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htiki..:... "'ti lzm:r funrmn r mcıı 
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Dahiliye Vekili ile Hatay Valisi 
arasında teati edilen telgraflar 

Dahiliye Vekili Faik Öztrakla Hatay valisi Şükrü Sök. 
mensüer arasında şu telgraflar teati edilmiştir: 

23-7 .939 saat 11,40 tan itibaren bütün Hatay toprakla. 
rında mukaddes Türk bayrağı dalgalanmakta ve bütün Hatay 
halkı coşkun tezahüratla Türkiye Cumhuriyeti ferdi olmak 
bahtiyarlık ve saadeti içinde büyük bayramını yapmaktadır. 

f/Jwcımı 9 ııncııı/ıı) 

Ziraat Vekili Akdeniz 
seyahatinden avdet etti 

(fcı:ısı 9 ıwcııdcı). • 

Danzig'teki nazı şefi Förster dedi k ı : 

"Tam silahlıyız. Artık Almanyaya 
ihtiyacımız yok! Danzig bizim 
hakkımızdır. Onu geri alacağız .. ,, 

Berlin, 24 (A. A.) - Po-
lonya Danzig hududunda yeni B ı· z ı· m 
bir hadise olmuştur. kitabımız: 

mükemmel bir eser 
D. N. B.'ye göre, bugün sa

at 14,30 da, Renneberg civa -
nnda bir Polonya müfrezesi, 
hududu geçerek Danzig arazisi 
dahiline bir kilometre kadar 

(Deııamı 9 ııncııclaı 

Eğlence yerleri 
Tarifeden yüksek para 

alanlar kapalllacak 
Belediye reisliği taraf mdan 

dün belediye şube müdürlerine 
gıence •erlerın n ıieleri lia'k. 
kında yeni bir taminı gönderil • 
miştir. 

Bu tamimde eğlence yerlerin -
de halktan çok fazla ve tarife ha. 
rici para alındığı bildirilerek 
kaymakamların bizat mıntaka . 
larında daimi teftiş yapmaları, 

tasdikli tarifeden fazla para a . 
lanların bahçeleri ile gazino ve 
lokantalarının derhal seddedilmc 
si bildirilmiştir. 

Kaymakamlar haftada iki gün 
vali ve belediye reisine hangi eğ. 
lence yerlerini teftiş ettiklerine 
dair rapor vereceklerdir. 

Çiiuk 
b/lıle 
Voffeutµı 
G:ıl:ıl:ıs:ıray - Vcmirspor m:ıcı lıiı

disc.si ııi ıı asıl ıııerntü :-lccılet değil. 
dir . 

Il:ıldki mesul lcderasyondur. 
Milll kiiıııe ş:ımpiyonu, elde ıuc\'. 

cut ııi:z:mın:ııncyc göre, ''c.ru bey 
ndınild Ccdcr:ısyonu sonıl:ırul.: lcslıiı 
Ye il:ın edilecekli. 

llö) le ynpınadık, canlı:ızh:ınc gli. 
rcşlcriııılc olduğu gil.ıi: 

- Haydi bir dalın karşılnştıru. 

fır. 

"Tiirl:iycde Matbuat Rejimleri,, 
eserinin fotoğrafı 

Eserin nıilc1lifi: Server Rifat 
o·a:ısı 9 ııncudaJ. 

Boksör kaleci 

I~be<li hoy'kot cnn<::ınıı. 
çarptırılan knlcci 

Polisin yirmidörf 
saatlik gayretine 
rağmen hala 
bulunamadı 

Bundan sonra hiç bir 
klüpte oynayamıyacak 

(l'a:ısı 9 uncııdn) 

Edirneden 'gelen mücrim çocuk
lar abi eye çelenk koydular 

~ I 
1 

.(l'a:uı 9 uncıı<la) 
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Lozan .zaferi dün 
kutlandı 

Onive,rsitede ve Halkevlerinde 
Alman yadan sun 'i 
kumaşlar gelmiye 

başladı 

ilkokul öğretmen
leri arasında 

Günü~ yüksek manası teşrih 
ve izah edildi 

Tar :f <" kanunu değİ§tİrİ· 
lecek mi? Yeniden kıdem zammı görenlerin 

adlannı neşrediyoruz 

. . 
sergısı ~ı.d 

Y arından sonra şehriV 
"On birinci yerli ~ 

sergisi., açılıyor. Geçen ~ 
sergi için "Onıuıcu ve soıı 

yerli mallar sergisi,. diycrelt ~ 
mi bir ahenk VP. gayretle o 
şit sergilerin filhakika sonU:: 

Lozan barışının yıl dön Um U 

münasebetiyle dUn şehrimizin 

her tarafı bnyrnklarla donan
mış, üniversitede .,.e hıılkevle -
rinde merasim yapılarak gtinUn 
ehemmiyeti anlablmıştır. 

O ni ver sitede 
Cniverslte heyetinin hazırla

dığı progrnmn göre, mero ·ime 
saat 16 da başlanmıştır. Mera
simde rektör, üniversite profe-

örferl, vnli ve şehrimizde bu
lunan bcıı saylnvlarla muhtelif 
fakUltc ~nlebeleri hnzır bulun
muşlardır. 

Evvela istiklttl marşı calın -
mış, bilftbara kUrslye rektör 
Cemil Bllseı gelerek toplant: 
~ ı açmış, şunları söylemiştir: 

Rektör anlatıyor 
"- Bugün Lozan .gUnüdUr. 

J.ozan glinU, bizim sulh, zater 
günümii7;dür. Onun içindir ki 
her yİI bogiinü, buradn kutlu· 
yonız. Sulh güniimüzdür. Çün
Jdi: 

1914 blrincltc.5rinin 29 ndıı 

girdiğimiz harpten on altı yıl 

eVTel 24 temmuz günü, Lozan 
iiniversitc lnln salonunda imza 
edilen sulh muahedesllo çıktık. 
Bu muahecl<.'yl lsmot 1nBnü şu 
ateşin kalemle lmzaladı: 

Rektör burada Lozan kon
fernnsındn İsmet lnönUnUt:. 
kullandığı kalem\ ııöstermle

tır.,, 

ismet Inönü, Lozan barışını 
ima.ladıktan sonra, darülfünu
nu ziyaret ettiği zaman genç • 
llğe muahede hakkında izahat 
vererek \nı altın kalemi hedl • 
7e ettJ. lsınct 1nönünü darillfü
nunda. dlnllyon ncsll, onu istib.. 
)Af edecek olan nesil; altın kn
Jemle ynzılncnk muahcdr.lcdn 
bazırlnmnn.s1 için daha blr~ok 
bu yük ek kültiir müessesesin
de nhlflk , fozllet TC Jmdrctlc 
7«-tlşcc~ktlr. 

Sulh güniic.liir, dedim; ~ulh, 

iinyn.nın her yerinde her vakit 
n güzel, CQ aziz şeydlr. Sulh 

;ra':'ımınnın ııomın.l halidir. Her 
Jnillet biJir ki, huzur i~1nde 

ır;ulı .mnnm, buzu~ içinde ilı-rlc 
snenin şnrtı sulhtur. Fakat 
'J'iirk milleti, her mnıctten laz

a sulhu ever." 
Rektör burada Loznnın, Ata 

urltUn ölUmUnden sonra ilk 
defa kutınndlğı gUn olması. 

dolayıslle bUyUk ölUnUn nziz 
hatırasmı anm:ık tein davetllle 

i cağırmış ve beş dakika ayak 
ı sukut edllmiştlr. 
~Ukfıtlnn sonra, rektör Lo -

anın nasıl çetin bir şerait l 
inde devam ettiğini anliı.tmı~. 

, e> sözUnU şu şeklide bitirml~ 
:tir: 

"- l.JOzan ın · lesi mctlnlt!
eriylc, znbıtlnriylc, rotbiklcı1y
!C;JUet 1nöııii için A\Tupanın 
obeğlndc <Uldlntlş, chetli bir 

llf!t'ef nbidcsidir .• , 
Rektörden sonra kllrsiye Hu

kuk fakültesi doçcntlerlntloı · 

Bay YaYuz Abadan gelmiş, çoL 
eyccnıılı blr sö;> !evle Lozanın 
hemmlyetinl anlntmıştır. 

ilk ve §Cr~fli muahede 
Unlver ite \'O hulmkçulnrın 

..ozanın yıldi;nilmünü L..-ut!nmıı

~ ZC\ kli \'C güzel bir nr.nnc ol
du. linki ı \"C sulllu 7.afere u· 
ia .. tırnn J..ı0zanın nmlmasmdıı 
ma. nit hntıraların tnzclenliJ 
ıbl~ıa khklcşUrilmoslndc gön 
~ fernhlık \'eren, nefse ltlmat 
,<-Ildu eden bir hassadır. Çiinki! 
krullı hnyntnnl7l Jçln bflyük hn
• rılnr \'C yiikRCltld inkılllpln.r-

Almanya son birkaç hafta i . 
çinde memleketimize göndere! 

la dolu olruı on ııltı yılın harici ği yünlü ve pamuklu eşyalar 
ananelerden temizlenmiş huzu. sun 'i kumaşlardan yapılmış ol: 
runa •, ,. L ' :ı kn•:nştnk. rak sevke başlamıştır. Bu va. 

Bundnn sonra Lozanın ruh ziyet Almanların ham madde 
ve mana yeniliğini insanlık ha- bulamadıklarından ileri gelmek 
yatında bfr dönüm n1.1ktnsı teş- tedir. 
.. il etmeslnde hakkı ve nıecleni. Fakat gümrüklerde büyü!· 
yeti zafere ula'3tırmasınıla bul müşkülatlara sebep olmuştur. 
duğunu işaret eden hatip devum Gümrüğe gelen bu mallar 
la dedi ki: tahlil edildiği vakıt ~un'i olduk-

0, büyük harpt<.'n sonra ahlıl- lan anlaşılmış, gümrük tarife 
ki ,.e hukuki esnslnra ı·iııyet \"C kanunu. m~cibi~c7 ipekli ku • 
ve müsad taraflar arasında 40 maş tarıfesıne tabı tutulmu~tur. 
şnıa sıırct lyle ,·iicuda gctJr11cn Bu yüzde? . bazı tüccarlar .. suni 

ilk munhcde olmak şcrdlnl ta k_~maşlar. ıçın pek fazla gu_m • 
şıyor. Bunun l<;lndh- kJ harpso- ruk resmı vermek zaruretındl' 
mı t~şcbbüsleı1nden yalnız Lo- k~lmı~~rdır. Bundan b?.şk~ 
zıının tcı.is cttfj:,ri nizam sulhun ~umruge pamuklu ve yunlu 
ı:;ükilnun, inkişaf ve tc;nkklnln k~maşlar ithal edeceklerini bil. 
tcminntnıa maliktir. Ilfiylece d~rerek beyanna~e veren ta • 
Türk irade ,.0 <UJer. ı ne 0 • un 1 cırler mallar sunı kumaşlardan 

6 lS ı· led'). k hk.k. olarak nıiIJetlerııı-ası mün:Lı.: _ ıma ı mı~ çı ınca a ı atı 
batın tık makul , ... ht k ki c tahrif etmek yüzünden gümrük 

v ı u çer. . . b. . 1 · f 1 '1 
çc,·esinf ~izmiş olan l..ozan b resmının ır mıs ı az ası e ceza 
ça.sfiylc ebedidir. 

0 
vermek mecburiyetinde kalını~ 

Hatip bundan sonra boğaz. lardır. 
Iar ve l\lontrö muka el 1 1 1 Bu vaziyetler kar ısında su-

v e er n .. k 1 . . .f k 
tahlll etti. Türk murahhas he- nı umaş ar ~çın tan e anu .• 
vetlnl mUzııker t d nunda ayrı hır sınıf kabul edıl. 
J n a esnasın a . d'I k d" 
sarfettJği muazzam enerjiyi, Is- rnesı tasavvur e ı me ·te ır. 

Ukllllmlze ve hAklmlyetlmfze 
gösterdiği hassasiyeti tebarüz 
ettirdi. 

Lozan hakkında bazı ecnebi 
mUelllflerlnin mü IAhaznlarını 

üniversiteli bir kız 
talebe grupu 

tahlil eden ko~teJ;"ans.Qı.;. C:uıııil 2ünii ln2iltereyi 
Dttnıtıı Lozan ccphcsl, ru:gıı:. tetkik seyahatine çıkıyor 

nUn sulh cephesidir. Kanada miIJi talim ve terDiye 
Diyerek Lozanm aktüel kıy· meclisi tarafından üniversitemiz.. 

metine temas etti ve hitabesini den Londraya davet edilen tale • 
şu sözlerle bitirdi: beler Maarif Vekfüeti kararile 

"BUtUn kalbimiz ve varlığı- seçil~iştir. Bu talebeler 2 hukuk, 
mızla bağlandığımız sulhsever- 2 iktısat,, 2 edebiyat, 3 tıp, 2 fen. 
liğimizln hududu mllll ve lnsn- den olmak üzere İstanbul Univer. 
nt tahassUele çizilmiştir. Ata- sitesinden ıı ve Ankara Dil, Ta. 
tUrkUn eseri olan TUrk Istık· rih, Coğrafya fakültesinden de 
ıa.ı ve cumhuriyetine, tsmet 1n- 9 olmak Uzere 20 kişidir. 
önünün Lozanla temin ettiği Talebeler, lisan mektebi lngi -
TUrk haklarm:ı l::ı.lel verme ih- lizce lektürü Safiye Süleymanın 
timalini taşıyan her hareket, başkanlığında cuma günü Sem. 
Türk mukadderatrna tecavüz plon ekspresite Londraya hare _ 
manasını taşır. Kimsenin TUrk ket edeceklerdir. Sayahat 20 gUn 
:.:;!hunun ihtişamını bozma te- sürecektir. 
şebbUsUnUn acı 1''1srnnrna lcat. Bu mUddet zarfında İngiliz 
!anmayı göze alabileceğini zan- hükumetine misafir olacak tale • 
netmek istemem. beler Ingilterenin meşhur üniver. 

Atatürk cmnr."tinln ilelebet sitelerini, kültür müesseselerini, 
muhafazasına ant icen gencllk, sanayi merkezlerini ve diğer gö • 
hakkı bulma ve koruma vazı - rülecek yerlerini gezeceklerdir. 
fesini omuzlarına alan hukuk -
çular, bugUn Lozanın yıldönU -
mUnU kutlamakla, TUrkUn ve 
insanlığın haklarını her zaman 

Denizbanktan açıkta 
kalanlar 

mUdafaa hu" •sunda.ki iman ve Dcnizbankın lağvile açıkta ka. 
kararlarını tazeliyorlar. lan memurların yeni vazifelere 

Tal{"' belerin sözleri yerleştirilmesine devam edil • 

Do"cnt v~. H mektedir. Bunlardan açıkta kal. 
\o .1. ı ;onra u- . 

• 1 • • .. •• , • l\.. t mal arını kabul ederek tazmınat-•. u c •••• "'~ - en ıcserrc , 
Tıp :. · ··~sir: '"n Orh":t veyi. !arını alanlar da yeni yerlere kon. 
ne hukuk fal{Ultesinden Bedri maktadır. 
birer ~~ ,· . . ve... . :t gençliğin • -<>-- • • 
• 1· ·· ı · ı:•dutu yl!!.. ... ,,!t heye • YerLmallar sergısı yanr. 
c :1. nnlatmışlnrdır. al:şam açılıyor 

eyoğ'h1 Hal ('evinde 11 inci yerli mallar sergisinin 
Beyoğ'lu hnlkevlnln hazırla - bütün hazırlıkları tamamlanmış. 

dığı programa göre mernslmc ışık ve dekorasyc;m cihetinden 
b'Undilz snat 17 de Deyo.;ıu par bilhassa çok muvaffak olunmuş. 
l " binasında başlanmıştır. tur. 

Evvela, hnllccvl reisi Ekrem Sergi yarın ak~am Uzeri saat 
Tur, Lozan "'llnllnUn chcmmlye-ı beşte açılacaktır. 

ti hakkında bir cöylcv vermis si reisi Halit D~yır konferans 
Lozan barışının bUtün karakte- l ti K r vcrm ş r. rın cransm mevzuu 
r:Jtik t •· "lnrını izah etmiştir. "L f . 1 t hllli dl 

1 
ozan za erın n a ., r. 

Gece de hal C'Vi salonunda. 
1

r f U 
1 

i 
1 \.On eransı m ten c p ey n or-

cvin orkestrası tnrnfından bir k t ta f d bl k es rası ra ın an r onser 
lconser verllmlştlr. 

verllmlştlr. 

Eminönü Halkevinde Halkcvi Lozan zaferi mUna • 
EminönU halkevinde de r:e- sebetiylc Sevr muahedesine gl'ı-

ce saat 21,30 dn Loznn bnrışım re ve bugUnkU TUrkiyenln va. 
kutlama gecesi Vırtlp edilmiş. ziyetlnrlni gösteren kartlar bas 
tir. mıştr. Au kartlar bUtlln halka 

Evvel! evin edebiyat kr- 1•e- dağıtılmıştır. 

Şehrimiz ilk tedrisat öğret • 
menlerinden kıdem zammı al • 
:ıuya hak kazanan, fakat tefti~ 
raporlarının yeniden tetkiki lü. 
zum görülen muallimlerin vazi 
yetleri gözden geçirilmiş ve 26 
muallimin zam görmesine ka • 
rar verilmiştir. Zam gören mu • 
~ilimlerin adlar; şunlardrr: 

lstanbul 44 üncl. okuldar 
7 aika, Kartal merkez birine· 
' kuldan Hakkı, Silivri Sinek!' 
köy öğretmeni Muzaffer, T eh 
yatı okulu başöğretmeni Zeki 
'1akırköy merkez birinci okul . 
·hn Şükrüye, Bakırköy Bağcı • 
hrdan Hüseyin Çetiner, Emi • 

nönü 66 mcı okul başöğretme • 
ni Ferit, Beyoğlu 37 inci okul. 
Jan Bedriye, Sarıyer 27 inci o. 
kuldan Sadri, Sarıyer 33 den 
)ait, Beşiktaş 2'> mcı okuldan 
1abia, Beşiktaş 50 den Hüsnü, 
3eşiktaş 18 den Nadide, F etil 
! den Mes'ude, Fatih 31 den 
1nna, Fatih 64 den Nazmiye 
"eyoğlu 13 den Mahmut, Be. 
·oğlu 29 dan Leman, Beyoğlu 

1 8 den Kıymet, Eminönü 4° 
!an lsmet, Fatih 21 den Emi • 
,e, Fatih 16 dan Kevser, Be 
roğlu 9 dan F nhire Turgut bi 
·er derece terfi ·. etmiılerdir. 

Heybelideki yan
gın faciası 

Badema 15 neferlik bir ası~er 
müfrezesi iş görecek 

unu idrcftk etmiş olmayı çok 
likse de kabil olamadı. lstsJI-' 
çin daimi bir sergi binası tt 
dileceği yıla k&dar ounun .,;it 
e devam edeceği anlaşıııyor.ııı"' 

Ancak sergi nereye il ? 
tırsa kurulsun. teşkilat ve rıı 

teva bakımından daima -> 
.ekemmülü göstermek zarureu;, 
icdir. Bir sergi. kencli~ine Jjl 

.,er bulamadı dive. tcrtib::ıtıJll 
::>na göre alarak · bir gevşeklik I> 
va ihmal nümıınesi olama.r.. 
i'ıkis gayrimUsait şartll!.f i~ 
~östereceğl dikkatle. ''ilcri...A 
'mkiinlarmı tahtı temine aııır 
'•dır. 

Bu elimle-fen (·lar:ı k rre"rr. J l 

~abık Ba""vekil Celal B::ı.,·nr,8 • ,tt' 
·ıyı gezerken dikkatinıizi rJ 
1cn bir noktanın bilhassa ttt~ 
"dilmiş olma~:m dileriz: Gc 
~ım sergisinde. her pa"-1-' 

izahat vermek maksadile nı 
"'dilen kimselerin ekzerisinııı 
"'aha memur edildikleri me'-ıtl 

Heybeliadada binlerce çamın 
1 
tında ateş yakılıp yemek pişiril. ''ln bilmediklen görülmü:;tU.:n,, 

yanmasına sebep olan yangın hak memesini ve diğer hususları te • Bizzat Celfü Baynrın terfi'; 
kında zabıta tarafından sıkı bir min edecekleri gibi icabında yan. n.ev'inden sorduğu en b:lsit rJı. 
tahkikat yapılmasına rağmen 1 gın söndürülmesiııde de çalışa . ıller karşısında tutı.:lanıar 
yangını çıkaran henüz ele geç • caklardır. muştu. 

mem.4Jtir. Karncaahmetteki Bu defa bu memurların ~f 
Adalardaki belediye korucula. .• -.~ ... ~- _ J. edar edilrllkJ".,.: ruıvvnna'" . 

lUJ.U.l llJ..&.n.~~~ ......... SA;& .. '?/V•~•-.&-· -- T UU1lt..ı:\i'a.'5uı'CL ~d.l en aogı .. .,j\l)l 
sına karar verilmiştir. Halen 6 Dün Karacaahmette eehitlik mufassal malQmatla bUlbUl ~ 
korucu vardır. Bundan ba~ka or. kısmındaki otlar, atılan bir si • konuşacaklarını ümit ederif.. ~· 
man koruma kanunu mucibince garadan tutuşmu.s, 12 servi ağa. Diğer bir nokta da, teşhil' ; 
15 neferlik bir askeri müfreze cınm kökü ile 6 1önüm ot yan • len mallar hakkında her mıl ... !il 
adalarda vazife görecektir. mı~ır. Yangın Üsküdar itfaiye - hibln.in, ziyaretçileri taın,rıe' 

Adetleri çoğaltılacak korucu • sinin gayretile sirayet etmeden tatmin edecek şekilde broşUI' ti 
larla müfreze efradı çamlar al • söndürülmüştür. neşretmemiş olmalandır. Bit OC 

knn kartlar, üzerinde yaldııl1 6-
beş madalya ile müessesniıı ' 
resi veriliyor: işte o kadat· I" 

66 bir romorkörü 
parçaladı 

Şirketi Hayriyenin 66 nuına . 
ralı vapuru evvelki gün bir kaza. 
ya sebebiyet vermietir. 

Vapur saat 8,30 raddelerinde 
Beşikta.s açıkların.dan geçerken 
liman işletmesine ait 3 numa.rn. 
lı romorkörle karşılaşmış, ve yo. 
lunu kesemiyerek romorkörUn ar 
kasında bulunan mavnalardan 47 
numaralısına şiddetle çarpmış -
tır. Müsademe neticesinde mav. 
nanın baş bodoslaması parçalan. 
mış, sular girmeğe başlamıştır. 

Liman reisliği tahkikat yapmak 
tadır. 

-0--

Tamiri mümkün olmı
yan binalar yıkılacak 

Belediye müfettişleri tarafır 
lan yapılan tetkikler neticesin. 
le şehrin bazı semtlerinde eski 
ve köhne binalar görülmü~tür 

Hem tehlike arzeden ve herr 
Je şehrin manzarasını hozan bu 
3ibi binaların sahiplerine tebli. 
1at yapılması kaymakamlarc 
'lildirilmiştir. Bu gibi binalar • 
lan tamiri kabil olanlar ya ta • 
'Tlir edilecek, olmıyanlar ise 
lerhal yıktırılacaktır. 

Bir Alman firması fınn 
açmak için müracaat 

etti 
Almanyadan bir ekmek fab~ 

.ikasmm mümessili ıehrimize 
1elmiş, fırıncılarla temasa ha§. 
lamıştır. Aksaraylı Mehmet Ali 
isminde bir fırıncı günde 5000 
ekmek çıkaracak şekilde bir e -
!ektrikli fnn in~sı üzerinde mu 
ta hık kalmı~tır. 

Bu firma diğer iki fırıncı ile 
de anlaşmak üzere bulunmak -
tadır. 

Plajda kadınlara söz 
atanlar 

Plajlarda bazı kimselerin ka- Halbuki maksat bu olmaS' ıJ· 
dınlara söz attıkları görülmü§ - rek ... Biz, "On birinci yerli ııi1 
tür. Kaymakamlara ve zabıta • ıar sergisi,, nde teşhir ediletl )Cifi' 
ya bu hususta vilayetr-e dün kumaşın on bir sene önce~ 
yeni bir tamim gönderilerek nisbetle tekamülUnU fiilen g o 
söz atanların derhal yakalana - ren mukayeseler bile isteri~rA 
rak mahkemeye verilmeler· ~nkil kumaşla, bugünkü k td' 
1

.Jildirilmiştir. veya diğer mallar yanyans ıe . 
-o- bir edilmeli ve aradaki "ilet tJ' 

Plajda pantalon çalan me farkı., açık ve inandırıcı 
Yörükali plajında İsrail adın. -ette görlilmelidir. G-1" 

:la birisinin pantolonunu çala· Dokuz on oonedir O' 

!lecep, üçüncü sulh ceza mah. •asaray binasında kurulnıaJctl gf' 
1-:.emesi tarafından 1 ay hapi · 'an •'yerli mallar sergisi,, ııt,sıs" 
:ezasına mahkum edilmit Vf' "en yıldan itibaren artık '' <ftl· 
\emen tevkif olunmuştur. •'1dc ilerleme sergisi .. adJJ11 ~· 

"nek kararlaşmıştı. GUzcl b~aı 
'dr... Fakat ilerleme halete sfl" 
"ncak bu mücesem şekilde tci•ıet 
ı.t hasıl o1ur .. Yalnız graf 

Devlet Meteoroloji Enstitü . 
.inden alman malumata göre. 

1araret dün Ankarada 32, Is • 
tanbul<la, Bursa, Oiyarbakrr.d~ 
3 7, Balıkesir ve Nazillide 38, 
Bodrumda 39. Akhisarda 40 
1erece idi. 

Bugün hava doğu Anadolu. 
.:la ve Karadeniz kıyılanndc 
nevzii yağışlı, Orta Anadolu • 
~a bulutlu, diğer bölgelerde 
.,.,k rrerecektir. 

::E Salı Çarıamb. -> 
:ıııı::: 25 Temmuz t6 Temmuz 

cı 8 Cı:mull'ı 9 Cemazırı 
t- 81 bııır 82 bızır 

Vakıtler Vasa. IF.unl Vası. Ezani 

- -CllOn•• "49 9]5 450 91R 
oo•• 12 20 4 6 1220 4 47 
ikindi 1618 844 1817 8 44 
Ak•arn 1933 1200 1932 12 00 
Vat•ı 21 23 1 56 21 2~ 1 ı;o 
lrn••k 2 42 7 07 2 ~8 710 

'ıile kafi de~;ı. l/t 
HiKMET M!!!!.;/ 

Erzurum vapurU 
tamirden cıktı ~ 

Dört beş aydanberthtinyelt,. 
·rozJarında esaslı surete ~ 
dilen Deniz yollarının E f~ 
•apuru havuzdan çıkml§ dn:etl'1 
1-ıeyetleri huzurunıla tecrildP' 
vapılmıştır. Cuma giinU JI 
ilk seferini yapacaktır. 

.... 1 • --0-d b. .~Jt. 
'eiCIZ ya$ın a ır ~.-. 

tecavü~le öldü~ 11~ 
Çatalcada Hüseyin ~gl~~ 

-lir adında 8 yaşında bır fJtl -
tarlaya giderken birisi tar8 y1JV 
~an tecavüze uğratnlf• ~b~-' 
:len yaralanarak Etfal ~ 
sine yatrnlmıştır. . -4e 

Kadir, dün sabah ~- -
ölmüştür. Çocu~n ceeedi ıae t• 

bibi adli tarafından muaY~111-
rlildikten sonra Mo,.,a k 
mııtır. 



kaymakamlar arasında 
, tayin ve nakiller 

' 24 (Hususi) - Kay • 

1 

yenı 

~ ,, 8.rasında yeniden !'!U 
Yt :nak"l !l 
~ 1 ler yapılmıştır: Mektupçular ar.a

sında. tayinler n leden. Feyzi . Uşağa, 
t;ldir Ceınaı Fatsaya, Erciş. 

11r1-. .. ~Soya.hada, Fatsadan 
aleye, Özalptan Kemal sat kaymakamı Stireyya Ağrı 

lB&şkaleden Cevdet Mi - mektupçuluğuna, Kar~deniz E . 

..., ....... , Atiftdradn Nuri Osmani. reğlisi kaymakamı Refik Kuzu
h, Q~hçtan Ömer Celal Na. cu Hatay mektupçuluğuna, Din 
Ceyh eden Salahattin Iğdı. göl mektuı--;usu Sıtkı·llatunoğ

anda.n Nurettin Hiza.na 
Yda.n Su h" Cc ' lu Yozgat mektupç~ıluğuıra, Dl-

(Hususi) - Say • Ankara, 24 

d P 1 yhana, Or. lecik mektupçusu Nihat Anteı 

Basın birliğine aza 
·kaydı başhyor 

Basın Birliği İstanbul 
rnıntakası idare heyeti 

reisliğinden: 
Basın Birliği lstanbul mıntı

kası idare heyetinin teşekkül 

edip 15 temmuzdan itibaren m
aliyete başladığı, merkez idare 
heyetince 11 temmuz 1939 ta 
rihli gazetelerle ilA.n olunmuş -
tu. 

