başka bir gence nikahlamışlardır. 

DUğiln gecesi Zehra kocasmm 
evine götUrülmÜ§, alay dağılmış 
ve Asımla Nefise de evlerine 
dönmek üzere etekle yola çık . 
mqlardır. Fakat düğünü uzaktan 
seyteden Küçük Ali bu vaziyet • 

1 
. ten çok fena olmuş, tabanca ve Harp Pat arsa kasaturasını yanma alarak daha 

11 evvel köprü başına giderek Ası,?1 
1 • ile Nefisenin yollarını beklemege 

~ nu mühim asker ye sıya. B" a ana ile 
başlamıştır. ıraz sonr 

si te(rikada her iki muha- baba ··rUnmtışler ve Küçük Ali 

' ··nıı;;:nın maddi ve ma- e taban!'.mı çekerek yerde yürü. 
• r.. ıt kunctlerl mu- yen Asımı 3 kurtunla öldürmüş • 

ı 
!taye edll~lştır. BugUnkll I tür. Bu sırada Nefise eşeğini so. 
abTalde vaz.yetl en tafıll~t- palayarak kaçmağa aavaşmış, fa. 
h bir ı,ekllde anlatan bu kat gözleri kızan katil ark:ısm -

~ tefrikayı mutlaka oku: ..... '.lz ~ dan koşarak yetifml~. k_ asatlırL Cumartesi ve pazar günleri bu ,. 
f zı .. ti · · ödüyorsunuz? ~ smı çekerek 18, 19 yennden ya. 

1 a a ucre nı~ın ,. • 0 0 4 • 4 •• • • • • • •• •• •• •• • • - T&l&DUlbr 
~Dtvanıı 3 üncüdtj · • 

Küçük Ali ağır ceza mahkemesi vattı: Müddeiumumi muavinle • 
tarafından evvela 24 sene hapse rir.den Sabri ve Feridun Bagana, 
mahkOm edilmiş, fakat temyiz ılamat dairesi §afi ve muavini, 
karan bozmuştu. Bundan sonra ağır ceza azasından Salim, ağır 
y::pılan muhakemede de cinayeti 
kasten ve taammüden işlediği sa. cezadan bir katip, adliye dokto. 
bit görülerek idama mahkum e . ru Enver Karan, hapisane baş: 

d, ktoru İbrahim Zati, Sultanah • dilmişti. 
İdam hükmünün infazında bu. met jan~arma bölük kumandanı, 

lunmaya memur edilenler şu ze • (Derıanır 10 11rıc11dn} 

Polis enstitüsü 108 
mezun v.erdi 

Mezunlara · merasimle dip
lomaları verildi 

Ankara, 17 (Hususi) - Bu
gün öğleden sonra polis cnstltü
!Unden mezun olan talebeye dip
loma t<:'vzi merasimi yapıldı. 

M!'rasimclc Dahiliye Vekili Fa
ik Öztrak, Adliye Yckili Fethi 
Okyar, Maarif Vekili Hasan Ali 
YUccı, Sıhhiye Vekili Hullısl A-
lataş, Ankara Yallsl NC\'Zat 
Tandoğan Ye gazeteciler hazır 
bulundular. Dahiliye Vekili ev 
'V1,,,•:,\ kı~ ·ı blr nutu\. BÖ} lc>c'!i B•
:ı u mekte., mllauru Ue tAl• 
d. 11 lılrin.n sö~·lt'vi t2.1·ı.ı: e:Ui. 

( Dr:-n r.• ı 10 u•u:ı~~...'. 
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Çörçil totaliter devletlere hücum ediyor 

Kılıçla hayat sahası açmaya 
çalışmak beyhudedir 

YAZAN: Vintson Çörçil 
Avrupa.D.In bu temmuz gilnlerinde içinde bulunduğu he.yat, en 

karanlık köşelerinden, en parlak kısımlarına kadar her tarafta 
ıztırap verici manzaraların tetkiki.ne vesile oluyor. 

J İngiliz. ve Franaız demokrasilerini "bap harbi,, ve a.ğır tah. 
kirlerle zayıflatm.ağı hedef ittizah etm.i§ olan nazi teşebbüsü ifil. 
sa mahkfundur. İngiliz imparatorluğu ve müttefikleri bu son eene. 
ler zarfında o kadar Umit mUtenavibine ve sukutu hayale maruz 
kaldılar ki artık onların kararları bu gibi manevralardan mUte. 
essir olamaz .. 

Eğer na.zarlarını halen bağlı bulunduklan müdafaa ha.zırlık. 
lanndan ?>lr lahza çevirirlerse bu da herhangi bir halin ne gibi 
bir vaziyete milstcnit olduğunu görmek ve vazifelerinde ona göre 
~eni tedbirler almak içindir .. 

Hiç kimse felA.ketin ne zaman geleceğin ve dıeanda ne yara. 
tacağını bilemez.. Bizim biltün bildiğimiz şerait icap ettirdiği za. 
man yapacağımız i§tir .. 

Sulh za.ınanlarmda, Britanya adalarında, hiç bir zaman bu 
kadar vahdet olmamıştı. Her sınıftan, her dinden ve bUtUn fırka. 
lardan erkek, kadm herkes nazizme karşı açılan harbe iştirak e. 
den aile yuvalarındaki bu deği~kllğe manen ve aklen hazırlan. 
mıştır. 

Amerikalı ziyaretçilerin diğer bUtUn ecnebi seyyahların hay. 
retlerini tahrik eden bir sükun bugiln Bilyilk Britanyaya hakimdir. 

Bu karanlık ve soğuk vaziyet iki derin his Uzerinde in§& edil. 
mL5tir. Evvela Britanya milletinin emniyet ve ~erefi için mutlak 
surette lazım olmadıkça hükumetle mUcadele etmemeğe karar 
vermiş olması. .. 

Saniyen her ne kadar mUşkill olursa olsun, ve ne kadar de. 
vam ederse etsin, nazi kuvvetinin Brltanya imparatorluğu ve 
Fransız cumhuriyetini yıkmağa muvaffak olamıya.cağına karar 
vernıi§ bulunmasıdır. Binnetice p.hst hüiriyet ve beynelmilel hUs. 
nüniyet bUtUn Avrupada hatti. biltUn dünyada daha geniş, daha 
yüksek ve daha sağlam esaslara. dayanmış olaC'aktır. 

Harp olacak mıdır? .. Bu, Mösyö Hitlere Ye etrafındaki nazi 
partisi liderleri ile, fırkanın siyastıerine. bağlıdır . Eğer emri ver. 
mezlerse hiç bir top patlamıyacak ve kan dökUlmeyecektir. Eğer 
herhangi bir zaman Hitler hakikate baknuığa karar verir, ve eğer 
komşularını tazip etmeğe nihayet verir ve artık sembol ve ma. 
nasını ifade ettiği cinat haksızlıklardan vazge~erse bu takdirde 
bir kaç ay yahut muhakkak ki bir kaç sene Alman halkına her 
memleketin işçilerile birlikte milşterek ve parlak istikbal açıl. 
masma klfi gelecektir. 

Kılıçla bir "hayat saha.er,, a.çmağa. çalışmak beyhudedir. Sa. 
dece istila edilmi3 bir araziye sahip olmak, yalnız eskisinden da. 
ha bedbaht. tabakalar bırakacaktır. 

Diğer taraftan ilim ve "her memleketteki bütün insanların,, 
itimatla teşriki mesai etmeleri, yirminci asır halkına nihayetsiz 
bir "hayat sahası,. vermektedir. 

BugUn Nevyorkta. otuz katlı evlerde bundan yilz sene evvel. 
kinden daha mükemmel bir §ekilde yaşıyan insanlar var. 

Bugün, Büyük Harbin sonunda hali bir kumsaldan ibaret o. 
lan Telavivde seksen bir yahudi medeniyetin en yüksek derecesin. 
den istifade etmektedirler. 

İnsanlar sulh içinde serbest ve birlikte çalıştıkları takdirde 
maddi hayatta yapamıyacakları iş yoktur. 

Bir kısmı halla yekdiğerile birlikte yaşamağa mecbur etmek 
veya mağiaplan esir etmek gibi barbarca metotlar, ümitsiz bir 
şekilde gayrimüessir ve çok köhnedir. 

nim adamlarına da biı: ihtimal bağıelayınız!. İtimat ve hUs. 
n.üniyet şartlarını vazediniz. Bu şerait haricinde saadet ve iyi oL 
mak daima onu yakalamak isteyenlerin elinden kaçacaktır. 

Bu şartlar bir kere tatmin olunduktan sonra artık bütUn in. 
sanlığa kafi gelecek kadar saha ve mahsul bulunduğu derhal gö. 
rülecektir. Almanya bir kere mağlubiyetten kurtulunca doğru 
yolu göstermig olsaydı, bu onun için ne bUyük bir zafer ne bilyUk 
bir şeref olacaktı. Temenni edelim ki Hitler bu sabit fakat ehem. 
miyetli hakikatleri düşünsün .. 

Bugün daha henüz vaktidir.. Fa.kat yeni bir taarruz, daha 
müthiş bir tehdit bütün bu yollan bizim neslimize kar"····· '· bu 
görüşleri alev ve dumana kalbedecektir. O zaman hakikaten çok 
geç olacaktır. Ben 1914 senesinde Alman ordula.rmın Paris önün. 
deki mağlQ.biyetlerinden sonra, Kayser hükfunetinin Birleşik A
merika ve diğer bitaraf devletleri araya koyarak resmen sulh 
müzakereleri açılmasını teklif etmiş olduğunu çok güz.el hatn-. 
!arım. Fakat hUcum ve istilaya maruz kalmış olan sulhperver 
devletler sulhtan bahsedilmesini duymak bile istemiyorlardı. Ar. 
tık yalnız zaferi düşUnUyorlardr. Evet bir intikam olmak Uz.e_ 
re! ... Fakat (Allah bizi saklasın) eğer bu harp patlarsa, lier tara. 
fa dehşet saçabilen hava silahları vasıwile, kıyas kabul etmiye. 
cek kadar milthiş ve durdurulması çok daha mUşkül olacaktır. 

Nazi fırkası ve haşin şefleri mesel! Polonya, Baltık devlet. 
leri, Ukranya, Macaristan ve Romanya istila edildikten sonra, 
mütecavizlerin sulh yapmak il.zere garp devletlerine müracaat ede. 
bılecekleri gibi yanlı~ görüşlerle vakit geçirmeleri lazımdır. 

Napolyon da kılıç elinde, bütün Avrupa merkezlerinde mu. 
zafferane bir sulh aramıştı. Bunu Berlinde, Viyanada, Madritte, 
Romada ve nihayet Moskovada aradı .. BütUn bulduğu Saint _ He. 
lene oldu. Bu kavga zamanında bUtün dünyanın hatta Birleşik 
Amerika devletlerinin bile İngiltereye karşı hareket ettikleri se. 
neler oldu. Bugünkü şerait tamamen ba~kadır, bugün Britanya 
imparatorluğu bUtün dünyanın nüfusunun dörtte UçU ile dost ve 
müttefiktir .. 

Bu mülahazaların ve buna benzerlerinin Alman diktatörü ve 
bilhassa İtalyan mcslekdaşı tarafından hakiki kıymetlerinin tak. 
dir olunabileceği ümidi bizi hala bir sulhen hal şekli mevcudiye. 
tine inanmak için kuvvet verir. 

Bundan sonra hiç kimsenin takbih olunacak vakalar ve en. 
dişe verici işaretler karşısında gözü kapalı bulun.mamalıdır. Av. 
rupanm yarısından fazlasr seferber halindedir. 

BilyUk Britanya., Fransa ve Sovyet Rusya. arasında. sağlam 
vıe tamam bir anlaşmanm akdi meseleefndeld (mesullerl kim o.. 

Yurd dışından 
memlekete ge
lecek f alebeler 

Herhangi bir okula 
evveli namzet olarak 

alınacak 
Yurdumuzun dıımda bulu • 

nan yabancı okullardan aldıkla. 
rı tahsil vesikalarile, memleke
timizdeki husuıi, yabancı ve 
azlık okullarına kaydolmak Ü • 
zere müracaat eaen bazı tale • 
beleri okul idarelerinin ellerin .. 
deki tahsil vesikalarile uygun 
sınıflara almıyarak, daha yuka
rı ımıflara kaydettikleri anla -
şılmıştır. Vekalet, bu gibi yol -
suzlukların önüne geçmek mak 
sadile bazı ka}rıtlar tesbit et :. 
miştir. 

Bu kayıtlara göre, tehrimiz. 
deki hususi, azlıl: ve yabancı 
okullardan birine girmek iste • 
yen bu gibi talebelerin vesika
ları, evvela türkçeye tercüme 
ettirilerek asıllan ile birlikte 
Maarif Vekaletine gönderle • 
cektr. 

Vekilin bu talebeler hakkın
da emir verinceye kadar talebe 
okula ancak namzet olarak kay 
dedilebileccktir. Şehir içindeki 
azlık ve yabancı okullardan 
birinden diğerine nakletmek is • 
teyen talebe için de aynı mua • 
mele yapılacaktır. 

Öğretmenlerin 
izin §ekli 

llkmckteplcr talimatnamesi -
nin üçüncü maddesinin A, B, 
C fıkralanndaki mezuniyet ka
yıt1arı Maarif Vekaleti taraf m .. 
dal\ kaldmlmıttır. 

Bu fıkralardaki mezuniyet 
kayıtlan yerine memurin kanu 
nunun 79 uncu maddesinin 
tatbikma karar verilmiştir. 

Bu maddeye göre meşru ma. 
zeretler ve mecburi sebepler 
karşısında kazalarda kayma -
kamlardan, vilayetlerde vali -
den daire amirlerinin muvafo -
katlarını almak şartile öğret • 
menler 8 gün kadar izin alabile 
ceklerdir. 

İlkokul öğretmenlerinin 
gezileri 

ilkokul öğretmenlerinin yurt 
hakkındaki bilgilerini çoğalt -
mak maksadile tertip edilen ya 
kın yurt tetkikleri gezilerine 
eltinden itibaren başlanmıştır. 

Dün ilk olarak 162 kişilik 
bir öğretmen kafilesi Kağıtha
neye gtmişlerd.ir. 

Öğretmenler Kağıthane dere 
sinin coğrafya bakımından je
olojik vaziyetini tetkik etmiş • 
ler ve Kağıthanedeki Silahtara
ğa fabrikasını gezmişlerdir. 

Fen heyetine bazı sualler 
soruldu 

~ :a, 
~ 

i(J 

1 Denizyolları işletmesinde yenilikler f 
O./E 

Avrupa akı1 
hıfzıssıhhası ngitb 

kongresi lqşta Kadıköy - Haydarpaşa vapur 
ücretleri indirilecek 

)<tor 1 Murahhasımız Docı··ııd er 
F ahrettin Kerinı 0 

Devlet Denizyollan işletme
si umum müdürü ilerdcki ça • 
lışmalanna esas olacak karar -
lar vermektedir. 

Bu cümleden olarak ilk fır
satta tahakkuk ettirilmeleri ka • 
rarlaştırılan bazı noktalar üze -
rinde yakında et~tlcr yapılma • 
sına başlanacaktır. Bu nokta -
!ardan başlıcaları şunlardır: 

1 - Vapur sıkıntısının önü
ne geçmek, 

2 - Kasımpaşadaki havuz -
larda vücude getirilec~k tesi -
satla Akay vapurları büyüklü
ğünde vapurlar inşa etmek, 

3 - Köprü ile Adalar ve bil 
hassa Kadıköy - Haydarpa~a 
arasındaki vapur ücretlerini in
dirmek. 

Bunlardan birincisinin önü
ne bugün için geçmenin kabil 
olamıyacağı anlaşılmıştır. Bu -

gün bilhassa KaraC:enizde az 
vapur seferi olması yüzünden 
vapurlar birçok limanlardan 
yük ve yolcu almadan hareket 
etmektedir. 

Bu sebepten Avrupaya sipa
riş edilecek yeni vapurların bir 
3ün evvel inşasına çalışılacak -
tır. 

ikinci meselenin halli için tel 
'dklere başlanmıştır. Kasımpa
şa havuzlarının Azapkapı ci -
hetindeki kısmına bir kızak ya
pılacak ve gelecek seneden iti
baren burada vapur inşaatına 
1e ilecektir. 

Üçüncü ve en mühim olan 
bilet ücretlerini indirmek i~ine 
:;elince, bu husus hemen şimdi 
den kararlaşmış 3ibidir. Yal -
nız tenzilat mikdarı henüz ka • 
rarlaşmamıştır. 
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·~ ıorını 
Dr. Fahreddin KcTI ~öl'e 1 • de bı > ı 

bviçrenin Lugano tebrit' 1 1ıı .. I' Oda 
lanan Avrupa milletleri ·~·r)I ~ 1.iarıd 
zıssxhhası kongresindeki 'fil ( "'l'ıı. 
murahhası Dr. Fahreddin ııeJ ııı::~lı 
rim dün sabahki konvansiY0 $ a ~"'·r 
niyle şehrimize gehniştir. sıl -~ Hroı 
grede üniversitemizi de tetı\ '-ı a.t kıı 
den Fahreddin Kerim, bir sıı,. \ehe lı . h. 1 v k·ı· . ·cıtl.. it,,. a e rırım.ıze şu izahatı vertıl1s ~oıı n ıs ar r 1 1 n ın "- Kongrede, Türkiye ~e Sist, 

tetkiklerı· devam hıfzıssıhhası cemiyeti n~ ~tbıı. 
1 zırladığım raporu okuduııl· ~ itthar 

. Jöbetçi kalacak mahke- edı"yor büyük bir alaka ve takdirle b' ~ ~•ıı 
meler tesbit edildi landı. Memleketimizdeki ta I btr 

Perşembe günü adliyenin yaz -~',il dün Cibali tütün ruhiye ve akıl hıfzıssdı?ğ~~ı jıP ~l{ı~ h 

Adliyede yaz 
tahli başlıyor 

yeth ri hakkında ver ı b•· ., ı:ı lıı. ~ı E 
tatili başlıyacaktır. Tatilde şu fabrikasını gezdi ehemmiyetli buldular ve 'fi.lcJıı bir l 
mahkemeler nöbetçi kalacaklar Şehrimizde bulunan GUmrUk ı: ıerv ) t ye kaqı ~.)k sempati gvs .,. ı.._ tş1ql 
dır: ve inhisarlar Vekili dUn sabah ,.. ~., Kongrenin bir gün öğley~ 1' 1 ·•'tııı 1 İstanbul asliye birinci ve i - lnhisarlar umum . mUdlirlü~Une celselerine riyaset şerefinı c' 't:· 
kinci ceza, asliye ikinci hukuk gelmiş, öğleye doğru Sirkecide- murahhasına verdiler. l{o~g ıı.~% 

11 
asliye ikinci ticaret mehkeme-ı ki tcftış şubesini gezmiştir. zalarına tertip edilen z;.ı>: ~."'UJ'a~ 
leri, cürmümeşhut vakalan için Vokil öğleden sonra yanında memleketimizin kültürel ııt t ~ bt it 
de asliye dördüncü ceza mah - lnlıisnrlar umum mUdUrU Ad- karJrhklı anla~ma, içte "e t 11lcln 

1 
kemesi-. ..... nıın T~ ~p ar olduğtı hnllie CI· sulhdavamız Uzerinde bit 11

1 
•4tıll Cj 

Üsküdar hukuk hakimi lr - baliye gitmiş, buradaki tutun · v " ,., söyledim. Memleketimıze t .~ aı 
fan hem ceza hem hukuk işle- fabrika~ınt baştanbaşa dolaşa- sözlerim ç~k memnuniyet ıı;1 ~~til' 

3
: 

rini görecektir. rnk tf. t:ı.. !klerde bulunmuştur . dırdı. Kongre de akıl hıfzıS ıı huıu.ı 
Sulh makmelerinden de Ba- li U tiiıı d ı> irelori ayrı ayn gezen k d ı b'yc ~ siyle ala a ar o an ter l • r el( 

kırköy, Eyüp, Fatih, Sulta - Vekil, işçilerle de görUşro Uş ve ve kısırlaşma meseleleri de Rere~~ 
nahmct birinci ve iicüncü, Be - keı dilf•r'nden bazı husuelnrda şüldü. fi" lıtr ~~ 
yoğlu birinci ve ikinci, Beşik. izı.hat ai.nıştır. İsviçre murahhası, raı>°,f ~oııe' 
taş, Sarıyer, Beykoz, Üskiidar, Vdtil R ait K aradeniz buıun kısırlaştırma mevzuu etr ~llt . 

Kadıköy, K.art~l ve Adalar çalı- üğ'le:<lcn sonra Üsküdar depola- muhtelif milletlerin murah~:ıo h~ 
şacaklardır. rrnr ge:- ecek, oradan Maltepe tarafından ileri sürülen ııı11 <' ~aı- 1 

o tutun ıı-lah istasyonuna giderek ıardan bahsederek umuıni ~~kt 
Beykoz kaymr '-amı totıtiklcr yapacaktır. yeti hülasa etti. . Jıl >•ttt ~ 
DeyJ~oz Kaymakamı f hsnn. GUmrilk ve İnhisarlar Vekili Fakat bu hususta hiç bır t ~).it · 

Diyarbakır \ 'ali mua,·i ııliğin e ıi nllrnlizdeki cu ma r tesi gtinU lz. verilmedi zaten bir kaç mille till ~eıtt 
tayin edilmiştir. mire gldec:ektir. tesna olmak üzere diğer ın:, ltt ~i 

--o-- ı 111." //\ ~-- ketler kısırlaştırmaya taraft \a). 
Kanalizasyon borularını HM V M ? .... ğildirlt'r. . , ~~ ~ 

çalan biri "f AJ<Vf M ,,,_ _, ' Kongre, Avrupa milletı~r;11 ~~"!(. 
Hamdi adında birisinin BU- smda temasları arttırmak ıÇ ~ ~iı~ 

yUkadadaki köşkün tin denize Devlet meteoroloji istasyo imi bir büro tesisini kararJaŞ b it~ ' 
kadar inen kanalizasyon boru- nundan alınan rapora göre; ha- Merkezi tsviçreı::le olan 1'll 

1 
t ~,; 

larmı kayıkla gelerek çalan Ah- va yurdun Doğu Anadolusunda azalığına Türk murahlı35 ~.f : ln . 
• ]'01' ~I 

met adrnda birisi yakalanmış. ve Karadeniz kıyılarında. çok seçildi. Gelecek senekı ~; 11\ 

tır. bulutlu ve mevzii yağışlı, Ccnu- Stokholmde toplanacaktrf. ~ ~lttı 
Ahmet borunun dış kısmına bu şarki Anadolu ile Kocaellde gre raporumu bugün delc

3 
\111 ıı 

~ kdi d - · .r 't ' balyözle vurarak kırmış, sonra bulutlu, di0 er bölgelerde açık ta m e ecegım.,, ·ııı · P' \I! 

lrayrğa çıkarmıştır. Fakat polis geçmiş, rüzgArlar umumiyetle Profesör Fahreddin J{ert ~f ~lııl'~ 
Jer tarafından görUlcrck iki bu- şimal istlkamet~n orta kuv- ilim adamı olmak itibariyle, e el 1~r-ıtı-ı 
çuk saatlik bir kovalama netice- vette, Cenubu şarki Anadolu si vaziyet etrafındaki ıuaııe:e: "ıit!tı; 

Ml.ıllliye mUtettlşlerl fen he·I sinde ! : aklanmıştır. bölgelerinde de yer yer kuvvet- vap vermek istememiş, sade 'I ~:~~il· 
yeti mUc'tlrltlğt:.•ıden muamelAta 1 E-ultal'lahmet birinci sulh ceza lice esmiştir. "- Avrupa.da Ağusto~t~ 0t .. ~ 1'~ 
alt on beş sual sormuşlardır. Bu mahkemesi Ahmedl 3,5 ay hap- Dün İstanbulda hava açık harp çıkacağından bahıedıll~i& 1!!l'lııl' 
arada Yeeaitin kontrol ve mua- se mahkum ve tevki folunmuş- geçmiş, rUzgft.rlar cenubu gar· Fakat seyahat esnasında ~~ ' ~~ lr 
yene işleri de sorulmuştur. tur. biden saniyede iki ilA dört met- yerlerde hiç bir fevkaladel: Jtl ~ (l(liı 

medim. Her taraf sakin bır ~tıil' Q a.ıııtlı 
bulunuyor. Harp olacağını U~ Uı 
miyorum.,, demiştir. ,_/ ~~ 1\ lttJ 

re hızla esmiştir. 
lursa olsun) mühletin uzaması Hitler tarafından meş'um bir ka. Saat on dörtte hava. tazyiki 
rar verilmesi tehlikesini teşdit etmektedir. 13, sUhUnct en yüksek otuz on-

!nsanhk servetini taşıyan gemiyi UT.erine oturduğu kayalar. da altı, en dtitıUk on yedi onda 
dan kurtarabilecek olan, geniş ve büyük sulh ve kuvvet yelkeninin 

1 

sınıf santigrat olarak kaydedil
hentiz yarı çek.ilmi§ bir halde kuvvetiszce çarpması hakikaten miştir. 
çok acıdır. 

Reisicwnhur Ruzveltin bitaraflık tekliflerinin Birleşik Ame. 
rika devletler kongresi tarafından reddedilmesi de ~ok fena bir 
zamana tesadüf etmiş sayılmaz ve tamamen makul, aynı zaman_ 
da da Anglosakson dü.eyasmın kaybolmamak istediği takdirde 
tamamen bağlanması icap eden, hür hükumetin şartlarına göre 
de kaçınılması im.kansız olan bu karar pek aıa bütün Amerikan 
vatandaşla.nnm mani olmağa çalıştıkları ve bunda çok ciddi men. Vakı tler 
faatler gördUkleri harekata karşı koyacak mükemmel bir unsur 
olabilr. 

En mühim mesele Hitlerin, Amerikan Reisicumhuru Ruz.. 
veltin bitaraflık kanunu projesi üzerine mevzuu bahsolan yeni in. 
tihap ile Amerikan Birleşik devletlerin.in halen mevzuu bahsolan 
başlıca meeeler hakkında son sözünü söylem.is olduğµnu zan. 
netmemestdir. 
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1000 olabilece1' ııti' lııa.~: 1 

Mccidiyekörilnde likör f~ıırf ' ıı.ı4 l' 
kası arkasında. in~ına. Jtlute ~"t 
verilen hastane hakk~~a t~' ıq 1 1 hassıs Valterin verdıgl 1' f ı 
Sıhhat Vekaletince mu'ls!~ U ı~'ll\ 
rülmüştür. Hastane altı kil pıl'' llit 1 
rine 200 yataklı olarak Y~rı ııt1 11 l'~ 
cak, bir milyon iki yUS 6oo f ~ 1~ııc. 
harcanacaktır. Bilahare 1 i lfl ~ l:tı ; 
tağa çıkarılaca!<, bunun ç ~ ı~. 
daha. bir milyondan f aıle. fi'~ · 
gi~ecektir. Hasta.nede 1~trd· 
veremlilere tabsfs oı~· 
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~~·i~ - c~=~::~~.ilerken Çalgısız gazinolarda çalgılı lliö~ii"p···d·nşondüı{Ç;ı 
l on K o il eı· in de Abidclhürı~~~~~ddesiud•193 tarife ücreti almıyor ..... M ............................................ . 
r l ı " d"kka d aarit Sora sı 

ıl Q ebe pansiljonları ~;~::::~::.~:.~:.~:~~:~'::'. Eg"lence yerlerinde yapılan yeni Dün, Ankarad: memleketin 
ı ıunun damarlarrnı kesmiştir. birçok seçme adamı, belki en 

1 ~tr'ıl' 1 Bayram baygın bir hnldc hasta. tenzilatlı tarifede göz önünde ehemmiyetli bir vatan davası 5 t ~ iZ er çocukları en küçük haneye k~ıctmımrştır. etrafında kouuşmağa başlad! _ 
~~t Ot.omobılçarptı-Pangnltıda tutulacak mühim bir nokta lar. 
~\J an ·1• b k d • k d • Türkiyede bir maarif mese-

)ttot 1 1 1 aren en 1 en ı- ::)~~:~~'l:o~~;~~~~lt~~:~~;~~~ (,,,,,. .. "'•' I i11c111ı·ı değil miyiz? Vatandaştan alacağı lesi olduğu inkar edife:ne:::, hem 

··sıd erin•ı •ıdareye alıştırıyor gallr caddesinden ı;eçcrke.ı şo- Çünkü gazino sahibi ~iğer ~ün - fazla ücret için, devlete bunun lıu işi yalnız bir Türkiye d~vn-
o · för Sabrinin idaresindeki G47 ı~rden s~~ çok daha fazla eglen. ~~ı:.~ k.arş~~ı~ı ~~uğ~nu ilcrı s~r- sı gibi ~üşünm~meli, me.~t.:p 

Yazan .. ASIM US numaralı otomobil çarparak a- dırmek ıçm alaturka yahu~ ala. u_uou \e. ~o~!~ ounle~~: çalgı oe- v~ te~bıye bugun artık butun 
tır,ll. kou .

1 
ğır surette yaralnmışlır. Kosti franga bir saz Yeyahut bır caz 

1 
tırmek ıçııı soz ;erdıg~ halde bu. hır dunya davası olmuştur. 

teıel'iııu (\J nhı bahçe!'indc ki nii(ns kesafetinden ni.sbeten Beyoğlu hastahanesine kaldırıl- heyeti getirmiştir. Net~cede ald~- ı nu yapmay~n bır g~z.ınocu ~~ha Hu~u.~lar,. b~ ~~an~. a? .• 
~ltp •k zi lçtikton ısonra uzak olan kırlarda intihap et- · ~t·. g-1 fark çok bile olsa nıhayet bır başka hangı sıfatla ısımlendırıle. cak kuçuk çızgılerını degı~tmr. 

l.Cllebcl 1 nı.~ ıı. · - · A ıl h 1 
tlleli .. el' nin oturduk· nıiş olmasıdır. Bu gibi ycl'lcrtle Sokağa yuvarlandı_ EyUpte fark alması lazım. FAKAT, m:- bilır'.·· Eger bu gazınocu .~amus. s . ~n~, at ar hep birib:r.in=n 

~leı.._ 1 gorıneğQ gittik. Kol- lise deerccsindc mektep mevcut B h . dd . el t 8 .. sela cumartesi yahut pawr gu- lu bır adamsa çal~ılı gunlerde !aynıdır. Konferansya m""mu 
~ eı1 lı • a arıye ca esın e o uran u- ' _ . " " --

llıiit er biri kırk ki"'i- olmadığından zarurı olnn çocuk- 1 _1 T r·k . . d nü sabah saat dokuz, on sulan. yatı erkenden ~alıgıyr gazınosuna asında Aııdre Morva,, , bu İ-' ekke 1 ' . .. .. .. oyman og u ev ı ennın a- . . .. . . . al . • . . 
hıı..... P 0 arak yinui gru- ları Eton kollcJi gibi kuçuk kul· 1 t .. t . k U. na dogr-u gazinolardan bırme şoy. getırmelı, yahut ç gıyı geç ge . şan Fransız cephesmden tctkı • 
"'lllŞtır .. . . mmc a amII a ) apar en m 'a- . . . 1 t' d. -· J·d' d 1 . ·· ı • · · · ~tı:ır<\sUli.i. • Her bir grup tur şehirlcrındeki mekteplere zcnesini kaybederclt sokağa le biraz gidıp oturmak ıs~ıyor . ı.rt ıgdı. tta '.fır -~ ç~ gdtsız gun er

1
e ıbum ya1pmış ve netıce olarah 

il~ ı. n nezareti nltında gönderirler. .. .. . · sunuz! Bir kahvenin önüni.ızc gc. aı a ı arı e uzerm en para a - ununa mesgul olmak lazım • 
11:eııcıu i 1n duşmuş, yaralanmış, bıHUıare 1 1 d -·ı ·cı· ., ld·-· . bild·. . . 11trı .. 1 eı· ne mahsus olan gHizlcriıı çocukları miim· h t 1 • k ld 1 t len hesabı şu: 25 kuruş, kahve, ma ı egı mı ır · ge ıgını ınnıştı. 

