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bugün bayram yapıyo 
mesut hepimize kutlu •• gun olsun 

6 ............................................ ~ 
ı Hatay burün anavatana iltihakını kutluyor. Fakat yalnız 
ı Hatay değil, bütün vatan ve millet hep beraber bugün bay. 
'.· .. ram yapıyoruz. 
i Kırk asırlık Türk Halayın Anavatana avdeti fıkri, kafa. 
: sında her gün yeni bir harika doğan Atatürkün biran evvel 

hakikat olmasına çalı,tığı yüksek dü,üncelerinden biriydi. Bu 
: dütünce en sadık mesai arkadatı Cumhurreisimiz ismet lnönü r ... · tbarafmdan bugün bilfiil tahakkuk ettirilmit bulunkuyor. Bize 
1 ugünü hazırlayan Atatürklü. Hatayı Anavatana avU§turan 

1
. da Milli Şefimiz oldu. Kutlanan bayram Hataya, bize, hepi. • 
: mize ve Anavatana kutlu olsun! (Diğer yazılar 7 incide) i 
•m:ımııı ı ıııı::::uıııııı=:==ıımımıııııı:::ı:ııı: :ııı:ıı::ıı::ıı:ı:ı:ııı::ııııı:ııııım:tl 

Hatayı anavatana kavu·şturan ismet lnönU ~günleri hazırlıyan Atatürk 
~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

analı haberler D • • k l t ~e hadiseler anzıgın ayı sız ve şar sız 
t -zan: ASIM US Al • d • ı~ 
~~,.,~:f~~~=~~:t manyaya ıa esı azımmış 
)~t lıt ~~ azlıklannm muhtarİ
~~ .. e •klerine dair bir haber y 
~e 'N'°nra Macaristan Hari- a r 1 meselesinin ne zaman 

malumat vermiyorlar 
ve ne 

Fransadaki 
ecnebiler 

Askere allnacak 
Parls, 22 (A.A.) - Reisicum

hur, Fransnda mukim ecnebile

rin nUfuslnrının tahririne ve 
bunların asker olarak istihdam· 
lurma müteallik bir kararname 

l\.,~-.ı,tıazın Kont Czacki'nin 
~ ile . bu haberi teyit etti. 
~ -~ınden gelen telgraflar 
~lJc· nyanın Danzig hak
~~e~ .taleplerinden asla vaz
ti ~ bll .1t olmakla beraber yal-

resmi Alman mahafili Danzig 
şekilde halled i leceğine dair 

Berlin, 22 (A.A.) - Yanı lihane bir tarzda elde etmek ar- ı etmektedirler. 
meller beslememekte ve bir lm7alamıştır. Bu kararnameye 

resmi Alman mahafili, Danfig zuıunda bulunduğunu beyan Almanya, mutaarrızane 
meselesinin serbest şehrin k.a- 1 
yıt ve şartsız olarak ve herhan 
gi muvakkat bir tesviye sureti~ 
ne müracaat edilmeksizin Al 
m:ınyaya iadesi suretile halle
dilme~i lazım olduğunu, yalnı, 
Alı mnyanm bu neticeyi mus-

~~h. 
1!ten dolayı bir harbe "CCev• • 

lh .. - bir ~.nı, Danzig'in mut-
.;"l'al' 1rlin sulh yolu ile Al-

ı 1'1,~ avllet edeceğini res
~i~. lara atfen bildirdi. 
b~'! 'l'rı 12İ:n zahirde birbirin. 
~'ll(llle a 0 hu iki haber ve 
~ı-dıt. Ji~•ın~~ bir münasebet 
~tı rııuu nıunaaebeti görmek 
~trlerindaka Berlindeki Nazi 
t it ltlirrı en kendilerine gizli 

İngiltere - Amerika 
Avrupa sulhunun 

temel taşıd ır 
tldiiirıi adt .. gi_~i! olmak luon. 
~ Ufunnı k kAf r Londra, 22 (A.A.) - B. Al 

~f~tı Utn
0

Ldur ki, e rev~z~!: 1;~- hur Hendcrson. Wordsley - Staf 
),,.l~n. Macaristan Orta fordshirc'dc söylemiş olduğu 
I l'l .. ~ ~ tınıdiye kadar Ber- bir ııutu kta şiiylc elemiştir: 
<b~ Oına nıih · · A İngiltere ile Am~rlka, Avru 

& .. -lldıtıı . vennın yegane 
.. ~ ... c; § bır kuvveti olarak ııa sulhu sisteminin temel ta~la 

~~i ~ft(ordu. Macar hükfı- rıdırlar. 
t 'il ~t-e1er. _Almanyuıru tat- 1ngilizlcrlc So,·yctıcrin teşri 
'l!ıı... .., ı< ırı · k l·I n1esalsl lllzumundnn bnhs(-• ~ey· · :ı- n mum ün olan · 
t tı" b~ Yaptı. Alnıan azlıkla. den lıntlıı. ~ro ko,·a miiz.ıl.<' r 

ır çok husuai haklar ve lcriııiıı yakında ncticeleııcccğı U 
O>ı:ı•ııını to ı111rıulıı) rnlrlini izhar ctmlşlri. 

• 

(Bugiin aokuzuncu sayfaln"lidd oh--uyuttuz.) 

e. harbe sebebiyet vermek arzu- nazaran Fransada iltica hak-
sunda bulunmamaktadır. kındnn müstefit olan bUtUn cc-

Bu mahafil, DanziiJn Al
:nanyaya ne suretle rücu ede
ceği ve bu i~in hangi tarihte 
yapılacağı hakkında birgüna 
malumat vermemektedirler. 

Aynı mahafil sadece mesele
nin ilanihaye talik edilemiyece-
ğini, ancak, birkaç ay İntizara 
tahammiilü olduğunu beyan 

etmektedir. 

Almanlar, Fedakarlıktan 
imtina Ediyorlar 

Paris, 22 (A.A.) - iyi ma
lumat almakta olan mahafil. 
Almanyamn Münih hakkmda
kı beyanatına büyük bir ehem-
nuyet atfetmektedirler. · 

Ru mahafil diyor ki: 

nebi siyasi mUltccllcr askeri hiz

mette bulunmağa mecbur tutu
lacaklardır . 

Bu mükellefiyet, kendilerlnı 
si} asi m Uıtecl addctmcdiklcrln
dcn dolayı iltica hakkından isti· 

Cnde niyetinde bulunmıyan ec
neb!IC'r<' şamil değildir, fakat bu 

csnnb!ler Fransa hUkümcU ta 
rnfın~.ın, dilediği zaman, hudut 

harici C'dilmck tehlikesine ma 
ruzdurlar Ye zikri geçen iltlc 
hakk1 ile hic bir Ye<'hlle içtimı 

<.'dl'mezl<'r. Bu kararnam<' 
1' .. raıısııda Ye Cezai rdc der ha ı 
tatbik edilecektir. 

Gene hunn mUmasil başka lıl 
kararname, yakında \sdar edil 
cek ve Frnnsamn safr müstcnı 
lek<'lerlnde mel'iy~t nıcYldi 

"Almanya, eski usullerinden ıwna<·aktır. 

(lJwıımı 10 ıuıcıulu) 
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İdani hükümlerinin aleni 
infazı doğru mudur ? 

Tabibiadli Enver Karamn fikri Gümrük komisyoncuları Köy mekteplerinin 
inşaatına başlanıyor öldüreni öldürmeli 

ve teşhir etmeli 
inhisarlar Vekilini ziyaretle 

dileklerde bulundular 
bazı 

Mektep yerlerini tesbit etme~e , 
Birkaç gün evvel bir idam mahkumu Sultanahmet meyda

nında binlerce kişinin gözleri önünde asılarak ölilm cezası yeri
ne getirildi. 

Bu adam beşeriyete muzır bir unsur idi, yokedilmesi liı. -
zımdı. Hatta belki de uzun uzun dtl§ün.erek, ta&arlıyarak, kıy. 
dığı iki masum cana mukabil, pis canını vermekle dahi işlediği 
suçun cezasını ödemiş sayılamazdı. 

Manifaturacılar da bir 
heyet gönderdi 

giden heyet şehrimize döndLI 
Şile köylerinde yapılacak ye-ı olmak Uzere ,·UAyet de 

nl köy mekteplerinin lnşaatile yardımda bulunacaktır. 
mcşg"ul olmak Uzere Vallllk ta- Bundan başka köylerde 
rafından belediye mimarı Şem~ ni yapılacak mekteplerlll 
eettln memur edllmlıştlr. rint tetıbll •Uiielı U.eu ııid Şuphesiz, Türkiye Cumhuriyet hUkGmetinin kanunları çok 

müşfik, çok rahim ve yUide yllZ ldildlr. Hatta idamda en az 
acı çekilen u.sulU kabul etmiştir. Fakat bir prtla: Aleni olarak. 

GUmrük ve lnhtııarhlr Vek111 reot>ğlnl Ye alınması lbımgeltrn 
Rııtr Karadeniz dUn de gUmrUk ellbli"lerl derhal aldıracağlnı 

başın uau ı·lllğtl ndll meı,gu 1 ol- \•aadetm ıett r. 
Bay Şemsettin bugUn Şileye yet BUlvrinlti Yıpafca, .AM 

giderek inşaat 1$lerl etratıntıa ktlylerln • Çatalclıun ~ 
Cumhuriyet adliyemiz bu suretle çok temiz bir ideale var

mak niyetindedir. Yapılan f enalıklann cezalarını, feci lkibet· 
lerini halka göstererek ibret alma.tını ve böyle bir harekete 
sapmak Uzere bulunanlar varsa bunların va.rceçmesinl istemek
tedir. 

muştur. Raif Karadeniz bugUn Ege 
ÖAleye doğru 1Jllmrük ko- ,·apuruyla lzmlro hareket eıle 

mUıyımculan namına bir hcyt3t cek, birkaç gUn sonra tekrar 
Vekili 21yaret etmiş, muhtel!r şehrimize dönecektir. 

tetkikler yapacaktır. Deykoı Bt!ymen, Alatun, YenlctUı 
ve diğer klJylerde yapılrna.aına yUk Kllı9lı, BlnellU kötl•--·· 

itler Uzerlnde dileklerde bulun. 

FAKAT: muşlardır. Bilhassa gUmrllk 

Acaba bu nefeı almak hakluııı kendi kendlne kaybeden 
mahkfunlann, nefeıtııin keıilme.tl lihnealtıi halka 161termeje 
hakkımız var mıdır? Acaba bu .hareket bir ibreti mUe.11lre ola
bilir mi? yoksa birçoklarının ileriye ıUrdUjU gi&I bu, kurunu
vustai bir hareket midir; ibret olmak ıöyle dunun aadece, bir 
korku ve hatyet mi uyan<hrmaktadir?. 

komisyonculuğu kanununun b1r 
an e'·vel ı;:ıkarılmasını ve bazı 

kimselerin sahte hüviyetlerle 
gümrüklerde iş ynpmasının me
ncdllmesinl istemişlerdir. Ko
nılsyoncnların söylediğine göre, 
bu Hhtekltlar ıon zamanlarda 
_çojalmı' ve hakiki kott11ıyon· 
culara bUtUk ıarırlar nrmete 
ııa,ıamtflardır. 

Birçok memlekeUer idamı akmt olarak icradan l'ılfeçlnlt
ler, bazdan da ölUın oetıUtttı tamamen lialdl!'atalt yetine mü
ebbet hapis koymUflardır. 

Bizim memleketlmt.ıe de lüiii celilı ltaldtnlabfltr veya L 

leni olmaktan çılianlabiJlr ml? Yokaa blmm l~lmal hayatmıız 
için gim8iki kanunumuz yerifide mldlt? 

OUtnrUk könıl17oncutarından 
sonra manifatura tUccarıar1 

namına da bir be7et Vekili zi
yaret etmiştir. Bunlar da blrooır 
manifatura eıraaının ıerbeat it
hal rejimine göre mUekUlAtla 
kartılaştıJını ve bu 1Uzden 
memlekete lthal edllemedlllnl 
blldlrml$1er, bur temennilerde 
bulunmuşlardır. 

BUtün btiiılan ariaya lroymalt, mUiıenerteflmlı Ye bllha.t
sa adliyecilerliiılı araamda bir mUnakqa mevzuu yapmak fik
riyle bir anket açma.fa karar verdik. SUilliiflmlS lrıaaC& töyle 
hulasa edilebilir: 

- MemleketJmime tliiidJye kadir 7apılagelen aleni ftlUm 
cezası, acaba. titefillen netıcetı clofüttiror mu? 

Aleni yapıltiıal! 8lice döfrtı müdur? İ4iiri Celaimm mu -
ebbet hapee tahvili ile kaldıttlmaaı fikrinde mlıltılı? Yoksa 
ıdamm yapılmuı, f alrat ancu matbıiit vuıüaiıe ilAnını mı 
tercih ediyonnmUI? H 

Anketi ilk olaliM W _.. _, 
u.~;- mUmimi muayene eden ve 

cblayetletüı ne jibl ıebepler tali-
mde. vuku& lel4llhü Ye Qaill &o 

nüne geçlleblleeelbıl blJen, iet • 
kile eden tabibi adllleitiim JDıı • 
ver !Karanla Sllih Hqlm iıtallL 
da yapmafa karar Wtdlöl. Dıveır 
Karanın cevabı fOYİedlr: 

- Bill tereddüt altyliyeblll • 
rim, ki, kanunun bUtlliı. müey • 

tt,..,~·idelerinlı içtimai baflan ve •· 
bıtai maiıla litivvetletlill hiçe 1&

yarak, yalnız arzusunu yerine 
getirmek maksadile ve evvelden 
her şeyi göze alarak adam öldü -
reni öldürmeli ve cezadan mak -
sat da ibret içinse pekili teehlr 

elidir. 
Neden müstahak olduğu ceza

yı görene acınıyoruz da; anasız, 
babasız, kocasız evlatsız kalan; 
yetimler, dullar, babalar ve ni • 
hayet memleketin umumi halkı 

ve evladı düşü:ıillmüyor? 
Yirmi seneden fazla olarak i

fa ettiğim şu vazife dolayısile 
temas veya muayene ettiğim ka
tillerin birçoğunda hadisenin nıh
lan Ü7.erine yaptığı tesir ve ak
süllmeli öğrenmek için maktu -
IUn, ölmediğini söylerim. Hemen 
hepsinden aşağı yukan §Öyle ce
vap alının: 

- Hele bir şuradan kurtula -
yım. Elbette o::ıun canını bu se. 
fer cehenneme yollarım.,, 

Fiilinden pişman olanı iee pek 
az gördUm. 

İşte nıhan bu kadar mUtered
di ve redaete müstait, zalim o • 
lan şa.hsm gideceği yer hiç şüp
hesiz darağacıdır ve emsallerine 
müessir bir ibret olmak için de 
teşhiri şart görtiyorum. 

Yapacağı fiilin projesini ha -
zırlamak ile meşgul bazı kcsanm 
bir idam infazmı okudukları za
man, ellerinin titriyerek karar -
larında tereddüt h!Bıl olduğuna 
ve hele şekli infazı, sehpayı re'ye 
layn görenlerin ise aleti katille
rini atarak fikirlerinden vazgeç. 
tiklerine eminim. 
ilamın w te.ttıtrtn a1eytıfııde 

tralr.uıc felııeteler ''eya yaldızlı 
kehmelerle sUslenmiş bazı maka
leleri okudum. Bunu yazanları 

Ta'bibiadli Enver Karan 

ya hakiki hayat sahnesinden ve 
icabatmdan uzakta kalmış, ya -
hut bazı zayıf hisli, safdillerin 
zevklerini okşamak için hareket 
etmiş insanlar olduğuna kaniim. 

Velhasıl .. bir yanağına tokat 
vururlarsa, öteki yanağını çe -
vir,, asrı pek geride kalmıştır. 

Vekil bu dilekler! tetkik etti-

Oaimt çocuk bahoı 
leri ve kamp yerleri 

Bu hususta tetkikler 
yapılıyor 

İstanbul vilAyet yaz tatilinde 
açılacak çocuk bahçelerinden 
ve kamplarından daha çok is
tifade edebilmek, aynı zaman
da yapılan masrarıarın mUhim 
bir kuımından da tasarruf et
mek maksndlyle daimt kamp ve 
çocuk bahçaları tesis edecektir. 
Kamp bahçeleri ve binaları için 
uygun yerler aranmaktadır. 

Şimdiye kadar bulunan bina. 
lar Ye yerler hakkında tetkikler 
yapılmasına başlanılmıştır. . 

Knmplarm yerleri Erenköy 
ve Adalar cihetinde olacaktır. 

Yerli mallar sergisi 
Sergide Hatay mamuli.b 

da teşhir edilecek 
Bilakis kısasın hayat verece -

ğine emin olarak öldüreni öldür
meli ve öldürüldüğünti de emsali
ne bilfiil göstermelidir, fikrin • 

On birinci yeril mallar sergi· 
ıi hazırlıklarına devam edilmek
tedir. İstanbul valisi ve sergi ko

Nihat ŞAZ! mite reisi J .. fltri Kırdar sah günU 
deyim .. , 

-------- ---- sergiyi ziyaret ederek hazırlrk-
Satie tahkikatı ları tetkik edecektir. Bu suret-

Du R fi M le sergide açılma.dan bir gUn ev-n au anyas vel her türlU hazırhkt~r bitmiş 

d• 1 d• olacaktır. 
ın en 1 Hatay valisi ŞUkrU Sökmen 

• • Süerdcn gelen bir telgrafta lla-
Yusuf Zıyanın tahlıye tay iktrsat mtlşaviri Celttlln rl

cnlebi tekrar reddedildi. yasetındekl bir heyetin yerli 
Bazı noktalar hakkmda Satye mallar sergisine lştlril.k etmek 

yolsuzluğu tahkikatını genişle - Uzere 1stanbula hareket ettiği 
ten dördüncü sorgu hakimliği, bildirilmektedir. Heyetin bcra
dün Devlet Limanlar Umum Mü- berinde sergide teşhir edilmek 
dürü Raufi Manyası çağırarak Uzere Hatay mamulA.tı bulun
şahit olarak dinlemiştir. Bun - maktadır. On birinci yerli mal
dan başka tahliye edilen mev - lıır sergisinde Hatay pavyonu 1-
kuflardan lsmail Isa Caniş de çin iyi bir yer ayrılmıştır. 
çağırılmq, yeniden üadesi alm- Maarif Vckft.lcti neşriyat mü-
mıştır. dUrU Faik Reşit On birinci yerli 
Diğer taraftan Yusuf Ziya ö. mallar sergisindeki ktapl sergi

niş yeniden tahliye talebinde bu- si hazırlıklarını tetkik etmek i
lunmuş ve ne kadar kefalet is - ,;in bir iki güne ka:dar şehrimize 
tenirse vermeğe hazır olduğunu gelecektir. 
bildirmiştir. F.alk Reşit Maarif Vekili na-

Fakat sorgu hAkimllği maz - nıına kitap sergisinin kUşat tö
nunun talebini yine reddetmiştir. reninde bulunacaktır. 

karar verilen köy mektepleri mektep rerlerlnl katatllf 
binalarının inşaatında 7ardım tır. 

Lozanın yıldönUmU 

Yarın üniversitede ve Halkevlırin· 
da merasim yapılacak 

Lozs.n banfıtıtn yıldönUmU mUna.aebetlle yann Onlvetlile 
konferans salonunda ve muhtelif kazalarda.ki halkeverinde me
rasim yapılacaktır. Bu mUnasebetle gerek Oniverstte ve ıereliae 
Halkevi birer kutlama programı tertip etmiılerdir. 

Üniversitenin hazırladığı programa göre, meruime öfle -
den sonra saat tam 15,30 da baılanacaktır. İlk açıltı nutkunu 
Profeiör Cemil Bilsel verecektir. Bundan sonra sıra.sile Doçent 
Yavuz Abadan, talebeden Meaerret SUkliti, Bedrettin, U.rrtan 
Kutlay söz söyllyeceklerdfr. 

