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r Grandi Londra sefara-'ı 
tinden ayrılacak mı? 
Roma, l (A.A.) - Bu akpm 

Roma siyast mahfillerinde deve 
rana başlıyan bir şayiaya göre, 
İtalyanın Londra. büyük elçisi 
Kont Grandi yakında Façio ve 

Kont Ciyano Jspanyaya 
gidecek 

Madrit, ı (A.A.) - İtalya Ha
riciye nazın kont Cianonun 10 
Temmuzda Barselonaya geleceği 
bildirilmektedir. 

İtalya hariciye nazın ispanya 
devlet adamlarının San Sebastien. 
de mülaki olacaktır. 
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Korpurasyonlar meclisi reisliğine 
tayin edilecektir. 
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Mesut bir 
bayram 

;\'azan: A SIM US 
Dün lıtan'bul aiizel bir bayram 

Yaptı, çok güzel, çok ne§eli, çok 
hıeıut bir deniz bayramı. Bütü'n 
IÜn ve bütün gece liman sevinç 
ve tataret dalgalan ile dolu ta§tı . 

Reisicumhurumuzun 
OlYırnktüı Denüz 

şereflendirdiği 

Bayram o 

D . enaz 'bayramı esasen her vakıt 
güzel olur. Fakat Halayın Anava. 
tana iltihakr ile zaten günlerden. 
be. 

rı mesut olan halk tabakaları bu 
de~h; bayramında Milli Şef ismet 
lnonünü kendi aralarında gör
meJcJe bir kat daha bahtiyar oldu. 
Muhterem Rciıicumhururnuz Sa
varona Yatı ile limana girdili za· 
man her taraftan coş ve huru§I 
gelen ve bütün latanbul ufuklarını 
çınJatnn düdük ıealeri kalplerde 
~eyecan halinde yatayan bu bah· 
byarlığın en canlı bir ifadesi idi. 

/ stanbullulara çok sevinçli bir gün qaşattı 

Deniz bayramı yapılırken Milli 
Şef İsmet lnönünün denizciler 
aarsında bdunması güzel olduiu 
kadar manalı bir tesadüftür. Zira 
Deniz Bayramı bize Lozaıun te
min etti~i bir haktır. ismet lnönü 
Loıa:t ko?ıferanımda Türk mille. 

o_J'ft:z-l)ayramında millj şefimiz kendisini ıeliim lıyanlara mukabele ediyor ve klüpler araıin<lata lıta yaıılarmila 

Yıi kapitülasyon zincirlerini• eıa
retindcn kurtarmıt olmasaydı, 
) a!nız milli bir hudut uzerine isti
nat eden basit bir istiklal ile iktifa 
etseydi bugiin hala Türk dcnizle-

z. rird .. Türk değil, ecnebi bandıra. 
·aıı *'rı h kim ol~kta devam edecek. 

ııı t· "I . d b ~ ._ .. del ı \'e Ti:tk ır. ı tı e uıunn:u 

o n ... ·• »~.rı ı nı yapmak inikinı-

Uzakşark hl}diseleri l 
- - ~ ,_, ,,_,, ~ --......., 1 '-'5. ,_, - - --

Japon deniz kuvvetleri· 
lngilizlerin talebi üzeri ne 
hareketlerini tehir ettiler 

nı au·amı]ac:alctı... Toırctr 1 -(A.A.) -iJı.__._,..-;.;..;;ı:~..,.;;;.ı;.;....-..;;;-.....,.;. 

Dür.'cü Deniz Bayramı iptida elen selen bir habere aöte, Ja. Cumhurreı·sı·mı·z 
~ h• nb ~1:.ın bayra:nr, sonra Türle pon deniz kuvvetleri FUfOOya 

~ 
1 

lcnizc"lerinin bayramı, daha son- karşı taarruzlarını İngilizlerin 
·ıs ı.ı Türk mill::tinin bayramıdır. talebi üzerine tehir etmişlerdir. 

Uüyü1~1erinden g(;rdüğü iyilikleri Filhakika Min nehri Üzerin. 
hi; b"r vakıt unutmayan halkımı de baraj yapmağa başlamış o. 
zın Lozanda memlekete böyle lan Japonlara limandan çıkmak 
kuttu bir bayram günü yaıatmak ta olan iki İngiliz destroyerinin 
hakkını lcazanmı9 olan Milli Şefe subayları tekrar limana döne. 
kar,, en derin minnet ve bağlılık rek orada bulunmakta olan f n. 

r duyR\lları gö3termesinden daha giliz tabalarını alacaklarını söy. 

Ankaraya gittiler 
Reisicumhurumuz ismet 

lnönü deniz bayramı mü. 
nasebetile yapılan müsa. 
bakaları takip ettikten son
ra, Savarona yatiyle Derin
ceye gitmiş oradan da hu
susi trenle Ankaraya hare-

tabii bir §ey olamazdı. lemişlerdir. . . 
Bunı.:nla berabr dünkü bay. Japon makamatı, tahlı~enın 

t 
ket etmiştir. ! h 1 d k d • L" '-" 

- ·--·· .. ·-···--.. -·---· Reiıicum urumuz nönü ün Ü enız oayraltlinaa 
l'anıda umumi neşe ve saadeti art. · tamamlanmasını be~lemege mu 

~ • • -'~- I! l'•~c:u:mızı waır1'en 
(Yazısı 7 tldM) 

tıran ba§ka bir sebep daha vardı. vafakat eylemişlerdır. 
Bu •ehep de garp ve ~rk memle. Diğer taraftan, Vanşoodan 
ketlerinin ufuklarında kara b:.alut· gelen haberlere göre, limanda 
lar dola§ırken Cumhuriyet idare· tek bir ecnebi gemisi kalma. Dan.zig Almanyadan gelen. 
•~nin aldığı hayırh tedbirler say-:- mıştır. 
ırnde Türk milletinin büyük bır Svatoodan gelen haberlerde t l l t hk e d ·ıa e 
emniyet içinde istikbale doiru ce. de Japonların 30. kilo~~tr~ ~- o~ n ar a a ım e l l 
saret ile bakabilmesi idi. teye kadar Uerledıklerını bıldir. r 

(Devamı 10 uncuda) mektedir. . • • 

GalatasaragVefagı2-0gendi. . Şehır, Alman askerlerde doldu ... 

G h ft k.A k ra at yarışlarında reisicumhur koşusur· ıngıltere ve Fransanın karan katı 
eçen a a ı n a . . 'il• l D . . J k .7 Batıray kendisine yapılan hır aşı sayesınde kazanmış 1 ıt er anzıge gıuece mı 

' ~· 
Gdynia, 1 ( A.A.) - Po. rafından ittihaz edilen tedbir • edilen bishofsberge aevkolun. 

lonya membamdan bildirildiği. tere ve bilhassa gönüllü kıtala. muştur. 
ne göre, Almanyadan kalkan rı vücuda getirmek için teves. Diğer taraftan gönüllü kıta. 
birkaç vapur, Danzig limanına aül ettiği tedarikata dair şu taf !arına ait at sürüleri Danzigden 
gelerek karaya harp malzemesi silatı vermektedir: geçmektedir. Danzig toprakla. 
ve bilhassa tayyare dafi topla. Geçen gece, vapurlarla Dan. rmda barakalar kurulmaktadır. 
n çık?rmışlar~ı~ .. Bu .top~ar, z.ige büyük kamyonlar getiril. Gönüllü kıtalan bilhassa şarki 
Danzıg arazısımn sahıllerıne miş ve bunlar sivil halka yasak (Devamı 10 uncııda) 
ve '§ehrin civar sırtlarına yerleı-
tirilecektir. 