ı ... ara. d ~ asa ıaneJ:e a ırr nuş ır. y· b" F . 
t hıı. ng1lmıştır. Tnle- kiin olduj:,ru kn.dar küçiik yaş- Jil ti . . 1 1 _ G cı· 1 "' on beş kuruş su, 5 kuruş garson: DlGER T AnAFT A:S: ıne ır ransız kalemı: 
~~ Pnn i . . . . , c c lntaacı c Hpa.,a- . ·-· .. f M k .. d .. . 
'"-il:ı:· 1 1 

ıs Yonlar<la geniş tan ıtıbarcn kcndı kcndllerlııe d y f 1 1 t 1 y 45 kuruş. Su ıçmcdıgınızı arze. lktrsat müdürlüğü bu tarifcle_ - e tep ıçın e yınnı yır. 
' <; nd a use so rn { a o~~nar <en er- · t · b' d k" b" F t11t e yanyana dizil- idareye nlıstırmağa, onların zl- t . . d 1. · 1 j'l tl diniz; bir kahve 25 yahut o uz ri tasdik etig-i sıralar çalgılı tari. mı ır yaşın a ı ır gene ran-a)(ı • . • van ısının c nr ç.ocu < ı e c ~ -
~~'l al'<la, knryolalarcln hınlcrino mulıteUf şekilde ma.- 1 1 · .1 . . d 1 kuruş. felerin altına .. Gazinoda çalgı ol. sızın yaptıgıru, mekte;> disında 

l"lar 1 • rn unu ı n verın en yara aınıŞ- k b" · k b .. ·b e~ilr h · Icr talebenin kcn- lıımat hamulesi yı~nıaktan zira... t . 1, t. k 1 t Garsona sabahm bu er en sa. madığı takdirde adi günlere malı. ırı yapsa, anun, ugun ~ • 
l e asıt • ır. en·an ra a anmış ır. . . ld t'" b 1 . im k 
1Jft · şekilde hazırlan- de lıayatm türlü cerc>yanları , .c atinde bu fahış fıyatın ne o u - sus ücret alınır., kaydını acaba un u suç ara sıper o a ta, 
bı~ s:a 1 bulunuyor. nura- c;arsıntıları arasında hattılıare- Çocuk Kampları ğunu sorduğunuz zaman size ve. koyamaz mıydı'? öyle zannediyo_ mektepli hiçbir ceza gönnemek 
flııta" daıya, bir kiiçiik ma- '•etlerini kendi kcmUlerine ta- receği cevap bs.sittir: - Efen - ruz ki bu küçük unutkanlık zevk tedir. 
(,.il~ l·aı:ıışmış örtiilü bir yin edebilmelerine hizmet c<le- t_efti~ ~diliyo~. dim, bugün çalgılı tarüeyi tatbik yapmak istiyen, parası az olan ve Diye yazıyordu. Şu halde 
tııu~t ır. •\ncnk yemekle- cek bir şahsiyet sahibi yapmağa Maarıf ~udur, V :kılı Bay ediyoruz. cumartesi yahut bir pazar günü dediğim gibi, mektep ve çocuk 

~ ~ a ;1)~re1;: bir yemek salo- çalışmaları bngiin hemen her ~af er, şehrın muı1telıf semtle • - Peki, çalgı nerede? ııöyle bir başını dinlemek istiyen davasını, bütün dünyayı kapla. 
· ~I -~ Ot-ln:r memleketin kiiltür progı•ammn rınde kurulmuş olan çocuk Yüzünüze aptal aptal, yahut binlerce ve yüzlerce vatandaşın yan bir mesele halinde ortaya 
e:Ş laı~ kırka~ ki"ilik evlercle- kabul edilmiş bir mmldiir. l •'a- k~mplnrrnı~. çalışmalarım tet • kendisince müstehzi bir tavırla boşuna yere zarara girmesini mu. koymak mevkiindeyiz. 
iştir: ·~ır :()~~l·atın;n lıususip:~- kat bu usülüıı t.atbikinclo fngl- kık ~etmek uzcre kampları gez. bakar ve saat dört olmadan çal. cip olmaktadır. "11im,, in vatanı olmaz ama 
ye lt1ı ısı "' Cl'llement" denilen Uzleıfo <ll~er milletlcr<len ziya- mege. başlamıştır. 11~ . olarak gmın başlamadığını söyler. TEKRAR EDİYORUZ! "terbiye,, yi de aynı zengin 
ııı' tat\:ı~~tni~in en geniş mik- fle mm-affak oltlıı,.,ına. dn hi~ P~ndik kamı:~m gezmıştır. Bu. • * * Belediyenin eğlence yerlerine şartlar içinde muhakeme ede -
ll' ~iti)).. e<Iılınesindodir. ~üphe yoktur. g~nlerd~ dıger kamplara da Belediye iktısat müdürlüğü: ait ücret tarifelerinde bir tenzi. meyiz. Terbiye, verasetlcrle, 

be "l'la ki kırkar kisilik (Dcı•amı var) gıdecektır. Acaba bu vaziyetten haberiniz lat yaptığı yazılıyor. Zannederiz damardaki kanla, muhitteki 
~l'ıı.ııın · Araba altında kalan var mı? Çahn olmadıg~ı halde çaL ki bu mühim nokta orada unutul. göreneklerle sıkı fıkı bağlı bir 
lıı . tı kendi başlarına • k d d k" k ""ld'" ~ l' ı~t· IS en er un 3 1 çocu o u gı varmış gibi ücret alan bir ga. maz ve halkın kesesine zorla el iştir. Bu itibarla terbiyemizi 

)~:l~· lıir u:::~.1::Y~:in~~:t~; Ramide oturan :\Iuzaffer a· zinoyu, sahtekarlık yapmış bir uzatanlar artık bu sahtekarlığı kendi bünyemizden çıkarm:.k 
fa ~ lıi: ~lıl'l.ar. Ii:eııdi arala- lı"man feşkı"la" ti dında bir çocuk eHelki gi.in a- fert gibi telakki etmeğe mecbur, yapmaktan menedilmiş olurlar. zorundayız. Sistem kunnak İs\.' 
il' ) ' .<\.. 1 raba altında kalmış, yaralana- ancak uzun müşahedeler, sü _ 

tef tıışıo a >ıne (hiiki'ım<'t ht>- rak evinde tedavi edilmiş, fakat rekli incelemelerle elde edilir. 
~ ~ ı:~şı11a, ~:ıb~ı·Ier. Bu heye- yeni memurlar birer, dlin sabah ölruüştur. ı· ı koku 11 arda otom atı• k Yara, kirli sargılar altın·'" 
1 •·• ıı· (llaş,·ekll) ıse- birer vazifeleri başına ,, "' Cesedi Enver Karan tarafın- s ki k ld k k B l' · 
011~1· .ı:'lıııı •d• a ı a ı ça apanmaz. e •ı 

ıı ilı ıı a.,__ gı ıyor dan muayeneden sonra morga k 1 d 1 kangrenleşir. Biz, kendi yarn • 
zi}'s,;11' ~~ llJ•ıttı Stnda müşterek o- Münakale Vekaleti İskenderun~ kaldırılm% !J.rahacı hakkınll'l zam a 1 rı ıyo r mızı olduğu gibi ortaya koya -
irt~a. kı: l)ı~iı:ıı~r, bu heyet iclaı:c aa bir merkez liman reisİiği kur. takibata girişilmiştir. ·· • • • 

1 
_l _ _ _ .... . lım. Egwilip bakalım ve ona yn 

ve "1ıııı 11 1 tı haricine ~ıknnlar . • -ı 
ıı~· ~ ııı ı . muş, bur.ı:ı.y.a l~ ve İstanbul İsviçre konsolosluğu '" rayan meı·hemi bulalım. 

J1rı" tcyct hususı ceza- ı· · W• 1 B l d· " "ttıı ıman reısligıni yapmış olan Züh. lsviçrenin Ankara sefaretine M •• t k• k d Ç ugün mem ekette mektcn 
e r' l'aı ek sah\hiyetini ha- tü tayin edilmiştir. Liman me • bağlı konsolosluk şubesi Hiıh·c- U era ım 1 em zam ar1 1 ın kadar tehlikelerle sanlı hiçbir 

1::; : ~l 3·=~:1:i:zl~~~~:~n no:;~: murluğuna İrfan ve katipliğe de dilmiş, 1stanbulda bütün Türki· valı" tetkı"klere basladı muhit yoktur, desek yanlış ol • 
rı tııı 11-.. Ferit getirilmişlerdir. yeye şamil olmak Uzere bir kon- • maz. Mektebe, sokak düşman, 

'C• .1J \l~~tL " • d' J' - uh d ~· >1. ... q Hataym Süvey ıye ımanmda solosluk ihdnsnia karar veril- kr . k ld 
1 

d" .. ül m it üşman, sinemaJ radyo, 
e '~.e .... 1 __ - erde pnnsi..:on iic- da bir liman reislig·i yapılı:Iııştır. . . A k b t . Vilayet hususi idare bütçesi • şe mm a ırr ması uşun - · t .. ki . d" 

·~-'I. ., mıştır. nca u esıs yapr- _ . . .. w . . ,. cemıye gorene en uşm.an 
hı" •-ı te<lrisat harcı ola- İskenderun merkez limanına bag-_ k d k 1 1 1 nin darlıgı dolavısıle ılk okul og. mektedır. Buna sebep te vılayet d "" lıncrya a ar onso os u c veza. - . . d 1 - ır. 
\!)ıı eI.ıeııin usıılen senede ıı olan bu liman reislig-ine Fatsa . . 1 1 J l\.. retmenlerinin şimdiye kadar ve. hususi idare bütçesının ar ıgı - Ana hah d' .. I 8 . kı .... ·ır-ını muavın rnnso os an • ıar· a a oy e ır s. 

"Jin ·1 k d 1 k dır. Otomatik kıdem zammı şek. kt b" lirini ..... h llııl'.. e vermesi ic'ap e- liman reisi Nazif Arat getiril - . . <;- •'I" • t . b 1 d' rı meyen ı em zam arının en. mı, me e ın te erını az -.. (•> tının yapacabr v l <lYC \ e e c ı- d"l . "d . . . r L" lf' 
bı· ..... 20) stel'lindir. nu miştir. Liman memurluğuna da . . . . . ı erıne o enmesı ıçın, va ı u ı li k~l.drrıldık .. tan s.on_ ra vilayet hu .. medemedikJeri için, bı"r kısmı ., 1 yeye bıldırılm ıştır. ır·-d b" t 1 1 kt d ~ 

ıı11 leş yiiz lira kadnr Esat tayin olunmuştur. ~ ar ızza meşgu o ma a ır. susı ıdare butçesmın bu kısma aıt da kendi1erini kendi aile mu _ 
ı.. l'as1 , 
~ı"l(tc. Ilın nıuadilicllr. Fa- Bu memurların hepsi yarın İs. 1 1 Maarif müdürlüğü ile yaptığı tahsisatına göre muayyen ~erf~~ hitlerini mektepten üstün tut • 
t,tt~ ll hla:rcsinin hu,.nsi ~anbuldan yeni vazifelerine hare. Kısa Haberler temas neticesinde bunlara ait l~r kona~aktır. Her der~cen~n vı. tukları için düşmanlık ediyor. 
~~llilt~lan talebeler içiıı ket edeceklerdir. hesapları ve müteraldm borç !ayete gore muay~:en .. bır ~~:ktarı Orada bu işleri yakından bilen. 

~el' ı tnl'ifcsi btıhıntlufı;u -<>--- miktarını istemiştir. !stanbulda da olac. aktır. Terfı goren ogret - ler toplandı. Açık ve samimi 
sen • Münakale V ~kal eti limanlar b k d k -

\ ltt llti.kt e nılisnbaka ile Hatay gümrük umum müdürü Zeki Ankaradan bugün henüz zam gördüğü halde men ır yu a:ı ere~eye anca. konuşulacağından şüphe ede. 
ı ~l·<l nı·<la meccani tale- teşkila" tı tamamlandı zammı alamıyan öğretmenlerin açık b.ulundugu takd. ırd_e gec;ebı. meyiz. Dava, böyle açık, per • 
ır... C<Uı· şehrimize gelmi!;lir. İstanbul li - ı kt G d 
·~~ }.• ır. Hatayda kurulacak gu"mrük sayısı binden fazladır. ece ır.. eçme vazıyetı e sıra. vasız ve memleket aşkile çar _ 
~,._ .o\.enıı man reisliğinde meşgul olmakta. t b 1 kt -
'rl!~ )l'iç ünh·ersitesin· teşkilatının kadrosu tesbit edil • öğretmenlerin alacakları bu ya a 1 0 aca ır. pan yüreklerle kuşablrrsa, par-
U~ l-:t<ııı kollejindc gör- miştri. Bu teşkilatta 74 memur dır. müterakim zamları kendilerine İlk tedrisat öi!retmenlerinin lak bir neticeye varılacafu mu. 

l scq • Ağustos ayında borsada ko_ ~ -
te ' ,; eruen İngiliz ter- ve 22 kolcu vazife görecektir. uapılacak tasarruflar temin edil. terfi dereceleri nıiktarmrn önü. hakkaktır. llli h te olan veya olmıyan dövizlerin .J 

11. 
1 •ıt llkknıcln. aldıj!ını İskenderunda bulunacak 2Wn_ dikten sonra o"nümüzdeki yıldan müzdeki ders _vılı tesbit edilmesi Hakkı Su"ha Ge?gı'ıı "' ·ı s ~ listesi dün alakadarlara bildiri!. ~ 
: l11,.1·,~t-etıe hiilıl"a edebi- rük bac:ımüdürlüg~üne Ankara itibaren otomatik kıdem 7..ammı düşünülmektedir. ot "' ızı ~ miştir. 

ı' ıı 1 1\ • er çocuklnrı ha.. gümrük müfettişlerinden Abdul. * İstanbul gümrük muhafaza 
• i , .. 11ıır ~it>-.,. .fi()•.•nnn ka<lnr ana. lalı tayin cdilıni..,tir. Hatayda 
eı>P '1 .. ,,.3 l' ~ başmüdürlüğü müfettişlerinden 

l• ııı, a.. St nltmda yaşama- başmüdürlüg-e bag-h olarak bir de 
.J. ,t •t Sinan gümrükler umum müdür. 

_ı ..... , P'. 
1 

\·e .... er ç_ ocuğun hayatta ithalat gümrügw ü müdürlilgv ü ih _ 
rıı•· ı u ~ ... f lüğ muamelat müdürlüğüne ta • 

sl) L lıı"e eluketı kendi ken- das edilmiştir. Bu vazifeye de ls. 
ıe, c< ~~ <ıtnı k . yin edilmiştir. 
ııere k. ı~l'i lll'Jl\tın c hmmsmıclak1 tanbul gümrük başmüdürlerinden * Çanakkale gümrük başme _ 
de'e:..ı~~ ıı(I tfı 1 a ,.o nrnlrnl hare Cevat getirilmiştir. murluğunu vekaleten yapmakta 

8 
il' ı/~I\ 11 

1 
>I hulunduğımıı <lü- Bunlardan başka şimdilik İs~ 

Ekmekçiler imaliye 
ücretinde israr ediyor 

Bir genç İstinyedc 
denizde boğuldu 

h.~:ııycıclc m:ırango;: çıraklri'.ı 

ynp:ııı Bolulu Ilfü;e'yin oğ;lıı 

•t,.. lımcL Erol : .ninde lıil' g0nç 
d iiıı iştt?ıı çıktrlüan son rn h>Li n-
yed~ denize girmi~. yüzme bil 
ı . :u~:ine rağıne.! st , l'ı'l l\hıı k" .. "k olan İstanbul gümrük başmüdür. 

. 110 ~ ti l;:~ll l U<'uk yaştıı ı ·en tanbul gümrüklerinden yedi me. lüğü yazı işleri şefi Şevket açıla. 
~tir ~~iıı~ < i kendilerini idare mur Hataydaki yeni teşkilata ter. cak gümrük müdürlüğüne tayin 
. ''oi ~ t l"t>hheı-Uk ediyorlar. fian tayin edilmiştir. Bunlar ya.. 

heyetinin hesaplarda ist•şare 
yanıldığı da 

uıı~t ır. 

,'..,:adan hayli zam~ıı :!CÇm~

sine rağmen 2\lehmet sahile çıJ.:-ılc .• ı~ 'tıı tı~n· edilmiştir. 
ir ıır 11 trı, \lı]ııen '; nileteri arasında rm yeni vazifelerine hareket c. * Devlet limanlar umum müdü. 
ısf;ı ~ '1:tılll' erhlyo öb.temine deceklerdir. rü Raufi l\fanyas ve muavini Ha. 

,. ~,.. : hıtbnlnr çocukları- • ·~~ "il k 0,___ mit Saraçoğlu dün limandaki an. 
~!.) llt, l ·ı :ra}ında kenclilc Bu da bı·r arkadaş trepoları ve rıhtımda inşa edil -ne "'ıı~"11 .. 1~~1'. ak: hir '"lltı mekte· " ' '• " mekte olan yolcu salonunu gez • 

J• •. ~ ~--ı ' 0nuıı için hilhns:;ıl şakası . '>'' 11~ .., r111 mişlerdir. 
ıtı ~ ~·ıı_,1 nrı ~ocuklnrı on -------------

Belediye ekmek meselesini e . 
saslı bir surette hal için tetkik. 
!erine devam etmektedir. Diin ek
mekçiler cemiyeti reisi Mehmet 
Nuri belediyeye çağırılmış, evve
la uzun müddet belediye iktısat ıJ., • l\n, b' 1' lı ~ lıı geldiği zaman i<;. lstanbul avcılar ve atıcılar ır. 

fa.1'':-i' 11~11~1\ 1
1 ıt~·rılıitın ıstn·alıın• Bir sandalı ....:orla liğinden: İstanbul avcılar kuru. i!'lleri müdrü Saffet ile görüşmüş. 

ıcıV'v 1 ~11111., ıaşlnı·lnr. J·'nkat 1ngi devirdi: mile birleşme hususunda, idare tür. Cemiyet reisi ekmek mese -
ıııUte; ~'"tt~.11klarınm miistak- Küçükpazarda Atlama taşında heytlerinin bugüne kadar Yaki lesi hakkında bir çok düşüncele. 
ı,;ıl . 11 •~t 1 ~ 1 rı zaruri g(;r<liik i'opçular sokağında oturan S ya. temasları neticesinde varılan son ri olduğunu .söylediğinden vali 

~
ıl< ~·. 1~ '''l\lıa tahammül eder şmda Cemil Floryada bir sanöaL mutabakat şeklini tetkik ve mil. doktor Lutfi Kırdar tarafından 

at U , ~ı ~ıJ.I\ hau, • a gezerken !lyas ve I\ecip ismin. zakere etmek ve bu bapta' karar kabulünü rica etmiş, ak§am üze. 
,~pıl~ı1 le\~1'1 ·ı nrasınıln <:ocnk. de iki çocuk tarafından sandal vermek üzere 22 temmuz 1939 ri vali evvela isti~are heyeti aza_ 
~ iıl ıı 1 '\~1 ll<leıı a:rrı tcrbiy:- '{asten devrilmış, Cemil denize cumartesi günü saat H te azamı. !arından bazrlarile görüşmüş, son. 

r
()OO ~ ~ ~lııq ~i.nc ' eı•n;ck tti~ a<l • :lüşmüştür. Etraftan yetişenler zın, Gülhane parkı kapısında alay ra cemiyet reisini kabul etmiştir. 
ıçil'.ff 1 'Q ıl:, 111

• St>hchı ılaha rnr ~ocuğu baygın bir halde çıkar • köşkünde yapılacak toplantıya ı Bu görüşmede belediye muavin. 
s. P'.":.ı i~:ı hlr<:ok f ıı ~ı .. -· · mışlardır. lki çocuk ta yakalan- gelmelerini ehemmiyetle rica e- !erinden Lutfi ne iktısat müdürü 

(.!" lltr-t · 1 d h b l ,,,..+ ~ "" >hıruu şchl>-do. mıştır. deriz. c azır u unın,...ur. 

ileri sürüldü 
Tetkikler bir kaç gün daha de. 

vam edecektir. 

ınayıııca denizde ar~ •·rma ya
ııılmış, lı : .ı,~u anlaşılmıştır 

Cesedi çıkmamıştır. 

Yeni Scvh:ı n ve Niğde 
Vnlileri 

Ekmek~ilcr imaliye ücretinin 
156 kuruştan 19;3 kuruşa çıkarıl. 

.nasmda ısrar etmektedirler. Ek. Ankara, ı 7 (Hususi) - Scy
mekçiler istişare komisyonunun han vali1Viine Niğde ''alisi Fail\ 
hesaplarında yamldığmr, beledi. l'stnn, Niğ'dc Yaliliğine salıık 
yeye bir ay müddetle bir fırın ve. 1.1 , ~·· b ı l' · \'a ı er. •1 .~umer an ;: nH'C' ıs: 
rerek burada tecrübe yapılması .. ,,, .. 1 .

1 
s [ A , . . .. . .. ı~~ n re rcısı sma.ı . a a H1 :ı.rc ı-

nı ılcrı surmektedırler. Bu tecru- t t . 1 · l\l"ll' ld ·ı ı· 
l ıım ann erı ı ı ı arevc :. ı 

be sonunda alınacak neticeye ra. tti · 
1 kl d b ·1d· . 1 d" ran e . 

zı o aca arını a ı ırmış er ır. 

Diğer taraftan bir refikimizin 
yazdığı gibi so!l günlerde kapan. 
mış fırın yoktur. Geçen sene 10 
fırın idare edemediklerinden ka. 
panmıştı. 

Kanada hakkındn 
bir knr:-.r 

Ankara, 17 ( IIus"<-i) 

vared:ıtma serhC'st d~'\"'17. 

..., .. 
ğimiz memlekeller listesine Ka 
naclı.ı. ilfıve edilmiştir. 
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Bulgar başvekilinin seyahati münasebetile 

Mihver devletleri
nin Balkan siyaseti 
Le T emps gazetesi bu siyaseti teşrih 
ınahiyetinde mühim bir makale neşretti 

Fransızca Le Temps gazete - bitaraflığın, yalnızlık manasına 
sinin hususi ıwette Balkanlara alınamıyacağmı ve sulh anlaş. 
gönderdiği muhabiri Belgrad - malarmın da kolları bağlı ola • 
dan gazetesine yolladığı bir rak hareket edilec;eğini ifade et 
mektupta, Bulgar Başvekili mediğini ilave etmekte ve şöy. 
Müsyö Köseivanof'un Berlin le demektedir: 
seyahatinin Yugoslav efkan u. "B" · · · · · h · · d tt - t • . ız, vazıyetımızı ıza et • 
~umıl yenlsıntıye yara ıgı esın · mek ve Avrupada yeni bir teş-
şoy e a a or: k"lA . . . 11 

B 1 B k·ı· h . . ·ı at ıçın yenı yo ar ve metot. 
u gar aşve ı ı ve arıcıye 1 1 b · · · · 

M.. .. K"" . f' ar arayan arn u vazıyetımızı 
nazırı usyo oeeıvano un l k k b l · 
A.l h t. b"" .. B l an atma ve a u ettırmekle 
. manya seya a ı utun a • ..k ll f P . l l 
kan devletleri merkezlerinde rı:u e .e ız. :rıs an aşm~.arı 
b.. ··k b' ]Ak ·ı k' l sıstemı umumı kanaate gore, 

uyu ır a a a ı e ta ıp o un- b l l l d k" h k t u an aşma ar esas arın a ı a 
muBş ul r. dd hAd" 1 • y sızlrk dolayrsile yıkılmağa mah 

e gra a, a ıse erın u - k A d 
ı h·•kA . d .. um ur. gos av u umetın e yarattıgı 

tesirleri gazetelerde neşrolunan Tadil kelimesi hic bir zaman 
makalelerden takip mümkün • tııhrik manasını ifade etmeme-
d .. lidir ve bu kelim.' buaün artık ur. o 

Bu gazeteler Bul~ar Başve • ulh kelimesinin müteradifi va. 
kilinin seyah:;tini: "Balkanlar, ziyetindedir.,, 
Balkanlılarındır,, prensipinden 
mülhem siyasetten yeni bir his
se ?larak göstennek istiyorlar. 

Diğer taraftan bu seyahatin 
Balkanları sağlamlaştırması ba. 
kımından da Bulgaristan için 
faydalı olduğunu tezahür ettir. 
meğe çalışıyorlar. 

Bu münasebetle de, yeni ce. 
nup komşularına karşı çok dos
tane hisler besleyen Rayş hü • 
kfu-...~tiyle, Yugoslavyanm dos
tane münasebetlere malik oldu 
ğunu da bütün kuvvetleriyle 
yazmaktan geri kalmıyorlar. 
Burada Balkanlara kartı Al • 
manyanm vaziyeti için §U cüm 
leler kulla:ndme.ktadır: 

··Rayş hiikumeti ~}kanlar -
da nizamı temin etmeğe ve 
böylece sulhü muhafazaya ça. 
lışmaktadır. Belgrat ile Sofya. 
nın. anlaşması da bu sulh ve ni. 
zamm temini için yegane çare. 
dir. Yugoslavya ile Bulgaris • 
tan büyük devletlerin hareket -
lerinin tamamen dışında kalma 
ğa kati surette "karar vermişler 
ve memleketlerinin istikl51i ve 
siyasetlerinin hiirriyeti esasma 
tamamen bağlanmışlardır. Av • 
rupanm bu cihetinde sulhün 
muhafazası için de esas şart bu 
dur .. ,. 

ROMEN KANAATi 

Romen muhafiline göre, 
Mü~yö Köseivanof' un bu Ber • 
lin ziyareti Balkan Antantına 
girmemiş olmasından daha bii. 
yük bir ehemmiyeti haizdir. 

Derhal şuna işaret etmek la. 
zrmdır ki, Almanya Bulgaris • 
tanın dış ticaretinin yüzde alt -
mrşma hakimdir .. Berlin konuş 
malan neticesinde de bu nisbet 
arttırılabilir. 

RESMi BULGAR 
MAHAFILINE GORE 

Dnes gazetesi şöyle devam 
ediyor: 

Umumi harbi müteakip aki. 
betimizi paylaşmış olduğumuz 
Alman milleti • çünkü Nöyi 
muahedesi de Versay muahede 
sinin bir kopyesi idi • Bulgaris. 
tanın dert ve arzularını çok gü
zel anlamaktadır. Biz Berlinde 
olduğu gibi her yerde iki dev • 
leti alakadar eden büyük mese
leler mevzubahs olunca Alman 
ya ve Bulgaristanda. tezahür e
den bu mukabil itimat ve an • 
laşmayı görmek isteriz .. 

Binnetice Dnes gazetesi m;:1.. 
kalesinde şu sonuca varıyor: 

··şu halde sulhün nyağmda 

onu harekete getiren bir diken 
var. Bu diken umumi harpten 
miras kalan milletler arasında • 
ki itimatsızlık ve şi.iphedir. Ha • 
reketimiz bu dikeni çıkarmağa 
gayrettir. 

Bugün haidarmın, Nöyi mu
ahedesi hükümlerinin tadiline 
bağlı olarak kabul ed~n birçok 
Bulgarların nazarlan Almanya 
ya mütev·.~cihtir.,. 

Bu vaziyete göre Bulgarista. 
nın Balkan Antantmdan ayrıl
masının katilC§mİş olduğunu 
ve hesaplan yoluna koymak 
gününde kendilerine büyük a • 
vantajlar vaadedilerek gözleri 
boyanan Bulgarlann mihver 
devletlerine sürüklendiklerini 
kabul etmek mi lazımdır? 

Bulgaristan hu vaziyette yi. 
ne kati bitaraflığım muhafaza 
ettiğini iddia edebilecek midir~ 
Sonra bu yeni yolu acaba ken
disine pek pahalıya malolmı • 
yacak mı? 

Gaston Casterau 

Amcasr, hiddetten tizleşmiş, 

ha§lak bir sesle bağırıdı: 
- B:itün bu sözlerini, köyler

dekilerin hepsine anlatacağım. 

Dün evime tecavüz ettin, ve so
kakta bağıra bağıra kızımın baki
re olmadığrnı elaleme yaydın, §İm
di de baban ölse, yerine sana ba· 
ba olacak olan muhatabını azarlı 
yorsun. Kızlarımın hiç biri b3kirt 
olmıyabilir ama, yine hiç biri de 
böyle konuşmaz .. dedi, sonra mü· 
temadiycn: 

- Köydeldlere anlatacağım .. 
Anlatacağım köydekilere, diye 
tutturdu. Nihayet Vang Lun.: is
temiye istemiye sordu: 

- Peki ne isti yonun?. 
Bu hadisenin köyde mevzuu· 

bahsedilecek olması, haysiyetin< 
dokundu. No de olsa, mevzuu 
bahsolanlar, kendi kanından ;.;;. 
ler. Etle tırnak ayrılırmıydı ki ... 
Amcası birden değişti. Hiddet" 

eridi gitti. Gülümsedi ve Vang 
Lung'un kolunu tutarak tatlı ve 
r:lülAyim bir sesle konu,tu: 

- Ben seni bilirim .. İyi çocuk .. 
güzel çocuk .. ihtiyar amcan sen· 
tam~.. Sen benim oğlumsun.. O
ğul ıu ihtiyar avucuma bira:ıcık 
gümüş koysan .. Mesela on parça .. 
Hatti dokuz da olur.. O umar. 
esirim için bir kılavuzla görüşe· 
bilirim .. Haklısın .. Haklısın canım 
tam zamanidır. Tam zamanıd:r, 

evlendirmenin .. 
Amca, içini çekti ve dindarc· 1 

göğe bakarken başını salladı. 

Vang Lung çapasını aldı, yen!. 
den yue attı. Kısaca: 

- Eve gel.. Ben bir prens gibi 
ranımda gümüş para taşımam .. 
dedi. Ve tarif edilem.iyecek kadar 
bir köpürüşle öne dü~erek yürü
rnf'ğe başlaıdı. Zira, daha başka 

ve faıla toprak almayı kurduğu 

gümüş paraalrından bazdan am
casının evine girecek, oradan da 
daha gece olmadan kumar masa
s:mn üstünde şakırdayacaktı. 

Sıcak iÜncşte, eşikte çıplak bir 
halde oynayan iki küçük oğlunu 
bir yana iterek eve doğruldu. Am· 
cası tabii bir uysallık ile çocukla· 
ra seslendi. Buruşuk elbisesinin 
bir yerinden birer bakır mangır 

çıkardı. Onlara verdi. Sonra, ,1,. 
man. pırıl pırıl yanan mahlukları 
göğsüne bastırdı ve burnunu on· 
!arın yumu~k boyunlarına soka· 
rak, bol bir sev~i tezahüriyle gü
nesten kararnu~ vücutlarını kok
ladı. Arkasından da ikisini de ay
rı ayrı kollarına alarak: 

- Sizi gidi küçük adamlar .•. 
dedi. 