Jtalkevlerinde de geee ve ılindüz merasim yapılacak, tam
ın ve muSikl kollan tarafından konser verilecek milli bir plyea 
temsil edilecektir. 

Pancar mahsulü bol 

Bu sene hariçten şe
ker ithal etmiyeoe~iz 
Şeker fabrikalarının işleme-, ların ne kadar mU44et taaıtyet

ğe başlama gUnU yaklaşmıştır. te bulunacakları heaaplanactk· 
Alpullu, Eskişehir ve Turhal tır. 

fabrikalarında işleme hazırlık- Bu sene pancar mahsulU fe\·· 
lar çok ilerlemiş bulunuyor. kaltlde çoktur. Hemen hiç bir 

Diğer taraftan fabrikaların sene bu kadar fazla mahsul ol
çalışmasına esas olacak pancar

1 
mamıştır. Bu yüzden şeker ls

mahsulUnUn vaziyeti etrafında tihsalatının bu yıl çok olacağı ve 
1 

da tetkikler yapılmaktadır. Bu hariçtf\n fazla lthallt JUzum 
iş için bir heyet teşokkUl etmiş- 1 kalmıyacağı zannedilmektedir. 
tir. Heyette, Türkiye şeker fab-1------------

tlkaları TUrk anonim şirketi u- Mesut bir nişan . . 
merasımı mum mUdlirU KA.zım, Ziraat Ve

ktlletl ziraat umum müdUr mu- Merhum General İsmail hafi-
aivini ve 1ktısat Yekfı.letiııden desi Day Ali Rıza Karaman ke
mabsu'3 bir znt vardır. 1 rimesi Bn. Mllzehher Karaman 

H.!ye~ pn1.car ekilen ~ıntaka- 1 ııe avukat Orhan Arsalın nl
ları dolaşacak ve mahsuıun ka- şan merasimi Göztepedeki köşk
litc ve miktar bakımlarından lerlnde tarafeyn aileleri araM 
vaziyetini tesblt etmiştir. Hayet sında icra olunmuştur. Genç nl
vazlyetlni tesblt edecektir. Bu şanlılara saadetler temenni ede
tetkiklerden sonra da fabrika· ,riz. 

ı-IAV~ 
TAKViM~ 
DeYlet meteoroloji istasyonun-

dan verilen rapora s:örc, yıırta 
hava vaziyeti: Umumiyetle bU
tiln b61gelerde kapalı geçmiştir. 
Sıca 1tlık Dlyarbakırda 3 5, Akhi
sar ve Manisada 37, cll~er böl
gelerde bulutlu ve hafif yalıı,- Vakıtler 
h geçmiştir. RUzgA.r şimal ve 

GIO"•• garptan saniyede 11 metre, E- 1 oo•• 
dirnede çok bulutlu geçmiştir. ı1cıne1ı 
Ankarada saniyede 6 metre, en 
çok sıcaklık 21 derece. lstanbul
da saniyede 4 metre, en yüksek 
sıcaklık 31 derece idi. 

Akearn 
Vat•ı 

im Jale 

Pazar !Pazartesi, 

23 Temmuz ~·4 Temmuz 
5 c .. mazıl'ı1t 7 Cemaztr'ı. 
79 bızır ~ 8 ı bızır 

Vısa. IFzanl Vasa. ~zınl - -
448 913 449 915 

12 20 4 s 1220 446 
lf\ 18 8 41 16 lR 84' 
1988 1200 19 !t8 1200 
21 a ı 1 !'ı6 2128 1 53 

2 40 70~ 2 42 7 07 

ın,aata pek rılubda ı; 
caktır. 

lıt&nbül Wrmel aktdl 
htanbut Bh'tıtcl okUi 

ırn elratıtıda llU9UJt fi 
binaların lıtlml&k eiutırfl 
kul bahçealde tahılı ud 
unun ınruınıu 1 • Bu bli 
vlllt•tl• rıptlan tethutlf 
<ıestndo de lıUml&k ıotn ııil 
ra arrıimıttrt. Vlll1ıtttl 
ılaai oıltmı• tiulundulU 
lıtımlİlt ıııne s;uarlHI ;U 
aen itibaren ba,ıanacalllft. 

Pr n M r 
vıpurundı bl 

kıQ k4ılık 
l•f kamar.t ıtlllr 

tıılitn ecUlcli 
1'!n ei\t:c~l!h Hmtl,1 ' 

za leli!b Ronıanyl biift li) 
PrenıiiH Mar1a taı;urtınd• ' 
para Jiaeıkçılılı mırdıbı 
rılmıttrr. 

Bu lft yapan vapurun 
mbotu Mlball'ttlr. Mibıl 
lildebbirl pata kaçalt9rtrlt 
tılr Te bllliaeae. Tlpuf rıl 
na ecnebi parasına ild 
TUrlt paraaı nrdllt hi1'tf 
mr,, dün vapur lhnıtıa ctUf 
mez slvıi muhafaza meıııd 
şefkam&rotu göz hapsine al 
lardır. Nihayet bir ara vaP• 
bulunan transit yolcular• 
nebi döviz mukabili TUrk 
sı \"erirken Mlhall cUrmU 
hut halinde yakalanmıştır. 

Elindeki paralar mUsadetf 
dilmiş. kendisi' de Yapurd•ıt 
karılarak adliyeye nrııııs!;; 
Beşinci cezada mahkeOS 
bakılacaktır. 

Yenibahçedeki k~ 
kaçırma hAdissSI 

Gafur serbest ola~ 
muhakeme edilec~ I 

Gaf ur adınd& birisi, bir f 
Yenibahçede Kehal~ 
çerken: t' 

- lmdat, can kurt&l'ID 
mu? ~ 

Diye ~ bir kadJI! " ' 
işitmil, civardaki hendeje ~., 
şunca, Cemal adında biri~..d' 
genç km kavradığını ve~
ma.k Uz.ere sürUklediğini ı-- ' 
tUr. ..., 

Gafur Cemale km b.,.....-~ ı. 
smı söylenuş, Cemal i8e ~ 
Gafurun ite karJŞUğm& ;fi 
için bıçatmı çekerek ~ ~ 
mlf, takat Gafur bir -yws» -:.'iti 
vurunca yere yıkılm!f, e1iSI ti ' 
bıçak böfrilne saplanarak Y' 
lanmıfbr. Jı' 

Dördüncü asliye ceza !ll.ıı ed'ı. 
meaine verilen Gaf ur tevkif t~ ·se 
mtş, dUnkU dunı~u~a 1,j'lttl 
liye olunarak ~itlerın ç 
masına karar verilmiştir. 
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.. !~Ok Milli Roman 

&aMaN"'"SONu Radvo ve ııvaııo 
Sermet Muhtar 

Selman Bey kendini dışarı at_ 

tı. Zek!i, yerde arka üstü yUzU. 
yor, gözleri kapalı; ağzında, bur. 
nunda köpükler ... 

TORKIYE RADYODfFFt)ZYON 
POSTALARI 

Türkiye Radyosu • Ankara Radyosu 
DALGA UZUNl.UGU 

1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. T. A 
Q, 19,74 m. 15195 Kc/s. 20 Kw. T. A 
P. 31,70 m. 9465 Kc/s. 20 Kw. 

HAFTALIK PROGRAM • No. 35 
23 • 7 - 939 - 29 • 7 • 939 

23-7 -939 Pazar 
TÜRKİYE SAATİYLE 

Şeyh Saclt, kalllvi avucunu 
suratının orta.ama inmi§, ağzı • 
nm tadını vermifti. 

Sulu herif, içeridekine Ortan. 12.30 Program. 12.35 Türk müzl. 

d 'ldiği i h ered d il (KIAsik proıram) Ankara radyo. ca em n er n en uy. 
d su kOme ses ve saz heyeti. l3 Mem· 
.uysa duymUf olacak ki edepeiz. Jeket saat ayarı, ajans ve meteoro-

lığini bu raddeye kadar vardır • JoJi haberleri. 13.15 MOzlk <KOciik 
mi§, hak ettiği papa.raamı da al. orkestra • Şer: N~ip Afkın): ı -
Dllfb. Brusselmana • Felemenk raksı. 2 -

ZWOflU, köteye kaçıp bUzUI • J. Strausa - GOıel mnl Tunada (vals) 
müş, awııtada; S&cldin seei de a- 3 - Eduard Kllnneke. Teessür valsı. 
rada: f - Htnns Löhr • Bnyera valsla-

rı. 5 - J. Brabms • Macar dansı No. 
9. 6 - Franz Lehar • Çocuk prens 
operetinden potpuri. 14.15 • 14.3<1 

bavent saz semaisi. 13 Memleket saaı 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 • 14 Müzik (Karışık program -
J>I.). 19 Program. 19.05 Müzik (Chn 
liaplne'in bir pla#ı). 19.15 Türk mü-
1iğl (Fasıl heyeti). 20 .:\femlcket san, 
nyarı, ajans ve meteoroloji haberJ,.ri 
20.15 Konuşma. 20.30 Türk müıiğ, 
(KlAsik program) Ankara radyosu 
kümese~ ve ııaz heyeti. 21.10 Konu5. 
ına. 21.25 Ne~li p!Aklar - R. 21.34 
Orkestra programının takdimi - :\i 
colai, Moazrt, Mcndelssohn H. {Ce
vat Memduh tarafından). 21.45 Mu. 
zik (Radyo orkestrası: Şef: Hasan 
Ferid Alnar(: 1 - Mozart - Don Gio. 
'·anni uvertürü. 2 - Mendelssohn . 
Bartholdy (4 üncü senfoni La ma
iör). 3 - O. Nicolai • Vindsorun fen 
kadınları Uvertürü. 22.30 l\lilzlk (O. 

'8 UOS J:ı '("fd - IJ8jUO.(Sl(;(3S Ji>J~d 

Jans haberleri, ziraat, esham, tahYi. 
IAt,, kambiyo • nukut borsası. (Fi· 
>·al). 23.20 Müzik (Cazband • Pl.) 
23.55 - 24 Yarınki program. 

- Kesme, devam et neyzen • 
ciğim ! •• Biraderler sizler de dur. 
maym; birinizden blrtniz gueli, 
maniyi, kotmayı, destanı tuttu • Müzik (Piyano soloları • Pl.). l8.3ı. 26-7 .939 Çar .. "'ba 

Program. 18.35 Müzik (Şen oda mü- r-•• 
zili • İbrahim Ozıür ve ateş böcek 

Yerdekini omuzlar omU&lar o. len). 19 Çocuk saati. 19.25 Türk mü. 

muzlamaz, zili (Fa,ıl heyeti). 20 Memleket saaı 
- Destur! .. Savulun! .. diye • ayan, ajans n meteoroloji haberle 

rek odadan çıkarmıetı. ri. 20.ıo Neşeli pllklar • n. 20.J: 

nın ... 

Ortancanın elleri, ayaklan her Türk mOzlli (Saz eserleri ve şarkı · 
tarafı tir tir; nefeei kesile kesi. lar): 1 - Hlc:ız peJrevl. 2 - Suph 
le: Ziya • Hicaz şarkı • Anılan ar ile 

- u.zwn, kurbanmız olayım 3 - Asım bey - Hicaz şarkı - He 
bildirin, şimdi dUşUp bayılaca- zabmı cıaersuze. 4 - Kemençe tak. 
ğım. Tabancayı atan kim? .. Kav. simi. 5 - Arif bey - Hicaz ,arkı • 
ga mı çıktı, biri mi w.ruldu? .• Tasdi edeyim. 6 - Hicaz prkı - ln 
diye çırpınırken, bu ,.gibi va.ka. dlm yarin bahçesine. 7 - Hicaz sa~ 

12.30 Proıram. 12.35 Türk rnüzi
li • Pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 13.15 • U 
Müzik (Riyaseti Cumhur bandosu • 
$tf: lbsan Künçer): 1 - Furseut -
Marş. 2 - Pares - Fiametta (l.\faıur. 
ka). 3 - Vole - Artemis (Marş). 4 -
Schubert - Rosamunde süiti No. 1-2-3 
19 Prosram. 19.05 Müzik (Orgla Ke
telbey'in iki parçası • Pi.). 19.15 
Türk müziıli (Fasıl heyeti). 20 Mem. 
leket saat ayarı, ajans ve meteorole>
i haberleri. 20.15 Konuşma. 20.30 
Şevki bey • Hicaz şarkı • Rilmiyo-

semaisi. 8 - Halk türküsü • Sürmeli. 
tann nicelerine raatlamıf olan Türk müzili 1 - Hicaz peşrevi. 2 -
Andelip: min s~zlerine. 9 - H:ılk tilrkilsü rum bana noldu. 3 - J.emi - Hicaz 

!'tar da, koeacığmda da ıs. 
· lıllki bizim 21andal. 

~ Osınan Ağa ile 

~tı • ~&Ytr desen olmaz, 
~ bır ~Urıu... zira Os-
~~~siz, inatçı, ta. 
~bt dir... Anadoluhi
•lt ı:latdan birinin evi. 

ı21erifi atlattık; ar

ıı. ~~Ya k()ftukl .• 
4) "ey takefm geçi. 
. ltıı' 
' ~·,~ ne'"•n! •• var • -""ll ı .J-

)Qr •• diye sayhalar 
'- ı Aı... 

.\}ı ı -. •Ya da : 

'~~of! .. gördüm, yan • 

lclrıo ata sardı! diye ba. 
!}'ordu .. 

~r basan ZültiflU Tan. 
l'di. ~ koparan da Su-

- Ayol Beniisrail kabilesinden 
misin, ne korkuyorsun? Bir teY. 
cikler yok cicim! .. Sazendelerden 
birinin fazla kaçırdığr için sen. 
deleylp kapaklanm11 olacak.. lş. 
te, dediğim gibi.. Ba.k yatırmağa 
götürüyorlar! .. diyordu. 

Selman Bey, Sulu Zekliyi mt. 
lamış olan Sacidin eteklerini kav. 
ramış, teşekktlrde, minnıette: 

- Aslan, hakkmdan geldin; 
bizi selamete çıkardın!. 

lrara rinc:ın koydum. 10 - Halk trır 

küsü - Menekşeler tutam tutam. 1 l -
Oyun havası. 21 Müzik (Riya~eı 

Cumhur bandosu - Şer İbrahim Kün . 
çer): l - Kutscbera - Dal ve vadi 
ler (Mart). 2 - Allan Mat'beth - En 
termedzo. 3 - Saint - Saen, - "Pha 
eton" (Senfonik parça). 4 - Gavdi
ner - Dans. 5 - Berlioz - Macar mar· 
şı. 21.50 Anadolu ajanıı (Spor ser 
vfsi). 22 Müzik (Cazband • Pi). 22 
45 - 23 Son ajans haberleri ve ya 
rınki program. 

24-7 -939 Pazartesi 
Bereket versin bu pmat&Jan 12.30 Program. 12.35 Türk mllzl. 

li • Pi. 23 Memleket saat ayarı, ajans 
dışandan duyan yok .• Çadırların ve meteoroloji haberleri. 13.15 • ıs 
önünde çengi kızlar yine zillerle Müzik (Karışık program • Pl.). 19 
şıkır şık::- rakısta; hokkabazla Program. 19.05 Müzik (!\lozartm Ali
yardağı <!a. şap şap, el vurarak, sabetb Schumann tarafından söylen. 

- Ha babam yallah, yallah! .. miş iki aryaııı). 19.15 Türk müzi~i 
tarla oyunlarım körüklemede.. <ince s~z faslı). 20 Meml.~ket saat a: 

Sul kıt.iv üatün ,,..__. yan, aJans ve meteoroloJı habcrlerı . 
.. uyu ~ e zıuıu .. rp 20.15 Konuşma (Doktorun saati). 20. 

donen Şeyh Sacıt: 30 Türk milzili (Kadın küme okuyu-
l3ey ~- - Flfkıyı yukanya serdim, cuları). 21.10 Milll musikilere dair ~~ .J "'e dinleyeceği • 
:---gıni kokuaundan kurtulduk. Şimdi dördüncü konu,ma CFin musikisi .• 

b~e dura:~pı!~a=~ hep beraber bir kiriz havası tut. Halil Bedi Yönetken~: .21.25 Ne,eli 
""Uram turalım! .. diye döndil ve hemen plı\klıır - R. 21.30 Muzık CMozart -

Slltaın 1Yor, odadan ~- aldı. Keman konscrtosu "re majör'' • Pi.) . 
h~ 1Yor... · Çalan: Yahudi Menuhim. Orkestra 
~fınbı bu Kargada amai ftıtanm ama" Şefi: Georses Eves<'o. 22 Milzik c Kü-
llt ı halini llOfa. Kanadu11 yolanm aman çük orkestra • Şef: Necip Aşkın): 

~ •• 
0 an Şeyh Saci+ ye. .., Yelpa.ıeler yapanm amm&. l - Rio Gebhardt • Romans (Vio-

daJc Amatam """°"' ""°"""' Gm49', lonsel ve orke:\tra itin). 2 - Hann~ 
"ıu.·· ika tabammill ge • E z· ~- ~-~11 1..-Y • .4. 1 Schmidt - inciler ( Vab). 3 - Ed. 

~e d ,, ı l60 ._~ .... m, uoM6Tıtn aman. May • Bir cfce mozel ,.arabanın kar. 
e, Sutuya .:la bo.. Odadak'l ri h . y y y 

ıJ er ba.r """! 1 e n epeı veryansın • tısında. f - J. Brahms - Mat'ar dan. 
dl " Diı,,. ,' daklar dayı • d ,...,.__,,a,. • .ır.... tJ k · 
ııxıl,,J , ı,~_:4'dı ikisi de küf' l 'k a ... LIÇ4_,,~...., pa a vermış sı No. 8. 5 - Korsakov • Hint şar-

efV <eııf e ı o. olan tatsızlığı bubrmak, herkesi kısı. 6 - Ernst Fischer - Tatil gün. 
ııı tl)(~~e~)'Ükleyip çatı a. şenlendirmek için daha ileriye leri: a) Tatil günleri. b) işte daiıl:ır. 

'laca~,m, birer kıtık varmada: c) Beklenilmiyen bir tesadüf. d) Su-
4". -.._,,,lll ların süküneti. e) Avdet. 7 - Ludvlg 
~~ b~ göreyim se • Gerd~n kıra kıra, göğüs titre. Siede • İlkbahar melodisi. 8 - J. 
l) ~ te titrete, Penı.z, Küçük Eteni, Strauss • Şen Viyana (\'als). 23 Son 

(ıldıun ın bu gece rezil ve Şa.mram misali, göbek ata &ta oy ajans haberleri, zirnat, esham, tah-
.. '• §u '. Yerlerin dibine namada... vilAt, kambiyo - nukut borsası (Fi-

Cirda.ptan halla et yat). 23.20 Müzik (Caıband • Pi.). 

~ Tam bu ,snalar ça.dırlann ö. 23.55 - 2• Yarınki proıram. 
lllıt haına oturm\l§t.u. nU biribirine k&n§tı. .ç;. ', 

~~~•tllndeki, boynu Yukandalciler farkında değil. 25· 7 .939 Salı 
:~p ha; yanaşanı ara • 1 ler, cUmbil§lerindeler... 12 30 p ,, 12 35 Türk müzl. 

~un .. _,,_ il' .&. •• .ınd . 1 ' Sö. ı· . ro.,ram. . 
eıı... '' Up d • go~wıe ~'- ~· a ne nu O uyor ·.. Y ı. ıı : 1 - Nihavent peşrevi. 2 - J.em 
ı.~Jt ı., uruyor. alkıp ık. yelım: Nihavent şarkı - Bir ıün çıkarırdım. 
'ı it ~ Oralı mı ki? Ortanca ve Andelip, Anadolu. 3 - Sadettin Kaynak - Niba,·ent şar. 