Almanyadan gelen gönüllü 
kıtasına Danzig (Heimvachr) i 
ünvanı verilecektir. 

Moskova görüşmelerine devam ediliyor 
Sovget cevabı ya-
kında verilecek 

Danzig statüsüne m ugayir 
olarak serbest ıehrin gittikçe 
açık bir şekilde askerileştirilmc 
sinden Polonya makamları ha • 
berdar edilmiştir. Moskova, 1 (A.A.) - ln. yet hükumetine teyit etmifler. 

P 1 t ı . . gilterenin fevkalade murahhası dir o onya gaze e ennın . · 
.. al I Strang ıle Fransız ve İngiliz Bu diplomatlar, saat 14 e 

m ut eaan b" "k 1 ·ı · .. ~ l v v uyu e çı erı og eye dogru dogru Kremlinden ayrılmışlar. 
Varşova, .ı (A.A) - Polon ~remli~e gide~ek Fransa ve in. dır. Sovyet cevabı yakında ve. 

ya gazetelerı, Danzıg ayanı ta. gılterenın yenı tekliflerini Sov. rilecektir. 
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işaretler j 
.af ay bayrağı 

~~-,!:;,::y Y•~~"lna~:=: /Yalova kaplıcaları 
ak etti; Hatay bayrağı bir 1 O senelik bir programla 
ra olarak tarihe ve müzeye modernize ediliyor 
1 !undu. Dünden itibaren Yalova kaplı-

ay b::ıyrağı derken bu j caları Sıhhat Vekaleti emrine 
a:,ı çc!~cn ve taşıyan el- geçmiş bulunmaktadır 

• birlikte yadediyorum. Müdürü yine Nihat. Reşat ola-
H ;;y bayrağı bizimkine o rak kalacaktır. Kaplıcalar on se

. benziyordu ki ufak nu- nelik bir program dahilinde 2 
farlc edemiyenler tatırabi- milyon lira sarfile genişletilerek 

·. Ben bu bayraı gördüğüm modernize edilecektir. 
biiyük bir istihalenin ıon On beş güne kadar Yalovada 
· r-e gelmit olduğumuzu yeni hamamlar acılacak, bunla
·~· ştim. Bana bu bayrak nn Ucreti yine ucuz olacaktır. 

u c""-ladiyen bir İpekböceğinj On senelik Jmar planına göre 
- z:ısmı hatırlatırdı. yapılacak işlerden bir kaçı şun-

Belki bu mj.inaaebet garip !ardır : 
'lir, fakat senelerdenberi Avrupa kaplıcalarında tatbik 

rkc y hikayesi bir ipekböceği edilen bütün tedavi usullerinin 
ni !ibi istihaleden istihaleye geçti. sıhhi cihazlarla noksansız olarak 

>ut yaprak, brbl koza ve fera. tatbiki. 
li« !&t bir tutam ipek de bile dai. Sinema salon.unu ihtiva eden 
la kendini biuettirir. 300 yataklı yeni bir otelin inşası. 
at Hatay bayrağı böylece bir ~i~ eğl~nce parkını~ vücuda 
ek rlealizmin ideal içinde kaybol- getirılmesı, Yal ova ıskelesinde 
k rwım, bÜyük Türk camiası i. bilyilk bir gazino inşası. 
m inde faniliğini idrak ebnenin 

m Iİr misali oldu. Hariçten teker ithal 
Hataydaki iman enerjisi Ha- ediyoruz 

esi ay danamı bir ipekböceğinin Memleketimizde teker iıtihlaki 
Çl;ozasmı yapmalı için sarfettiği gittikçe artmakta olduğundan ba
ti tina ile, feragatle itlecfi. riçten şeker ithaline lüzum hasıl 
cı Bu faaliyet tırtılm etrafım i. olmuştur. Bu sebeple yetmiş bin 
tek ve koza ile doldurması ve ton kadar şeker ithal edileceği 

1 
rini tamamlayarak kendini tahmin olunmaktadır. Senelik şe. 
un içinde hapsetmesine ve ker ihtiyacımız 105 - 110 bin ton 
yet kendini feda ebnesine arasındadır. Bu seneki teker mah. 

Okuyucu mektupları 

Bak1rköy'de sivrisinekler 
karabulut halinde 

BakırköylU bir okuyucumuz ~u mektubu gönderdi: 
Gecenin saat on birinden sabahın saat dördüne kadar ya_ 

takta etrafımı saran yüzlerce haşarat ile mücadele edip, boşlu
ğa salladığım yumruk ve tokatlarla guramı buramı çürüttükten 
sonra deli gibi yataktan fırlayarak muhterem gazetenize şu 
mektubu yazmağa karar verdim .. Bakırköyde sh.Tisinek yok 
diyorlar .. Kim demiş! Beni böyle yan deli bir hale sokan işte bu 
sivrisinekler .. 

Birkaç sene evvel sıtma mücadele cemiyeti Bakırköyde 
yaptığı tetkikte sivrisinek bulunmadığını görmüş, o tarihtenbe
ri de Bakırköy bu hususta tamamen ihmal olunmuş .. 

Halbuki Bakırköy bugün sivrisinek yat:ı.ğıdır. Nasıl ol
masın ki, kasabanın iki tarafında Veliefendi ve Ayamama dere
leri, bu derelerin kenarlarında da büyük su birikintileri ve ba
taklıklar var! Sonra kasabanın dört bir tarafı bostanlarla kap. 
lıdır! Hatt! kasabanın tam ortasında fevkalade bilyilk bir bos. 
tan da mevcuttur! Üstelik mahalle aralarında sayısız ahırlar! 
Bundan maada kasabanın çöpleri de liemen kasabanın dışında
ki çukurlara dökillUyor. 

Siz takdir edin: Bu şerait içinde .aivrisinek olmaz mı? 
Sıtma Mücadele Cemiyetinin verdiği beyaz kağıt acaba 

mahşere kadar mı muteberdir. 
Eğer mes'ul bir zat çıkar da bu şikô.yetimi yalanlamak is

terse, ke~dilerine şimdiden bir teklüim var .. Bir akşam evime 
şeref versinler, muhterem misafirim olsunlar .. O zaman bana 
hak verirler! Bu şekilde de masa başında verilen hüküm ile 
mahallinde yapılan tetkikler arasındaki fark meydana çıkmış 
olur. 