?dıntaka idare heyeti, 'lstan. 
bul Basın Kurumu' binasında 
çalıı--;makta ı·e lstanbul odası 

YaziCcsini ele kendisi görmekte
dir. 

l\lıntaka .idare heyeti tarafın-

8 - '\"'AKIT 25 Tfı" lMUZ 1-.,!> 

B_~zim kitah.ımız: !GörüfjlfoşündükÇöl mukemmel hır eser ......................................... ·-·····= 
ilk Türk gazeteci.ti Agih E.. rinin hayatları, dü~ya "!atbuatı. ı Zava il 1 çamlar 

J>ııııkıi ~nzctcl r, HeJ"b lin lıt
ılal..j Çnmlı~ın ~ f\ııılı;;mı ~ nzdı • 
lnr. Gıircııler "H • .u· ki: 

nm ve bizimkilerin karakterleri; 
en son Basın Birliğine kadar ve 
Türkiyede bugün çıkan gazete ve 
mecmuaların büyilk bir listesi. .. 
.Sahifeler üzerinde dol~mak için - Binler((' r:am, :ti ı bı • 
aldığınız kitabın sizi her sahife. rer· ~ l'lpnzc gibi "a' rııln sn n·uıa 
sinde bir kelime, bir isim, bir ha. kiıl olınu!<;. 
ciisenin işareti... Sizi geniş bir Çam, tnlıiatin cıı ı.ıt ;\ nrattıJı 
düşünce alemine sevkediyor ve nğn~lnrdanıhr, J)llarca cm<>k 
matbuat rejimlerinin şu yılanka.1 i-.t,.r • 

Heybeliclc çıktın l nııgiıını pa. 

znrn l'ıt'>tl:t) ı~ı <la bnı;oka bir it a-

vi akı~ını gösteren levhada mem. 
leket idaresi için en doğru istL 
l(ameti görüyorsunuz. Fikir ha. 

('": ı. J)('Jll(' ' o 
yatımız için de~crli bir müraca _ 

~~ F'uat Yüksckovaya 
,\af' 1 

n .1 P:rvari~e, }{ara . 
iJt :Edıp 'Kulaya, Ezinedcı:i 

mektui>çuluğuna, !çel meMup _ dan, kanunun B. fıkrası muci
çusu IlU~e~ in Turhan Bilecik bin c, Dlrli ·ı t 1.!l eden azacl.an 

İstanbul dahilinde bulunanlar l 

fendi üzerine yamığı orijinal ki. 
taba ait takdirimiz hala taptaze 
\"e canlı duran Server Rifatın 
(Tijrkiyede neşriyat hare.ketleri 
tarihıne bir bakış) adlı eserini 
içten gelen bir minnet duygu.sile 
uzanmış ellerimize alalı çok ol. 
madı. Maarifin y~rinde bir isti. 
fade tehalükü ile kendi ne§riyatı 
arasına alarak, Türk harflerinin 
on yıllık mahsullerini te§hir e . 
derken çıkarttığı bu derli toplu 
kitap için henüz müelli~inc şük. 
ran borcumuzu ödeyemedik; şim. 
di asıl bizim kitabımız uiyebile. 
ceğimiz bir büyük cildi kucakla. 
mış bir halde bulunuyoruz: Ser. 
ı/er Rifat !skit bu defa da bi. 
ı.e (Türkiycde Matbuat rejimle. 
ri) adlı mükemmel eserini ver. 
miştir. 

at kitabı kazandıran Server Is. gölg<' inde barnı:rn, onlann 
kite bir kere d&.ha teşekkür et • Hnrp f<•ll<'rl gibi gergin \lı 
meliyiz ve eserln mukaddimesin. i1 ıllarmı1aki ahenkle fı!ö:ıltıJ'ı din 
den hazırladıöını ö!!rendig-imi~ !ti~ C'rck ze' kcdcnler, bor~larmı ,_,__, Balyaya, Balyadan 

11 li Muraaiycyc, Pcr • 
l 'llL. akkı Gonene Satakdan 
<:ıQıte " ' Ye, ~enı§ehirden Şakir 

ıye b ' 
"ıı ' .ı::ıa\ran nahıye mti • 

~ıır·at Yenıı;ıebire, Sürmene. 

1'1iid~·V§ata, İzmir hukuk i§. 
'liıova:ru Seyfi Sürmeneye, 

an Bedri Arpncaya, 
da: lzıetın Emirdağına, 

:Fahrı Sasuna, Konya 

Uıd~n Kemal Şirvana, o. 
18• .Abdülkadir Karadeniz 
V~e, kolptan Cevdet Ova. 

mclüupculuğuna, Elazığ mek -
tupçusu Mithat 1_çe-l mektupçu -
luguna, Silifke k.aymaknmı \"n" 

fi Nüfus Umum mUdllrlilğU şu -
be mtidilrlUğtinc, ~mniyet u • 

mum mUtlllrlUğU emniyet :" ınir
INindciı Salih Tan~ eri Hata~ 
hukuk işlCTI mtidtirlUğtine tayin 
edilmişlerdir. 

Kısa Ankara haberleri. . 
* Muğla vakıflar müdürlüğü • 

r.e Niğde ,·aktflar memuru Meh. 
met Kurnaz tayin edilmiştir. · 

ağustos 1939 dnıı itibaren niha
yet bir ay çint!e merkezimize 
mUraca.ata el ıvct olunurlar. 

Birllğc aza~ azılMı>sı mecl1urJ 
olanlar şunlardır: 

1 - Bir gazete Yeya mecmua-' 
nm sahibi olan, 

2 - Bir 6azcte Ycya mecmua 
nın veya ajansın ynzı, haber. 
resim, foto raf, tnshih işini Ur· 

retle (\c.}"R telif hakkı alarak} 
de\ anılı ve .muntazam surett•• 
yapan. 

(Türkiycde
0 

.matbuat rejimi) 
içi, tertibi, kağıdı, baskısı, hede. 

fi itibarile gerçekten büyük, ger. 
çekten müke~el bir eser ve bi. 
zim eserimiz!.. !~ret ve itiraf et. 
mek lazımdır ki Server Rirııf ın 

bizim eserimizi bize vermekteki 
derin sabır ve müstesna ınarif e • 
tinin matbuat umum müdürlüğü. 

" " matbuat tarihini tam bir emni. im lnngınln ödcnıişlcı·: .. 

yet içinde beklerken bu cildin, nu fncln, hcnco iki hnşh bir 
belki de mcmbama ait olan bir dnrndırı 

vesika hatasını tashih için, ver. ı _ ffalkmuz, memleketin 
diği fırsattan istıfade etmek iste. gtizclliklcrin<' karşı gerçek ı-e 
rim: 

lıı iJ nka ;..irnıiş bir 5ar;r bcsle-
[1931 matbu:ı.t kanununun he. ıni)or. Acln c:nınlaı, 111n !:tc;ıl bir 

heyeti umumiyesi reye konurken. 
benim elim, (kabul edenler?) e 

değil (kabul etmiyenler) sırasın. 
da kalkmıştı. Reis, hiç te teamül 
değilken, her n.-dense, rey netice. 
sini bildirmeden bana: "Siz ka. 

giız 'c ciğer hazine i olduğunu 
nnlıını13 or. Dir on bahar günü 
hen, oralanı.-ı clolno;;ırkcn, hıyar, 

knvırn, karınız kahugu,\t<lan tu _ 
hınn7., <lomntes çckirclcj:.rinl' \ot 

t ... -tban§ehirden Zu'"ht·u· Kol. ~~ * lktısat Vekaleti sanayi tet. 
~.. uı lllaiyet memuru Fu. kik heyeti reis muavinliğine ?llilz 

Bunlar kendileri gelerek veyn 
birisinj göndererek hazırlanan 

kayıt varakalarından birini dol· 
duracaklarve ücer tane -i x 6 e. 
badında fotoğrafla birlikte ida 
re heyeti kA.tibiııe imza muknb!
linde teslim edeceklerdir. 

nü işleten salahiyetlerle sayın 
Dahilye Vekili Faik öztraktan bul etmiyor musunuz?,, diye sor. 
gördüğü haklı iltifatı alkışlama. du. Benim (Evet!) cevabım üze. 
lıyız. itikadımca matbuat' umum rine de (Kanunen bir muhalif re. 
müdürlüğü neşriyat serisinin bu ye karşı kabul edildiği) ni teb. 
sonuncusu ilk :inuvaffakıyetidir. liğ etti. "~izim kitap,, ın nakleL 
Ve Serverin be§ yıldır üzerinde tiği zabıt müzakeresi sonunda re. 

koıısrnc kııtııları11a \RMnca1a 
ka<lnr bin tiirlii J)İ tikle ı;amb • 

~ Crul Boğazlıyana, Bucak- het .:'\ezih Tekül tayin edilmiş -
t $öı.e kuşdasına, Ayastan tir. 

1L - n Bucağa, 

ğrn ldr1cncliğini görmii tiim. 
Sıırn<ln hul'ıt<ln sfötmliş ate. iz • 

Jeri, isten kararnu. taşlar da 
\'ar<lı. 

;:"'l'ııova nahiye ··a·· .. H 1il * Eski sıhh:ıt müfettişlerin . 
Ya A mu uru · a den Nüzhet C ikinci sınıf taıeın tana,·gada, Edirne ma. 'ç Uru Enver Kuray Bala. 

ktdan Fahri Ünal Kuyu. 
~kut ' }{uyuluhisardan Cemal 
"'"tt \rartuya, Ardahandan 
~f~t l~~ya Ereğlisine, 
~l ~azıl Goksu Ardalı~, 
~~1l~ Mahir lçöz Cideye, 
1. ~,::..~met Ali Yeşilovaya, . ,--.., 
de.r $ ...... liıkmet Yavuz Or • 
" alıhıı... '1\... - " - ,.. • ı. ... ' ..... 

Vket ır-:Ye, Ereğli KoçhisarCJan 
1deıı ~"lllcan Bergamaya, Civ. 
l'l, ~ llrettin Akkoyunlu "Aluc. 
lltrt:tozundan Mazım Dınç. 
Srıı ' ltiiz ndan Şahap Ta. 

\.~ tı;,.cı::gıya, Mutludan Şükrü 
~~"'-ı.an Seferihisara, Tat. 
~ltdeıı ~alıattin Ayvalığa, Ak. 
. .... ae ehnı\!t Belek lskende. 
~ l<ıtı}(~adan ·Yasfi Bağa • 
~ ~ana, Alucradan Necdet 
n..· lflaıı eyhaniyeye, Oftan Ke. 
~::ı- ~aya, Koptan Necmettin 
~~o} Şehire, Anamurdan Ce. 
ıt'l % Ayvacrğa, Ayvacıktan 
~it 'trey Shereğe, Bartından 
·~ ~an Hopaya, Dursun • 
'"'41 l{arrıu Ofa. 
~lrgydan Rıdvan Akman 
~ l>::; ı\lac:ıdan Kamil -Xıldı
h'~lt fa, Sainıbeylidcn Hüs. 
.::..~ ~:ırsusa, Cebeci nahiye 
~ıyazi Akın Alanyaya,. 
~:Fethi Al1ıçaya tayin 

r. . 

ı~ .. f 
ttde iki sabıkalı 

t"-' Yakalandı 
~~rb 24 (Hususi) - Sadiye 
.~•tt,tlr kadrndan zabıtanın 
ı.~te 1 tahtında c>srar tekke·

'-"" Cekıerini sch llverek za-
t "1~ırı . . 

l o 
11 

Utlorma verilmek Uze. 
~~bı;1 ;a .rUşvet alan sabıkah 
~ah llt; ata ve karde!'li Re. 

ıta · 
t b11 

1 • 1 rafından cllrmllm<' . tı j 0 Yakalandılar. 

~eisicumhurun 
Aaı1t teşekkürleri 

}''-t ara 24 ( 1 ti C>' A. A.) - Ri. 
ti~dcn:\ırnhur Umumi Katip. 

tı~lı~el li · 
it\ ı "c Ltayın anayurda il • 
f111lıtı~cbe 0 zan yıl döniimü 
.. ~tı t tılc Yurdun her tara· 
y~ k esrn· 
~L \ı!'ı l 1 ve hususi zevat 
~ ~cnrn ardan :aldıkları teb . 
~~·~C\irrıh Çok rn u tehassis olan 
~ k~rlc . ~r İsmet İnönü, te • 
'lll1tıın ~~.~n ve mukabil tebrik 

1 ~c~a t~olu Ajan. 
·•ıur ctrnj di r. 

sıhhiye müf ett.ı. _ ııe tayi~ o • 
lunmu§tur. 

* lstanbulda Yıldız sarayında 
toplanacak olan şimendifer koD
f epmın 26 eylulde başlayıp 7 bi. 
rineitefrinde nihayet bul&:caktır. 

·ıt Mülga donaDJlla cemiyetinin 
toplanmasına. karar. verilen pi • 
yang9 tahvillerınin itibari kıy • 
- - . .... _, ~ıA .. ,.;; .. ı ...... , ıc: ii1.erin. 
den alınmasına bir a.e.öustostan 
itibaren İş Bankası . gi§Clerinde 
başlanacaktır. Tediye muamelesi 
haziran 1940 ta sona erecektir. 

is.Panya:da 
General Yague 
teykif edildi· 

Londra, 24 (A.A.) - Times 
gazetesinin Hendaye husu.si mu. 
habirinin bildirdiğine göre, ls . 
panyada General Yague tevkif o. 
lurunuştur. 

Sevil'de ciddi kanşıkhklar baş. 
lam ıştır. 

General Queipo de Llano'nun 
Pirene hududunu geçerek Fran • 
saya iltica ettiği söylenmekte -
dir. Fakat bu son haber, henüz 
teeyyüt etmemiıtir. 

Bayoıın.e, 24 (A.A.) - General 
Queipo de Uano'nµn Fransız 

hududunu geçt.iği ve Bordeaux 
trenine bindiği şayiası çıkmıştı. 
Yapılan tahkikattan, generale 
pek ziyade ben~iyeri bir phsın 
bugün Fransaya gelmiş ve filha. 
kika BOrdeaux trenine binmiş ol. 
masmın bu pyiaya sebebiyet ver 
diği anlaşılmıştır. 

Burgos, 24 (A.A.) - General 
Queipo de Llano, halen ijurgos. 
ta bultinma~ta ve bir otelde otur. 
maktadır. 

H u s 

Gazete ve mc"mua sahipler: uğraştığı bu sahifelere böyle te. yin neticesi böyle ifade edilmek. l>emek orn.) a gidenler, ateıı 
aynı zamanda çıkal'makta ol- miz bir baskı temin etmek yolun. le beraber sual menfi değil, müs. de l nkı) orlnr. J>ıin) anın ncı-e .. 
dukl,arı gazcte ve me{'-"l.tıalarn daki müzaheret en çok yerine bet görülüyor. Bu da (evet) le "inde bö) le l>ir çamlıgın mutfak 
alt hUkfımetten alınmış beyan- yanyana gelinoo ''reyi muhalif" gibi kull:ımlmnsma izin verir • 

masruf bir himm~ttir. Bu mat • 
name HmUhaberlerini asli iadf' . in aidiyet ciheti karanlıkta kalı. ıer!. Dcrru bu nazlı korulnrda, 

buat umlım müdürlüğü için böy. "" 
oluıimak ilzere, aslı ile bir kop. yor.] hattı\ bii' iik "ormaııla-J.. bile le bir ciltten mahrumiyeti, böy. " "' '" 
yasını yahhut musad 'ak bir su- le bir cilde el koyduğumuz gün Azizim Server, tarih kimsenin birt-0kl-.nılcnn tntuı;;turı J • 
~etini ve çıkardıkları gazete v' gun·· ahına · · b k"" .. k • 1 aıııaz. 

bu•·tu··n acılıgıw·ıe hı"ssetmia oldugu~ .. gırm. esın, . u uçu_ Al'>nçhk irı'ıı<l"ıı "'"Ç"1~ ocııl ... rn, 
mecmuaların mtiracnntlerl g-(1. muzda şüphe etmem. :»' - noktayı böyle ış-&ret edıp geçeyım ci;nrn jci~nc;le;~" ... , .. 
nilnde çıkmış olan son nüsha. ve bizde vesika bulmanın güc1ü. . 
srndan ı ı sayısını tc\"'dı e c ek.. "em neslin iViustafa Nihat ve ğiinü çok denemiş bir arkada.'j ırıııcı.1 r! <'li)orunı. nu, an-
lerdfr. 'Selim Nüzhetle başlıyan alakası tecrübesile matbuata ettiğin hiz. cak eski znınnna ait bir dHJet 

Azalık itin mUracaati mecbu· Server Rüatm bu son cildini J metin büyüklüğünü görilp, milsa. ) R..'ift.!-."1 rll. fnuU artık kanan 
ri olanlardan muharrir, muha- bulduğu bu gündedir ki bir asır. ade ette, bu güı.el esere fer ve. )R agınn ihtiln~ kalmaclan da 
bir, muhabirlerle ressam ve fo. hk gazeteciliğimizin perişan ha. • 1 1 ren gdzlcrini öpeyim. ın k hu ı!ıiil'J J icll'~ e katıanı~r. 
toğrafctlar da ~atbuat kanunu. yatının perişan hatıratına birce. · k ,,~ 

l'.rakkı Tarık US Çını ıi oıılar<ln nğnç sc,gief bir 
nun 21 inci maddesi mucibince miyet nasip oldu. Bugün mazi. ~ 
taşımaları l~zım gelen hliviyet ye olduğu kadar istikbale karşı ------------- ~iıniil ihtll n<'ı 1' 1< n g<ilmlştir. 

Al• Ç f" k I\:nnımi miicJ J fd<'lcro hac~t kal • varakalarını Y('ya bunların SU• yüklendiğimiz hicabın bir par. 1 e I n aya mnz. 
retlerini tevdi edeceklerdir. çasmdan olsun silkinmiş bulunu. 

Tlirliğl' yazılmaları. ihtiyarla- yoruz. ,izmirden ayrıldı 2 -Ç:ııulıklıır <lC\ICt~o de lA-
rma bırakılmış olanlar da var· 1876 da matbuata ilk sansür: 7.ımo =diğl kadar ckcmmitetle 
dır. Mahmut Nedim Paşanın bir em. Izmir, 24 (Hususi)- MUnaka muhafaza ctlilıni)or. Be~çUer 

1 - Meslekten çekllmiı; gaze- ri; 1877 de ilk Meclisi Mebusan: Uıt Vekili Ali Çetinkaya, bugUn mi aZ<lır? Bunlar mı hnlka soc 
tecil er (ve mccmuacılar,) Mi?.ah gazeteleri aleyhinde kes _ vekA.let teşkllAtının tetkiklerile g~irt'mil or? Bilmem. l"akat 

2 - Dir gazete veya mecmua kin bir münakaşa; 1908 in Hür. meşgul oldu. Belediye Reisi ile muhakkak olarak iste ortadA 

veya ajandaki yazı işi ucrete ve- riyet havası içinde matbuat da. KUltUrparlu, seglyf, hayvanat binlerce c.nnn kiil eden bir 7an
ya teli[ hakkına bağlı olnııyan .vası; Cı.imhurıyet rejimleri... balıçesinl, de\•let pavyonlarını, gın ~ar. A~açlnr elbette kentli 
veya böyle bir işi de' a mlı ola· Matbaalar ve hakkı telif kanun., açık haya tiyatrosanu gezdi, fu. ken<lilcrino Uıtusnını; değiller • 
rak llzerine almıyan m uharrı.r ları, matbµatı uzaktan yakından ar hazırlıkları etrafında izahat <lir. Şu lıalclc h:ıı 1 lmmlan •onra 
ler. alıikalandıran bütün meseleler ... aldı. Belediye reisine şöyle de - olsun ornlarcl ı ~teş :-:ıkmajA 

3. - btan bulda, yabancı bir Bütün kanun, nizam, talimat, e. dl: hnttA cigıım içilm('sfno ;z;n T<'-

gazete veya mecmuanın muha mir metinleri ve kanunların es. "-Eserlerinizden çok mem. rilmemeliclh·. 
biri ohm Tllrk veya ecnebiler. babı mucibe layihaları, meclisler. nunum. Gösterdiğiniz muvaffa· J)e ·· < ı mnııda, hnttA onu , 

oi - I~tanbulda çıkan ecneb: deki milzakcre zabıtları, muahe. lnyetten dohıyı sizi tebHk ede· kı~ılarıncln lıile ntr" . k ı 
1 " " ~a ı maz. 

gazete ve;ya m~<'mualarındn. gc. 
rek Ucretlc ,·eya telit hakkı mu. 
kabilindn de\·amlı ve muntazam 

1 

olarak, gf'rf'k llcretıe veya telif 
hakkına bağlı veya devamlı ol
mı)·arak !:alışanlar, : 

Bunlardan mliracaat edenle 
rin dr- ıı.dları merke7. idare heye-
UnC' bildireceklcrdiı:. , 

A'zn yazıJması mecburf olan
lar, JlAn edilen hu mlidd~t tı:in
ı.lc mUracaat ctmrımiş bulunur
larsa bunlar meslekte çalışmak-

1 tan mcnolunulacak, mcmmıiyet 

de ve muka,·elelerde edebi mülki. r m. Çünkü nğ'a<'lnrm haznn kökleri 
Yet vaziurtleri, bütiln mev:ruatm \"eklı, tnc!ra1ı ındnki plAJı, ye toprak , · ..,· "' ı ı ı J·- "11,.uıı.., ;\ a -.ın ) r rerc 
ı'nti~ar tarihleri sırasile ve bunla. el teıl~etı :. ,. • m llş, motörle Kar k-Aar ,..;·k nı· t t '"' 

•"'-1 ,, .ı ... n· '<' u 11 np l .. rmı 
rm \'ilcut bulmasına saik olan şryakay:ı 1 ' Ç:"' !;;, Yamanlnr da • metre ilcr<leki ı;:ih de~ i · tutnıı1tu _ 
matbuat ve kültilr vakalan, ka. ğındakl knmı'a. çıkmıştır. nır. Dcl~ı·ad or1ırnn;nda bı:nun 

Ali Çetinkaya gece B
1
ahkesire örnekleri ~iıriilnıfö.;tiir. 1 azık _ 

buat dairelerinin ve cemiyetle. hareket etm:ştlr. tır. "Ağnç., n artık lıl.r milli ıııer. 
nunlarm tatbik tarihcelcri, mat. 

Balıkesir, 24 (Hususi) - Mll ,·et gUzilc bnknhrn. 
hllflfına hareketle çalışan ve l'a- nakalA.t" Vekili Ali Çctinkaya lz-

Hakl-.ı 8ıilıa G•;ZGI:'\ 
h!!tırnnlar hakkında (25) liraya mirden geldl. Halkın dileklel'lnl -------------
kadar para cezasına hUkmedile- dinledi. Parl, ta yapılan köprU in 
cek, tekerrllrilnde bu ceza iki şaatınr gördü. Bir milddet istl-
: ::ıt n1I11ncaktır. rahatten - uıa Klltahyaya git -

mek üzere, şehrimizden a) rıldı. 

Nafıa Vekili Samsundan 
geliyor 

u s -1 H a v a d i s 1 e r 
Samsun, 24 CA.A.) - Na· 

fıa Vekili General Ali Fuat Ce· 
besoy, bugi.ın saat 1 O da Gu. 
neysu vapuru ile şehrimize' gel. 

Dünkü posta ile 
0

gelen "Daily Express ve "Daily Sketch,, 
gazeteleri "hususi,, kaydile apgıki haberleri vermektedir: 

yanın meşhur Skoda silah fabrikalan müdür?üklerinden birine miş ve Valıi, Komutan, Aıkeri 
getirilmiştir. . ve sivil erk1n tarafından kar-

~ Tokyoda cereyan eden lngiliz • Japon konuşmaları ha. şılanmıştır. İskelede nskeri bir Almanlar, miitemadiyen yol inşa etmekle meşguldür. 
Bunun sebebi, hir b3k1ma erkanıharbiyenin demiryollarma 
giivenemem~sidir. Demiryolları ile sevkiyat seferberlik iti için 
eskimiş bir usul olarak telakki edilmektedr.' 

Slov.akyada çalıımağa kabiliyetli bütün Yahudiler üc 
gün evvel toplanarak yol yaptırmağa gönderilmi§tir. Bu Ya. 
hudiler Zilinadan stratejik mahiyette Çeçene doğru uzanan 
bir yol in§~atmA memur edilmişlerdir. Mevcut olan yol yeni
den dö,enecek ve genifletilecektir. 

~ F eki Maretal Göringin kardqi Bcrtl, eaki Çekoslovak. . . 

la tesirsiz bir safhadadır ve gayet yavaı ilerlemektedir. müfreze selam resmini ifa ey-
• Musolini, hariciye :rıazm Kont Ciyanonun lngiliz • 1- !emekte idi. 

talyan. anlasmasmı feshetmesi hususunda yaptığı bir teklifi Nafıa V .ekilimiz halk tara _ 
yenid;n re??etmiıtir. .. . . ... , fmdan hataretle karşılanmı' v 

lngılız • Sovyet • Fransız n_ıuzakerelen ınkıtaa ugrarsa şereflerine bir öğle ziyafeti vc
Sovyet Rusya Lehistan, Romanya, Türkiye ve Mısırla iki ta. rilmistir. 
raflr anlaşmalar yapmak taaavvurundadJT. Sayın Vek'l .... 1 d sonr 

F eld Marcpl Göring garbi Almanya ve Sıgfrid hatan- aynı ,· apurln 
1
Y 
0ılg e en de a. 

dak. h1.: ek eli o arına. 
ı ta .ıumatı gezm te r. eylemişlerdir. 
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Adana Ziraat amelesi 
Yazan: Hilmi Uran 

Seyhan Mebusu 
"Ak§ama hürmet, sabaha ni • ı ameleye yine birer somun veri -

yet, kıolumu.zıa ~vvet, ağamı:~ lir. Akşam ü~ri amele~~ hemen 
devlet, ke8cmıze bereket, kor sureti umumıyede yemegı (YAR-

- İkiniz de büyümli§ insanlar-, 
smu. Cenup geZ'ginlemini:ı:. Ora-
sı sıcaktır. Her gün yemek yiye· 
ceksini:ı:. Her gün beyaz pirinç 
bulacağıı:. Sizler de yiyeceksiniz, 
hep yiyeceksiniz. 

§eytana ldnet, bir ckı1"a lanet, bir 
daha l4net, lbrahim Pa.Jaya rah· 
met, PetJgambere salavat ... ,, 

Hep bir ağızdan söylenilen bu 
duanın son kelimesi olan (SA • 
LA.VAT); daha yüksek bir sesle 
mümted bir şekilde talaffuz edi
lerek kazmalar hep birden bıra
kılır ve o anda kendilerine iyi bir 
isti.rahat vadile gülümser gibi gö
riinen çiftlik binasına avdet edi

lir. 
Akşam duasında amelenin 1b -

rahim Paşaya rahmet okuması 

(1250) tarihinden kalına inzıba
ti bir tedbirin minnetini elan 
h Urmetle yadetmekten ibarettir. 
Vaktiyle Adananın pazarı salı 
günü imiş ve emele çiftliklerde 
ça.rşamb& günü işe başlıyarak 

pazartesi günü akşama kadar ça
lJŞir, o suretle haftalığına istih_ 

kak ka.za.nmnrş. 
Halbuki o glin akşam üzeri çift 

ilkten çıkıp şehre varabilmek ge
celeyin yollarda kalmayı ve yol 
yürümeyi icabettirirmiş; birçok 
uygunsuzlar da bu vaziyetten is
ttf ade ederek amelenin kadınla -
nna, ma.llarma tecavüz edermiş. 
Mısırlı İbt'ahim Paşa, o tarihte 
mı nıahzurun önüne geçmek için 
amelenin pazartesi günü ancak 
öğleye kadar çalışmasıru \·e fa
kat buna mukabil haftalıklarıri -
dan bir şey kesilmemesini emre
derek ameleyi geceleyin yollarda 
tecavüze uğramaktan kur • 
ta.rmıg ve guruptan mukaddem 
şehre gelebilmeyi temin etmiş. 
Amele işte bu lfıtfün minnetini 
hal3. bilerek, bilmiyerek yadet -
mektedir. Bil&ha.ra Adananın pa. 
zarı pazar gününe intiknl etmiş 
olduğundanı amelenin öğleye ka
dar çalıştığı gUn şimdiki halde 
cumartesidir. 

Yine bu emniyetsizlik devrin
den kalına bir itiyat olarak ame
lenin haftalığı çiftliklerde veril
mez. Bu ücretin pazar günü sa -
ba.hleyin şehirda tasviyesi usul -
dendir. 

Şimdiki halde Ada.na Ziraat 
amelesi pazartesi günü işe baş ~ 
lryarak beş buçuk gün çalışmak~ 
ta ve ücretini haftalık olarak al
maktadır. Binaenaleyh amele cu
martesi günü öğleyin çiftlikten 
ayrılır. 

Hiç çalışmadığı pa?.ar günü -
nün akşam yemeği ile cumartesi 
günü öğle yemeği çiftlik sahibi -
ne aittir. 

Ameleye çiftliklerinde sabah -
leyin (SOMUN) denilen bir ek -
mek verilir. Bu; kırma undan ya
pılmış kepeği fazlaca, fakat lez.. 
zetli bir ekmektir; azami seksen 
dirhem kadar sikleti vardır. Kuş 
luk vakti yine bir somunla kara
vanalar içinde pili v verilir; ame
leye verilmekte olan pilav bulgur 
dan, yarmadan, döğmeden sade 
yağı ile pişirilir. Amele bunu; 
yine çiftlik sahibi tarafından te
darik edilen tahta kaşıklarla yer. 
Öğleyin ayran veya hoşafla her 

Zahire Borsası idare 

MA) denilen buğday kırmasın -
dan hazırlanmış çorba ile birer 
somundan ibarettir. 
Bazı çiftlik sahipleri ~iftlikleri 

bahçesinde kabak, fasulye gibi 
sebre de yeti.5tirerek bu umu.mi 
iaşe programında, ağız çeşnisi 
değiştirme kabilinden, bazı de -

3işiklik yaparlar. 
Senevi otuz, kırk bin kişilik 

mühim bir kütle teşkil eden Ada. 
na ziraat amelesi eskidenheri 
kendisine mahsus tt>,şkilata ma -
liktir ve bunlar geldikleri yer -
terden miinferiden hareket etmiş 
değillerdir. 

Amele; küçük, büyük kafileler 
halinde (ELÇİ BAŞI) denilen 
kimselerin emir ve kumandası 
altındadır. Elçi başılık hususi 
bir meslektir. 

Onun kendisine mahsus vasıf
ları, imtiyazı, hakkı ve vazifesi 
vardır. Bunlar, rara kazanmak is 
teyen ve bulunduğu mahalde ge
çinemiyen kimseleri toplayıp 
mevsiminde amelelik etmek üze
re Çukurovaya kadar getirirler 
ve bu yüzden geçinirler. 