şarkı - Sorulmasın bana yesim. 4 -
Sadullah ah • Yürük semai - Nide
yim ııahnı çemen seyrini. 5 - lli
t'U su semaisi. 6 - Şevki bey - Uş

şak prkı - Yad ile gecdi zemanım . 
7 - Bimen Şen - Unak şarkı .. Ba
har erdi. 8 - Refik Fersan - Uşşak 
şarkı • Kız büründc şalına. 9 - Halk 
türküsil - Ay doğdu batmadı mı. ıo 

- Halk türküsü - Yıldız. 21.10 Haf
talık posta kutusu. 21.25 Neşeli plı\k. 
lar - R. 21.30 Müzik (Şen pJAkları). 
22 Müzik (Küçük orkestra - Şef: Ne
cip Aşkın ): 1 -=- Robert Leu~chner -
Mazurka (Fantezi). 2 - Keler Bela • 
Kelebek an <Balet müzili). 3 -
Franz Abt - Ormanlarda ve ninni. 
4 - Fini Henriques • Dans. 5 - lllu
minato Culotta • Burleska (İnter
mezzo). 6 - Giovanni Carlys - Dül
sintye serenat. 7 - Giulio de Mic-

heli - !\fcınleket hasreti. 8 - Paul l.inj sertosu ~o. 5 - PJ.). 19 Program. 
eke - Y_eşil vnullerde bir randevl 19.0S Müzik (Melodiler _ PJ.). 19.15 
9 - J. tSraus~ - \'iyann kanı. 23 Soı fürk muziği <Fasıl heyeti). 20 Mem
:ıjans haberleri, ziraat, esham, tah- leket saat ayarı, ajans ve meteorolo
\' ilAt, kambiyo - nukut borsası (Fi. ii haberleri. 20.15 Konuşma (Hafta• 
\"at). 23.20 Müzik (Cazhand • Pi.) . lık ı;por sen·isi). 20.30 Türk mü-
23.55 - 24 Yarınki program. ıiği: 1 - Hüzzam peşrevi. 2 _ Sa. 

di - .scg~h şarkı - Ruhumda ölen. 
3 - Zckı Arif - Scgillı şarkı • Mııra. 
~ı bırak.~ - Lıilif ağa • Suzinak şar-

27-7·939 Perşembe 

12.30 Program. 12.35 Türk mfid. kı - Henım yarem gibi yare bulun
iU: l - Sııziııaı.: .._~.şrcvi. 2 - Must~. mıız. 5 - H:ılk turküsü • Eminem sı
fn Nafiz - Suzin:ık şarkı - Sensiz bu lada yas tutuıı ağlar. 6 - Latir a
sabah. 3 - Neywn Hız.a Ef. - Suzi. ğ:ı • Hicaz şarkı - Niçin şeb ta sere, 
n:ık şarkı - Çaldırıp çalgıyı. 4 - Le- 7 - Mustafa Nafiz - Hicaz şarkı -
mi • Suzinak şarkı • Yeter hiçranlı ~öğsünd.e açılmış. 8 - Ahmet Ra• 
sözler. 5 - Mustafa Nafiz - Suzinak ıum • Hıca~ şarkı • Can hastasıyım, 
şarkı - ümitsiz bir sevişle. 6 - Halk 9 - Artakı • Kürdili hlcazklr pr. 
sürkilsü - Esmerim kıyma ban:ı. kı - Artık ne siyah sözlerinin. ıo -
13 Memleket saat ayarı, ajans \'C mc K~rdiU hlcazkAr şarkı • Güller açmıt 

b.ulbill olmuş. 21.10 Konuşma. 21,u 
teoroloji haberleri. 13.15 - l4 Müzik 
(Karışık program • Pi.). 19 Pros• 
ram. 19.0:> Müzik (\'eber - Valsa da. 
vet). 19.15 Türk müziği (Fasıl heye
ti). 20 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20.15 Konuş
ma (Ziraat saati). 20.30 Türk mii
ziği: 1 - Unak peşrevi. 2 - Şevki 
bey • Uşşak şarkı - Gülzara nazar 
kıldım. 3 - Tanburi Faize • Uşşak 
şarkı • Niçin nalendesin. 4 - Tan-
bur taksimi. 5 - Şemsettin Ziya • 
Uşşak şarkı • Su salkım sölQdün aJ. 
tı daima. 6 - Halk türküsü • EIA göz 
!erine kurban olduAum. 7 - Dellll
zade - Sehn:ız şarkı • Etmedin bir 
lahza ihya. 8 - Şemsettin Ziya • Şeb 
naz şarkı • Hem aldandım hem al
dattım. 9 - Rahmi bey • Şehnaz şar
kı - Ey dilberi işçebaz. 10 - Şeh
naz saz semaisi. 21.10 Konuşma. 

21.25 Neşeli pllklar - R. 21.30 Mü
:ı:ik (Vagner'in eserlerinden • Pi.). 
22 Müzik (Küçük orkestra - Şef: Ne
cip Aşkın): 1 - Lumbye - Şampan. 
ya (Galop). 2 - Siede • Nabira <in· 
terme:uo). 3 - J. Strauss - Artist 
hayatı. 4 - Paul Lincke - Olimpiyat. 
!arda (Marş). 5 - Reinhold Becker 
• İlkbahar (Melodi) 6 - Robert Stolz 
_ Viyıınada ilkb:ıhar. 7 - Franz Le
har • Çig:ın aşkı. 8 - Ernst Arno 
Naundorr - Arzu (Vals). 23 Son a
jans haberleri, ziraat, esham, tahvi
Jlt, kambiyo. nukut borsası (Fiyat). 
23.20 Müzik (Cazband - Pl.). 23.55 " 
2-l Yarınki progr:ım. 

28-7-939 Cmna 

12.30 Program. 12.35 TOrk milzi
li • Pi. 13 Memleket saat nyarı, a. 
Jan:\ ve meteoroloji haberleri. 13.15 -
14 Müzik (Beethoven - Piyano kon· 

Neşeli pJAklar - R. 21.30 Müzik CRnd
)"O orkestrası • Şef: Hasan Ferid Al
nar) : 1 - Schubert • Bitmemiş sene 
Coni si minör. 2 - E. Gries _ 1 in
ci per Günt süiti. 22.30 Müzik (0. 
peret parçaları - Pi.). 23 Son ajana 
haberleri, ziraat, esham, tahvilAt, 
kambiyo • nukut borsası (Fiyat), 
23.20 (Müzik (Cazband • Pl.). 23.55. 
24 Yarınki program. 

29-7 .939 Cumarteai 

l3.30 Program, 13.35 Türk mil.zi. 
li: 1 - Şetaraban peşrevi. 2 - De. 
de - Setaraban şarkı • Gözümden IÖD 
Jümden silmiyor. 3 - Sadettin Kay. 
nak - Şetaraban şarkı • Gecemiz kap. 
karı. 4 - Artaki • Kürdili blcaıUr 
şarkı - Neşe ile ıecen. 5 - Mubay. 
yer türkü - Batan gün bana benzi
yor. 6 - Bedriye Hoşıür • Muhay. 
yer türkQ • Güneş doadu damlara. 
lf Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. u.ıo • 15.30 
Müzik (Dans ı>lAklan). 18.30 PTQ8. 
ram. 18.35 Müzik (Jaıı piyano solo
lan • Pl). 18.f5 Müzik (Küçük or. 
kestra - Sel: Ne<:iı> Aşkın): 1 - Ja. 
kob Chrlst - Altun yıdıılar. 2 -
Zi~hrer - Karnaval çocukları (Vals) 
3 - Malnzer • Dillün töreni. 4 -
Heinz Reinfeld • Eve ıel yavnım 
5 - J. Strauss • Polka. 6 - Monti • 
Cardaş. 19.15 Türk müzili (ince saı 
faslı). 20 Memleket saat ayan, •· 
jan! ve meteoroloji haberleri. -20.10 
Neşeli ı>lAklar • R. 20.16 Tart ... 
zııı (3 kemence, aaz. laTta Ue oua 
hnalan), 20.30 TOrlt milzilf: 1 -
Dimen Sen - HOızam şarkı - Silk6n. 
la geçen. 2 - SelAhattsin Pınar • 
Hüzzam şarln • Aşkınla acının1em. 
3 - SeJAhattin Pınv - Hiluam pr. 
kı - Ümidini kirpiklerine. 4 - Palı 
Knpancı • Hüzzam şarkı - BOklOm 
büklüm sırma saçlı. 20.50 Konuşma. 
!!1.05 Temsil. 22 Haftalık posta kutu
su (Ecnebi dillerde). 22.30 Müzik 
CH:ıfif müzik. Pi.). 23 Son ajans ha. 
bcrl!'rl, ziraat, esham, tahvillt, kam
hiyo - nukut borsası. (Fiyat). 23.20 
Mü:rik (Cazband - Pl.). 23.55 • 24 Ya-

HALK TiYATROSU 
Bu akşam Ortalt6y 
Emek bahçesinde 
nüyük milsamere 

Mısır yıldızı 

Sabrl11e Baldadi 

NAŞ!TÖZCAN 
E. SADi TEK 

Ru gece Kara«(lm. 
rük Zafer tiyatro. 

,,unda (Dörde kadar) 
Okuyucu: AYSEL 

Bir sabıkalı hakime 
hücum etti 

~ Q~~~konun tamamile hisarındaki Binnaz han.ımm evin kı • Gel ıök.lere yükseldim. ~ - A-
,,. '11\tra U. Kahkahalannı den Allaha umıarladığı çektikten rif bey - Nıbavent pr~ı • ~an.1.1m· 

,O ),.__ ~ ttaaınJR · · ateşi aşka. 5 - Rahmı bey - Nıho · 
~ ~U: - · ıçınden ve- sonra hamlacı Osman ağayı kı- \'ent şarkı _ Süzüp süzüp de ey me-

"'1'. h ~ ne . . runtu alnuttı. lek. 6 - Nihnent yüruk semaisi -

'.;"e.,1'1r edileK eserlttin çoğu çıplak 1o!ldın tablolan olan milze_ 
tM belcçiai (armdaftM) - Doğrosunu iatertJen birader, kadın. 
lor lHmim için bir 'loapal• 1outu, -'trdtr. 

tzmlr, (Hususi) - Şehrimiz 

adliyesinin ikinci sorgu hl.kim
liğinde bir vaka geçmiş, maruf 

sabıkalılardan Fettah isminde 
birisi, muvacehe sıraaınıda h&
klm B. Hasan GUnay'a ve ıorcu 
ıakimliğindeki memurlara sal

Jırmıştır. Azılı suçlu, dellltk &· 

IAmetlerl de göstermete bqla• 
mış, gUçlUkle tutulup tevkifha
nede müşahede altına alınmış. 
tır. 1' '* ttftıtıi b ınıskın, ne mıy_ Senelerdenberi latanbulda ni • Bilmezdim özüm samzene. 7 - Ni-

ptt' 'ta~'\ u .. Uzaktan gö. ce pqalara, beylere hizmet et • ::.:.:.~----=-----...;_--------------------------------
:ııe ~ 1 hep kuru bonı; miı; bunca atımıet cemiyetlerin. Bir aivri akılbmn maceralan: 

- Fransız KarikatUrU -

•-.J ı, ~~ d .ambar ... Ona pa. :le bulunmut-·· 
-J Çoltt~l, teyislik, ispir. Yum, athmet dtliUnU ortada 
~ ~.de... olur. Her çeolt lııean topla.ıur. 
e ı "- e, '1tQı:ln~Uerin kaç kat Yenir. içilir; erkekler kadınlara 

._-_ıd 'olılu gö"'1emiş blr ile! kanoır; ne rezal•tler çıkmu.. 
eltıl'. l'h&bı b~:lll a~zı. o'lfka dart Bunla.r zihnbıde belirince hav. 

ytrf .\lıtb !.. r .~ira eJktı: sa.Juı da.ralıp iakeleyt boylamıf, 
, ' • .' 0l't.tnc!'11 rnü"ün. eebbov bir meyhaneye girip kafayı çek. 

rrı.ıııst ~ 1 mısın? •. Can fedıı 'lli§, düğün olan evin yertnt öğ. 
ki! ed' ~l' ~--~ •• •• ı.. renip yalpalaya yalpalaya varmııj' 

ı-:e ti \te bi . ı,. t~-ra!:a: 'ı oray~ .. 
ç.i1tl r rrilrnbürtU... 1 (Deııamt var) 
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Gardenbar geceleri: 14 - ~ ~ _, ~ --· ..... 
Pist üzerinde bir karşılaşma 

Küstah Marki Lili'yi 
MazlOmidisin kolla
rından çekip aldı 

Yazan: Fikret Adil 

Tahammül edilmez sıcakla 
da şişmanların hali 

Belediye avukatı Bay R aminin başına geleni 

Yeni bir nizam kurmalı; cake 
Onwala doet olmu~, sonra, ts-ı Bakmoı nasıL k t 1 t 1 k 

tanbulda, boks ile geçinmenin, o gece, numaralar bitip de ra va ı' çorap arı a ma ı ,· 
ifl bir boksör için bile kabil ola..' .kabare başlaynca, Mazlu.midi.s, 

mı7acağmı görmüş, kendisine Gardene gelmiş, Lllİyl ramııa dınlar deg..., ,· ı erkekler k aryo 
bir miktar yardnn etmiş. LAJdn, çağırmıştı. T ill, lstemiyerek ma-
daha aradan bir hafta seçme- suma aıw. ~ ~.....,. 
den. :mazlnnıiclisln, bu yardımı, da, mn· ··ı, gözüyle orkestraya 1-
kendlslne sormadan l"e haberi şaret ederek, bir tango çaldırdı a ya a g 1 y m e 1 1 r 
olmadan temine kalktığını tar- ve derhal gidip, J,iJiyl aldı, dan. 
ketmiş. Bu hareket, her şeye sa başladılar. Göbeği burnuna kadar çık. 
rağmen altın gibi bir kalbe sa- Mazlumldls hafif içerler gibi mıştı. iki elinde birer mendil, c 1 
bip olan Llllye pek çirkin gö- oldn. Aldınş etmNll. Damı bitip bir taraftan terlerini durmadan, 
rünmüş \'e bir<l<'nhlrc soğumuş. de, Lili ile mnrki ma.cıaya <föniin- dinlenmeden kuruluyor, bir ta. 

Soğumuş ama, Mazlumhlis cc, alaycı bir eda ile: raftan söyleniyor: ---- ... ---··------------1-
Konuşan· 

Niyazi Ahmet 

yaka.smı bırakmıyor. Kendisi- - Gelecek dans, de<U, ümit e- - Neredesin ey entari. Ca. - Hakkınız var, dedi. Şiş. 
ne: derim ki bana bırakırsınız. mm Şam atlasından işlemeli manlık ... 

- Marklden aynl, beraber bir Marki ,en nn:-lk tebessiimle- entari. Yenleri püfür püfür Hiddetle yerinden fırladı. 
numara yapalım. ı'indcn birlrle: rüzgar toplar.. Yumuk ellerini uzattı. Düğme. 

Diye teklifte bulunmuş. JJU, - Hay, hay, emredersiniz Söylediklerini anlamıyordum. !erini koparıp attığım s~ylediği 
meslek işlerine aşk h:lcrinl sok- mösrö! Yaklaştım: gömleğinin kollarım sıyırdı: 

k: 1 
.. _ ediği ·•- H 1 .. tad - Ben şişman mıyım.. işte 

ma s"'m n~n reddetmiş. Dedi, bir reverana yaparak - ayıro a us .. 
B f 

ellerim, i•te bileklerim .. 
u se er Maz.lumhlls, kendisi- ~:ekildi ve dönerken, orkestraya Beni görmemi§, sesimi bile :s 

nin Parise gitmekten başka ça. gene dans işareti yaptı. duymamıştı: - Ya göbeğinizi .. 
resi olmadığını, bunun için de Orkestra • •·hal başladı. Maz.· _ Güneş Arabistanda da Onu duymamış gibi yaptı 

l ihti l ı ve ilave etti: 
70 parasına ) ncı olduğunu hım dis de iki kelime sö7leme- yakar, hattı üstüvada da, stan-
söJ·Iemiş. Kısacası, Ullye, ya den dansa kalkmağa mecbur ol- bulcla da. Oralarda yaşıyanlar, - Doksan kiloyum .. Şişman 
markidcn ayrılmak, yahut, ba- dn. rahat, biz medeniyet kurban- yi.iz kiloyu geçenlere denir. 
şından ııazlumhllsl atabUmek ı- Kalktılar. lan. - O halde sıcaktan o kadar 
çin, tidyei necat ' ermek düşü. LUkln daha iki adım atmamış. Belediyenin meşhur avukatı ~;kayet etmemelisiniz .. 
7ordu. ıardı ki, marki ,en kiistah ta,·ır- Bay Raminin hararetten şika. - Haşa .. Bu şikayetim sı-

Zavallı LUi.. O günkü hali !arından bh·l ile sokuldu, \'e bü- yet ettiğini, onun ismi kadar cağa değil.. 
gözlerimin önümlcılir. Her iki tiin s:!lomın duyn<·ağı tarzda: me!hur göbeğinden anlamak Bn sefer ben hiddetle yerim. 
hareketin çirklnlibri karşısında - MösyH, bu dıtoısı size hıra- mümkün. Fakat benim merak den fn iadım. Yoksa üstad bas. 
ne yapacağını şaşırmış, diişüııü. k:u-n~ımı ,·aadetmlştim ama. ettiğim şey, üstadın neler söy. ka birisine sinirlenmiş de ben 
7ordu. <;tiirüyonım ki siz, birçok şe1lerf lcdiğini anlamaktı. Küçükçek. n i gaflet etmistim. 

O esnada, maı-ki geldi. İkimi- olduj:,ru gihl, dnnsetmesinl de mece • Sirkeci treninin birinci -- Ya?.. Affedersiniz .. Ben 
zin de su tuğunu gürünce bh· bilmiyorsunuz. Onun için mü- mevkiindc iki kişilik yeri işgal SJl·;ıktan ~ikfıyet ediyorsunuz 
ona, bir de bana• baktı, hem d<' o.;aademl geri alı> orum, otum. etmişt. Yanma yaklaşan bir ah- sanmıştım. 
tuhaf blr bakıı;;la. nıız ve seyrediniz. babına: Elini şappadak yuzune vur. 

DiJ c, ha;rretten donakalmı' - Kendine yazık edersin bi. du. Sonra kravatımdan yaka-
\ 'aziycti ka' radmı, \e I.,iJJııin 

işaret etmc ... ınc rağmen, hAdise. 
)'i ona anlattım. 

Markinin ka';'ları çatıldı. Sü
zümü bitfrip de, meseleyi anla. 
dıktan sonra, J.111) e: 

- Kararın nedir? 
Di) c sordu. I.JU: 
- Ben de bilmiyorum, daha• 

doinısu hlUyorum. Her iki tek 
lifi de reddetmek ... Fakat .... 

Marldnin yüzünde bir tebcfo' 

:ua.zlwni<Usln kollanndan UU- rader, dedi, Başka yerde başı. !adı: 
ı·i <:.: .•• ,, uıllı. nm çaresine bak. Ben nasıl ol- - Bundan, bundan şikayet 

l\lazlum'ıllsin ha,.: · ·', :, ... .. ,.. sa yanıyorum. Bari sen kendini ediyordum. Dün boğuyordu 
nlycclen ı in s::rmc<li. ilerledi; benim ateşimden kurtar. beni .. Çok şükiir bugün attım. 
ınal'kinin omıı=:. • rn t utarak, Sonra gene mendille terleri- Siyah Sof ceketini bir tarnfa 
aynı kiist~h c<!a il,.: ni siliyor. Uflayarak, puflaya- nefretle fırlattı. 

- Drı • • dedi, belki bilmlyo- r:lk söyleniyordu. 
•ı Fakat k · ·i · 'l lifl.i bl · ço 1 ~ -'• < "' m r Karsısına geçtim. 

'" · •r ki, ben dc size onu iiA-- _ Üstat, dedim, sıcak 
c•mel . ~ nrlın. k ço mu müteessir ediyor. 
~lı:rkl, istifini bl:c:- ~>·ızmadı: Uzun uzun yüzüme baktı: 
- "~ist"' üzerinde oldıırm - Sö" .. ··1 w• ... - zunc gu cccgun ama, 

silin b('Urdi: 
- Eğer, miisaade 

ben işi hallcclerlm. 

muzu 11nutu;ro~11n11z, mfüıyö b h l ba "l · b'l edersen · ' u a , na gu meyı ı e u. 
nt• :ıman bir ring tOflarik eder. nutturdu, dedi. 