Mahkemelerde: 

Metres yaşa
manın sonu 

Bu yüzden yapılan bir 
kavgada 

Erkek mahke
meye verildi 

Milli Şef 
Tekirdağlılara iltifatt!l 

bulundular 
Tekirdağ, 1 ( A.A.) - Mar• 

mara sahiJlerinde Savarona •ılı 
bir gezinti yapmakta olan rei 
cumhur lnönü s:ıat 20 de Te 
kirdağma gelmiılerdir. lskeledt 
ba§ta korgeneral Salih Omur 
tak olduğu halde vali, tünı 
komutanı, belediye reisi, si 

ve askeri erkan ve memuri 
!lskeri kıtalar, mektepliler 

binlerce halk milli tefe k" 
tazimlerini izhar eylemi~lerrlir • 

Yaktın geç olması dolayısi 
'<araya r'kmryan milli şcfirrıİ 
~önderrlilc leri bir motörle $t 
'ler1> l Salih ile vali ve belediyt 

Beyazıtta bir fırında tezgah • 
tarlık yapan İsmail adında biri. 
si, yirmi sekiz ay kadar evvel 
Yegane adında bir genç kadını reisini yata aldnmışlar ve n~ 
evleneceğim diye oyahyarak lerine kabul eyliyerek kendile• 
kandırmış ve metres yaşamağa riyle bir saat kadar görüşmüf 
başlamıştır. lerdir. 

Fakat Safranbolulu olan la - Tekirdağlılar, şehri hattan 
mailin memleketinde kansı ve bata tenvir etmek ve bütün ge
çocukları vardır. Nihayet evvel- ce havai fi§ekler atmak sureti• ; 
ki akşam eve gelirken §imdiye le hüyük ,eflerinin bu gelişle • 
kadar sakladığı yilzü~r.U tak • rinden duyd•ıkları içten sevin• 
~ış, ~egAne de bunu. gorünce e- ci göstermişlerdir. 
vın lçınde kızılca bır kıyamet -----------~ 
kopmuştur. 

Yegane bunun ne olduğunu 

aorınuş, İsmail de artık evli ol -
duğunu zsttyloıni§tir. 

Bunun Ü7.erine Yegtlno yilzilğü 
çıkararak içindeki ismi okuma:k 

Kral Zogo 
Dün akşam şehrimiz

den aynldı 

~le kadar benzer. sulünlin ise 30 - 35 bin ton ara. 
.. Tırtıl vardır ki, feragatten sında olacağı kestiriliyor. Mütcba- ------------------------

su rorkar, soyıuzdur. KozuDH de- kiıi briçten temin edilecektir. 

istemiş, lsmail vermemi!!'. hid • fkl aydanberi ıehrimizde bulu: 
detlenıerek kadını dövm~e baş. nan Arnavut Kralı Zogo ve Kralı· 
lamıştır. çe Jeraldin, çocuğu tskender • 

İsmail hiddetini alamayınca iki kız karde§i ve 18 kiıiye varan 
bu sefer bıçağına sarılmış, fa • . • 1 b b d.. e 1aıt 

k~ , ve kendisi J.zlebek olarak ~ 
. fıtan fırlar. Koza mahvohnut- Mecidiyeköyünde yapı-
Y ur. Hatay insandan koza1an İ· lacak hastane 

lu de fan~iğe ka~~· Şehrimize gelen Sıhhat 
0

Vckile-
.c 13u fanilerden bin dün dev- ti mliatepn Asım, Mecıdiyekö

l reiıi olan Tayfur Sökmen- yUnde yeni yapılacak 400 yatak1ı 
r. Dün ekselimb, bugün sa. butahanenin yerini tetkik etmiş.. 

e T.ayfurdur. Dün devlet tir. Çok güzel bir manzaraya ma. 
· i idi. Bugün aadec:e vatan- lik olan bu arazi, eski sultanlar. 

ı:mıııutır.. dan Rept tarafından hastahane 
Onun kozumı yapan bir tır- inp.ır için beld:iiyeye terkedil
gibi feragatli faaliyeti bize mitti. 

edakirlığm bir '-fka c:inaine Hastahanenin planını yapacak t örnek olmaktadır. olan Fransız mütehassısı Volter 
e Büyük davalar için büyük diln ıehrimize gelmi§tir. Hastaha
~dekirlığı zevkle, teVkle kabul nenin ilerde 1000 yatağa ifrağı 
k~eyi bilmek!. Devlet reisi ol- dü§ünülmektedir. 
raaktama vatandq ohnanm ---o--

.. 1'uzmı gerç~kten ruhuna yer- Hidiv köşkü 
~rmek ancak ço~ ~ gör- Belediyece satın alınan Çubuk

ıit yarunıı seayeımı alev ludaki Hidiv köşkünün esaslı su. 
!CBllısmda halketmİ§ cemiyet- rette tamiri kararlaşmıştır. Bura. 

ıerin işidir. Hatay bayrağı bu sının bir otel haline ifrağı düşü. 
·yenin bir sembolüdür. nülmektcdir. Zira bu mevkiin ve 

Sadri ERTEM binanın ecnebi seyyahlar için çok 
cazip tarafları görülmektedir. 

Bir adam metre
sini vurdu 100 sayfahk bir 

abahatim yok, kimbilir m Ü d af aa name 
kim vurdu, diyor Çek sahtekarlığı davası 
k..,imde Cennetköşkil arka - b•f ·r 

oturan aşçı Kemal, evvelki ı ırı ıyor 
metresi Nazmiye Melahat i- Bir çek sahtekD.rlığınd.an do -

k vga etmiş, kadını bıçakla layı ağır c~za mahkem.esınde mu 
Unde ağır surette yarala _ hakeme edılen Tacettın adında 
tır. n biri~i, müdafaası sırasında, sık 
bah adliyeye getirilerek 4 ve l.DıCe yazılmış 100 sayfadan 

u sorgu hakimliğine teslim fazla mUdafaanamesini 3 saat 
ılen Kemal sorgusu sonunda mütemadiyen okumuş, fakat söz 

if edilmi;tir. ler~de müddeiumumi muavini 
s lu milddeiumumilikte ver _ Ferıduna hakarette bulu;ıduğun-

üadesir.de demiştir ki: dan, hakkında zabıt tutularak 
_Metresimi ben yaralama _ c~~ü~~hut mahkemesine ve -

. I" mbilir kim vurmuştur. rılmıştı. 
a s nunda kendisini kov _ Tacettinin 4 üncü asliye ceza 

fakat kabul et _ mahkemesiJ"r.leki bu muhakemesi 
de 'Son safhaya gelmiş, suçlu diln 

11;:.::;;:;:::.::====•===::..I müdaf aanamesini okumuştur. 

1 
L Tacettinin bu seferki müdafa-

Paz:ır :t'azartesi anamesi de 100 sayfadan fazlay-

~= 3 Temmuz dı. Saat 10 da malıkemeye alın _ 
14 c mnz re 1'1 Cemazll' mış, 2,5 saat mütemadiyen oku. 