Dedi. 

Azar azar dinlenerek, nihayet 
dQvar kapı.sına ulaştılar. 

Bir zamanlar, serin havasında 
zevklenen Vang Lung, timdi ka· 
yalar arasından fışktran buzlu su
lar gibi, aralığından, akur bir sav
ruluş ile kasırgalaşan bu kış rüz
garına karşı dişlerini sıktı. Ayak
laI"mın bastığı çamur balçıkla§mış 
ve sivri buz parçalariyle dolmuş
tu. Çocuklar bir türlü yürüyemi
yor, O-lan da kızının yiikü, ve 
kendi vücudunun ağırlığı ile de 
bunalmış bir halde idi. 

Vang Lung sırtında babası sal
lanarak ilerlddi. Bir köşede om.: 
yere bıraktı. S<mra döndü, her bir 
ç~uğunu kucağına alarak baba
smrn yanına getirip bıraktı. Vü
c-udundan bütün kuvvet ve kud
retini de eriten su gibi ter akı
yordu. Öyle ki, uzun müddet, so
luy&rak, gözleri kapalı bir halde 
rutubetJi duvara dayanmak mec· 

Elçi başılarm sureti ıa.hirede buriyetinde kaldı. Ailesi de, titre
kazancr, çiftlik sahibinden o haf- şerek onu beklemeye durdular. 

ta her ameleye verilen. miktarın Şimdi büyük evin kapısına yak
iki misli derecesinde haftalık al- !aşmışlardı. Fakat bu evde eımsı
maktan ve amelenin beherinden k: kapalı idi. Demir kapşlar bo . 

~e ~e beş istifade e~m~kten lu boyunca yükseliyorldu. tki t~
ı~arettır. Fakat ~ale~ ~ıçbır el. rafındaki taştan arslanlar rüzgar
çı başı ~u kazan~ ıle ıktifa etme- la dökülmüş ve kirlenmiş bir hal
mektedir. Ve elçı başılar amele de idiler. Basamaklarda da k _ 
il 

.. d , apa 
e zurra arasın a mutavassıt lı ve samit kapıyı açlrkta b.t 

mevkimde oldu~ları i~in her iki bir halde gijzleyen müph:m ~~r~ 
sınıftan da vazıyetin ıca.bma. ve kaç kadın ve erkek ha ali k 1-

.. ad . .. i d y IVTı 
musa esme gore azam erece- ınış yatryorlardı. Vang Lung kil-
de t.t:lfa.da :lemin •Yı.-kt.edir - _... __ .... --'.,- .__,, __ ,_, ____ ,. __ 

ler. Bunun içindir ki, elçi başıla- geçerken1 içlerinden biri çatlak 

ra karşı gerek amele ve gerek bir sesle bağırldı : 
zürra aynı derecede hoşnutsuz -
luk izhar ederler. ~a çiftliği -
ne götüreceği amelenin pazarlı -
ğını elçi başılal'la yapar ve haf -
talık tutarını elçi başıya tesviye 
eder; amele istihkakını elçi başı

dan alır. 
Elçi ba.şılar amelenin kadın 

veya çocuk olan kısmı için de 
zürradan tam amele haftalığı a
lırlar; fakat bunların istihkakı -
nı tamam olarak tesviye etme -
meyi itiyat edinmişlerdir; ace -
zeden olan bu kısım da esasen 
elçi başı tarafından siyanet edil
dikleri kanaatiyle kendilerine ne 
verilirse ona razı olarak şikayet 
etmezler. 

Elçi başılar bu suretle de ken
dilerine bir kazanç yolu temin 
etmek isterler. 

Zürra tarafından ameleye ih • 
tiyaç ziyadeleştiği ve amele de az 
olduğu haftalarda zürra ne ka -
dar endişeli olursa, elçi baştlar 
da o kadar keyiflidirler. Çünkil 
öyle zamanlarda amele bulama ~ 
yıp da tarlasının ota boğulma -
sından korkan zürra amele ücre
ti olarak fazla bir meblağ tes · 
viyesini kabul E:tmekle beraber 

(Devamı vı:ır) 

- Bu zenginlerin kalbi, ili.hla
rm kalıbi gibi ta§tan .. Biz burada 
ölürk~n, onların daha hala yiye
cek pirinçleri var, ve yemedikle
rinden de daha hata §arap yapı· 
yorlar. 

Bir başkası inledi : 

- Ah.. şu elimde bir lahza az 
buçuk kuvvet olsa. Kendim de 
yansam bile, bu kapılan, ve içeri
deki avluları ateşe verirldim. 

Hvang'm çocuklarını doğuran 

ana babaya binlerce lanet .. 

Fakat Vang Lung bunların hiç 
birisine cevap vermedi. Kalile, 
cenuba doğru sessizce yoluna de
vam etti. Kasabadan çıkıp da, pek 
ağır ve yavaş bir yürıüyüş ile ce
nup tarafına geldikleri zaman ak
şam olmuş, sular kararmaya yüz· 
tutmuştu. Burada cenuba akın e
den bir sürü halk ile karşılaştılar. 
Vang Lung, mümkün mertebe 
toplu bir halde oiduğu için duva
rın hangi köşesini seçeyim, diye 
düşünmekte iken, birden kendisi
ni ve ailesini bir kalabalığın için
de buldu; ve göğsüne yaslanan
lardan birisine sordu: 

- Bütün bu kalabalık nereye 
g:diyor? .. 

- Açlıktan kırıldık. Dumanlı 

vagona yetişip cenuba gitmek is
tiyoruz. tlerdeki evler.den kalkr 
yormuş. Bizim gi:biler için de va. 

gonlar varmış. Zira, küçıillk bir gü
müş parçasrndan daha az bir fi
yata götürüyorlarmış .. 

Dumanh, veya ateşli vagonlar .. 

Dün zahire borsası idare lieyeti intihabı yapılmıştır. 

Bunları duymuşluğu vardı. Vang 
Lung geçmiş günlerde çayhane
lerde erkeklerin birbirine .:ı;inc;irle 

bağlanmış, ne bir hayvan, ne de 
insan tarafırJdan çekilmiyen, fa
kat bir ejder gibi ate~ ve su fış· 
kırtan bir makine tarafından gö
türülen bu vagonlardan bahset
tiklerini duymuştu. Birçok kere· 
ler kendi kendisine, bir tatil gü· 
nünde gider görürüm. demiş, fa
kat tarlalarında çıkan birçok itler· 

# 
I ~. " 
· ı:~ı ':i• 

bulunduğundan bir türlü 
ıakit bulamamıştı. Bir <le, insa
nın bilmediği ve anlamadığı oir 
şeye karşı beslediği itimatsızlık 

kendisini kaplamıştı. Bir insanın 
gündelik ihtiyacından fazla bir 
şey öğrenmesi hiç ama hiç iyi de· 
ğildi. 

Maamafih bu sefer tereddüt, 
şüphe ile karısına dönerek: 

- O halıde.. Biz <le bu ateşli 
vagona binelim mi? .. dedi. . 

1 ~ 
bir gün daha bu ~ekilde yilrürse-
ler, geceye kalmaidan hepsinin ö
leceğini düşündü, ve sesine elin
den geldiği kadar neşe katmaya 
çalışarak: 

- Kalkınız oğullarım. Büyük· 
)abaya da doğrulması için yardım 

:diniz. Ateşli vagona gidecek ve 
cenuba oturarak gideceğiz, deldi. 

Karanlığın içinden bir ejder &e· 
~i gibi bir gürültünün gürleyerek 

kc-pmasına, ve iki büyük göz de 
ateş kusmasaydı, yerlerinden kr

mıldanırla rmıydı, kimse bilemez. 

• VAKi 
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l'trifeden tlalklO Si 

ıcın •Yd• otwı kuruŞ d 
Po~ ta birlilinıt BirmeJd 
ayda yetmiş beşer kurUt 
rnedihr. 

\bone taydını biJdftfll 
•up H lelgnf QcreUo~_ ... 
ı..ıarasınUt posta ,..,-~ 
yolJama ilcretfal fdı,.. ' 
zerine alır. 

1'Drki11en11t her pMIO 111 

VAIClra aboıu ~ 
ı.dres delişUrm• C 

25 Lunııtar. 

lLAN oc~ 
flcarel lltnJanıuo "' 

satırı 10ndan tlfbarell ıı:;, 
raıarıoda 40; ıc sayfalı 41 kuruş; dördQncO aarf• 

.. 1t•lr".lf""' 

ıkfnci Ye ilçOncöde 2; t 
t; başlık yanı 1ıemıee9 
dır. 

Büyük. çok dnamJı, 
renlı;li ilh Ye~nler• ~ 
ındırmeler yapılır. a-rııı 
rıo santim • ubn 3CJ -~ 
TlCARl MAHİYETTE 01'. 

KOCOK tı.ANLAI' 

Uir defa 30, lkl def••1 ~ 
defası 65. dôrt defası 71 
defası 100 kuruştur. Oo 
HAn nrenlerln bir defaJS lıtqtna 
\•adır. Dört satın aeçeD t t 8 
faıla satırlan beı karoştast t . ~n 
sap edilir. ~ ~tkes 
Vakıl hem dotrudan ı~tı 
ya kendi idare yerinde. b,- "k 
kara caddesinde Vıkıt 1 

s 
altında KEMALEDD~ ~t\ 
lllrı Bürosu eliyle UlO \l. 
eder. (Büronun telefona: ~i 

İhtiyar adamla, çocukları gelip 
geçen ahaliden biraz öteye sürük
lediler, keder ve korku ile birbir
lerine bakıştılar. Bir lahzalık te· 
vakkuf esnasında ihtiyar adam 
yere çöktü, ve çocuklar da etraf
lannda yeri çiğniyerek geçen bir 
suru ayaga unıunı<lıududıı, LV.t:d 

Fakat bu sesi işitip, bu ateşi gö-lii•••••••·-~ 
I}' 

"-~\l, 

çamura yayıldılar. O-lan, tdaha ha
la kızını kucağında taşımakta idi, 
fakat çocuğun başı kolundan ka
palt gözlerinde ölümü ifadeleye
rek öyle bir sallanıyordu ki, Vang 
Lung her şeyi unutarak bağırdı: 

- Küçük esir daha şimdiden 

öldü mü? .• 

rünce her birisi çığlığı bastı ve 
koşmaya, kaçmaya başladı. Kar-

gaşalıkta öne doğru ilerlediler. O 
1 ... - • ..ı-- ..!---!-- __ .... 

gibi bir odaya geçtiler. Ve bu bin
dikleri şey, ldurmadan homurdan-
3ı. Gürleyişlerile onların kalbin. 

de taşıyarak karanlığa gömüldü. 

yana bu yana itiDdiler, sürüklen
diler. Fakat daima ve mezbuhane 

bir gay etle birbirlerinden ayrıl
madılar. Nihayet karanlıkta öne 

--..:..------

- Ankara 24 -1 • 

O-lan başını sallaldı: 
doğru itildiler, birçok seslerin ba- ._ __ ÇEKLER 

• 
- Hayır .. Daha nefes alıyor. 

Canı çıkmadı henüz!.. Ama, bu 
gece ölecek. Ve hepimiz de .. dedi. 

Ve sanki, daha başka bir söz 
söylemeğe iktidarı kalmamış gibi, 
yüzü solmuş, pörsümüş bir halde 
kocasrna baktı, Vang Lung cevap 
vermedi. Fakat kendi kendisine 

ğmp çağırmaları, ağlamaları, fer
yatları arasında küçük ve açık bir 
kapıdan içeriye, oradan da kutu 
gibi bir odaya geçtiler. Ve bu 
bindikleri şey, durmadan homur
danışları, gürleyişleri ile onları 
kalbinde taşıyarak karanlığa gö. 
müldü. 

(Devamı var) - __________ .,., , , __ , ... 

Sikagetler, temenniler 
~.-. ~2-2~ ~ ~~...._.....--, .--. --

Kadıköy tramvayları hareket 
dikkatın·e • • • 

servısının 

Tramvaylar vapur saatlerine 
göre niçin tahrik edilmiyor 

• 

1 Sterlin (lngiliı) 
100 Dolar (Amerika) 
100 Frensıı frankı 
100 Liret (İtalya) 

Ergani 
Sivas - Erzurum Jll 

ı'Urk borC'u t peşin 

ficaret ve Zahire so 
24 - 7 .. 939 

Birçoklarımızın tramvay olan sayfiyelerde iki, üç hatta FİYATLAR 
bir dakika için vapur kaçırdıkları vakidir. ~ S~· 

Bir dakika için vapur kaçar mı t nıııtd:ıy yumuşak 5,
3
! · ;di1•1 

lll't 

Diyeceksiniz. Kacar. ıl:-ıy "ert 4,30 • 5,25. b nı1ı" ~ lılra 5.20 • 5.25. arpa ,·e 4 &. 
Mesela Bostancıdan hangi saat ve dakikada hareket et- 1,ti • 4,16, çavdar ~.5 • ~. ~ ı ~ 

tiğini maalesef bilmediğimiz, fakat Kadık<iy iskelesine vardı- "'r c;an 5,20, nohut sır• 1' ''' tı 
ğı zaman saat 12 yi 32 geçtiğini tesbit ettiğimiz bir tramvay ,·rnıi dökme ~.3o, iç rınd~rıi1' F 
vardır. 1 ı. keçi kılı 56 - 56,tO, 

11t~• 
tı o · 1t3,20, y:ıpak Tr9 

• 

Halbuki Kadıköyden tam saat 12,30 da bir vapur kal • GELEN 
0

,P tn 
kar. Şu halde Bostancıdan iki üç dakika evvel hareket edecek 30 t

0 

olan tramvay sizi 12,30 postasına yetiştirebilecektir. Fakat, ::~ğ~;Yt~~~ ~c:;~:~P;3· ıotı~ 
maalesef böyle olmuyor! "tır M ton yapak 40 tol'• ı . ~ "' • ' • 5 toO• 

Dıger taraftan·, bu hata, yalnız bu posta için tesbit ede • nıek 15 ton. çavdar!· 11, 

bildiğimiz bir hatadır. Belki de diğer birçok yolcular yine bir 11 Yl.'mi 30 ton, mısır 1 :-ı to 
'k" dakik . . b" 1 b. k l k ak l GU•E~ ı ı a ıçın oy e ırço vapur arı ·açırm ta, üzumsuz ve · il· 
boş yere dğcr bir postayı dakikalarca beklemektedir. Yapak 20 ton, tiftik 5e to 

T ramvaylarm hareket saatleri ile meşgul olan makam ve:ll~========:::::::::=~ 
hareket servislerinden rica ederiz: Tramvay arabalannm ha. 1 VAK8T8 
reketi vapur saat ve dakikalarına göre ayar edilsin. Mü~teri- a b On 9 
lere vakıt kaybettirmenin öniine geçilsin! 

Seçimde Nuri Buzikoğlu, Şerafettin, Mehmet Kınacı, Nri O
rak, Ali Gürçe.m. Nafiz Ozalp idare heyetine intihap cdilmİ§· 
lerdir. Bir aza ı-eçiminde ittifak olmamış, perşembe günü bu. 
nun için de bir intihap yapılması kararlaşmıştır. den, üstelik de §ehrin epeyce 1i4 ı ___ ------------------------

onuınıu• 
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l ! · Günün Meseleleri ; 

: Düşen eldiven 
b!e d 

~ Hal kabzımalla
rının derdi 

b l'C1tın e Saint .. Urfe'yi 
~ii I~ evlendirmişler ... 
ö Ve M 9 da Yapılmıştı. 

'<>tı de adam de Saint
Reçi ?ecede modem bir 

b-..._ flnekte idil Ka 
~n ta er. rı 
hı rnanlar birbirin.. 

AaeYahatler yaparlardı. 
~etiti;a~Ie de kendi ken
~'!Q-ulr u. Vakıa dersle-

letj olan rnüteaddit 
~a \re rnürebbiyesi 
k rıa~esiyle babası o. 
btı br görüyorlardı. 

•e ept 
eıı &.vd en, son seya. 
• Urf et eden Madam de 
~i~ c ~~ı yetişmiş ve 
ken~o~unce, hayret et
erıdi nı alamamıştı. Bi. 
haıa §e:yc düşmüştü. O 
~}le bto~~k zannediyor. 
almak Ytik. bir genç kızın 

it. bı!'az d~ canını 
en fen 

S<ıı:ı.ııt a t~rafı da artık 
l'ıııek . e~bıseleri içinde 
01ıni\ ıhtınıalinin kalma
e d:ıydı ! Arnable'i sos. 
1 80ktnak icabede-

h ~ll'ıanda 
er 8 .. l • sofrada kendi. 
~ oy. enen sözü yüzii 

~etk~ dınlerniyen bu bü-
ın h . v 

~tı. Sal oşuna gıtmege 
iks· onlarda, mahcup 

en r:: halleri ile bile et
u. M ~ erkekleri top-

~ ~li a.. de Saint - Ur. 
tıi}'or Qb~ükçe fena halde 

tltdı.ı, A Utün kanı başına 
bit ba.ı tnable ilk defa o .. 

l\ ~\l.)leff~a. gitmişti. O ge
r-~'' l'"'.ı-~\iyeti inarulmı-
:rvc L " .. ~ llıt. .. 

~Ot>'' \r\lc d" 'b' k" .. t" t>ll8lij u u gı 1 uçu. 
111 e)b· "e vücudiyle be-
t'trıu§~Csi içil)de bir bebek 
c tneşh · O gece güzellik. 
~lllltı ;r llr olan kadınlar 
dı. b .. anrnda sönük kal-

0ut" 
~tttafırıt un erkekler genç 

bir sannıştı. AmabJe 
~i neıt · · d 'd' ""l ~e ıçın e ı ı. 
· "u 'b· k 1 bu 1 .gı ı ızarmıştı. 

Q, a· ı~lı tehlikeli görül ıran 
"lllttıak 

1 
... evvel bu hale hir 

~l>et aztrndı. Ve bu ça. 
ditdiı Çabuk buldu. Kızını 
damat 

tlt bir k genç, fakat çok 
ıa.t on °nttu 1 Servet ve 
.. o ;: fazla şımartmıştı. 
tı!'lı\i k küçük bir yaşta 
~k a:..., olduğundan, kendi. 
~bir a:n v:- her istediğini 
q~. nenın elinde büyü. 

o .ı · ~lle • 
ı:s1' 1 

• ~r:;:n ~ .. e.rini tutabile. 
30>9 • ~ ~ti. ~tigı Aınable ile 

'tı<lis· da tıpkı annesi 
tıı., olq 1 ~evecek ve yalnız 
.. ;tt~l ~&l.ı zatnanlar onun. 
• • t ~~ 0 ~cak, ve diğer za. 
"I ~ki·esınde kocasmm av. 
~.ı.klYec:ekti ! 
~ le· 

~ te;ra.h l'i. zaman hemen 
~ k' atine çıktılar. A. 
, .. ~ bir rn~. çok seviyordu, 
tı}'Jet.. &olge cnbi hic bir . ·••ed t>• • ~ 
k ı~t e~ onun her arzu. 
ttleınİdiyordu. Böylece 
ol_lcla eketlerde gezdiler. 

· \:olt dn fa bıkrnağa başla. 
.. , "'~tıs-eda lar yanında o. 

a "' ' "?\ı.ı •• , n ba . . dı1' J·' • t\ }'ii •• şmı çevırıw 
ıifti1' f ~ordu ~une hile bakmak 
rıık~' abıc b 

olu}' u hali görerek çok 
o to11~ qtıJa.r ort· Yalnız kaldı. 
1011• t ~ b3oka k §ztır yashklarır 

ol1• ı1' •" ir .:a ağlıyordu. 
toı1• tq.,.ı_ &un, otel' L. • d 

\ı ·ı~t\ ın oınn e 
orı· ~?\ini geçerken Amabl~ 

~a )"ere d·· .. d'' B· • otur ~§ur u. ır 
~ı ;>erd an hır mösyö bu 
~."ctirk_en kaldırarak genç 

~ll~lcr} ebn, ona hayran ve 
vıı~ h e ak ~ 1~ rnıştı. 
~ 1~ 1'a.zarları görünce 

%. Ve 0 adarna dik dik 

Bütün gün kansına hitap et .. 
memiş, ve askın bir çehre ile 
dolaşmıştı. 
Akşam yemeğinde de karısı

.:ıa bir kelime bile söylemiyor
du. Amııble'in gözleri yaşla 
dolu idi. Hıçkırıklar boğazını 
sıkıyordu. Kocasının darılmış 
olduğunu hissediyordu. Fakat 
bir şey söylemeğe de cesareti 
yoktu. Yemekten sonra yine 
her akşamki gibi kumlukta do. 
laşmışlardı. Yalnız bu ak§8Ill, 
karısmm koluna girmiş olan 

Hasta - San.ki apandisitim yeti§miyorm1'ş gtbi bir dost da 
içinde eşekarısı bulunan bir buket çiçek hediye etti. 

·---·-----

f Radyo ve Tiyatro 1 
25-7 -939 Salı 

kont, hiç lakırdı etmiyor, ve 12.30 Program. 12.35 Türk mnzi. 
her zamankinden daha hızlı ~i: 1 - Nihavent peşrevi. 2 - Lemi 
yürüyordu. Otele avdet ettik- Nihavent şarkı • Bir gfin çıkarırdım . 
leri zaman genç kadınla bera. 3 - Sadet~in Kayn.~k - Ni.havent ~ar. 
b d l k al kı ... Gel goklere yukselelım. 4 - A

er o a arma çı mamış, Y nız rif bey _ Nihavent şarkı • Yanılmıı 
merdivenlerden çıkan Amable- ateşi aşka. 5 - Rahmi bey - Niha
in arkasından bakmakla iktifa vent şarkı - SUzüp süzüp de ey mc
etmişti. Genç Kont, o geceyi tek. 6 - Nihavent yürfik semaisi -
sabaha kadar dışarda geçirdi. Bilmezdim özüm gamzene. 7 - Ni-
s b h k t 1 d t ett.ıgv·1 bavent saz semaisi. 13 Memleket sa:ıt a a er en o e e av e . .. . 

v d uyarı, aıans ve meteoroloıı haberlerı. 
mman kansını yatagm a uyur- l3.15 _ 14 Müzik (Karışık program -
\en bulmuştu. Pl.). 19 Program. 19.05 Müzik (Cha-

llk defa olarak endişeli bir liapine'in bir plağı). 19.15 Türk mü
yüzle, kansına doğru eğilerek ıiği (Fasıl ~eyeti). 20 Memleket saat 
'lu uyuyan çocuk yüzüne dik- ayarı, ajans ve meteoroloji haberıe:i· 
katle bakı ordu. Genç kadm 20.15. Konuşma. 20.30 Tfirk müıı~ı 

y v d. ı· < KUsık program) Ankara radyosu 
uyanmıştı. Ve eger bu en ışe 1 küme ııes ve saz heyeti. 21.10 Konuş-
;ehreyi görmemiş olsaydı. bel- ma. 21.25 Neşeli plaklar - R. 21.30 
l<;i onun ellerini tutacak, ve Orkestra programının takdimi • Ni 
111ckmklarrn titrettiği bir sesle colal, Moazrl, Mendelssohn H. (Ce-
0;c1an af talep edecekti! vat Memduh tarafından). 21.45 Mü 

F k t Am bl b d' J' zik (Radyo orkestrası: Şef: Hasan 
a a a e ... u en 1.şe. ı Ferid Alnar(: ı - Mozart - Don Gio

~ehrede kıskançlıgı sezmıştı. vanni uvertürfi. 2 - Mendelssohn . 
O zaman bu çocuk, ilk defa o. nartholdy (4 fincfi senfoni J.a ma
larak hakiki bir kadın oluverdi. iör). 3 - O. Nicolai • Vindsorun şen 
Ve sahte bir dargınlıkla suratı- kadmlan uvertürü. 22.30 Müzik (0· 

k ba tagmv öbüt •o uos ı::~ -C'Id - 1J1J[UOAS)jillaS 1a.ıad 
nı asara • şı~ı ya jans haberleri, ziraat, eshnm, tnhvi-
tarafma çevırdı. lal,, kambiyo • nukut borsası. (Fi~ 
Ertesi günü hala kocasına su. yat). 23.20 Müzik (Cazband - P1.) 

rac eLineK.te aevanı t:tugı ndlUc, o.o.c.e - ıu v .... -"ı :ı>•o_ .. , ... 

-liğer erkeklere gülümsüyor, 
neşe ve iştiha ile yemeklerini 26-7-939 Çarşamba 
viyordu. Artık kocasının ken. 12.30 Program. 12.35 Türk müzi. 
·lisini kıskandığından emindi 1 ği - Pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans 

I!llte 0 günden sonra bu kü~ ve meteoroloji haberleri. 13.15 _ 14 
-s Müzik (Riyaseti Cumhur bandosu • 

ük Amable, icabettiği zaman. Şef: İhsan Künçer): ı - Furgeut -
larda eldivenini yere düşürerek Marş. 2 - Pares - Ffameıta (Mazur. 
'wcasını idare etti 1 kn). 3 - Vole - Artemis (~tarş). 4 -

O, kendinden 0 kadar emin Schuhert - Rosamunde süili No. 1-2-3 
19 Program. 19.05 Müzik (Orgla Ke

ve hodbin genç, daimi bir şüp- telbey'in iki parçası • Pi.). 19.15 
he ve kıskançlık içinde ihtiyar- Turk müziği (Fasıl heyeti). 20 ~lem. 
Jıyordu. Kansını ahlaksız zan- leket saat ayarı, ajans ve meteorolo
nediyor, ve böyle zannettiği i. ii haberleri. 20.15 Konuşma. 20.3( 
c;in ıztırap içinde onu delicesi- Şevki bey - Hicaz şarkı - Bilmiyo-

Türk müziği 1 - Hicaz peşrevi. 2 -
ne ve günden güne artan bir rum bana noldu. 3 - Lemi • Hicaz 
ı.şkla seviyordu. Amable bunu şarkı - Sorulmasın bana yesim. 4 -
::ınladığı için, hiç yorulmadan Sadullah ağa • Yürük semai - Nide
onu kıskandıracak şeyler yapı- yim salını çemen seyrini. 5 - Hi. 
vordu. Başka türlü bu çok sev. caz saz semaisi. 6 - Şevki bey - Uş. 
:liği kocayı tutamıyacağmdan şak şarkı - Yad ile geçdi zemanım. 

7 - Bimen Sen - Uşşak şarkı • Ba-
emindi. har erdi. 8 - Refik Fcrsan • Uşşak 

Bu kocanın kıskançlığı o şarkı - Kız büründe şalına. 9 - Halk 
dereceye gelmişti ki, para ile türküsü -- Al'.. ~oğdu batmadı mı. 10 
hafiyeler tutarak karısını takip - Halk turkusü - Yıldız. 21.10 Haf-

. . l d·~· talık posta kutusu. 21.25 Neşeli pl&.k. 
ettırmış, o~ ann ver ıgı r~por- Iar • R. 21.30 Müzik (Şen plakları). 
lara da ınanmıyarak bırçok 22 Mfı.zik (Küçük orkestra_ Şef: Ne-
defalar Arnable'i döğınüş ve cip Aşkın)~ 1 - Robert Leuschner. 
kendisi de birrok defalar düel- Mazurka (Fantezi). 2 - Keler Bela . 
]" tm" ti D" U"'d d" ·· ·· Kelebek avı (Balet müzi~i) 3 -
~. e ~ bl he 

0 
en onu~.u- Franz Aht - Ormanlarda ve. ninni. 

r:n.l 8: • ed eyecan ve ~oz. 4 - Fini Henriques • Dans. 5 - fllu
yaş an ıçın e, penceresınde minato Culotta - Durleska (lnter
beklerdi. Fakat onu görür gör. mezzo). 6 - Giovanni C:ırlys _ Dül
-nez, göz yaşlarım acele ile ku- sineye serenat. 7 - Giulio de Mic
rutur, ve hemen gelişi güzel beli• Mem~eket h~sretl. 8 ~ Paul J.in 
sedirine uzanır, kocası odaya eke - Y)'ştl vadılerde bır randevl. 

· · J•kayt b' da 9 - J. tSrauss - Viyana kanı. 23 Son 
:rırınce, a ır t~ : • ajans haberleri, ziraat, esham, tah-

- Ha, sen mısın'? derdi. viUt, kambiyo - nukut borsası (Fi. 
Geldin mi? Ey nasıl oldu bu yat). 23.20 Müzik (Cazband • Pl.). 

öğleden sonraki saat olarak veril. 
miştir. 

OPER.~LAR VE SENFONİ 
KONSERLERİ 

9,15 Viyana: "lfigemya Aulis'te,. 
(Sltick); mi senfonisi (Hay~ 

dn); altı Alman dansı (~fo. 

zart) ; "Fidclio,. operasından 
başlangıç ve arya (Beet. 
hoven); senfonik şiir (Lis· 
zt); "Euryantbe., uvertürün. 
den arya (Veber); uverlüt 
(Schumann); "usta şarkıcı• 
lar., (Vagner). 

9,30 Sottens: Fnure, Sibttıius. 

10. TorJno gr. "Siberya., .(Gior
dano). 

10. Varşova: orkestra ve koro. 
10.15 lstokholm: "Tosca., (Pucci

ni) birinci perde. 
12. Prag: Çek operalarından par· 

çalar. 
ODA MUS1K1Sl VE KONSERLER 
8.5 Sottens: şarkt, aryalar. 
8.45 Beromünsler: halk şarkıları. 
9.30 Paris (PIT) : Cortot'nun pi · 

yano konseri. 
10.15 Dükreş; Rus şarkıları. 
11.30 Könlgsberg: Schuhert'in Tro

ul kninteti. 
HAFİF MUSlKl VE OPERETLER 

7. Berlin: hafif orkestra, Bari. 
ton. 

7.30 Prag: hafif orkestra. 
8.30 V arşova: h:ıfif musiki. 
9.15 Berlin (uzun d.) Lchftr pro. 

ıırıımı. 