Ilu sefer Uli ile bakıştık 

('ünkü markinin, küstahlığm11 

rağmcn fevkalade korkak oldu
ımau bDlyorduk. Hel«- Hazhımi
dlse kan,q nanhakkuk ki bir şey 
> apamazdl. M~ğer, yaparmış. 

nnh:. ('ntfrlerinize amadeyim • Ba d l . l . 'k .. . • şı ara ge mış erın tı aye. 
'.~~lyeti kın raınnnuş, l\fftıdu- ti karşısında yapılacak is, bir. 

ıi • .ı bir ı;ıeylnr yaııat·ajtmı kaç tescili eder söz söylemek. 
ahmln e•r·· olan nmr'dnJn bir- tir. Fakat sıcaktan nefes alamı

k"r do..tn da knlknnş1ar. f"Oknl- ya<".ak hale gelenleri teselli et-
nın ... lal'llı . k k d b N ·· · r:ıe a ar oş ne var. e so/ 

(Devamı Vm') lenebilir? 

- Dün bir dostumu ziyaret 
icin Kadıköyüne gitmiştim. 
l abii ceketimi giydim; krava
tımı taktım; elimi kolumu sal. 
·"y ... rak yola revan oldum. Zi. 
yaterine gittiğim dostumun e
w'inc ka~dar seyahatim fena geç
'11eclı. Fakat tekrar vapura bin
mek üzere Kadıköy iskelesine 
?;clinı ·e damarlarım şişmeğe, 
boğazım bir mengene içinde i
n iş gibi sıkılmaya başladı. Ha. 
rnret bir ateş gibi göğsümü ya. 
kıyordu. Her dolusuna bir adl!t 
kurus almasına rağmen dükk<l. 
nının önünde bir vaka olma. 
smdan korkan sucu: 

- Beyefendi, beşinci bar
d~k oldu .. Fazla veremem, de
yinceye kadar içmişim .. 

içmek iyi ama, kuruşları ve. 
rip adım atmaya hazırlanınca 
yaptığımın farkına vardım. Ba. 
~aklarım, ağırlaşan vücudümü 
taşıyamaz olmuştu. Birbirini i. 
ten, ezen halk, ilk defa benim 
isime yaradı. Onlar olmasaydı, 
Kadıköy vapuruna bincmiye. 
cektim. lstanbul toprağına a. 
yak basar basmaz gizli bir kuv. 
vet ayaklarımı dondurmacı 
diik~.anına doğru sevketmiş 

Kendime geldiğim 
muazzam bardak 
yemişim. Fakat har 
ceğine artıyordu. 

Durdu. Derin bir 
- Anladınız ya, 

tün bunlar, o yak 
telalı ceketler, o hedl 
hem sıhhate zararı o 
bağı denen nesnedeıı 
yor. 

Bay Rami, açık 
~ömlek giymişti. Sof 
!unda taşıyordu. 

- Kendimi taş 
ne diye bu ceketi 
Kadınlar .ancak bir 
nabilen o ipince co 
çıplak bacakla gezi 
maklarma bile rüzgit 
icin Kariyoka diye o 
'Jiın verdikleri san 
yarlar. Bunlar asıl bitJ' 
Llızım ama kime eli 
Yattığı yer nur olsuOr 
li Akif, şişmanlar ce 
bu gaye için kurmuf~ 
ı e ki ömrü vefa ctJl'C""" 

Bay Rami derin bit 
~ıkten sonra: 

- Dün bütün lstı.ıt 
taştım. Açık yaka bit 
:-ıardım. • 

- Modası gecti, hi' 
de oulEımazsmız de~ 

Neden sonra şiş~ 
. tine aza iken yaptıP"J 
um şu gömleği 

I Gece yarılarına kşdı{ 
İ folaplar arandı, tarsıı-.A 
~ayet bulundu. Raı-.r 
~ın yadigarı ... 

- Dcmcş şimdi 
em/ yeti yok .. 

- Ma-leaef öyle. 
- Peki cemiyet 0 

yapacaktı?.. Jj 
- Cok şey .. Evve 

"Tezme modası çıka 
1 • ceke sizler ccmiY 
·aktık. Sonra şu kra" 

ouvanıı 
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Kırk asırlık Türk Hatay 
llu mesut gün hepimize kutlu olsun 
O t d •lk •• biri Araptır, zincirli çakal da ı rini alır almaz, mUzaharet temin ı 8 b d" T 11 k "Ik 1 't fl Q ar JI a l muca- ?smanlı lmparatorluğu ... Ke~i etmek üzcre .. Ante~ gidildi. Or~- u e e 1 ur u esıne aı '3 ıle köpek çakal yokken pekala da Antep Mudafaaı Hukuk cemı-

~ l b d geçiniyorlardı. Osmanlı impara - yeti ve Antep dahili mıntaka ku- t ti h t 1 l(e e nasıl aşla l torluğu işe karışınca, işler bo - mandanı Binbaşı Recep Beyle acı a 1 a ı ra ar 
zuldu, gidince gene düze~~i. B~ - (~imdi askeri .~e~y~.z mahkem:- ' 

'l'ur1t lllil!etı"n · b"" .. k k t t "kl . . .. lU 1 d 0 rada Türk. Arap bu kedı ıle ko • sı azasıdır.) goruştuk. Asıl mu-
ı...,, ın uyu ·ur a - re e tı erını soy yor ar ı. . . . . . . 1 "d f k 
l 

.ı:.bedi c,_f At t·· k.. "K k h ld . . R h . d k' pek gıbı uslu uslu geçınmclısı - hını mese e, mu a aasını yapma 
r ık ""' ':.~ a ur un ır a e nıçm ey anıye e ı mua- . . t di-· . t kl Mı'sakı 

~Ürk k 1. . . . b nız ıs e gımız opra arın 
klefi ,, e ımelerıle tavsıf meleyı arapça yapmıya aşlamış B . h . a·· .. d""k ı :\fil" dah"l 1 1 d ğmı öğ 
k Ülk liatay, artık ebediyen !ardı. u ganp sa neyı uşun u çc ı. ı ıy~f ~-·~-uf..~.~~. ı tl -
tay esi olarak kalacaktır. Bir gün Rcyhaniyenin Harim- çok heyecanlanıyorum. Bu mana rcn~e ı. ~ruJ ~~muz ··~ · ar 

1 
' Yurdumuzun birçok acı den ayrılarak Beylan kazasma sız teşbih \'e muhakemeden edin- bu ususta a ır şey soy ıye. 
hatıralarını kl b" ' diğim kanaat su oldu ki, bizim mediler. Bunun üzerine o günlcr-

Çasıa sa ayan ır bağlanmasını, bu suretle muame. ~ . . 1 t ır. Yıllarca yurt hasreti lenin türkçe yapılmasmı istemek bir ecnebi idaresinde yaşamak de Ankaradan yem gelmış o an 
,,utuşan bata 1 k d 1 · ihtimalimiz yo1{tur. Bende Hk ve Antebin harici müdafaasına ... n .r.ı y ı ar eş erı - üzere lsken.deruna, Fransız mev- .. . . . . . . Be 

UUu 0~ mesut gün, hepimize ki kumandanının yanına, birade· ~uca~ele hıssını uyandıran, bu memur ;dılken :ınba~ı Al~·· -~le 
sun rim İhsan Bey ile beraber git _ o muş ur. temas eme zere am oyune 

... O zaman Antep İngilizlerin gittim. Orada simdi Gaziantep 
"b tik. Mevki kumandanı Harimde- ~ 

L ~\i.~" • * * k' F .. t işgalindeydi. Fakat biraz daha mebusu bulunan Pazabaşızade 
ııuw: '3 \\••k ~ 11 . . b ta ı ransız mus eşarının muva -

o11.1ifi ~ la ıçın aş en f k t' 1 d k b serbe!'t bir vaziyette bulunuyor - Nuri Beyle görüştüm. Onlar da h." lllüz At .. k , a a ı o ma ı ça unu yapamı -
d~/ıı· eıı cand~ nu~ k ~ 0 u k ~ .ıacaiJnı fiÖY)~i. l3 cevap üzeri- d . B v k r 1;: im n yet Bey 1 biz'm topraklarımnın Misakı 
llıa .. ~lflicuınha ın ı pkahr a ne Reyhaniyeye dön.dük. Bir gün bir çare aramak üzere )\ntebe -Milliye dahil olup olmadığını kes 
.., .. lır urumuz a ra - F .. f k 
%·ı. onu 01 k .. b .. t.. ransız musteşarınm muva a n. 

"lrı 1 ma . uzcre u un t' . 1 k il H . "tt"k 13 ı Ieu b" k 1 h 1. d "d" mı a ma zere arıme gı ı 
u""ii.. ır a P a ın e ı ı. I i .. Se d.l -· .. d' l a "6..,, ana d b' ~ yotnan zar ı egımızı ın e-

ıı li yur un ır parçası . C . 
ataYln 1 h t 

1 
dı. evap vermedı. Salondan çık. 

onu en can ı a ırn arı- b" - b" k n bir 
5 

C h . 
1
. -· tı. ırnz sonra kucagmda ır e-Yan ene um urr.:ıs ıgı . . .. _ 

''f .,an sayın A t 1 b . dı ve bır kope!< yavrusu oldugu 
., Ur c. n a ya me usu h ld . 

~okınend a· )' )' a e geldı. Bu hayvanlar o ka· 
'l'a,

1 
_en ın ıye ım: retle ahştırılmu3lardı ki. biribir-

J ur s··k o men anlatıyor: terine fıtraten pek zıt oldukları 

't ~Utareked b .. halde. kucak kucağa yatıyor w ay er. sonra, ugun 
ti toprakların t k'l d beraberce oynuyorlardı. Fransı· er ı.. ı eş ı e en .. l .. .. .. b k 

~lllllilcn · l d'J . t" 'llUS CŞarı yuzumuze a tı: il 0 ışga e ı mış ı. 

l-'han1:3-nıan Reyhaniyede idim. 
Yııı. /~~ ~1ustafa Abdi.ilhalik 
ı liaı UYtik Millet Meclisi re-
Yelıkt cp Valiliği zamanında nn
~Yhen _kazaya tahvil editmiş

lla k anı ye Fra nsızlarm istila
ll:ıu~dar araplık hareketleri -

l'ıtı iş avenıet etmişti. Fransız. 
~ h galin.den sonra kaza mer-

Qali 
1 aıııye rn? nakledilerek Rey _ 

1 lb.ıı :ahıye haline getirildi. 
llde an ağlıyordu. Antakya. 

IJ:ı.... tun ve Beytanda resmi 
-..ııeıe t'" k 
Yhan· • ur çe yapıldığı halde. 
.\~.}ede arapçaya çevrilmiş 

l'itıtik ca ~undan da pek muz
t'ı Os · Mustevliler bu toprak -

l'rıaryı devleti namına ida-

~ 

- Anladınız mı? dedi. 
- Hayır. 

Emir neferine birşeylcr söy 
ledi. 

Bu defa salona zincire vurul · 
muş bir çakal yavrusu getirdi . 
!er. Uslu uslu oynuyan kedi ile 
köpek, derhal tüy:erini dikip ka
bardılar, hırlaşmıya ba§ladrlar 
~rnste~ar yine: 

- Anladınız mı? diye sordu. 
- Hayır bir şey anlamadık. 
- O halde size ben anlatayım 
Ve c;aknlı geri günderdi. O za

man kedi ile köpek eski uslu va
ziyetlerini aldılar Liyötnan Se
zar söziine devam ederek: 

-Bu kedi ile köpeğin biri Türk 

~illik. Md"''"'.lrrır Sabri ~eyle 
ve o zamaııl:i cemiyeti isFımiyc 
ile temas cttık. Onlar bize yar
dım edecek halde olmadıklarını 

söylediler. Yerimize döndük. Bak 
tık ki, Fransızlar amca zadem 
merhum Ahmet Beyin çiftliğini 

basm1şlar, Ahmet Bey mukave -
metc başlamış ... Bu sırada Fay -
sal namına şurada burada Fran
c;ızlara kar-!31 hareketler görülü • 
yorrlu. Biz de Fransızlara karşı 
·~oymak istiyorduk. 

Antepte ilk mukavemet habe-

~iremcdiler. Bunun üzerine Sam 
köyü askeri telgrafhanesindcn 
Rumeli ve Anadolu Müdafaayı 

Hukuk Cemiyeti Reisi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerine bir telg
raf çekilerek mukadderatımız 

soruldu. İki gün sonra Binbaşı 

Recep Bey vasıtasile aldığımız 

cevapta; deniliyordu ki: 

''Telgrafınızı aldım. alakanıza 

memnunu oldum, teşekkür ede -
rim. Misakı Milliye dahilsiniz. 
Azami fedakarlığınızı isterim. 

l\laraştaki ikinci kolardu ile mü
naseebt tesis ediniz.,, 

Bu telgraf bütün şüphe ve en
dişelerimizi halletmiş, bize cesa. 
ret, kuvvet ve iman vermişti. 

lşte asıl mukavemet bundan 
sonra başlamıştır. Sam köyiln -
den Hataya gelindi. Buradan Ma 
raşa gittik. Orada Salahattin 
Adil Paşa ile görUştüm. !\faraşa 
arkadaşlarla birleşerek Kilisin 

Müdafaayı Hukuk karargahı o -
lan Cengin mıntakasına gelindi. 
Orada noksanlar ikmal edilerek 
'birkaç giln sonra (Kanunuevvel 
136) iki Bedri Beylerle Hatayın 
\use)T mmtakasına hareket et

lik. Antakyada Fransızlarla mü
cadele yapmakta olan Nuri Ay
dın, (Şimdiki Antakya mebusu) 
ve arkadaşları Maraşa gitmiş -
ler, dönüyorlardı. Gaziantebin 
Burç köyilnde birleştik, ve Ku _ 
seyre geldik. Büyilk Burçta bir 
karargah kurduk. Daha evvel de 
Antakya MUdafaai Hukuk Ce -
miyeti reisi merhum Ahmet 
Türkmen. müstear adiyi• Selim 
~luradla temas ettik. İşte ilk Ha-
ay milcadelesi böylece başla -
nıştı.,, 

Sayın Tayfur Sökmenin ağzın
dan dinlediğiniz bu tarihi hadise 
!er, artık tamamilc tarih olmuş -
tur. Bugün, bütün müşkilata rağ 
men daima muzaffer Türkün, bü. 
yük bir zaferi ile karşı karşıya 
yız: Kırk asırlıi< Hatay, sonsuz 
asırlarca Türk olarak kalacak -
tır. 

Hatayda bayram 
hazırlığı 

Adana, 22 (A.A.) - Büyük 
Hatay bayramına iştirak etmek 
üzere bir kaç gündenberi şe!11"i -

mizde bulunan Meclis ikinci rei
si Şemsettin Günaltayın başkan. 
lığmdaki heyetle parti genyön -
kurulunu temsil eden heyet azası 
dün Adananın Karataş plajını zi 
yaret etmiştir. Burada kendile '4 

rine belediye tarif ından bir ak.ı 
şam ziyafeti verilmiştir. 

Heyetler bugün, Partiye, be ... 
lediyeye ve halkevine iadei ziya
retlerde bulunmuşlar, sıtma ~ 
titüsü ile Türksözü gazetesini zi. 
yarct etmişlerdir. 

Şemsettin GUnaltayın reisli -
ğindeki heyet ile Seyhan, İçel, 
Urfa, Antep, Maraş heyetleri bu
gün saat 15 de hususi trenle A .. 
danadan harekı:?t etmişlerdir. He 
yetler, garda vali, belediye reisi, 
parti, halkevi reisleri komutan 
\'e halk tarafından hararetle u -
ğurlanmıştır. 

Al\'KARADA 

Ankara, 22 (A.A.) - Hataym 
ana yurda ilhakı dolayısile 23 
~mmuz pazar günü saat 21 de 
Ankara Halkcvinde bir tören 
yapılacaktır. 

Hatay zaferimizin biltün yur -
ta uyandırdığı büyük sevincin 
güzel bir tezahUrünü ifade ede • 
cek olan bu törenin, geniş bir 
kütleyi çevresi içine alması düşü 
nülerek halkevi meydanında ya. 
pılması kararlaştırılmıştır. 

Törene saat 21 de bando ile 
·•Jstiklal Marşı,, çalınarak baş -
!anacaktır. 

Bundan sonra muallim Mu • 
hittin Doğan lnözü tarafından 
bugünün büyüklüğilnü izah eden 
bir söylev \'erilecek ve Hataylı 
Azmi Baysal hemşerilerinin his -
siyatına tercümaıı olacaktır, 

• 
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4 - ,ı Eski Arnavutluk 

EGER HARP PATLARSA.. IJ ~:!!Lr:~g!i 
' Ge. SerJigny .1/ yerle§ecek? 

r.ı?.~~~~~-:.-~~,,~· ı Dilnkü posta ile gelen Fransız 

~~J_~~~ıttl~ 
At yarışları 

ı gazetelerinde Arnavutluktan ay-
rıldıktan sonra Larisa, SelA.nik, 

~~··-"" İstanbul, Bükreş. Var§Ova, Gdy
nia ve Rigadan sonra nihayet 
Stokholme gelmiş olan eski Ar -

Bu senenin ilk koşusu bugün 
navutluk Kralı Zogonun bu defo 
da İsveç paytahtından hareket c Bakırköyde yapılıyor 
derek bir müddet Fransada Ver- ~-.. ... , 4 - inci (Hasan 

i 
sayda kalacağını, ve bilahare. 
Londrada yerl~eceği haber ve
rilmektedir. 

Eski Arnavutluk Kralı vaziye
tinden hala ümitvardır. Bir ga -
zet.cciye vermiş olduğu mülaknt. 

~ ~ tn Kral Zogo bütün Arnavutluk 
!/ ır ~, gibi memleketini11 istikUU ve hür 

Ba~ t~rafı 20, 21 ve 22J meydana çıkacak, kuvvet ve r iyetini kazanmak için her çarc
tarihlı sayılarımızda.. . iddet peyda ed~~~~tir. Zaman ye baş vuracağını bildirmiş, ve 

İsviçre tarafından askeri ha- ıl: ~lm~nlar .hutun ltalyaya bu ana kadar da 1ngilterede i -
r~at icras:~ın Almanlara te- h~kım hır vazıyete gelecekler- kamet edeceklerini iH'ive etmiş . 
mm edecegı menfaatleri her dır. Alman - İtalyan ordular tir. 
halde hasımlarımız ihmal etmi- arasında daha sıkı bir elbirliği 
yeceklerdir. Hudut üzerinde vücuda getirmek vesilesiyle }. ------------

Brenner ile büyük Saint - Ber- t~~yay<>: Al~an kolorduları lzmirde yeni hava· 
nard geçitleri orasındaki boğaz. gon~enlec.ektır; ltalyan erkanı- • 
lan tutmak Alman ve İtalyan harbıyel~r~ arasına Alman ilim Q3ZI fab k ordularının irtibatım temin e- ve fenmmn yardımını götür- rı ası 
decektir. Almanlar icabında bu mek bahanesiyle Alman zabit. Makineler monte 
yoldan erzak vesaire alacaklar- leri karışacaktır; nihayet hal. 
dır. İcabında ltalyanın hareket- yada Alman ordusu için bir ha. edilmeğe başlandı 

Geçen scne7:i yarışlar(fan tir görihıiiş ve bunları heyecanla 
takip edenler 

lerini de kontrol edeceklerdir reket karargahı vücuda getiri- İzmır· (H s i) Ş h . . . 1 k . B k ,. , u us - e rımız y 1 l h .. . k k d' . 1 __ ı__ 
Almanya pek iyi hissediyor ece tır. u arargahın en ma- Belediye re·s· Dr Beh t U arış ve sa encumenı ta- er e ve 1§1 tay ara uıanaus-

ki Berlin • Roma mihverinin kul noktası... T riyestedir, ki h f b .~ 1 
• • çc z rafından tertip edilen at yarış- tur. ikramiyesi 200 lira; birin. 

en zayıf noktası bu taraftadır. burasının işgali Italyanın hüs- ~~ag~ ~.~ aslll8; gı~ez:ek ye~ larmın lstanbul koşularına bu. ciye: 130, ikinciye 50, ü~
Şüphesiz Hitlerin Mussolini ile nüniyetinden Almanyayı tat- 0

•
1 ınşaa 1 go e~ geçırmıştır. Şeh gün Bakırköyde Veliefendi ko- cüye 20 liradır. 

onun muhitine büyük itimadı min edecektir. ~n havagazı_tesı58:tmı, §ehi~ hal. şu mahallinde başlanıyor. Mesafe: 1200 metre. Siklet 
vardır. fakat ltalyada b" d lsviçre tarafından Fransa ma yeter bır vazıyete getırmck Her sene olduğu gibi yine 56 kilodur. 