!i9 hı7.ır duktan sonra: 
::::;;.c=== l - Müdafaamın ancak baş ta

rafını okuyabildim. Geriyanı 

milsvette halindedir. Müsaade e-
8 49 dllinıe bazırbyabilmem için du! !! ıııema bqka bir güne bırakılım, 

12 00 4rmıi1th". 

483 848 ••• 
12 t7 4 82 \218 
18 t8 R8ll 1818 
19411 1200 l9t 

il t.IJ 2 O'J "" 1 
111 08 U' 

2 ot Mahkeme bu dileği kabul et -
e 2lt mlf. muha.kemey baeka bJr ctıne _____________ .... bırakmJttu', 

Çocuk bahçeleri ve kampları 
faaliyete geçiyor 

Bu yıl alh ilk, üç orta okul bir 
de öğr~tmen kampı ile 14 çocuk 

bahçesi açılıyor 
1936 danberi lstanbulda açı - ! yatı okulunda ve diğerleri Kan -

lan talebe ve öğretmen kampları dillide biri kız biri de erkek ol -
ve çocuk bahçeleri tecrübe dev • mak üzere kurulacaktır. 
resini geçirerek bu yıldan itiba_ Öğretmenlerin kamp faaliyeti 
ren istikrar devresine girmiş bu altı tem.mur.dan itibaren başlıya
lunmaktadır. Şimdiye kadar el- cak ve 15 ağustosa kadar süre • 
de edilen neticeler ınemnuniyet cektir . 
verici mahiyette görüldüğünden ÇOCUK BAHÇELER! 
bu yıl 6 ilkokul çocuk kampı, üç Bütün yaz tatili devam etmek 
ortaokul kampı. bir öğretmenler üzere ayrıca, İstanbulun muhte · 
kampı ve 16 çocuk bahçesi açı- iif semtlerinde bahçeleri müsait 
lacaktır. olan okullarda çocuk bahçesi a -

Kamplara ayrıca köy okulla - çılmasına karar verilmi§, açıla -
rından fakir ve çalışkan 52 ta • cak semtler tesbit edilmiştir. Ha
lebe seçilerek gönderilecek, bu zırlanan proğrama göre İstanbul; 
ımretle köy çocuklarının kamplar 25, 3, 34, 13, 27, 36 ıncı okullar -
dan istifadeleri temin edilmiş o- da. 
lacaktır. Beyoğlu: 6 ıncı okulda. 

İlkokul kampları, 10 temmuz • Üsküdar: 19, 30 uncu okullar_ 
dan itibaren faaliyete geçecek, da. 
24 ağustos akşamı sona edecek - Kadıköy: 35 inci ilkokulda. 
tir. Kamplar, Kızıl~opra.k 49 un- Beşiktaş: 20 inci ilkokulda. 
cu okulda, Pendik birinci okul Büyükçekmecedc de yatı oku -
binasında, Yeşilköy ilkokul bina- lunda kurulacaktır. 
sında, Florya piajı üstünde ça - Bu bahçelere, gelecek ders yı -
dırlı kamp, Erenköy 38 inci o - lı okul çağma girecek çocuklarla, 
kulda (bu kampa bedence zayıf ilk okul talebesi ve bu yıl ilkokul 
olan çocuklar alınacaktır), ve dan mezun olacak talebeler ka -
Büyükçekmece yatı okulu bina • bul edilecektir. 
smdadır. Bahçeler sabahlan saat 8 - 11 

Orta okul kampları da, 27 tem ve öğleden sonra da 16 - 19 a 
muzdan 27 ağustosa kadar ol - kadar açık bulunacaktır. 
mak üzere bir ay devam edecek - Ücretsiz olan bu bah~lere bir 
tir. karın, sayılan evsaftaki bütün 
Kampların bıri Zincirlikuyu çocuklar alınabileceklerdir. 

Satie yolsuzluğunda 
yeni safhalar 

Maznunların dun evleri arandı 

• maıyetıy e era er un gec ı 
kat Yegane daha evvel davrana- rab 

ı k ı fl 1 ·lAh li d onda Romanya bandıralı Bcsa • 1 raıı:, ı ı ı o an sı <ı ı e n en k t 
• 1 K'. t hare e . kapmıştır. İsmail . daha fazla kız- ya vanurıy : os enccye 'l 

mış, yumrukla camları kırarak etmiştir. 
çıkıp gitmiştir. Hareketten evvel vali ve pcli• lr 

Yegln~'btn polise şikayeti ü • müdürüne ıcnıımı • .a. cıXrıfüğÜ t 
zerine yakalanan !sına.il, UçO.ncil misafirperverlik ve takayyüttell . 
sulh ceza-iiıalikemesiniie inulia - >derin bir memnuniyet ve minnet 
keme edilmi~: suçu sabit görille. duyduğunu ıöylemil ve bütün ef· 7 
rek 1 ay 4 gun hapse, 660 kuru§ radı aileli namına teker teker tt• 

para cezasına mahkftm edilerek şekkilr etmi§tir. 
hemen tevkif edilmi§tir. d ~ -r• 

imtihan teftişleri 
tamamlandı 

Sabık kral dün de yaz ı.ı ... 
gibi Romnyadan Lehistan, Leton· ~ 

Ya İsveç Norveç yeliyle Fransa· ~ , , k· • 
y

0

a ve oradan tngiltereye gidect l 
tır. ;>r 

Heyeti teftitiye reiai Sabık kralın aileıi Perapal~~:: /, 
ayrıldığı sırada kız kardeşlerın 

bugün lzrnire gidiyor 
. ~ . . . -· Prenıea Zcynebin arabası tramv•· 

Maarıf Vekaletının verdıgı e. ya çarpmışsa da kendisine bir JCY 
mir üzerine bir aydanberi lise ve olmamııtır. 
orta okulların ımtihanlarını tef- -----------
tiş eden umum müfettişler teftiş-
lerini tamamlamışlardır. Tedavüle çıkarılan 

Diln, teftL5 neticeleri etrafında paralar 
görüşmek fü:ere şehrimizde bulu- k. e 
nan teftiş hey::ti reisi Bay Ceva. Ankara, 1 (A.A.) - TUr ıy. 
dın başkanlığı altında bir toplan Cumhuriyet Merkez Bankasın 
tı yapılmıştır. Toplantıda her dan: 
miifcttiş yapmış olduğu teftişler Bankamızın 15 ikincile.jI'in 
1ıakkında izahat vermi~tir. 1937 tarihinden itibaren teda\Pil. e 
Taftiş heyeti reiei Cevat bu - le çıkarmağa başladığı yeni har' A •· 

:;ün lzmir okullarının vaziyeti et li banknotlardan ı temmuz 9'f 
rafında tetkikler yapmak Uz.ere ta .h. ır d .k. b uk ıı·rt • b .__. . rı ıne ~a ar; ı ı uç 
~ıre hareekt edecektir. lıklardan 7.alO.OOO. bet Ura~ .. 