9.15 Leipzig; .Marschner progrır 
mı. 

9.15 Poste Parisien: orkestra, şnr. 
kı. 

9.30 Str:ısburg: askeri müzika. 
10. Radio Normandie: "Sen dul,. 

(Leh:ır). 

11. Budapeşle: opera orkestrası: 
11.30 Alman istasyonları: hafif mu 

siki ve d:ıns havaları. 
VARYETE VE KABARELER 

9. Brüksel 2: Kabare. 
9. Londra (N.) : Round the Coo 

cert Pnrties,. 
10.30 Radio Eireann: varyete. 

DANS MUS1KlSl 
7. Sottens; 9.15 Berlin ves.; 10.35 

Bükreş; 12 Londra (R.); 12.15 
Roma Gnıen; 12.20 Budapeş
te. 

PİYES, KONFERANS VE 
KOXUŞ~ALAR 

8.10 Beromünsler: :Milleller Cemi 
yeli raporu. 

10.20 Sottens: "Sous le vent., 
10.25 Königsberg: ":\fasur Gölleri,. 

lNG1LlZCE llAVADlS 
1.16, 8.18 Roma 1; 11.30 LiJle; 

11.15 Kolonya, H:ımburg; 
11.40 Bükreş; 12,13 Yarşov:ı. 

p C J lSTASYONUNUN 

Bu Akşamki Türk 
Konseri 

Bütün dünya radyo amatörleri ta
rafından neşriyatı sevgi ve nl:lka i
le takip edilen Hollandada bulunan 
Philipsln PCJ istasyonu bu akşam 
memleketimizin tanınmış musiki üs. 
tadı ve konservatuvar profesörü 
Seyfettin Assal konserini verecektir. 
Konser bizim saatımızla 21,30 d:ı 
ve 31 ·28 metre üzerinden olacaktır. 

İstanbul Halk Ti
yatrosu Bu ııkştlm 

Kabzımallar kendi/erile 
meşgul olmadığı için 

Belediyeden şikayet ediyorlar: 
Bu pisliği biz yapsak belediye 

bin defa ceza verır 
lstanbulun en çek şikayeti 

bulunan esnaflarından biri de 
Y emişteki kabzımallardır. Bun 
Iarm bilhassa belediyeden bir -
çok şikayetleri vardır. En mü
him şikayet de halde mallan • 
nın bakımsız bırakılması, be • 
lediye memurlarının çok ihmal 
icar davranmasıdır. ikinci bir 
şikayetleri de kendilerine bir 
cemiyet kurmak mÜs;:\adeai ve~ 
rilmemesidir. 

Bu hususta kendilerile gö -
rüştüğümüz kabzımallar diyor. 
lar ki: 

.. _ Bir halde intizamla it 
görmek lazımdır. Halbuki -be -
lediyenin buraya koyduğu ha. 
mallar ve bunlara nezaret eden 
memurlar çok ihmalkar dav -

Yeni neıriyat 

1938 de dünya ticaret 
hüli.sası 

l\!illeUer Cemiyeti iktısadt etüUcr 
servisi 1938 senesi 7.ar!ında dünya 
ticaretinin inki~ahnı gösterir bir 
tablo neşretmiştir. 

Bu tabloda, her memleketin ayrı 
ayrı ve grup olarak, erk:ı.mını bun
dan evvelki senelerle mukayese et· 
mek mftm.k!lndilr. 

Bu cilt bHhassa harp korkusunun 
ticaret !!zerindeki tesirini tebarüz 
ettirmektedir. Bu eserde ayni za. 
ınanda licarl münasebellerindc bir -
birlerinden aynlmağa teşebbüs e. 
den memleketlerin grup teşkiliyle 
dünya iktısadiyatının yfikselmiş ol. 
duğn açıkça görülmektedir. 

Bütün dünya ve her memleket için 
ayrı ayn ticaret fiyatlarını işaret c· 
den tablolarda daha mükemmel biı 
şekle sokulmuştur. 

Bundan maada hususi bir kısımda 
beynelmHel ticaret mevzuu olan 
eşy:ılorın mikdar ve fiyatları tetkik 
olunmaktaclır. 

ranmaktadırlar. Bu sebeplerden 
çok zararlara uğruyoruz. 

Mesela mavnalarla hal rıhtı
mına getirilen mallar küfelerle 
gelişigüzel çıkarılmaktadır. H::.. 
mallar istedikleri gibi bu malla. 
rı almakta ve adeta öteye beri. 
ye fırlatarak içinde bulunan ta..
ze meyva1arı hurdaya döndür , 
mektedirler. Bu vaziyeti gö 'sıt 
rüp müdahale edecek olsak ka. 
ba muamelelere maruz kalıyo -
ruz. Bize "siz karışmayın biz 
ne yapacağmuzı biliriz,. deni • 
yor. 

İş bu kadarla kalsa yine iyi • 
dir. Oraya buraya atılan küfe -
ler biribirlerine karışmakta, 
hangi küfe kime aittir; belli 
olmamaktadır. Sonra da sabah 
erkenden dükkanlann önünde 
bulunması laznn gelen mallar 
çok geç getiriliyor. 

Dediğimiz gibi hamallar bile 
hal binası içinde sanki birer de. 
rebeyidir. Mallarnnm kendi 
mallarıymış gibi fırlatıp atıyor. 
lar; kırılıp dökülmC8ine veya 
içindeki malların czilmeaine al
dımuyorlar. Bu vaziyetten çok 
zarara uğramaktayız. 

Birkaç kere mağazalarımız • 
da adam bırakmak ve mallan • 
mızı onlara yerleştirtmek iste • 
dik. Kabul etmediler. 

Bu vaziyete bizim artık ta • 
hammülümüz kalmadı. 

Sonra diğer bir mea.ele de 
dükkanlarnnızm pisliğidir. Y aı 
meyva satılan bir mahallin çok 
temiz olması lazrmgelen, dülc
kanlamnız arada sırada üstün • 
körü süprülüp temizleniyor. 
Bütün tozlar da taze meyvala. 
nn üstüne konuyor. Eğer ha -
riçte biz bu işi yapsak belediye 
bızi bin bir temizlik kaidesine 
tabi tutar. 

Fakat burada bunlarm hiç • 
biri tatbik edilmiyor. 

Ccnevrede toplanan vesaike müs. 
tenit bulunan bu cilt, bütün iktısat
çı!ar, bangerler, ve doğrudan doğ -
nıya veya bilvasıta ithalat ve ihra. 
cat tlraretlyle meşgul olanlar için 
en büyük ehemmiyeti arzetmekte· 

Sonra en mühim dertlerimiz 
den biri de cemiyetimiz yok • 
tur. Hemen her smıf esnafın 

ERTUGRUL SADİ birer cemiyeti olduğu halde bi. 
l'EK Bakırköy. l\li zım bu topluluktan mahrum 
titynkdi - Tiyat· br.-akılmamız doğru mudur? 
rosunda bu gece Hasta olsak bakacak, işsiz ve 
KARILARIN~ mı. sermayesiz kalsak yardmı ede. 
RL~E vodvıl ilç cek kimsemiz yok! 

dir. 

perdo okuyucu Ay. B .. k div af 

D 
Ege Tiyatrosu tem 
silleri Nurettin 
Gençdur ve arka
daşları 25 temmuz 
salı akşamı Üskü· 
dar Beyleroğlu bah 
çesinde Şekspirin 

ugun artr ger esn ce. 

defa! 23.55 - 24 Yarınki program. Beykoz İskele gır .. ıılııılııl911'""" 

Tfirk Revü opereti 
Bu akşam Taksim 
.\Itıntepe aHe bah
,;l'Sinde GÜL FAT-
1 \ operet üç per

miyetlerinin bir hastane bile 
yaptıklarım duyarak uzaktan i. 
çimizi çekiyoruz. Ne bir yardım 
teşkilatnnız ve ne de dertleri • 
mizi takip edecek bir birliği • 
miz var J Halbuki bu noktaların 
diğer esnaflarda olduğu gibi 
bizim için de mühim birer ihti. 
yaç olduğu muhakkaktır. O • 
nun için sayın vali ve belediye 
reisimiz LUtfi Kırdardan bizim 
de dertlerimizle meşgul olması. 
nı istiyoruz.,, 

Diye sorarak soğuk bir ta. Yabancı Radyolardan 
vırla ona c~ni ~zamdı. Seçilmiş Parçalar 

Sonra hıç hır şey olmamış 
Program Türkiye saati üzerine ve ~ibi ya eline bir roman alır, ya.-----

ıinosunda (Memiş 

Çc1ebi) vodvll üç 
perde, profesör Mi· 
şel rev iisil. 

hut da o akşam gidecekleri ha. Bir sivri akıllının maceralan: 
lo hakkında bir şeyler söyleme. 
~e başlardı. 

Nihayet bir düellö kocasmm 
'ilümiyle neticelendi. 

Bir sabah erkenden, çiçek 
kokan taze bir ormanda, kalbi. 
ne gelen bir kurşunla yere yu .. 
\·arlanmıştı. Düştüğü yerde, 
<'rkadaşlarma gülümsiyecek ve 
RU sözleri söyliyecek cesareti 
bulmuştu: 

(Deva.mı 9 uncuda) 

de 1 tablo. 
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t 

Erkek kıyafetinde 
canbaz bir kadın 

Bir de kadın kıgaf etinde 
erkek bir artist 

Şle size 
~ına 

Ziya Ateşin beyanatı ~~~~~~: 

f 
ıı J\1! p 

Son çirkin hadise, gelecek senek i futbol rrıa g:~~t~~~: 
averaj usulü, gayrifedereler ve lisans iş l er i hakk r~dli ıak 

federasyonlar dairesi reisi neler söylüyor a~~;ı~~: 
a ret \·c r Beden Terbiyesi Umum mü. 

reisi Ziya Ateş, dün lstanbul mm 
takası merkezinde bir gün evvel. 
dürlüğü Federasyonlar dairesi 
ki Galatasaray . Demirspor ma. 
ı;ınm çirkin hadisesile meşgul 

olmuş ve bu arada da kendisini 
ziyaret eden gazetecilere gerek 
bu vaka ve gerekse diğer spor 
bahisleri üzerinde şu beyanatta 
bulunmuştur: 

si bize şu lüzumu da hissettiri . 
yor: Müsabakaların tehiri me _ 
selesi. Bunda fevkaladelik değil 
belki harikuladelik arayacağız. 
Bu seneye ait futbol mesai prog. 
ramı federasy0nca hazırlanmış _ 
tır. Diğer federasyonlar için ya. 
pıldığı gibi bunu da teknik ko. 
mitenin tetkik ve sonra da umum 
müdürlüğün tasdikine vereceğiz. 
Henüz katiyet kesbetmemiş ol . 
duğu için bunu ana hatlarını ya. 
kında neşrettiğimiz zaman gö _ 
rürsünüz. Şimdilik şunu söyliye. 
bilirim ki programımızda dahiL 
de ve hariçte ecnebi temaslara 
çok geniş saha ayırdık. 

.~portnıcıılik evsaf ıııD Oı:a 
. -· d~ Vczıı •aral·tcr göstcrdıgııı h v 

Baroet kadm kıyafetine gi • 
rerck canbazlık numaraları ya. 
pan bir erkek artistti. 

Yazan : Fikret Adil t . . 't ·var e aıe muz arıhındcıı ı ı Ylen · 
l.:liiptc hiç bir /ut bol ııı k ş tncr 

. f • • ,. • ·ı nc111 ayan 
.~ıııa ış ıra"· ctfıl"ı 1 • ile b 
rar verdim. Keyfiyet•~ eşg 1

1Zdı 

Gardene, kadın kıyafetine 
girerek danseden bir erkek ar • 
tist de gelmişti. Bu "Safano,_ 
idi. Garip bir tesadüf, bu satır. 
lan yazıp da gazeteye getirirken ' 
bundan sekiz sene evvel gör • 
müş olduğum Safanoyu Beyoğ { 
lunda gOOıniyeyim mi? Şimdi 
yine Jsta"nbula gelmiş, ve ( 

"- Şu dakikada sizinle gaze_ 
leci değil, bir yerde buluşmuş gü. 
nün mevzuları üzerinde konuşan 
arkadaşlar gibiy:z. 

t bl . -· u { 
IC C l!JI. r.ı lkjı-

11" 11., Cf' 
3 - Demirspor - 1 aks 

ı·cıy maçı ikinci bir tcb llılıı~t Vı 
, / . 1.1 . . " er 
c ıır cc ı mıştır. a liafh • 

.~ - lsta11bu! t'C ;tıı 1lşJ a 
taka reisliklerine ya::tl e 80ardıı • * • l nra1 

1 r r kt T 
Gerek federasyon 8 a.,. e 
. . . "zl . gere ret "l 

reısının so erı ve ısı d "' 

"Londra,, barda oynuyor. 
Safano, 1stanbula geldiği za

man bir hayli heyecan uyandır. 
eh. Sahneye çıktığı zaman, vi.i • 
cudu, danslarının güzelliği ile, 
herkesi hayran bırakıyordu. O. 
yununu bitirdikten sonra, bu 
güzel artistle tanışmak istiyen. 
ler, onu, beyhude yere barda 
arıyorlar, bir türlü bulamıyor • 
lardı. Garsonlar da, müdürüyet 
tarafından verilen sıkı emirlere 
uyarak, kendilerinden maltı. • . 
mat isteyenlere: J 

- Bilmiyoruz, diyorlardr, 
numarasını yaptıktan sonra çı. 
kıp gidiyor. 

Kaç defalar, onu, hiç olmaz. 
sa çıkarken görmek icin Garde. 
nin localarının etrafı~da bek • 
lediler. Fakat, evvelce de an • 
!attığım gibi, localara girrnelt 
yasağı, bilhassa Cortesinalar 
hadiseden sonra daha şiddetli 
bir şekilde tatbik edildiğinden 
kimse sokulamıyordu. 

Bir müddet sonra, Safano, 
Taksim bahçesinde oynamağa 
başladı. 

Onun loca kapısını kontrol 
etmek daha kolaydı. Meraklı • 
lar, kapıyı adeta muhasara et
tiler. Sahneye giren artistleri 
sayıyorlar, çıkanları sayıyorlar, 
bir türlü Safanoyu, ne girerken 
ne çıkarken gürebiliyorlardr. 

Fakat sırası gelince, o, sanki 
gQkyüzünden inmiş gibi, sah -
nede görünüyor. numarasını 
yapıyordu. 

Taksim sahnesinin arka ta • 
rafında da bir kapı vardı. Hcı 
lı.alde ora.dan giriyordur diye _ 
rek o tara.fa da nöbetçi koydu. 
lar. Hayır. Bu kapıdan içeriye 
giren kadın artist yoktu. 

Hakikatte Sa.fana sahneye, 
meraklıların ve aşıklarının ! ! 
gözleri öniinde girip çıkıyor, 
erkek kıyafetile girdiği ve çık • 
tığı için, kimsenin aklına ona 
Clikkatetmek gelmiyordu. 

Nihayet bir gün, bu merak 
fazlalaştı, birkaç kişi, o sahne • 
de numarasını bitirirken, ke -
nardan girmeğc, ve locasında 
yakalamağa karar verdiler. Mü 
düriyet bunu hissetti, Safanoy;ı 
anlattı. 

Evvelce Safano, en işveli ve 
cilveli numaralarından birini 
yapmağa karar vermişti. Uzun. 
C.:'1 siirc~ hu numnra mcraklıla . 
rm heyecanını arttırıyordu. 

Tam biteceği sırada, ayağ< 
kalktı!~. sahnenin kenarındak ' 
merdivenlere yaklaştılar. Safr 
no bunu gördi.i, ve dansmır 
musikisi daha hitmeden o dan 
sım bitirdi, seri bir hareketle 
başındaki pcrukayı cıkardı, vr 
erkek haliyle gC-iriindi.i. 

En•elil, derin hir siiktıt ve 
hayret oldu. Sonra, bu kadar 
mtrn müddet, hu kadar mi.ikerr 
mek bir ~ekilde halkı nldatn . 
bilmiş olma~n takdir edilerek. 
müthİ§ bir alkı§ koptu. Meraklı 

Bugünün mevzuu deyince he _ 
pimizin hatırına ilk evvel: Puvan 
işi, a\'eraj işi, şu veya bu husus. 
la verilen kararlar, bilhassa İs. 
tanbulun yeni sene futbol faali . 

' yeti, lisans meaelesi. son iki maç. 
ta üç kişilik heyetler ve saire gc. 
liyor. 

1 - Ortaya zaman zaman zor. 
luklar çıkaran teamülleri kaldı. 
rıp beynelmilel kaidelere uyaca . 
ğız. Bu meyanda puvantaj usulü. 
nü de düzelteceğiz. 

Bittabi zamanla imkanı göz ö. 
nünde tutarak. Önümüzdeki sene 
bilhassa milli küme maçları üze. 
rinde ehemmiyeti mahsusa ile 
durulacağı ve bu hususta şimdi. 
den söylenecek her sözün kaydı 

ihtiyatla telakkisi lazım geleee . 
;ine işaret edebiliriz. 

5 - Aynı mıntakada veya mm. 
taka arasında klübünü değiştire_ 
cck aza için bu sene tecrübe ma. 
hiyetinde olmak üzere ve faydası 
görülürse müteakip senelerde de 
devam ettirmek üzere bir proje 
hazırladık. Bunu 1stanbul:ı ha _ 
reketimden bir gün evvel genel 
direktöre arzettim. Yeni bazı e. 
mir ve direktiflerini almıştım. 

Onları da ekleyerek projeyi ken. 
dilerine sundum. Kati ıseklini a. 
lınca bittabi alakadarlara tebliğ 

Bunun esas hatları üzerinde 
şimdiden konw5amayız. Zira bu 

bir vesika ve mallımat mevcut da kati şeklini henüz almamış _ 
değıldir. tır. Ancak şunu tavzih edeyim ki 

2 - Averaj usulünü tetkik e
diyoruz. Muhteiif memleketler _ 
deki sureti tatbiki inceliyoruz, 
bundan böyle onn da hiç bir kim. 
se tarafından şu veya bu tarzda 
tefsir edilemiyecek ve icap eder 
de müracaat olunursa heyetimi _ 
ze aynı mutlakıyetle cevap vere. 
bilecek net hükümlere bağlıyaca. 
i!ız_ Ron triinlvrıiı> hih·f"s:il" ıınlı:ı 
şıldı ki, ne dosyalarımızda, ne de 
hiç bir kimsede bunun hakkında 

Jen Terbiyesi umuın ~u ırak: e: 
telgrafından anlaı)ıJdığl ehazlla 
son ve ıgrenç vaka b e\' lat 
porunun tetkiki sonııll ııı:t P< 
şimdilik kapatılmış glktıduı 
Raporun okunmasuıd~ ııı alat 

~llıiş, 
::>porumuz için bir ar o 
clisenin müsebbibinin ç llon 
le cezalandırılacağı gib ~ahııt ta 
mirspor klübünün l{adt ~di~inı 

ltııa,,. 
dında Fenerbahce jle hı ... , c 
maçta çıkan kavg; dol•' h erınt 
den Terbiyesi umum Jllu ,..aa bir 

"'era,, 1 
neral Cemil Tanerin i .. 
ıs mayıs tarihinde ne§I' ~u huyu 

d~n tı..ıı 
mim mucibince Demir5 \'e lts 
bünün de Galatasarıı~ 11 an 

en tak 
hükmen kaybettiğiniıı Claha 
'.eceğine şüphe yoktur. 'l' Y~ 
rektörün bu tamimi bil d ercı 
:;ayet sarihtir. Uzun ol ;'ltatıx: 

.,, \\tıa ı 
ınüdürtük emrinin soıı J rJleo 
:akalandıran satırları herk t 

--~--;r- ta eıı 
ti11c ri ayıklamarlan sa~ \·ar . 

sadaka 
~1dir. 

3 - Her kararımızı muhtelü projeye konula!'l kayıt ve şartlar 
lar merdiven Eaşm'da dona kal- Vücudunun teşekki.ili.i, a:rakb- tetkik hadekalarından gec.iriyo . 
d 1 herkese gömlek değiştirir gibi 

ı ar. rmın biçimi ile hatta yüzünün ruz·,bunlarda takip etti~imiz gave 

-;ıloamıak yiizüııdcn Vtl 
•iiscler opm kliiptc gör'I' 
'c bir kliibüıı v:icudıoıı 

rlo ıı ziyade zararı o1 
Beden Terbiyesi kanıt 

•ıncü ma<ldesiııc istiııad 
11."iıı f cslıinc tcşebbiis !;/ 

hfue· 
llebııec 
a kar 
tııtıaı 

•araba 
~r.ltrı } 
lıılJ.tett 
llıaıı d 
llı11ka . 
~l { 

F k k d S 
~ J kolaycacık klüp deği!)tirmek im _ 

a at o a sam an sonra a- çizgileriyle meşhur Nijinskiye sporumuz hesabına faydalı \'C 

f h ~b 1 kanını vcrmiyecektir. 
anonun si ri ozu muş gibiy - benziyordu. herkesin hukukunu aynı derece-

ci B k l Eu tnrih futbol için 1 ila 31 a-
i. irço kimse er, onun ka - Fakat bu çok sanatkar nu - de kafil olmasıdır. 

d k f d d 
,;ustos olmak üzere bir aydır. m ıy etin e anseden bir er- maranın kıymetini pek anlayan 

k k ld 4 - Şimdiye kadar federe o. 6 - Galatasaray - Dcmirspor Bir kadın 6 a 
torununu zehir 

e o uğunu öğrenmişlerdi. yoktu. Çi.inkü barlara ailelerin 
B 1 b b b 

lan ve olmıyan diye iki zümre :naçlarını takip edecek heyetin 
unun a era er, yine zevkle :oğu, oraya sanattan aşka şey 

d 1 b f l 1 d 
klüp vardı. Artık bu kalmamış. lüzum \'eya ademi lüzumuna dün. 

seyre i iyor, u se er de, hare- aramağa ge iyor ar ı ve Rakos 
k 1 · d k" "k d l k kd' · ı b b d d d k tır. Kanuni formalitelerini ikmal kü müessif hadise fiilen cevap Pazar ııu"nu" TarJaf,ŞŞ et erın c ı a m ı ,. ta · ır ı e era er anse en iğer a • ~ 
ediliyordu. Esasen, bunu bilen- ·lınlarm yüzleri güzel değildi. ederek teşekkül etmiş ve elyevm \'erdi. inayet i~lenmiş, Enı01ıı 
l k eh G d T ı . ~ 1 ti .. ld' hali faaliyette bulunan bütün Herhangi bir işte dinleyerek b )'aşlı ı11· r kadın tortl,. er pe az . ar en ve a ;s. 1 >aaece sana arı guze ı, ve - ~ 

';cndisi de erkekti. klüplcr teşkilat.mdır. Bu itibarla :rnrar vermek ba.şka, görerek ka. lık Sehanı siirur içirrı'le, 

nin ml.idavimlcri idiler. I3iiy:::: 
!ıalk tahrıkuları i;ıin yine farkın 
:a değillerdi . 

Safano ile aynı zamanda fs. 
' an bulda, Rnkos isminde bir ar 
tist de vardı. Bu artist, ~iiphe -
'liz f stan hu hın gördi.iğii d"r ' · 
artistlerinin en mi.ikemıncliydi. 

tstanbulda önümüzdeki mev . rar vermek ba15 kadır. Cereyan c. :e zehirliyerek öldiirrtııl 
simde_ bütün faaliyetler ve bil . ucn o hadise hakkında bugün, Tahkikatı idare ede~ 

(DCYamı \ 'ar) 

Denizde • 
yıne 

hassa futbol faaliyeti çok geniş - ne 1:Undan ne de bundan malumat :umu.mi muavini f eth1J 
leyecektir. uilcyccek istiane edecek \"aziyet. ';:atı neticelendirerek. r 

bog'"' U 1an1 ar O 1 d U Bunun genişlemesine. mukabil tc değiliz. Her şeyi adım adım ıakıt Emorfiayı adliye) 
meydan daralıyor mesela; Tak - takip ettik \'C gördük. Bu usulün ::tmiştir. Sudu kadıtı 

Birkaç kişi de boğulur- sim stadından istifade edememek bilhassa mühim maçlarda lüzu. sulh ceza hikimi ReŞi1~ 
ken kurtarıldı zamanlarımız yaklaşıyor. 1stan- muna kani bulunuyoruz. Jan yapılan sorgusu 

T ophanedc Cihanyandı kah- bulu kuvvetlerde muvazene esa. Herkes için de böyledir ya, ben :la tevkif olunmuştur·0~ ve;:inin üstündeki odada oturan sma göz önünde tutmak şartile lünkü meseleden kendi hesabıma Emorfia sorgusuf1 
Adem isminde birisi evvelki müteaddit kümelere ayırmak la. ~ok acı duydum. Sporun ne mak- söylemiştir: v 
3'Ün Floryada denize girmiş, i . zım geleceği gibi hem cumartesi 3atla yapıldığını bilen hiç bir kim - Yemek dolabındtl 
1aret bayraklarını yirmi be§ ve hem pazar günleri de muhtc. 3e böyle bir hareketi yapabilmek ğıda sarılı sürur vardi· 
metre geçerek yüzmek istemiş- lif sahalarda muhtelif maçlar yap için kendinde ne cesaret ne de hak ':>ah dolabı diizeltirkCr~ 
tir. Biraz sonra Ademin çırpın- mak mecburiyeti vardır. oulamaz. Bilvesile tekrar ediyo_ yanlışlıkla çocuğun J3İ 
lığı göri.ilmüş, imdadına koşul. Bu zaruretler altında şimdilik rum: Sahalarda kardeşini bir iizerine koymuştum· ··ı~ 
muşsa da boğulmaktan kurta • pazar faaliyetlerini kaldırabil . yumrukla yerlere seriveren wya 1 ra Sehanın bunu yedıg 
rılamamış tır. mek maalesef mümkün olamıya . gözünü oyan bir kimseye sporcu , :liim. Kurtarmak rnaks8c. 

Bundan başka Şehreminin • caktır. Hatta bu maksat için bir diyemeyiz. Velev ki böyle bir içirdim. Bu sırada arııı.~ 
de Barıthane caddesinde oturan devreli lik ma~ları düşüncbili - kimse müstesna bir kabiliyete bi. çocuğu alıp doktora god~ 
1 O yaşında Nigar ismi~de bir riz. le sahip olsa asla müsamaha e. Gözlerim iyi görı~~l'lı 
kız da Floryada denize girmiş. Biliyorsunuz ki federasyon ta_ edemeyiz.Bu kabil haksızları hak. :ocuğun siiruru yedıgı 
hoğulm<ık üzere iken kurtarıl- rafından evvelce ilan edilmiş 1ı gösterecek hi ç bir iddia düşü _ :1emedim . ., 
mıştır. maçların yapılmasından doğa • nülemcz, genci direktörden tc- - - o-

Galatada Romanya otelinde cak 7,arurctler müstesna bütün lakki ettiğim bu emirleri düşün. Süt emen a 
oturan 23 yaşında Ragıp Aykı- melckctte iş'arı ahara kadar fut. celerimizi ne güzel teyit ediyor.,, lı 
r :m da Boğazda Küçüksu pla - bol müsabakalarını tatil etmiş . lstaıılml 1'C Ankara mıntaka. 1 k oclJ ~ 
j ında denize girmiş, yüzme bil. tik. Bu sene futbol faaliyetine ları rci.slihleriıı <J telgrafla vcrileıı a Y 1 Ç JC 
·ndiğinden boğulma tehlikesi her mıntakada aynı tarihte baı,. r:.y11cıı : U l w 11a 
cçirmişsc de etraftan yetişen - lıyacağız. Bu tarihi 1 te~rin di . 1 - 23 temmuz tarihimle Fc • yur <en a g.7.~ ıdıJ 

1 f d k Sl.1.tt en bogıı ~ .!r tara m an urtarılmıştır. ye düşündük, fakat İstanbul mm ırr stadında yapılana Gcılafasa. r 
~ t:ı k:ı sıııın geniş faaliyeti \'C bu . ray - Dcmirspor maçrırr/ft lırt • Kasımpaşada otura~ r! 

Doğu tesellüm edilmedi na mulrnbil sah::ı \'C 7..:ıman azlı. kc nı Ton[/ııı mnçm idarrsiııdr.1.-i ndında birisinin 6 ~ylı eıı1 
Almanyada inş\l edilmekte f;ı bizi bir hafta on beş t:ün bi. . diiı'ii.sf /ı.aıckrtiııi fal>dİI' t•c /k. Yaşar anasından sut . 

bulunan Doğu, yaprlan tecrü • le ihmal edememek mecburiyeti- mir.<ıpor kalecisi Necdctin hare .1 uyumuş, ağzına dolof1 
belerinde hazr kusurları gör\i _ nı> rnkuyor, dli~iince altında nH~\·. krfiııi fa7.'1ıih rdcrinı. : '>oğulup iilıniiştiir. 'bİ ıı 
lerek teslim alınmamıştır. Dıı !.cimi lG ~ yhi l<lc a~nıak faydalı o. ~ - Dcmil'spor fal.-ınwıı/1111 1 Ynşarın cesedi tnb• ; 
k~ısurların. tadili _için va~ur. y:- ı lacak. S'ccılctin biiyii.k ~ir 1ıalk kiitlcsi i rnfmdnn muayene 
nıden fabrıkaya rndc edılmı~tır. Zamandan kazanmak mesele. hu=.urımda Y(1Jıftgt bu harckcllor morg<l knldırılmı~tır. 
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~!!.!kitaplara bir bakış: 
- ..... ····-··············-··-······················-······ ... ···--· İ ng ilte re, Fransa ve Amerikada yapılan bir anketin neticesi 

1 epedelen li Ali Paşa 
Şte 8· 

ıııa.. ıze tarihleştirilmiş bir 
.. Yah 

ı r tarih u~ romanlaştırılmış 
~ic:oıı: ... 'l'Urk olması itibarile> 

ı alttkadar eden "Tepede. 
.\.U Paş ,, 

a aı tl 1 
a ( 1) tarihimizde 

Yasint Zade Ye Halet Ba-
daşup 

lklsi milleti bu hale kodu 
Birisi Haleti nezde getirip 
Diğeri UstUne Yasin okudu. 