ır e · · bel · 1 h f 1 efkarıumumiye denilen şey hudutlarına doğru yapılacak ıçın ~Y~. yaptığı fedakar. atı n ta sürecek olan yarışla. - Yıldırım (Kanber Nor-
vardır !. hareketler Alman yanın ~iyasi lık çok buyuktur. Havagazı f ab. nn - birkaç gün evvel yazdı. ves). 

Bu efkarıumumiye bugün emniyeti için aldığı tertibatı ta. rikası için 220,000 lira sarfiyle ğımız değişiklikler ve sahada 2 - Bercestk, (Prens Ha. 
sükut ediyor. Fak.at birçok kim. nıamlayacaktır; bu suretle Pie- Avru.padan muhtelif makineler ve tamirat sayesinde - daha ala- lim). 
seler, nele biraz yaşlı olanlar n;~nt~ ve. Milônoyu istila etme- tesisat malzemesi getirilmiş ve kalı olacağına şüphe edilemez. 3 - Necla ( l. S. Kırgül). 
pek iyi biliyorlar ki, bilhassa sı ıhtımalı bulunan Fransız or. bunlar yeni inşa edilen binalarda Bugün bir taraftan Galatasa- 4 -Suna (Hakkı (Eray). 
Pô vadisinde asırlarca İtalyan. dul arma karşı A.lman orduları. monte edilmeğe başlanm~tır. ray • Demirspor müsabakası' V AKIT'm f adorisi: Berces. 
lar ecnebi istilası altında yaşa- nm foydalı şekılde kuvvetle Ha f b 'k gibi senenin çok mühim bir te. 
mışlardır. Daha nisbeten ,.

0
k müdahale edebilmesine imkan .. !..~a~--~ rıbasmda 60 met. futbo! maçının yapılmasına 

~ kt" re -..&ou.ıuUtsuou& lr ba.ca. .iqa e.. ~ yakın bir zamanda Almanya. verece ır. dil . . re15 ... cn 'IT\eveimin ~ım 
da mühim mevkii olan bir Al. Hakikati halde lngiliz. Fran-

1 
ec:ıc:~· ~ca, ço~ yiiksek ?· da heyecanla takip etmeğe yi. 

man bana ltalyanlann 1914 !nz. ordularının düşman kuvvet- ~cagı ıçın cıvardakı evlere hıç ne bir hayli meraklı geleceği 
hayatından bahsediyordu. Ben l~rıne karşı mukab}l hücumu i. b~r zar~n dokunmıya~ktır ... Y:- muhakkaktır. 
bu zata aldandığını izah ettim. ın Cenubu • Şarkı arazisinden nı ~akınelerle bu fabrika, Türkı. Bu haftaki koşuların progra. 
Kendisine anlattım ki hakikat daha müsait bir cephe yoktur. yenın en nıodern ve en fazla. ran. mı şudur: 
halde ortada aleyhte hiyanet ltalyan ordusu ne kadar mü- dıma~ veren .fab~ika~ı olaca~tır. Birinci ko§U 
\aziyeti yoktur. Bütün ltalyan kemmel. olursa olsun, Alman Fabrık.a, yem tesısatıyl~ faalıye: 
efkarıumumiyesi halkın hissi ordusu ıle mukayese edilemez. te geçmce havagazı fıyatı yedı Üç Y&§mda hiç koıu kuan-
vatını nazarı dikkate almaya~ Bilh?ssa ltalyan ordusunun buçuk kuruşa indirilece~ir. mamıt yerli, yarım kan İngiliz 
hükumetin aleyhine harekete techızatı, ?a~ malzemeleri ı • f ~eçmişt~r .. Ben 1914 senesi A. (tayyarelerı hır tarafa bıra.~ı- zmır uarında açık 
gustos ıptıdalarında bitaraflık hrsa) Alman ordusununkıne 
]~hinde olarak Riviera şehirle. nis~etle kalitesi ikinci. derce~- h • 
nnde cereyan eden nümayişle- dedır. !-larp malzemesı fabrı- ava t t 
ri hala gözüm ile görür gibi o- kalan ılk mad~e noktai naza- ı 11 a r osu 
luyorum. Hakikatte bu nüma- rmdan tamamıyle Almanların '3 
yı!ler halkın, İtalyan milletinin yardımına muhtaç bir halde 
~nliğini gösteren tezahürat- bulunacaktır ( 1 ) ve tahmin o
tan başka bir şey değildi, ki lunabilir ki, Almanlar her şey. 
üç ittifak siyasetinin tatbikine den evvel kendi ihtiyaçlarını 

Tiyatro 3500 kişi alabilecek 
mani oldu. karşılamağı diişüneceklerdir. 

Bugün şüphesiz vaziyet 1914 Alp. . dağ!arından aşağıya Po 
tekinin aynı değildir. Bugünkü vadisıne ınmek bunun aksine 
ltalyan gençliği biiyük ha.bala. h?reket etmek kadar zor değil. 
rmm geçirdikleri dehsetli mn. dır. 
ccraları işitmemişlerdir: Zira buradaki dağların tabii 

Tabii harp ilan edildiği tak- teşekkülatı nisbeten kolay bir 
drde 1914 senesinde olduğu surette .hulül etmeğe müsaittir. 
gibi hnlyada harp aleyhinde Bu ;azıyet şunu gösterir ki şi. 
şiddetli bir hareket başgöstere- malı ltalya harbin muayyen bir 
ceğini iddia etmek yanlış olur. safhası~da ~arp hareketi.erinin 
Fakat bir kere harp başladıktan ı:ıerkezı. h~lıne gelecektır. Mi. 
sonra onun mucip olacağı mah- lan şehrı hır kere daha tahrip o
rumiyetler ve zorluklar halk a. lunacaktır ve eğer harbin neti
r~smda asırlardan kalmış olan cesi Almanyanın zaferi ile ni
hatıralar ( yeniden canlandıra. hayet bulursa daima mukaddes 

"i'uaicla açık 1l ava tiyait081t r 

bilir. Onun içindir ki Almanya Cenn~.n i~~arat~rl.~ğu harita. İzmir, (Hususi) _ İnşaatı 
daha bugünden bu ihtimalleri smı gozlerının onunden ayır- ikmal edilmek ilzere bulunan lz
~a~.an A dikka.te ~larak birtakım ma~an Almanlar şimali. lta!ya. mir fuarındaki büyük sergi sara
ıhtıyatı tedbırler almağa başla. yı ılhak etmekten çekınmıye. yımn cephe kısmının öniinc Mil
mıştır. ceklerdir, meğer ki, ltalyayı Al. li Şef İsmet tnönünün bir hey _ 

Alman ordulannm kuman. manyan~ emri altında hareket keli dikilecektir. Kaidesi hazır -
dasını bir elde birleştirmek, lü. eder tabıi bir krallık şeklinde lanmıştır. 
zumlu olan birtakım eşyayı sa- ( Deı'amı ''flr) Sergi sarayındaki birtok yer-
t:n1 

1
alm.ak vesaire gibi türlü ve. bar!~ ~:~:;:,~r 1';!~~~a G~u~~u~kdııe ler dolmuştur. Almanya. burada 

Si e ~r. ıle Al~?n zabitlerini ve nl: limanları a;aıında mün~kalt'il ç:; ki {~) parselinin ikmalini mu -
teknı3ıyenlerını ltalyan yarım- trh/ikcli bir ıekle {lirerekllr. nifjcr teakıp pavyon yerleşecektir. 
ada.sma ve hatta Libyaya gön. taraf tan /talya bu ui bi mubayalıtını Alman pavyonunda otuzd 
derıyor; ltalyaya hakim olan dav/<: ile cirlr.n,ek nıer.bııriyetindetlir. fazl Al . '.. an . /t ı el d " 

1 
a man sanayı muessese ve 

manıveleler üzerine vaziyet et. a ua a oı• z yoklıır. /larp :umu- f b "k • 
-...ü 1 ş· d' • b nımlu mukabil ilıracat esuası vermek 8 rı asının eşya ve mamulatı 
..,.-.,.e ça ışııyor. ım ı nıs eten ~ , ·· ' da teşhı'r ed"l kt' . r b' ·ı munınım olmryacayllla gifre lııı nıa</. 1 ece ır. 
gız ~ fır 1~ekı de devam eden bu cicleri tedarik etmek i111/..-d11sı: olu- '1'.."'ransız, İtalyan pavyonlarınd1 

ca::ip bir bina olmaktadır. Ro 
manya hükumeti bu pavyona 21 
bin lira sarfcdecektir. 

lş Bankasının geçen sene bu -
lunduğu mahalde, yeni ve güzel 
bir pavyon yapılmaktadır. İnhi -
snrlar pavyonuna bir bira kısmı 
ilave edilmekte. vakıflar pavyo -
nunda da mühim tebeddtilat ic -
ra olunmaktadır. 

Açık hava tiyatrosu çok güzel 
olmuştur. Anfi şeklindedir. O 
bin beş yüz kişi alabilecektir. Ti
yatro. Kültlirparkın yan kısmın
da, fuarın arkasındadır. Ktiltür • 
parktalci hayvanat bahçesi 
zenginleştirilmektedir. 

Üç ve daha yt.ıkan yaşta ve 
1939 senesi zarfında kazandığı 
ikramiyeler yekunu 500 lirayı 
doldurmıyan Haliskan lngiliz 
at ve kısraklanna mahsustur. 

ikramiyesi 230 liradır; birin
ciye 155, ikinciye 55 lira, ü. 
çüncüye 20 liradır. 

Siklet üç yaşındakilere 5 5 
kilo, dört yaşındakilere ve da. 
ha yukarısı için 60 kilodur. 
Mesafe 1600 metredir. 

1 - Ateş (Sadık Omurtay) 
60 kilo. 

2 - Romans (Prens Halim) 
58,5 kilo. 

3 - Kaya (Atıf Esen bel). 
55 kilo. 

V AKIT'm Favorisi: Romans 

Üçüncü koşu 

Dört ve daha yukarı yaşta 
ve l q 39 senesi zarfında hiç ko. 

1 

şu kazanmamış haliJkan Arap 
al ve kısraklara mahsustur. 

İkramiyesi 1 5 5 liradır; birin
ciye 11 5 lirn, ikinciye 30 lira, 
uçuncüye 1 5 liradır. Siklet: 
Dört yaşındakilere 58 kilo, beş 
ve daha yukarı yaştakilere 60 
kilo taşıyacaklardır. Mesafe: 
1 400 metredir. 

1 - Çetin (Ihsan Atlı) 60 
kilo. 

2 - Ünlü (Mehmet Geliş) 
60 kilo. 

3 - Bahtiyar (Şemsi Ta
nak) 58,5 kilo. 

58,5 kilo. a, 
5 - Selma (Kudret) 6 

kilo. 
V AKIT'm Favorileri: optj 

ve Çetin. 

Dördüncü koıu 
Üç ve daha yukan ya§ta 

Iis kan İngiliz at ve kısr~k ) 
na mahsustur. lkramiyesı: 2 
lira. 

Birinciye 180 liradan 
dühuliyeler mecmuu. lkincİ 
55, üçüncüye 20 liradır. M 
fe 1 800 metre. 

• 1 - Yatağan (Feyzi 1'11" 
osmanoğlu) 54 kilo. 

2 - Şipka, 5 2 kilo. 

3 - Flayt and Flaym crre"" 
1 Inlim). 50 kilo. ) 

4 - Ateş (Salih Oınu~1 
46 kilo. 

5 - Parista (Bayan Staıh" 
tou) 46 kilo. 4 

6 - Oya (Fahri Atlı) 
kilo. 

V AKIT'm Favorileri: '/•ti' 
ğan ve Şipka. 

Befinci Kotu (HenclikaP) 

Dört ve daha yukarı ~ 
yerli yarım kan İngiliz ,.t 
kısraklanna mahsustur. 

ikramiyesi: 255 lira, bitİ' 
ciye 180 lira, ikinciye 65 ~ 
üçüncüye 20 liradır. Mesafe" 
1800 metre. .~ 

1 - Andre Budin {""' 
Atlı) 60 kilo. 

2 - Mahmure (Salih 1t-
mel) 57 kilo. ) 

3 - Olga (Mehmet ç.el~ 
55 kilo. ~) 

4 - Ceylan (Salih T etı1 
jQ kilo. 

5 - Sevim (Dervi§ ErelÇ~ 
46 kilo. 

V AKIT'm Favorisi: Ols• 

• * • 
Çifte bahis dördüncü ve b" 

şinci yarışlar arasında, ikili b" 
his de üçüncü koşudadır.:,......-' 

Demir spor 
lzmirde denizcilik 

şubesi açtı 
İzmir, 22 (Hususi) _ :lJISlıt 

Demirspor klübü denizcilik fili" 
si bugün mera.simle açıldı. U , 
Küşat mera.simini bizzat r.i p 

ankalat Vekili Ali Çetinkaya '11 
tı. 

o 

lzmirde beynelmilel 
binicilik müaabakalı.ı1 

yapılacak Ji 
)ev' 

lzmir, 22 (A.A.) - Be ·ıel 
ye Kültür Parkta beynelfl'I~ 
binicilik müsabakalannı1l. ,-e 
yapılmasına karar verı1l1t,,r 
mütehassıslarca tetkikat& 
lanmııtır. ~ 

ne~ı ·~8:8 ıyet!er yarın harp ilan caktır. inşaat devam etmektedir. Ro • 
edıldıgı takdırde açıktan açığa (Devamı var) manya pavyonu da çok gUzel ve Bir ya1"tftn /Wıli 
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Ankara askerlik kamp.ı 
alkat köyünde kurulan kamp orasını küçük bir şehir haline getirdi 

Binlerce Türk genci kıy
metli subayların idar.e

sinde yarına hitzırlanıyor 
Kor/ana sünml'.z bu ~af aklnr

tla yii:cn al sancak! .. 

Etrafta toplanan köylüler de 
merasime iştirak ederler. Onlar. 
da istiklal marşı okunurken baş 

lanndan kasketlerini çıkararak 

büyük bir sükun içinde dinler
ler. Küçük köylü çocuklar mırıl· 
danarak mal'§ı beraber okur la.r 

Akşamın derin sükutu i~indc o 
kunan istiklal mal'§ına kaI'§ıdaıı •• 

411 dazlar, taşlar da cevab verir. 
~ .... ~.. : 

. . • Marş biter, bu sırada kamp ta.-
Asker talebeler top attşı talımın<U 

1
. h . .. d w 

~ '.\n <hususi muhabirimiz. 
ilitı ka~da nisbi bir sefer
e edılmiş gibi. Kamp .a· 

oJa Utnartesi, pazar gütıleri 
~:~k §ehire indikleri va
d() rda kafile kafile as'-
gulaşıyor. Hepsinin de su

neşten yanmış bakıra 
b~~Şam yokla~asında 
ara:ak için otobüs, oto 
ltı ne bulurlarsa akın 

p Ye"ıer· Sö' w .. d .. ·· köYU ıne gu ozu, 
l'laz. • Solfasol köyüne· 

~ bulunan bütUn ylik. 
~~!ebeleri kamplan
,da~de kurdular. Kö-

tllr, Q .\ı. tepelerde beyaz 
deıı gö: Terbiye Enstitü· 

gen 11tniye başladı. Bine 
~ltıaıı ç bu. ufacık köyü kısa 

ler ~ bır şehir haline ge-
\tar. 'ru lıinolan var, hakka!