VAKITa 
aıt>one 

olunuz 

lardan ·U.682.910, on liralrklal' • 
dan 28.18lU80, elll llralıklaJ'daO 
31.573.100, yüz liralıkıarda0 
30.753.900. bet ylla liral~ 
3.~.ooo. bin liralıldardaD 

----------- milyon 350.000 lira olmak Ull: ~ 
muavini SUnubi. mUddeiumuml ceman, yUz kırk altı milyon C 
muavinlerinden thaan, Sabri, Tur yUz ııekleD bet bin Uç yUz doklA' 
gut ve CelAI idare etmişlerdir. lira tedavUle çıkanlınıt ve ınu • 
Evlerde ve apartmanlarda ele 1 kabiJJnde eski harfli banknol•:.; 
;eçirilen evrak mühürlenerek dan aynı miktarda tcdavUldcn 
3orgu hakimliğinin emrine veriL dınlmııtır. 
miştir. -----------

Bunlar pazarteıf gUnU tetkik • • 
edilecektir. Usule göre, tetkikte Alman ııçıler 
ıılrkadar maznunlar da hazır bu. den ayrılıyor ~ 
lun~ktır. ; Londra. ı (A.A.) - ~erılr.( .f 

. Dıfer taraftan Sat!e ıirketi Standutd ıueteli, Alman hU~' 
bınumda ele geçirilen evrak U • metinin tn&ilterede hlsıaet~ll~ au 

Satle binaaı yolsuzluğu tahki - deredeki köşkünde, Tabir Kev - r.erinde tetkikler yapan vukuf bil Un Al kadınlır=" .. ' ıt 
katını idare eden 4 Uncil eorgu kep ve Malik Kevkebin Ayupa- :!hli itini bltlrmit bulunmakta - yapan t man teıııi"' 
hikimi Bay Sami gördüğil lüzum p.dakl evlerinde ve avukat Atıf m. Rapor puartM1 gtbıtl IOl'IU 1 Almanyaya danmclerinl 1ll 

Uzerine müddeiumumilik vasıta. Ödtll ile lamall la Canitfn de hlJdmliline verilecektir. çahpnalrtadır. 
sile maznunlardan bazıla.rmm hem evlerinde hem de yudwıe - 4 Unci IOl'IU blktml Bay 8&- Alman,a btlylk elçilill bil "' 
evlerinde arama yaptırmıttır. !erinde lnl olarak arama yapıl - mi dUn ..aıı da milnlwaran 8&- biri mulük se.termek ....,. ....... 

Evvelki gUn geç vakit aynı aa.. mıttır. tie iti ile meflUl olm111. J>lrgok ......,.. it strecek lda-' 
atte Yusuf Zip. Ölüfin BUyUk - Aramayı milddelumumilik bit plıit dlnlerntFJr. 11hlmt lllrl AwAtedlr• 
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~~seyahati intibaları: 3 ] Son Habe.rı-er r aymis nehriÜzerinde 
·~ Çemberlayn Halif aks'ın nutku Zorbalar çc:ğ 

~a, geçmişe ~i~n~·~!'~s ~=~=~r.:~:ı~E~:- rİasıl karşılandı Zo:~~:d~,::;~~i;i, ı.~ 
;reisı G ren\1iç K '.. . b' ittifak birkaç seneden fazla de. deki pazar günü akşamı Çember- p · .. nunsuzluğun, medeniyetsiz/ , kı olleJınm ır tmedi Hatta Osmanlı arıs, 1 (A.A.) - Butün ak. best bırakmıyacağı anlaşılmıştır. ca 1 'f d 'd' z h' 1. " 

e llin srnı bahriye müzesi vam e . . . layn İngiliz milletine hitaben rad. şam gazeteleri Lord Halifaks'm Ne için? Çünkü aylrdanberi tngil- J n ı ı al es~. ır .. e ır ı m:mln •• 
)edt e getiri•--. imparatorluğunun tamamıyetı- yo ile bir mesaj söyliyecektir. İn- k . ar, nası gunessız l··uy'uhl' ~ 

Llr İno;ı· unış, burada meş - . ··dafaa etmek idn gizli bir nut u ıle meşgul olmaktadır. tere şu veya bu ahvalde nasıl ha_ 1. k l d. ~ . l • ""' • 
ut·· ,., ıı · 

1
. 't nı mu :ı- giliz başvekilinin bu söyliyeceği "T . d' k' k nem ı çu ur ar a yetışırse z-.~ 

tnbir ha antıra ı NeJsona aı /muahede ile .Kıbrıs adası Jngil. emps,, gazetesı ıyor ı: 1 re ·et edeceğine dair biıtakım ta- b I d k w ' ·;· 
.e~l.fgar rn tırh var:.- lşte Tra- tereye teslim edilmiş olduğu :~t:~~.yük bir ehemmiyet veril- . B.u nutuk, Almanyaya mühim ahhütlere girişmiştir. Ve İngiltere k:na~iğ: a;~?un ~~~hg~~h~.<-
1.vılllı &ı'"dı'~. areb_ esm.de Nel.so- halde sonradan muahedenin bır ıhtar ve aynı zamanda Alman- taahhütlerini tutacaktır. Çünkü d'w' eni ıg1, ~ un •. c.ı> 

t1 ~ J gı lb u Çemberlayn hafta tatilini de yanın İngiliz siyaseti aleyhindeki ir.giltere 'bu tahhütlere vasıtaları ez ıgı yer erde lur:rler: . 
rı a lnıtfl.ln . e ıse, ışte omuz - tatbikatta bir tesiri görülmedi. Londra civarında, dostlarının hücumlarına şiddetli bir mukabele arttıi;"ı nisbette giri,.miştir. B. Hit- Z~r.ba, haks~zlı~~ ılk w'J-
v'ınan k ısabet ederek parça- M meselesi esnasında nezdinde geçirecektir. " messıh b 1 d - h h ar~iPla ... ce. et, işte Nelsonun ço- ısırKmm muharebesi sıra: teşkil etmektedir. İngiliz Hariciye lerin bunu nihayet bilmesi Iazım- . h' hu un ugu ıçın er cm. 
· ••, ışte N 1 antalo- sonra · -o- nazırı, totaliter devletlerden yapr- drr. gı ır akkın dav~cısı ela,· 

1
< 

1~·~·· Dikkat e~i~:un m':sunuz, j smda İng~ltere ile ~~ma~~ı im- İhtilaflar harple değil lan iftiraların yalan oldukları nis- Roma, ı (A.A.) _ Halifaks'ın me::d~na atılmış bır kahranrn 
sı talonu b k k sadır. paratorlugu arasın a munase. mantıkla halledilmelidir bl'tte Büyük Britanya milleti ara- nutku hakkında tefsirlerde bulu. degıldır. Kahraman bozuntu~ • 
-1·11ıtıd..... n l oyu çkio' Nı 1 on betler ne gibi aAmı'Jlerden dola. kahraman m"te ddı' · f l 1 

... . "•• anıyoruz , es d d'? N d d Londra, 1 (A.A.~ - Amele te- sındaki bağları daha ziyade sık- nan Gayda, ezcümle şöyle .demek- d '"ld' u re sı a "'n (. 
~e·1çük bo 1 b' d "' yı devam e eme ı · e en O- c:ekküllerini ve amele partisini kştırdığı hususuna nazan dikkati te-dir: egı ır. 