Fakat Vang Lung beklemedi. 
Karısı ve sen çocuğiyle birlikte 
yattığı odaya girıdi. Dışardaki ay
chnlıktan, güneş ışığından sonra 
birdenbire içeriye girdiği için oda 
ona pek karanlık geldi. Delikten 
l!rzan ı~ık huzmesinden ba§ka bir 

Romen mahafilinin bu gibi 
endişelerine Bulgar hariciye 
Vekaleti naşiri efkarı "Dnes,, 
gazetesi şu açık cevabı ver -
mektedir: 

BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 

''Beynelmilel münasebetlerin 
kıymetlerini tekrar gözden geçi 
recek zaman gelmiştir. Herkes 
üzerinde yaşadığı toprakların 
sağlamlığını, yakın veya uzak 
memleketlerle münasebetleri -
nin kıymetini, v~ memleket 
müdafaasile suUiü muhafaza i
rin lazım olan iş birliklerini his 
etmek vazifesile mükelleftir .. , 

Müsyö Köseivanofun fikir -
!erini aksetttirdiği muhakkak o
lan Dnes gazetesi makalesinde 
Bulgaristan siyasetinin kati bi -
tarflık siyaseti olduğunu ve 
vazifesini yerine getirmek için 
herkesle anlaşarak, sulh şartla
rına ve anlaşmalara riayet edi. 
leceğini bildirmektedir. 

Bunu hi!Jiren zazete derhal 

SOLDAN SA.GA: 
1 - Fransız klasiklerinden biri, 2 - Müslümanların din mü. 

messili.. Yemek, 3- Bir Bulgar limanı .. Esmek fiilindt-n emir. 4 -
Genişlik .. Bir Akdeniz memleketi, 5 - Bir nevi şeker, 6 - Fır. 

kaya bağlı .. Anne, 7 - Oymak fiilinden emr .. Temel, 8 - Bir ne. 
vı peynir .. Telefonda ilk söz, 9 - Bir tıakliye vasıtuı. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 
1 - Bir İngiliz limaru, 2 - Nida! .. Varın aksi, 3 - Büyük 

fener .. Fransızca Care, 4 - İki katlı otobü!, 5 - Kimyada bir kıy. 
met .. Kamer, 6 - Bir harf .. En kısa 1:aman, 7 - Arnavutlukta bir 
..,ilayet, S - Milli, 9 - Bir nebat. 
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'''"'•;;,!'!!!~.,. .. ,, ı Çeviren ~ 
Pearl Buck ı l b rahim H oy' ~ 
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Aylık 

J aylık 
6 aylık 
ı yıllık 

lltml~ket 

lrlnde 

9!> 
21i0 
'7a 
900 

J'arıfedeo 

ıçın ayda otuı turu' d0 
Posta lıırlığıne glrmo·en ff 
11~·cla yetınış beJer ı.:urut 
• ırf'•lrlir. 

\hoııe kııyJını bildtrtll 
. . 

ıııı ve telııral ücretını. ıı 
ıı.ıru~ının po:\ta ve)a ban 
)ull:rıııa ücrelıni itlııre kt11 

ıerlne alır. 

l 11rkiurnln h•t rosto mtt~ ' 
~'Al<l1·a abonı "°:ıtıt· 
Adres del1$tlrme ocl'f 

2~ .. uruştur. 

lt..A.N UCRETL~I 
flcaret iJAnlarınııı s0~1 

•ş\Jrı sondın itibaren ıı•;, 
falarında 40; iç sayfaJırdf 
kuru,; dörclüncü uyf• 
ıkıncl ve üçüncüde ~; bl~t 
ı: başlık yam kesmece 
dır. 

~ Uüyük, çok devamlı, 
renkli ilin Jerenlere •>11 
ınıhrmeler yapılır. Hesrııl ~ 

' rı ıı ıuıntıru • Pi ıra 30 &;ur 

rJc.a.Kl ~IAHlYETTE 01)1
1 

ı.:n:t'K lLANU.~ 

13ır ılela 30, '"' defası ~ 
ıldast 6~, dört defesı 7~ t: f'~. ~ 
ıtefasa ıoo kuru~tur. CJç ·,ı::u§ 
ıl~n nrenlerin bir defail Uıııi 
,·aıtır. Uört satırı ge~eo ıtl~ 1lııJt~ 
fazla aatırları beş kuruş1111 

"aı> edilir. 8\iru 
\'akıl hem dolrudan ııl ~ 
\H kendi ı<Jııre )'erinde, tıC, Ola,.. 
ara caddesınde \'akıt tı,~ -.ı 

ntıında KE'.\tALEl>Dl~ -~il 
ıey de göremedi. Fakat pek iyi' vasınt, yemeğini hatırladı. Derken llAn Wlrosu etiyle HAP Çocıı 

· · ı · ğ d"" 1 etler-. ( Büronıın telt/O{tU: I', 
Jatırladığı sıcak ve taze kan ko· evıne re en ycnı canı. a ızı u· l 

1 ~~ 
kusu burun deliklerini, genzini şündü, ve engin bir sıkıntı ile ar- '••••lil•••·-~ ~ ,. "··,., 
doldurunca, tıkayınca, şiddetle tık kız çocuklarının doğmaya baş- ~aı-.~c 
sordu: ladığı aklına geldi. Ve o kızlar ki, ·~ 

- Ne o, doğurdun mu? ailenin malı sayılmazlar, ve baş- Alom dar sinelll ~P. 
Karısı şimdiye kadar duydu· ka aileler için doğar ve büyütülür- " ~ 

ğJndan daha yavaş ve canını ı:ı:.r let>. AnKesın-.nolan kız~'llbğından, Sinyorita_, ()'~~~ 
~eı:le yatağından cevap vırdi: ~ J ~J!PJJ!~Jbu. !m ~üç_iik m~hlu· / 3 

- Bir kere daha kurtuldum. kun yüzünü bile görmek hatırına Racanın lıazin'1 hee, il 
1 

• . itle, 
Fakat bu seferki bir esir .. Söyle- ge memıştı. ıı~ 

meğe değmez. Çapasına dayanmış duruyordu. - ~ aaç, 
Vang Lung put gibi olduğu Derin bir kedere bürünmü~tU. sallanan ağır tahta koyal c; ll ( 

yerde kaldı. Bir şeamet hissi ken-1 Tarlasının bitişiğindeki küçük ya günlerce su ta§lmııtt- v ,;:::: 

disini kapladı. Bu seferki bir kız- topr<k parçasını almak için bir etindc .. y~r ~~~masın~, "' ~ lt~ 
dı ha!.. Amcasının evindeki hu- başka hasat mevsimi daha geçme- nak buyuklu~unde ~ır ~' hır 
zursuzluğu, didirginliği vücuda liydi. Fakat şimdi de eve yeni bir lamasın~ ragmen bır til ~l . 
getiren hep bir kızfdı. Şimdi kendi can gelmişti. mur yagmadr. ~, 
evinde de bir kız doğmuştu. Semanın öte inden simsiyah Nihayet, havuzdaki s\S ' 

Cevap vermeden .duvara gitti. bir karga sürüsü cöründü, hay- bltti, ve dibinde balçıktatl ~ it 
ve alamet olarak koyduğu ıert vanlar ba11nm üzerinden cakla· baka vücuda geldi. Ku1~ 
yeri aradı, ve çamur ki.ilsesini kal· yarak dön.diller. Vang Lung on· yu lda o kadar alçaldı ki, 
dırdı. Elini soktu, gümüş para is· !arın evinin civarındaki ağ~lıkla- casına: J 
tifini kanştırarak bir avuç del usu rın arasında bir bulut gibi kaybo· E;ı kl içe''. . ~ - ı:;er çocu ar su 
dışarıya çıkardı. Dokuz tanesini luşlarıru scyrettı ve o tarafa dog· b b k . t' 1.5e. a a sıca su as ıyece~ 
sayarak ayırdı. ru çapasmı sallayıp bafırarak koş· JJ • k 14 _ d' su erın uruması azıw 

Birden loşluktan karısının sesi tu. Kargalar tekrar havalandtlar. 
Dedi. 

işitildi: Başının üzerinde tekrar ve tdcrar 
Vang Lung, hıçkm~a ~~ 

bir kızğınlık ile cevap .,e 
- Neden gümüş paraları alı- daireler çizip, bağrrışlariyle ken-

yorsun ?. disiyle alay ederek nihayet gittik· 
Vang Lung kısaca cevap verdi: :e kararan göğe doğru yollarJ:lı - Ne yapayım .. Eğer 

ler kuruyacalua, şu haldi 
0 

- Amcama borç para vermek lar. 
necburiyetinde kaldım da.. Vang Lung yüksek sesle ho· açlık çekmeli ... 
Kansı ilk önce hiç bir şey söy- murdandı. Bu fena bir al!metti. Filhakika hayatları 

bağlı i.di: lemedi. Sonra o basit ve dobra ha· - 8 -
li~•le konu~tu: 

- Buna borç verdim, demesen 
daha iyi eı.:lersin .. Zira o evde borç 
verme, alma, yoktur. Yalnı:ı ver· 
rr.ek var. 

Vang Lung acına acına muka
bele etti: 

- Doğru .. Biliyorum ama .. Nt 
yapayım. Ona para vermek, ide· 
ta etimi lokma lokma doğramak 
gibi bir !ey .. Akraba diye veriyo· 
rt•m, yoksa .. 

Sonra eşiğe çıkarak P.araları 

amcasına vettli. Oradan da acele 
tarlasına döndü, ve sanki yeri te· 
rr.elinden sökecek imiş gibi. çalış

maya başladı. Hep gümüş parala
rını düşünüyordu. Onların bir ku· 
:nar masasının üzerine tasasızca, 
kayıtsızca saçıldrğını goruyor: 
sırf ken.disinin daha fazla toprak 
:ılmak "için. tarlalarının meyvala
rından, mahsullerinden, o kadar 
yorularak, ıztırapla topladığı öz 
gümüş paralarının lakayt bir el 
tarafından süpürüldüğünü seyre
der gibi oluyordu. 

Daha M:ldeti geçmeden ak§am 
oklu. Vang Lung doğruldu ve yu· 

ilahlar bir kere birinden yw Y' 
çevirdiler miydi, bir cla.ba onu dü- Yalnız, h:ndeğin 

1 
.,e~ 

-.ünmezler aibi "'örünürludi, Ya:ı toprak pax;~ası mahsu 
ır • .. • et• 
başlangı~larında yağması Iazı~ _ da, ya.ı ya~mursuı geç111 

gelen yağmurlar gelmemiş ve Lunı'un bütün ıdiğcr t•' ~l 
ga.nlerce gök, taze bir parlaklık- bırakarak gayretini b\l ~ 
la ışıldamıştı. vermesi, ber gün sabahl111 ~ ;~ol' 

Kavruk v.; a~ toprak umurların· ma kadar hendekten su •11 <b~ 
da değildi. Şafaktan şafağa bir bur t~rağa dökmesiııoe9 ~ 
bulut görünmezdi. Geceleyin del gtldi. Bu sene, ilk def• ~ti ;,~'Ql~ 
yıldızlar güzellikleri içinde altın-1 mahsulü toplanır, toptaııtV:. t llt 
taşarak ve zalimce gökten sarkı- tı, ve gümllı paraları a~ ~ha 
yorlardı. görünce, ellerini meyd•11 ~Ilı lı 

Tarlalar, Vang Lung'un canını sına &ımsık.r ııku. ;ıı,.~ 
dişine takarak ekmesine, bakma- "K kl v ·l·htar• t' aı..~ ura ıga ve ı a ,ı '\t!ı· 
sına rağmen, kurumuş, çatlamış. karar •erdiğim §eyi ya~ a ~\>a· 
t·aharın gelmesiyle cesaretle fış- d' k d" k -~· . ö)'ıcıı ._ 
kırmış olan ve henüz başaklanma- ~ye en 1 

•• e~ııSoJne ~ irı ~e' ~t 
~ . . . bır avuç gumu§ para ıs • "ctt 

mı§ bulunan bugday fılı.zlerı, top- . .. . .. . ı:nı~· ~ 
rak veya gökten bir şey gelmedıJ nı oldilrurccsıne çalı~. şi111 bo 
ğini görünce büyümemitler, ilk I mı~, terler dökır.üştu. ıctl
öncc güneşin altında ha.re ketsiz: arzusunu yerine getirece ~ 
kalmış, scnra da mahsulsüz birj doğru Hvang'ın evine ~1..,. 1 
hasat halinde kıvrılarak sararmış· da, toprak kahyasını bul 
lar.dı. Vang Lunı ektiği pirinç ev- fata girişm~den: 
!ekleri, buzla~mış toprakta kcrpic; - Heride~In yanında ı1 
kalıpları haline gelmi~ti. Buğ'day- 1 tar!ama biti~ik olan t~pr• 
dan ümidini kesince, omuzundan alacak 'lararn var, ded1• ıı,.~ 
geçirdiği bambu sırığın ucundan j 'Det•a1'ı• 
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Sermet Muhtar 
oırl ha;ratnne Çakirinizi ihya 

tlj . a eı.serınev ha • 
do u ~- Lutrün•:...:t- ~t eıebe \Uo!UI, a ı. 

n Y'
1 ~ t müteşekkir ve 

Uf lltı 1., 

? .. ı~:ın.. ~7~eri kadar 
~baj. g'OrüJuyor a, ne a· 

' ııe ~ .. ~:k ~ , naz.enin 

ı~~ hlUlfendim· ı 

yer verelim! diyerek yol açtı. 
Peşinde, yine babayani fesli, 

redingotu, gıcırtılı fotinli başka 
bir ağa ... 

Getirilen pırıl pml gümüş tep. 
sinin üstünde de elmas tıraş iki 
bardak. 

Buzlu frenk üzümü şerbetleri. 
ni misafirlere sundu •• Gözleri ö. 
nünde bekledi. Barda.kları aldık-"il\ \' ız ... 

kaıab e ~meydana yalda. tan sonra geri geri çekildi. 
alıga ka"'" iht' tl Ortan da • ~· ıya 1 ca kendini tutamadı; 

Zevç - Ôyle zannediyorum ki çocuk benim şiirlerimi ateşe 
attı •• 

Zevce - Haydi saçmalama .. Çocuk daha okumasını bilmiyor. 
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Günün Mesf" 1 .... 1 ...... j: 

Yumurta nizamnamesini değiş· 
değil mi 1 tirmek mümkün 

Yumurta ihracatçıları 
şikayet ediyor 

Köylüden gelecek yumurtaları temiz 
getirtmek çaresinı arıyahm 

ırıtti un~tnıuyor. Andelibe yavaşça fısıldadı: 
on geçıp hayli arala.. - Selman Bey Allah için pek 1 ı 

~: adını ileride .. dönüp muam~ıe bilen, ~dap ve erkana 1 R a a y 0 ve Tiyatro 
~- ~~~~~ 1 
t \4..lbl'laruı "anmda bı'. On ~' h ı v ~· - a ne ı,up e... ezir ev. 

Memleketimizin en mühim ih- demiz birkaç sene sonra hıç 

racat maddelerinden biri de yu. harice gönderilmez olacaktır. E. 
murtadır. Fakat, bir çok ihmal sasen yumurta ihracatçıları da 
ve tedbirsizlikler yilzUnden bu- bugün azalmaktadır. Eskiden 30-
gUn yumurta ihracatından mem· 40 kadar olan ihracatçılar bugün 
leket icab ettiği kadar istifa.de altı ile yedi arasında kalml§tır. 
göremiyor. İhracatçılann azalmasına sebeb 

ı!J~or VeU~unuz, me. 18.dı. ; merhum babacığmm bir ta. 18. 7. 939 Salı 
\'allib 1 ve ediyordu: nesı.. Ne debdebeler, tantanalar 
· ceı~ erbaannı naz.an içinde büyümüı;ı; saltanatlar sür. . 12.30 ~rogram. 12.35 Türk mlizi 
~eı. '11!.bnemek, müı:.kül .. 1 ğı: 1 - Neveser peşrevi. 2 - Sadet-

1.1: gı ~ muş... tin Kaynak - Neveser ş:ırkı - Hicran-
.. rnıenize sebebiyet lçın b la harap oldu. 3 - SelllhatUn Pınar . 
kad~ ~kmız en dakik Hokkabazın külüstür saz takı. Nihavent şarkı - HalA yaşıyor. 4 -
il~ rıayet ediyorum. mı, Santur taksimi. 5 - Nihavent şar. 

· atın lldenizi şerefyap et. Bülmil olsam, kona da bilsem kı • Körfezdeki dalgın suya bir bak 
'l'el d~ .bulundunuz. Bu oolla1'a, 6 - Neşetkıir - Mahur şarkı - Gü-
~ el"inı suiistimal eder Akar çeşmim, Y<ı§ı da döndü cendim ben sana. 13 Memleket san ı 

~ lııda etıdlıniz? sellere ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri 

7
S., ~hYaniarında.n ayni _ ~i tutturmuş .. maklarma zille. 13.15 - . H Müzik: Rlchard, Strauss'ur. 

~ .... lllda b' . ' par eserlerınden - PL 19 Program. 19.0; ,,., ' ·, r _n ırini go··ndeı·- t•1 t~ '·-ır::ı ve şık rd t "' ı d ta uv CU'41l !!i ı a a !!iı ur a 'I" 'k ( L . B ' . l .. kl Mı esıı din.g . f' uzı ucıenne oyer nın p.. u 
a'1 ""!tli ' re otlu, gı . Jrtaya gelnuş olan iki yahudi kı. rından). 19.15 Türk müziği (Fası 
ıı~; ~tu;.~asik ağafcndi, gö. ":I raksa başla.m1şlardı. heyeti). 20 Memleket saat ayarı, ajam 
şt• kavu§tura gelerek Beğen beğeniliğini seç .. Birin. "C meteoroloji haberleri. 20.15 K~. 

g~tıe ohpbere 1ıin?en. potpurhı. 23 hso~ Yumurtalarımızın ecnebi mem de yumurta ihracatı. kontrol ni. 
aıans a er erı, zıraat, es am, ta vı- .. . 
ıaı, kambiyo _ nukut borsası (fiyat). leketlerde fazla muşten bulama- zamnamesidir, çünkü ihraç ed.i· 
..!3.20 Müzik {Cazband - PI.). 23.55 masmm yegane sebebi kirli oluş- len yumurta. sandıklannda görü 
- 24 Yarınki program. !arıdır. len nizama en ufak bir aykınlık 

lktısad vek!leti bir nizamname üçtincü defasında ihracat vesika 
Yabancı Radyolardan yapmış fakat bununla yumurtala sının elden alınmasını ve binlerce 

Seçilmiş P a rçalar nn temiz elde edilmesini değil, lira ceza verilmesi suretiyle kar· 

Program Türklue saati ile ve öğ. ancak kirli yumurtaların ihraç şılanıyonız. 
leden sonraki saat olarak verilmiştir. edilmemesini temin etmiştir. Hal Bu vaziyette de hiç bir tüccar, 

OPERALAR VE SENFONİ buki kirli yumurtaları da ''kirlı" kendi elinde olınıyan bir işten do 
KONSERLER! evsafiyle almak istiyen bir çok layı kendisini tehlikeye koymak 

9.15 Viyana: Beethoven festivali. memleketler vardır. Bunlar bu istememektedir. Çünkü yumurta-
9.30 Eyfel kulesi: Hande!, Schnı- yumurtaları pasta ve bu gibi mad yı köylü kirli getiriyor. Biz de 

mann. delerin imalinde kullanmaktadır. bunları mecburen harice s~vket-
10· l'rağ: Dvorjak. Nizamname her ne suretle o. mek istemekteyiz Bu · tt 
10. Torino grupu: "Sorocintsi . . ' . vazıye e 

~ardıktan sonra, ha. de kına konmuş gibi kıpkızıl, fes. nuşma. 20.30 Türk müziği (K)[ıs i lı. 
Çaq t Çocuklarmm bu. !iyen saksısı gibi krvırkıvır ve program) (Ankara radyosu küme se ~ 10. 

Olan ita Soktu. dertop saçlar.. Dümbelek gibi ve saz heyeti). 21.10 Konuşma. 21.25 

panayırı" (l1ussorğski). lursa olsun kirli yumurtaların ih· ı~e nızamname bizi cezalandırma-
Varşova: "Aldatılan kadın" racını mennettiğinden yabancı ga kalkmaktadır. 
(GJück) memleketlerden taleb olduğu hal Yeni bir nizamname yapılma.. 

tıı~ Ilı Yanına koşturulUD desdeğirm.i surat; Enez küpü Neşeli pliıklar • ~· 21.30 Orkestra 
Çocıı~Urzrıu§lardı. Sözüm "'ibi eni boyu bir yusyuv 1 1 programının takdımt - Mendel~sohn 

12, _ Prağ: Çek musikisi. de sipari§leri yerine getirmek bir lıdır. Fakat, daha evvelce de köy 

eı-. ~arın taallCikatmdan ° Ö ' ar at.. ve Bizct hakkında Halil Bedi Yönet· 
ODA M.US1K1St VE KONSERLER kaç senedenberl mUmkün olama- lünün tem.iz yumurta elde etme _ 

ı· bürü inadına. leylek mi ley. ken tarafından. 21.45 ~filzik {Rndy' 
1. Varşova: Klarnete, şarkı. mıştı. Ancak bundan bir milddet sini tem.in etmelidir. 
7.20 Berlin {Uzun D.): Şarkı. evvel az kirli yumurtaların da bir 1~ SQ°!{ bil • . lek; sıska mı sıska; çiçek bozu. oröeslrnsı _ Şef: Praetorius) ı -

" ~aq nıışınde ne nu. ğu, şehla, yoğurtlu pathca.n.. :'.\lendelssohn - Bartholdy: Hebrict. 
ka%ı ıra. girer ginnez, Andelip, wıulcacık dürttü: 

8.25 Budapeşte: I>iyano, \'iyolon- ayn sınıf olarak ihracına mttsa. 
çello. ade edilmiş, fa.kat bu yine istenl-

9· LiHe: Piyano. len neticeyi vermemi§tir. 
11.20 Berlln (Uzun D.): Keman. 

Ticaret Odalan Kongre
sine yeni teklifler 

yapılacak lf1 ~~anın yanında, ma. -Bak, arif zarif, mizaçgir de. 
111 l ~p IStnda. 

n .. ' tlrnı .. 
1 

likan1ıya! .. Bu tengi kızların ak.. 
oı..-..qalaı- arnu opme er : 

lcr uvertürü. 2 - G. Bizet • Senfonı 
Do. majör. 22.30 .Müzik (Schubertin 
Liedlcrinden - Pl.). 23 Son ajans ha· 
t,ıerleri ,ziraat, esham, tahvilat, kam. 
biyo - nuTmt borsası (fiyat). 23.2l 
~tilzlk (Cazband • Pi.). 23.55 - 24 Ya 
rınki program. 

11.20 Leipzig: Şarkı, flüt. Yumurtalarımız neden kirli-
dir '? lhr t k 1 · İstanbul Ticaret Odası umu 

ı 1.30 Königsberg; VoH'dan şa~kı· · aca ı ontro nızamname 
ıar. sinden ihracat tüccarlannm ne mt ka.tibi Cevat DUzenli vekAle-"% · arı i "a pakçaları, eli yUzU. dÜZı:,nilrileri 

p urı Ka arını sıvama. le çoktur. Oylerini celbetmiş 
6/ 1e, ~e en:ıcler .. 

~.eltıeıı diye vermek te şart ni? ... Arzu etse, Peru.zlan, KU. 
' ' ttıaN:ıhınm gö::·sün.. Uk Amelyalan. Minyon Virjin. 

, llleyd d "' ' eri bile getirtir, kantolara çıkar. alJl' ı (~Öf anın akf yalan. 
tı.. S' lltııeıi 1 Liyon) d:ın alm. ırdı ... 

~ lıı.. \>e - Hakkın var, evet öyle abla. 
11e ı."ll ,.ft . sırçalı nikel iğ_ 
~ "Jı..._ 'l':~ıt ·ığ1m! 

11& :"%Jar. YlizUğU iki ço. Yalnız kendisi ileri Sürmek te 
til' bir bas' UçüncUs\lne de _,lmaz; ldarei maslahatta, 

~~l~ac kUr halkası .. 
~ 1 da gerisindekine - Biılerin hatn-nnm, kıskanıp 

sl.1 '/ aııa h ku9kulanmamw saym19 değil 
tall ..c ltı- acet Yok ö .. :k. mi? 

~'il afrtı.d g zum, ı ı. 
."! 0; an vermiş oluyo • - Ta.bit! .• 
, 

Hokkabaz çengilerinin Adetleri 
malum .. Ustanşn bir marifeti, ar. 
dmdan yardağile haraza~n üreri. 
ne hemen saz ta.kımlannda oyun 
havası .. 

Kızlar ortalığı bir iki devirden 
3onra etraftan gelsin parsa.. .. 

Sıcağı sıcağına buyuran şata.. 
fatlı misafirleri derhal görmüş. 
ler, kendilerini meydana vermiş
lerdi. 

Andelip hanım, Ortancayı bir 
daha dürttü: 

- Bozukluğun var mı? 

- Bilmem!.. 

- Kızlar şimdi parsaya kalkı. 
ıaca.klar.. Gözleri burada; en ev. 
ıel bize gelecekler .. 

- Uf ak param hiç yok gali
>a !.. 

Maroken çantasını açmUJ, para 
sesini çıkarıp ar:ı.ştırmağa baş_ 

anu§tı: 

19 - 7 • 939 Çarşamba 
12.30 Program. 12.35 Türk müzı 

~i • Pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 13.15 ~ 14 
Milzık {Riyaseti Cumhur bandosu -
Şef: İhsan Künçer): 1 - Saint - Sa-

HAFlF MUS1Kt gibi Şikayetleri vardır? 

7.30 PraA: Bando konseri. tü~~ ~ususta kendiliheriyle görüş 
9.10 Kolonya: .lthıne ieslivaJi. gumuz yumurta racatçtlan-
9.15 Caarbrücken ve diğer bazı nın fikirlerini bir araya topladık. 

AJman ist'!-syonları: J. Strauss Bakınız ne diyorlar: 
programı. - Bizde yumurta toplanması 

10. .H.~ıua grupu: Stüdyoda opereı çok iptidat bir §ekildedir. En faz-
11.15 Bukreş: Hafif orkestra. .. 
l 1.30 lJfrçok Alman istasyonları: la ~urta çıkaran koylerde bi • 

.Hafit musiki, dans havaları. le bır tane temiz folluk bulamaz· 
Budapeşte: Çigan orkestrası. sınuı. Hattl bir c;ok köylerde fol 

ens - Geçit resmi marşı . 2 - Tschai
kovsky - Gilflesiz şarkı. S - Meyer- 12. 
beer • Le pardon de ploermel opern
'!ıntlan fantezi. 4 - Linckc - Serenat. DANS MUSIK1Sl luk dahi yoktur. Tavuklar çalı 

11 S lt 11 30 N 
. çırpı diplerine, sokak ortalarına. 

5 - Delibes - Lakme operasından 

fantezi. 19 Program. 19.05 Müzik (P. 
Dukas. Çırak sihirbaz: Senfonik par
ça • Pi.). 10.15 Türk müziği (Karı
şık program). 19..15 Türk müziğ 

(Halk lürküleri ve oyun ha.vaları) . 

o nes; . apolı grupu; .. 
ı 1.40 Londra (N.); 12.10 Londra ahırlara yumurtlarlar. Koylerde 
(R.); 12.15 Roma grupu; 1.30 Radio rast geldikleri yerlerde bu yumur 
Xormıındie. talan toplayıp bir sepet içinde pa 

VARYETE VE KABARELER ıarlara. getirirler. 
Tabiatile tavukları sokaklara, 

9.30 Rennes: Varyete. 20 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 20.15 Konuşma . 10. 
20.30 Türk mllziği: 1 - Osman be

tarlalar, gübreler içine yumurtla 
Londra (R.) : Konserler etra dıkl rt 1 t miz 1 rında. an yumu a ann e o ma 

11.30 Radio Eireann (Athloue _ ır. sına imkan yoktur. Bu sebebden yın - Sulıa pc~revi. 2 - Dedenin -
Saba şarkı - Guşeyle gel biıllıülleri. 

3 - Aşık Muslaıa • Saba şarkı - Bi ı 

esmere gönül verdim. 4 - Kazım üz 
· Hüzıaın şarkı - Benzemezsin kimse
ye. 5 - Keman taksimi. 6 - Mehme. 
Nasib • Hicazkar şarkı - Görmezsen. 
eAer sevdiceğim. 7 - Refik Fersıuı 

- Rast şarkı • Yakdı cıhanı ateşin. 
8 - Halk tlirklisü • Karşıda kara yon· 
ca. 9 - Halk lürklisü - İndim değ 
dan ovaya. 10 .- Halk türküsü - Da
mından görünür bağlar. 21.10 Ha1. 
talık posta kutusu. 21.25 Neşeli pliık· 
lar • R. 21.30 Müzik (Saksofon :.oto
ları • Nihat Esensin tarafından). 21. 
50 Milzlk (Melodi - Pl.). 22 l\ltiziı 

(Küçük orkestra • Şef: Necip Aşkın ı 

ı - Paul Lincke - Olur, Olur, Olur . 
lŞen parça). 2 - l\tichell - Buseleı 

~eernadı. 3 - Raclımaninov - Sere 
nud. 4 - J. Bralııns • Macar dam. 

9. 

landa): Varyete. bütün yumurta istihsalatımızın 

PlYES. KONFERANS VE 
KO!\"UŞ~IALAR 

yüzde yetmiş beşi kirlidir. Ancak 
bazı çiftliklerde asri ve temiz fol 
luklar vardır. Bu da bUtUn istih 

Londra (N.): Hayat altmışta salata karşı hemen hiç nisbetin-
başlar". d k lı 

9.5 Soıtens: "Tartarin Alplıı.rda" e a r. 
(Daudet). Bugün gittikçe azalan yumurta 

lNGtLtZCE HAVADiS ihracatı.mızı artırmak için tedbir-
. ler almak lhlmdır. Bu da köylü-

1.16, 8.18 Roma 1; 10.30 Lılle, 1 k · dl 1 k bild' 
Radi.o N d. 1115 K ı ye yapı a.ca ırşa ara a ır. orman ıe; . o onyu, 1k ~ 

Hamburg; 11.45 Ilükreş; 12.13 Var- ' tısad vekaleti nizamname yap. 
'jova. jmış, fakat bununla yumurta ih-

1 

raca tını sekteye uğratmıştır. Hal 
E. SADİ TEK buki, maksad kirli yumurtanın ih 

Bakırkö l\liltiyadl racım mennetmekten evvel, yu. 
yatrosunda bugece 

1 murtaları temiz olarak elde etme 
KARMAKARIŞIK ği temin olmalıdır. Köyllive bu 
Vodvil 3 perde yolcta öğiidler vermeli, ona temiz 

- Eyvahlar olsun, başımıza ,-.;0 • 3. 5 - Eduurd Ktinncke • Dan 
"'elenlere bak şimdi. Yanımdaki- uılıntlcn bJus. 6 - Becce • Noturn c.. 
erin hepsi lira .. Mecidiye, çeyrek 7 - J. Strauss - Neşeli vals opere
vok; Bir kaç ikilik kuruş onlulr tinden (buseler valsı). 8 - Ferraw 
! Cl".. ' ' • Çigan sevgisi. 9 - Carl Rydahl · 

eMlodi. 10 - Franı Lehar - Götter-

• Okuyuc'!: AYSEL surette vumurta elde etmeği öğ· 
ŞEHZADEBAŞI TURAN SiNEMASI retmeliclir, bugünkU vaziyet de

Bugün, hu gece {2) mm birden 
1 - A§klan daha kuvvttli, 
2 - Maskeli haydutlara karşı. 

vam eder ve hele mevcud ihraca
tı kontrol nizamnamesi değiştiril
mezse bu en mühim ihracat mad 

An.delip, gözlerini açtı: 
- Ala, daha ne istiyorsun? .. 