ÇoJı: t ğl mevki bakımından 

k . Şayanı dikkat bir sima- Kıt'nsın<la mahiyeti tas,·ir e-
.\dır lak dilmi~tir. Tnrih ınusahabcl('rfn. 
lıah abiYle Yadedllen Sul- de ise Yunan a.<illcrini tcpclip·

tta nıut•a karşı koyacak. l'ck ycgime ,.('zir (Bu Piri Ccl~
t'et bununla ÖYUnecck kadar Jet Semir idi) der. 

Hangi memleketleri seviyor
sunuz; hangi devlet adamla
rını tercih eder; hangilerin

a "e metanet sahibi olan bu Bana öyle geliyor ki mütor. 
"ezlri h te n, Şimdiye kadar, 

len aleyhinde neler ve neler 
k Şa tnemışur ... Fakat dlkkata 
ile :,an bir nokta: Tepcdelen. 

cim hlitiln nokta! nazarını mu
kaddcmesinln son cümleslıı 1 

teşkil eden şu ibarede telhis et
miştir: 

den nefret edersiniz? 
eştuıııden ziyade yabancılar 
kfı. olmuşlardır. Hayatını 
'· ef'al 

"Xe olursa olsun, l\I. Turhıın 
Tntı'ın clcdij:i ~ibl Osmnnh tn. 
rilıindc ,·cıe,·ki siyasi bir haile a1t8at Ve harekiltını tahlil, 

ltıişl \'e emellerini tenkit ey- ,.c idari bir fndn. mennu t('şkil 
•ar~r, tarihin o parcasmı saf- etsin, Ali Paşa Osmanlı hükfun<>. 

ıışı a gözumuz önUne koy. tine bir şiir ,.c bereket diyarı o
ltdır "<'>· 

e 80 • .oız de Cevat Paşa lan Epir \'C Tsnlya Jotalarını 

I' k~~ları Ahmet Müfit bey -
•>tet tı>edelenllyi anlatmağı. 

knz:ındırmış bir ,·atanpcr\'('I' 
idi.'' 

~, 

ı d gösterdiler. Maamafih 1-
ıtak e eserlerini çok noksan 
eh,. lllar. ?tiUfit bey lllzımgelen 

Burada gayet tabıt olarak bir 
sual varit oluyor. O halde Tepe_ 
clelenli niçin isyan etmiş, etmiş 
ele pek muhataralı bir zamanda 
clevletln başına bir gaile daha 

Rey alan devlet adamlarından R uzvelt, Eden, Stalin HaliEaks 

,.zlara 
tat l> lllUracant etmemiş, 
lııııcı aşa da emrine amaclC' 

etı1c Urulan hazinel evraktaki 
erıı1'1arı bihakkın tetebbu ct

ş, 

llor:n 

açmış?. 

En eok 
adamı: 

sevilen devlet 
RUZVELT 

•hııt anıaştırılmış bir tarih 
'di~ı tarihleştirilmiş lıir roman 
tıııanı tniz eser, işte bu noksanı 
l'letın etmektedir. Fransız ar. 
'ı bire göre ve Fransızcaya 
era 'tuzuh ve seHisetlo Ro. 

ıı bu~ tarafından yazılmışolan 

Kitap dikkatle mütalaa olu. 
nursa, kolay kolay cevap verll
mlyecek olan bu sualin halline 
medar olacak ve kanaat verebi
l<'cck esaslar, şüphesiz, elde e. 
dillr. İçlcrincle bir de ŞeyhUlis. 
Hl.m bulunan curnalcıların ve 
tahslsan Halet efendinin mUte-

En çok ne/ ret edilen devlet 
adamı: H/1LER 

dtıı .\1 U}( eseri, eski valilerimiz
e lisa 

1 
Kemali AksUt tcrcUmP 

deıı ta~ırnıza hediye etmiş, cid
daba dire değer bir hizmet 

'l'etYal>tnıştır. 
cl''-t CUznenın kıymetinden, sa. 
ll"-a llldan bahsedecek değilim. 
'.l'~J>et'l~n lUzum yok. Fakat 
herltesı enl\ dcnlllnce hemen 
ta tar k.ll batırma gelen blr nok. 
6aı!a1t 1 o da bu bUyUk vezirin 
8ldft, au '\'eya hlyaneti mcsele-

Atueıı 
4ehiı it daima kaçamaklı dc-

madi entrikalarına başka çare 
· ·1'1.mtyan Tepcdclenll -,,ııa. Amcrikada cfkarıumumiye. 
rınm da hlyanetine glri~tar olun yi tetkik enstitüsünü kunn~! 
en selftmet; slH\ha sarılmakta olan Müsyö Gallup yaptığı hır 

. .' u "K t' .. kapan anketin neticelerini neşretmek. gurm ş vo as ro ya - d' 
mıştır. Hurşit Paşaya - 1ebe tc ır. 
çalsaydı blle Mahmut il den Müsyö Gallup dört senelik 
bir istfklfıl fermanı lstlyecek bir tetkikten sonra aynı cnsti • 
değildi. tü benzerlerini Fransa ve in • 

Du tercüme genç dimağlar gilterede tesis etmiş ve şon 
için geniş J,ir tetkik ı8ah~ı. olarak yaptığı bir ankette Fnqı 
mebzuİ bir g!dadır. sa, fngiltere ve Ameri~a halkı. 

ARİF ÇAM na şu sualleri sormuştur: 

1 - Hangi yabancı mcmlc. 

tahk ikatında keti tercih edersiniz? 

2 - En az sevdiğiniz yaban 
cı memleket hangisidir? 

3 - Halen hayatta olan dev 
let adamlannClan hangisini 
tercih edeniniz? 

4 - Halen ya§ıyan devlet 
adamlarından en az sevdiğiniz 
hangisidir~ 

Tabii bu suallere verilen ce. 
vapw itin en ...._cean olaa 
cihetidir. Fransız gazetelerin • 
den Paris-Soir, lngiliz gazete • 
!erinden Nevs Chronicle ve A. 
mcrikada altmış gazete aynı 

a k ec,k ifade taYırlarilc paşa. 
ı-tı1tı:rşı ŞUpheler izhar ediyor, 
•arab 

1 
daiyeslnde bulunduğunu 

lediıı ~ten söyllyerek hükumete 
llıtıte Ususunda hak Yermeğc 
llıaıı tnayu bulunuyor. Ali Ke
lı:ııık c1e fikrini, kitaba yazdığı 
tt~e~ddctnede şu suretle hüH\.sa 

Sat ye 
yeni bir saf ha yok Sıcaklar dolayısile 

, tedir· 1"-lt . 
!Jtbıt J>~" \'atanmuzın bir ha-

Yusuf Z iya ve mühendis 
Neşet tahliye edilmiyor 

Satie binası satışındaki yol • 
suzluktan dolayı mevkuf ola -
rak kalan Yusuf Ziya ve mü • 
hendis Neşetin tahliye talepleri 
sorgu hakimi Sami tarafından 
reddedilmişti. 

"'• :;ı1t bir haini mi idi?. l.'a. 
b11ı.! 1 Yunan istiklali ,·iicııt 
tfletf •)[ Dlıydı?. l°Ok!>ll fhtilfll. 
1'ı. il ltşcbbüslerl akim mi ka- Mcvkuflar bu rcd kararma 
'i 'tı., \• di.in dördüncü asliye ceza mah 
>''-t . ' '' nihayet, ortaya bir kemesi riyasetine müracaat e • 
''"" teşekkül mii ~ıkncaktı?. 
o:ıq ı. derek itiraz etmişlerdir. Fakat "'L "llSa bir mukaddeme mii. 'a,. mahkeme riyaseti de bu kararı 1'111 olunamıyncnk kadar (le•. d 

... te yerinde bularak itirazı red et • •. ,ltr1. tok geniş hir mcı-clcclir. 
""ri miştir. ''4~'<1 rı.l tarihçilere bırakarak --=------------

teı •rcık diyeceğim ki milli- Açık teşekkür 
b~lı:ı:.l'eyanının , ar ku,·,·ctllc '•n 8Ürnıeğc ha';'ladığı bir 
l~'lt l'c ntnhittc Ali l'a';'anm 
~. 

0 
Ar bir tesir yapnıağa de. 

"ıtılt~l'eyanı <lurdurmağa bile 
tlıı111 lr olabileceğine knil dc
"'-.ıı~ li'akat onun lm ikticlnrn 
t~~ olmaması clc,·lctc saılukn
~,. ŞÜJ)hcyc aslR mahal \'C. ... 

(Tcksikos) dan çok nğır lıa~t:ı 

lııılıııı:ın dört buçuk aylık oğlııırı 

Tun Jlo:r.teııeyi, yüksek h:ııalrnt, \'c• 
ciddi itina ve g:ıyrcllc·riylc mutlak 
lıir öHiıııtlcn kıırtaran, Haseki ka. 
dınhır lı:ıst::ırıesi çocuk h:ı~tnlıkl:ırı 

ıııükh:ıssısı B:ıy I>r. Ali Şiikrü Ş:ıv
lı ı·a \'C osist:ını n:ıy Dr. )fehıııet 

I 11i \c hemşirelere, ve Iıillı:ıssa h:ıs. 
tnııc lı::ışhekiıni goı. ıniitehnssıs1 n. 
Dr. !\"uzıııi Azize yürekten gelen ınin 
netı:ırlıkl::ırıının uluştırılrn:ısına sa
yın gazclenizirı ar::ıcılığını s:ıygıJa· 

rııııl:ı y:ıh-:ırırını. 

Şehir Tiyatrosunclon 
/1.. Feyzi Boztepe. 

~t 1110(:"1lıı2 Abdiirrahman Ş"-
1ıı qe erhunı Ali Pa~anın bir hn
tııı oığıı, hilukis bir vatnn bildi. 
u, (} duğunu sUylcrdi. Kltnhın
~ı ... - (,\Ji rn~anın tstanhuln 

~~Si • lstaıılıııl ikinci icra memurluğun· ~~lllt lf alct ('fcncllnln i';'inc d:ın: 
'ltnu~i. Zira lstnnhulcln. onun Bu lıor\·tan llolayı mahcuz ,,ıuıı 
~(!ki ile Pek c.:ok süzlcr siiyllye-
>"ıs1ıe lılhJr l"C bu si.izlerin, dola. 
,_.,.d.ı Senı'i 'ııiimahıına ,·iisulii 
•-... _ hatır idi) dh·en ce,·nt 

'?a)•ı ~ " 
~ ... Jc· Yi<lcn (Halet cfcnıllnin 
'9t(l'iil ~.~ \'e gn r<•zi olnrnk) iil-
t fltııriı' ı •• •• 
eıı'1i . ~ ıu soyl<>r. O H ah•t c-
ı. .. : llın ki cihana yayılmış o. 

Ne ı 
\<'nrli <'yleıli hnynt, "" 

Jı" lınlkn. vereli huzur. 
Hini 

" nu•,·zuudur, 'e: 

s:ıtılnı:ısın:ı karar Yerilrn elbise, bat 
faniye, y:ıtnk Ye sofra örtiilcri \•e 
s:ıirc :!8-7-9:19 tarihine lesadiH eden 
cuma günü saat 1G ı.Jnn ı i re kndar 
\"e muhammen kıymetinin yiizılc i5 
5ini Jıularnıyan eşya 31-7-939 p:ı7.:ır 
C'rlesi giiııii Bcyoğlıııırla ağ::ı lııını:ı · 
ınıııd:ı Fnikıı:ışa rıuJılcsinılc 2a No. 

lıı Karcioğlıı apartırnnııı öniinclc a. Sıcaklar bizde olduğu gibi bütün Avrupada da hükürn 
çık :ırllırma il~ ~::ılıl::ı~ağından talip sürüyor. Pl~jlar ve sayfiyelere cumartesi ve pazar günleri yine 
ol:ınl:ırın mr7.kıır v:ıkıt vr m:ılı:ılılr bizde oldu ... u ihi yi.iz binlerce ki~i akın etmektedir. Resimde 
lrnı.ır lıııluııııı:ıl:ırı \'(' llll"llllll'llll:ı . d . gk g f 1 . 1 'k' k b' r 'da d !aştıkları 
miirncnntları iliiıı olunıır. yenı enız ıya et erıy e ı ı genç ızm ır p "' o 

(29758). görülüyor. 

günde bu anketin cevabını ne§ 
retmişlcrclir. 

Sorulan dört suale gelen ce
valar §U şekilde hulasa oluna • 
bilir: · 
HANGIECNEBIMEMLEKE. 

Ti TERCiH EDERSiNiZ ~ 
Bu suale F ransada verilen 

cevaplar şöyle tasnif olunmuş-
tur: 

~n"li 'ftrleıik devlet • 
lerj yüzde yirmi altı. 

lngiltcre yüzde yirmi üç. 
lsviçrc yüzde on be§. 
Belçika yüzde dokuz. 
Sovyct Rusya yüzde yedi. 
V c bunlardan sonra da sıra-

1 !c 1 tal ya, İsveç, ispanya ve di. 
' ~r memleketler gelmektedir. 
Aynı suale lngiltcrcde şu ce

vaplar verilmiştir: 
Amerika Birleşik dc

1
v1ctleri 

·iizcie otuz üç .. 
Fransa yüzde yirmi iki. 
Sovyct Rusya yüzde on iki. 
lskandinavya yüzde üç. 
Amerika Birleşik devletlerin 

len şu cevaplar alınmıştır: 
lngilterc yüzde kırk üç. 
Fransa yüzde on bir. 
Filandiya yüzde dört. 
lsviçrc ve lsveç yüzde dört. 

Sual 2 : EN AZ SEVDICI -
JIZ YABANCI MEMLEKET 
IANGISIDIR '? 

Bu suale F ransada verilen 
·evaplar şunlardır: 

Almanya yüzde yetmiş .. 
İtalya yüzde dokuz buçuk.. 
Sovyct Rusya yüzde beş. 
Japonya ve İngiltere yüzde 

!d buçuk. 
F ransada bu suale cevap ver 

niycnlcrin mikdarı yüzde beş -
tir. 

lngiltcrcde aynı suale şu ce-
vaplar verilmiştir: 

Almanya yüzde elli dört. 
Japonya yüzde dokuz. 
ltalya yüzde dokuz. 
Sovyet Rusya yüzde beş. 
Fransa yüzde bir .• 
lngiltcrcdc bu suale cevap 

·ermiyenlerin nisbeti yi.izde 
ın yedidir. 

Amerikan halkının bu suale 
::rdiklcri cevaplar şu nisbet • 
r altındadır: 
Almanya yüzde elli sekiz. 
ltalya yüzde on iki. 
Rusya yüzde sekiı.. 
lngiltcre yüzde iiç. 
F rnnsa yi.izde bir. 

Amerikada bu suale cevap 
vermiyenlcrin nisbeti yüzde on 

beştir. 

Sual 3 - HALEN YAŞI • 
YAN DEVLET ADAMLA .. 
RINDAN HANGIS1N1 TER. 
ClH EDERSJNIZ} 

Fıansada bu suale verilen 
ce .'aplar şöyle tasnif olunur: 

Ruzvclt yüzde elli sekiz, 
~mberlayn yüzde yirmi iki 
Stalin yüzde dört buçuk, 
Eden yüzde üç buçuk. 
Hunlardan maada Salazar, 

dcneş, Papa, Çorçil, Üçüncü 
1 e1..'Zveld, altıncı Jorj, Kranto 
v~ Halifoks rey almışlardır. 

Amerikan cikan umumiye • 
si bu suali yalnızca Avrupa 
çerçevesi içinde görerek ver • 
dikleri cevaplarda şu devlet a. 
.iamlarını tercih etmektedirler: 
Çem berlayn yüzde yirmi yedi. 

halya yüzde on iki . 
Daladiye yüzde dört. 
Musolini yüzde üç. 
Hitlcr yüzde iki. 
Bunlardan maada Kral Güe. 

tav, Miralay Bek de rey alın11-
lar, halkın yüzde kırkı da bu 
suale cevap vermemiştir. 

Sual 4 - HALEN HA YAT. 
f A OLAN DEVLET ADAM. 
·~ARINDAN EN AZ KiMi 
)EVERSJNIZ? 

F ransada bu suale verilen 
·evaplar şunlardır: 

Hitler yiizde yetmiş iki bu • 
:uk. 

Musolini yüzde on sekiz. 
Stalin yüzde iki buçuk. 
F ranko yüzde bir buçuk. 
Ciyano yüzde bir bucuk. 
Bu sual Jngilizlcre so~ulma • 

n:strr. 
Aırerikalrlar aynı suali Av 

rııpa devlet adamları hakkın 
·~al:ıul rderek şöyle cevap ver "' 
niş!t'rd:r: 

Hitler yüzde yctmi~. 
Musolini yüzde on sekiz. 
Stalin yiizde dört. 
Çemherlayn yilzde iki. 
Amerikalılar yüzde on beşi 

b~ suale cevap vermemİ§tir. 
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EGER HARP PATLARSA •• 
Ge. Senigny 

Akdenizde vaziyet 

Nazi Almanyayı alt üst eden 

Stefan Kinghal ile lJ 

bir mülakat 
ltalyanın ~ıs.ırı i~gal için yapacağı Gizli mektuplar Alman· 
teşebbus ı ngı ltere tarafından yaya nası l ·sokuldu 
şiddetle mukabele örecektir 

organize ebneje bıar venni, Esrar en Ki z ada-
olsunlar. Şu halde harbin aonu 

zafer veyahut mağlilbiyet ol- m 1 o k aç 1 r ıl m 8 k -sun, her iki 11kta da ltalyanla. 
nn vaziyeti tehlikededir. 

•ıa~~'!:!\kdenizi tan endişesi yok 
kendisi için en tabii genifleme Bir baftac1anberl bllttbı dtln-
eahası addetmittir. Fakat son ya 8tefan Ktng Thall isminde 
zamanlara kadar ltalyanm Ak. bir tnglllzin Alman>·a1a gön-
denizden batka geniıleme mm. derdiği mektuplarla metgul bu-
takalan vardı. Muhaceret hare. ıanu1or. 
ketleri aayesinde aanayiinin ve Almaa ldarecllerinl, matbua. 
ticaretinin inkipfı bu eahalan tını ve bilhassa Alman propa -
temin ediyordu. Bilhaaaa Tuna pnda nurn doktor Göbelsl 
havzaamda ltalyanm mühim fena halde *ılrlendlren bu 
bir mevkii vardı. Avusturya. mektuplan hazırlayan gazet<'ci 
nm Alrnanyaya ilhakı ile Çe. Mister Klng Hail ile bir saat 
koslovakyanm parçalanması, kadar görftfJDele muvaffak o -
Al'Nlnyanm ticaret ıiyuetini lan Franmı gueteclsl y,.es 
Bulgaristanda, Yugoslavyada Monau mülAkatmı şöyle anlat-
ft Romanyada geniılemesi 1. makta4ırı 
talyanm bu aahalardaki inkiıa. "Doktor Göbelsin uykusunu 
lmı durdurdu; ltalya orta Av. • kaçırtan Mister Ktnk Hail ta-
rapadaki iktıaacU mahreçlerini luğun elinde birleştirmek hül. buluyor)' aaik olan düıünce hayyUl olunabileceği kadar can 
b,betti. Hidiaatm iatihmlı bir yaama düşmez} Bu hülyayı ta. bundan ba,ka bir ıey olmaaa h ve enteresan bir adamdır. 
tecellisidir ki, ltalyanm "Hayat hilluk ettirmek için müdafaa gerektir. Uzun bir zaman ltaL lnrllla bahriyesinde çalıştığı 
eahaaı., demokrasi devletlerinin noktasından zayıf bir vaziyette ya bu yoldaki plAnmı Tunus zamanlardan kalmıı bir 1Uyad 
a~tleri ile değil, ken~ men: olan Mwr üzerine el atmak kL üzerindeki talepleri arkasmcla il• dalma kısa piposunu çeker 
faati .~~ A}manyanm ~~tı fi gelme:r: mi) Aylardanberi gizlemeğe muvaffak oldu. Bu. Kine Hall bugün lnriltere
•Jt: bubyükul nıabette tahdit edil: Libya' da genit mikyasta aske- gün ise, artık maskeyi yüzün. de bir mecmua idare etmekte -

l . i bildirmek ve mnkablllnde 
•" ;assıt Almanlann neler 
UndUklertut öğrenmek anu

suna uUşmUşttr. 
Buı.' !1 sonra f 'klr, plln n 

_tbll:at meselesi blr kaç gün 
· ~· " sııı. tı rıldı. Bugünler tar4 
!·.,da Mister luug Hali Te kl • 
tipleri durmacLn calışaralr ve 
tel, fon kataıoklarlle, l"Uhrer lla 
tell'rlndeu ntifade ederek orta 
d recede Alman şeflerine ve Al
mr. :ı mflletlne hltı.ben mektup -
hı.r hn7'"laıhlar. 

Mf.::t~r Itlng Hali bu teşebbl! 
·ll hakkında şunl .. n r" · 3mek 

lir: 
- ı enim gayem orta seviye 

ılekl Almanlara, memurlara 
kUçuk .iman şefLlne hitap et 
mekU. Çttnkll bunların bu Is . 
tllıbarat m::-mbaları doktor Gö 
belsin idlll"t! t?ttl~l aervlıtlr. 

.tııK MESAJ 
Mister King Hall Alman mil· 

athlş s:ı.nanre rnfmen 
J ikk ... tle ı. ... tun orta Alll) 

.fıttı. 

I! 

ııı., 

ll't 
t, 

ini t " hmln edt1or mu ·~ '~ 
- Muhakkak! Hemell _M tlbt 

,., .ıha hepsini açıp oku ı-.1l 

'o.truz şunu SOyllyeblll 60) 

~~I 
1 
.~~ Dem~krası ri tal!tidal Y!P ( iki den at ı . Pir ftan Tu. dlr. Fakat onun mecmua idare-

aav et en ~·" orta -"ft"n- müst~n'iMede •·, .ı • .u ~ ~..L.t_ı.ıu11;a111ıaıııııı-'!'llf1"..-.uaı~~ 
padaki menfaatleri.ne en küçük askerlerinın miktan .bOO i . (Devamı var) riye zabitliği zamanına ait ha-

~Un binlerce mektup ald!l~. ~llll 

:~'~I~. e~!!k~~.~!~~- 1 l( 

Diğerl ı: ise benim bu t~ teıı 
bır zarar, bir manıa iras ehne- tıralara rastlanır. Onun kendl-
miılerdir. A ı • ç t • k al gibi genç kalmış olan zevkle-

AJmanya lta1yayı cenuba ı e ın a 11 anın rl tetkik olunduğu ta1: 1lrd~ 
doiru tazyik ettiğinden bu dev. '.:I bir romancı ile karşı karşıya O· 

let içi11 Akdeniz aahillerinde Jzm ı·r ieikı• 1 .. lerı• lundutu hlssedmr. o kendtsinın 
geni~lemeği diifünmekten bat- IC ı j romancı tarafını belenmez: 
ka çare kalmıyor. - Benim romanlarım o ka-

Bugünlerde Almanyanm dar fenadlr ki .. 

harp hedefleri Ukranya ile Yu- Al manyaya yapılacak ihracat ı· çı·n Der. Fakat bu dinamik ada-
aoelavyaya müteveccil. olduğu mın hayatı vucut ve k:ıfanın 
halde ltalyanm harp pyeleri • h f 1 .. k .. , • t' faydalı bir eeklldı nuıl rorula· 
gittikce Akdeniz Havzaaı üze. 1 raca çı arımız mu~ u vazıye ıe caıma suseı bir mlıaldlr. 
rinde tekarrür ediyor. Bunun .. _ Tlratro muharrlrllfl, mecmua 
içindir ki ltalyan gazeteleri : snhlpllll, radyo ko:ıferansçıh. 
.. Tunus, Korsika, Süvcyıl,. ke- (,ı gibi yorucu 1'1erle uıratatı 
limelerini bir geniıleme pro. ?": .. ter Klnı Hail ayni zamandtl 
pmı olarak ortaya attılar. bir slıorta tlrlcetlnln de direk-

Uzun zaman İtalya fazla o- ı«srıuıunu yapmakta.dır. 
lan nüfusunu Anadolu sahille
rine yerlqtirmek hülyasına 
clüttü. Vaktiyle çok zenain ol. 
duiu halde Osmanlı lmpara. 
torluğunun idaresizliği neticesi 
o1arak nüfusunu kaybeden bu 
topraklar ltalyaya ideal bir nü. 
faa mahreci gibi göründü. U. 
rnumi harpten sonra Hasta A. 
ciaınm ortadan kalkması üzeri. 
ne bu yerlerin mirasma kona. 
bileceğini hesap ediyordu. hal. 
ı.yanın on iki ada ile Rodosa 
yerlqmesi bu ümitlerin tahak. 
kuku zamanının gelmit oldu. 
ıu zannını veriyordu. Fakat 
yeni Türkiyenin süratli bir ıu. 
rette inkişaf ve terakki yoluna 
ıirivermesi bilakis ltalyanm bu 
umitlerini bir dereceye kadar 
kırdı. Fakat bu defa Arnavut. 
•n İtgali gösterdi ki, bu 
memleket bu siyasetini bütün 
"tüiı terketmig değildir. Yu. 

'stanın İtalyan heğemonya. 
eline geçmesi Akdenizden 

Avrupa ticaretini kontrol 
ek imkanını verebilirdi. Bu 

ihmal edilemiyecek bir men. 
ttir. 

Bununla beraber İtalyanın 
sahadaki arzulan Habeşis. 

fethindenberi ikinci plan
hlmqtr. Fi1ha1tika büyük 

r askeri kuvvete malik olan 
• devlet nasıl olur da Libya 
Habetistanı bir imparator-

HER YEDl SENEDE BlR 
BAYAT DEGtŞTlRMEK 

Hartfa)'ld Havs'dakl mallkl
n'eelnde mUteT&11 blr centilmen 
dbl yapyan Mlıter Kını Hail
• bUtUn bu faaUyetl onun 'fU 
prensibinden dolmaktadır: 

"Blr lnaan yodl senede bir 
b \yat d ..)Alttlrmelldir.,, 

Yorulmaz bir Mlam c.'..:ı:ı 

r:ıng Hall'den ııttkbal acaba 
lzmir, (Hususi) - Müna • ( Diğer taraftan Ahn4m vapur n ') bcklcm ... !t.tcC:ir. Bu blltnmcıt 

!ı:alat Vekili Ali Çe~inkaya iz - lan, sevkiyatm zamanında ya. Ancr.:. malekm olan blr eey var. 
mirde de tetkiklerde bulunmak pılmaamı da temin eclemiye • aa o da Klnı Haal'ln buıun I· 
tadır. Çetinkaya, lzmir Demir. cektir. Çünkü limanda her gün dare ettlti mecmuanın t '""~n 
spor klübünün ricası üzerine, için tahmile devam eden iki Al dUny&da elli bet t:n aboneıl 
klübün Alaancaktaki deniz lo • man vapurunun muliakkak bu. bulunwaıı ve bu tekilde eıkl 
mlini açml§tır. Resimde, Mü • lunması lazımdır. Bu iıe im • batıriye zabitinin buıun yalnız. 
nakalit Vekilimiz açılma töre. kansız görülmektedir. Alman. ca tnglltercn'ıı delll fakat bU. 
ninin icrasında davetlilerle bir. lar, yeni çıkardıkları bu usulü tun dUnyanın meşhur almaları 
ikte görülmektedir. Yunanistanda da tatbika baı • arasına karışm ., bulunmuıdır 
ihracatçılanmız müşkül lamıılardır. Jnglllz milli ltÇl partisi nam . 

vaziyette 1

1 
Tütün Limited Şirketi ı --~::.::nı de kazanmıt olan Kını 

lzmir, (Hususi) - Memle. nin 8000 liraıı ne ol u? Hall uzun samandanberl, lnıll· 
ketimizden Almanyaya yapıla. lzmir, (Hususi) - Türk tMe~e t'h proparanda aervlıl 
cak ihracatın yalnız Alman va. Tütün Limited Şirketinde mü. yapıı~H\11 taraftarı idi. Bu mu. 
·mrlarile yapılması hakkında him bir hırsızlık olmuıtur. ııuıcb~t ıe Jnılllı radrosunun 
3erlinde verilen karar, ihracat. Henüz meçhul bulunan bazı' yaban"ı Haanlarla haberler net· 
-;ılamnızı birçok zorluklarla kar eşhas, tirketin kaaaaından amel retmet·iııllf>n fevkallde memnuu 
ııla§tmnaktadır. ihracatçılar, leye tevzi edilmek üzere hazır. kal13or:Ju. 
daha evvelden batka kumpan. lanan on bin liranın ıekiz bin Mr.!tTl..7 'l"~LLA::.:.u: 
yalarla taahhüde giriımiıler • lirasını atrrmıılardır. Hidiee r1KRt 
:lir. Ayni zamanda Alll)an va. meydana çıkıncaya kadar zabı. İşte bundan Uç · . rta en·eı 
~urlan yüksek fivatla sevkiyat ta tüt>helendiği kimseleri neza. Mister ::· · - ·::ııı. Alman mil· 
yapmaktadırlar. Bu ilc.i taraflı ret ahına almıştır. Tahkikata! ktlne gl)ndereceğl mektuplarla 
zararı mucip olacaktır. devam edilmektedir muta''D"~ !. ! :;llizlerin fikirle· 

ma!cta'dır: 

"Ben, b!. bahriye zabitiyim 
.. 1rt sene harbetUm. Onun için 
de her h1.lde ne aöyledlltml bl
llyorum .. Almanya)'! bll:rım n 
Alm .. - ' "l.r benim lc;ln teker te. 
ker cok aempaUktlrler. Sizlerin 
şu fiklrleıi bilmeniz ilam oldu-

;.ı dU~UnUyorum .. Dunlar be 
nim ş~' : flktrlerl111dlr, ancak 
bUtUn Tatanda,lar .nnı pa7l&ta· 
<' tı k'arınd•n eminim.,, 

ıU7Uk bir ıeınpntl ile ...- llfr 
maktadır. ~ 

Bazı cevaplarda lae bet _J, 

ma:ı kend!Jf!'rlne böyle aa"'!;t 
lar gondertlmeal talep o~' · 
taiır. 