,.... y u ır a ammı,..,, 1 b' .. ld' k' ı ·ı )' v·· 1 1 l 1 . iye \.ıtenvj k Il .. d n sonra ayı ır gun ge ı ı ngı tere temsil eden ''Britis1ı National celbetmiştir. - Müzakerelere başlamak im- ucut nası sıs.,:ı. aştr.Z.:"l )'' 
c 0 eıın e '""' l d l · · k · · .. t k ·k J h · eıd1'Yrnis n~ h · .. · de Ruva- ..,sınan ı ev etının ta sımı u. Concil of Labour., Alman milleti- Filhakika bu suretledir ki, en- kansızlığı halihazırda tamamiylc a~ ım mı ro.p arın ucunr.•n"' 

. 1 h e rı uzenn • d F R ·ı . " - 1 d Je, vikto Albert ve Kral zerm e ransa, usya ı e ıttı- ne ve dünyadaki bütün işçilere hi- t~rnasyonal hava zehirletirmiş ve ve doğrudan doğruya ihata siya. ugr~:sa, cem .. ıyet er e s.~1 "'\ı 
. rya, f k . ? k J 1 b ··ş ,ıınci Corç doklarını gez?1eğe a ettı. taben bir beyanname neşrederek hakiki bir harp zihniyeti yaratı!- setinin tatbikinden ileri gelmekte- geçırır en, oy ece zor ı:.rm o-
t~ık. Fakat iskeleye gehp dt> Sonra tarihten öğreniyoruz milletler arasındaki ihtilafların mıştır. Binaenaleyh Lord Halifaks dir. yunduruğu altına girerler. 
!t gezdiren motöre bineceği. ld bir zamanlar Türkler Avru. harple değil, mantık ile halledil. b~ ift~ra da.lgasırun.~~":1amiyle ~a: iş birl~ğinin tamamiyle aksi o- Bir zorba, ilk boyunduruğu, 

ana: sırada haber verdiler ki, na milletlerindf'n ileride idi. mesi için ısrar eldilmesini istemiş- kus bır netıce verdıgını ve kendını lan bu sıyaset, maskesi altında şahıslardan önce memleket kıı-
g~ lhnis nehrinin sulan geri tep. Fatih Sultan Mehmet henüz tir. tehlik~; g~rcn milletlerin müda- ·saklandığı sulhun tamamiyle aley. nunlarma takar. Çünkü zorba. 
tı·f; yani denizdeki med ve ce- Avrupa milletfori top silahını --0- faa a~ımle~ın~ arttırdığını bihak- hindedir. Münihtenberi İngiliz - nm ilk dü.,mruu kanundur . 

. e • haline göre Taymis nehri. kullanmağı öğrenmezden ev- Yunanistana ~iddetli ktn so:lemışt.ır. Fransız siyaseti her türlü teşriki Keyfi kanun, sözü ferman, 
n 'I suları baz:tn denize doğru ve) bu ham VC\Sttastnl kendi elj yağmurlar yağdı Parıs • Soır gazetesi de şöyle mesai imkanlarını ortadan kaldır- öksürüğü buyrulı;: yapan bu tür-

ır, hazım da cereyanlar geri. le dökmüstü. lstanhulun surla- Atina, ı (A.A.) - Atiı;a Ajan. diyor: mı~tır. lü karanlık çağlan, yalnız de. 

il . hl · t' B'" Bu nutuktan sonra İngilterenin Ihata siyaseti ·daha ziyade bir be ) . h b' 
ıgelirmis. Biz Gı·envic kolle- rmı bu s' a a z:ıptetmış 1. oy. sı bildiriyor: . . • . . . re y en zamanına ma s·ıs ır 

· · I d O herkesi istediğini yapmakta ser. ıtılafgırızlık ve harp siyasetidir.,. k"'t""l"k I H 
giderken deniz normal şe. leyken nasıl o muş ~ sman- Hükumet Betoya ve Fiotid mın- o u u saymama ıyız. ayır, 

le deni;ıe doğru akarken şim lr imparatorluğu. gerı kalmış, takalarmda şiddetli yağmurlar B •k b • k gövde hastahklan, nasıl takvi. 
z- ~enizde med hali haşlamış vaktile ondan gerı olan .hu me~- üzerine tuğyan fetaketine uğra- üy Ü l r as l r na me tabi değilse, devirlere ayrı. 

~ğu için cereyanlar aksi is- leketler bu derecede ılerlemış- yanlar için seri yardım tedbirleri O Iamazsa zorbalar saltanatı da 
~l'rıete geliyormuş. Nehrin ti? .. .. .. almıştır. T d k k f öyledir. 

il
• ~il... ..k I k ı'skeleye Arkada~larla duşunuyoruz ve Başvekil Metaksasın emriyle am yirmi a İ a SÜ ren a"" et Yeter ki muhit, böyle bir 

r.ı. ••Un yu se ere .1. b b' · " li- ~r ~• . dalnaların aksi en büyük gen ık se e mı ce- ziraat, münakalat nazırları ziraat varlığa tahammül edecek hale 
'k g..,_mesı, ' '~ . d b l V k ::.:ı" •• • • • b . ., • • lf •• f tf' er. ı \.'"nete doğru kayna~ması halet,, afe~m e u uyor~. a. ban ası mu.uuru ve ıçtımaı asıret z m 1 rl a US e 1 gelsin. Zorba, hemen bir kö§e-

rı lllda • . kıa topun ıcadmdan henuz Av- umumi katibi, hasaratı görmek ve den kendini gösterir. 
a ı n ımış. . ah'll · memleketlerinden bir ço yardım tedbirleri kararlaştırmak İzmir, 1 (A.A.) - Dün ak- mak suretiyle canmr kurtarabil. Büyük savastan s:m:a, diin. 
'it ~llclranm Taymıs s ı en rupa be . lm d v b. -b. ıtiloınetre uzunluğundadır. ğunun ha . n o a ıgı ır za- üzere tuğyana maruz kalan yer. şam 18,40 da İzmir büyük bir miş, kot:a da bililıara kurtarll- ya derin bir sa;sıntı geçirdi. Hl'-

llltın "Ik lan dörtte manda Fatıh Sultan Mehmet !ere gitmişlerdir. kasırga geçirmiştir. İzmirlilerin mrşt~r. Karşıyaka?a Kenan adın- nüz içinde bulunduğumuz irin 
et ~ dok~arJ:.rç;~:d:ncü kısım kendi ileyle top dökecek ve bu Hükumet acele seyyar hastaha. hiç görmediklerini söyledikleri da bır genç de bır arkada.şmm bu sarsıntının belki büiün ntıl'r" 