''dli[{i, yahut kunı"tı veriveriri:ı .. 
- Hiç olur mu abla? .. Ayıp ol. 

'ilaz mı? 
- Neden olmasın? İkiliği , ku. 

·uşu öpüp te başlarına bile ko. 
varlar.. Böyle cemiyetlerde her. 
':es bunlara onluk, yirmilik ve. 
rir ayol.. 

- Billahi yerlere geçerim .. Sen 
de Mecidiye, hiç değilse çeyrek 
vardır belki ... 

Bir sivri akıllının maceraları: 

tin daveti üzerine e-vvelki ak· 
ı,:ıam Anka.raya gitmiştir. 

Bu seyahat, eylülde Ankara
da. toplanacak Ticaret Odaları 
kongresiyle ala.kadardır. Bütün 
mıntakalardaki odalar kongre 
hazırlıklarını yapmaya başla

mıştır. 

Her üç senede bir toplanma
sı icap eden kongre cokta.nberı 
yapılamamıştı. Bu yüzden blr
<:ok nizamnamelerde değişiklik 
yapılacaktır. Çünkli evvelce ha-
zırlanmış olan bu nizamname
lerin bugün için kabiliyeti tat
bikiyesi kalmamrştır. 

ııaıı 
Üsküdar askerlik şubesinde 

kayıtlı ve derece üzerinden harp 
malulü subay ve erat ile şehit 
yetimlerine 939 yılı tütün beyic 
ikramiyelerinin tevziatına 21 
temmuz 939 cuma gününden 
itibaren aşağıda yazılı tarih ve 
günlerde askerlik şubesinde 
bnşlanacaktrr. İzdham ve karı
şıklığı mucip olmamak üzere 
yazılr günlerde eshabmm gü • 
nünde müracaat etmeleri ve 
dört adet vesika fotoğrafı ma • 
aş r~smi senetlerile raporlarını 
ve nüfus hüviyet cüzdanlarım 
da birlikte getirmeleri ilan olu. 
nur. 

Müracaat günleri: 
21 ve 25 temmuz 939 cuma 

ve salı günleri malul subaylar 
~6 ve 28 çar~amba ve cuma 
;ünleri malul erat, 2 ağustos 
939 çar§alllba ve 4 ağustos 939 
cuma ve 8 ağustos 939 salı gün 
leri de §ehit yetimlerine. 
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Gardenbar geceleri: 9 ______________ ,_, ____ ,_, _________ . __________ __ 

Şarl Buagye v e Mari 
Beli Gardende Bcae,,. T~ ~eı direk • 

t{>r?ağü11~ latonbu'14 tah.N et. 
tiği ti.ört y(i..ı °" diJrt bi11 lira bu. 
güne kflilar l atanbuZ sporcu.lan. 
nın göremediği bir yardım oldu. 
ğu gibi genel direktörlüğün dar 
bütçe.tine göre latanbullulara ya. 
pabileceği eri büyük f Makô.rlık. 
tar. Genel dırekför l atanbulun 
haykıran ihtiyaglannı yakiNen 
gördüğii. (findir kS bütçe.tinin en 
yüklü. kıamım latanbula taMia 

Tiyatrodan sonra Mari Bell için Gardendeki 
mükellef sof raf an kim hazulatudı 

Yazan : Fikret Adil 
Gardonbarm meshur gecelerin 1 . ~ 

den blıi de, şüphesiz Mari Bel. 
ctmi§tir. 

Zavallı latanbulumuzun sene • 
lcrdenberi biriken ihtiyaçları o 
/;adar çoktur ki hangi 8'.lhaya ba. 
kılsa haykıran bir ihtiyaç, bek • 
lenen bir yardım görülür. 

ile ~arı lluayyc'ııin barıştıkları 
gecedir. 

lna.nmıyanlar, Eşref Şefik ile 
Muhiddin Hacı Ucklr'e sorabi-
lirler. 

Mart Bell ile Şarl Buayye'nin 
tiyatro heyeti lstanbula geldiği 
zaman, bütün İstanlml Halkı 

Mari Bell'in tesiri altında. kal
nuş, Şarl Ilunyye'ye IAzımgel

dJği ehcJııınlyt-ti ,·ermemişti. ı-;. 

sasen, Şarl Jluayye o zaman. 
bugünkü şöhretini haiz <hJlldi 
Te onu, daha doğrusu sanat kıy· 
metini, pek az kimse tanıyordu. 

Şarl Buayye, güzelliğin sana. 
ta olan bu galebesinden bir hay. 
1i muğber olmuştu, ve Mart Bell 
Uc araları ~ılmıştr. 

Buna, bir kıskançlık hAdlse· 
si de ilih·e edebiliriz. Çünkü 
Şarl Buayye ile beraber, kendi. 
sine çok yakından bağlı bir ka
dın da seyahat ediyordu. Bu 
kadın gayet zengin idJ, ve fev
kal&dc vakurdu. Yaşı, Mart Beli 

·kadar genç T"e güzelllği onunki 
kadar göz alıcı değildi. Değil<U 
ama, olgun kadınlara mahsus 
bir sihre, \'e kendini ya,·aş ya
rnş ifşa eden bir gilzeWie sa. 
hlptl. Sonra, c1etme kadmda bu
lwmıa7an bir meziyeti vardı. ı. 
cabmda silik kalmasmı, ve mir 
ı.amahakAr olmumı biliyordu. 

.fjarl Buane nasd Mart Bellin 
birinci plAna geçişini kukanı. 
yorsa, Marl Bell bu kadını•. 

Şarl Buayye iberlndekl görün. 
meyen tesirini kısk&mJordu. 

Bu )'ilzden iki artist ara~ımJa 
neler olmuyordu? Fakat bu o
lanlar, yalnız hAdlse)'I, vazl7etl 
bilenler için maliimdu. -Çilnkil 
ekseri7et işin lçyüzilnil bilmi
yordu. 

Çarpışmalann sahnesi, sahnl' 
idi. Ti7atro sahnesi. Zira, sah. 
ne haricinde, Cbarle Boyer, Ma. 
rl Bell'den uzakta kahyerdu, o
nunla ancak meslek mecburiJe
tl ile sahnede k1U"Şılaş1Jordn. 

Fettan kız da, sahnede, zavallı 
Buay1eye yapmadıtuıı bırakmı
yo"1u. 

Her ikisi de oynanılan pire
sin bqrollerlni, ve daima, ya 
Aşık, 7a kan koca vaziyetinde 
oynadıklanndan, ralancı da ol
sa, aralannda bir samlınlyct 

göstermeleri la\zımdı. İşte Ma
rt Bell bö1le vazl1etlerde Bual·· 
yc'rc hücum cdl10"1u. Mesela, 
kendi ine aşkını söyledlif za. 
mantar: 

- Sahi mi?... Acaba lnanıı-

7ını nu? 
Dire "tuliiat" fapıyor, onunla 

alay edJ1or, oyununu bozmak. 
oqu, sahnede madra etmek lstJ 
yo"1u. Bua77e bö1le ,eyleri yu.. 
tar mı? Eski bir kurt. 

Bu seter o mukabil taarruza 
ıreti>•or, Mari Bell'I sinirlendiri
yordu. Kaç defalar Mari DelJ, 
sahne)'I bırakıp ~ıkıp gitmişti: 

ama kimse farkına varmadı. 

Bunu, niha7et orun icabı bir çı
kış, bir hiddet sanıyorlardı. 

İşin farkma varan nadir kim· 
seler be, O)'Unon bu şekil ah. 
şmdan iki misli haz duyuyorlar
dı. Hem nihayet, sanat kudrt"
tlnden zlJ'ade, kalçalarlfl"' 01· 
...,.. ._. ... l1d tftesstlm. 
bip g&I 9ftmne De faJROJannı iir. 
fÜJ'OM .. 

• 

1 stanbul stat istiyor! 
lstanbul kapalı 8'.llon istiyor! 
l stanbul kürek ve yüzme yan§. 

Zarını k-Olaylıkla
0 

ve rahatça ta. 
kip edebilmek için yer it8iyor. 

1 stanbul, klüplerin denizcilik 
mal.:emesinin teminini istiyor. 

/3tanbul futbol ve atletizm an. 
trcnörü i8tiyor. 

.Uari Bell ve Şarl Buayyc lsfa>ıb"la gcli.~lerinde kendilerini 1'ar§ı. 
lıyanlar arasın.ela 

l stenen yardımlan ve biriken 
ihtiyaçları bu bütçe ile kar§tla • 
yabilccek miyiz? Yapılacak yar. 
dımlar ve beklenen ihtiyaçlar 
pr<>grfJ1flfl konulur da sene"lere 
taksim edilirae mü.Bbet ve seme. akşam, Mart Ilell için, Garden

barda, bir sofra hazırlanırdı. 
Sofrayı kim hazırlatırdı? ... 

\'akın bir maziye ait olduğu i 
çin bu noktarı meskut g~me
me müsaadenizi rica cdcceğhn. 
Yalnız, sofranın, muhtelif ldııı
scler tarafından, beş, on giin 
evvelinden s<>z alınarak hazır

landığını söyUycbillrim. 

Mart Bell'in t stanbulda. son 
gecesi - belki bir evvel - idi. 
O &k!Jam eofııa. mutatt.aa t!8fin 
mflkellet, daha uzundu. Tl7atro 
he7etlnin difer artistleri de var. 
dı. 

Gardenbar, her akşamkinden 
daha fazla kalabalıktı. Artist.ln 

oraya geleceğini bilenler de el· 1. :ı..: • :1- b '1--k · re ı cnr mesaı ~ Qf(JrtKHM ı.,. 
,·arda masalar tutmuslarc:lı. Hi~ 1 k -~- 1 t ı......z 1 .. • er ar§18tnaa " anuıc sporcu a. 
olmazsa, gozlerini tatmin ede. b k'1- · k 

ki di 
n tt~n zaman e l<'yemıyece • 

ce er . l d. 
1 . er ır. 
ı;;m tuhafı, Mari Bell'Jn sihri, Sporculanmızın haykıran bu 

>·~lnız erkekler üzerinde tesirini ihtiyaçlan karfl.!ında /atanbul 
ıtostermiş değildi. "Cinsi IAtif" b ··z · · :ı..: o geBının 1nna, memur, ve mo. 
den <le ona hayran olanlar 1·ar- bilya ihtiyacı okluğunu duymak. 
dı ve o ak~m, Gardenbarda ma· t , .. ay ... 
salar işgal eden erkekler ka· Düne kadar 1!0 lira m.aQflı bir 
dar, kadın da bulunuyordu. memurun muntazam meaaisile 

\·a.kıa, kadınlar, kadınlık 1- tedvir edi"len latanbul bölgesinde 
cabı, tav ......... .., ........... , ~'t •C111CltlW~IP4t'if.ü.t' 
<lukJannı 11ö1lü7orlardı, a~, Ztroyt geffiğini ~e tla1uf U 
buna inanamıyA<'aiJs. Çünkü mliıt"iüiller 1Jülutidu~n1i 4u~k. 
Mari .Bell tuvalet ıtJ"Dlek hllft~ la m.fitecUim okluk. 
~unda, alAkadar olunacak bir 11ıffro9 'fi doğtirxr, biz lıttm. 
kadın deiUdi. (Devam edi or) buı bölgesinin tte boğuJduğunu 

g6rmüyoruz. Diin bir tMMUntn 
muntaaam /aaHyetiM "*1tabiJ 
bııgim atalete maAktlm aekfz 1rifi 
buluftuyor. Bu nkize ildtn1 edile. 
ceklerit1 aynı akıbete uğrayacak.. 
Zan gözle görülen bir ha.1ri1cattır. 

Bıraaervilcrde alınacak muaz. 
zam binanın odalannı memurla 
doldurmak iatiyoraak yophrıla • 
cak 1oapalı bir aalmttı dold1ıracak 
sporcu A.'iitlesinit1 manzaram biz. 
Zere daha hof gelir. l atanbul apor 
faaliyeti henüz Cağaloğlundaki 
binaatnda• Bıraaen1ilere terfi e. 
decck kadar /aı"laZGfmıf değildir. 
Diine kadar fahri olarak çaltftl'I 
~ btc "-'l'f"'tllarile prur dKyan 
i4arecUer henilz takenmff değfl. 
dır. Spor 7flllp1erind8 bunlardan 
yüzlerce örneğı 1ıaZen faaliyette. 
dir. Eğer lıtaflbuZ bölge direk • 
törlü.ğii. ifi çok buluyoraa fahri 
olarak çaltftlCC&k bu kimse"lerden 
i.atifade edebilir. 

Gardcnbara gelen dansö::lerden üçü daha 

Biz geni§ aalonlann rahat kol
tuklantıda oturmakla değil apôr 
tlfkım tatm11 kimaelerin müte • 
va.ıt meaailerile aporumuzun 
yükseleceğine kaniiz. DcmZetitt 
bıı buhranlı ıamanttlda Türk 
apm·C1181ına taMis ettiği panantn 
tek Mntimi iBraf edilmeden ma. 
halline J(lrf edilmeaüai i.!tiyona. 
BU: "bölge dire1ct6rZerindn ~ 
arkada§~nnı kendi gibi f alıri .D. 

Zarak {'tll~k lci~ 
seçmesini, apormu.ıun yiibeZme.. 
sini iatiyecek kimaeZerin de Gü. 

Motörlü vaaıtalar 
her zaman kontrol 

edilecek 

Mf klübiı bİMMftltl biiyük aalon. 
Havagazı Şirketinin ıa,., kadar Ca~ttdald dar 

~elediyeye bir müracaab bif141do ~ "'""""" ~labilecek • 
Zerine em1t1 olmaMtH utiyona. 

Dolmabahçe Hava gazı eirke- Adil Yurdakul 
MotörlU kara nakli vasıtaları ti ı: ' ledfye:·e müracaat ederekı----~-----------

sen• ·' bir defa fenni muayene. stad.;om ;apıld.tı takdirde n~ latanbUI Ar.iv 
ye tAbl tutulmaktadır. Yapılan · .:ıdar aa:. .ıın lstimllk oluna- Müdür~W 

:Jtkikler neticesinde bunun catını sormuttur. Şlr~et bu 7e. Emniyeti umumlıe ı4P.~UncU 
mahzurlu oldutu &6rUlmUştUr rln kış gelmeden. eYVel ıa7ın tube kıımı al1aal mJldll}''1 ve 
Hazırlaancak bir talimatname- · t.eabttlnl lıtemfttlr. Belediye, eıkl tıtaabul emnlJ'tf ~tl4tlr 
ye göre bu gibi vasıtalar sık sık ~irke:tle beledlrc arasmda ev. mna\·lnl KAmran b•tvekllet tR
Alent tekilde kontrol edilebile- velce yapılan mukaveleyJ tet tanbul Arşiv mUdUrlllltHıe ta-1 

Tf7atro bittikten sonra, hel' ce ldcrd'r. kikten sonra cevap ·ı-erecektlr. yiD olunmuştur. 

-., 

lsfanbul koşularına. Pazar günil 
efendi yarış yerinde başlan 
İstanbul at ya.nılarına önU . 

milmeki pazar günü Bakırköy • 
deki Veliefendi yarış mahallinde 
başlanacaktır. 

En gilr.el sporlardan biri olan 
at yarıılarının iki senedenberi 
şehrimime de bilyilk bir ali • 
ka çekmeğe başladığı büyük bir 
sevinçle görmekteyiz. 

Evvelki sene bir hayli meraklı 
toplayan koşular, geçen sene çok 
rağbette idi. Hele son iki hafta. 
da geniş sahanın dolduğu, mUş. 
terek bahiı gişelerinin ki.fi gel. 
mediği görüldü. 

Ankarada yapılan 938 senesi 
sonbahar koşularile bu senenin 
ilkbahar yarışları da büyük bira. 
li.ka celbetti. Alaka o kadar faz. 
la idi ki; bu yarışları takip için 
bir çok lstanbullulann Ankaraya 
gittikleri de oldu. ' 
Halkın at yarışlanna olan me. 

rakını göz önünde tutan latan . 
bul koşulan organizatörleri, ev . 
Yelce Veliefendi çayırının şik!yet 
edilen bütün eksikliklerini bu de. 
fa gidermeğe çah§lllaktadır. 

Tren gilzerglhından kotu ye. 
rine kadar uzayan ve ge~en se. 
nelerde toman geçilmez bir hal. 
de bulunan şoee bu sene tamire. 
dilmiştir. Yan§ yerinde ise ev. 
velce bir çok şikayetleri mucip 

Yarı belinden 

" 

tamamen yeniden ya 
ki sandalyalar pist 
nulmuştur. Bu sure~~ 
lere nisbetle bu sene ı.ıı.o 
raklı rahat rahat k 
etmek f rrsatmı bula 

Diğer taraftan bO 
batı yapılmak uzeredi" 
retle yanşlardan 

ya sonra atlat 
maliimat vermek ve 
srnda müzik dinlenı~ 
lacaktır. 

Bütün bunlardan 
müıterek menklıl 
bir kolaylık olmak 
ar yapılaaak koşulaJ'lll 
ları iki gün evvel yani 
akşamı lstanbulun 111 
!erinde satışa çıkarıl 
suretle müşterek bah 
ler o haftaki atlarıll• 
cokeylerini yarışlarıll 
ni velhuıl müşterel u. 
luım olan malumatı il"" 

öğrenmiş olacakıardıt'· 

Bötlin ·pehlivarilara me 
okumaktadır 

Yanm vacııtıu pe1ılman 
Taldt Koç 

lzmit, 16 (Hususi) - İlmit bir 
iki gündür dev cilueli ve ulan 
yapılı bir pehlivanı görmekle ae. 
vinç içindedir. Fakat, hemen ili.ve 
edelim ki, bu eevincin yanında 
bir hilailıı de duyulmaktadır. Zi • 
ra, bu ulan lnunm her iki ba. 
calilan meflt1ç bir haldedir. Peh. 
livan ya1mz vticudunıın tlht kıamı 
ile güreşmektedir. 

ŞeluimUıde gerek /. ala_turk• ve 
gerekse alafranga gureeaer yap • 
m.ak fbere gelmiftis, 

- Er meydanmı lmiitte kur. 
dum. lateyen buyursun. 

İtin dikkate py&ll 
ıı, pehlivan. bÜDd&JI 
getlrmeJllit ve ya!1ID 
gilretlerine devam 
lannı birer birer, 
olarak Bolu ve nusce 
de de birincilik k 

Anadolu içinde 
olan hali• yarım dUD 
livan, Kocaeli ~ 
de her iateyen 
mek anu etmekteflJı". 
in•nın yapacafl 
meraklı olmaırtadlr. 

rmuzm yarım db,a 
ceklerini kuvvetle 
yis. Bu arada mmtaP 
m Nuri Dofaıuiı da 
beder ve bbe he·-9111!' 
mOU.mereai, ve·-u ..... 
munıt temenni ed 
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A. aarif Şôra-sı dlin Vekilin nutku ile açıldı 
~f ı: (A.A.) -Yük-

nu ~ Şurası bugün lamet 
~ız En t"t·· ·· . \'e Maa . 8 1 usunde toplan 

ı 'y·· rıf Vekili Hasan 

Her uzvun biribiriyle 
münasebetli bir ıekilde 

iıleme•i lazımdır 
Ucel a .. da 
ll'le . ~agı ki nutku ile Muhterem arkadaşlar, 

AA, rı"aaf ıa_ıni açmı•tır. B '.'laa _ -s u mühim noktaya dikkati -
Şurasının sayın üye • nizi çekmek isterim. Kanaatim. 

~ ce bütün maarif teıkilatı tant 
ın ilk t ı ve mükemmel bir ünsiyet ola 

, Ve . •w~p ~ntısını açı -
d kıllıgımız teıkilatı i- bilmek için her uzvunun biribi. · 
e en Yük k da riyle alakalı, biribiriyle müna-o)a b se nışma or. 

il\ n u heyetin birinci sebetli bir §ekilde i§lemesi la -

8.as1 ın~ vazife almış bu- zımdır. Ben, maarifimizde a • 1 
' 1l erı ·ı v .1 henk meselesini ana davaları • 1-n • .sevgı e, saygı ı e 

h1.1 m. Bana teveccüh e _ mızdan biri biliyorum. Gerek 
· §erefi b·· ·ki Maarif Şurası dolay11ile aldığı. •ah • uyü erimin, 

~ sıma ··k k · mız raporlar, gerek ıahsi görüf tttr· yu se ıtimat -
l olarak k b ve duyu•larım ve nihayet tesa. " azanmıs u- y 

tumu sö l k be ~ düf ettiğimiz vakıalar bunun ak 
'hı b· Yeme • nimi- · · "h d k h. d" .. Hoori/ ·vekili nıdk1,t:u ok1lrkcıı .\rt ır zevktir. sını ı sas e ece ma ıyette ır. 

i olarak inanıyoruz ki, köylü -
niizün tahsilini ve maişetini 
laha yüksek bir dereceye vardı 
ıımız gün milletimizin her sa-

'lada kudreti, bugün güç ta -
ıavvur olunacak kadar yüksek 
c heybetli olacaktır.,, 

l fakikatin en beliğ ve en ve
.:iz ; fadcsi olan bu yüksek di -
rektifi maarif sahasında tahak -
kuk ettirme, sizin, bizim, he -
pimizin milli borcu ve milli şe
refimizdir. 

ilk öğretimin köylere . . 
gırmesı 

İlk öğretimin köylere girmesi 
yolunda ilk yapılacak i~. realite. 
y! olduğu gibi görmek, onu ap • 
:ıçık gösterdiği nziyetten ümit -
sizliğe düşürmeksizin icap eden 
tedbirleri almak ve tatbik et -qda J ilk öğretim mensuplarımız ken. 

~ §ar, dilerine gelen çocukların aile Cumhuriyet Maarifinin mektir. Köy hayatının kendine 
................. ~·1,:~~Y~! maarifine ait n~uhitlerinden ıikayet ediyor - mühim ve çetin mahaus şartlannr göz önünde 

lt\ir h tıstunde düşünürken, (ar. Ve muvaffakryetlerindeki meaeleleri var bulundurmadan köyde eğitim işL 
ti za~nda1ki tecrübe ve eksiği okul dııına ve öncesine Sayın arkadatlarım, ni ~bir hayatına , kıyas ederek 
~le· un a mış şahsiyet - atfediyorlar. Orta okul öğret - Cumhuriyet maarifinin biri _ tanzim etmenin sakatlığını tec. 
diır:erine başvurmak ve menleri ilkokullardan gelen ço- birinden mühim ve biribirinden rübe bize fiili surette göstermiş. 

.. -"·-····-et h·~~ek Ötedenberi cum cukların zayıf olduklarını söylü çetin meseleleri var. Bunların tir. 
ilr u umetinin ehemmi • yarlar. Lise muallimleri aynı yüksek bir kısmı bu içtima dev- 'Köy öğretmeni, köyde doğmuş, 

1lam ettiğ" b. ld.. ,ikayeti, orta okula yükletiyor- resinde yüksek tetkikinize ar _ büyümüş, köy hayat şartlarını 
ll'lill'ı ·· 

1 ır usu ur. l"r. Ünı·versı"te ve yu""ksek mek. Y kından duymuş g l 
11 

rnucadele yıllarında ... zedilmiı bulunmaktadır. Güzel a enç er ara · 
L topla h t l ·ı l" d 1 ki la '- 11 .J_ bed smdan seçip köy hayat şartları. ıt ..... : nnın ükumct ep er ı e ıse en ge en çocu a- sanat r OKU arımız~ ve e-
~ll\; ... · b k 1 d k" k .. L - .ı ·.. b" · rb" nın canlı olarak yqadıgı~ ög~ ret _ 
~ .. «-tn yakın ufuklarını rımızın ve u no ta ar a ı uv nı ve oeaıı ter ıye ve ıı te ı • 

raat Vekaletinin kendilerine te . 
min ettiği zirai vasıtalardan is. 
tifade etmekle beraber eğitmen • 
li okulların faydalarını yakından 
istifade etmekle beraber eğit -
menli okulların vasıtalarını ha . 
zırlamak gibi seve seve, istiye is. 
tiye maddi yardımları da devlet 
yardımlarına munzam olmakta -
dır. 

Bir kaç senedenberi gerek Bil. 
yük Millet Meclisi Parti grupun. 
da, gerek Vekilliğimizde esaslı 

bir tetkik mevzuu olan ilk öğret._ 
min masrafları meselesi son ay. 
!arda yeniden ele alınmıştır. Sa
yın Başvekilimin yüksek tasvip. 
lerile Başvekalet müsteşarının 

mümessillerinden mürekkep bir 
heyet yeniden bu meseleyi tetki. 
ke memur edilmiştir. Bu mesele. 
nin yüksek heyetinizce de ayrıca 
tetkik edilmeğe değeri olduğun • 
dan şüphe etmiyorum. 

Orta öğretim 
müesseseleri 

Arkadaşlar, 

Orta öğretim müesseselerine a.. 
ıt meselelerimizin en ehemmiyet. 
Jisi bu müeSscsclerin sayısı ile ta
lebesi miktarının muhtelif ba -
kımlardan memleket ihtiyacı ile 
mütenasip bir şekilde ayarlan • 
masıdır. •• ... n b h t · l·v· d · di l · ·b· h h · ı· men okullarında. yetiştirmeyi ~- f u .. r.a. nlı bir devrede ve sız ıgın e ısrar e yor ar. yesı gt ı er e emmıyet ı me • ~ B tik k 1 · v · · d l 1 d h l prensip olarak ele almış bulu _ Bngün orta öğretim müessese. 

t 
• uyuk Atatürk An. o u a gıren çocugun ıçın t se e er e tam azır o madığınız 
l d v d h b l b nuyoruz. Bu prensibe göre iki !erimizi başlıca orta okullarla li-

bl.,..~p a.nan maarı·f kongre- va§a ıgı ar mu itte at ıyan i in, u mevzuları sonraki top • 1 k" d" 
-.ca L k 1 b d k 1 aenedenberi muhterem selefim se er teş ıl etmekte ır. 

lı .. t ,... t açmıııı ve bununla rıu ti ayet gai esi, ura a a • anmamıza terketmelc mecburi- B"zd 1 .,, Y Saffet Ankanın himmetile kur. ı e orta okul, mezun arını 
t• eseleleri etrafında mü- panmı§ gibi görünür. Fakat al- yetinde kaldık. Takdim ettiği. _ k . - bir taraftan umumi hayata ha ~ 

~--Vem.. danmamalıdır. Çünkü üniversi miz meselelerin başında mem • muş oldugumuz oy ögretmen °· 
ll\ll\· ~naka§aların haya. tenin ve yüksek mektebin ver. leketimizde okuma ve yazma kulları, köy öğretmenliği dava - ZJrlamakla beraber diğer taraf. 

\' 1Yetıne t "h .. b" · · · tt h ıı tın tan liselere ve meslek okullarına ~ c?ttıiıti K arı 1 ır ıta • digi mezundan da bizzat hayat öğrenmemiı tek adam bırak - sının en ıyı sure e a e e yo. 
dt beıı · endimi, idealin §İkayet ediyor. Ve devlet, bu mamak için alınması lazımge _ yunda epeyce mesafe katetmiş bu. vermektedir. llk okuldan veya or. 

~ ~~ ;tınekte en aziz kuv. .Şikayetin ancak umumi hayat len acil tedbirler vardır. Parti lunmaktadır. Bu öğretmen okul- ta okuldan çıktıktan sonra haya-
f l ilnı buldugvum bu··yu""k il l lannda yeti-cek öö-retmenleri _ ta atılmıyarak tahsilini ilerlet • 

'll'l ve veni• muhite dayanmasile programının mi i ta im ve ter - ....- 0
• 

t.. et in·· ·· k k l :ı: b 1 b miz, köy bünyesinin asırlardan • mek isteyenlerin orta okul veya 
l.ttl1.1· onu, ço ere er kapanıyor. Bu devre, batıl bir iye düstur arını irincisinden tter 1_ to l 1 f d 1 .. f beri bize ibram ettiği halde an. lise gibi umumi ktiltür müesse . 
eıt İtfanp anml a lara ıere devrimdir. değil mi~ onu bu - pek oğru o arak maadri si - cak cumhuriyet devrinde zaru - selerini kendilerine açık bulma -
l'iim.._ - yo cu arını aynı rada münak•- etmiyeceoim. yasetimizin temel ta•ı,, iye va. ), , .. 'it.. -Y- 0 -s retini duyurduğu kalkınma ha ları ne kadar lazımsa diğer ci -

. etdir. o: bilfiil teıvik et- Yalnız böyle bir ıikayet halka- sıflfnddırılan bu mesefleyi, ma - reketinin yorulmaz ve idealist betten istidat ve kabiliyetlerine 
1a,:ll.i \'ekiıı·k iş yıllarda milli smın mevcudiyetini ~ onun. wi , ~va~·~? ilk de a olarak yapıcıları olacaklardır. en uygwı olan .mütenem·i mes . 
~ aorn:.. bmakam • belirteceğim. Bence tetkike ve pragramla,tırmağa . Açılını§ ve açılacak köy okul- lek okullarından birin.e girmek 
.. ,et uş ulunan Cum - ~u sik,yetlerin sebebi her tal\. clavet edilen yüksek heyetini · - ı"mka· nına malı"k olmaları da 0 ~ · I i"'f ft' larını beş sınıf üzerine kurmak 

1 
" •

1 
etrifi, zaman zaman si Kademesinin münferit ve mü zin layık olduğu ehemmiyetle kadar zarurı·air. Halbukı· memle. 