"· dboı ve tenis sahala. rıy 
h. adeler ve topçular bir 

'oıı t 
~~~etled· opçulann olduğu ta 
ıı.;"hıe ık. Takdim edildik. 

~u ~ ?ani, üsttegmen Ce. 
)' ge kı kıYınetli ve çalışkan 

1 
nç askerleri etraflarına 
ar t 1 ltıal.' op ar hakkında u-

dikk urn~t. veriyorlar. Tale
at ıçınde onları dinli· 

~ıtıaı · 
'-at 1 hır faaliyet ... Sabah-
tilıı begte kalkıyorlar. Ak
~ taı( .batıncaya kadar top, 
lıtre~ı, a~ış, piyade talimi, 
~Yo etlen, birbirlerini ta· 
~ r. 

~ '8kerlerin başlannda bi 
Otıtı en ... O söylUyor, diğer. 

. u:an. k~lağiyle, büyük bir 
b. · dınlıyorlar. Gösteril"n 
""" h' -hu ı~ de yabancılık hisset 
01ia YUk bir maharetle kul· 

'~~.Bu alaka o derece i· 
tııı~rı ır haldedir ki paydos 
ıı.: ~ey llda bile mesela bir to
l~~ ı: bir makineli tüf engin 

'4 kU l>lanarak bir arkadaş si
llYes· · ' ını, parçalarını. kul-

ııqe d 111 söylüyor, diğcrk.ri E i 
'lll'eıtftcrler not tutuyorlar 

lıııhaıı e kamplar sadece bir 
he e llleydanı değil. çok se· 

'il ltt\Rckildc istifade edilen 
a e halini almıştır. 
l}ıl>ta .. ~ 

'll ~e oglc vakti a.Ya" altla· 
~ ~::lan, hnfif hafif rsen 
t~ &rını dayamış binler. 

'l.ı.. lbekteb1· . w . 
"'l ettı . . ının uyudugu. ıs 
ar... ği bır mesire yeri ha 

"l · lieı · 

ım eyetı en on e sag tarafta sı 

girmiş dans §arkılanndan birini' nazari bilgi derecesi aranır, tat-\ ralanmışlardır. Büyük resmi ge 
bırakıp, diğerine başlıyan gene- bikat yaptınlır. Pratik meseleler çid başlar, Her takım otuz adı~ 
lerin nağmeleri birbirine karışır, halledilir. Verilen cevablardan mesafe ile kamp komutanının ö
bu arada bir kısım arkadaşlar subayların yüzleri güler. Talebf! nünden sert adımlarla ve şimşek 
Türk muzikinin, diğer bir kısmı nin göğüsü kabarır. Her iki taraf b k 1 1 b. b' · · t k"b ed 
· b ·k· · ··dat'· k · ı a ış ara ır ınnı a ı cı-
ıse gar muzı ının mu 11 eı:ıı- da memnun. Karşılıklı müdafaa 1 • . • • •W• • • • •• •• 
lr, münakaşalar ilerler, Demir- . . 

1
• 

1 
ler. Yıne bırıncılıgı ıkıncı boluk 

. .. . ve taarruz hareketlen ıcra eı;ı- 1 t D' w b"1·· ki d spor-Galatasaray averaJı uzerın. . . . . . , a mış ır. ıger o u er en ses-
de müdavelei efkardan sonra bir lır. Talım merrnılerıyle hır saat , ler gelir: 

süren bir muharebeye şahid oludüdük sesi, çadırlara 1 •• 

ruz. Usulen yaralanan olur, fa· 
Çadır deyip de geçmiyelim. Bu-

rası da bir alemdir. on kişinin kat esir düşen hiç olmaz. Her iki 
birbiri koynuna girerek yatmaı>ı taraf da. planında ve icraatında 
görülecek bir şey. Her şeyi vaktin muvaffak olmU§tur Tebrik edi
de yapmak istiyerek uyumak is-

1 
lirler. 

- Yine mi onlar, yarın akşam 
görüşürüz. 

Yann akşam yine olur, fakat 
birincilik yine ikinci bölüktedir. 

Kamp hayatı söylemekle, yaz
makla bitirilecek bir şey değil. O 

bugün her liseli ve yüksek tah0 il 

gencinin senede ancak yirmi gün 

yaşaaığı büyük bir .spor ve aşker 
lik bayramıdır. Kamp hakkında 

ne düşündUğUnil sorduğum bir ta 
lcbe şun lan söyledi: 

- Şimdiden kampın biteceği 

Kamp komutanı subay Zardan biriyle görilşüyor 

.. günü düşünerek adeta üzülüyo. 

ruz. Hele bize bu talimleri öğre

ten merd ve değerli subay arka

daşlarla tanışmak, onların yük
sek dirayet ve bilgilerinden isti 

f ade ederek vatan müdafasıı~~ 

ti yen bir arkadaşın diğerine: j Akşama kadar birbirini takib 
- Ey, yeter artık, uyuyacağız. eden bu muharebe oyunlarından 

· - Uyu yahu, sana bir şey di· sonra yemek yemek de ömürdür. 
yen var mı?.. Evinde bir tabak yemeği zorla 

- Bana ne. diyeceksin, konu- )'iyen bir talebe burada bir otu-
şuyorsun. ruşta Uç tabak yemeği afiyetle 

- Allah, Allah... yer, üzerine §Öyle bir yarım ma. 

• - Allah, Allah ... tara su içer, mide hamulesini ar
boru sesi: Toplan! .. 

hazırlanmak her Türk gencinir. 

hayatında bir daha rastlıyamıya
cağı en mesud dakikalardan biri
dir. 

Emin Karakuş 

TALEBELER ABİDEYE 
ÇELENK !~OYDULAR 

Ankara, 22 (A.A.) - Anka • Bu da biter. Sabahleyin kuş
larla beraber "Kalk!" düdüf;ıi\. 

Yine ayni hareketler. ayni alak l 
ve dikkatli ders takib eylcmele: 
ve yine onlardan sonra gece a
lemleri. 

Manevra kayışları. ekmek tor· radaki lise ve orta mektep tale • 
heleri bugün bu seneki askeri 
kamp müddetle:-ini bitirmişier • 
dir. Bu münasebetle talebe asker 

bası, kütüklük, her türlü techiza

tiyle tam olarak sıralanırl,ar. I\ı
tai muntazıranın bulunduğu yer
de ı:ıanh bayragıw mıza karc::ı cep- kıyafetleriyle vı? önlerinde mu • Kamplar, her gün bir vekil. lJir - ·., 

general tarafından ziyaret' ed~ he alırlar. Hep bir ağızdan yilk- zika olduğu halde ayn ay~ Ul~s 
lir. Talimler ve gösterilen ders· ;ek ve gür bir sesle çoşarak okur meydanına gelerek merasımle a-
ler üzerinde talebenin ameli ve lar: · 'bideye çelenkler koymuolardır. 

J 

bit k e gece olup da etrafı 
~dt atanlık bastı mı. ilıem 
ııcıoull dernektir. Şurada • bir 
~~ beri tarafta: 

t~ bugün ·r p . 
~at\ ~ ij 
~ b 18J.nı • 

t ağı sesıntn çıktığı ka-
llc· tarak .. li 

Qı 8cai . soy yen Birecikli 
' bıraz ileride kol kola 

Hümmalı bir faaliyet... Gençler 

saba~ıleyin beşte kalkıyorlar, ak

şama l<adar talim ve spor hare-

ketleri birbirini takip ediyor 
YAZAN:------.... 

' 

Emin Karakuş 

Kamp zabitlerinden dl>rdü bfr arada 

:~urnıdc.ı clü.ı:·!·ı ı.ıülca7:ip k aravaııcı tevziatı yaptlt1JOT 

Kcımpta1~i gen~ ?erden bir grup_ 
"" .,. 

.. 



Nazi şefleri aleyhinde mektuplar yazan 1 

Steff!n Kinghal 

Bitaraflık meselesi 
hakktnda 

Ruzvelt 
Matbuata beyanatta 

Paqlaşzlamzgan 
çocuk kagboldır 

Ziraat ve M''. 
Vekilletl 

bu:undu 
Bunlardan maddi bir menfaat Hydepark, 22 <A.A.) - n. • Muhallebici akrabalarından 

I:uzveıt, bitaraflık meselesi 

go .. rmedı"g" ı·nde d. hakkında matbuat milmessille- birinin evı·nde mı' sak1ı or? ısrar e 'yor Y • miidüri.i buııün Çana 
rine beyanatta bulunmuştur. ~ 

kadar mektup göndermek zah- Mllşarünileyh, bu baptaki mü. Uzun zamandanberi bir tür- dinde yapılan bir tahkikatta ço- puri?"le Antalya~ le Alman §eflerini kızdıran 
mektuplan yüzünden bütün 
dünyaca tanılan İngiliz muhar
riri Stefen King Hal, dün neş
redilen bir mektubunda şöyle 

metini ihtiyar etmesine hacet ~al•erclerin l~ongrcnin önümüz- lü paylaşdamryan Nermin adın- cuğun kendisinde olmadığı ve gcldıler ve merasıP' 
yoktur, çünkü mektupları Al- deki içtima devresine taliki ka· daki çocuk birkac gün evvel bu kaçırılmadan da haberi bu. dılar. 
rııan gazeteleri tarafrndan ikti- r. rının işlere zararı dokunaca-

1
annesi Fatma İlhanın iddiasına lunmadığmı söylemiştir. Bu- Ziraat Vekili 

bas edilmektedir.,, ğ"yp- i::öylemiştir. !göre Vefadaki evlerinden çocu- nunla beraber Nermin çocuğu ile Ziraat müzesini 
Angriff, benim mektupları- Reisicumhur, daha gecenler-

1 
ğun ba~s~ olduğunu s~yliyen mahallebicinin akrabalarından kın tanzimine süratle 

- Bana hariciye nezareti mm tahrif edilmiş olan bazı kı- dfl iş acl.ıınlarmm kendisine mil~ maha.llebıcı Mehmet Aıl tara- biri nezdinde sakladığı ihtimali edilmesini emretti \"t 
veyahut diğer bir nezaret tara. sımlannm dercedilmekte oldu. racaat ederek kon~renin bu bap. fından kaçırılmıştı. kuvvetlidir. pavyonunu ve Ha·...ıııılJl'lf'llll't 

demektedir: 

fmdan para verilmekte olduğu. ğt:nu söylemiyor . ., ta herhangi bir lrnrar ittihazrn Fakat dün Mehmet Ali nez- çesini gezdi. Vekil 
na dair olan haberleri kati su- Diğer taraftan Almanyada dan imtina etmesinin i~krin D bahcesinin tevsiine ~ 
rette tekzip edebilirim.,, ecnebi memleketlerden gelen kendisini göstcrıncğc başlamış anzigin kayıtsız ve şartsız ceğini vaadeyledi. v 

Kirıg.Hall, ilave ediyor: bütün mektuplar sıkı bir sansii- olan kalkmmasmı tevkif etmek- Sarayını beğendi . 
•• Angriff'in şu cümlesini ı- re tabi tutulmaya başlanmış.t neı otlacsltrıı~hucntun1sı·bs·:.~ıde~ı1iş oldııkları- Aımanyaya iadesi lazımmış Fuardaki tetkikll-..tırP"IL'la.. 

leri •Ürebilirim : t • 
.. King.Hall'in Almanyaya bu ır. ~. . ( Başlarafı 1 ıncıde) 1 metinin iki millet arasında kar. ra ot~mobille To · 

------------------------ B. Ruzvelt, ış adamlarının 1- . d -·ıd· F k t D l kl l h. d Muhlıs Eikmen bit 

N 1 S 1
. M lericlc kongre tarafından kabul \'~zgeçmıış . egıAl ır. a at 1 aban-,!~ Id 1 an a~ışba 1 ızmd :t e ~e- evvd kurutulan' celil 

asyona Osya isi ana' 1 haberler zıg mese esı, man mu a e - gın en emın u un uounu soy. ··ı ..ı. 
edilecek olan bitaraflık kanu- t • d. k dar t t l . . 0 hasmı gezdi köylu el"" 

v • mm şım ıye a oraya a. cmıştır. .. ' 

du h 
Ad I nuııun ne olacagmı sarıh suret- ld w 1 1 d b·· A k ~ H LLı IS A.~.. tu. 

Şmanl Ve a 
'
'se . . mış o ugu mese e er en us- s en azırUKJar ~...atos- . • ; er te öğrenmeden evvel hıç bır ka-

1 

ı...··t.. h--k d s· t. Al ta K mal r_. Zıraat Vekili bana 
ı.,u un ~ a ır. ınne ıce • e e r.rıyor 

(B~ tarafı 1 incide) rar ittihaz et~eme~ ~rzusunda manyanm muslihane niyet ve Berlinden Jurnal gazetesine natta bulundu: 8 aene zindanda kalacak oldul<lannı söylemıstır. t la · d b"ldi ·ı· _J • asavvur rına ışaret e en yarı ı rı ıyor: '. - Dört sene e,,vr: 
Viya.na, 22 (A.A.) - Schusch- irr.tiyazlar verdi. Bundan dola. B. Ruz\"elt, bundan sonra bi· resmi Alman beyanatı zihinleri Kiyaset, dünkü beyanat gi- Pa.k bir harabe idi. 

nigg idaresi za.ma.nmda Stirya yı Berlin hükfuneti Macaris- · k l..--k b · b b 
tak 

taraflık meselesini müzakere teşvış etme .. ten.. UGi a ir ışe 1. i i..i~u.·n i~i niy~tli.· insanların NUJe halinde yük-111~1111 

mm a.s_mın emniyet direktörü tandan memnun goru·· ··n..A·'gwu·· Ç k Al h d - ı-h h-d 1 k uu ~ım~!~ tizcre kongreyi fevkalA<le yaramaz. un u, manya er ıste ıgı sc a a a ım oma tan mirde gördüğüm tet 
olan eski general Franz Zelburg gibi bu memleketteki Alman içtimaa davet ctmcğc kendisini türlü fe.dakarlıktan imtina et. ziyade fikirlerde karışıklık hu. memnun oldu E,saslı 
Zivny, aalihiyeti suiistimal ve _._._._~ d h U . d h h kt d . . l d f d b m. _ .. t 
1&11taj suçundan sekiz sene zm- a~ Aa a enn en er an. icbar edecek olan ş<'yin her hal- ıne e ır. . . suü.ıniı isti'.. a .. e ~n ~yana_t- atılmış. Fuardaki Zirz-r 
dana m,ahkAm edilıni§tir. gı hır fikiyette bulunmuyordu. de alelMe buhrandan başka hir Aynı'mahafıl, B. Beck ıle ~· laı:n en buyuk bır şuphe ıle sinin güzel olmasına 

Nazi hareketleıiı:ıJ. tenkil et • Fakat Peıteden gelen son şey olması l!zırn,1mektc oldu. Çemberlayn ve Daladyenın kar~ılanmasmı emretmektedir. caktır 
l-CI ğunu beyan etm ir. müteaddit defalar hattı hare- Es::ısen yapılmakta olan as- · 

mit olan ZivnY. milli sosyalizmin te"Kuauara göre hu vaziyet bir. k ı A 1 d · 1 . . • et erini açıkça izah etmiş ol. keri hazırlıklar durmadan de- nta yaya a. guze 
en btlytik düşınam addedilmiştir. denbire değişmife benziyor: Ancak Amerıka, sılah.lara duklarını hatırlatmakta ve \am ediyor. Bu hazırlıkların 15 k·Jşılaştım. Yurdda yefl. 

Burada timdiye kadar halle- ambargo konulmasını derpış e· dünkü Alman beyanatının bu Aa..ıstosta kemal derecesini eserler görmek insaıı' 
rinden memnun olan Alman den şimdiki bitaraflık kanunu hattı hareketleri değiştirmesi- b~lncağını iddia edebiliriz. ve enerji kazandırıyor 
azlıklan yavq yavaı Çekoslo. varken bu gibi ahval ve şerait nin pek ziyade ihtimal haricin. figaro gazetesinde Dormes- V k·ı "f/ Tiençin hldisesi hakkmda 
vakya Südetleri gibi batkaldır. dahilinde herhangi bir yardım- de olduğunu ilave etmektedir. son yazıyor: e 

1 ~ g~cel aynı 1dJ 
-mağa L--hyor. da bulunacak vaziyr' te değildir. l P 1 tanbula mdı. stanbu Vqhı.gton. 22 (A.A.) _ B. ·U9! E " er. o onya, hayati menfaatleri- k ld kt d 

HuJI, bir gazetecinin İngiltere sasen ayan mt.disi azası, İngilizler Bir Anlaşma ni iktısadi istiklalini ve emni- d~ 1 
kant. sonra a 

Hull'in beyanatı 

ile Japonya arasında Tlentsin yal~!':~~~-::~~= bu husus tamamiyle mlidriktir- Umuyorlar yetini ihlal edebilecek hiç bir onece ır. 
hakkında yapılan müzakereler- lerB. Ru lt b't fi k Londra, 22 (A.A.) _ Press şeye razı olmıyacaktır. Polon- Münakalat Vekili !an tamemiyle Berline bağla. · zve • ı ara 1 mese- A · · · ·· · • 11 b h t .. t h. t. k lı ·· H Ik 
den Amerikaya muttariden ma- Dllfbr.. Danzig, Macaristan, lcs! hakkında kn.rar ittihazı hu• ssocıatıon a go.re, sıyası mah. yo ı ar u usus a mut e ıt ır- aya ugun a ap 
llimat verilmiş olduğu suretin• . . fıller Almanya ıle Polonya a- ler ve Fransa ile lngilterenin kasını gezdi. Demir)' 
deki bir gazete haberi metninde Romanya, Lehiştan gibi mem. susunun tehırınc karar vermiş d Ih r 1 b. 1 kendilerine karşı yaptıkları te. kası genişletilecektir. 

leketlerdeki Almanla d ğil. olan ayan azasının harp olmrya- rasın a su Y~ ıy ~. . ır an aş- h sormuş olduğu suale cevaben r e , ğt iht' r . t• t t . 
1 

rna hasıl olacagmı umıt etmek- a hütlere tamamen sadık bu. sonra Demirspor 
muhatabına 19 Haziran 1939 ta- Ameriliadaki~Alm.anlar hbile ·~kl ... ım,~:ne ıs .. mai .. ~ mış o - tedirler. 'ı lunduklarmı ve ~clık kaldıkla. lını a~ı. 1 ~·lerin a a.-L..ı !:.:. .. :a.u:..ı:.ıw1 ıu.~.ıı.'9'.:.. 1 :1 1r:• .J.HJı 'UU a:.ıtll-i .... .,~ eyıeııı. f...,.rJ •ı .. • • rmaH.6" cdr5'~1BiMı.IL•"& ~ ~ f~ 
fihinde yapmlf Old.Up beyanat& ~. - .-p-'K'llrl D tun Çok uzun -rm il'<·~· ~ tıii.. l" • ~ • e . ' tCCru e enn e bu U 
mtıraeaat etmesi tavsiyesinde hareketleri Nasyonal Sosyalist Reisicumhur, bitaraflrk hak- vassut teklifi yapılabileceği teyıt eylemek ve yemınle teyıt --------"" 
balullllluştur. merkezinden alınacak ipretle. kındaki milnakaşn ve cidalin hakkında şayialar dönmekte ise etmek icabeder. 

O t.arlhte B. Hull, '.Amerika- re uydurur. Onun için bugüne 1940 içtimarna kadar hitama de bunun İngiltere tarafından Populaire gazetesinden: 
rım ihWl.fm zuhuru anındaki kadar hallerinden memnun gö. ermiı;ı olacağını söylemiş ve a- yapılacağı hakkında bir sarahat Acaba geçen sene Münihten 
hldlae ile bfrgdna ali.kası olma- rünen Macariatandaki Alman yan meclisi kararrnr nazarr IU- y~ktur . ve resmi mahfi11erde evvel yapılana benzer bir kor-

d.~ b 1 k 1 · b 1 b t t kutma teşebbüsü mü mevzuu
aa•.ul, blllhare bu bldisenin azlrklan birdenbire Macar hü. ~ra a .~ıyara mem eli:~tın re- oy: ır ?sav;urun me~cu 

inkişafian dolayısiyle ve J'apon kUm ti ale binde iliA tl yıne muracaat etmek ıstemG- oldugu teyıt edılmemektedir. b.:ıtstır. En büyük bir ihtiyat ve 
htı.kiimeti namma söz söyleme- ı. •• ı:__ . y bun f akye edare mekte olduğunu, çlinkü ayan• Avam • Kamarası tatile gir. şiiphe ile hareket etmek icabe. 

.... ~uaf ıse un ar asın . . d ·· ç b 1 ele•-. Mütemmim malumata ve 
te sallhiyettar bir zat ile di- b" • , . dan bazı gruplarm ikıncıkl\nun- me en once, em er ayn tara-
.Pr ali.kadar büklimetıer tara- ır nasy~ ~yalı_st tahr~ki dan evvel her tlirlU mlinakaşa. fmdan bütün meseleler hak. bilhassa Nazi hükumetinin ya. 
fmdan yapılan beyanata -naza-~~ fU~esız n~any. ve müzakereyi imkfınsız bir ha- kında şumüllü beyar.atta bulu. par:tğı hareketleri ve beyanatı 
ran hldlsenin umumt cepheleri e • Macanstandakı Al. le sokmuş olduklarını söylemi~- nulacaktır. beklemek lazımdır. 
tıe alt.kalanmış bulun.'Cluğunu man azhldannm yaptıkları şi- tir. İngiliz Kumandamnm Af manyadaki neşriyat 