sacl ''ll'kt n ve kırdan topla İstanbul surlarını yıka- neler, ldoktorlar ve ilaç göndermiş bu kasırga tam yirmi dakika san~almı kurtarmağa teşebbüs larmı, bütün tesirlerini bilmi-
~i.~ lt~tti:c~·yeş~ 1 nd:anın tabii cak bir, uyanıklık eseri göster- ve tahsisat vermiştir. sürmüş ve şehirde ciddi bir he- ~tmış ve bu esnada sol kol~ çıktı- yor, fakat yarın, her halde bu 
ıtU t{!lhkJ.er·'' h po burada topla. mişti. Fakat ondan üç yüz ıe- Mtinakalat ve muhaberat tekrar yccan doğurmuştur. gmdan memleket hastanesıne kal yeryüzü• mahşerinin yeni bir 
e rı n ı e 1 b Id .. . t. G k ·f k A b' toz .dırılmıştır. d . - .. -· . ~\t\ra l V'ktorya Alberl ne sonra stan u a onun ye. tcessus ctmış ır. ayet esı urşunı ır evır açtıgmı gorecegız. 
et 1'ra} ı{a. ! Cor<;' dokl~rı rinde oturan Türkler arasında bulutu bütün şehri çevreliycn "1 14 k d b' . l l 
f- 'l ak b~şıncı th malik- dökülmüş bir topu atmak usu- Almanyaya ısmarlanan dağları ve denizi kaplamıştır. Yunanistanda deniz ... 9 " e a ar ır msan ı ı::. 

r ır su sa ma . k. k lm Sokaklarda on metre ilerisini • l • f - ondan sonra bir insanlık tak-
e~ l ı .

1 
h dır Dün. lünü bilen bır ımse a amış~ bir vapurumuz daha ış erı aaliyetı · · 1 kt E ki · d ını rı tanı var . görmek kabil olmadığı gibi, ev- sımı yapı aca ır. s ve yenı 

l kapalı doklarm en mühim- b ! . d denize indirildi lerden de karşı evleri ve dam_ Atina, 1 (A.A.) - Skara- ruhla, ahlak arasındaki açıklık 
ıı sayıhr Corc V methalinin Eğer Ahdülmecıt. zamanın a Berlin, 1 (A.A.) - Bugün ları bile görmek mümkün ol- manga deniz tezgahlarının in. bunu gösteriyor. 
n- J ... ı v 8.00 ~ . l·-· 100 Reşit Paşalann, Alı Paşalann k' f l' h l d Z b l - f • s "le ''•Ugu genış ıgı , il'k h k ög-leden sonra Rostokda, Nep- mamıştır. ışa ı ame ıyatı araret e evam or a ıgm za en, nman .... ş 
a. ~--ı·v• 45 k'd d" gayretile açılan yen ı are e. k d' 1 . . . . it b ;:ı ıgı a em ır. . .. t1 . d t tün tezgahlarında yolcu ve eş- Fırtına şehirde bir hayli cam etme te ır. erının geçıcı pan ısına enzer . 

. k- 1 aYnıis nehrinin bir kısmı ti aynı sura e ybıneb evOam e - ya nakliyatına mahsus salon kırmış, kiremit uçurmuş ve ha- Yunan donanması er!~.:nı har- Şimşek çaktıktan sonra, orta-
1. İ b ] h ı· · · d' b nunla era er sınan- b' b hl d l k 1 k. · d b t k ırken stan u un a ıcını sey ı, u. . . ·u· t vapurunun denize indirilmesi tın sayılır tahribat yapmıştır. ıyesi u tezga ar a iki muh. ı nası es ısın en e er ara-

n 'tıanıam k mi.imkün olmu- lılık zihnıyetı yerme. mı ıyke töreni yapılmıştır. 2900 tonila. Kasırganın Karşıyakadaki tah - rip inşasını derpiş eylemekte. nrsa, bu zafer sanılan yalancı 
a . d de . . ·caplan vaktmde ta - - ld 1 d l l d k r· . 

n r, Zira şekil itibanle ara a vnnın ı . "r mille to1uk olan bu gemi, Türkiye-' ribatı daha büyük olmuştur. dir. Bunlardan ilki biiyük bir ya ız ar ö l:Ü ünce e ev ı ı-
;İik bir benzerlik var. Yalnız dir olunsaydı, ya~ı ~du k . t • nin sipariş ettiği dört geminin Kiremit ve camlardan başkü 'htimalle sene sonunda kızağa dareler, öyle çırçıplak bir hara-

Y 
ısin her tarafın a kuçu ı ti ı e rap k · cm' s sonuncusudur. bir dükkanın da vitrini tama. anaca tır. e a ını a rr ar. a- ~· d ·· "k · 'l A lamı hır ı are 515 e- k k b h ı· · l 1 

·· · · · d k ynaşaca aynı 
1 

ı.ık vapur kalabalığı ve sa- mı ıçın .e a Imadıklan an- -o-- men uçmuştur. Karşıyakaya --o- Eli hıçaklı bir sarlloşa uyma. 
etin demir ve çelik manza- mevcudıyetler .. 0 

1 tedbir İsviçrede iki Alman polis fırtınadan sonra on beş daki- Mehmet Spahonun mak için elimizden geleni ya. 
11 ·ı I l l k ona gore esas 1 

- k k d "dd ı· b' w H 1 · J . l.1 e Haliçten ayrı ıyor. aşı ara dı belki son felaket- mahkUm oldu a a ar şı et ı ır yagmur • • panz. atta acı söz erim, {Ü· 
J 1 d d'kk t l hn ay ve onu takiben de fındık bi.i- cenaze merasımı r· Je in' d 1 lrl l 

ltıa.nda en ziya e ı a e er a s ·ı bT di Zürih, 1 (A.A.) - Bir A- B 1 1 (AA) M h ur r ı uymamaz ı an ge -
1l>a11 ıı.ey 150 ton ağırlığı lerin önüne geçı e. 1 ır · t l yükliiğünde dolu yağmıştır. e grat, · · - 1 ~ -. diğimiz de olur. Fakat ayni a. 
• ~ "':t 1 d F k t o ınanlı ımpara or u • vusturyalı bangerin lsviçre ban w • met Spahonun cenaze merasımı d r d wl 1 1 e tnlede kaldıracak ku ret~ a a s F ltalya gi. kalan nezdinde yatırılmış pa- Dolu ve yaQTilurun cıvara d" .. -1 d B am em e yag ı paçavra ara 

•• o}İlll vinçtir. Her tarafta yüz- ğu İngiltere, ~ans;~ünde ~ut. da di.ismüs o1m~sr muhtemel- u~ og e e~ sonra Mosna. sa- evimize kundak solmıağa kal-
ıCe Vinçler hunun yanında ço- bi memleketlenn ~ ahkum rası olup olmadığı hakkında dir. H~va ~bu sabah açılmış ve ;ay ak·{açpı ~ıştı:. ·h~~Asıme kışırsa, artık sabır. akıl ve man. 
fit oy - 'b' k lıyor Ve laka parcalanınaga rn malumat almağa çalışmış bu- biraz serinlemiştir. oakş~e ıh' vekt ·ovıçh, 1 u umbe.t tık bir siper değil, bir tehlike 