1 1 esasını takip ediyorum. Ve bu hu. 
~t e ,... illi heyetler ve kong- cerret bir halde bulunuıu ve dikkate alacağından §Üphem · · ketimizide ilk okulu bitirenler ı· _ ··ıta] k susta parti programının emrını 

lllc e taılarımızm kül. kendinden önceki ve sonraki yoktur. Memleketimizde bir öğ yerine getirmeyi Maarif Vekilli. çin de, orta okullardan mezun o. 
· ! .... ~tlclerinin etrafındaki kademelerde olan münasebetin retmenin bugünkü durumu "f 1 · d }anlar ı"rin de ı"stı·dat "'e kabili • ~~ · ırı ğinin başlıca vazı e erın en sayı. ~ • 
~I 1 aöylemeğe bu ruhla teessüs etmeyiıidir. Yeni aydan hakkında vekiJliğimizce tanzim yetlerini meslek okullarında in _ 
~~~~~~ırlamı§tır. Girmiş ~r~ la~n~~~da .ve Ank~rada ve neırolunacak takdim edil - yo;emkadar iyi şartlar altında kişaf ettirmek imkanı küçük bir 
~lıtı ~ Yepyeni medeniyet Ünıversıte ogretım heyetınden mif olan rapor, on bet senelik kurulmuş olursa olsun bir köy nisbette mevcuttur. llk okuldan 
t }' trı qruri 'hf l i!ltifade ederek ba~ı arkadaıları Cumhuriyet idaresinin şehirler okulunun sadece üç sınıf halin. ı;ıkanlar, kendi kabiliyetlerini ve 
tı;,Cfliden. kur 1

1 ıyaçb~"rtı~a teftiı ve mürakabeye memur de ilk öğretim meselesinin mü - muhitlerinin icaplarına göre in _ 
""il el u an ve u un kl""" b .. .,,_ 1 . h" b" k v• "b" h l ee k8.ldıkça rolünü kati ifa ede. 

gün tutarak artması lazımdır. 
Böyle olmazsa bu okullarımızın 
idare ve disiplin meseleleri güç • 
leşir ve bu umumi müesseselerin 
öayrctlcrine uygun bir şekilde 
verimli olmaları imkanı azalır. 

Bu şartlar altında orta öğre _ 
tim müesseselerinin sayısına ve 
buraya devam edecek talebenin 
miktarına imkan nisbetinde ayar. 
lamak, bir yandan da dersanele
ri haddinden fazla dolu olan o. 
kullarda randımanı kıymetten 
düşürmemek için yüksek heyeti. 
nizin düşüneceği tedbirleri al _ 
mak, en acil ve zaruri bir ihtiya. 
en cevap olacaktır. 

Arkadaşlar, 

Şükranla ifade etmeliyim ki 
artık memleketimizde kültür ih.. 
tiyacı ve bunun Mticesi olarak 
mektep isteği, ekmek ve su gi. 
bi bir insiyak kuvvetile kendini 
hissettirmektedir. Orta okulu 
bulunmayan hemen hiç bir ka _ 
zamız yoktur ki bu mektebe ka. 
vuşturulmaları jçin Maarif Ve • 
killiğini vazifeye da\·et etmesin 
ihtiyaç tam, dilek yerindedir. 
Fakat eleman ve yer, bu ihtiya. 
ca cevap vermekten ve bu haklı 
dilekleri yerine getirmekten bizi 
alıkoyuyor. Gerek parti kurulta. 
yın.da, gerek Büyük Millet Mec. 
!isinde aza ve mebus arkadaşla. 
rımm bu . husustaki suallerine 
verdiğim cevaplarda söylediğim 

gibi bunların bir listesini yapma, 
ehemmiyetlerine göre sıraya koy. 
mak ve imkan buldukça su sıra. 
ya bakarak okulları açmak bi • 
zim bulabildiğimiz tek çaredir. 
Vekillik\;e yapılan tetkikleri va. 
liliklere gönderdim. Onlar da 
kendi bölgeleri ve komşu valilik 
mıntakalnrını göz önünde tuta . 
rak tetkiklerini yaptılar. Bütün 
bu işin dosyasını yüksek heyeti. 
nize sunuyorum. Tetkik etmenizi 
ve tam bir liste yapıp Vekilliğe 
vermenizi bilhassa rica ~erim. 
Bundan sonra o listeyi esas ola • 
rak yeni orta okullar açmak ka. 
rarmdayız. İstiyorum ki kararı _ 
nıza iktiran edecek bu liste, ile • 
risi için yeni mektep açmaktan 
.:\laarif Vekilliğine değişmez bir 
rehber olsun. 

Lise meselesine gelince .•• 
Lise meselesine gelince, mus .. 

bet ilim zihniyetinin milli kuıtu ... 
rUn ve milli kUltUr tekcvvUnU. ~ erecelerinde tahakku- etme .. •.~ım, u mun~sc~et erın ım ır ısmını geregı gı ı a - miyeceğine kanaatim vardır. o . tisap edtcekleri meslek için ha . 

Vazjfe b 11 d·v· . K teessusune ne kadar ıhtıyaç ol- letmiş olduğunu sizlere göste - nun iç~ bugiliı mevcut üç sınıflı zırlanabilecekleri sanat, ticaret, iı:inde Umnııizm ruhunun hal 
Prens· le .edıgımhız e- duğunu ve bundan ne büyük recektir. Şimdiye kadar geçirdi- ziraat ve daha sair meslek okul. ve istikbalini bu miiessese tayin bı, ıp erın en ız a • f dal ld v w. bel h köy okullarım partimiz maarif 

·~rifim· . b ay ar umu ugunu ortaya gımiz tecrü ere göre, §e ir - programının da tesbit ettiği esas- !arından birine girme. imkanım edecektir . . Bu diişlince iledir 
c~ ettii~ı~, dul heye~.ler.: koymu§tur. Bu tecrübeyi ta • lcrde ilk öğretim meselesinin lara uygun olarak, beş sınıfa çı. bulamayınca tahsillerini biraz ki birinci kabinPsinin Millet 

tlltan ~ ay a an. ~oz .~- mim etmekte bir sonraki kade. halli, yine en az çok norma.l u - karmak düşüncesindeyia. daha yükseltmeyi temin eden, Meclisinde okuduğu program 
itte.el l . ·. M. Meclısı, kul- me mensuplarının bir önceki aullerle mümkün olacaktır. Bundan sonra kuracağımız köy fazla olarak kendileri için me _ nutkunda sayın Baş,·ekllim Dr. t t e %ını Maarif Şurası kademeden velecek elamanla _ Köyde öğretim itine gelince, okullannı da beş sınıflı olarak a... muriyet hayatına da yol açan or. Refik Saydnm, liselerimizi key

'Yetop nacak salahiyetli rın secmelerinde isabet olaca _ mesele burada büsbütün baıka lacagıw z. Bunu temin için köy ögw _ ta okula zaruri olarak başvur • fiyctçe yiikselınck mecburiyetin· 
i h c tetkik u· · k ' 1-· • k ec1· • ., ir ll'ıü . e. ı~eyı a- ğını tahmin ediyorum. Bu me- uır vazıyet arzetme t ır. retıneni, başka memleketlerde ol. maktadırlar. Bir orta okulun. bir de olduğumuzu bilhassa teba-

ın eyyı~c ıle ıcra m!l- sele hem maarif teıkilatmı hem Memleketimizde mevcut 40000 duğu gibi, öeş sınıfı birden mu. mesleki okula nazaran kıyas ka. ruz ettirmişlerdir. Bu itibarla 
?ltrak ınes~lıyetine bir ö, - imtihan sistemimizi alakadar et köyden otuz iki bininde "bura- 'V&ffakıyetle idare edebilecek su. bul etmiyecek derecede az mas _ yUksek tahsile temel olacak u
ılk <:el te~di etmiştir. Bu - mektedir. Mevcut öğretim bün kamı merbut oldukları durum- rette, yetiştirmek ve onun vaz.i _ rafla idaresi de bir yerde ilk o. mumi kUltUrli Yermek YC mu. 
~klq •e~~n açılışında bu - yerini nasıl kurmalıyız ki, her larma göre söylüyorum.,, fesini başarı il.e yapacak tekniği kulun üstünde okul açmak isti. nevvcr sınıfı yetiştirmekle mu .. 

f şlır h'ıu~tehir olduğum par~ası biribirinden haberli o • Nüfusunun dört yüzden ata- nazari ve amelt bir surette ver • yenleri meslek okulu yerine orta keller olan h~ mUcsseselerimiz-
1933 ~·~· ışte bu 1 O hazi- lürak İ§liyebilsin. Yµksek Şura- ğı olması ve köylerin bir çoğu- mek zaruretindeyiz. Bu mesele okul açmaya sevkettirmektedir. de randımanı kıymetlendirmek, 

ltn hi:ı_ .. rıh, 2. 287 numaralı nın bu mevzuda dü•. üncelerini nun biribirinden uzak mesafe - ru'"'aınenin en mühim maddele _ l ısrarla takip edeceğimiz bir ga-
"ll:U l ~ d b l ..... Orta okuldan çıkan ar .'t b l rn erme göre top - öğ!enme1c, vekilliğimiz için pek e u unması, köyde hayat rinden birini teşkil etmektedir. yedir. Bu randımanın istcdiği-

1\ ~tih~ unuyor. Kanunun mühimdir. şartlarının §ehirdekilerle kryaa Şimdiye kadar anca 4638 ine Liseden başka · miz kıymeti alması, hem bu 
~i. aeçt~ndy beri epey za - Dört tahail müessesesi- edilemiyecek bir manzara göa - öğretmen gönderebildiğimiz 40 müessese bul:::mıyorlar ınUesseselcrden hayata atılacak· 

ı~t}a · eni te,kilatlar, lermesi, köylerde ilk öğretim bin köyün hepsine öğretmen oku. Diğer taraftan orta okuldan ların, hem de daha yUksek mu-
~ ~k k Maarif Şurasında • nin d urumu meselesinin klasik usullere hal- lundan çıkmış öğretmen gönder • ~ıkanlar, tahsillerini ilerletmek esscsclcre gireccldcrin hayatta 
~~r Urumlarır., daha çok Arkadatlar, ledimesine imkan vermiyecek m~nin, ne kadar parlak olursa oL için karşılarında çok defa lise _ ve meslC'kte murnffakıyetlcrj i-

~ ti kılın temsil edilmesini Şuraya hazırlık olmak üzere amillerdir. Bu meselenin her sun bugiln bulunduğumuz şart . den başka bir müessese bulamı • ç,in en bliyllk teminat olacaktır. 
~I ~ İçj~~tadır. Bunu temin neıredilen ve muhterem azaya türlü tasavvurun üstünde olan lar içerisinde ancak bir hayal ol. yorlar. Bu suretle meslek okul • 
~ ~ }' anunda yeni deği- sunulan küçük brotürler içinde hayati ehemmiyetini, milli Şef duğunu takdir edersiniz. Onun larında kabiliyetlerini inkişaf et_ 
~q~ (:'llk:ılrnasmı düsünü • vekillikçe hazırlanmıf olan bir lnönü, deği§mez genel baıkanı için nüfuslarının azlığı dolayısile, tirmeğe imkan buldukları takdir

'11~"- Jf" t bugün mer'i olan tanui var ki, mütalaasından da bulundukları Cumhuriyet Halk öğretmen, okulundan çıkmış bir de memlekete çok faydalı olarak 
)t 1 ~al~re, Maarif Şfüası dı. anlr.ııldığı üzere dört tahsil de. Partisinin beıinci büyük ku • öğrtmen göndermeğe bugün için yetişmeleri muhakkak olan bir 
tltt~del\ ~' olan de~erli şahsi- recesinin, "ilk, orta, yüksek, rultayını açarken irat ettikleri imkan bulamadığımız köyleri, e. ı,;ok gençler, aradadıkları mesle. 

kı.ıq lrtık~11 ncak bazılarını da - teknik,. memleketteki bugün • nutuklarındaki şu sözlerile orta ğitmenle okutmanın zaruri oldu. ki müessseleri bulamamaları yü. 
'ltı trı ()1 bularak ho§luR'tı kü durumu ve yarın alması dü ya koymuJlardır: ğunu yüksek heyetiniz de teslim zünden ister istemez liseye baş -
~ Ceı~~n doldurmağa çalı~ ,ünülen şekillerini ihtiva edi • "Hükumetin icraat prog - buyurur. vurmakta, temayüllerine ve men. 

ev,_. len meslekdasları • yor. Bu, öğretim meselesinde ramının teferrüatile büyük ku. Üç senedenberi memleketin faatlerine aykırı bir tahsil yolu . 
~ll~Ittıtt~ce .~orup aldığımı7 adı söylenip bir türlü yazıya rultayı,, yormak istemem. Fa. muhtelif yerlerinde açmış oldu - nu takip etmeğe mecbur olmak . 

Orta üğrctim rnllcsseselcrlmi ... 
zlıı verim ini kıyınc-tçe yU kseıte ... 
cck tedbirleri dUşiinmede, yUk. 
sek heyetinizin :ılükalı olnıasınr 
billıassr.. rica ederim. 

Bir haftada okutulan 
ders çoktur 

Arkadaşlarım, 

Kendimce önemli bulduğum 

bir meseleden lıahsedereğim. 

Diğer ileri memleketlerle mu -
tj" l'ıeler Lk:Yuk.sek heyetiniz. geçilemiyen Cu~huriyet maa • kat bir iki noktayı başlıca me- ğumuz kurslardan yetiştirdiğimiz tadır. Bu, hem kendilerine 1.arar 

., d uc 1ed ki · b d"l k d l l l k b'" ··k k l kayC>se c<lildiği zaman bizim bir t oa.,.al 1 erı u ı e rif planının ipti ai o makla be. se e o ara uyu uru tayın eğitmenlerden köylerimizden al • veriyor, hem de liseleri iyi yeti:;-
•1.t arı old .. ·b· · l b h k · · hafta içinde orta ve lise talc -~ fl1.t1- ·w .. ugu gı ı sız • raber, toplu bir taslağı sayı a i- uzuruna arzetme ısterım,,. dığımız randıman. hepimizi mem. tirnıeğe kudretimiz dışmda talebe 
~"l ~001 ıç h 1 · p l l b l "O ·· ·· d k" l d hesine Yerclitı•-:.imiz ders saatle -• "tnı <!> ın mec u Ü • lir. lan ha ine ge e i mesi için numuz e ı sene er e nü. nun edecek bir kıymettedir. tehacümü karsısında bırakıvor. 
hıl }'acakt f 1 · d · f l f ı - k.l d • - · rinin çoklu•"'u. buna mukabil ~rin ır. ş erı, aı • :;ok emek ve düşünce sar ı a - usumuzun çogunu teı ı e en Eğitmen teşkilatnın kuruldu - Memleketin her sahada muhtaç "" 
\tt ~ •ahiplerindcn dinle. !ımgeldiğini bilmez değilim. köylümüzün gerek tahsil, ge • ğundanberi bizde de eğitmen olduğu unsurları mütevazin bir bir sene i<:'nclC'ki okuma günlc-

t ())<f\l .. eıtınekte ameli fav - Hevetinizin hir kısım mesaisi • rek seçim hususunda seviyesini kursları ve eğitmen ücretleri u - nisbette yetiştirmek, ictimai ve rinin nzht:ı d<:'rhnl dikkate çnr-
b Runa in O b h 'k 1 · l 1 h d f · b. d d ·· k · dt b" k l pıyor. Blz haftacln 29 sant ders tcıı 1.tra<fak· anıyoruz. n. 'li u noktaya tevci etmesini vi..ı se tmeyı }af ıca e e tu • mumı üt~e en yar ım gorme . ıktısa ı ır zarurettir. Orta o u 

(11\ı e tetaf· 1 Yokluklarını bt ·ıerinde olacağını ananacağmı • tncaKıZ. Bu hususta elde ede • tedir. Diğer taraftan eğitmenler 1 ve bilhassa lise talebesinin, mem. okutuyoru7.. Pek ~ok meınle -
~. 1 edeceğimizi sanı - zı kabul etmekle yanılmam•! ceğimiz neticelere, çok ehem • zira.at işleri için hükümetin ken. j leketin iş bölün~ü icaplarına uy. ketlerde bu rakamı pek gUç bu-

olduğumu sanıyorum. miyet ve kıymet veriY,oruz. Ka- dilerine ayırdığı topraklardan, zi. gun ve içtimai muvazeneyi düz • (Lütfen s<Jyf<Jyı çeviriniz) 



~ ·- '\" AK.ft' 'M n:MM\JZ 1~ 

Maarif Şiirası dün Vekilin nutku ile açı d~. 
ıablllr1z. Onlar fazla olarak i - ı.~r birinin TUrki7cnin her sa- la k.urulmuo bir &istem o~un-· c.Jr.uyan bir zaruret olarak. gü • ta.şla.rmıa. yeni hıanctler v~ vıui. 1 Her biriniz, ilmi ~!hl~~ 
kinci bir yabancı dil, lft.tince ve hada muhtaç olduğc ihtisas a- dan ve mefhumlar bıe k~lhne- rüyoruz. Mesleki ve tekllik mü feler terettüp ettiğini ve edece - mesleki tecrlibesini ınüb~81 
yunanca gibi dersler de göste - damlarını yetiştirmekle bera- lerle şekillendiğine göre TUrk esaeselerle sıkı alakası olRTL ve. ~i .. b~yi...ın •. ~ükfunet, bu tilr meselelerimizin hall.~tle ~ 
riyorlar ki bunların hiç biri biz- ber milli kllltUrU kurmak ve ilmi, tUrkçe bir Ulm dlll lle be- k~letler ?'1üme.ssillerinin. i~ti~-ı tiirl~ lu~etlc:~ ıyı y~~ıl~a.s~ı 1 ~mda. azami muvaffakJY er ıııf 
de yoktur. Böyle olduğu halde yaymak, ilmt araştırmalar yap- raber varolaca.ktır. tıerl mem· kile tanzım edılerek tetkıkınızc ~mın düşilncesıyledlr ~ hıç hır 1 .:tnaca.k mevkldesiniz. Ii atl 
bizim ders saatlerimiz fazladır. mak için birer canlı kaynak ilmi lcketlerde ilmin her ~ubentnde arzedilen mesleki öğretim progl VeklJet mensubuna diğerlerinden t uizd. e burada buıunınayıı!lıcel' 

Bunun neticesi şu oluyor: metodu Hğretmek ve llmt zihni - yetişmek isteyenlerin yazıhmnı rammm tesbit edilen muddet • ayn l>ir bak vermemek dli$lunı- iR . .şlarmın mesleğe, men:ıl~ ~ 
Öğretmen ders saatini takrirle. yeti aşılamak icin birer çalı~ - ve s6z1erine bu bakımdan neka- [er içinde tatbiki memlekette, na da.~narak :.en b3.n!m kıuıu • ~.illi davala~ b.a~hhklat ih;i 
talebe de kaCasrm kitapta veya ma ocağı, mtııt davalarımrzın :lnr ehemmiyet vorildlğlnl hepi- endüstri ve ekonomi ıJahaeına I nunu Büyilll Mifüıt ~1(.-cl1sine ~ev_ lur meselelerımızın yurt. de ıı; 
notundaki yazılarla dolduruyor. hftkimiyetini her şeyin üstünde niz benden tyi btllrsiniı. Ana- yeni bir hamle ve yeni bir hrz ı ıc:eıu \ ... B!lyUk ır:ı~.li•. ııY?ı dit _ lar~na c:_~ ~ygun ~U:. şe::~ııı• 
Ekseriyetle öğretmen konfe- tutacak birer kUltUr kurumu dili, kUltUr davamızın belkemi- \ermekte amil olacaktır. Şura. 9tlnoe ıle bu kan:unu ta.Jılt ~t . edılecegımn en buyuk 
ransçı ve talebe de ezbercidir. haline getirmek için mevcut : t :}lr. Onu kuvvet11 ve dUzglln sır.ı da bilhassa memnuniyetle t~ ?defılektql.trnnın maddi t-cfo. dır. , 
Talebe sabahtan akşama kar1a.r imkt.nlardan azami dereccd p tutmak ve inkişaf ettirmek hu- ka}dedeyim ki, evvelce leyli 0 • hını t.em.Jn .. !nlkOmet .:ırada.,ıarını-ı Tarihi ve şerefli bif ~I 
ders olarak kendisine anlatılan istifade etmek yolunda ve karo.- susunda sarfedltecek bUtUn e- lan ve meslek okullarımızdll la beraber benım de en bUyUk va.. •1 . .1 Ja~· 1 

kl k d A • •• zı·t d'- F· k )azı enın ı asına cıı şeyleri dinleyor. Bunlar üzerin: rındayız. Cumhuriyet hUküme- me erin ne a ar yerinde oldu- kafı talebe bulunmazken bugun cm .u-. a at ~nuıınt derhal ııı 1 
de zihin yoracak, çalışacak . va- ti, birkaç senedenberi bUtUn fa- ğunu arzetmeme ihtiyaç bile bu müesseselere nihari olarak huzuru.num.. 'lnede~,m ki Tiirk bulunuyorsun . , ~ 
krt bulamıyor. Dersler hazme- kültelerimizin maddi ve maue- yoktur, kanaatindeyim. devam eden talebenin sayısı Ç<_>eajunun ve '.ru.rk genr.inin ter- Tarihi ve çok şerefl~ bil' 

11
't 

dilmeden dimağındadxr. Çalış- vi ihtiyaçlarmı tamamlamak l AtatUrkUn TUrk mllletine gün geçtikçe her türlü tahmi • bıye ~azifecsJnt _fu5tüne almış o . ı.enin ifasına davet eciilıtll~~ı /~ 
ıcansa vazifeelrini, tamamem çin her fedakA.rlığı ihtiyar et- verdiğl medeniyet armağanla • nin fevkinde artmaktadır. Ha • lan bızler, va.z.ıt'clerimizin tam lunuyorsunuz. Bütiln ıneJll1.~ hı 
ya.pabUmek tein saatinden kay- mekten çekinmemiştir ve cekln- rından biri olan Türk harflerJy. y~ta ve serbest iş sahasına mev ifasile bu ::naddl mevzuu asla alaka ile dolu nazarları S'.~ a· 
bedlyor. Öğretmeni konferans- miyeceHlr. Faktıltelerimizde le Ttlrk kUıturu·ntı en geniş sa- zularmda ~ü~crli ve bilg~li va- Y~kp~re .. bil.~mcyis ~re bHmlyoruz. yap~c~ğınız büyük işe t.e~ ~ 
tan, talebeyi ezberden kurtar- yüksek mm adamlarımız gibJ. hada yayacak eserleri vücuda. tandaş yetıştiren kız enstıtüle _ Bızı .ustunıuzıe_ nldıgımız talim v~ ~tmıştır. 1 t 

mak için öğretim usullerimizi yaban.:.r otoritelerinde ihtisasın- getirme ve bu eserlerin geniş ri, ticaret mekteplerimiz tam terbıyc ınesudiy:tın para Ue sırt. Şimdiye k~ar VekilJİ~ııtl 1,_ 

ıslah etmek şartlylc bUtlln ders- dan az.ami derecede faydalam- bir ölçUde yayılmasına imkln bir inkişaf halindedirler. Hele l~ızda taşıdı~~ız _bir yUk de. .ıer fırsatta ve geniş l)lçUdC ı~ 
Jeri öğleden evvele almak niha- yoruz. Yllksek kurumlarımız- vermek vekilliğfmizln üzerinde kadın erkek, binlerce vatanda • ğiJ, va~en·rlıgımlzın, .. m~mle . dalandığı vukuf ve ihtisas;: ıı 
yet bir de tedrisatı bitirmek öğ- da :;ençlerlmtze r.ı:·ız veren y1- ısrarla d ı.; • .luğu en mUhim fşdlr. şa meslek ve aile hayatlarında ket ve millet a.şk~n -~~nlilmUr.e bu toplantıda da isabet~I ~V () 
leden sonraları derslerini hazır- bancı mUtehassısların Türk Ge~enlerde topladığımız neşri- yeni b~rılar temin eden ak _ ve kafamıza tevdı ettıgı mukad. \Te tedbilrler almağa biZl ~.ııfo 
lamak fçin mUsalt mekteplerde gençlerinin istidat ve kabiliyet· yat kongresi kararlarını mevcut şam sanat ve meslek yurtları, des bir emel ~lli~ B_Ut~ deceğinden §Üphe etll1~1~ 
eUtd saatleri koymak muvafık !erini yUksek dereceye çıkar- imk!nlar nisbetinde ve azami açıldıkları yerlerde büyük bir kuvv:~ ve k~dd~t~ız _serv~timı_ - Salahiyet ve isabetle nerı e 1 

bir tedbir olarak hatıra gelmek- mak 1cin ellerinden gelen eme- bir dikkatle tatbik etmeğl mil- rağbete mazhar olmaktadırlar. ~ değil ?~ zihnıy~t~zd.edir. Bır ceğiniz mütaleaları hürll'led 
tedir. ği sarfetmekte ol.duklarma lna- U bir borç biliyoruz. Bilhassa ü- Bu, Türk ailesinin, çocukları • ıbadet gıbı, geceyı günd~~n a. lakki etmeyi VekilliğiJlliZ ~ ~ 

Bununla şu faydaları elde e- nıyoruz. Bu inancı tahakkuk r.t- niverstte, basınlarla irfan mah- nm istikbalini memuriyet ha _ yırmadan çalışmamız, bu yuksek . üh" . b" vazife 
ideal' · · ·· ·· d r K. sıne en m ım ır 

deceğJmizi zannediyorum: tirmek vazifemizdir. suııerlmizln artacağı muhak- yatında aramaktan ziyade sanat 
1
1IlllZIIl ozun en ge ı_yor .. 8: Müzakerelerinizde hiç birtıl 

Blrinctel, mektep binası mü- Yüksek öğretim mesleğinde kaktır. Önümüzdeki yıl bana ve meslek sahalarında serbest ~ane er, ma.be~er ve şehırler gıbı leamzm irfan ve vicdatııııoe 
sait olmıyan talebesi çok olan caltşan ilim adamlarımızın mes- verilen maınmata göre, Unlver- inkiaaf yolunda iletlem~lerine ınsanlar da bına olunurlar. Bu • b k hi b' k tl J.~hdl 

:ı:- •• •• •11 . . k" .1 aş a ç ır ayı a uµ• . ..ıı.ı 
yerlerde yaptığımız çift öğreti- Ieğ'e ba~lı katmaları ve liyakat- sitemizin manUollerl tamam- ehemmiyet verdiğini gösterme gıınun nesı enmn yarın 1 nesı • . ... . t bS-'·. • 

"".d. k · · ı k --' · · ·b ·ı · d" · · b" lere ulaştrracak yolun vapıcıları bı olnıe.dıgmı bılhassa. e t ~1 
mi aynı vauı ı ıyasıye ırca et- ıariyle lrıdE.mleri nlsbetinde re- lanmış o aca tır. Buw.ıan son- sı ıtı an e sevın mcı ır vakı • biz! . B" Til k hocal.., .. tirmek isterim. DüşUnilJluı' ı: ~~ 
miş olmak, ikincisi, gene mua.1- faha kı:.vuşmalarr en bUyUk ra treteler, ettidier neşri için adır. Teknik zihniyeti ve maki .;r~. ~· t'k~aı· . arr, ruz:k leyiniz yapalım. Bu ııııl' 1 

limlerinin nezareti altında ço- emı:ıliml7d1r. Buna ne kadar ya- geniş imkA.nlar hasıl olacaktır. na dostluğunu köylerimize sok .. ~ı· ~ ·zım ış: ının ktertemız zmnında.ki yüksek vazife ~e 
cuklarrmrza derelerine calışma. kından al:\kalı olduğumuz An- Bu arada üniversiteler vash ha- mağa m b H l · e ırımı e yugurur ve urarken, bllY 

d
.. .. .. kec uruz. el r ~eks~. eyı gözlerimiz bahtiyar Y'"'.'"larm suliyeti hepiniz takdir vazifelerini yapma, ve okutulan kara. ve lstanbul üniversiteleri- iz ansiklopedik neşriyatın e- uşunur en 0 mese enın oy • . ............ 

maddeleri hazmetmek imkA.nını ne ait son çıkan iki kan.unla da hemmlyeUni de belirtmellyim. ı·· ·· ·· ·1 ·ı di "h tl · · seher yıldızlarına di.kılıdir. sunuz. : .. f 
. uhmulzu ı gı e~ ren cı e erl~nı Aziz arkadaşlarım, Maarif şurası, sadece b" f 

vermek. görillmUştUr. Atalarımızın yadlgArı olarak 1 ma eremeyız ve etmeme _..,ı 
B. 1 · · d k' d u ı k kUtU h ı rl 1 d t · 

1 
... Tetkik ve mütaleanıza arzedi _ malitenin ifası için toplaW ... ır yı ıçın e ı eva.m g n e· Yükse tahsil aenrlig"' ine p ane c m ı e mevcu yaz yız ll~ 

• · .d ö k k d 0 :Y k tli 1 1 t if B. d .. l k len kültür meselesinin bir kaçın.ı ğildir. Sizden her mesele ,t rımız e g ze çarpaca a ar yabancı dı·ı o··;:..etmek ma ıyme eaer et asn etti• u mevzu a ne soy ese ve ~" 1 
o· · h t1 · 1 ·· k k h t' i da vekaletçe alınmış k"" ıı.l 11 azdır, demletır Filhakika bu Yüksek müesseselerimize de- rerek mufassal bJbllyoğrafya - ne yapsak azdır geruş a arıy e yu se eye ın · deo• ~ 

b-. ı d' B 1 'k d 230 Al ı t k 1 d kt M k l d. d• . 1. ze arı.ettim. Bu meleler, Milli olduğu gibi tasdikini "..ı t~~ vY e ır. e çı a o. , man- vam eden genclerimı·zın garp arını neşre me yo un a ca - e tep er e ısıp ın k veµ> 
8 t - Şef imiz İsmet lnönünün işaret meseleyi yeniden tetki ~ I 

yada 2 O, talyıı.da 216 gUndUr. diJlerlnden birini, 0 .ıııde tetkik ltşmamıza. devam ediyoruz. Bu J\tka Lşlar 
.u. aa • • • • buyurdukları gibi ''ne kadar zor_ lca ederek bizi aydmlatrrı 1 Tedrisat ba§langıcını ve tetebbun ı"mka.n verecek su- işi etraflı tetebbularda bulune. - Okullarımızda d s n}ın- ......... 

• • • .... • 
1 ~~ ....,,.-..u. .. ._!!' ve çetin olursa olsun hiç bir ca ediyontm. . tt ~ .. 

Eylüle çekmek bir rette elde etmelerlnl muvafta· cak olanlarımız için memnun o- lf'tı!1ı ve~ıl~ıgımı~ ıtınnlr bır 1.lijlli meselenin halli, milli §U:ıJ. ,.. Bu hususta bütün te~. kıll~d '1 