Tabii bir ~ok t -- ·.:.ır~~ 
vaplara rastlanmakta, b' .-~; 
ı:ıektuptarda da Alman tap 
ntn yazdığı ~tbl ÇeklerflL 
mt muhafa!o.sını tstcwolf 
dukları blldlrllmektedlr. 

- Yen: bu teşobbUıUO ıl 
mey' alarmı Jrmeı;i uaıl& 
yor musunuz? 

ltö~y\S ınıer, kuvvet yollrte 
ç;eJı.otılovaltyayı bertaraf etmı, 
olmakla btıyUk L•r hata yaptı . 
ÇUnkU Çekler Alman deJ Udirlor 
işte bu sebeple '-u l9te Hitler - Znı 'lederlm. Doktot ~ 
tarafından yapılmış bir hakıız. ' · ~ bUtUn aertlikler:yl• ~;.,e 
lık vardır ki bu bizi isyan ettt- ı yetin daha sUael bir ~· 
rlyor. Nitekim Pragda Geıtap:- tazah .. .. , ..... meydan ver-:;.: 
teşk11Atınm bulunması da ayni Öyle zannediyorum ki bd _-__4 
isyanı do~urmaktadır. .. toplarla harekete s~ıen Al?, 

Mister Ktng Hall, bu mektu. lar, işin daha iler'<ıfni ~ 
bu yalnı•ca Nazi rejlmlnln kuv- ve bu husustaki lngtllı "
vetli tealrl altında buhınan Al· nazarını öfrenmeli ar'"" ;ıı! 
man mllletlne, şeflerinin hata cekler; bu şeklide u1aO;...ıı 
nın rcvklnde olmadıklarını v~ nazı prensiplerinin dııpılV" 
gayri lnaanl hareketlerine kar dünyayı da göreceklerdir. _.... 

tı Avrup,~akl ıulhpe"er cın · Bundan eonra Mlıter ~ 
ıetıtırln ciddi fakat tamamen Hali bu itten kendlstnlD .!':.· 
tedafUt tedbirler almakta ha'· - aldılt hakkındaki rtvaJfP' 
lı olduğunu göstermek gayesln: cıe tu cev&bı verm•~tlr: • 
tatırordu. - lnglllz maliyetinin • tJJ 
t\IMANYADAKt T .... CIBVvVR için bana para vermlt ol~ 

On binlerce mektup blgUnah çok yanlıştır. Böyle bir tel ti* > 
Alman postacıları eliyle bUt" n tulunuıaa blle ben nddt4•,, lll 
Almanlara dağılınca Alm:.!'l pro ç ·· •?tU mucsılr olabilme• ' 0ı 
paranda nasırı ıfo' tor Göbelsin benden hlo klmaenln ,cıpla• 41 
hiddeti ıon haddini buldu ve cıemeıı 1&11mdır. al' lll 
r.:ı.dyo vaııtaslle Mlıter Kttı F Mlıter Kını Hail, bu lf":"_,, 
· ıall'e bUcum etti . Mister Klnr llnde haklıdır ve eaue• ~ 
Hail : lerYetl ·· J ,> u-::ıraıı bu •• rl 

- Yedi Alman lıtaayonunu"' mef'muaıuun gelirine Jalf 
"tddetıe bana hucum ettiklerin! ; -kilde ihtiyacı 1oktar. .-MI 
'tulaklarımla ltlttlm.. • Slıl kaldıracalE.......-
Demekt~d!r. Malam oldufu 

uıere bu hUcumlara Mister Kin' 
Hall'Un lnglllz hariciye nazırı 

Lord Hallfaks'ın memuru oldu· 
- ' ncrıre aUrUlUrordu. Fakat 
bu Mlıter Kin~ Hall'Un cesare. 
t:nı '··rmadı. Billlds 1'- ln"i bir 
mesaj hazırladı. HattA tkl gUrı 
cvv--1 gönderdiği Uc;UncU mcsa. 
Jı da Alma::ı postasına ~::ınulan 

korkuyor muıunuzf ~ 
- Yok canım, beallll 

'eylerden hlo korkum .,-.. ~ 
Buton Alman doıı,..-ı-"' 

rıştıran Mllter Stefd _,.I 
Hali, meşhur Alman proı;-_-;.,. 
dasına kartı tek bat~ , 
'toymala ve battA bu 111 

1110 
galip golmete muvaffak ol 
tur. 
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Maarif Şurasında bazı talimat-. 
nameler kabul edildi 

linıumi heyet bu sabah 
~ tekrar toplan~cak 

istanbul mebusları halkın 
ihtiyaçlarını tespit ediyorlar 

"' .., . 
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Danzig hududunda ye· 
nı bir hadise 

kara ., 
~ası bu '.:.4 <A.A.) .- :-.taarif 1 yu.rtları talimatnamesi ve (mil. 
ekıa B:n ~a~t 10 da !\Taarif li .bayrak ve oKul filaınası tali . 
rıcı'! lltı:ı.u ~ Alı Yücelin reisli • matnemis) hakkındaki raporlar 

( /Jıı~/cıraf l 1 i1tciı/ı I 1 beyanatr yapanlara 8İ'ZU ettiği 
girmiştir. Polonya müfr~zesi,. neticeyi vermediği bugün artık 
bir Danzig müfrezesi ile kar - tamanıiylc sarih bir surett~ gö • 
şılaşmış ve ateş açmı~trr. I Iadi· zükmektedir. Bilakis, bu beya. 
secle yaralananlar olup olma~ı- nat, serbest <>ehriı\ mukaddera
ğı lienüz malum değildir. Po - tı il~ al;lka-:lar ,olem milletlerin 
lonya müfrezesi, bilahara Po-ı teyakkuzunu bir kat daha art. 
lonya arazisin~ dönmi.iştür. trrmış ve itti!ıadınr, bir kat da. 

ış Ve :
1 .heyet halinde top • \'e teklifler üzerinde görüşülmüş, 

il lltnuıni ırınci celsesinde, ge . talim ve terbiy0 dairesi reis ve _ 
ba~1 ta t~plantı zaptı okuna. kilinin teklifi üze.rine (jmnastik 
sonra dıllerıc kabul edildik. şenlikleri talimatnaqıesi) nin ta. 

h ccı~f - Ank~ra dil ve ta . !im ve terbiye dairesince tetkik 
~iYon Ya. fakultesi esas ve edilmek üzere mez~lır d1ı;ireye 
l'Uksek t.~:ırnatnarnclcri - \'C ı tevdiine ve diğer iki talimatna. • 

' Danzig, 2-1 (A.A.) .- ~örsl '1.a sıkıl~stırmıs~rr. Bu mil1etle-
ter, 4.000· do\< :ımelesıne hıla- rın hukumetlerı. Alman res • 
ben bir nutuk söyli} erek ilk rni' ll'lakamları namına söz söy. 
defa olarak serbest şehir a· .. - 'iyen zatın sandığından çok da
zis ine yapılmakta olan askeri ha az unutkandırlar. 
hazırlrklara telmihte bulun · Berlin, 24 (A.A.) -·Bu-

~rıuz;:n·· ogrctmcn okulu direk. meni°n kabulüne karar verilmiş _ 
ı o" un rn·· 
tap0 .uesscse ha]ikmda. tir. · 

Beşikfa§ Parti mer7cezindeki toplantı 
muştur. ~i.in Hariciye nezaretinde, son 

Mumaileyh, demiştir kİ: ?<tmanlarda imzalanmış olan 
Artık Almanya'ya g'liven· \lmanyn • Estonya ve Alman. 

meğe ihtiyac yoktur. l !er ihti- ya - Letonya ademi tecavüz 
male karşr hazırlap.mrş bulunu- ınuahedelerinin musaddak su • 
yoruz. Diğer devletler, silahla. retleri teati edilmis ve. bu iki 
nabilirler, faknt bizi gafil avlı- -nuahede. bu sureti~. bugün. 
yamıyacakbrdır. Bizden calın- ien itibaren meriyet mevkiine 
mrş olan bu tırazi, bizim hak - "'itmiştir. 

. . litUs~ - ıle :- Gazi terbiye Öğleden sonra saat 16 da Ve. 
tı hak~edago~ı şubesinin teş. kilin riyasetinde toplanan üçün . 

ı.~de ttlUza ındakı rapor - üze • cü celsede (okul kitaplarının Ma. 
~rlar tcrelerde bulunmuş ve arif Vekilliğince bastırılması hak 
~at 11\nııştır. kmdaki talimatnameye ait r a • 

~~e§art' da Maarif Vekilliği por) un bazı maddeleri görülmüş 
•. }anlığın B. Hasan . ~un_gunun ve ~arara bağlanmıştır: 
""Qe .... J' da açılan 1kın::1 cel . Şura yarın saat 10 da müza • 
~llnarn ı~nastik şenlikleri ta . kercle~e devam etmek üzere 19,5 

esı - ile - okul spor ta içtimaına nihayet vermiştir. 

~oksör kaleci 
c\ . 

ı. ) Ilı Pu v· 
"ta~·" .ını t~· :..ıyan Gal~lt.1 

ıı 1 e ~enıfrspor klUplcrinin 
. • 'lınıed l . 
~lirrı e H şampiyonluklan 

Acaba Bulgarlar 
tehlikeyi anla~ı

yor,ar mı 1 
ntnn en · n1cdeki sarnhata rn~ · 

• ort ( Başlıırııfı 1 incide ı 
a~arıa a~·a çıkaramıyan al~ -

r bu ., · < Ilı ıı\ı kllilıUn tekrnr 
ı aç '"a ş teli· llrnasrııa karnr ver 
e\',. u knr~ılaşmalnr lan ilki 

ı eJkı ,. .. 
llıa){ . ....un Kaclıköydc ya -

b ıstcnıniı;tı· 
~ed • • 

ı eraıı 
tatil Yonun futbol mnçl<ırı· 

ilıUsab :ı:nrine muhalif olan hu 
~ibı • :'il. aJ:a • dün ynzdrğımrz 
ilııullde hını aşan bir seyirci 
la.11111, ı;- ltılithiş bir sıcakta baş·. 
ÖoJd a\11.t 

ll:rl?ıa tnuayyen mliddcti 
Atu

8 
dan sona. erdi. 

reıı aba}{ . 
asab anın tiaşrndan itiba-

11tıırıerı rna.h~kim olamıyan ve 

'lııatanll.i <liğer arkadaşlarına 
aıecı .. 

1 
benıirspor kaptanı ve 

o ~ 
~ilcasr ecdet, maçın 78 inci 
~arırı. llda kendisini oyundan 
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Daikan devleti olm,uştur. Bal • 
kanlarda bundan sonra İtalya • 
1m arzusu haricinde hiçbir şey 
yapıla~az.,, 

Diyorlar. 

Balkanlarda Jtalyanlamı ar -
zuları haricinde hiçbir şey ya • 
pılamaması .ne demektir? Bul -
garistan dahi dahil olduğu hal
de Romanyanm, Yugoslavya -
nm, Y unanistanm ve Türkiye • 
nin İtalyan hegemonyasına bo. 
yun eğmesi değil mi? B ütün 
Balkar. milletlerinin iatildalleri. 
ni ve milli varlıklanru İtalyan • 
larm keyiflerine terketmek de. 
u •ı "? gı ını. 

Balkanlı devletlerden Tür • 
kiye,. Y unaniıtan, Romanya ve 
Yugoslavya ,böyle bir iddia da. 
ba ortaya çılanadan Balkan 
Antantı yapmalda Balkan ha. 
ricinde gelen büyük, küçük 
herhangi bir devletin tahakkü. 
müne boyun eğemeyeceklerini 
göstermiılerdir; acaba Bulga -
ristaiı böyle bir iddia kar§ısm
da ' ne diyecektir? 

Görülüyor ki . BUlgaristanla 
beraber bütün Balkan devletle. 
ri iki yoldan birini intihap et • 
mek mecburiyetindedir: Ya 
m üsavat ~sası üzerinde birleşe
rek vü cude getirilen Balkan 
Aritantı bloku ile hariçten ge • 
lecek tahakkümlere karşı gel
mek ; yahut biribirlerinden ay -
nlarak teker t eker Balkanlarda 
İtalyan tehdidine boyun eğ -
mek... · 

T ürkler, Romanyalılar, Yu • 
nanlılar bu yolda bir tehrl= 
karşısında boyun eğmiyecekle
rini ilan ebnişlerdir; Yugoslav. 
yc..nm da ayru fikirde olduğu • 
nu şüphesiz zaman gösterecek. 
tir. İtalyanlar ve Almanlar Bul
garları aldabnak için cazip va -
adlerde bulunuyorlar. Asıl teh
likeli maksatlannı bu vaatler 
arkasında gizliyorlar. Kendisi • 
sine Dobrucayı, Dedeağacı gös
teriyorlar. Acaba Bulgar dost -
larmıız Dobruca ve Adalar De

! stanbul mebuslarından gene . ret ç;ok fazladır. Fakir olanlar ö . 
ral Şinasi, general Kazım Kara. deyemiyor. On lira ücretin mü
bekir, Fakihe, Abidin Daver, Ali nasip bir hadde indirilmesini, 
KB.mi, İbrahim Aiaettin, Şükrü bundan başka halkevlerindeki 
Ali, Hamdi, Ziya dün öğleden radyolardan ücret alınmaması ~ 

sonra Halk Partisi Beşiktn.ş ka. nrn teminini rica ederiz, 
za merkezine giderek iki saat kal. Bundan sonra söz alanlardan 
mıı;ılar ve Beşiktaşlıların dilek ve bir Beşikta§m 60 bi'Il. nüfuslu ol. 
ihtiy.açlarım dinlemişlerdir. duğunu, buraya yeni ve modern 
Kadın erkek yüze yakın Beşik. bir halkkevi ve parti binası ya • 

taşlı binanın üst katındaki sa . prlmasını istemiş, bir başkası Be. 
londa tojlanmışlardır. Burada şikta.ja ve Arnavutköyün ilk mek 
evvela parti kaza başkanı Zühtü tep ihtiyacını ileri sürmüştür. 
Çubukçuoğlu söz alarak eski mü. Bir ara Hayri isminde birisi 
tekaitlerin terfihi hakkında sene ortaya gelmiş, Elektrik idare • 
lerdenberi Beşiktaş parti kongre. sinde haksız yere beş ay evvel iş. 
!erinde ileri sürülen dileklerin vi. ten çıkarıldığmr, Nafıa Vekale. 
layt koı:ıgresince de nazarı dik. tine varıncaya kadar işe alınma. 
.kate alrr~dığını ve Meclisin son sı için müracaatta bulunduğunu, 
celselerinde bu mesele üzerinde nerede olursa çalı~cağını söy -
alaka ye ehemiyctle durulduğu _ !emiştir. 

nu söyleyerek eski mütekaitler Bu vaandaşm şikayeti ehem -
namına ve Beşiktaşlılar namına miyetle dinlenmiştir. Mebuslar 
teşekkür etmiş, terfih kanunu _ diğer dilekleri de dinleyerek not 
nun bir an evvel çıkması temcn. almışlardır. Saat on yedide de 
nisindc bulunmuştur. Beyoğlu Parti merkezine giderek 

- Radyo memleketimizde e "j orada toplanan halkla. görüşmüş_ 
peyce taammüm etti. Alınan üc. !erdir . 

· Edirneden gelen 
müçrim çocuklar 
Adliye Veka.Ieti, 'Edim.ede b_ir 

tecrübe mahiyetinde olmak üze . 
re tesis ettiği mücrim çocuklar1 
ıslah evinin çok iyi neticeler ver. 
mesi üzer ine, müesseseyi Anka • 
ra civarında daha geniş ve daha 
mütekamil bir şekilde kurmağa 
karar vermiş, hazırlıklara giriş
mişti. · 

Ziraat Vekili Ak

denizden döndü 
Akdeniz :sahillerinde uzun bir 

tetkik seyahatine çrkm.ış olan ZL 

raat Vekili M uhlis Erkm.en dün 
saat 11,30 da Çanakkale vapuri -
le şehrimize gelmiştir. İstanbul 
vali ve belediy~ reisi ~ut!i Kır • 
darla diğer zevat motörle vapura 

gitmiı;ıler, Vekili karşılamışlar • 
dır. Muhlis Erkmen validen nk 

Vekalet bina ve sair bütün ha. olarak süt mes~lesi et.rafında su. 
zırlıkları ikmal ederek müesse- aller sormuştur. Vali bu işin ya . 
seyi hazırlamış, çocukları da ev. kında halledileceğini söylemiş • 
velki gün Edirne ıslah evinden tir. Vekil Sirkeci rıhtımından 

kımızdır ve onu i.stfrdad edece- Lonra, 2-t (A. A.) - Po • 
ğiz." . lonyaya silfıhlanma isini tesh il 

Lonra, 24 (A.·A.) -Times naksadile kredi verilmesi etra
gazetesi, buııi.inkü baş makale- frnda hazine· dele6eleri ile Po. 
sinde d iyor ki: 1onya delegeleri arasındaki mü• 

B erlin'de Danzig ile al<lka - -.akerelere, bu sabah yeniden 
dc.r olara k iki gün evvel yapı· '"işlanmı§tır. 
lan sulhperver beyanatın, hu 

Dah.iliye Vekili ile Hatay Valisi 
arasında teati edilen telg raflar 

(/Jıulıırııfı 1 iı• 

Türk Cumhuriyetinin bu yeni ,·ilayeti lmlkmm aziz duy. 
gularını ve emsnlsiz sevinçlerini sayın vekilimize arretmckle 
bahtiyarım. 

Şiikrü Söl.:nıcıısiier 
Türk yurdunun ayrılmaz· bir parçası olan azjz Ha tayın 

anavatana her türlü arızalardan ari olarak knvuşnnış olması. 
nın ''erdiği s.aadet icindc göstcrdıği yüksek duygularc~an do. 
layı takdir ve şükranla mütehassisim .. Hataya bahtiyarlık, sL 
ze de büyük başarılar dilerim. 

Faik ôztra1\. 

1 1 z - an ı 

dün iki ·celse yaptı 

İngiltere, muhasamata sahne olan 
Çindeki fiiJi vaziyeti kabul etti 

Tokyo, 24 (A.A.) - Tiençin' İngiliz; lııiikfımeti, geniş mikyas· 
hadisesini müzakere edecek olan ta sa~ o~an Çindeki fili vaziyeti 
İngiliz - Japon konferansı, bu tamamilc kabul eder. İngiliz hü· 
sabah saat 9,da. hariciye n_z·rı k(;neti, bu vaziyetin devamı müd-

yola ·çıkartmıştır. 

117 çocuktan mürekkep olan 
kafile dünkü trenle saat beşte 
§ehrimi7.e gelmişlerdir. Bunlar 
yanlarında yalnız ıslah evi di . 
rt:'ktörü ve terbiyccilerle psiko . 
loglar olduğu halde janclarmasız 
ve polissiz seyahat etmekte9ir . 
ler. 

çrktıktan sonra Erenköyüne git - muavininin resmi ikametgahır.da detince, Çindcki Japon kuvvetle
miş, oradaki evine gitmiştir. açılmıştır. Bu konferans, malum rinin, bizzat kendi emniyetlerini 
Muhlis Erkmcn verdiği beyanat. olduğu 1:..izere, BB. Arita ve Crai· muhafaaa etmek ve kondrolları al
ta demiştir ki: gicamdaki ilk görüşmelerde elde tında bulunan mm takada umumi 
''- Antalyada narenciye S1Cak edilen pirensip anlcışması üzeı int: nizamı id~ eylemek bahsinde 

· Islah evinde adeta bir talebe 
gibi muamele ve tedavi gü.rcn ço. 
cuklar, dün akşam ~ehrimizc gel 
dikten sonra dörder dörder dizL 
lcrek Taksime gitmişler ve. mera. 
simle abideye bir çelenk koymuş 
!ardır. 

Ankara da tesis edilen ısla hha. 
ne tam btr Avrupa mücssesesin -
den farksız ve bütün modern kon
foru haizdir. Hepsi birer suçtan 
dolayı hapse mahkum edilen 18 
yaşını bitirmemiş olan bu Gocuk. 
lar , mahkfımiyet müdetler ini bu 
ıslahhanede geçirerek ıslah edi. 
lecekl~r ve bu müddet zarfın -
da da bir sanat sahibi yetiştiri
leceklerdir. 

iklim nebatları içüt iki ista.syon. başlamış bulunmaktadır. :1ususi menfaatleri bulul'l,(,luğunu 
w Konferans, saat 11.25,de bit- müşahede eyler. İngiltere hükiı· 

lıı cvl~afııı yaptırd1gı ka11alın açt. . . · 
1 

B .. z mıştır. meti, aym zamanda Jap04.'l. k~tala-
ışım yap~ını • .. 1~ m~~ssese er Tokyo. 24 (A.A.) - Japon İngi rrmn, kendilerine engel teşkil e· 

Antalya zıraatı ıçın çok faydal ı liz konferansının ikinci celse~,i, dccck ve yahut karsı tarafa avan· 
olacakl<ırclır. Adana . civarında öğleden sonra saat 16, da nr::ılmı~ t.ıj temin eylemc;k mahiyette 
ı'1anaı.•g((f sularındmı fatifade i. ve 18.15,e kadar devam eylemiş· gös~eren her türlü harakatı orta

çiıı biiyiik bir kanal açttrmağa t ir. Görüşmdere yarın sabah saat d,m l:alclırmak , e yahut berta
karar -ı,·erdik. Gelecek .~ene bu - 9,da yeniden devam edilecektir. r ıf etme haklarını da müşahe. 
111qt açılış merasimini yapaca • Domei ajansı, salahiyettar malı dt: .eyler. 
ğız. Mulı telif mmakalardaki zey. fillere atfen, g-örüşmelcrin şayanı İngiltere hlikiımeti Japon kr 
tinliklerimizin ?Slahına da ehem. memnuniyet bir tarzda cereyan tnlarmın yukarıda zikredilen 

. t . Ba~ı mınta1·~ eylediğini bildirmektedir. ·~ctyelcr.inin teminine enael ola 
mıye vcrıyoruz. - """· . . -~ 
Zarda kuraklık olmasına rağmen Londra, 24 ( A.A.) - Tıcn~ıı: 1Jilecek müzaherat etmemek n i-

. . . meselesinin esasını teskil eden va· vc~inde:lir. 
bu seneki mahsul va::;ıyetlerımız . T k d BB A. · c 1 1 · 

zıyet o yo a . rıta ve ra ngi ter hükfımeti bu müna-
iyidir. Buğday fiyatlarını artı - . . d , d'l 1 b l b 

ıgı earasın a aı<te ı en an asma- 3e t-l c, u nusustaki siyase-
racak o-rtada bir hal yoktur. An. . d 

. . nnı metnı şu ur : tini teyit eyliyecek 'e Çindeki 
kara,ya döndiiktcn ıkt /~afta son- -------------

,pgıliz vatandaslarınm .,u gibi 
ra tcl.~rar seya1ıa·tc ç1kıp Bıırsa. D El d 

··şen ı'ven harekat ve lethirlerden te. 
ya gulecck, Merinos fabrikasını U vakki etmelerini kendi makam 
karaya döııdüktcn iki hafta son. < llrısltırıı/ ı .i i11ı iılı' 1 larına • 

sarih surette bildırecek. 
"%abıta 't 
1 llıcta.rı.b arafından evvelki ak-

nizine m~reç yemliğine alda - --..,.-- ..,.---------
narak bütün istiklalini ve mev- inhisarlar Vekilf lzmirde 

ra istanbul ve T rakyada da tet. B' d .... . 1 T r , .,.z _ - ır şey egı ... e aş et. t:r. 
''ı"· er yapat:agmı.,, ,neyin iz! ------,--------

Utı er· 
tı~ a~adığ: .a~anan NC'cdC't bu-
~ aı eı:ı. 1Cın mahkemeye in-
~r~ en hrtd· 

ltı;_ :\·esina ısc meşhut suçlar 

cudiyetini tehlikeye koyacak 
olan siya.si bir kapan İçersine 
girecek midir? 

ASIM US 

1zmir, 24 (Hu.,usi) - 1nlıisar 

h fıh hak en cıkmıştır. Maa -
\' aı-cltcte eııı in şikayeti Uzeri~c 
ı~a.ııı.ırı. Sf\yı;~!:C'tı. alAkaclarlar, da- -,,-.k-k-------... ---
' n rıni t k' . uru uzum ma1ısulü b J'lııe a ıp cd·ebilme;;i 

,. ';.ili Raif K~radeniz Eğe 
rn purile g"eldi. 1 stikhal · · · i. 
V.cl< il 1nhi:-rnrlar ve GUmrük leş 
kilCılınr ~~ftiş etli, fuarda l ııhi -
sar1ar p 1.\'\'0nunun hazırlıklarr-

" b SU<'ltt 11.-. ' • ı erd • ~'erclelı aramak-
u!\U evn.ınd 1 

dı il tut ır ar, Kendisinin 
~. uıacağı sanılmakta -

tzmlr, 24 (Hususi) - İlk ku- nı gö,· 1 ı Si~al'a ve ::ıarap fab -
ru ilzüm.ma'.1suıu buglin Me •1rikal .. :•n: r;c-zdİ . Yarı~ Çamaıtı 
nf!m ·~:ı l zmir borsasıua ı;e .

1
Tıı.;';ı.sına ~ :cı..,ı·ek tetkiklerine 

tirildi. . dc,·am edecektir. 

ık• 1 h d G özleri kararmağa, baktığı 
ı ame e .ava g~zın an her şey karışmağa başlamrştı 

zehırlend.i Yerde yattığı halde kendisini 
Osmanbeyde R umeli cadde- nyak ta zannediyordu . 

<>inde bir kablo tamiratında ça- Bir m üdde t sık sık nefes ;ı]. 
l ısan telefon idaresi amel~sin • clr. Sonra · yarı kapalı duran 
:l~n İ smail il~ Reşit bo rulardan. gözlerini açtı . Bir damla göz
>ızan havagazlerinden zehi rlen yaşr sol ııun ~anaklarından sü. 
mişler , tedavi edilmek üzere $iş züldü. Ölmüştü! 
li Çocuk hastanesine kaldml • Amable kocasının öllimün
mışla~drr. den şonra bir manaş tıra çekildi. 

Marpu'ççular d,. 
yangın 

Marpuççularda BarI'latan h~
ıınm ikinci kQ.tında hrrdavatçı 
Yakonun ardiyesinden yangın 
~ıkmrş, buradaki eşyalarla bi • 
tişik ardiye yandığı halde IÖe
fürülmiistür. 

Zabıt~ tahkikat yapmaltta -
drr. 
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1 İstanbul Levazım Amirliğinden venlen: Harici Askeri Kıtaat. ilanları 
------------------~--------------------------~ 
Kapalı zarf usulile beş adet Pres tezgAhı ile bir adet sa~ kr. 

vırma makina.sı satın altn~caktır; muhammen bedeli 34,600 lira 
olup ilk teminat miktarı 2595 liradır. Kapalı zarfla eksiltesi 24 
-8-939 perşembe glinU saat 15 de vekillet satın.alma komisyo. 
nunda. yapılacaktır. Şartnamesi 175 kuruşa Ankarada komis. 
yondan alınabilir. l.steklilerin kanunun 2, 3 cU maddelerinde ya.. 
zılı vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını mua}'yen 
saatten bir saat evveline kadar komisyonu makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (81) (4896) .... 

Hepsine tahmin edilen !iatı 195,000 lira olan yüz elli tane 
yerli veya yabancı mamulatından olmak Uzere seyyar etüv kapa. 
lı zartla satın alınacaktır. İlk teminat 11,000 lira şartnamesi 975 
kurU§a An.karada M. M. V. satın alma komisyonundan alı~ır. Ev. 
velce bedeli mukbilinde şartname almış olanlar k.:>misyona mü. 
raca.atla prtnamede tadil edilen kısımları öğrenebilirler. Ek. 
siltm.e 3-8-939 perşembe gtinü saat 11 de Ankarada l\1. M. V. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı 
belgelerle bu gibi işlerle meşgul tüccardan olduklarına dair olan 
vesikalarını teklif mektupları ile birlikte eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma komhıyonuna 
vermeleri. (19) ( 4290) 

••• 
Hepsine tahmin edilen fiatı 30,000 lira olan 17 kalem ale. 

miııyum ilaç kutusu kapalı zarfla 31-7-939 pıızartesi gtinU sa. 
at 11 de Ankarada M. M. V. satmalma Ko. da satın alınacaktır. 
nk teminatı 2250 lira. olup §artnamesi 150 kur~a Ankarada Ko. 
dan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayı. 
h kanunun 2,3 cü maddelerin.de. · yazılı belgelerle birlikte bu gi. 
bi i~lerlc m~gul tüccardan olduklarına dair vesaiklc birlikte 
teklif mektuplarını eksiltme saatinden behemehal bir saat cvvc. 
line kadar Ankarada. M. M. V. satınalma komisyonuna vermolc. 
ri. (7) ( 4156) .... 

Bursa garnizonu Jçin 100,000 kilo sığır veya keçi eti 2-8-
939 çarşamba günü saat 11 de Bursa Tümen Eatmalma komis. 
yonunda. kapalı ~rfla 21atm alınacaktır. !lk teminat 2250 Ura
dır. Sığır eti veya keçi etinin hangisi ucuzsa o et ihale edilecek. 
tir. Evsaf ve şerait Ankara, İstanbul levazım amirliği satınal. 
ma komisyonlannda ve Bursa Tümen satınalma komisyonunda 
her gUn parasız görlilebllir. İsteklilerin belli santten bir saat 
evveline kadar kanuni §ekildeki mektuplarını komisyona ver. 
melerl. (100) (5066) 

' • * * 
Sllrtdeki birliklerin ihtiyacı için 1,722,000 kilo odun 31-7-

939 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş. 
tur. Odunun muhammen bedeli 17,220 lira ilk teminatı 1291 lira 
50 kuruştur. Şartnamesini görmek isteyenler her gün eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cU maddelerindeki belge. 
lerle birlikte saat ona. kadar teklif mektuplarmı Siirt Tüm satın. 
alma Komisyonuna vermeleri. (102) .(l50&8). 