söylemiştir. kayet hakikatte Berlin ve Bu. B. Ruzvclt, ill\veten demiştir Söz!eri L d d .... k 

Bundan başka B. Hull, dün dapeıte hükfunetleri arasında I ki: Varşova, 22 (A.A.) - Sir OD ra a SOiiU 
Kolumbiya Reisicumhuru tara- bir anlqmamazbk eserinden İnfirad siyaseti takibine ta. lronside Polonyadan ayr.lxrken karşıiandı 

Japon teklifi 
kabul etti 

Tokyo, 22 (A.A.) -
zetesi. Arita - Craigie İ 
sı hakkında şu malfı01 

mektedir: 

B. Arlta ve Craigie 
dUn elde edilen pı"enslP 
sı, lngilterenin aşağı-dl'Ji 
taleplerini kabul etoıe&i 
ne vukua gelmiştir: 

frndan irat edilmiş olan nutuk batka bir §CY değildir. Macaris. raftar olanların. bu s~.r~:ıc hi·ı ordu~un organı olan Polska Lo:ıdra, 22 (A.A.) - Bu sa • 
dol&:yıslyle fevkalA.de memnuni- tandaki Alman azlıklan Macar taraflık mesr.lesınde bııtıın mr.- Zbro1nn gazetesine beyanatta b:ıhki lngiliz gazeteleri, dün ak - 1 - İngiltere>, çiııd" 
yet izhar etmiş ve bu nutku, A- hükUmetine karıı birtakım ta. suliyeti yiiklcnmiş oldukları a.l bulunarnk kendisir.e bı.rş1 gös. ı şam Danzig işi ile alfı.kadar ola .. mevcut fiili vaziyeti tıt1' 
merika ittihadı davasına biz- lepler ileriye sünnüfler ise bu şikarclır. terilen gi.izel kabul ve misafir- rak Ilerlinde ne~redilen yarı res- dır. 
met eden devlet adamlarının iyi hal Almanya tarafından Ma. pervcrlikten dolayı minnettar- mi beyanatı çok suğuk bir suret- 2 _İngiltere, Çinde J 
görtı,ıerını ve meziyetlerini is- .... ..;.tana 1car,. .. Suat Dava z lığını bildirmiş ve ın ükcmmeı tc kuqılamaktadır. tngiliz efka.~ uı" --- dusunun mevcudiyet " 
bat eden beyanat diye tavsif et- tn.l!m ve terbiyesinden, te13kilu- rıumtuniycsi, bu beyanatı, umu - nacak veyahut Çinde SIJ 

mlJttr. - Eier yola gehnezseniz Paristen ayrılacak o'.an tından ve bilhassa vatanper. miyet itibarile, sulh cephesi ara. nizamr ihlAl Cıdebilece~. 
biz yapacağunm biliriz!,, verlik ve vazife hissinden dola. sına nifak sokmak veyahut hiç v 

•• l bir elçimizden Fransızlar yı Polonya ordusunu tebrik et- olmazsa bu yolda bir tecrilbe ba- ketlerde bulunrnamafl 
Almanya ile Rusya 1Yıinasına ge en ' ihtar o. eylemektedir . 

• 
-··-datie A k l larak telikki edilebilir. sitayişle bahsediyor:ar miş1 tir. !onu uçurmak maksadiyle çıka. - dt•i 
.__. carı mu ave e ronside, Polonyadaki ika- rılm1ş t~lfı.kki etmektedir. 3 - fngllterc, çın 

Kaatova, 22 (A.A:) - Tass 
Ajanm bilcliriyor: 

Acaba Macar hükumeti Ber. Paris, 22 (A.A.) - Hava» A - -~---- - .. · - - -·· nıakamlarına bu tarzd• 
\in Nasyonal Sosyalist mahafi. jansı bildiriyor: A 1 R gönderecektir. 
lini kızdmnak için ne yapmış- Suat Davazın Paristen ayrıl - R1 ('l n - us " 
·.ır? Almanlar Danzig mesele. ma.smı bahis mevzuu eden Dor - nı;;er taraftan Toltf 
-;inde ileriye gjtmek istedikleri messon di~or ~i:.. . .v • ran yabaneı mUşahitter;!Jl" 
'laPe Peşte hükume:i oyunbo- Başka bır buyuk elçılıge ~ayın Tica:"et müzakere~erine İngiltere, Japon taleP~~i' 
•anLk tmı" ın· '? So b olunan Suat Davazın Parıs~en pon~·nnın Çindeki tn"' ( 
.~ mı e ş . nra u ~ • ' b ıı d de )yuıdr.> ._.._.. R rk ayrılacagmı teessüfle haber al - yenı"en as an 1 faatıerini tanımakta .~ 

Z'lDUKta onvnm a aıd k N k . ··ı..- . ..k ""'- ~ rdıf:· rdede b. 
1
.. im ı . eza eti, tt::cruı.A:Sl ve yu • .. deceği hakkmda ve 1 ~ n ır ro u o us mu- k k .. 

1 
..... 1 S t D 1 .. 1 , 'l, \ \ 1 1 ,, .. bil :lu ? Vah t Alm ı::j • se u turu ı c, ua avaz pcK ı· o• .rn,·a. _:, ( .. , .) J ava~j zal\erelerln esasını, Almanya- tem nata ınukıı.bll ""' 

r · 1 !-.J~ •
1 

. anyt~.;,· anzıghalde ~abuk bütün l:t,ransız!arm dost · muhab;ri bildiriyor: Alm:ıny;; nın Sovyctlere ~00 milyon mark miştir. 
"'leSe esıoae 1 enye gı ""'&ı • .. 
'-cgiJizıer ile ve bÜtün diirva lugt~tuifk~~m.ıştır. ~Irk ·ZÜFr~ büJük eıç· i"tl, Alr an - SO\"yetı lık bir kredi vermesi teşkil edi· İyi haber alan tngi1U1 

J 
~le çaI'plf"ll&k icahe~~; «•··- sızı t .. aa~. ı~ ı ev~. esı ticaret mfizakerelcrlnin yeni- ordu. Fakat Sovyet hükCımc- !eri iıı;e İngiliz hattı bil~ 

'Çinhlerin bir galebesı -:ünmüs de bu İfİ .-;ı:lililı bir tete~ ettiği. ~ır ~mde bw ter den baslandığmdan ancak <lür. ti. Almanyanm koyduğu şartla- bitaraflrk nızifrlerıniıt 1 
! 

--~ L-L--L • kedıyor. Kenöisı, Türk - Fransız k _ s r ıar• r.·--kin 22 ( .. A) 'VD& l1"Til&IIU& o-\•:m yenne a ş .. m :>vyetlcr tnra mdan ne r: kabul etme:liğinden bu mil- yanın "filli muharip ,, ı 

Almanya ve Sovyetler Birliği 
arasında kredi ve ticaret müba • 
del~i görüşmelerine son zaman
larda yeniden başlanmıştır. Bu 
göriifmelerde, Sovyetler Birliği 
harici ticaret halk komiserliğini 
Berlindeki ticaret mümessili mu
avini Babarin. Almanyayı da 
Schnurre temsil eylemektedir. 

....-ug g, ~- - • - !'!.L & '----- ' Ma • yakJaşmuma çok çabşmıttJr. 1 }aJ'S" 
Çin AJ·annnm ~.::..;..- g~ ftlYUK .n.uınn:JllW'l '=""'"İStan Kend;..;_, tm - redilen kısa bir tebliğ ile haber ~lterelcrden hiç bir netice çık- larının tanınması o 

"'5",.;.&M.U5"..ıc: ~ ·--dallan :_:_.a_~ n_ • • .._ unu ıyacagız. 
re, Japonlar, biJha..a yiyecdt . ~:uı::;:~ e".?l"ua."1111 Oeuvre gazetesinde Bayan Ta- dar olduğunu temin eylcmekt~- .::mıştı. etmektedir. 

bulabilmek için. Suateu ik ~hddmlr ~. ~~ boa.is dİJOI' ki: ı dir. Şurasını da kaydetmek lcabe-
1 Hongkong araamclak.i küçük ~ ım ten:ih ~ • Paria ıoalafillerinde Suat Da - Mal(un olduğu üzere. B. Mo- ier ki Mos'.4ovadaki Alman mah sonra baslana{'ağı 

Suabue limanma çıkmışlardır. Ortada Avrus-dım elrsecle.. nzm yalmz dostlan vardı. Fran_ lotofun 1 Temmuzda yük<ıek IJ!erinin umumiyetle kanaati.' idi. . .t 
Cinliler. bidayette geri çekil ~ v~ni ~le nmetin ye. sız - Türk yardım paktına çok Sovyet m hsi huzurunda bil- \lman - Sov;et Uearet mUzake- Mart ayında niharete 11 
r.ıt.,lıera de biLihara mukabi' l "ti inki~ haldmvh bizi ten- çalışmış olan Suat Davazm mem- dirdı3i gibi. Alman • S~vyet tı- -elf'rine pek muhtemel olarak man - SO\·yet ticaret ~ 
taarruzda bulunarak müteca- vir edecelitir. leketimizi terlledeceği haberi, 1 carct müzaker::l~rine l n38 b'. lngillz - Fransız - Sovyet mUza- sı da esasen bir sene iÇ 

1 ::rJ~ri ~'lerine atmışlardır. ASIM US derin bir teessür uyandırmıştır. dayetinde haşlanmıc:ıtı . Ru mü- kerelerinin nihayetlenmesinden mış bulunuyordu. 



11 - \' AKl't 23 TEMMUZ 1939 

latanbul Levazım Amirliğinden verilen : Harici Askeri Kıtaatı llanlare 1 T ahammul edilmez sıcaklar 
iç' -----------becieu ~ 120·~ kılo sığır eti satm &lmacütır. Tahmnı Bursa garnizonu için 26.000 kilo sade yağı 7-S-939 pazar. 

konıtay .{)()() lıradır. Şartnamesi Elbığdaki ukerl atm teai gUnU saat 11 de BW'8& Tlimen satın.alma Ko. da kapalı zarfla 
.ao ~~-görülebilir. Ekailtme 28-7-939 cuma gUnU satmalmacaktır. 

< Baıtnrı ' ı Bu entcrlsan konutmamız 
meselesini her halde hallede. devam ederken fotoğrafı ıoyle 
cektik. omuzuna asmıf, dalgm dalgın 

Tren Sirkeciye gelmitti. Be. yürüyen Foto Aliyi gördüm. 
raber indik. Yavaşça yaklattım. 

Ol gda ukerr satın alma komiayonunda kapalı nk teminatı 1950 liradır. Şartnamesi İstanbul ve Ankara le. 
7-e3:c"ktır. llk teminatı 1800 liradır. Teklif mektup. vazını Amirlikleri satmalma Ko. da ve Bursa tümen satınalma Ko. 

llJlıa ko cunıa günü saat 9,30 za kadar Elbıfdaki ukerl da her gUn görülebilir. lateklilerin belli saatten bir saat evveline 
misyonu reisliğine verilmit olacaktır. (94) (500f) kadar kanuni şekildeki mektuplarmı Ko. na vermeleri şarttır. 

- Galiba, dedim, plajdan - Tam zamanında gördüm. 
geliyorsunuz.. Hem günün mevzuu, hem tam 

tek· •• * (146) (5318) 

93~ birliklenn ihtiyacı için 18000 kilo ade yafı 26 ••• 
Acı acı güldü: arayıp bulamıyacağımız bir fİf-
- Nerede o günler, bir a. man .. Birkaç poz resmini al, 

rı•~1111ı. Çal'§a.ınba günü saat 11 de Q.pah arfla alınacak. 530 ton yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 
. Saıt:: bedeli 15300 lira ilk teminatı 1147 lira 50 ku. 7--8--939 pazartesi gUnU saat 10 da yapılacaktır. Umum tahmin 

dam meıhur oldu mu, bir yer. ded;m, 

• ~ " . a kadar teklif mektuplamıı Siirt Tümen satm al. tutan 25970 lira olup ilk teminatı 1948 liradır. Şartnameei her 
erıırnesl, gün Komisyonada gürUlebilir. İstekliler ticaret odasında kayıth 

a.....ı..-ıı"tek· • . •• • olduklarına dair vesika g&Jtennek mecburiyetindedirler. Eksilt.. 
~ ~ bırlıklerin ihtiyacı için 95000 kilo sığır eti veya ke. meye ittiri.k edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 cU maddelerinde 
"ttı 0Yun eti 27 Temmuz 939 Pereembe gUnil •at 11 de yazılı vesikaları ve teminatı muvakkatelerile teklif mektuplannı 

ı.-..-n ko a. ebu~eye konulmuştur. Alınacak 8lğJ veya k~i ihale gUnU ihaleden bir saat evveliııe kadar Jzmirde Bornovada 
~ !;:: etıerınden hangisine teklif edilen flattan qağJ o. askeri satmalına komisyonuna makbuz karşılığı vermeleri. 

. 22 Yapılacaktır. Sığır etinin muhammen bedeli 20900. (147) (5319) 
&lO k ••• lira • oyun etinin 28500 lira ilk temin&tl sığır eti. 
~ kuruş. keçi etinin 1710 Ura, koyunun 2137 Ura Erzincan garniaonunun ihtiyacı için 720.000 kilo yulaf kapalı 

· ~ ~rtnanıeyi görmek iateyenler ie saatlerinde her zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 52,920 lira, ilk te-
betYe gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cU madde. minatı 3896 liradır. Eksiltmesi 7-8-939 pau.rtesi gUnU ıaat 16 

1'ııı lelerle birlikte saat 10 a kadar teklif mektuplannı da Erziııcanda Aakert Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
"tın alma Ko. na vermeleri. (96) (50()5) Şartname ve evaafı kolordunun tekmil garnimnlarında mevcut

tur. Teklif mektuplan ekailtme saatinden bir saat evvel Erzin. 
canda Komisyon Bqkanlığma verilmesi. (167) (5510) ••• 

de eğlenemez.. Rahat edemez. 
-D halde ·y eşilköy tarafın. 

da oturuyorsunuz. 
- Evet, Bakırköyünde .. A. 

ma oturmaz olaydım .. 
- Neden.. Oraların havası 

iyi diyorlar .. 
- Havasına iyi diyorlar, fa. 

kat ıu sivrisineğe ne diyorlar .. 
- Çok mu? .• 
- istediğiniz kadar .. Müte. 

ahhitliğini yapabilirim .. Rahata 
teşne olanlann rahatını bozma. 
ya birebir. Rahat durmak iste. 
miyen ltalyaya bir iki vapur 
dolusu gönderebiliriz .. 

~~"?nu için 460,000 kilo ve Mudanya garnizonu 
ta Uo kı ceman 514,000 kilo kuru ot Bursa. TUmen sa. 
--~da 31-7-939 Pazartesi günU saat 11 de kapalı zarf 

ı .... lll"!llıwıı... ~--alınacaktır. Garnizonlar ayn ayn ve toptan ihale 
• .... IU'Sa g:ırnizonu için ilk teminat 1208 lira ve Mudan. 
'ııtı unun il~ teminatı 142 liradır. Ve hepainin ilk temi. 
kı l350 lıradır. Evsaf ve oeraiti latanbul ve Ankara 

1 iNHISARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
bet e.~ &atm alına Ko. lart ve Buna tümen satm alma 
~tün görebilirler. İsteklilerin belli saatten bir saat ev. 

Cinai Miktan Muhammen B. % 7,5 temi. Eksiltme 
Lira Krg. Lira Krı. Şekli Günü Saati 

Kuan salmı 2000 Kgr. 2200 - 165 - Açık ek. 28. VIL39 14 
Tereb&ntin eaanaı ~90 .. 186 20 13 96 Pazarlık " 15 

Methur avukat Bay Rami • 
nin sözlerinde mübalaga bulan. 
lar bulunursa, resimlerine bak. 
smlar .. 

NtY AZI AHMET 

dLRSA 
- Ankara 22 -7-939-

ı-- ÇEKLER --

l Sterlin (İnglllz) 
100 Dolar (Amerika) 
100 Fransız frankı 
100 Liret (İtalya) 

100 İsviçre frankı 
100 Filorin (Felemenk) 
100 Rarşmark (Alman) 
100 Belga (Belçika) 
100 Dlrahml (Yunan) 
100 Len (Bulıar) 
100 Cekoslonk kuronu 
100 Peıeta (lspanya) 
100 Ziloti (J.ehfıtan) 
100 Pengö (Macar) 
100 Ley (Rumen) 

5.93 
126.665 

3.SSS 
6.66 

28.5675 
67.7625 
50.835 
21.52 

1.0825 
1.56 
4.335 

14.035 
23.8425 
24.7075 

r kanunt şekildeki mektuplarmı Ko. na venniı ol. 

••• 
rt1ıı ~izonu için 50,000 kilo koyun !ti 29-7-939 cu. 

'tazı ü saat 11 de Bursa TUmen satm alına Ko. da kapalı 
b alınacaktır. nk teminatı 1688 liradır. Evsaf ve §e. 

~ Ul ve Ankara Lv. amirlikleri satın &ima Ko. da ve 
\ıa..: satın alma Ko. da görUlebilir. isteklilerin belli sa. 

,~ evveline kadar kanuni şekildeki mektuplarını Ko. 
0auıaıan. (97) (5006) 

Nipata kola HOOO " 2331 - 174 82 Açık ek. ,, 15,30 
Lltapon 1220 ,. 274 50 20 58 Pu.arlık ,. 16 
Bergamut eeanaı 1333 ,. sif 12130 30 909 77 Ka. zarf ı. vm.39 u 

100 Dinar (Yuıoslav) 
1 100 lsveç Kuronu 

100 Ruble (Sovyet) 

0.905 
2.8925 

30.555 
23.90 

••• 
'dilltlerkezi için 200,000 kilo sıfır eti satın alınacaktır. 

ta. g6en bedeli 36000 liradır. Şartnamesi Ellzığdaki satm 
\ tı·l11lebUecektir. Eksiltmesi 2S-7-939 cuma cUntl aa. 
~ aıtğda As. satın alma Ko. da kapalı url U8Ullle ola. 
~U teı..inab 2700 liradır. Teklif mektuplan 28-7-939 
~~aat 9 za kadar satın alma Ko. Reisliğine verilmiş 

'"> (5007) 
ıııc1e ••• 

Ot ~ ~i krtaatm ihtiyacı olan 84 ton sığır eti ve 391 ton 
4- Pah zarfla 2S-7-939 cuma günU saat 11,30 da la. 
I' · ~tın alma komisyonunda almaca.ktrr. 
~in ilk teminatı 1260 lira, 391 ton kuru otun 1173 
~ ilerin teklif mketuplanm ihale saatinden bir sa. 

l'tada Tüın satmalma komisyonuna vermeleri. (118) 

~ (5144) 

~iltın birliklerinin ih:i;:cı olan 80 ton sığır eti kapalı 
~ının:Ye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 20,000 lira. 

il' tı 1500 liradır. ihale S------3---939 salı gUnU saat 17 
~ ~r aatm alma Ko. blnumıda yapılacaktır. EVBl.f ve 
'1ı:!1 "İstanbulda ve Ankarada M. M. V. levazım Amir. 
beuı ir Kor satmalma komlayonlarmda .. görtllebilir. Ta. 

~belgeler ve ilk teminatlarını havi teklif mektuplarını 
~btı 11 en geç bir saat evveline kadar Ko. na makbuz mu. 

etıneleri. (145) (5317) 

Metil alkol 1750 ,. ,, 1513 75 113 68 A. eksiltme ,. 15 
~ine 5490 ,. ,. 453 47 34 01 ,, ,, 15,30 

1 - Şartnameleri mucibince yukanda cins ve miktarlan yazılı 7 kalem malzeme hizalarında 
gösterilen usullerle satm alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, mavakkat teminattan, eksiltme g\inleri ve saatleri bir.alarmda 
göeterilın1§tlr. 

m - Eksiltme hizalarmda yazılı günlerde Kabataşta Levazım ve MUbayaat eubeeindeki 
!Llım komiayonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gUn sa.o geçen ıubedeıı paruıa alınabilir. 
V - Kapalı sarf mttnakuaıma loürlk edecekler mUhUrlil teklif mektuplanm kanuni veea. 

ikle 9' 7,5 güvenme paruı makbul veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfla. 
nn ihale saatinden bir saat evvel mezkQr komisyon bqkanlığına makbuz mclabilinde verme. 
leri diğer eksiltmelere girecekler o/o 7 ,5 güvenme paralarile yukanda adı ge~n komisyona gel. 
meleri. (5090) 

• •• 
I - 3. VD.939 tarihinde teklif olunan fiatlaı• haddi il.yık ga. 

riilmediğinden ( 1) adet sigara paket makinesi yeniden pazarlık. 
la eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli sif (10.000) muYa.kkat teminatı 

(750) liradır. 
m - Eksiltme 7.VIIL939 Par.a.rtesi günü saat 16 da Kaba.. 

taşta Levazım ve MUbayaat fUbesindeki alım komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün aözU geçen ıubeden parasız alma. 
bilir. 

V - MUnakaaa.ya ittldk etmek lateyeıı firmalar fiataız fen. 
nl tekliflerini mUnakaaadan (7) gUn evvel tetkik edilmek Uaere 
tUtUn fabrikalar ıubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulOnU 
mutazıunmnı vesika almaları l&znndır. 