zarurettir IuyetJn esaslı şartlo.rmdıın biri lacakla.rı blr mesele olarak ya- tcıkıp ve ıhlım~n:ta. ele almı~ bu run ihata.ar haricine çıkacak ke.. rinize, bütün dasya vesıkı.ı., 

Teşriniovvelde açılan orta o- olarak görUrUz. ıundn.n takip etmekteyim. !nrmyor. '!'asdıkmıze. erzedilen dar muğıror ve milletin tırmanıp kikinine hazırdır. 1~ 
1~ 

'.rul ve llselerlmiza tedrisat, bay- Fakat bundan da ilerldo, Türk Türk alimlerinin e.'Jki yazma ınzıbat talımatn~me!H okullar - tepesine erişemiyeceği kadar Hepinize verimli çalışnl' fi' 1
, 

.:am hazırlığı ve ikmal fmtlhan- dilinin en yüksek ilmi mefhUill· değerli eserlerini bize ve dün - ~aetdia·1ı1_implihneiymetu}ehraı.!naezakuicv.ivneıt·da11. :.ue s::ı.rp değildir.,, bunda muvaffakıyetler~ ıtıt 
' arı sarsıntısı dolayıslyle tam ları en doğru ve en gUzel ola- ya ilim alemine tanıtmak için y u r 
:andımanla ancak ve fHU ola- rak ifade etmesine imktn vere- onları neşretmek hususunda rette müzaharet edecek bir amil Kongrede seçı'len komı·syonı~ 
.·ak teşrlnisanide başlıyab111yor. cek mUtekQmil bir inkişafa mnz aldıiımız kararı tatbik sahası • olacaktır. Talimatname, okula O 
Bu. başlangıcı eylUle ~ekmek har olması bizce :ınameseleler. na kaymağa başladık, bu yolda işlenen suçların mahiyetini, su. 

:,ence bir zarurettir. Bu saye- den biridir. Bu hususta yük- devam edeceğiz. çu i§liycn talebenin psikolojik .me· saı•ıerı•ne başlad· ılar J 
ıe hic deg-nde bir buçuk ay ka- sek mUesseselerımize düşen Milli mÜ%elerimi:ı.in vaziyetine, karakterine, okulda 
~a.nmış olacağız ki altı yılda bu- milli vazifenin ehetnmlyetlni sayısını arttıracağız umumi durumuna. göre en uygun 
'.lUD. tutarı dokuz ay eder. Lise- bütün meslektaşlarının bUtUn Milli müzelerimizin sayuını cezayr ta.tbik için olnıl yaaav ku. Ankara. 17 (A.A.) - Maarif li, raportör Halit Ziya. ~,tı 
:erimize bir sınır na.vesi tekli- şumuııı ile kavradıkla.rına. inıa- artırmak, mevcutlarını :ıengin • nımlarma. geni§ sa.lft.hiyeUer ver. ~urarıı bugün saat 10.30 da Is- cı. . ~~ 
~tnde bulunacaklarımızı da bu nan vardır. Burada. bilhaesa leştirrrı~k, bu nıilzelerden ilim trıişir. Talimatnamenin dikkate metpsşa Krı: lllnstitUsU . konta- 2 - İlk öğretim kolll 19Y-ıı 
mretıe karşılamış ne öğretmen ilmi teriınler üzerinde duraca- adamlarımızın ve halkımıl:m değer hususiyetlerinden biri, r,e. rans salonunda Ma.arl! Voklll Reis: 1small IIakkr 13 ~~ 
'radrosunda, ne de diğer husus- ğım. Orta okullar ve liselerde geniş ölçüde iıtifadelerini te • za. a.lan talebenin halinin ıslah et- He.san All YUcel'ln bir nutku lle oğlu, ra.portör Cemal OJlg fC 

ırada. bir değişiklik yapmaksr- Türk köyünden yapılan Yeya min için tedbirle alıyoruz. Şim. tiğini i 9ba.t ettikçe almış olduğu açılmr~trr. Manrıtımtıın bUtlln 3 - Orta ö~reti mkofTl 1~r 
·~rn llselerimlzl bu surette llk enterno.syonal şekilJerile alınan diye kadar memleketimizde ya. cezade.n dolayı kırılmı§ olan noL :ınnmcr.elelcrine temas eden ve Reis: TeYflk Ararat. r 
ve orta fle berabar 12 seneye ~ı- terimlerle tedrisat yapıldığına pılan ve bütün dünyada hayret larmr düzelttirmek için lcef\disinc ayrıca metni ne~rodllmtş olan tör Halit Vedat Fıratlf· ~ô 
karmış olacağız. Bu mevzuda göre yUksek ilim ve öğretim mU- ve takdir uyandıran hafriyata imkan vermesidir. Aynı ;r.s.man. bu nutuk Şura azasından bUytllt 4 - Teknik öğretitTl 
yUksek heyetfni:dn fikrini ve ka- esseselerimizin buna intibakı devam ediyoruz. Türk toprak • da. derg ve vazife ile ahli.ld du ~ lılr nlA.ka ile dlnlenml" ve aurek- yonu: ~' 
rarrnı bekliyorum. bugUn artık bir 2aruret olmuş- !arının altmdan tarihin her dev. rumun yakından alakası. bu ta • H alkışlarla sonn crml~Ur. ŞOrt.ı Reis: Avni Refik 13e~ 

Yilksek öğretime geçmeden tur. Son kurultayda kabul olu- resinde medeniyete rehberlik Iimatna.mede bariz bil- surette azasının Terdiğl takrlrler üzeri- raportör Nihat Sayar. ı# 
önce orta tahsil davamız içinde nan parti programının bununla etmi§ olduğumuzun yeni delil. gösterilıni§tir. ne Ebedi Şef AtntUrklin a.ziz ha- 5 - Yüksek öğretflll 
bulunan husust Türk liselerin- alAkalı maddeninde tesbit edil- lerini Türk ilim adarnlarının e. Matırile ait kanunları tnasrna lıUrnıetcn beş dakika a- yonu: ~ 
den de bahsetmek isterim. ls- diği üzere butun ilim ocakları. tiyle meydana çıkermak, her bir araya topluyorum :trLklll durulmuş ve muvakkat Rel!ı: Cemll Bllsel, r• 
tanbul Unlvı!!rsltosinin verdigl rnızdıı aynı terimlet okutturuln- gün tahakkuk ettirmeğe çalı§. Aziz arke.da§larım, kıı.blrlerine Şurayı teman ede- Akll Mtıltar Özden. 11: 

.raporda bu cihet ileri sUrUldUğU caktır. Orta. ve lise lcitaplarını tığımız bir amaçtır. Her işi, her §eyden evvel bir c~k öıe~ lılr !rnyct tart!fınclnn G - Noşrlya.t komtın'0~·~ı 
ltb· parti kurultayında da aynı basıp yetiştirmek hususunda Sayın llrkadaşbmm, organizme dayanır. 1ı4:aarü da. _ .:)ura.nm "onsuz saygı ve bağlı- Reis : Hakkı Baha l'fl 
1:lesele hakkrnda istızahlarda vaktin darlrğrna rağmen bUtUn Umumi kültür veren mües .. valanmızm halli dn bir teşkilat lıktnrmın arzı s\lrekli alkışlar- portör :F'ıtik Re~it Una.t. 0oıi' 
bulunulmuştu. ınualllmlerden ve Unlve1·sıte ~ seselere müvazi olarak meıleki meselesini kendiliğinden ortaya lo. Jcabul c.dUmiş Te çelenk ko- 7 - :Elcden terbiyesi J< 

Tetklklerlm1ze göre husus! den anketler yapılmıştır. Gene teknik meleke've terbiye veren atmaktır. lelerimizin yüzde yüz nulması kararlaşmıştır. nu: t,pD 
mektepler başka ileri memle - de mesele tetkik safhll.llından müesse~elerin çoğaltılmasında • başarılması için merkez teşkili. Büyük Mlllet 'Meclisi Reisi R~is: Vildan A~lr, 
·retler.de sıhhat, rejim ve ah - çrkmış sayılamaz. Bu i~de dai- ki ehemmiyeti memleketin tından ba.şhyarak köylere kadar AbtlUlhalllt nendll'ya, Başvekil Adil Kortun. 11 : 

:Ak bakımından hllkö.metin kon mt bir uya.nıklxkla bütün ilim kültür muvazenesi bakımından normal bir şekilde işleyen yeni Dol~t~r Reflk Sıwı,anı'a ve Ge- 8 - L'!lekler komlsY
011 

r• 
:rotu altındadır. Buna mukabil adamıarımrzin çalışmalarına daha evvel tebarüz ettinni§tim. bir teşkilata lüzum ve ihtiyaç ne'i Kurmay B:ı.şknnt Mareşttl Reis: Salt Zeki Buıulı 
·~eti"ttrdlkleri talebelerin seçi- mevzu olncak cihetler vardır. Teknik müesseseler ·vardır. Daha ~imdiden maarife Fcv'-1 Çnkmak'A hUrmot tel· tör f.::ami Akyol. C •./ 
:nt için resmi mekteplerden ay- Bununla beraber yapılacak . tet· -:ıçılması zarureti vardır taalluk eden bütün kanunları bir gratınrı çekilmesi karıı.rlaşm1~· Saat 12.30 da Maart 1er 
·r tir usule t!bl tutulmazlar. kikler Beride bJrer tashih ''e- Yurdumuzun az zaman için- araya toplatıyorum. Diğer ta. _ trr. lst:ınhnl iiniver!'!t<'!li rektö. Şürayı tPmsllen berabct' ~· 
.)ı:lar talebeleriyle beraber ay- silesi olsa da bugUn için kabul de endüstrileşme yoluna girme- raftan başka memleketlerin bu rU Cemil Bilı=cl söı l\larak ŞCırn komisyon reisl~ri 'lldtlğıl<~J' 
nı imtihan elemelerinden geçi- edilen terimJer her tahsil kuru- si, makinanın memleketin u _ mevzudaki kanunlarını tetkik et~ adına Manrıt Vekiline ~tın n.za. Ebedi Şer AtatUrkUn nttl ıc 
rilirler. Öyle sanıyorum ki me- munda aynı surette kullanılı:t - mumi hayatında esaslı bir yer Uriyonım. Bu husuta. kendi ihti. smm saygt ve ~llkrıınlarınt ıra- kabirlerini ziyaret eder:rdı(· 
·el•yı· kHkUnden halletmek ·ç·n kt P 'I d t · '· ı t h ll hürmet çelengi koynıuşl ~ ~~ , ' " 1 1 ca ır. ar~ progrnmrnın em. almağa başlaması, hasılı iktısa. yaçlarımızı inceden, inceye tes - e e mış n ı-:oın ı:;ron u n. n· ı..,.~ 
tiz f.e bu usulü tatbik edeceğiz. ri dı~mdn herhangi blr hareke- di bünyemizin yeni bir şekil al bite çalıeıyoruz. Bütün bu araş. de mealye devam olunmak ıı- O~leden sonra. saat ııı' 
llk, orta ve lise i0in devlet im- tc mUsaade edemem. masr memlekette mesleki ve tırmalar bitince maarif teşkila • zere umumt topta.ntıy~ nih:ıyet komfr:y<. nlar çaJışıne.J&t'rııı6 
tihanı ts :-zını koymak, talebe is-1 Dilsiz ilim olmaz teknik terbiye görmüı unsur - tını bugünkü ve yarınki ihtiyaç. verilmiştir. • rişerek kendi tş pIA.n~şt"ll' 
ter husust, tahsil görmüş olsun. Arkadaşlarım, lara azami derecede ihtiyaç ıara cevap verecek surette ka • Urnuınt toplantıyı mttteakıp c1ev~uları lşlemeğe 
tek lmtlhan sUıgecindcn geçiril. Nerede ilim varsa orada mut- ,.,,östermektcdir. Bu, muhtelif nunlaştırmak mümkün olacaktır. kotn!::ıyonta.r kendHcrlne tahetııı lar<1rr: 0ısıl' 
..,.. k '"'ap tm kl ·1 • D "h .ıı11 1 d t 1 • 1 - Teknı"k x&retltı:l lC ..... c - e e euır. u cı c- laka ilmin dili de vardır. Dil- ınmtakalarda mütenevvi ihti • Bu teşebbUsümilzü sir.e ve VW!t - Ou en Yer er e nyrr ıırn ôp a- ve 

ti de i nı ti ban ı:ı•"•'-icsi iç hı de tet-ı siz ı.; nı ol:l m :t 7. ve ol m~mı~tır. ·ı::ıçlara cevap ver~t:ek muhtelif ı tanızla bütün meslekdaşlarınıa nar:ık rel!5 '"e ra.portör!l\klf'rlnl' nu: ıerlfl'ı 
kik hu:ı,·urı:uınrzı chcı:nrı~yeilrı. B:z :,ır 'ftirk iı.iilt!irii kurmak ckrecc Ye ne~i<i.! m~sleKj .,r. ı ~yierkcn onları memnun olacak. aşa~;ıda. :\Clları yurlI :Z!ltlarr ıtt· Orta ticar~t mekte!ııu''t 
rica edeceğim. 1 milli vasfı v'"' :1 , ., •Jiltiin med<' teknik okullar Aç.ııa~r. tiz: .... 0 ,.. j )art bir ça.lışma.m.uda.n haberdar n:ıi~lerdı~. . c_aret lfselennin DleZ ,ıttı''~g~ 

1'iiltaeft tc!ııil j ,iyP.t ıtlcn' lı:1n.~" ""'•'l•~ı duyu- 'ıyan müh:ın ':>!r sı:!>cp·.;?. !~l:~ I t,-t'Jğime kani hulunuyonmı. 1' . ; Maa.rıf Şlırast komisyonları· tıhaftlarına hariçte~ uıtııı'~ 
. .,-.Üesseseler"; ı :an Mr n!m h-: r Alı ·r~icl'd:l ~r·tir- }ıt\act.l hiik.'\met metkt!zim!:=ae 1 terimta geliştikçe. reııJ tcdbi~ • nlD r:el.t Ye taJ)Ol'tısrJeri: . teTODler halclundtt.Jı:bSl'I -~ 

~\rk&daşlaf, ...:t'!~ yolmıt!:. •1,2. fH.•J, ınn~11~,._1 IJ!r µ-:...'itc1rnik ib bir teknikom l ler d~Up tatt* ~ttaq. t - Plb tomı.,.onll: me tetkik edtterek tflll' 
yı c ·~ı rJ !er' '.\lrn<! t· ı·ı nı-.fhtun~U- . ., tı) · tehh:ine iml..an bunfo.rm. tahaldıcut'U IQ!ft meekk Rela: M~!ımet J!mla !Jrtttrgt., (DeNmi t.0 
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Bir eczacı çırağı 
eş kişiyi zehirli
''ler k ··ld .. d .. içi~ .. e o ur u 

bir 8ın. LıeJ şehrinde ye. çalışan ve o zaman henüz yirmi 
Cl"ı h' l . ~da Ze ır eme vaka • beş yaşında bulunan Joze{ 

• 

Bir evJenmenin 
tesidinden resimler 

ıı ölü~~ f1karıl.mıştır. Beş Penyö kocasından ayrı yaşıyan 
~etlerin { .e. neu~eJenen bu otuz beş yaşındaki ]ermen Val. 

_ıt1 o ist-..· da.ılı Felısien Jozef tery ile tanışmıştı. 
Y "'ın e b" 1 . ~ ır eczacı çıra. kı aşık genç derhal anlaşa. 

a}'tn 4 .. .. rak istikbal hakkında projeler 
~·areng· ~~cu gecesi evin- hazırlamağa başladılar ve kadı. 
~--.. ~ l2: ır şekilde ölen mn boşanma davas- nihayete 
... ~lltrı ce d' . 
~inde se ı~ın muay.ene e~er e~mez .. derhal hayatlarını 
~ l>ol' ~ahkıkatı derın - bırleştırmege karar verdiler. 
~ni 18

1 §ırndilik beş cina- ı 932 senesi kanunuevvel a. _......, ... ,~ eco. . d 
b\ı eCÇırmıştir. ym a genç kadının boşanma 

>'~tndage7ç kadın yirmi d&vası hitam bunlunca da yeni 
'tıita 1° up eczacı çırağı. aşıklar birl~mişler ve bundnn 

lerı ~ısıdır. sonra flemal Hotla oturmeğa 
kadın ~vers İsmindeki bu karar vermişlerdi. Bir müddet 

ı Ve d'~ernmuz gecesi sonra da genç kadının yetmiş 
~~ •erg· .ıger arkadaşlarile yaşındaki babası da gelerek a • 
~tıtad:ıhge:z.miş ve sonra ralarına karışmıştı. 
>'tttıi§f .ep beraber ye • CİNAYETLER BAŞLIYOR 

,....,.",.._' c ilt\ı crdır ... Saat sabahın 1933 senesinde Jermen Foli. 
Jo'l.et p dagılınca eczacı en'in babası birdenbire öldü ve 

~!tadat cn.yö sevgilisini cesedi muayene eden doktoı 
~ lıtıada Reçırmi~ ve çok ölümü kardiak buhranı ile i • 

ttcley· n derhal ayrılmış- zah etti. 
a birde 

1b. bu vaziyetten Bundan dört sene sonra 6u 
1~ ile k ite çok büyük yaşında, mütekait bir istasyon 

1 k dlerı b;anmağa başla - memuru da Jozef Penyö ile 
1 ~y ır müddet sonra ]ermenin yanına pansiyoner 

!}' ~ta an .. etmiş ve bütün gelmiş, fakat altı ay sonra za • '"' 
ı.ı arak ol r~~men de kurtu. vallı adam birdenbire ölmüştü. 
Qı t'lı.ıtı, tn~ştür. Cesedi muayene eden doktor 
lar~~tıne tabii eczacı bu ölümü de bir kardiak buh • 

YGkı ~ sok büyük it • ranile izah etmi ti. Bu hadise 
cf ~iahki~rniştir. Bunun ü 1938 temmuzunda cereyan e • 
Jc trıl'ön·~ derinleştirilmiş. diyordu. 
~erı F' u~ bundan evvel Aynı senenin kanunuevvel 

il 1le evl 0lıe~ isminde bir ayında eczacı çırağının karısı 
........ r_'t~ _çok ~n1!1ış olduğu, bu ]ermen Folien de birkaç gün i-

1ıc:ıııdc .lcı .. ~e esrarengiz çinde yuvarlanıp gitti. Bu ölüm 
ı;-~lftır B dugü meydana de bir kardiak huhranile izah 
Olienj' ~.ndan başka Jer- olundu. 

1 old\ı~ Yu2: bin franga si. Jozef Panyönün hemşiresile 
tır. r} ... da meydana çı • evlenmiş olan Müsyö Roke de 

~il~tnı ıgcr taraftan ec • bu ölümden bir müddet sonra 
l'at aig n :Yeni nişanlısının kıvranarak birkaç saat içinde 
~tenilr~s~ Yaptırmış ol. ölüw•rmiş ve bu ölümün de kar 
lı.ııı i.i~ rn~ştır. diak buhranından ileri gelmi~ 
~tı81 erın~ eczacı çıra • olduğu bildirilmişti. 

- ~ı'Jıj. :- '"i ·~ :". ' •• ~ • 9 ı o)d~c bılahara da ni • Ve nihayet bundan birko.' 
plıı' ~ i~;.~rck sigorta pa • "'ün evvel de yukarda bahset': 1 •!IM!AW tı FC!llSS 

ı 'ııJa1ı1 
1 

ade etmek is - ğimiz gibi Madlen Kevers de , , • ı 1;J oıa; l'llış~ır. aynı şerait içinde kıvranarak l.alyan prens.ennden Prens 
r~'l.acak cınayete kurban ölmüş ve bu son ölüm polisin Emon dö Savva ile Yunan 
;~ ının n ..... 1 M d . . . b b" p 1 ,. ' ' Ctain :.-ün ısı a - ışe vazıyet etmesıne se e ıyı!t rensesi ren ın cvıen:ne.eri 

~tır. ş:es~dinin otopsisi vermişti. Floransada Sent • Mar; dö Flör 
ıııdc 1rndıki halde bu Zabıta heni.iz tahkikatını ik- ı<ilisesinde yap:hnış~ır. Mera _ 

tr kar?apı1an birçok ci • mal etmiş değildir. Şimdilik ec. 
111 ı.ı \'ısında b l ;İmde eski ispanya kralı on ü-q~llı.ıy0 u unduğu zacı çırağının sigorta paralarını 
J~ ~~· almak gayesile daha birçok ci _ :üncü Alfons, eski Bulzıo.r kra-

&ctıes· ~ACERASI nayetler işlemiş olduğu tahmir ', Ferdinand, ltalyan kralı ve kra 
ın e Flemal Hotta olunmaktadır. ·;esi, Yunan kralı hazır bu:un. 

rnşlardır. ResmimizJe yeni ev 
'eı i kiJ=sede, h:ir scd"n ~·kıp 

'1afüa selam verirken görüyor • 
;unuz. Üçüncü resim İtalyan 
·ral""lm sahil sıfa'ile r"ı•l{ave
~yi imz:ıladığmı gös'eriyor. 

Vakıf Kitaptvi 
)ün ve yarın tercü

me külliyatı 

No. 31-40 4 cü ıer1 
31 Resin kUlliyatı ıv 

32 Metafizik 
'i3 lskender 
H Kadın ve sosyalizm 
~5 Demokrit 

Kr. 
60 
40 
60 

100 
25 

Nevgork sergisinde bir numara 

Buzdan tabut içinde 
yaşayan kadın 

Mis Anita her akşam yirmi bir 
dakika buz içinde kalıyor 

Binbir türlü yenilik göster . 
mekle şöhret bulmuş olan bey 
nelmilel Nevyork sergısı bu 
kere de hiçbir hiyleye müracaat 
edilmeden elde olunan emsalsiz 
bir numarayı göstermektedir. 

Mis Anita isminde bir kadın 
tam yirmi bir dakika buzdan 
bir tabut içinde kalmıştır. 

Aslen Kanadalı olan Mis A -
nita esasen soğuğa fevkalildc 
aışık olduğu. için herkesi hay -
retlere boğan bu numara ken -
dis:ne müşkül gelmemektedir. 

Mis Anitanm her akşam mı. 
marasmı yapması için tam 2500 
kilo buz lazımdır. Bu buzlar 
ile genç kıza güzel bir tab:.ıt 
hazırlanmakta ve bu tabutun 
içine yayılan yalnızca iki ince 
örti.i vücudun doğrudan doğ -
ruya buz ile temasına mani ol
maktadır. 

Mis Anita tamamen buzdan 
bir tabut içine yatmakta ve üs
ti.i de buzdan kapaklarla kapa
tılmaktadır. 

Son kapak kapanıp Mis A-

nitanın her tarafı buz ile Örtül. istediği şekilde muayene eln 
dükten sonra dakikalar sayıl • sine de müsaade edilmiştir. l 
rnağa başlanır!.. s:ısen zaman zaman Mis Anı. 

Sergiyi gezen halkın herhan- tnda ufak darbeler ile hayatta 
gi bir şekilde aldatılmakta ol - J!duğunu bildirmektedir. 
madıklarına kanaat getirmele • 
ri için herkesin buzdan tabutun 
yanma sokulmasına ve tabutu 

Yirmi bir dakika bitti:Ti 7;\ 

mnn buzdan tnbut açılmakta 

Genç kızlar arasınHa bir müsabaka 

En güzel ata bi
nen kız müsaba
kası net~celendi 

ve Mis Anitanın soğuktan don
muş, kaskatı kesilmiş vücudu 
dışarıya çıkarılmaktadır. 

Bütün hareketini kaybetmiş 
olan vücuda derhal .masaj ya • 
pılmakta ve İspirto ile yapılan 
daimi friksiyonlar sayesinde 
le vücuda hayat vermek ve 

1rnnın cevelanını temin etmek 
mi.imkün olmaktadır. 

Hiçbir hileye baş vurulma • 
1
"'1 yapılan bu hakiki numa • 

r ' her akşam Nevyork s .. r,.,isin 
Je binlerce kişiyi hayretlerde bı 
'rnkıyor. 

izmit Halkevi 
Yeni gelen tahsisatla 

pek yakında 
tam ·unlanacak 

İzmit, (Hususi) - Şehri • 
mizde bnşlanan yeni Halkevi 
bin:ısınm inşaatı, tahsisatının 
tiikenmesilc yanda ~almıştır. 

Valimizin Ankara seyahati 
l lulkcvi için de faydalı netice. 
lcr vermiş ve · yeniden 50 bin 
l'ralık bir tahsisat alınmıştır. 

inşaata hemen başlamla • 
~aktır. Yeni halkevimizin kü • 
c--ıt resminin Cumhuriyet hay • 
amında yapılacağı kuvvetli bir 

ihtimal dahilindedir. 

Şehrimiz halkevinin bugün -
1cü durgun vaziyetinin lıarckct. 
!enmesi cok arzuya ve temen -

'ye şayan gfüülmcktedir. 

Halihazırdaki vaziyete göre, 
17mit lıalkevinin en foal şube • 
si miize ve sergi şubesidir. Bu 
•\be bu sene mi.istakil ressam 

1 • heykeltraş1ar birliği ile yer-

j6 Dinler tarihi 125 Merkezi F ransada bulunan 
.i resim ve fotoğraf sergisi ter

iyi hayv.-ın kullanmasını ö3rct- tıp etmek suretile güzel bir ye
mektir. Bu cemiyet mutat mti- nilik göstermiştir. 37 Filozofi ve sanat 

38 Et ika 
3il Herakllt 
40 Ruhi mucizeler 

40 .. At nalı,, isimli cemiyet bilhas-
100 sa genç kızların ata binmelerini 
25 t~şvik .icin mensupları arasında 
75 her sene bir müsabaka açar. 

Hu müsabakanın gayesi genç 
6501 kızları yalnız ata binmek değil 

hem de ustaca ata binmek ve 

sabakasım bu sene de tertip Halkevinin diğer şubeleri 
etti. Ve resimlerini gördiiğii - ise uzun zamandır bir tevakkuf 
ni.iz kızlar birinci gelerek F ran- ]evresi gecirme.ktedir. 
sanın en güzel ata binen kızla. Tzmit hnlkı bu kadar c1urgun 
rı olarak ilfın edildiler. luğn kafi görüyor, haikevimizi 

vazifeye davet ediyorlar. 
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Kongre~e seçilen Büyük Antalya ka~ııozı 
ucuz şarap komıs~onlar k.~eı1iç 

Soom i~~~Ş.~a;:~~slı:.-::JDS> , • (11••-,iaf• S IHcid<} yan n t ö ren 1 e açı lı y IO:·~ 
leı. r :n pro6 rammm tetkikine Ulile 

0 dc\·Jete ,·arl<'Jat t.cınin etmek ol- c 

1 

i hı başlanmrı:ı, lzmir bölı;c sanat O· ~ ""7-9° 
mnkla beraber bn7.ı n saı· 1 ' t .lik .. z v k ı A ı gı' ' 111""-ku unun ı:;epc cı ,.e ormc mo. • t . . t a ~ k 
maddelerinin ::ını·nrlanm tahıl it ·ı 1 k k 1 •• f ıra a e 1 1 n a yay 

bı yacı ı rsım arının mu re -

Satye tahkikatı ................................................................................. 

Mulıakenzege ağır-
cezada bakılacak 

neticelençJi Ucuz bira 

l etmek de bn idoM'nln ~a,·cJerin- 1<- . , 
1 1 1 ket İMı-

. dnt proı:- ~ .. :-1.a • . ıı.ce encre < rn- A k l 7 (AA) y ·· A t ı ya hare ·~\.\:kl de dahihllr. Uil'Unın ti~ at mı dd 
1 

. dil ~·ı 
1 

t• n ara, . . - a - gun n aya 

Y f Z • o•• 8 
'• d t hl• ZI ma C erı ta e<ıl m Ş lr. k f} }' } d • ·ı . Ilı 939 uzu ıya nış n e a ıye dü~üı~rek ~r.· · .rnı ıırttınnuk ~tt- r ar e ıy e mey ana getırı en tır. 11.ııı._ -

' ıretlyle de rakı gibi yiiksck ele- 2 - Ne. l'iyat komisyonu: Kırkgöz menba.larmdaki suyu Hataya gid r.s;:ı 
talebl. red olundu reccli tkilerln m~mtckette Okullarda. tı'kn.rılan tni.'Cmlla- Antalya ovasına indiren 28 ki- LJ ) () 

ı t ı .. d 1 · b " ·· ı Mc'-.. u~lar ne · ııa ve mümkün okltı!:'u kndnr ı·e,ncı lnra ait talimntnno1c ile okul ome re uzun ugun a o uyu; "" ~ 

Dördüncü sorgu hakimliği kararına bugün itiraz edeceği tahılit cdllmi~ olur. kitaplarmm nari{ Vc~illiği ta· Antalya kanalı önümüzdeki Ankara, 17 caususl' 
tarafından sürat ve ehemmi - sanılmaktadır. Avukat Sadi Rı- Şim<liye krulnr Y<-şilny J{nm- rnCrndan bnstlnlmasına dair çsrşamba .g'ünü törenle çtla • s!d ek h te 'f" 

yetle ikmaline çdı ılan &tye za Yusuf Ziyanın müdafaasmı wu uuumıi)"ctle içki aJc-yhinclc kanun '°e talmat nmeri tct1 ilrn caktır. Bu me: asimde bulunmak ' • cc :en c~:hs!ttl• 
binası yolsuzluğu dün bitiril • deruhte etmiştir. çok çnlıştı; Yc~ilaym bu fnnli· başlamıştır. üzere Başvekil namına Ziraa' ' ay riyaset edecet:"• 
miş, dosyası mahkemeye sev • O"" t ft b. t yeti tnk<Jiılerc lft~-ıktır. Ancnk 3 B d t bi i k i Vekili Muhlis Erkmenin riya • 1J 
kedilmek üzere müddeiumumi dıgelr ara 1a2n500ınl~nılnk~ 1 

• -.unu da lşnret ~n1ck lbımıln· :- c en r ycs om s s ::tinde Vakıflar Umum Müdü. !'buslaJ·:lan Halit 
şm a e. man ıra ı ıKO - • yonu. .. F h . K. . . y tr Kaleli. PartJ ulXlAi ligw e verilmiştir ki bu fnuliyctlcr arzu edilen se- . . . ru a rı ıper ve muavını a. ı;12ıı-

. misyonun yarısını aldığını iddia . . Jimnastık şenlikleri talım t k fi 'd el' . d ıcyeti namına ua Tahkikat evrakı 90 sayfa mercii bır netıce , ·crmembtfr. . . . ı ar ı are me ısı azasın Bn ıı• 'J'ı,~t 
ettikleri Refi Bayann bu isna - . · namcsinın heyeti umumıyosı ll· b . tt .. el·k h t b le Zihui Ülgen bulU .~Ur, 

tutmuştur. Müddeiumumilik . .. . M nn dcta bu işi yeni bır mctod1a zerinde mUzakcrelerc bnşlamıŞ- ıı za an mur ~ ep eye u. t(siltnıe 
iddianamesini ilave ile dosyay·ı dı kabul etmemesı uzerıne a- inhisar ll'•ı . ·i kendi ilzcrinc al- 1 (· 

l.k K k k t At f d'" tır I l\ıı beıg 
birkaç gi.ine kadar mahkemeye ı ev ep ve avu a ı un mış oluyor. . .. w . . . A 1 k tı ·~ s' 
gönderecektir. adliyeye get~ril~rek . ayrı ayrı Ji'ikrintlzce bu noktad.a Ycı;;il- nu: - Uk ogrchm komısyo • Si an a at 

Diğer taraftan mevkuf bulu- sorguya çekılmışlerd!r. Sorg~ - ay artık lnhi ar Marc.slnc knrı;ıı • . •• .. • . a~ a 
nan Denizhank eski umum mü- da 4 bin liralık sükut hakkına harp ,·ıı7.lyetlnc nlhayet verJp ~a~f kmldur~erı tnl~.mat.no- ~ ~·Ooo ıl 
dürü Yusuf Ziya Oniş de dün temas edilmiştir. sulh nktetnıeltdlr; :rnkı ntı':ını mcsı, l • 0 u programı u~eı:~~ • (IJaçtarafı '1 incide) J göre öl Um cezasına. ~ ~o 
tahliye talebinde bulunmuştur. ~olsuzluğun muhakemesi a- tahdit cclerck bira ntıc;:1nm re- de tetkıklcre ba l~d· bır rg . emniyet ikinci şube müdürQ Nev_ dilmiş, kanır ternyt~ &atı~ 