*** 
Ke3if bedeİi 133,576 lira 85 kuruş olan Mamak'da Gaz Tabu. 

ru kı§lası ikmali inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. 
Eksiltmesi 31-7-939 Pazartesi ı:Unü saat 11,30 dadır. İlk temi. 
nat 7928 lira 85 kuruş olup şartnamesi 668 kuruşa Ankara.da M. 
M. Vekaleti Satınalma komisyonundan alınabilir. Eksiltmeye gi. 
receklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad. 
delerinde yazılı belgelerle ve bu gibi i§lcrle iştigal ettiklerine dair 
Ticart odasından alacakları vesikalarla birlikte zarflarını ihale 
:!aatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Ve. 
ki.leli Satmalma komisyonuna. vermeleri. (121) (5141) 

**• 
Beher tanesine tahmin edilen fiatı 30 lira olan iki bin adet 

ıuhhiye arka çantası ~939 Çarşamba günü saat 11 de kapa. 
1ı zarfla satın alınacaktır. tık teminat 42:50 lira olup, şartnamesi 
300 kuruşa Ankarada M. M. Vekileti Satınalma. Komisyonun. 
dan · alma bilir. Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı belgeler ile bu gibi ig. 
lerle meşgul tüccardan olduklnnna dair vesikn.larile birlikte tek. 
lif mektuplarını eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline 
kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma komisyonuna ver. 
meleri. (100). (5142) 

• * • 
Elazığ merkezi için 720,000 kilo un satın alınacaktır. Tah. 

min edilen bedeli 79,200 liradır. Şc\rtnanıesi El4Jğdaki askeri sa. 
tına.ima komisyonunda görülebilir. Eksiltme 5-8-939 cumarte. 
si gilnU saat 10 da kapalı zarfla olacaktır. llk teminat :ınıktarı 
5940 lir.adır. Teklif mektupları 5-8-939 Cumartesi günü saat 
dokuza kadar Elazığda satınalma komisyonu reisliğine verilmiş 
olacaktır. 

Malatya birliği için 600,000 kilo un satın alınacaktır. Tah. 
min edilen bedeli 72,000 liradır. Şartnamesi Elfızığdaki askeri aa. 
tmalma komisyonunda görülebilecektir. Eksiltme 5-8-939 Cu. 
marte!:i günü saat.10,30 da kapalı zarf usulile olacaktır. Muvak. 
kat teminat 5400 liradır. Teklif mektupları 5-8-939 Cumartesi 
günil saat 9,30 n kadar Elağızdaki askeri satmalma komisyonu. 
na verılmi~ olacaktır. 

Hozat birlikleri için 1,350,000 kilo odun satın alınacaktır. 

Tahmin ed.ile~deli 17,550 liradır. Şartnamesi Elazığdaki u • 
kerl satınalma Komisyonunda gört.ilebileccktir. Eksiltme S-S-
939 Cumartesi günü saat 9,30 da kapalı zarfla olacaktır. Mu. 
vakkat teminat 1316 lira 25 kuruştur. Teklif mektupları 5-8-
039 Cumartesi günü saat s.~o za kadar Elazığdaki askeri satınal. 
ma komisyonu reisliğine verilmiş olacaktır. (136) (5224) 

*** 
Çorluda karakol bina.sile 5 adet cephaneliğin eksiltmesine 

muayyen günde talip zuhur etmediğinden yeniden knpnlı zarf ile 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 24,906 ~ira 17 kuruş olup 
ilk teminat miktarı 1868 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 2.8.939 
çarşamba günü sant 15 de Vekalet satın alma komisyonunda ya. 
pılaca.ktır. Şartname proje ve resimleri 125 kuruşa alınabilir. l.s. 
t.eklilcrin kanunun 2. 3 cü maddelerinde ya.zıh ilk teminat ve tek. 
lf mektuplarmı muayyen saatten bir saat evveline kadar Anka. 
nda komisyona vermeleri. (141) (5219) .... 

Küt.alı~a iki pavyon ve iki cephanelik kapalı zarfla ek. 

siltmeye konulmuştur . .Keşif bedeli 60,C3:5 lira 38 kuruş olup ilk 1 yulaf kapalı zarf usulile ekslltnıeye konuldu. Eksiltme 
te~~~at miktarı 4252 liradır. Kapalı z~rfl~ eksiltmesi 4.8.9.39 cuma a~keri satınalma Ko. nu tarafından yapılacaktır. Za~l~ 
gtinu saat 11 de An.karada M.?\1. Vekaletı satmalma komısyonun. ~nde açılı§ saatinden bir saat evveline kadar kabul edılit· 
da yapılacaktır. PlAn, proje ve şartnamesi 320 Kuruş mukabilin. la bilgi i~teyen istekliler askert satınalma Ko. da prtD 
de ner gUn komisyondan alınabilir. Eksiltmeye girebilmek için görebilirler. (104) (5070) 
ihale gUnünden en az bir hafta evvel hava inşat t ı;ıubesinden ve. 
3ika a.lmnl( Uızımdır. lrıteklilerin kanunun 2, 3 cU maddelerinde 
yazılı kanuni vcsikalarile birlikte ilk teminat \'e teklff mektuo. 
l::ı.rmı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabl. 
linde Ankarada M. M. VekAleti satınalma komisyonuna verme • 
lerl. (131) (5229) 

*** 
Eı zurumda yeniden yaptırılacak olan iki adet hangar 

iı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 62220 ıtra. Si 
nış ilk teminatı 4361 lira 4. kuruştur. Eksiltmesi 28 
939 cuma günü saat on be§te Erzurumda askeri 15atınal!ll• 
da yapılacaktır. Şartname ve keşif ve planları her gtl11 ~ 

*** görUlebilir. Teklif mektupları belli gün ve saatten bir saat 
3. Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için ''150,000" kilo sığır eti Jfo. başknnhğına vcrilmi~ bulunacaktır. (109) (5075) 

komutanlıkça gali görüldüğünd~n yeniden kapalı zarf usuliJe , alı. ••• 
nacaktır. İhalesi 31-7-939 Perşembe günü saat ll de Çorluda Konyadaki kıtaatın ihyacı olan 27,000 kilo sade ya.it 
Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk pey parası 3037 lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Konya.da Si 
lira 50 kuruştur. Şartname ve evsafını görmek rsteyenler her gün ma ve tstanbul, Ankara Le~aum amirlikleri satınaı.ına 
Çorlu~a Kor Satınalma Komisyonuna mUracaatln görebilirler. ' yonlannda okuyabilirler. lsbu 27,000 kilo sade yağının ıl! 
l~tc.~lıler kanunun ~,3 cü maddeleri~deki belgelarile birlik~e bel. ı men bedeli 30,140 liradır. Şartnamesindeki yür.de yirmi bet 
lı gun ve saatten hır saat evvel tekhf mektuplarını komısyona tar fazlası da dahil olduğu halde ilk teminatı 282:5 lira 63 
\'ermiş bulunmaları. (1:::9) (5221) tur. Eksiltme 15-8-939 salı günü saat 11 de J\onyada 

fr*• lmirliği satınalma komisyonunda yapılacaktll". İstekliler 1 

Çanakkale Mst. Mevki birlikleri ihtiyacı için 100,000 kilo -939 günU saat ona kadar teklif mektuplarını Konya.da ~ı 
sığır eti kap:ıh zarf usulile satın alınacaktır. Sığır etinin beher ıım amirliği satınalma komisyonuna vereceklerdir. (1~) (Dft' 

kilosu 28 kuruş 50 santimden 28500 lira biçilmiştir. İhalesi 1-8 ••• 
-939 salı ı;iinti saat 11 de Çanakkalede Mst. Mc\·ki Satınalma Ankara garnizonunun hayvanatı için 690,000 kilo yuıJ 
Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ihale konununda gösteri. palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 43,~~ ,.1!: 
len vesaik ve ilk teminat akçeleri olan 2137 lira 50 kuruş ile bir. lup ilk teminatı 3243 lira 38 kuruştur. Eksiltmesi 11--8--1"'"" 
tikte ihale sıtatinden bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri. ma günü saat 11 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 ~ytl' 

(138) (52221 nunun 2. 3 cü maddelerinde istenilen belgeleri ile birlikte 1 

* * * 
Beher çiftine tahmin edilen flatı 743 kuruş olan 20,000 çift 

çizme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 3-8-Sl39 
Per§embe giinU saat 11 dedir. İlk teminatı 8680 liradır. Evsaf 
ve şartnamesi 743 kuruşa Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma 

komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanu. 
nun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evve!lne kadar Anka. 
rada 1\,1. M. Vekaleti Satınalma Ko. Rs. ne vermeleri. (133) (5227) 

• •• 
Beher çiftine tahmin edilen fiatı 470 kuruş olan 200,000 ~ift 

kundura kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 2-8-939 
Çarşamba gUnü saat 11 dedir. İlk teminatı 41,350 liradır. Ev. 
saf ve p.rtnamesi 47 lıra mukabilinde Ankarada M. M. V. Satın. 
alma komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı. 
h kanunun 2, 3 maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve tek. 
lif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada 
M. M. Vekaleti Satınalma komisyonuna vermeleri. (132) (5228) 

• .y: • 

Cinsi Miktarı Tahmin bedeli İlk teminat İhale gün ve 
Kilo Lira kuruş Lira kuruş saati 

Yulaf Slal.275 ,.4.2.201-2.n .217a=50 A..,..Q....0:20 ~~~ 

Sa.de yağı 43,200 41,040 00 3078 00 4.8.939 16 
tslahiyedeki kıtaatın ihtiyacı için yukarıda yazılı iki kalem 

mevadı iaşe kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Talibin 
pazartesi, çarşamba ve cuma günleri komisyona milracaatln 
şartnamelerini görebilirler. 2490 sayılı kanunun hUktimlerine 
göre talip tara!mda.n komisyona. ibraz edilmesi mecburi bulunan 
vesaiki beraberinde bulundurma.lan lazımdır. Talibin teklif mek. 
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisvona ver. 
mi§ olmalıdır. İhale lslahiyede askeri satın alııın koml~yonunda 
icra edilecektir. (157) (5392) 

••• 
Beherinin fiatı 19 lira 50 kuruş olan 2230 adet karyola ''altlı 

Ustlü,, kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 7 Ağustos 
939 pau~i günU saat 11 de yapılacaktır. İlk teminatı 3262 li. 
radır. Şartnameei her gün öğleden sonra l\.l. M V. satın alma 
Ko. dan 220 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 1'~ksiltmeye gi. 
recekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen 
belgeler ve ilk teminatlan ile teklif mektupların. ihale saatin. 
den behemehal bir sat evvel Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 
na vermeleri. (1:54) (534~) • 

• •• 
Beherine tahmin edilen fiatı 200 kuruş olan 10620 adet yün 

fanila kapalı zarf usulile münaka~aya konulmuştur. lhalP,Si 10 
Ağustos 939 perşembe günii saat 11 dedir. ilk teminatı 1593 li. 
radır. Şartnamesi her gün öğleden sonra M. ~ı. V. satm alma 
Ko. dan bedelsiz olarak alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat 
\'e teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
M. M. V. satm alma Ko. na vermeleri. (155) (5344) 

*** 
Her takımına tahmin edilen fiatı 175 kuruş olan 17950 takım 

pijama kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 12 Ahustos 
939 Cumartesi gUnli saat 11 de yapılacaktır. İlk teminatı 2355 li. 
radır. Şartname her gün öğleden sonra M. M. V. satın alma K.o. 
dan 1:';8 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. Eksiltmeye girecek. 
terin 2490 sayılı kanunun 2 ve :l c·ü maddelerind::: yazılı belgeler. 
le ilk teminaUıı.rnu ve teklif mektuplarım behemehal ihale saa. 
tinden bir saat e\"veline kadar Ankarada ?.L M. V. satın alma Ko. 

gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar teminat .,. 
lif mektuplarını Ankarnda Lv. imirliği satın alma koınl• -
vermeler). Ve şartnameftini görmek isteyenlerin her gün 
den sonra müracaatları. (169) (5508) 

• • * 
Ankara garnizonu hayvanat ihtiyacı için 1,121,000 :ırno 

pa veya yulaf kapalı zarfla eksiltmeye sonulmuştur. Ele 
11-8-939 cuma günü saat 15 dedir. Eksiltmeye gi 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenilen bel 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline k~ 
minat ve teklif mektuplarını Ankarada Lv. &mirliği satJJl 
komisyonuna vermeleri ve §8.rlnameyi görmek isteyenleriJl 
gün öğleden sonra Ankarada komisyona milracaatlan. Yulaf 
mini bedeli 70,062 lira 50 kuruştur. İlk teminat 4780 lira. ~ ,ii' 
ruş arpa tahmini bedeli 53,2-!7 lira 50 kuru~. ilk temtnatf 
Jira 78 kuru.ştur. (168) (5509) 

*** rl!. 
Çanakkale müstahkem mevki Ezine gamir.onu için r_,_-,, 

r.a.rfla eksiltmeye konulan 64,500 kilo tıığır etine t.alip ç~ 
ğmdan pazarlığa bırakılmıştır. Pa.zarlığl 7-8-939 P~I 
~ü saat 17 de yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat temi~ 
çeıerı Olan 14~ nra -ı:>ırnruu ve tımct \•esııtararı ıe 

mezkur gün ve saatte Çanakkalede komisyona vermeleri. _..&\) 
(177) (~ ... , 

Çanakkale müstahkem mevki Kilitba.hir garnizonu içi' tJ 
palı ı.ar!ln eksiltmeye konulan 80 ton sığır etine teklif edil'° • 
komutanlıkça gali görUldUğünden pazarlığa çıka.rılmııtır .. ~, 
tinin beher kilosu 30 kuruştur. 24,000, lira muvakkat tenuol J 
1800 liradır. Pazarlığı 7-8-939 Pazartesi gUnU saat 11 d• !ş 
lacağından istekliler ticaret vesikalarile mezkur gün ve • 
Çanakkalede komisyona mUracaatları. (176) (5554) 

*** "' 12,000 kilo sade yağı kaııalı zarfla 8--8-939 salı gUnU p 
15 de ihalesi yapılacaktır. Sade yağının beher kilosuna~~ 
nış fiat tahmin edilerek muvakkat teminat 945 liradır. ~ 
şeraitini öğrenmek isteyenler her gUn ve isteklilerin de ~ 
mektuplarını kanunun tarifatı dahilinde ihaleden bir aaat 'fJI 
Afyonda askcrl satınalma komisyonuna vermeleri. (l 7S) C . . . ~ 

Merz.i!on garnizonu için 2t52,000 kilo ekmeklik un . )t , 
r.arfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin be~eli 32.760 lira. '~ 
minatı 2457 liradır. Eksiltme 15-8-939 salı günü 21aat 15 "'ı.J 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madd~,r 
istenilen belgelerle birlikte ihale gUn ve saatinden en geç bir 
at evvillne kadar teminat mektupla.nnı Merzifonda ukerl ti .,t 
alma komisyonuna vermeleri 'şartname parasızdır. Görmek s)t 
yenler her gün Merzifonda askeri satınalma komisyonuncWl 
bilir \'Cya görebilirler. (174) (5538) . . . ~ 

Merzifon garnizonu için 427,000 kilo kuru ot kapalı • ti ~ 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 19.21:S ll~ ~ 
minatı 1441 lira 12 kuruştur. Eksiltmesi 14-8-939 ~ ile 
günü saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 ı;ayılı ka11 ; ~' 
2, 3 cU maddelerinde istenilen belgelerile birlikte iha.le gUn ~1' ~ 
atinten en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif rıı• " ~ 
larını Merzifon satınalma koml15Yonuna vermeleri kuru 0~ , 

şartname garnizon satınalma komisyonundan alınabilir. V lı~ 
hut görlilebilir. Şart.nameler parasmlır. (173) (5557) tııt"l 

na vermeleri. (155) (5343) • * • ~ ~ 
* * * 3800 ton buğday öğütUlmesinin ihalesi kapalı zarfla 1 , 

1
• 

Beherine tahmin edilen fiyatı 210 kuruş oln.:ı 145'..>0 adet 939 Pazartesi günU saat 15 de yapılacaktır. Buğdayın beb~ Jj'6' ~....._ 
Frenk .gömleği kapalı ~la. eksııtrn:ye konulmuştur. tık teminatı 

1 
sunun öğü~e muhamm_en bedeli ~ir ku_::ı~ altmış santiındı~ lire 

2284 lıradır. Şa.rtnamcsı her gUn ögleden sonra M. 1\1. v. satın vakkat temınatı ~290 h~adır. Buğday ogut~e şartname!i .,.,.fit tdj~ 
alma Ko. dan 115:5 kuru§ bedel muknbllindc alınabilir. İhalesi 9 ! bul, Ankara, l~ır, Eskışeh~r, K~ny~, _Manısa., Akşehir, ., b 
~ğustos 939 Çar§amba gUnti saat ıı de yapılacaktır. Eksiltmeye! ~atınalma komısyonla.rma ~~ndenlmıştır. Me:ıkur şartn: ~ il 
gırecekl~r 2490. sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yaz.ılı bC'l. 1 ıs~yenler 152 kur?~ mukabı~ınde ~:?.nda .~keri sa.tnıl ~ hor 
~elerle ılk temınatıarm1 \"t: teklif mektuplarını ihale saatinden mısyonundan alabılırler. Bugdayın ogutme ışı hakk~da '- ~t 
behemehal bir saat evveline kadar Anltarada. l\1 . .M. V. satmalmn 

1 
mat edinmek isteyenler her gün ve isteklilerin de teklif rJ1 ıJf"' it 

Ko. na vermeleri. (l:'i9J (5426) hırını kanunun tari!atı dahilinde ihaleden bir saat evvel ç 
ııı ıı: ıcı da Kor satın alma komi!yonuna. vermeleri. (171) (~) 'tb 

Miktar Muhammen tik Te. thale * * "' , 
Kilo Bedeli minatı g-ünü saati Ankara garnizon birlik ,.e müesseseleri ihtiyacı için S~ ~ 

J .. fra Liı;a buğday öğütmesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 9,sıc. 
Sade yağ't 14400 H400 1080 28.7.9~9 cuma 15 

1 
bedeli 76,5ı')O lira olup muvakka.t teminatı 5,0i:i liradır.~. 

Yulaf 460000 18400 1380 16 
1 
mesi 11-8-939 cuma günU saat 16 dadır. EksiltmeY~ ) 

Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan sade :yağı ve (Dcuamı yandaki sal&ı/o&e 

Cinsi 



"'."' a.vu.939 ta 'h· a . , . 
· n rı ın e teklif olunan fıatlar haddi layık gö-

bııe:ye k (l) adot sigara paket makinesi yeniden pazarlık. 
_ M 0nnıuştur. 

liradır. Uhatrunen bedeli sif (10.000) muvakkat teminatı 

~::i~tnıe .'.. VIlL939 Pazartesi günil saat 16 da Kaba_ 
t?r, e Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda. ya. 

'Şaı.tna.ıneler her gUn sözU g~en şubeden parasız alma
\' .... ~I' 

eri~asaya i~id.k etmek isteyen firmalar fiauuz fen. 
ftbtikaı tnUnakasadan (7) gün evvel tetkik edilmek üzere 

ar 3Ubesine vermeleri ve tekliflerinin ka.bulünü 
.... t~~tıika al~aları lbımdır. 

Ik içiı:ı ta t~eye. gırecekler % 7,5 güvenme parasile birlikte 
geJ.ın Yın edılen gün ve saatte yukanda adı geçen ko. 

elerf, (5327) 

Nafıa Vekaletinden· 
~heıı 16 . • 

' ol er~ ~~om~treden iba.ret olan Erzurum • Sarıkamış arası 
udu ışlen kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

...... ~ .. 
dtnı~asa 2 ağustos 1939ç~amba günü saat on beşte vek5· 

lltlacak(0llar inşaat dairesic.deki münakasa komisyonu odasın· 
ır. 

'bu .. 
..... ~ ı~ın ınuhammen bedeli 43000 liradır. 

uvakk:ıt teminatı 3226 liradır. 
..... ~ 
f~ııt~aveıe projesi, eksiltme ~artnamesi, genel şartname, J 

~·ı l'rıük~rt~a~~· istikşaf hantasr, istasyon mesafelerinin ve ilti
"'iltet b' fılerının hesaplarına ait 210 ve A 2 numaralı tipler· 

iry01~~ takım münakasa evrakı iki yüz on beş knruş mukabilin 
S rı ln~aat dairesinden tedarik olunabilir . 

~ ~~a~Cinakasaya girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma, ek· 
atı, rn e_ ~anunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve 

~eı tefU\aı~kat teminatları \'e münakasa tarihinden en az sekiz 
. eti btr~n~lannı Ye diğer vesikalarını raptederek vekfiletimizP 
fı}'at t rk ı~tıd~ ~le bu iş için talep edecekleri ehliyet vesikaları· 
~ eksil: lıflerını havi kapalı ve mühürlü zarflarını mezkQr kam. 

e S<ıatrne ~~:tnamesinin tadfatı dairesinde hazırlıyarak 2-8-92S 
at clai 0~ dorde kadar nunıwalı makbuz mukabilinde Dcmiryol· 

resı eksiltme komisyonu reisliğine tevdi etmeleri Hlzımdır 
~- (5239) 

ıı -. eıtaıı ----
ııe tnıe · . 
1 

tı. ~ıg gUnu 2490 sayılı kanunun 2, 3 eli maddelerinde is. 
~~~ ~rile birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir saat 

ığt 'atrı.. •• teminat ve teklif mektuplarını Anka.rada levazım 
n· ~'tna komisyonuna vermeleri. (172) (5558) 

l ıtııs :ıt :tt * 
~~~zonu ihtiyacı için 100,000, kilo sığır etinin ihale. 

()lrıial'tı Pe~embe gUnU saat 15 de Bitlistc askerl satın al. 
ll§tUr llU?ıda yapılmak üzere kapa.11 zarfla eksiltmeye ko
~ttn~ ~Uhammen fiyatı 18 kuruştur. Teminatı 1350 lira.. 

1rıer, rr:fiıni görmek istiyenler hergün komisyona müracaat e
te kom· klit mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel 

ıs:vona vereceklerdir. (170) (5560) 

fi rıs· * * * 
~:. lahtnin edilen fiyat 26,000 lira olan 70 adet çelik 

~~ ?ııl$ ~ı ekmek dolabı, 200 adet çelik saçtan mamw erat 
~ ı ~ asr Ve 400 adet erat yemek sırası ve 400 adet tabure 

8aat 1~ eks!ltmeye konulmuştur. !halesi 11-S-939 cuma 

80 dedır. İlk teminat 1950 liradır. Şartnamesi her gUn 
hilitıdtıra Ankarada M. V. Sa, Al. Ko. da 13 kuruş bedel 

~· 8 CU e alınabilir. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı ka.nu. 
~lııif rtı nıllddelerinde yazılı belgelerile birlikte ilk teminatlan 
ada?- ;ktuplarmı behemehal ihale saatinden bir saat evve. 

nkarada M. M. V. satın alma komisyonuna. vermeleri. 
(178) (5352) 

1 
Levazım Amırliğı Satınalma ı 

Komisyonundan ------Ordu sıhhiyesi için 28 kalem sıhhi mal7.eme alınacaktır. Ka. 
palı zarfla eksiltmesi 4-8-939 cuma günü saat 15 de Topha
nede 8.mirlik satınalma. Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin be. 
deli 14003 lira ilk teminatı 1050 lira 22 kuruştur. Şartnamesi 
Ko. da görülür. İsteklilerin kaııuni vesikalarile beraber her ka. 
.em için ayn ayrı fiat vermek suretile teklif rııe!;tuplanru ihale 
sµtinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. (85) (5393) 

* * * 
Adet 
200 sırlı tencere 
500 .. su kovası 
5ı0 .• silt kabı 

1000 ,, çaydanlık 

1000 ,, oturak 
500 ,. ,, sürmeli 
500 ,, ördek 
300 cam ördek 

Ordu hastaneleri için yukarıda yazılı sekiz kalem sırlı mal. 
reme 4-8-939 cuma gUnü saa.t 14,30 da Tophanede &mirlik sa.. 
tınalma Ko. da açık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 4525 lira ilk teminatı 339 lira 37 kuruştur. Şartname ve 
nürnuneleri Ko. da görillür. İsteklilerin kanuni vesikalarile be
raber beli saatte Ko. na gemeeri. (90) (5394) 

*** 
400 adet trampet almacaktır. Açık eksiltmesi 4-8-939 

cuma günü saat 14 de Tophanede İstanbul levazım ftm.irliği sa.tın. 
alma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4960 lira ilk 
~..eminatı 372 liradır. Şartname ve ntımunesi komisyonda göri.L 
tür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyo
na gelmeleri. (87) '5395) 

••• 
1500 ton kadar buğday kırdırıla.caktır. Kapalı zarfla eksilt. 

mesi 31-7-939 pazartesi günü saat 14,45 de Tophanede leva. 
mn !mirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be. 
deli 9836 lira 86 kuruş Hk teminatı 737 lira 76 kuruştur. Şartna. 
ınesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile be. 
raber teklü mektupla.rını ihale saatinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. (76) (5216) 

••• 
Amirliğin iki yüz yetmiş üç bin beş yUz seksen kilo koyun 

etine teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden pa.za.rlıkla eksilt. 
mesi 27-7-939 Perşembe günü saat 14 de Tophanede İstanbul 
Lv. !mirliği satın alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli be. 
h.er kilosu 42 kuruş ilk teminatı altı bin dokuz yüz doksan beş lL 
ra on sekiz kuruştur. Şartnamesi Ko. da görlllür. İsteklilerin ka~ 
nuni vesikalarile beraber belli saa.tt.e komisyona gelmeleri. 

(88) (5397) 
.. . . 

Amirliğin iki yüz otuz dokuz bin Uç yüz kilo sığır etine tek. 
lif edilen fiyat pahalı görüfdUğiinden paza.rlrkla eksiltmesi 26 
Temmuz 939 Çarşamba günU saat 14 de Tophanede İstanbul Lv. 
amirliği satın alma Ko. da ya.pılaca.ktır. Ta.hmin bedeli beher 
kilosu otuz iki kuruş ilk teminatı be§ bin yetmiş dokuz lira alt. 
mış kuruştur. Şa.rtııanıesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte I<o. na gelmeleri. (89) (5396) 

Kilo 
14,200 

277 
1,181 

592 
172 

Benzin 
Valvalin 
Vakum 
Gres 
San gaz 

• • • 

Askeri okullar için alınacak yukarda yazılı benzin ve yagıar 
28-7-939 cuma günü saat 15 de Tophanede İstanbul Levaznn 
Amirliği Satmalma komisyonunda paza.rlıida alınacaktır. Hepsinin 
tahmin beC!eli 4191 lira 59· kuruş kati teminatı 628 lira 7 4 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. Benzin ve yağlar ayn ay
n bayilerden alma.bilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelme
leri. ''92,, (5507) 

* * • 
700 Adet su fıçısı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3-8-

Deniz 
Lisesi 
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Harp Okulu ve 
Komutanlığından 

1 - Deniz lisesinin birinci ve ikinci sınıfına güverte ve makine kr 
sımlanna üçüncü sınıfına haritacı ycti~tirilmek üzere okur kayıt ve 
kabulüne başlanmıştır. 

2 - Müracaat müddeti 10 ağustosta nihayete erecektir. 
3 - Şeraiti öğrenmek ve kaydolmak için Istanbuldaki isteklile

rin doğruca okul kayıt ve kabul komisyonuna Istanbuldan başka ye~ 
dcl<i isteklilerin de bulunduktan mahallin askerlik şubesine müraca
at ...... ~:!leri. (51: )) 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
ı - Merkez ve mWhakat k<Sylerln.in sığır hayvana.tının ıs. 

lahı için toplanınI§ köy damızlıkları tahsisatından yerli ırkına 
mensup lekesiz siyah bir metre on santim boylu teşekkülatı bede. 
niyesi damızlığa elveri§li (200) baş 2-3 yaşlı 50-75 lira muham. 
men bedelli boğa mübayaası 30 gün müddetle kapalı zarf usulile 
ekailtmeye çıka.nlmıştır. 

2 - Eksiltme 16-8--939 çarşamba günü sa.at 14 de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Bu hususa ait fenn.t ve husust şartnamesi vilayet rlaimi 
encümeninde her gUn görülebilir ve müracaat vukuunda bedel. 
siz verilir. 

4 - Talip ihaleye iştirlk için 950 lira muvak.ka.t akçesi mak. 
buzile beraber kanuni ikametgah sahibi olduğunu ve ticaret oda
smda kayıtlı bulunduğunu havi vesaiki teklif mektubu içerisine 
koyması ve ihale saatinden bir saat evvel encümen reisliğine mü. 
hürlü zarfını imza mukabilinde teslim etmesi meşruttur. Posta. 
da olan gecikmeler kabul edilmez. 

5 - Boğalar ihale tarihinden itibaren her ay 100 boğa ver • 
mek suretile iki ayda taahhüt yerine getirilecektir. Tamamını 
teslim edenler şartnamesi mucip bedelini alacaklardır. Evsafı 
matlilbeyi haiz olmıyanlar hastalıklı bulunanlar kabul edilmez. 

6 - Tadiplerin tayin edilen gUn ve saatte Yilayet daimi en. 
cilmenine müracaatları ilb olunur. (5487) 

Maarif Vekilliğinden: 
Kütüphane Memuru olmak istiyenlere 
1 - Muhtelif şehirlerdeki umumi kütüphanelerimizde açılacak o

lan kütüphane memurluklarına en az orta okul tahsili görmüş dört me
mur alınacaktır. 