VI - Ekailtmeye girecekler % 7,5 güvenme parutle birlikte 
pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte yukarıda adı geçen ko. 
misyona gelmeleri. (5327) 

ı~ ~ 
Minimini yavnınuıun ııbbaUnl 
düfününllz. Onlara çocuk uarbala· 
rının kraliçesi 'olan •e ea iyi imal 
edHınif, en fıslı tekemmflJ eıtJ. 
rllmit. en sıhhi arıba11 ahaıs. 
Yeni gelen 1939 modelinin 50 den 
fazla çefidi nrdır. Her yerden 
ucuz fiat ve mllaalt fartlarlı 1alnıı 

Baker mağazalarında 
bulablllninls. 

Umum nefl'l1atı idare eden: 
llAXKI TARIK US 

SAHtBf : AS/il US 
Basıldııtı yer. V AKIT Matbaası 

t.tikruJar 
Ersanı 
Sinı • Erıurum 111 

rurk borcu 1 pe,ın 

Ticaret ve Zahire Borsası 
22 - 7 - 939 
FİYATLAR 

Bulday )'WDUıtak 5.32 - 5.36; 
Bulday sert 5.20; Bulday kı
zılca 5.21 • 5.32; Çavdar 5.05; 
Arp:ı siyah 3.32,5; Keten tobu. 
mu ı.ao; Pamuk 41 turu,. 

GELEN 
Bulday 169; Arpa 51; Tif

tik 32; Un 114; Mısır 64; Ya
pak 47; Kf!ten tohumu ı2; Zey. 
tin yalı 99; Çavdar 15; Pa
muk 8 ton. 

GİDEN 
Tiftik 33 ton. 

-----------------------

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahlan 8.30 a bdar; atpm.

lan 17 den aoara Lllell T•JYU'l" 
Ap. Daire 2; No.17 de butalaruu 
kebul eder. (Tılıfon: UIU) 

sin! Bunu bak ettim ben. 

Q,.amazof Kardeşler 
aarh09ken karaladıfı mektuptu. Hani 
tvanm reddi imkinsu: cinayet delili 
saydığı mektup yok mu .. itte o .. 

Korkulan olmUl)tu. Eğer bu mektup 
ortaya çıkmauydı, Mitya, belki beraet 
edecek ve hele muhakkak ıurette ceza· 
$1 bu kadar ağır olmıyacaktı. İf, arap
saçına döndüğü için, mahkemeyi ura 
ile ve bütln teferruatı içir~e takip et· 
mek imklru kalmamıftı. Şimdi hldiaeyi 
bulanık bir ofultu arkumdan hatırlı
yor sibiyim. 

çok ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacın 
da aeYditlni alıp götürmekten doğldu· 
funu biliyordum. 

Bütiln bunlan biliyordum. HiyaMtin
den, beni terkedecefinden haberim var
dı. Böyle oldufu halde ona aradıfı pa· 
rayı kendi elimle vermekten çekinme· 
dim. Moakovadalri akrabama yollaması 
ise, bir bahaneden ibaretti. 

Diye bağırdı. 
Reiı çılaıtı : 
- Efendi! Eğer bir IÖz daha .ayler· 

sen, ıenl dıprı attınnm har 

Yazan: Dostoyevski 

tGıı ç..IN111 Hak•ı !illa C..la - ~42 
ı~ki her varlık neden böyle get!rmek için hiç bir sebep yokmuı. 

""'ile ki? b ın . ... Şahi.:lin kendisi de ifadesinin ahnma· 
~~ı. söyledi ve ıonra bir ril- 11 için direnip duruyordu. Fakat bu hl· 
'lır iı ıçır.t:ie ulonu dolduranları diaenin heyecanı daha yatqmadan, bu 

t leyre bqladı. Şafkınlık son aefer de Katerin tvanovna bir sinir 
"arınııtı. Aliyof& yerinden buhranına tutulup •ilamaia, çırpınma-

' t :: dotru koıuyordu. Fakat ta batladı. ICendilini ıötilrmek iatiyen· 
lt,.~t\l, a evvel yetiıip. onu kolun· leri dinlemiyor, birteviye ulonda kaJ. 

\..' mak istiyordu. 
h_ lf, lalUbafire bakarak: Anaum reiae bain1dı : 
,"""!,., ._r? Ne oluyor?. - Daha aöyliyecek bir ıeyim var ... 

~heme~ ~uzlanndan yaka· Alın ıu kilıdı, çabuk okuyun. Bu mek· 
'ilru~ devırdi. Muhafızlar ütil· tup - parmaliyle Mityayı göttere· 
bir ha eıoete batladılar. tnn, rek - ıu canavanndır. Baba11ıu öldü

t.;' l'vaıı gibi uluyor, böfürli· ren balçiki katil budur ifte .. öteki hu· 
~ lr:..~ _ ta. .. Zavallı bir airıir haıtaaıdır. Bakma· 
ıı:'llıu,~•ntık bir hale 1elmi9ti. ym .U ona ... Öi ıtındenberi humma a· 

ır~ 1) 'lrra ile anlatmıyacaitm. tqleri içinde yanıyor. 
~ ' le durulunca, milbafir, rei· Milbqir. k&iıdr ahp reiae ıatürdü. 

ete ~dar f&hidin hiç bir ayları Katerin de iskemleıine yıfıldr. Dıpn 
t ,ıı "-lif t unırıadıtını, sakin oldufu· çıkanrlar korkusiyle, mendilini atama 
ıçlJS lttitiı~~t~ızbğından 6türii dokto- tıkayor, iniltileriyle hıçkırıklarını bot· 

diliıt· tını ve ehe ... .,,iyetli bir ı-•v mata. gürültü etmemcğe çalıfıyordu. 
hıtıc ı anlattı. Mübatirin dedik· "Katerin" in reise verdiği kiğıt, Di· 

ılırsa bö' · yle bir buhranı akla mitrinin mer,ez meyhanesinde zilzuna 

Reis, bu yeni vesikayı hlkimlere ve 
jüri heyetine ıötterdi. Sonra Katerine : 

- Kendinize ıeldiniz mi? 
Diye IOrdu. Genç m, atılır ribi: 
- Evet efendim, iyiyim, dedi; bü· 

tün ıuallerinbe cenp verebilirim. 
Katerinanın telifi, kendiaini dinle

mealer lcorkuıunl:landı. 
Bu mektubu ne gibi tartlar içinde al· 

dıfıru öfrenmek iate4iler. 
Katerin, nefes nefeı: 
- Bu mektubu, cinayetin olduğu ıe

ce aldım. Dedi! Meyhanede ve bir he· 
aap kiiıdı «Zerine yuılmııtır. Balan 
iıtenenb... Şu.... mahluka tutulmUftu. 
Benden nefret edlyordu. Evet bu qa· 
tıhlı irtiklp etmifti. Nefretinin bir 
bafka aebebi de, bana üç bin ruble borç· 
lu olma~. Bir taraftan bana karp 
hiyaneti, bir yandan da fU borç onu u· 
tandmy.ordu. Beni iyi dinlemenizi rica 
ederim. Babasını öldürmeden Ü!: ha:ta 
önce bir sabah bize ce!mitti. Paraya 

Verirken, onun gözlerinin içine ba· 
karak: 

- Ama acelesi yok. tatersen bir ay 
IOIU'a da ıönderebilirsin r 

Demittim. Bunun: 
- Bana hiyanet ederek yeni aevgi

linle kaçmak için, sana para llzrm. Bak 
kendi elimle bunu veriyorum. Cesaretin 
varta al itte. 

Demek olduğunu naaıl anlamadığına 
f&fıllUftnn. Onu utandırmak, piıman et· 
mck istiyordum. Fakat hiç tınmadı bi· 
le. Parayı aldı ve o mahlQkla bir gecede 
harvurup harman savurdu. Ama ıizi te
min ederim, ki o, benim her ıeyi sezdi· 
timi, kendisini denemek için bu parayı 
verditiml, bu dereceye kadar alçalıp 

alçalamıyacafmı görmek makladiyle 
bu tecrilbeye girittifimi anlamıftr. E
vet bütün içimden geçenleri gözgöıe 
gelc:lifimiz vakit, okumuıtu. Böyle ol
dugu i1atde de yine parayı alıp gitti. 

Mitya: 
- Doğru aöylüyorıun Katya, fikrini 

c!aha o valrit anlamı§ ve bu:ıa rl: r.::n 
parayı 2lmıttım. Herkeı benden iğren· 

Katerin devam etti: 
- Bu para onu mUthiı ıurette baba 

ıokmuıtu. Geri vermek iıtiyor, fakat 
öteki kadmla cldebilmek için de onu e· 
linde tutmak zoruıiia kalıyordu. Baba
sını itte bu ıebeple öldtlrdll. Zarfm i· 
çindelri parayı aldı. Ama yine borcunu 
verme4en, ötekiyle birlikte ,Makroiye, 
tu yakalandıfı köye kaçtı. 

Çaldıfı paralarla bir kere daha aynı 
yerde keyif etti, ıuna buna nyafetler 
çektl. 

!.inayetten bir akpm enel de otu· 
:up bu mektubu yazdı. Hiddetle lçmlt. 
sarhoılukla yazmııtı. Daha ilk aatırlar· 
da bunu anlamııtım. Eğer tabü halde 
olsaydı, bunu yazmaz, böyle bir vesi· 
kayı benim elime vermezdi. Kimseye 
göıtermiyeceğime, onu ele vermiyece· 
ğime inansa bile ... Onu intikam bıniy· 
le mahvedeceğimi biliyordu. Okuyunuz , 
rica ederim okuyunuz ıu mektubu .. Her 
ıeyi nasıl evvelden tasarladığını 18re· 
ceksiniz. Cinayeti nasıl itliyecefini 
zarflı paranın nerede saklı olduğunu. 

falan ... Hepıini bir bir söylUyor. Hel 
içirdeki: "lvan gider gitmez onu öld · 
receğim !.. cUmlesine dikkatinizi çekr 
1 im. c :nJyctb ta:;arl::ı-ımı; b~. t-~ · ,, 

(LUf/en sayfcyı çet•i, i 1
• 
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iK MO ENDiSI 
ranıgor 

Şarki Anadolunuı.ı tren güzergahında büyük ve miıhim 
bır sanayi müessesesi için ibate, tenvir ve teshin mUesscseyc 
aıt olmak üzere, pratiği fazla bir ELEKTRİK :-.ıüHE:'\DlSl 

e DİPLOMALI BİR ECZACIYA ihtiyaç vardır. 
Talıplerin diploma suretlerile bonservis ve tercümei halle

rinın isteyecekleri asgari ücret miktarını üçer nüsha fotoğraf. 
arile birlikte Istanbul Galata Posta kutusu No. 1008 e (E. B.) 
şaretile göndermeleri ilan olunur. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 

Mektebimize 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü şeraiti: 
1 - Mektebin tahsil müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak ü. 

7.ere 6 aenedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize 
ptan ve makinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmek. 

tedir. 
Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi ve sair hu. 

ıftısatı mektep tarafından temin edilir. 
2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına ta. 

lehe alınacaktır. 
A - Lise sınıfına alınacak talebelerin orta mektebi bitirmiş 

ve yaşları on beşten küçUk 19 dan büyük olmamaları şarttır. 
B - Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu olma.. 

lan lazımdır. 
3 - Yazılmak için pazrtesi, çarşamba ve cuma günleri mek. 

tebe müracaat edilmelidir. 
4 - isteklilerin mektep mUdürlüğüne karşı yazacakları isti. 

dalarma a.cıağıdaki vesikalan rapteylemeleri lazımdır. 
A - Hüviyet cüzdanı, 
B - Aşı kağıdı, 

C - Mektep şahadetna.mesi veya tasdiknamesi veyahut bun. 
la.rm musaddak suretleri, 

D - Polisçe tasdik edilmiş iyi hal kağıdı. 
E - Velilerinin izahlı adresleri, ve tatbik imzalan. 
F - Altı adet kartonsuz fotoğrafları (9 X 6 ebadında). 
5 - Yazılma i§i 26 Ağustos 939 cumartesi gününe kadardır. 

Kayıt olanların 28 Ağustos 939 pazartesi günü sıhhi muayeneleri 
için sabah saat 8 de mektepte bulunmaları lazımdır. 

6 - Fazla tafsilat içia Ortaköyde mektep müdürlüğüne mil. 
:racaat olunmalıdır. 

lstanbuldan gayri mahallerden yapılacak mUracatalara mat
bu mektebe duhul bilgisinden gönderilir. Müracaat için posta pu. 
11!.ğnderilmesi ıazımdır. '(5272) 

<t~lll ı.ıcl.}O nlC\Sllllllllll ~aklaş

ması hasebi:> le Uel ogıun ela 

B A K E R 
mağazaları muduriyetı, 

lııitun 1939 senesi 

ZENITH RADYOLARI 
Stoku uzcrıııdc lcıızıliıt ıcı a'iına 

karar YCl'lllİşlır. sıol.ıııı liıkcıı

nıc-.indcıı C\\cl ıslif:ıdc cılinız. 

J\iifıılıuıı S11llı llııl•ıık llrll:imliiiiıı. 

ılcıı: 

Günuıı ııı:ılı:ılleslııılcn Halıim oğlu 

llas:ın karısı Falın.ı so ) arı ile Ft·~
zullnlı Gcılik 'e ôlu ~hıslnfn 'nrıslc
rinin nıuşlerckcıı ıııul.ıs:ırrır uldıık
ları '.\lccdi.} c nıalıallc .. irıılc Korcşlı 

sokağında 216 metre nıurabh:ıınd:ı 

b:ıhçc Ye müşlemil.ilt s:ılrc) i h:n ı 
400 lira kı) melli lıir h:ıııe ile Gulclibı 
ıı:ımı <lil;er K.ıı>ı)erl S:ıroklı me\
kiinde 'e 3600 rııclre rııurııhlı::ıınd:ı 

IOO Jirn rııulı:ırıırııcıı liq mt'lli hir ırnr
ça tarla k.ıhili kısıııcı olrıı:ıdısıııdan 

satılarak Şii) 111111 ıııılesiııc dair \'eri· 
len k:mır:ı 1 inıı<'ıı 5 - !I • !J:I!> siiıı 

~aal H ılc ıııahkcıne kalcrııiııdc açık 

artırma sureti' le sal ıl:ıcnklır. 
Arlırııı:ı şnrlıı:ııııc~i 30 - 7 - 939 

dan ilih:ırcıı :ıcıklır •• \lın:ık islcycıı

ler % on ni-;bclinde leıııiıı:ıı Ycrıııc

ğe meclıurılıır. '.\hı:ı) yen slinılc tı· 

sulen nicl:ıclıın sonr:ı rn zi~arlc artı
ranın üzerinde bırakılır . .Muslerı bir 
lı:ırta ic:lntlc p:ırıı;> ı 'ermez e ilıııle 

boıul:ır:ık on hcş gun. ınliddcllc ye
niden rnuz:ı~ ede) c konulur. Bu ikin
ci arlırm:ı<la rn çok ıırtıranın üzeri. 
ne ihale olunıır. 1ki ihııle :ırasıncl:ı
ki fark ,.e f:ıiz önce nlandan t:ılısil 

rdilir. İ)bu l(R)Ti menkullerin ilıa· 

le•ine kadar birikmiş vergi, bcledı
yc, rvh:r borc:lnriyle, lclliıliycsi :ı
lana aittir. Miışıcri şıırtıı:ınırlrriıı
dc yaulı ~eraili lamıınıcn kıılıul \'C 

lılliliraz hakkını şimıliılcn isknl el
miş sayılır. Fazla ınah'ııııal edinme'k 
isleyrnler mııhkeme k:ılcmin<lc 5-939 
do,y:>da ınc\'cul şarlnanıclcri okuya
hilirl,.r. (29742) 

1 
Levazım Amirliği Satınaı:Ja 

Komisyonundan -----721,l:MO'kilo tutuştunna odunu alınacaktır. Kapalı zarfla ek. 
siltmesi ~939 ÇU§8lllba günil saat 15 de Tophanede amir. 
lik satın alına Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 6849 
lira 50 kunıe ilk teminatı 513 lira 71 kuruştur. Şartnamesi Ko. 

HA 

En mükemmel .,e 

traş bıçağıdır, bit 
25 defa traŞ 

10 adedi 15 lı 

ASA 
ıraş Bıça 

Bir adedi huzur ve 

1 00 defa tra§ 

10 adedi 35 

TIRAŞ BIÇA 
• 

Dünyada mevctıı 
caklarının en k 
~n mükemmelidİt 
lerce suda ve sa • 

de kal&a ka 
paslanma• 

ısrar ile Has, 
ve Paslan 

V~ KOT D<'lirASEVD 

Dün ve yarın tercüme ku:.: 
11 - 30 Kitaplık üçüncü serı 

Numara Kuru, 29 Kapitalizm 

21 HUKUmdar millet 50 30 Slambo 

22 75 Deniz Levazım amirliği ilanları 
4 a9tjil~. tf.ttlcijlyin ~~uni vesi)talarile bera.~r belli s,"'aa,..,,tc_t...., ..... ...,. 

'l'ahm.iıı edilen bedeli (17.181) lira (50) kuruş olan {35.000) 
metre patiska, 29 temmuz 939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü 
saat 11 de kapalı zarfla alınmak tir.ere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ttk teminatı (1288) lira {62) kuruş olup şartnamesi her 
gün kom.iayondan parasız olarak alınabilir. 

Ko. na gelmeleri. (83) (5315) 

Kilo 
14,200 Benmn 

277 Vilvaliır 
1,181 Vakmn 

592 Gres 
172 San gaz 

*** 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan. 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saat. 
ten bir saat evveline kadar komisyon... başkanlığına makbuz mu. 
kabilinde vermeleri. '(5055) 

••• 
1 - Tahmin edilen bedeli ''12353" lira "55" kurul olan 

,.5500" kilo Vaketa, 25 Temmuz 939 tarihine rastlayan salı günü 
1aat H de kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 11926" lira "52" kuruş olup p.rtnamesi her 
gtin. komisyondan parasız olarak alınabilir. 

Askeri okullar için almıacak yukarda yazılı benzin ve yağlar 
2S-7-939tcuma. g;tnü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli .U91 lira 59 kuruş kati teminatı 628 lira 74 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. Benzin ve yağlar ayrı ay
n bayilerde~ alınabilir. ıİsteklilerin belli saatte komisyona gelme
leri. "92,, (5507) 

• * * 3 - lst.eklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan • 
2İm edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve sa. 
--~ 11&&t evveline kadar Kasımpap.da bulunan komisyon 
>lbnıJima makbus mukabilinde vermeleri. (5030) 

Pangaltıda Yedek Subay okulunda mevcut 63 kalem kaput 
ceket, pantolon, fotin veeair eşya 28-7-939 cuma günü saat 
14:,30 da TOfhanede ı.tanbul levamn &mirliği at'Ntma komia. 

mektubu, timdi Deden, nud bir ruh Ti 

iman deiitmeeiyle ortaya çU:uchms? 
Diye 10rdu1-r. 
- EYet, biru enel yemin ettiiim 

halde Ykdanmar auaturarak bu mektu
bu aJrlımııtrm. .. Benden nefret ettlil 
için OllU kurtarak iltiyoilılam. Bftt 
1*adea .. otılll.-... Bıı tibi-, 
t& tu pU'IJI ....... da,~ -
·~ ·····,...._.,. ,,...,. 
yert ...... q.DDıiia~baWa,..r ................ ~ 
tim. Palııat o •ıır• ............ 
aYUtit•• 

26 Tercümenia rolll 
27 Değigi.§ler 

28 J.aokon 

Hepsini alanlara <o 
100 )apılır. Kalan 4.92 k 

75 kurugu peşin ahnara• 
30 si ayda birer lira öde 

Uc: taksite bağlanır. 

yonunda pazarlıkla satılacaktır. Hepsinin tahmin bed 
ra 70 kuruş kati teminatı 384 lira 45 kuruştur. Taliple 
lem eşyanın mahallinde görüldüğüne dair okuldan ves 
ları şarttır. lstcklilerin vesaikle belli saatte komisyo 
lcri. (80) (5312) 

*** 
Pangaltıda Yedek Subay ok~lunda mevcut eski>" 

1,110 çift kundura ve 5 çift terlik 28-7-939 cuma gUll 
de Tophanede lstanbul levazım amirliği satınalma k 
da pazarlıkla satılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 276 
teminatı 41 lira 40 kuruştur. Taliplerin fotinleri mah 
dilklerine dair okuldan vesika alma.lan şarttır. lstekl 
len vesaikle belli saatte komisyona gelmeleri. (81) ( 

Şilpb.cli.ı. ki ~
hayatlannda anCak bir 
lacma çekilecep zamımlılf!I 
lirler. Nal Katedlıla 
ancak bCSyleal yaraprdı. 

baba~~ isin 
...,. lilıeklrni ..... 

nv.eı •• p.naıuma. 

ni 
d 

Dr. 
N 