Fakat talebi dördüncü sorgu wır ceza işlerine bakacak olan \"Rcmı nrtttl'ınak isteyen bu hlıı- r'Ctm~~ tarafında_~ ı s.re o u - :Z'lt. Millet Mcelisi taraf •!fr. a 

g l" · · · hk · . rd t ı·dı nan uç sınıflı :koy okullanmn J . 'd ı. ,_... . hakimliği tarafından reddedil - as ıye ıkıncı ceza ma emesın- reye > ıı ım c nıe ı r. L- k. im l . • kı cana kıyan ı am manırn- dik olunmuştur.,, tonu 
mi tir. Yusuf Ziyanın bu red de görülecektir. Dilimizde 0

Çi\'i çlvlyl öker" ~e "ıa1 an kabst ;nese .esı~ı prkn mu Ki.içük Ali, sabahı\ ke.r§ı Aza Salim, 'karat"I a~~İılıu 
---------·---------------- di .. ·e bir darbıme"cl \Bl'. ln!>an- sıp 0 rak u etmı 'lie te • t 3 15 d r_1 """"nra, Aliye hitap ,,. ~ı:ı. 

·' ' k bak 1 rda · · k"k' san , e asıKıı. '"" .., rı. ı.ııı.ıe 

Fransız askeri he- Polis ensfitüsu lar arnsındn nsırlnrdıtnberi )'er. ~· . d ım ~ n ti ışın tet l J Mahkum, gündüz, vaka ma- sözünün ne olduğuntl • ~her . 
lc~mi~ olan i<;1d itiyadını bütün uzcnn c ça ışmış r. hallinde keşif yapılacağı ve ora Ali: !tadar 

Yetl·n·ın vazı·fesı· 108 mezun Verd• bütün knl<lırmak' müm~ü~ ol· S - Orta ö~retim komis - ya götürüleceği söylenerek tec. -Ne diyeyim. bil~ 
. 1 maymcn. tehlikeli olan bır ıpUlA yonu: rit edilmiş ve başka bir odaya tim gelip teslim ~ıııı ~ 

Ankara, 17 (A.A.) - Orgene
ral Huntzlger'ln rlyasetindek~ 

Fransız heyeti askerlyesl refa· 
katlerlnde mihmandarları ve 
Fransanm Anknra. sefareti ata
şcmiliteri General Yorln ile a· 
taşenaval Albay"'Lahal olduğu 

halde bu sabah Anadolu ekspre. ... 
l s iyle şehrimize gelmiştir.· Sa-
yın General :Ankara. ıgnrında 

Korgeneral Sadık Noyan,"'.Anka
ra garnizon kumandanı • Gene
ral Kemal Gökte, merkez ku· 
mandam Albay Ali Demir, Ge
nel Kurmaydan, Kurmay Albay 
Eşref Alpdoğan1 Kurmay; YUz· 
başı Alpteklıı tarafından karşı

lanmış ve bnşta mızıka "' ';,lduğu 
halde bir kıta asker· resmt ihti
ramı ifn ... eylemiştir. 
Fransız heyeti ankarapalas'da 
ayrılan husust dalrcleıİll misafir 
edllmlşlerdir. 

Orgeneral Hutzlger maiyetiy
le birlikte saat 10.30 da Çanka
yadakl Riyaseti Cumhur köşkü· 
n e giderek defteri mahsusu im-

(Ba§ tarafı ı incide) yerine dalın az zarnrlı bir lılll- a - Komisyon umumi me. kc.patdmı~tı. Yanında bulunan- dem ki, ölüme mslı1'.b 
E t ·tud .. 08 t 1 b 1 lilyı telkin ve teşdk etmek da- sclder için öğleden önceleri lann anlattıklarına göre katil, kanuna hürmet ederiıO ns ı en • n e e mezun o - ~ • ' . eği 

t B l . 24 u t ha nınkuJ ohmı7. mı· umumı toplantılar yapacak, vaziyeti ıanlamış ve -derin derın çekeo m .. , muş ur. un aı ın or a, . . . 1 .. v • • . .. • • w 

84 u ük k k d d ~,. _ Ilır de anlıJ oruz kl ~ene erce ogleden sonralan şu komısyon. rnı!junmege haşlamıştır. Dedi. Bu sırada 
Y se ısım an ır. ~ ~c k 1 d ı ı ı Jd t l h l d --1 k K w· . 
1 ı 1 rd ra ıyı met ıe en n ı ~nr ares ar a in e "ı<11ı aca tır. endisine ak~am yemegı ı - da bütün hazrrlıklarl ı·;,-zun o an ar şuna ır: . .. . . .v'! ,,.. 

slmdı yuksck deı·cceli içkiler a- b ilk ..... tın k 11 çın ne ıstedıgı sorulmuştur. makaraya geç'irilerelt 
Yüksek kısımdan: Naci Kar- İeybhs mücndcle açmakla. e ki Gala ogreli Cı_1 ~. fru daarı ı\li bir et yemeg"'i ile -vi~ne kom klt!lmıc:, ortasın~ kfü~ll" 

d H 11 M _ . ve tasaray. scsı mu c t · • . _-s •• • "' eş, al utlu, Şahap Alkan, gunahlarmı atfcttırıııek istiyor. la · · h A L • po<-tosu ıstemı~ ve buyuk hır sa 'Ü7.Crinc de bir SS " . .. program rı ıcın ususı Komıs. - :o 
İzzet Oğus,, Cemal Köksal, Ha- Şüpheslz bu tedbir geı,: kalını: ı lm~ n i<ttiha ile yiyerek saat 15 e doğ. 1cştirilmişti. ~ ; yonHı.r ayn ış r. ~ 
san. Basri, Hnmdl Güney, Şey- oı-.a biJe gene memleket i<,lin hü- .. ru. uyumuştur. Ali, darağacını 
ket Cakin, Ömer Vnrclarlı, Mev- yük bir knznnçtır. ~ · · ·ız bu e - Önce mufredat prog - idam hükmünü infaz edecek bir irkildi. Fakııı.t ?'iıl~ıf 
luc1

1

Erdoğuş, Muzaffer Batun, mücadelenin <1Rhıı. ~ı: :ı ı · miie.cı: ra~ların~ ~onra talimatname - olan heyet saat 2 ,5 da tevkif • metini kaybetmedı. ~ 
Salim.Akdoğan, Hakkı Akte.ş, sir olması için nlınnn tedbiri ta· lt:nn tetkıkı 'kararlaştırılmıştır. \ haneye gelmişti. Hapishane mü dar hiç milmanaat eUJl 
Kemal :Artuç, Necnti Akman, ma9t1~mak: ·ani. "uC'nZ bira d - Aza arasında muhtelif 4ürü Baha, Alinin höcresine :riidü. Boynuna yafta. 
Halll

1

Ertoy, Emtn Naci , hmet loı·nıülüno" 0 ucuz rap toruıii· ders ve iş bran ların :göre t~ girmi ve beyaz gömleği giy - de §Öyle diyordu: 
Kemal Hamdi Erol Abdullah liinü" <l<' iL.~\·c etmek 1Azıındtr.J bölümü yapılrn~hr. dirmiştir. Bu sırada da tevkif • _ Kader kader, :ıcad 
Karagrule,· 1Itı.1il Kl':mil, Mitat ASIM US c - Yabancı dil tedrisatı hane hocası Mehm ~t • Okun. • le imiş .. H~ydi, ça.buıı 
•AksınrŞalıap Alkan, Salt Ergü~ için ayrılan komisyona müte _ mu.ş'. mahkuma ~?n dıni vazı - duruyorsunuz? j1 l ~~l 
Emin Başarnr, Sait Yalcm. Tu .. rkkut:U hassıs lisan öğretmenlerinin da- fesın~ yapmak uzere yanına. Cellatlık yapacak oltı :.ııa it 

y vetine lüzum görülmü~tür. gelmış, ve namaz lolıp kılmı • ristanlı 17 vnşında !{il' ~ L ko Orta kısımdan: NUzhct Ere-- ~ .. t " çJ llıı_'{oı:nı 
men, Nazım Çetiner, Adnan Kir- kamplarında 6 - Dilekler komisyonu: yc.cagını sormuş ur: lu Mustafa masaya. 0 .'""il ~azı 
man, Sırrı Sungutay, Yakup O· Şurada göriişülmek ti.zere Ma... .~ti nadı:naz kkılmı·am!ş, hfa"dk:lt bir daha ~okladı: ~ ::.... e l!aa 
zer, Niyazi Önaydın, Şevki Er- 962 7 UÇUŞ yapıldı arif ve okul müdürlüklerinden fi_ mu_tema ıyen e ımeı ~a a. et mamdı. Alı, eıı:rı ar !l;r" ·~ lıltıır 
soy, .Muhittin Orcan, Salih Yal- len mütalealar sı.raya konarak getırcrek Allahtan af dılemış • lı olmasına ragmen _;ı 

Ankara, 17 (A.A.) - Aldı- bunlan •stanb"l ve .. __ . aı·t 0 tir. Hoca Allaha dua etmesini ma ihtiyaç hissetı:ncv 
çın Yusuf Kaymak Abdullah .. 1.. .. T·· kk n 1 .. u.ınıre • k d . . b" l ld ... di ~ 

' ' gımız ma umata gore, ur · u. lanlanndan hususi k misyonlara ve a erının oy e o ugunu çıktı. Boynunu ken 
Ertekin, Hazım Doğan. Ynşn r şu kamplarında on temmuzdan . ... .. . .

0 
söyliycrek kendisine tesellide meğe uzattı 

- . . verılmege deger goriilenler ayn1- · ~~ za etmiştir. Akbar, Suad Akgıln, Muhsin Er- berı tam mevcutlarla çalı)ma _ . , bulunmuştur Fakat · ımek fvi tı 
l\, h D 1') T . • ' mıştır. Bu arada komısyon aza . · . . ı " e\ .Ankara, 17 (A.A.) - Orgenc· san, ıe met nloı:. u, e-; fik lara ba§lanml§ttr. da 

1 
f d Nihayet saat 3 de höcresın - bir defa boynuna g s ı-n 11 T KA GU E . k. .. 1.. sın n bazı arı tara ın an yapı . h dl\ 

ral Hutzige r bugUn -saat 15 de ·ezen, \. m una, zım n- tımesutta ı motoru tayya - lan tedrisata ait tekliflerin ait den çıkarılan AJi, kırmızı a - sonra tekrar c;:ıkarıl t 
Fransız bUyük elcisi Masigli ile ~an, Nevza~ GUccl, Sıtkı Erdo- re kampında bu1ıüne kadar li. oldukları komisyonlara g··nde _ pishane otomobiline bindiril - birkaç defa tekerrür~ 
birlikte r efnkatlndc heyetin di. g~n, l:IUscym Onat, Ccll'ıl Alpte- seli amatör tayyareci talebeler rilmesi kararlaştırılmıştır 0 miş ve darağacının kurulduğu Bu sırada halk ~,< 
ğer nzalariyle Fransız bUyük el- kın, Mehmet Özsavaş, Hasan 3262 uçuş, lnönündeki liseli . · yere getirilmiştir. k a~IJI 
elliğ i ntnşcmlliterlerl olduğu Ilerkson, Zeki Oğuz, Cemal Öz· amatör talebeler ise 6365 talim 7 - Pl~n komısyonu: Bu sırada hükmii infaz ede. ~a::ı zama~. ~af~ y 
halde EtnoğraCya mllzeslno gi. türk, HUseSln Trnvastcli, lbra- uçuşu yapmışlardır. . Kendisine tevdi edilen Türki • cek heyet de meydana gelmiş r;;:k ~~ş~nm~~~a kofl))J 
derck Ebecli Şef AtntUrkUn mu- hlm Berk, Mehmet Yılmaz. Ah- Yapılan 9627 uçuşta hiçbır yede tahsilin bugUnkü durumu ti. Ali otomobilden iki jandar. N'h t ilm ·ın ssl ti 
vnkkat kabrini ziyaret eylemiş met Yaşar, Dchcet Oztck, Ah- arıza vukubulmadığını Anado. ve ana meseleleri raporunu tet - ma ve iki sivil memurun ara- ğun~ a.:~·aat e:etirilİP 
ve bir celenk koymuştur. met Ongll, Halim Akın, Meh- lu Ajansı memnuniyetle kayde kike b~l~.mıştır: w • • sında çıkarılarak darağacının Mustafa masadan )~f 

Bu merasimde polis mticlUrU 1 met Yaman, Abdullnh Akcn, der. 8 -:-- Yüksek ögretım komıs - biraz ilersinde durduruldu. A • darağacı etrafındakilct 
Şinasi Tugay da bulunmuş ve Sıtkı ErgUl, Hakkı Vardar, Şe- , yo~u.. . . .,w ğır ceza mahkemesi azasından rilcdiler ve ccll!it ı:naS' 
bir polis mil frezesi rasimoi ihtl- rif Sağad, lshnk OzUdUz, Hnsan Japonya ıf e Almanya ~ ekıllı_k raporunun yilks:k ~g- Salim elinde mahkemenin ka .. le çekti. ~ 
ramı ifa eylemiştir. Tahsin, Adnan Kirman, Suphl f Ca et muahedesi retıme aıt kısmı okunJu. homıs. ran olduğu halde kaşısına ge - Ali, birdenbire bOşl~~ 

Parls, 17 (Hususi) - Pobcrs. Çetin, Ahmet Döven el, Haydar f • r ~~nca tetkik edHc.:ek mcselcl~r ~ erek: y 

1 k 1 k k ld B ı b · dı. H~men yiMnl otu•" Londraılan Jour • Echo de Paris Alkan, Cclft.l Ortaç, Vahit Altın, ımza ıyaca ar 1 1 ısma _:ıyrı 1· u~ arın . ır - Mustafa oğlu Ali sen misin? 11 

gazetesine ynzıyQr: Nihat Altıner, Ali Polnt, Kemal . kısmı komısyon umur.u hcyctın. Diye sordu. dar hiçblr harekette çı 
Londra siyasi mahfillerinde, D6nmez, Şefik Ôllndar, Sabri 0. ~erim, 17 (A.A.) - Japo? de, bir kısmı da lnli komisyon - Ali, başını sallıyarak tasdik et- Celllt ölilnıUn dab~cl: 

lnglllz - I...eh askeri i stişareleri· nııl, Rıza Kaya, Osman Atalny, Y_a ıle Almanya ~r~sın~ bır larda nıilza.kerc edilecektir. 15 ti. kue. g lcbllmc i içln ~t ~ ~ J:> 

nln Fransız ve Türk eksperleri Ali Aybam, Seyit Ali, HUsna tıcaret muahede~.ımn ımzası ta:i keımh·:yon seçilerek sekizinin Mahkum kısa boylu, çcllmıııiz asıldı, birkaç defa ~ {f •, ı, ~ 
arasında mümasil müzakereler. Yıldınm, n.nslh Oztekln, lbra· pek yakın~ır. Vesıkalar p~k ya yann loplanıp tesbit edilen ~şle- ve çok esmerdi. Sanki riiyada i - mamcn gcrHmteti· ~ ~ı tlı • 
le aynı zamana tesadUfU bil has. him Baysal, ŞUkrU Baysal, Mch- ~ında. Berlınde parafe edılecek 1 rinl konuşması kararlaştı. h.o - miş gibi her şeye §aşkın ~kın görlcrl blra.ı fırlantll • P '~t~r 
sa kııytledilmektcdlr. Filhaki- met Tuğrul, eZynel Karnduman ~\ Bır dnedenJa~a zrman:ır misyon umumi bcyeti ile konu • bakıyor, titreyen dlıdaklarından ~~:~~!a~~~=:i~~~~1111 1 

... 1ı1:~ııı 
ka d UL !stnnbuln varan General CeHU önnl, Sami Sayln, Ziya c .am en ~uza ere er e ·ışulaca~ ''yükse~ ~ğrc~::nin he: kclimci şahadet ôökUIUyordu. ,. ~'il, 
IIutz.igc r heyetinin vazifesi son YatUrer, Ilnsnn Knya, CelAI senya pek çetin olmu§t.ur. Ja • heflerı., mesclesının ,'.1'u~.ık~~~~1 • llcr şeye razı olmuş gibiydi. Hafif hafif ıınllıınsD •• ~ 't~~ 
TUrk - Fransız anlaşmalarını Tirğay, Rahmi Yılmaz, Selfı.mi ponyanın Ahnanyaya ıhraca v- n: bafil.andı. Bu mesc:•;ııı:ı.,goru · ı İ•lc: in \'e cesur görUnllyordu. sUndeki yaftada, yarı ~ p ~d 
tamamen ameli bir mukavele Sarsılmaz, lsmall TUkencl, Meh- t~~ .mahsus ~urette arttırıldıgı şulmcsme yarın devam e•t: ,ı;/·ek · J'.tr1.1ıuııo c:lrafınd:ı daha çok vunlar okunuyordu: 1tıı ~~ 

- - bıldmlmektedır. t.' 1 .r • bl - ll !\ ı t~a~ ıı e tamamlamak olacaktır. Ilu met Alı;ıc. Halit I~rdogan, Ali ır. le:-i..e:ı ı.aatlcrd~ ilıbarcn aıkı r Ça.Wcanın Köçek ~ Jf'. iı\111 
suretle gnrnn ti le r siste mi resıı· Bulknn, Mehmet Ynlçıntuna. Başvekil Orhangaziyel Mı.l.um.a ,,. µo!lıs kordon\& sanı· Süleyman oğlu AsıJ1l 1~lud ~~~illa~ 
net bulmnktn.dır. lIUsey!n Alnayri , Enver Gezer. • • Mareşal Göring' e !rn:ştı. ~r! bir ka.lal.>aJık, kay- fJaeyi taıı.mmUdcn 8 ~· t~t ~ı . 

l\IulrnYenıet cephesi Mille tl er Cemal Vardarlı . Maruf Turan, Qltll ln~rp duruyotdu. Bunlar an.am .. den dolayı blUm cc~ ti' ~dı c 

Cemiyeti gibi vecibes iz ye zccı·i :-:uzbct ErtUmen. ~nzlf Ersa- Yalova, 17 (A.A.) - Burn- suı'kast ıda pijuna.lılar, gllaıleklfl"r de knm ve hUkmU us.ı.ı~e:ıcıl l?~~b~ 
tedbirsiz basit bir manevi kod yin, Kcmnl Tnnyolnç, Nihat E- da kaplıcada istirahat ctMekte vardı. dilen Çatalcanın ı~ö9 ısJıl ~~ile' 
olmıyncaktır. ren, Ce\'det Bayo1<-tu, Vasıf B ~·bulunan Başvekil Dr. Refik Pdris, 16 _ Oc:tı\'ıc gııl'etı--'ı Agır ceza mahkemesi uaıııın - den rençbcr 324 dol" { ~t 

çıoğlu, Nazmi Acar . Nazım Te· Saydam, bugün Orhnn~aziv(" ~inin lngiliz menhol<\rtnd .. n h<l- Oan S!ilim karan okurken. malı • f'ıı oğlu Ali. O f1 ·~ •i~d 1 

Kısasa kısas 1<incr. Sadettin Atnnlı, lhsnn gitmi~. orada memurin ve haik 6er aldığına gi;rr, i\IM"-"'I Gij_ , kllm gö?Jerini kırpıştırarak ses • llk karar 20 sene t,~:ııu11 
Özman. ile temasta bulunarnk .:Iılcklcıİ 1 rin~ <.,ar§amb.! giinU b;r sui .'s:ıı-e 'dinliyordu. ve sonra idam. ~el ~ Paris, 17 (A.A.) - Fransız 

gaLetccisi Jean Oevan·ın ltalya 
._ hudut harici edilmesine 
aukabefe oYmak üzere Fransız 
m~l.amah. Ciomale d

0

lt8lia
0

nm 
Paris muhabiri Luizi Rnme'yi 
};.udut hari ..edeceklerdir. 

------------- ni dinlemiştir. lknstten güç kıırhılmıış~ur. ~1a. ! .Au S1tlim. kararı şöyle bitirdi: Biraz sonra dı;~or 61oı . l<ii,c 
Hatay Val;si . . . .---jre~al otomobilinden inerek hn-: - Asım \•e Nr.tiseyi kMten ayene etti \.'e Atınin ~tııçı 

An1~ar· 17 (Hususi) - Y~n · Adlıye Vekıh gehyor , Ya nezaretin~ s;-:irerk.-n meçhul re tummüden öld..lrdil~ sabit o- ğunu tesbit etti. \{sd~ ~ ~. 
Hatay Vn.II · ~UkrU ·:fümensU .:: Ankara, 17 CHusıısf) - Adli· bir adam ate~ ctmi~:;r. 1\ lareşal lan !\kstafa oğlu Ali, Türk Ce7A Maslup saat S e ~ ttı, İ, 
:':>ror. ,. pre l;;lc II:ı.ta:·a b.ıre- ye \"ekili Fet'11 Okyar eksnres-Jhir kapı içine sıihmırak kurtul. Kanununun 450 inci maddesinin teşhir edilecek, sonf' 
! ... c ttı. le tstanbııla gitti. muştur. dördüncü v~ be§inci bcndlerinc caktır 
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letanbul Levazım AmirliCinden ver ılen : Harici Aekert Kıtaatı nanlara Ticaret ve Zahire Borsası 
11-7-llJJ 

Fll:'ATLAK 

Avcılarkö~ İhti7ar 
Heyetindenı 

••• 
~llklerba ihtiyacı lçhı 9lSOOO kilo mfır eti veya ke. 
~ etı 27 Temmuz 939 Peqembe cıınn saat U de 
~kailtıne1e konulmuttur. Almacak IIfı veya keei 

•tlerinden hangiaine teklif edilen flattu aealı o 
Cila& Yapııacaıwr. Sıfır etinin muhammea bedell 20900 

lira 2280o, koyun etiDin 28500 lira ilk temlııab llfır eti. 
~-~· keçi etinin 1710 Ura., koyunun 2137 lira 

..__..,· ~ .... uıam eyi görmek lateyeııler tı aaatıeriiıc!e her 
~ ıireceklertn 2490 sayılı bnunun 2. 3 ctl madde. 
... ._ le birlikte eaat 10 a kadar teklif mektuplarını 
-..q alına Ko. na vermeleri. <95> (5005) 

••• 
~u lçln 460,000 kilo ve Muc!anya garnizonu 

'°. ki ceman :Sl•.OOO kilo kunı ot Buna '1Umen 1a. 

~da 31-7-Q39 Pazartesi gtlııll aaat 11 de kapalı arf 
...__ '1ılaacattır. Ganıllon1ar ayn ayn ve toptan ihale 
......._ IU'nboııa loln tık teminat 1208 lira ve Mudan. , . ._...._ 

, ..... ilk teminab 142 liradır. Ve hepeiııbı ilk temi. 
-uu liradır. Evu.f ve teraiti İstanbul ve Aııkan 

lıtf lata alma Ko. lan ve Buna tumen utm alına 
da llnbUirler. llteklllertD belll l&&tt.D blr aat ev. 

kaııunı tekildeki mektuplarmı Ko. na vermlt ol 

••• 
~----11 itin ll0,000 kilo koyma eti ._T-139 cu. 
-::~: Buna Tllmen 1atm alma Ko. da kapalı 

. ilk WnlnatJ ı• Ura4ır. Bvuf ve 19. 
~ Ankara Lv. AmlrlltJert abla l1ma Ke. da ve 

"-t labn alma Ko. da sermlblllr. JltMUlerin belli 1a. 

Cllıııı.~·- kadar bnıml tekildeki mektuplarım Ko. 
·-...ıı. (9'1} (D008) 

• • • 
,._kezi için 200,000 kilo mfır eti ama aJmacaktır 

beden aeooo Un.dır. ~ ~ •tm 
~. JIDcaUım.i 18-1-eat -- ıuau .. 
~ ktm alma Ko. da kapalı art uulile ola. 

~atı 2700 liradır. Ttkllf melttup}~n 2~7-0~ 

,,., ~' bdar ~ıı.; .... .Ko, ~·~ ~it 
••• ~ ~ 8 adet tıllıma tMgihı •tm almaoütır. 

'llııR...._ -..U 38,000 lira Wı: temıoatı 2100 UndD'. Kapalı 
... ~ 17-S 839 perwembe ,anı laat ıa de ftkllet !S::nunda yapllacüUr. eartnam• 180 kUnap 
~ almabfltr. lateklllerln unwwn 2, 3 en ma4. 
-....::._ ~lde birlikte ilk teminat ve teklif mektupla. 
ıi....~ en ~ bir uat evveline kadar komJ17ona 
~:blttt1ıA.. Yerilmesi. (52) ('826) 

••• 
kıtaatm ihtiyacı olan M toıı 11iu' eti ve 391 ton 

lltt-lart1a 28-7-939 cuma ,unn aaat 11.30 da ı.. 
..... alını komlıyonunc!a almaoakbr. 

lUt teminatı 1280 lira, 391 ton kuru otun 1173 
teklif mketuplarmı ihale 1&&tbaden bir 1&. 

Tilm tatmalma komisyonuna vermeleri. (118) 
(5H4) 

... *** 
9'de 7'tı kapalı zarfla eblltmeye konuJmuetur. 

Tahmin bedeli ıcs.noo lira llk teminatı 1162 tlra so kuruştur. nı-.. 
Jeal 25-7-939 sah g11DU aaat ı~ de Slvuta tllın satmalma Ko
miayonunda yapılacaktır. Şartnam•l her gUn komisyonda görU.. 
lebilir. isteklilerin kanunun 2, 3 cU maddelerinde )'Ullı vesika. 
tarla ilk teminat ve teklif mektuplarını havi olan zarfı yine ka. 
Dunun 32 ve 33 cU maddelerindeki sarahat dahilinde tertip ede
rek, ihale vaktinden bir 1&at evvel Slvasta TUm satınalma ko. 
misyonuna vermeleri. (7.f) (4847) 

••• 
Slvu garnbonundaki hayvanatm ihtiyaçtan ilon MOOOO ki. 

lo kuru otu kapalı fazla eksiltmeye konulmqtur. Beher kiloeu. 
nun muhammen bedell e kunıt olup ilk teminatı 2475 liradır. ı. 
hale 20 Temmuz tSO ~nembe gUnU saat 15 de Sivasta TUm SL 

tın-ıl:na K. binu3·r • .. ·:ı Ko. da yapılaca.kt!r. Şartııameel her gl1n 
l<'.o. dag6rUJebiUr. l .. t~klJler kanunun 2, 3 UJıcU maddelerinde ya. 
zıb vesikalarda ilk teminat nıakbuztarmı ve teklif mektuplarını 
havi olan zarfı yine kanunun 32, 33 cU maddeleriiıdeld sarahat 
dahflinde tertip ederek ihale vaktinden bir saat evvel Ko. na ver. 
miş bulunacaklardır. (75) ('6848) 

••• 
20,000 kilo iade y&IJ kapalı artla ekailtmeye konulmuttur. 

Tahmin bedeli 21,000 lira olup Uk teminatı 1575 liradır. Ekıilt. 
mui 2 8 939 Çaqamb& ,unu N&t 16 da Kayeeride ukert eat1n 
alma komteyonunda yapıJaeaırtır. mnat ft eerattlni gftrmek tı. 

tefenler Ka)'Serl, Ankara ve hanbul Lv. Am. satın alma komiı. 
)'Olılarmda görebilirler. Ebiltmeye girecekleFin eksiltme günü 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cl1 madlelerinde istenilen belgelerle bir. 
lfkte ihale gtlnll ve saatinden en. pç bir aaat evveline kadar temi. 
nat ve teklif nıektupla.rnıı Kayaerlde ukerl satın alma komisyo. 
nuna vermeleri. (12'6) (5177) 

• •• 
Bandırma birliklerinin ihtiyacı olan 80 ton aıflr eti kapalı 

lal'fJ& ekailtmeye koııulmuetur. Tahmin edilen bedeli 20,000 lira. 
dır. llk teminatı l!500 lindlr. İhale 8-8-839 sah g11ni1 1aat 17 
de Balıkesir Kor satın alma Ko. binaamda yapllacakt!r. llVl&f w 
tartıar her gUn "Lltanbulda ve Aııkarada 1ıl. M. V. levazım Amir. 
liği ve Balıkesir Kor •tmaJmı komiaymılarmda,, görUlebilir. Ta. 
llpleriiı belli belıeler ve l1k Umıinatlarmı havi teklif mektuplarını 
ihale saatinden en geç bir saat evveUnıe kadar Ko. na makbul; mu. 
kabut teaUm ~eıart. (1~) (5317) 

• •• 

Bulday yumupk 5.32; Butda~ 
~rt 4.30 • 5.20; Butday kızılca 5.1. 
- 6.32; Arpa dökme 4; Mısır sar 
6.02,6; Nohut sıra 8; Suaam yeiı. 
15.05 - 15.JO; h.eçi kılı 55; Tirtik ol 

K&yttmü& sınırlan içindeki kut 
uı meraaı kiraya Yerilmek üzere 
ııı:l-a)'ede)'e çıkarılm11tır. Mü&a1ede
oln 23 • 7 - 939 pazar gtınü saat U 
den ti ya kadar k6yümüı ihtiyar 
beytU odasında yapılacatı alAkadar. 
lara Uln olunur. (29683) 

lak 120 • 12ö; Tiftik mal 106 • ııa: -----------
Peynir beyaz 25.30 _ 26.22; Peyoaı latanbul Aıllyı OctJncü llııkuk 
kaşar 42 • 45 kuruş. llahlctmetlndın: 939/766 

Halice Demir&Oç tarafından Gala . 
GELEN tada Arapcamii Ahdilssellm soku'• 

Bulday 105; Arpa 143; Tiftik 20; 

1 

Yapa!' 33; Mısır 75; Bulgur 15; Pa
muk Yalı 33; Z. Y•lı 21: Kepek 80 
ton. 

OIDD 
iç fındık 1 ton. 

16 No. da Yatar Habil Oltu ale)•hinc 
mahkemenin 939/766 No. lu dos)·ası 
ile açılan piplik ve veraset daV1ııın
da mOddealeybin ıöıterllH adresi
ne 16nderilen daT& arzuhaline Yeri. 
len meşrubatta: MOddealeybln mtz
k6r haneyi altı sene enel terkettlll 

Sebze fiyatları ve yeni ikamettibı maıtm oımad•t• 
oibetle H. u. M. K. nun 141 ve U2 n. 

16 - 1 - 939 Cumarteıi günli lıta.n. ci maddelerine tevfikan teblil oluna
bul Btledl11eıl llttkt: Hdliııdı top. cak evrakın mahkeme dlnnbaneıine 
tan taldan 11aı mt11va ve ıebıe fl11t1L. taliki \'e bQllsal muhteviyatının bir 
ları: ay mllddeUe Ulıuna kırar YerJlerelı 
CiNSi Kilo Kuru., lllntn nkl tebllpta ratmeıı mCldd~ 

Bamye ,. 8 o.Je1b cevap vermemiı oldujundan 
Saluı kabalı • 3.50 tahkikat ıünll olarak l7 • 10 • 939 
Çalı fasulyesi " 9 ıllnll saat U tayin edllmlıtır. Muay-
Ayşekadın fasülye&a • 10 yen olan mezkıkr tarihte bizzat veya 
Yeşil fasulye • ti bilvekUe hazır baJunmuı; hazır bu. 
BArbunyU kirmızı ., 11 lunmadılı takdirde hakkında 11yap 
Kır domatesi ,. ı karan itUhu olunacalı tebUI maka-
Sırık domatesi " ı mını taJm olmak ilsen teblll olu. 
Semizotu ,, 1.50 nur. (K. L 184) 
Sivri bilbtr • 1 -----------
Dolmalık büber " ı lıtanbııl Aıllr• Oranca Hukıılt 
Solan " 1 Jlahltemeılnden: 9::" ':Oli 
Sarımsak " 6 Neelbe tarafından Befiktaı Şenlik• 
Pancar •• 4 dede Mektep sokak 33 No. da Fehmi 
Asma kabalı Adet 4 aleyhine açılan boşanma dnHandı 
Patlıcan baı • 1 dava olunan Febminln lkametılhını 
Patlıcan orta ,, 1.26 terkeyledili ve yenisi bellrtiı oldutu 
Patlıcan ulak ,. 1.60 clheUe H. U. Jıt K. nan 141 Te 141 
Hıyar • 1 ııict maddelerine teTfikan lltnen teb-
Mısır •• 1 Ullne karar ftlilmlt •• dan ll"IU• 
Ma:ydonoı demet -.eo hali illnen teblll edilmit olduiun· 
Dereotu • -.75 dan tahkikat dnll olarak 19 - 10 -
Nane " -.7~ 939 S. 1' tayın edllmifUr. lfezktır 

Buna ganıil.mıu için 28.000 kilo aade yafı 7-8 D39 puar. Üzüm Tanus Kilo 17 tarihte mllddealqb mahkemede biz. 
teel gtlııtı saat 11 4e Bura TUmen aatmatma Ko. da kapah sarf1a Osmanpap elması • 8 zat Te)'a bllvtklle boır bulunmaı;ı 
1atmalmacakbr. Akçe armudu • M ıuır balunmadılı takdirde hakkın. 

nt tmninatı 19:50 UradJr. Şartnameei l8tanJN1 W Alakan. le. Mustabey armudu • ll da ll78P karan ltUbu Te 111abuıd& 
YUDD lmirlllderl utwJma Ko. da ve Buna tumezı aatm•lma Xo. Yabani armut " 7 denm olunacalı teblil makamına 
da her atın gUrUlebillr. llteklllerin beJU l&&ttell bir 1a&t evveline Erik bardak .. 10 kaim olmak flzere ilin olunur. Dos-
kadar kanmıt eeklldekl :mektupl&nill ICo. na vermeleri p.rttır. ::: ':ıilrd8m : 1: 78 No. au 939/406 dır. (K. l 18S> 