2 - Bu memurların seçimi için 7 ağustos 1939 tarihinde Ankara
d:ı ve lstanbulda bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

3 - Bu imtihana girmek isti:venlerin bulundukları yerler Maarif 
mUdürHlklerinden alacakları örneklere göre tanzim ettirecekleri fiş ve 
sağlık raporlarına tahsil ve askerliklerini yaptıklarına dair olan \'esika· 
larile çalı~tıklan yerlerden alacaklan iyi hizmet vesikalarını raptroC'· 
rek en ~k 31 temmuz 1939 pazartesi günü aksamına kadar şahsa:ı 

veya yazı ile vekillik kütüphanelermüdürlüğüne müracaat etmeleri H· 
zrmdır. 

4 - Miisabakaya i§tfrak edenlerden ehliyetleri kafi görülen ,.c 
sağlık durumları bu mesl~ çaJTŞ1n3ya elveri~li olanlar altı aylı~; 
naım:etlik müddetlerini İstanbul kütüphanelerinde geçirc:.!:lerdir. Sh; 
devresi sonunda bu işlerde çalışabilecekleri anla~ılanlar kur'a çek
mek suretile boş bulunan vazife1ere tayin ve sevkedileceklerdir. 

(3140) (5342) 

939 perşembe gUnU saat 14 de Tophanede İst. Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2205 lira kati 
teminatı 340 lira 75 kuruştur. Şartname ve nürounesi komis. 
yonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. (95) (5548) 

* * * 
150 kilo tartar 50 adet el kantarı alınacaktır. Pazarlıkla ek. 

siltmesi 2-8-939 Çarşamba gUnU saat 14,30 da Tophanede lst. 
Lv. lm. eatm alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah. 
ınin bedeli 1000 lira kntt teminatı 150 liradır. Şartname ve nU. 
munesl komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (94) (5549) 

bulduğumuzu anlatırız. 

'l\.Qramazof Kardeşler 
miyetinin çilrUdUğUnU gördükleri için 
bu yolu tutmuşlardır. 

Tıpkı Ubus korkusiyle analarının 

göğsilne başlarını dayayan ve korkunç 
manzaralardan bu sıcak kucakta kurtul 
maya çalışan çocuklar gibi. 

olduğunu bilmiyorum, Yaltıız ıurası 
muhakkak ki, blitün bunlar, asıl mev
zua girmek için bir geçit, bir köprüden 
başka bir ıey değilıdi. 

• ''Bu asri ailenin ilçilncü çocuğu, §im
di suçlu sandalyesinde oturmaktadır. 

Hayatı, gözlerimizin önünde duruyor. 
Her şeyin ortaya dökülmesi zamanı 

artık gelmiıtir. 

Ne ise, meseleyi sıra ile anlatalım: 
Memleketimizde yerle§1lliş bir ya

bancı olan zatın dediği gibi, bu zavallı 
çocuk, ilk zamanlarda aile ocağının bir 
köşesinde yahnayak bırakılmıştı. Evet, 
suçlunun müdafaasını da kimseye bı
rakmak istemiyorum. Ben, onun hem 
davacısı, hem avukatıyım. 

Yazan: Dostoyevski. 
-: tı . ..-
u• t '1 bıı Çmrem Hakin Saba Caı•• • '?44 
'"1' İl~ ~l:t~rva11zlığıdır, ki beni de bu· ımyacağım; çünkü dururum, belki ba· 
~ "1 ~1 ~d, 'Yor. Ama, ben yine dava zılarnu incitmi§ olacağu. Bu hilküm
e'fJ-A' b~;ı r karamazof ailcainin huldtıt- ]erden neticeler çllkarmak ve bu gence 

,ı' t~ lbı, lc;ı Silknuyacağım. hücum etmek niyetinde değilim. 

Ben, bu mU.kemmcl delikanlının, asil 
duygularından ayrılmanıaıınr, ve çok 
kere başımıza geLdiği gibi, zamanla bu 
güzel ruhla inanışlarının tereddiye uğ
ramamasını dilerim. 

ÇilnkU halkçı zihniyetinin bizde iki 
türlü tecellisi vardır: Ahlak ve manevi
yat bakımından karanlık bir mistizme, 
medeni bakımdan da mlifrit milliyetçi· 
liğe kapılırlar. Bunlar, garp kültüriy
le kendini kaybeden ağ3.beyisinin rztı

rabmıdan da beter içtimai arnlar doğur
maktadır. 

Biri garpçr, öteki halkçı görünen iki 
kardetinin ahine, bu, Rusyayı temsil 
ediyor. Bereket versin, ki bu temsil, 
noktası noktasına tam bir temsil değil
dir. Fakat aziı Rusya, güzel anneciği· 
miz onıda kısmen yaııyor. 

Çocukluk çağında uğradığımız mua
mele, gördüğümüz hfil:liseler seciyemiz 
üstünde silinmez izler bırakır. Fakat 
çocuklar büyürler, delikanlı olurlar. iş
te bizimki de nihayet bir genç zabit ol
muştur. Sert yaradıh§ı yiizünden düel
lo ctmi§ ve bu yilzden huduttaki ka • 
sahalardan birine silrülmüş. Orada da 
rahat durmuyor, eğlenceler, ziyafetler 
tertip ediyor. Tabii bunlar için bol para 
lazım. Uzun çekişmelerden sonra, ba -
basile altı bin ruble üzerinde uyuşu -
yorlar. Bu para, çocuğun mirasıdır. Şu
nu da söyliyelim, ki ortada bütün hak
lanndan vazgeçtiğini bildiren bir mek. 
tup da var. O, bu mektubile mirasın · 
dan kendisine düşen payı aMığını ve 
bir daha buna dair hiçbir iıtekte bu · 
lunmıyacağmı söylemektedir. 

11' ' -~tt lıt ~banın U öbür ucunda, bu Zaten onun genç kalbinde hakikat 
~~.,1 • inti:1•csine ır.ıkı frkı bağlı bir aşkının, aile ıevgisinden daha yüksek 
t~t l>"ititı •r ~tti. Bu zavallı Fiyodor bir fderecede olduğunu gördük. Bu iç 

~ l ll slkıcr ~gı, belki de nikahsız ço- hamlesi de, öyle ıanıyo~um ki, gerçek 
~ •ı. h~ ~1Yakovdur. bir vicdan babından ziyade çapratık 

r --- h..~ t..,il.n bıçare: izlerinden biridir. 
ir~. "'Ilı 1>' • baı'a .ı. .. t~ ~du ~ · uıunyada her ıeyin mil· Henüz pek genç olan en küçükleri . ..ı tc""' &unu h . 
..,-~ t11;}'~oıi'•ceiin'· ıç bir yasağın hüküm ise, kardeşinin karanlık ve yıkıcı talı· 

l'J' lJ td~. 1 telkin ve beni harap lili nazariyelerinden uza!: temiz ve fa 
,O- "'~§ti ziletli bir ruhun sahibidir. Duyau ba· 

..... 1'• ı (lıı . .. 
fP'. "'li'a tcılcinı lamından bugün münevver muhitlerde 
~t ~t ~~ ci er Ye daha sonra evi kana "halkçı,, diye anılan içtimai meslefe 
ıJY' h~ İ'ltlc b nayct onu peri§an etti. Fa- yakla§ır. Kasaba manastırına devam ct

~~lt Ucr~ ahınağın bir teşhisi var, ki mişti ve az daha papas olacaktı. 
lcl 

1i'ttted· akıllılara da örnek olacak Onun bu hamlesi memlekette yao:a· 
IJth• ır s· :s 1 de b · ıze ondan bahsedişimin yan bir aksül§melin mahsuludür. Her 

t '}?· Udur • t Qı•. ıy0d ışte. fadeverirken: şeyi garptan bekliyen, her hareketinde 
''!\'\: Ot p t" llı:.la avloviçe ruh ve ahlak Avrupalıya benzemeye çalışan mukal-
Jcq n en k 
t) 0ro'-'ict· ço henziyen oğlu ivan 1it zümrenin tam tersine, bunlar, ken.di 

~ıtı· - ır. d 1§ti. Bu oğdukları toprağa bağlıdırlar. İsterler 
noktada daha fazla dur- ki her yeni şey on::lan çıksın. Taklitle ce 

ft') 

Bu iki te§his noktası, yeniden a_lkı§· 
landı. lpolit, heyecana kapılarak asıl 
mevzula hiç alakadar omıyan yerlere 
sapmıştı. Fakat ömrlinde hiç olmazsa 
bir kere halkı aızına baktırmak zev
kinden kendini kurtaramıyordu. 

tvanm manevi simasını bu kadar ka· 
ranhk ve mütereddi çizgilerle glSster
mesinin sebebi de, salonlart:fa bir iki ke· 
re tvanla yaptığı milnakatalarm hep 
kendi aleyhine neticelenmesiydi. tvan, 
onu herkesin önünde fikirleriyle ezmiş, 
yenmişti. İşte şimdiki insafsızca hti
cumlarmı o mağiCıbiyetlerin acısına ve
renler vardı. 

Bunların ne c1eteceyc kadar doğru 

Bizde pıılacak bir imtizaçla iyilik 
ve fenalık birletmi§tir. Bir yandan 
"Şiiler,, i okur, severiz, bir yandan da 
kızınca, meyhanedeki masa arkadaıla
rımızı sakallarından tutup, yerlerde sü
rükleriz. Memnun olduğumuz zaman
larda mükemmellik derecesine yükseli· 
riz. Bize zahmet vermemek §artiyle, en 
yi.tbek mefkurelere hararetle bağlanı
nz. Vermekten ziyade almağı severiz. 
Bbi mesut edin, yolluk içinde yaıatın, 
o va.kit, bakın ne nazik, ne sevimli a
damlar oluruz. 

Aç gözlü değiliz; ama mUmkün ol
düğil ka.dar çok para ve yerlerinde, bu 
adi madene •. ~r nasıl yüksekten bak
tığımızı ve IJ.. ze\•k gecesi içinde o:ı

ları nasrl eritcceğimizi görürsünilz. E· 
ğer vermezseniz, o zaman ~a size muh
taç olduğumuz demlerde, parayı n2sıl 

işte tam bu sıralarda pek malumn~iı 
ve çok asil seciyeli bir geng kızla tanı 
şıyor. Bu noktada tefen üata sapmıy'l 
cağım. Biraz evvel iyi malltmat edin 
miştiniz. Bi.r feragat ve ıere( ..-1 
c1ir. Okunmağa gelmez. ;:;tt&\1/0r 

(Liitfcn .~ayfa.yı çcviriıı··) 
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BiR ELEKTRiK MOHENDiSI 1 
ile Bir Eczacı Aranıyor 
Şarki Anadolunun tren gü7.ergahında büyük ve muhim 

bir sanayi müessesesi için ibate, tenvir ve teshin müesseseye 
ait olmak tlı.ere, pratiği fazla bir ELEKTRİK MÜHENDİSİ 
ile DİPLOMALI BlR ECZACIYA ihtiyaç vardır. 

Taliplerin diploma suretlerile bonservis ve tercümei halle
rinin isteyecekleri asgari ücret miktarını üçer nüsha fotoğraf. 
larilc birlikte Istanbul Galata Posta kutusu No. 1008 e (E. B.) 
işarctilc göndermeleri ilan olunur. 

Murakip Alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - İdaremiz münhallerine ahıunası kararlaştırılan ve ma. 

aşları 30 d:m 55 liraya kadar olan mürakipler için müsabaka im. 
tihanı yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin hüviyet cüzdanı, mektep şahadetnamesi, sıh. 
hat raporu. aşı kağıdı, zabıta ve adliyeden musaddak hüsnühal 
K3ğıdı, askerlik vesikası, 4 fotoğraf ve bir dilekçe ile halen me. 
mur olanların zati sicil cüzdanlarile dilekçelerini 18 Ağustos 939 
3kşamına kadar Ankara, İstanbul, lzmir, Konya, Seyhan, Sivas, 
Kastamonu, Trabzon, Erzurum, Diyarıbakır ve Edirne vilayet 
P. T. T. müdürlüklerine müracaat. eylemeleri ve bunların 78S sa. 
yılı mc?nuriıı kanununun 4 üncü maddesindeki şartları haiz ol _ 
makla beraber devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 ya. 
şını geçmiş bulunmamaları. 

3 - Mürakipliğe alınacakların en az lise mezunu olmaları 
lazımdır. Hukuk; mülkiye, yüksek iktısat ve ticaret mektebi me. 
zunlarile muadili olan ecnebi mekteplerden mezun olanlar ve bun. 
!ardan da ecnebi lisanı bilenler tercihen alınırlar. 

4 - Müsabaka adı geçen vilayet P. T. T. müdUrlUklerinde 
21 Ağustos 939 Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Müsaba. 
kada muvaffak olanlardan lise mezunlarına 20 ve yüksek mektep 
mezunlnna da t~hsil derecelerine ve 3656 sayılı tevhit ve teadül 
kanunu hükümlerine göre asli maaş verilir. 

6 - Başka dairelerden naklen gelecek olanlar müsabakaya 
tabi olmakla beraber kendilerine umumi hükümler dairesinde 
maaş verilir. 

7 - Müsabaka imtihanında muvaffak olup ta mürakipliğe 
tayin edilecekler teşrinievvel 939 bidayetinden itibaren Ankara. 
da l 5 gün kurs görecekler ve bunun neticesinde yapılacak im ti. 
handa kazananlar mürakip sıfatile vilayetlere gönderilerek ali.. 
kadarlara tedriste bulunacaklardır. 

8 - Kursta muvaffak olamıyanlardan hariçten gelenler memu. 
riyete kabul edilemiyecekler ve ı:ı,aklen gelenler ise idarenin ten. 
sip ~deceği diğer vazifelere tayin edileceklerdir. 

9 - Mürakiplerin makar ve mmtakalan idarece tensip olu. 
nur. (5526) 

>t• o • ,,, . , , , •• , •• , ,, 

Dizel Elektrik Gurubu alınacaktır. 

Fethiye Belediyesinden : 
1 - Nafıa Veki.letinden mll.18.ddak proje vesairesi mucibin. 

cc Fethiye Belediyesi elektrik santralma il~ve edilecek ikinci Di. 
zel elektrik grupu 24-6--939 tarihinden ~939 tarihine ka. 
dar 45 gün müddetle ve açık eksiltme usulile eksiltmeye kon. 
muştur. 

2 - Eksiltme 9-8-939 çarşamba günU saat 17 de Fethiye 
Belediye dairesinde müteşekkil belediye encüme$de yapıla.. 
caktır. 

3 - Tahmin edilen bedel 4470 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 335,25 liradır. 
5 - Proje, keşifname, şart.name ve mUkavelename projesi 

Fethiye belediyesinden ve Istanbulda Sirkeci Yalı köşkü cadde
si Fethiye Nakliyat ve Ticaret evinden parasız alınabilir. 

· 6 - Taliplerin sicili ticaretle kayıtlİ ve halen faaliyette ve 
bu gibi taahhütlerde bulu~uklarma dair birer vesika ile Şirket 
namına hareket ediyorlarsa şirketin sirküler veya veki.letname. 
lerini ibraz etmeleri ve muvakkat teminatı yatırmış olmalan 
şarttır. ( 4 759) 

Memur Alınacak 
P. T. T. Umumi Müclürlüiünclen: 

1 - İdaremiz münhallerine alınacak memur ve müvezzi için 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin hüviyet cüzdanı; mektep phadetnamesi, sıh. 
hat raporu, aşı kağıdı zabıta ve belediyeden musaddak iyi hal ki.. 
ğıdı, askerlik vesikası, 4 fotoğraf ve bir dilekçe ile halen memur 
oları.ların sicil cüzdanlarile dilekçeleri 11 Ağustos 939 akpınma 
kadar vilayet P. T. T. müdürlüklerine müracaat eylemeleri ve 
bunların 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü maddesindeki 
şartları haiz olmakla beraber devlet memuriyetine ilk defa gire. 
ceklerin 30 yaşını geçmiş bulunmamaları. 

3 - Memurluğa alınacakların en az orta, Use mezunları ter. 
cih edilir. Müvezzılerin de ilk mektep mezunu olmaları 13.zundır. 

4 - Müsabaka vilayet P. T. T. müdürlüklerinde 15 Ağustos 
939 salı günü saat 14 de yapılacaktır. 

5 - Müsabakada muvaffak olan lise mezunlarına 20, orta 
mektep mezunlarına P. T. T. memurin kanununun hükmüne göre 
şimdilik 10 lira ve müvezzilere de 7 den 10 liraya kadar maaşı 
asli verilir. 

6 - Süvari müvezziliğini isteyenler dilekçelerinde bunu tas. 
rih etmekle beraber bir hayvan tedarikini taahhüt edeceklerdir. 
Bunlara beş lira yem bedeli verilecektir. 

7 - Başka dairelerden naklen gelecek olanlar müsabakaya 
tabi olmakla beraber kendilerine umumi hükümler dairesinde ma. 
aş verilir. 

· 8 - Müsabakada muvaffak olanların idarece teklif oluna. 
cak herhangi bir yeri kabul etmeleri şarttır. · 

(5466) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - Telefon hatları ihtiyacı için '100,000,, adet 2 No. lu fincan 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 - Muhammen bedel "22.000", muvakkat teminat ''1650" li. 
ra olup eksiltınesi, 21 Ağustos 939 pua.rtesi günü saat 16 da An. 
karada P. T. T. Umum Müdürlük binaamdaki Sa.tmalma komisyo. 
nunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mek. 
tubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı 7.arflarmı o gün saat 15 e 
kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4 - Şart.na.meler, Ankarada P. T. T. Levazım, htanbulda 
Kınacıyan Hanında P. T .T. Ayniyat §Ubesi müdürlüklerinden pa.. 
rasız verilecektir. (2653) (472') 

~iz levazım amirliği ilanları 1 
1 - Tahmin edilen bedeli (12.353) lira (55) kuruş olan 

(5500) ki\o vaketa 25 Temmuz 939 tarihine rastlayan, salı günil 
saat 14 de kapalı zarfla. alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - tık teminatı (926) lira (52) kuruş olup p.rtnameai her 
lr"Offf i!fyötidill !*f'ISIZ oıa:rli: llmaoııır. 
3 - !steklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan. 

zim edecekleri ka.pa.lı teklif mektuplarmı enı geç belli gün ve sa. 
atten bir saat evveline kadar Kuımpaşada bulunan !Komisyon 

1 TÜRKİYE 
· Kızılay Cemiq 

Umumi Merkezinden: 
Gaz maske fabirkamız için dikiş makinelerinin n11.--.;:o 

vukuf sahibi bir makinis!e ihtyaç vardır. Aynı •.JUIIAl

makinelerinin tamirini de yapabilenler §ayanı tercihtir• 
nist, ihtisası derecesi anlaşılmak üure üç ay tecrübe 
tile angaje edilecek, ondan sonra asli mütehass?s ola 
tiplerin hizmet ve kifayet vesikalariyle Yeni Postane 
da Kızılay Hanında, Kızılay deposu direktörlüğüne ın..--

Akhisar Belediyesinden: 
750 adedi devir 50 peryot 400/231 voltluk 64 K. 1-. 

tında üç safhalı mütenavip cereyanlı açık model iki 
alternatör kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1870 liradır. 
Eksiltme 3 Ağustos 939 Perşembe günü saat U 

caktır. Malumat almak isteyenler Akhisar elektrik ı 
eksiltmeye iştirak edecekler Akhisar belediye encUın 
ni tarifat dairesinde lnüracaatları ilan olunur. (5529) 

Muhammen bedeli 10671,80 lira olan 14 kalem 
ve seramik 11-9-1939 Pazartesi günü saat 15,30 da 
usulil ile Ankarada İdare binasında satın almacktır. 

Bu i§E! girmek isteyenlerin (800,39 lirhk muvakkll 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni 
14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri 18.zmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malume 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılac~ 

lstanbul Delterdarlıiınclan: 

lstanbul adliyesi levazım ambarında mevcut iki adet 
müstamel kasa 

Yukanda yazılı müstamel iki adet kasa hizasında 
hammen bedeli üzerinden açık arttırma ile satılacaktır 
7-8-939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 dedi" 
lerin % 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel ya 
kQr gün ve saatte defterdarlık Milli Emli.k müdilrlil 
misyona müracaatları. (5434) 

başkanlığtn& makbuz mukablinde vermeleri. (5030) 

/ l __ ıs_m_n_hu_ı_L_ev_a_zı_m_A_m_i_rı_ifi_in_de_n_v_e_ri_ıe_n _: _Ha_r_ic_ı ,_A_sk_e_rı_K_ıı_aa_ıı_i_ıA_nı_a_rı_1 Yatak. yemek •• 
odalarlyle salon 
velhasıl her nevi aı 

avizeler ve kristal 
Krtası Cinai Miktarı 

Kilo 

Hou.t bidifi Un '80000 

" .. kuru ot 360000 
Malatya,, kuru ot 360000 

" .. sadeyafı 16800 
Eli.zığ merkezi sadeyağı 18000 

Muhammen tık te_ 
bedeli minatı 

Lira Lira 
60000 ~500 

25200 1890 
19800 1395,90 
15960 1197 
167'° 1255,50 

İhale tarih ve saati 

2--8-939 çarşamba. 10 

" .. 9 
' 8--939 cuma 10 
3-8-939 perşembe 10 
3-8-939 .. 9 

Yukarıda yazılı erzaklar hizalarında yazılı tarihlerde ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeleri E. 
l~~ askeri satmalma Ko. da yapılacaktır. Şartnameler mezkur satmalma Ko. da görülfıbilir. 
İsteklilerin 2'90 sayılı kanunun 2, 3 cU maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale saatinden bir 
saat evvel teklif mektuplarını Eli.zlğda Al.. aatınalma Ko. na vermeleri. (107) (5073) 

rr BAKER (eski 
mağazalarında teşıal' 
mekte ve her yerde' 
fiyat ve müsait 
satılmaktadır . 

-
Çapkı ve hatari yaradılıtlı zabitin, ger-

• çek bir aulet ve yüksek bir fikir kal'Jl
sındaki hürmetkar eğiliıi hepimize hoı 
görürdü. Fakat yine bu salonda bize 
bu pa:-lai.; madalyanın teraini de gös -
tcrdiler. Tef errüata, ruhi tahlillere gi
rişmiyeceğim. Yalnız, o asil kızın bu a
rada o zamanlar gizlenmiş bir ıztırapla 
aglaya ağıaya anlattıklannı duymuş -
tunu.z:. Evine gittiği için, genç zabitin 
onda:ı nefret ettiğini söylüyordu. Bu 
hareket belki, tedbirsiz Ye garipti. Fa -
kat ~eok büy;,ik bir asaletin feragati oi· 
duğur.a da ıüphe yoktur. 

ciye, hani ıu son dayanaemı tetkil e
den bet bin rubleyi brp,!ılısıı: veren 
ve her şeye hazır ve razı bir cüı:elli -
ğ'in önünde hürmetle eğilen ani iMlf 
na mı? Y oks& m•':ialyanı:ı tersine son 
harak\•t;nJeki aıağılık hale mi? 

lıklardır. 

Uç bin ruble meselesine celince: 
Müsaadenizle bu noktada biraz fazla 
duracak ve bazı iatitdatlar yapacağım. 
S~lu bu kadar acı vicdan azapları ve 
büyük utançlar bahasına elde ettiği 

paranın yarısını ayınp guya bir keseye 
ve onu bütün bu ıztıraplarla birlikte 
tam bir ay cöpünün üstünde tapmıı
tır. 

te ben, emanete hiyanct edecek kadar 
bayağı ve düşkün bir adamım. btersen 
bana vicdan11z ve sefil de diycbilinin. 
(Suçlunun kendi ifadesini kullaruyo -
rum.,, fakat bir hırsız, asla! .. Zira bir 
hırsız çaldığı paranın yarısını ıetirip 

sahibine vermez. Diyebilirdim 1,, 

mez. Bunu harcayalım da 
Felsef esile hareket edecekti. 
kından tanıdığımız hakikl 
iıte böyle yapardı. 
Şu torba, keıe haline ıe 

ye ihtimal verilebilir, ama 
kayenin doğruluğunu akla 
kabil değildir. Neyse bu ıııe 

Nişanlandıktar. sonra da, yüzünde za. 
man zaman, manalı bir gü!ümseme be
liriyordu. Bu tebessüm(' ht başkasın -
da belki tahammül euebilecek olan, 
genç kız, onun Dimitride görünüıüne 
dayanamazdı. 

Kendisine hiyanet ettiğini anlayın -
ca, • ki ona bu hakkı da vermiıti • bes
lediği niyetleri kctfettiğini hal diliyle 
anlatarak: 

- Nasıl, alabilecek misin? Bu pa -
raya el sünneğe cesaretin var mı? 

Der gibi bir elda ile üç bin rupleyi 
verdi. 
Karııımdaki de ona bakıyor. Gözlc

rinee bu cfütünoeyi okuyor • ki bunu 
d3 humrunuzda biraz evvel itiraf et· 
misti • bütün bunlara rağmen parayı 
::!maktan •e yeni sevgil;tile iki gecede 
tiıketm~ten çekinmiyor. 

Şimdi bU haftciaine inanalım? Birin-

Tabii haller içince böyle bir hadiıe 
ile karşılaşanlar, !ıakıkati bu iki nokta 
arasında ararlar. Fakat biz, , aynı mev
kide değiliz. Suçlu, birinci yakada ne 
kadar yüksekse, ik:ncide o l . .ıdar ata -
ğıdadır. 

Bu, niçin böyledir? Çünkü s~lu, ele 
avuca sığmaz garip yaradılıtlı bir a -
dam, bir "Karamazov,, dur. Varmak 
istediğim nokta da itte bu idi. Bu ya
radılış, en yüksek ruh ulviyetlerile, en 
aşağılık, en derin ruh uçurumlarını 

kendi varJ,ığında birleıtirebilen bir Ka-., 
ramazovluktur. 

Biraz evvel huzurunuzda, ıenç mü. 
tetebbü "Rakb., ir. bu aile hakkındaki 
tetebbu "Ratkin,, in bu aile hakkmdaki 

''Bu yar~Iışta onlanlara qağılılc 

kadar, ahlaki yükseklikler de vazge • 
çilmez bfr ihtiyaçtır.,, 

Demişti. Dünyada bundan daha bü
yük gerçek olamaz. Tabiata zıd görü· 
nen bu çapraşıklık, onlar için, hayati 
bir zaruret halindedir. 

Evet efendiler biribirine zıd iki uçu
ruma ihtiyaçları var. Eğer bunlardan 
biri eksik olursa, Karamazovlar rahat
sızlanırlar. Eksiklik duyarlar. Bunlar 
Rusya gibi geniı ve ezdadla dolu var. 

Suçlu, ne meyhanelerde İüründüiü 
demle~e. ne de aev:&iliaine karıı baba
sının rekabeti baıladığı zamanda bu pa. 
raya el ıürmemiıtir. Halbuki böyle teh 
tikeli bir rekabet varken ona düıen vı· 
zife, en tabii hareket keseyi açmak ve 
sevgilisinin : 

- Seninim, al, götür beni 1 
Diyeceği vakte kadar yanından ay -

rılmamak, rakibe fınat vermemek ol -
mak lizımıelirdi. Fakat hayır; o, böy
le yapmadı. Paraya aanki onda bir tıl -
sım varmıı gibi dokunamadı. Buna na· 
sıl ıbir sebep ldütünülebilir? 

Uk bahane bizce ıudur: Sevgilisi 
kendisiyle &itmeğe razı oldu takdirde 
paralı bulunmak. 

Fakat bu bahane suçlunun kendi ifa
deıile ehemmiyetini kaybediyor. Çünkü 
o: 

- Bu parayı çektiğim azaba rağ -
men, harcamadıkça, ben bir hır•z sa -
yılmam. Ilk fırsatta gider, niıanlımı 

bulur ahlaksızca yerine göndermel:ii • 
iim paranın yanarnı verir ve : "Bak it· 

Demiıti. Garip bir ruh hali, acayip 
bir izah her halde. Fakat bize söylediği, 
budur. O kadar fena tartlar içinde e -
manete hiyanet kadar büyük bir ahlak 
titizliği gösterebiliyor. 

Bu hal, şimdiye kadar izaha çalııtı -
ğımız karakterin çerçeve~ine sığar mı? 

Hayır, eğer bu parayı gerçekten dik. 
mek niyetinde olsaydı, benim anladı -
ğım Dimitri Karamazovun nasıl hare -
ket edeceğini size ben söyliyeyim: 

Sevgilisile ilk karşılaıtığı dakikal.ia 
keseyi çözecek ve içinden yüz ruble 
alarak harcayacaktı. Çünkü gaıbettiği 

paranın mutlaka yansını geri vermek 
fevkalade bir tart değildi ya. Bin dört 
yüz rublenin iadesi de onun kurduğu 

mantık silsilesine uygundu. Götürilp 
verir ve: 

- 1ştc bin dört yüz rublenizi geri 
veriyorum. Çünkü hırsız değilim. Bir 
hırsız, çaldığı paranın bir kıgmıru iade 
etmez. 

Diyebilirdi. 
Böylelikle iş son yüzlüğe kadar va -

racak ve nihayet: 
- Adam sen de artık zahmete deg-

döneceğiz. 

Müddeiumumi bundan~ 
kat kısmında gördüğümüs 
alarak düıündüklerini ıöyıedi· 
oğul arasındaki miras ka"~ 
min haklı olduğunu kesti 
olmadığını bildirdi. Çünkü IJ&S p 
sohbet sayılacak hiçbir bet' 
Yalnız Mityanın kafasında 
fikir haline gelen ıu Uç bi,n r1J 
lacak hakkında, hekimleriıs d' 

sormayı uygua buldu. 

Tarihi müşahed' 
~ 

''Hekimler suclunun taOI 
' - iJıC bulunmadığını, "mani,, met 

ğını bildiriyorlar. Ben, on~ 
bir bozukluk olmadığına 

Fakat bu, onun felaketini ·~ 
baıka bir iıe yaramıya~k· ~ 
müphede sonunda hekiaııle ,? 
ri gibi olsaydı, suçlu tdah• : 
reket edecek, daha fazla sek 
terecekti. 