(1'&) US818) erüt Türbe ,. e z A y t 
• • • kiraz ,. ı 

530 ton yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur İhalesi ~işne • ~~ 
7~39 pa&arle.ii güü aaaı· U M yapıJılcUtno. Um~ Wml•it t:;~~ • 17 
tutan 215970 Ura olup ilk teınlnÜf lM81lfıMlif. ~ h• ' Şeftali : ao 
lihı Kom.iaycma.4a ıörUiebillr. lateklller ticant odUllMI& lra1Jtlı Fındık • ıo 
olduklarma dair vesika g&termek meobarlyetlDcledirı.r. Bbüt. Kwlcık • -
meye fttirlk edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 ctl maddelerinde Badem • 11 
yazılı vesikalan ve tantnatı muvakkatelerile teklif mektuplarım Uus yerli • 80 

ihale gUnU ihaleden bir 1&&t evveline kadar bmirde Bornovada ~::.!1~!ır bq • : 
aakerl aatma.Jma komiayonuna makbua br'flhiı vermeleri. JWpuı l1111ır ona : ıa 

(1'7) (~19) karpu hm1r ufak • ı 

••• 
DemlrldSy Hd. a1&71 için teneke ile bet ton pa yajı w bir 

buçuk ton 10 No. lu kuru UzUm ve elli kilo çay puarhlda atm 
almacakbr. Pazarlığı 21-7-939 cuma gUntl saat 18 da dır. Ta. 
llp olanların işbu g11nde Vir.ıede komisyom. m~caatlan. (148) 

(5320) 

••• 

JCawn Topatan ha, .. 30 
kavun Topatan orta ,. 15 

ZAYi 
1340 senesinde TJcaret mütebt 

Alisinden atmış oldalwn lasdlkna. 
meyi 11)'1 ettim. YenlslnJ alacaJım. 
dın eak1'1nla blkmQ 1oktur. - 13 
llıhmel Bkrem. 

İstanbul lthallt IJ(lmrutnnden tes
cil ettirdiAim 5888 sa)'llı 1 • 7 • 939 
tarihli beranU1111ııhl ikinci nllsba. 
l111e bani alt VMta npurunuıı 1343 
polJça numaralı ordinoyu lıarbet· 
Um. Yenllerhıl çıkaracalımdan bun
ların hOkmtl JÜhD'· 

Leoa Cllcnaoor. 

ZAYi 
KadlkG)' erkek orta okulu birin~ i 

ıınıf ından aldalım belle>i kaJbet
tlm. Hakmfl olmadılını ll&ıı eJle. 
rJm. - TtıMla 6'kıa. (29812> 

Dr. Neouttiı Ataagun 
labalaJan .... bdar; ........ 

lan 17 dta '°",. Ulell Tanar. 
Ap. Daln 2; No. 17 de baılalaranı 
kabal eder. ('tılefon: 2St63) 

Edremit Ve Berpma pnülonlan ihtiyacı olan 21,5 - .... 
de yap Yerilen fiat pahalı ltirUldUjUDden bir ~1 mlldd9tle pa.. 
sarlıla konulmuttur. Mub•mmen bedeli 32,675 liradlt. Şartna. 
meyi prmek iateyenler her sUn il .atinde ıtolbiqoea mun.. 
eaatlan puarlık lG-a.-.838 perwembe lbll aat 16 ~ IJdre. 

mitte satmalma komisyonu binaamda yapılacaktır. 

-·-
FAlremlt w Bergama prnı.onıan ıcln ayn ·~ paarlık ya.. 

pılacaktır. tik teminat 1893 Ura 13 kuruıtur. (H9) (5321) 

VtflbiytbWnlnJs. Dedi. 

flı-amazof Kart:ieşl 
TOU MITGOYA GOLOYOR Dlyı IOl'du. 

- Dofruclan dolruyı bana bayle blr 
teY aöyleniecH. 

- Ya nuı1 lllyltdl1 

- Bit lılm ortaya •tınıftltm ama. 
- Bu, atabeylm J>tmltrlnin .Sdıri· 

Yazan: Dostoyevski 
- Bir kere rahmetliye katp duydu· 

ç..ifeln Hak•• SAba Geaal• .. '!39 

~evet fmdık ... Ahp 18- ruban Mblbilln. Madem ld bir ang 
'-indi. O.na Allah ve fmdılm bile batıruam uautmamlpUI. .. 

Bu b&diM UD:ıulmu bit te~ ıec• 
naifti. Yeminden iatiana edilen All70f8 
salona per prmu herkn Uatinde gok 
iyi bir telir blralmaııtı. Kasabadaki töb
retinin ne !tadar yerinde bir teY oldı.a· 
ğu ıörWüycmlu. Beklendiil pbi tf adr 
ıi !doğru ve tarafprlikteıı uaktı. Yalnu 
ber baliJlden t.aHbai• kardqiııe aı ka· 
dar bağh oldup iailiyorclu. 

iu ldnden bahıetmiı n çdgm blr a· 
mamnda onu öldUrmekten korktufunu 
.aylemittL 

- 8la mm. lnaDmat mıydıms? 

nl nakilden ibaretti. Tevkif edl>diii va
Jat, cinayeti Smerdlyakovun ltledilini 
llylem!ftl. Ben de llityanm IDlaUm oi
dufuu bU.ttın kalblmle lnanl)'OfUID. Or
tada 8ldilrlllm6t bahlmr• nr. Şu halde 
batb kim bu iti yapabilirdi? 

...._ tebdnıeaıde bulundum. Dedim ve koUanm anuaa alarak ku· 
... ~--·;ı-_7 le o da benimle beraber caklayıp ajla,a a&JaJa taWt. ettim. O 

sUJUyordu. Rumr bl11edir ifte, alla· 
malr lblm aeJdlli nldt sUJerler. Plbt 
o da bana bôarak •iı.lı. Ve timdi onu 
ne halde alrtiyorum... Ne yankı Ne 
yazık! ... 

llltJ• lllldm 1 

- Şlmdl dı allıforum, •1 mübarek .... , 
Dl,. haykırdı. 
8'ı fdn, laer Dlcleaee din19fcU.r U· 

.m... l,t bir &elir u)'&lldlnnıfts. Pa· 
Irat llltJA UklMda m dirin mUlalt tr 
... 11111 ..... • ....... lfadlll 
,..... llldafaa lllddertM .... pUact, 
taD .,.,. .... ,aa ......... .. 
._.., ... A.U.t da buadan cok 18dfade 
ediyorcla. 

Kattdn ı.......- · &ICe AUJOP 
9lldtmltL Om ............. ~ 
- - Jaattltll ... dllUleriDMD biri --.. ·'* .......... 1' 1 

AiabeJiabü: "Sert, tqkm n yükHk 
ibtirulı olmakla beraber, lllcenap, 
maifur, cömert n lhun 1eıc:1111 ..ıat 
canmı fedıd1n eairıemtyecek kadar 
ferqatli bir adam., diye vuıtıaııdırdı. 
Son IAllM!Dlarda Gnafinlbyı arp duy
duiu derin • VI bu HYaide babumın 

'-~ndiıine rakip ohıtu onu çileden ~kar· 
clıpu da Mklamadı. Pıkat kardefinin 
üç bin rubleye malik olmak için 1*>1· 
ımı öldilnlliP tdcliuına kartı flddetle 
mukabelt ederek böyle bir feyin ıal& 
varit olamıyacatmı ileri ıilrdil. h Uç 
bin nableyl keAcll ua mlruı AJlllll oı
M bile kan dallerık ilmik, batd pll• 
dea piye el• ılflrmll• plıpM'!ı alr 
belfmln yaJ*alı 11y1trdln dılUdlr. 
Dedi. Baba oıuı rlkablti IMleıaidne 
dair ... hig Ulpedl. Hatta buna IOnl• 

lan IUlllere ele cevap Yeremiyecelinl 
bildirdi. 11u.w•--· 

- ....,.,. .......... l1cllnll 
lllll "" 'I m1 wn 1111ar1: .... 

- ltftt, diyemlyeceibn- Daiaaa IOD 

dülllada mum bir lnınetiJS ona ım. 
dada yetlfecellne kanidim. Neteldm de 
öyle oldu. ÇDnktl baban &Jdilren o de
liJdit. 

Aliyop, bu IOft cilmleyi kendilinden 
ıımulmu bir fiddetle aöylemif, satonu 
çıalat111Jftı. Mildcleiumumf bı· ıeale mu
harebe boruıunu duymuf clnı bir at gi
bi tltredl. 

- Emin olunus ki, llzlerinizin lnan
.dılznu hakikate tercllman oldufundan 
ull 1Uphe etmiyorum. Talihals atabe
yinbe kafJJ bealedilfnis Mt'siyi de pek 
bakls buluyonım. Yalım fU ftl', ld alle
nla aartımda ıeçen fada haklanda ... 
velld Ud:lelerinis bafka phltlerin ifa· 
deleriyle taamas ediyor. Xardeflnllin 
m111unlytt1 nı blr dilet wamm ıu~.ı
ıuıu ~ Jranaatlerlnlli daha ya· 
Jmadan lrnnmak iltiyorus. 

All)'Ola tatlı " ,,...- ttmldDly
llı 

- .. lllt "-"" .......... 
~•ın'MMD•-..v•I 

- SUe 18re bu adam lmmli,UC,.
ldur. Peki ama clnl; Disin alabqinia 
delil. phat bir lwJkı11 delil de Ule 
SmerdiJakov oluyor? 

- Apbeylm yalan llylemu. Ondan 
ftlphe etmudim. YQsbden doğru tay
ledlliftl an•ı-.um. 

- Yalnız yUıUne bakarak mı buna 
hUkmetmittlniz? Baıka delilleriniz yo.
mu idi? 

- Hayır, batkı bir delilim yok. Za· 
ten ne IU.umu var bqka ldelilin ? •• 

- Ya esmer Briyakown ıuçulutu 
hakkında da bap. delllinb yok mu? 
Yine atabeJlnbln .asleri w ,urinOn 
i'adlliyle ml hfdaaetmltdnk .. 

- Evet. ODıdaa blfk acleHHm yoktur. 
l!Gc!dc:uammt daha futa mu etme· 

dl. All3 cpma Ullllell balkı adeta bllyU· 
lemlftl. Eamer J>l)!akoY balrkmda saten 
kunetH bir pyla dillerde doJapnap 
blflamlfb. AHJOlllliü llBsled de libin. 
1ercleJd 1na -- ...... ,.,.,...,. 
.. ....... Dl ...... llMll cMllu 

ll•u • ..,. ıut lıla) 
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Levazım Amirliği Satı nal:Ja 

Komisyonundan -----
Elli iki bin kilo karpuz, elli iki bin kilo kavun alınacaktır. 

Açık eksiltmesi 24 Temmuz 939 pazartesi günü saat 15.30 da 
Tophanede Levazım amirliği satınalma Ko. da yapılacaktır. Hep. 
sınin tahmin bedeli 4368 lira ilk teminatı 327 lira 60 kuruştur. 

Şartnamesı Ko. da görülür. isteklilerin kanuni vesikalarilc bera. 
~er belli saatte Ko. na gelmeleri. (58) (5001 > 

• • • 
1280 metre arka çantalık bez müteahhit nam ve hesabına 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19 Temmuz 939 çarşamb?ı 

günü saat 14,30 da Tophanede amirlik satınaJma komisyonun. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli beher metresi 190 kuruş ilk te. 
minatı 182 lira 40 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da gö. 
rülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (62) (5027) 

*** 
180 ton kunı ot alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19 Tem. 

muz 939 Çarşamba günü saat 15 de Tophanede amirlik satın. 
alma Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin kati teminatlarile bera. 
ber belli saatte Ko. na gelmeleri. (65) (5113) 

Cinsi 

Pantalon arka tokası 
Çelik kanca 
Sarı sabwi 

Haki bobin 
Siyah makara No. 8 

. . .. 
20,182 adet 

9,322 " 
2,717 " 

Saatli makara ,, 40 910 metrelik 

7,600 .. 
587 .. 

750 " 
100 " Siyah makara ,, 1 183 ,. 

Kol astarı 
Lavantin astar 
Siyah vatka 
Haki kurdela 

Ay Yıldız 

Şapka hava deliği siyah 

" .. " hi.ki 
.. tepe muşambası 
,. kenar meşini 
,. ,, mukavvuı 

.. tepe mikası 
,, bo~u 

Siperlik mika 
., mukavva 

Er sakandırak düğmesi 
Subay " ,. 
Talebe •• " 
f akandırak kayııı hlkl 

.. ., lAcivert 

1,000 metre 
474 " 

1,000 adet 
1,362 metre 

5,892 adet 

10,800 " 
7,000 ,, 

312 .. 
5,200 " 
5,548 " 
5,684 .. 
4,771 ,, 
5,494 H 

5,465 •• 

3,748 ,. 
700 .. 

5,400 ,. 
2,9M ., 
2,700 ,. 

Parafin 400 kilo 
\.ra ipliği •oo ,. 

Eksiltme saati 

10,30 

11 

11,30 

13,30 

14 

14,30 

~1ukavva 78 X 100 1,500 adet 15 

Dikimevleri ihtiyacı için yukanda yazılı malzeme 25-7-939 
Salı günü hizalarmda yazılı saattlerde Tophanede amirlik Satın. 
alma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin kat'i te. 
minat ve kanuni vesikalarile beraber belli saatlerde komisyona 
gelmeleri. (82) (5314) 

••• 
66231 adet sakandırak kaYI§ı ve 80483 adet sakandırak düğ. 

mesi müteahhit nam ve hesabına alınacaktır. Açık eksiltmesi 2-8 
-939 Çarşamba günü saat 14 de iınirlik satm alma Ko. da ya. 
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 5790 lira 59 kuruş ilk teminatı 
434 lira 29·kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da göriilebilir. 
lateklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gel. 
meleri. (84) (5316) 

••• 
721,000 kilo tutueturma odunu almacaktır. Kapalı zarfla ek. 

siltmesi 2-8-939 Çarşamba günü saat 15 de Tophanede imir. 

Yozgat Valiliğinden: 
ı - 939 bütçesine mevzu tahailat dahilinde yapılaj!ak 

(13739) lira 82 kuruş keşif tutarlı Sorgun ilk okulunun i.lrJnci kIS
mı kapalı zarf usulile ve bir ay müddetle ekıiltmeye çıkar.ılmıştır. 

2 - Bu işe ait şartname ve ~vrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelename projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi, 
F - Keşif hulasası ve tahlili fait, 
G - Proje. 

3 - İstekliler bu evrakları villlyet daimi encümeninde her 
gün görebilirler. Ve müracaat ederek bedelsiz isteyebilirler. 

4 - Eksiltme 10-8-939 Perşembe günü !aat 14 de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 'O 7.5 hesabile 
(1039) lira 49 kuruş muvakkat teminatını vermeleri ve ihale gü. 
nünden en az 8 gün evvelki tarihle Vilayet Nafıa Müdürlüğüne 
müracaat etmek suretile bu işe mahsus müteahh:Uik vesikalarını 
istihsal ve ibraz etmeleri meşruttur. 

6 - Teklif mektuplan ihale saatinden bir saat evveline ka. 
dar Encümene getırilerek eksiltme komisyon reisliğine verilmesi 
lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (5259) 

O eniz Levazım amirliği i 1an1 a r1 

1 - Tahmin edilen bedeli 1777 lira 08 kuruş olan 1200 kilo 
tire çorap ipliği 20 Temmuz 939 tarihine rastlayan perıembe gü. 
nü saat 14 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - llk teminatı 132 lira 28 kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı veıikalarla bir. 
likte belli gün ve satte Kasımpqada bulunan komisyona mil
racaatlan. (4870) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
İdaremiz teftiş heyeti kadroeunda münhal bulunan 80 - 70 -

55 _ 45 ve 40 Ura maaşlı baş müfettişlik ve müfettişliklere halen 
devlet hizmetinde müstahdem Hukuk, mülkiye, yüksek ticaret 
ve iktısat mekteplerinden birinden mezun ve fiili askerlik biz. 
metlerini ifa etmiş olanlardan müfettişlik vazifesini ifa edebile. 
cek tecrübe ve malfunata sahip sicil ve sıhhi vaziyetleri müaait 
talipler alınacaktır. 

Taliplerin dilekçelerile fotoğraflan ilişik mufassal tercümei 
hallerini temmuz 939 nihayetine kadar P. T. T. Umumi müdür. 
lüğüne göndermeleri ve haklarında yapılacak tetkikata esas ol
mak üzere halen çalışmakta oldukları vazüede aldıkları maq 
miktarile sicil numaralarını dilekçelerinde zikretmeleri lazım. 
dır. (2723) (4832) 
d ' 2 = -! t R .. ] '(' ' psp ' 203 

lik satın alma Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tihmin bedeli 6849 
lira 50 kuruş ilk teminatı 513 lira 71 kuruştur. ~artnamesi Ko. 
da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (83) (5315) 

••• 
Pangaltıda Yedek Subay okulunda mevcut 63 kalem kaput 

ceket, pantolon, fotin veaair eıya 2S-7-939 cuma günü saat 
14,30 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satmalma komis. 
yonunda pazarlıkla satılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 2562 li. 
ra 70 kuruş kati teminatı 384 lira. 45 kuruştur. Taliplerin 63 ka. 
lem eşyanın mahallinde göriildilğüne dair okuldan vesika alma. 
lan şarttır. İsteklilerin vesaikle belli saatte komisyona gelme. 
leri. (80) (5312) 

• •• 
Pa.ngaltıda Yedek Subay okulunda mevcut eskiye ayrılan 

1,110 çift kundura ve 5 çift terlik 2S-7-939 cuma günü saat 14 
de Tophanede latanbul levazım lmirliği satmalma komisyonun. 
da. pazarlıkla satılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 276 lira kati 
teminatı 41 lira 40 kuruştur. Taliplerin fotinleri mahallinde gör • 
düklerine dair okuldan vesika almaları şartbr. lateklilerin iateni. 
len vesaikle belli saatte komisyona gelmeleri. (81) (5313) 

"Arpacık,. veya .. Kıska,, tabir edilen 80ğan .toh::! 
1939 tarihinden itibaren D. D/9 numaralı tarif~Ul 
nakliyatına mahsus (2) nci zeyline ithal edilmiftir. vdf 
lı~t için istasyonlara müracaat edilmesi. (3097) (521'1) -----

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 
ı - Ankara radyo DiffUzyon istasyon ve StUdyol11 

tihanla 80 ili. 100 lira ücretle makinist ve 125 ili ı:SO 
le bqmakinist alınacaktır. 

2 - Taliplerin liaelerin fen kıımından veya en as 
teplerinin elektrik kıımmdan mezun olmaları Vt} 

isteyenlerin ayrıca elektrik tesisitmda bilfiil asgari bet 
lışmış bulunmaları llzımdır. 

3 - Müracaatlar istida ile ve niha~et 31 TemınUS 
na kadar lstanbulda P. T. T. mildUrlüğUne, Ankatadl 
umumi mildilrlilğilne yapılacaktır. 

lstidalarla birlikte qağıda yazılı veıikalarm v 
zımdır: 

A - Nüfuı hüviyet cüzdanı, 
B - Diploma, 
C - Sıhhat raporu. 
D - İyi hal ki.ğıdı, 
E - Bonservis, 
F - Bqmakinistlik isteyenler için elektrik 

da bilfiil beıt aene çalı3m13 bulunduklarına dair vesika. 
4 - İmtihan. lstanbul ve Ankarada üç ağustos 939 

yapılacak ve kazananlara lstanbulda iseler Ankaraya 
met harcırahı verilecektir. (2980) (3136) 

Yozgat Valiliğinden : 
1 - 939 bütçesine mevzu tahsisat dahilinde yapıla~ 

lira 63 kuruş keşif tutarlı Boğazlıyan ilk okulu inşaa 
kısmı kapalı zarf usulile ve bir ay müddetle ekıiltm•,. 
m11tır: 

2 - Bu işe ait p.rtname ve evkark şunlardır: 
fi. - Ekailtme prtnamesi, 
B - Mukavelename projeai, 
C - Bayındırlık itleri genel tartnamesi, 

D - Yapt i§leri umumi ve fenni p.rtnamesi, 
F - Ke3if hulasası tahlili fiat cetveli, 
G - Proje, 

3 - lıtekliler bu evraklan viliyet daimi encU 
gün görebilirler. Ve müracaat ederek bedelaiz iateyebi 

4 - Eksiltme 108 839 pereeır.be günü saat on 
il.yet daimi encilmeninde ~pılacaktır. 

n - Wetttmfte ilH'b1116d t~in tateklilerin % 7.5 
1317 Ura 35 lturuf muvakkat teminatını vermeleri ve 
dürlilğüne müracaat etmek auretile bu ile mahsus mU 
vesikalarını istiluıal ve ibraz etmeleri meınıttur. 

6 - Teklif mektupları ihale saatinden bir ıaat e 
dar Encümene getirilerek ekıiltme komiıyona reisli 
mesi llzımdır. Poetada olan gecikmeler kabul edilmez. < 

U§ak SulA Hukuk Mahkeme&inden: 

U§ağın Aybey mahallesinden Mustafa oğlu sabık S 
muru lamail Hakkı Yurdakul tarafından Gemlik Umurblf 
den Kadir oğlu Mustafa Yılmaz aleyhine açılan alacak d' 
görülmekte olan muhakemesinde müddeialeyhin ikanıe 
bul bulunduğundan mahkemece ilanen tebliğat h:ruın& 
rilerek muhakemesi 28-7-939 Cuma günü saat 9 a talik 
olduğundan mezkur gün ve saatte müddeialeyhin mahk 
zır bulunması ilan olunur. (5285) 

Umum neşriyatı idare eden: 
HAKKI TARIK US 

kadar uşağın lda aleyhineydi. Gerçi A
liyoşa, açık bir şey söylememiş, delilli 
bir ithamda bulunmamııtı, fakat onun 
müessir hali herkese pek dokanmııtı. 

rum, ki vurduğu yer yüreğinin üstü 
değil, daha yukarısı, koltuğunun altı 

idi. O, bin be§ yüz rublenin l:likili oldu
ğu yere vuruyormuş meğer. 

bunu söylemedim ppyorum. Evet, bin 
beş yüz rublenin Uatüne vuruyordu. it
te bundan dolayıdır, ki Makrokide ken
disini yakaladıkları zaman: "Dünyada 
yaptığım hareketl:rin idiıi b\ll:lur !,. 
diye bağırmıştı. Çünkü bu hareketle 
ruhunu hırsızlıkla bulaıtırdığını anlı • 
yordu. Ah, bilseniz bu borç, onu ne de
rin bir azap içinde bırakmıttı. 

olarak evvelce de Dimitrinin üıtünde 

bulunduğunu iıbat ediyordu... Zavallı 

Mitya Makroi de bar bar bağırarak bu 
paranın kendine ait olduğunu söylemi§, 
fakat kimıeyi inandıramamııtı. 

- Beni rFddettiii dakikl1' 
onun nipnlısı idim. 

Demekten çekinmedi. 
selesine ıelince de : ctlfl"ı 

Bu srrada Fetiyekoviç ona: 
- Ağabeyiniz, size babasından nef

retini ve onu öldürmekten korktuğunu 
ne zaman söyledi? Cinayet ak§Clmı mı, 
daha önce mi? 

Diye sordu. Aliyoşa, içinde bir hatıra 
uyanmıı gibi titredi: 

- Şimdi, evvelce manaSiru anlıya -
madığım halde, artık ansızın zihnimde 
aydınlanan bir şey hatırladım. Büsbü -
tün unutmuştum bunu. 

Dedi ve manastıra döndüğü akşam 

agaç altında Dimitriye nasıl rastladı · 
gını, onun heyecanla göğsüne vurarak: 
.. Aliyo§Cl, burada, işte burada namusu
mu kurtaracak çareyi taııyorum !;, de -
digini, hem bunu birçok kereler tekra•
ladığını anlattı: 

Sonra: 
- Ben, ilkin bu vurduğu yere ha • 

kıp aldar.arak, kendisini kurtaracak şe
yin kalbi olduğunu, ondan ,medet um -
duğunu sanmıştım. Ona dayanarak var
lıgını tehdit eden ve bana bile itiraftan 
c:ckindiği ağır ve iğrenç bir utançtan 
l~urtul:nak azminde olduğunu zannet -
miştim. Doğrusunu isterseniz, babamı. 
• kl9 1 E! ' ~ak bir fena· 
tı• ,apaeıfına hOkmetmittim. Göğsüne 
vuruyordu, blhl cndan ötürü aklıma 

...,clmişti. Ama şimdi pek iyi batırlıyo-

Mitya yine ansızın atıldı: 
- Tastamam Aliyoşa, keseye vuru

yordum. 
Avukat, ona sakin olması için yal _ 

vardı. Sonra tekrar Aliyoşaya döndü. 
Delikanlı için.de birdenbire yanan bir 
ışıkla yeniden o akJama dönmüı gibi 
düşünüyor ve Dimitrinin parayı Kate · 
rinara vererek borcunun yansından 

kurtulmak istediğini tahmin ediyor. Fa
kat ağabeysinin bu para ile, eğer ra.u 
olursa, Groşinikayı alıp gitmek gibi bir 
fikri de vardı. . 

- Evet artık hiç şüphem yok. Kar
detim, oraya vururken: ''Ayıbımın ya -
rısını sileceğim!,, diyordu. Bunu belki 
on defa tekrarlamıştı. Fakat uğurs'!lz 

tesadüfler, biraz da kendi kararıuzlıgı 

bu parayı iadeye mani olmuştu. 
Fetiyekoviç: 
- Koltuğunun altına vurdugunu ha. 

tırlıyor musunuz? Hiç şüpheniz yok 
mu? 

Diye sordu. 
- Pek kati olarak hatırlıyorum. Çün 

kü kendi kendime de ''niçin o kadar 
yukarıya vuruyor? Kalp daha apiJda
dır !,, demittim. Fakat bu fikir bana o 
vakıt manasız göründü ve daha fazla 
durmadım üstünde... Ancak şimdi ha -
tırlıyorum. NaBil oldu da daha evvelce 

Sözün burasında işe müddeiumumi 
de karışarak : rt 

- Vurduğu yeri iyice hatırlıyor mu
sunuz? Elinin hareketinde bir yeri cöı
ter:liğine kati yen en\in misiniz? Belki 
o gelişigüzel yumruğunu vuruyordu. 
-·Hayır, hayır yumruğile delil, par

mağiyle gösteriyordu. Pek açıktı bu i. 
pret. Nasıl oldu da unuttum bunu b=n 
timdiye kadar. 

Reis, Mityaya bu şahadet hakkın.da 
ne diyeceğini sordu. Zavallı genç: 

- Evet, dedi; o menhuı bin beı yüz 
rubleyi gösteriyordum. Hayatımda bwı
dan feci bir ablak lekem yoktur .. Bir ay 
üstümde taııdnn. Hep tamamlar da sa
hibine iade ederim diye.. Vermedim. 
Adi bir hır11z gibi hareket ettim. Kah
rediyor bu adilik beni... En fenaaı ıu, 
ki işin buraya varacatını ben evvelden 
de bildiğim halde bir türlü kendhı•i tu
tamadım. iyi bildin, teıekkür ederim 
Aliyop. 

Aliyoşanın ifa.dui burada bitti. Fa • 
kat bu ifade hiç umulmaz bir zamar.•Ja 
bin bC§ yüz rublenin bir kilmeye delil 

Aliyoıa, Dimitriye verdiği bu yeni 
akıştan ıdolayı pek seviniyordu. Yüzü 
kıpkırmızı, gösterilen yere otururken 
hala içinden : 

- Nasıl oldu da unuttum bunu? .. 
NaBII ıimdiye kadar hiç hatırlamadım! 
Vah! vah! diye söyleniyordu. 

Aliyopdan tonra, Katerin lvanovna 
dinlenildi. Onun mahkeme aalonuna ci
rişi ortalığı merak ve heyecan içinde 
bırakmıştı. Ka:lınlar, cözlUklerini dU -
zelttiler, erkekler kıpırdadılar. Hattı 

içlerinden butları daha iyi ctirmek için 
yerlerinden bile lralkıttılar . 

Görenlerin dediklerine bakılırsa, lli
tiya da onun &iritinı ıördüiü vakıt bem 
beyaz kesilecek ka.dar pddetli bir heye
cana uğramııtı. 

Tepe::len tımata kadar siyahlar ci • 
yen taze, zarif fakat adeta mahcup ve 
mütereddit adımlarla heyete yaldaıtı. 

Yüzü hiçbir heyecaıı eseri ıCS.termiyor. 
}',alnız kara ıözleri bit karar alevlle 
parlıycrdu. Pek ıüzelcJt. Alaenkli •e tat· 
1ı fakat sakin bir weile konquyorc1u. 
Bu sükun. belkide iı'adl bir 19ycti. 

Reis, aanlri iililtilf bir tele dehn • 
maktan korkuyorınU4 ıibi o.-ıa bUyUk 
bir yıımupkhkla tormap bafladr: 

Katerln lvanovna daha ilk C!atiuda: 

- Ben, ona bu parayı h CI 
derıin diye vermemiıtim. Sıkd' 
olduğunu biliyordum. Mo. 
rabalarıma bir ay sonra da C 
lirdi. Bu para meselesini içiıl1 

decek ne vardı bilmem. Bot-' 
müf. 

Cevabını verdi. Sonra: 
- Bu paray'ı na11l olsa, 

alacalı hissesiyle ödeyecetid' 
duft\. Onun ıerefii bir addi 
daima inanmıpmdır. Hele 
pek titizdir. Uıtilne ten _ 1r_ .. lf 
Babasmdan Uç bin ruble ~· 
Bunu elde edecetini umu~ 
birçok kereler bundan baht 
basından bu miktarda ataeall 
ve bu yüzden çekiıtiklerinİ 
Ama benim yanımda hiçbir 
metliye karp herbanci bir t 
lunmaclı. Eter ıu adi para ".&il 
ötürü bu kadar utırap çeııd~ 
ıeydi, her halde -onu kolayca 
ctecelr ve ıdal-1anna • 
cektim. Fakat cebnedi. Bd 
de onu ptlrabDecek bir 
iilclim. Hım t• nt, ki btl 
ona •Japlamaia bölmD 
ben de btr ramanlar onclO 
ıını almıı ve ne vakıt öd•~ 
&ilmeCfen almıttım. ( Ar'litıll'. 