·ı:ı ~ uncagı gı 1 a ' .. .
11

. l ~d n mürekkep bir mo- lunan iki Alman mali taharri er anr, ırço me us ar ve ır ol 
h. ltıa Yak1aşmca insanın go- mı _ıyet.~r .. e d"k e Türkler ile memuru, Isviçre arazisi dahi- Nüfusca zayiat yok kac bin kisilik bir kalabalık iş- uzr. b b d d 

· e 'Eyfe) kulesi kadar aza- zayık gorun u ç d · A 1. d .. 1 l"k d 1. ~ . ·k . ·. or anın ma u u zo:- ur. 
f ı-. • d l ti arasın a samımı ın e vergı ı e a a a ar ma ı İzmir, ı (A.A.) - Dünkü ka _ tırn etmıştır. Ya1n t Eh 
9 ı. ' görünüyor. Bu vinçml e. bu eve er t · ·ne maddeten casusluk suçu ile, mahkeme ta- sırga nüfus zayiatına sebep ol - Bu münasebetle birkac hatip hm ız e o~a ani ar. k b.nedyapn-

t ttniyetini anlatmak için s- bir anlaşma edsısı rafından bı'r ay ve altı l1afta ' y ln d · b d b k"l .. ' m c ur 0 ursa ız e on:.:ı • ı:ı 1 ·· k" Janıaz ı ~ mamıştır. a .ız o esna a denız ve u meyan a aşve ı soz k il 
\ol limanında mevcut uç, iın an ~ ' .. harp ne- hapse ve on sene müddetle Is- k ~~ 1 - 't b' k t ·ı .. ı· k S h [ · ·ı· u anırız . • ~ Vincin b" "gwü ile dört Bu itıbarla umu~ı 

1 
omul.<l.n ıgrna aı ır o rn. ı e soy ıyere pa onım ey12 ı o. 1-1 ki S"h GEZGİN 

~l en uyu d O ) ımparator u- viçrede ikametten mahrumiye - denizde bulunan komutanlık er - lan siyasi hayatında viicuda ge a {I u a 
• .. ı.tk bir sikleti kaldırmak ticesin e _ sman ~· d.ı tari- te mahkum edilmiştir. başlarından Şemsi denize atla - tirdiği eserlerden bahsetmiştir. 
~~~ün olmadığou dü§ünme){ ğ~unh dalg~şg-:°1bi/:a:aruri aki-

~tr. hın azır a 
~ b 'bi görüyoruz. 

3 
1 "Ynıis nehri üzerinde et gı f tten bilhassa Bal-

~h.... gezerken iki taraftaki Meşrub_ıyde n ;onra lttihat ve 
·•ıır ' k har ın e . l . \re çelilc binaların tem- anakk. h"kfuneti lngıltere ve 

ç llltı... . .. Ter ı u d k 
~tı gı servet ve ha§metı goz- "l bir ittifak ak etme 
ı~ ıeçirirken zihnimize gelen ~~ansa; e -raşmıştır. Fakat bu 
eıLl srnanlı imparatorluğunun ıçın ço .. lug. hiçbiri muvaffak 
~l .,ı_. K d' teşebbus erın b' · ~tıcı· «!{lbeti oluyor. en 1 B nun sebe mı ar-

Dgll llb.ize "Acaba bir İngiliz olm~~ş.tır .• b~ Osmanh devle. 
l.liu il . zettıgıınız gı ı . d k 

»tll.l'" e Osmanlı ımpara- . . kendi bünyesın e arama 
•az~ kurmak mümkün ola.. ~nın 
O ltltydı? d' lazımdır. 

slh~ ·,, ıyoruz. 
• •• 

(Dcvam1 yarın) 

lngilixe "Lidır,. gazetesi "hıı-1 
susi,, kaydiyle aşağıki havadis • 
Zeri vermektedir: 

J APONYANIN, tn,giltere a
leyhinde olarak ilk defa 

HUSU Si 
Havadisler 

Tiyençinden harekete geçmesi - • TALYAN ordu kumandam 
nin sebebi, o limanda Amerika 1 Maraşal Badoglio, Ama • 
rnenafiinin az olmasıdır. Japon - vutluğa, yalnız o memleketin te
ya, hala, Amerikayı incitmemek kamülü yolunda görüşmelerde 

arzusundadır. bulunmak maksadile değil, 40.000 
* •· • kişilik askeri kuvvetin şimali 

ltı:ı~~~.h imparatorluğu bir 
e lll .?tız sene evvel İngiltere 
tifaJt:~efikti. Bir zaman ?u 
• 111~1 ransa da iltihak etmış
ıuhat~b:t; \re Fransa Kırım 
ttor)l.l.. sınde Osmanlı impa • 
1ısyaı~un istildal;ni Çarhl< 
ıada 'b ~ karşı silahla müda-

A LMANYANIN Finlandiya Arnavutluğu teskin hususunda 
- • ralıklar ile dostane münasebet i - bazı müşkülata tesadüf ettikleri 

Y enı oı;,,~:ronla) _ Ma • lerletmesinin sebebi, şöyle izah için giLmiştir. 

1?' a!~atl.l lll~uştu. 

.Ankar~· 1. ( f kltk para buh - edilmektedir: Bellibaşlı bazı Na. *** 
liye Vekaletı. ue; vermemek için ziler Finlandiyanm elinde bulu -

1
• TALYAN ve Alman deniz 

ranroa sebebıy kartmağa ka - nan Adland adalarının Almanlar mimarları, Okyanuslar:ı 
bronz on ?a~a!Jk çı 

011 
paralığın tarafından işgalini lüzumlu gö - açılacak yeni bir nevi denizaltı 

rar yerm1ştır .. Bu. Jup Darpha· rüyorlar. Böylece İngilterenin . gemisinin planını çizmekle meş
c:ekli tesbit edılmış_ 0 baı:;lıyacak. Rusya ile olan deniz yolunu kes· ı guldürler. Bu denizaltı gemileı i 
,. b sma cra • ~ l ne yakn~da a 0 mek kabil olacaktır. İtalyada yapılacaktır. 

n1>&l'ıj\f:,.,, ) rı~ılti!re ile O"'m~tılı .,,t n" 
ı:ıu tı.ırasr.'l">daki ~m tır. 

Basın Birliği 
kongresi 

• TA LY A ayru 7..amanda ls -
1 panyadan daha fazla silah 10 temmuzda tc::\ ... _r:- ...... k 

siparişi almak üzere hususi bir Ankara, ı (Telefonla) _ na 
ticaret anlaşması yapmaktadır. sm Birliği kongresi temınt• ı n 

* * * 10 uncu pazartesi günü saat on-
• ?\GlLTEREN!N bundan da Dahiliye Vekili Faik Özlr:ı • 
J sonraki baş\'ekilinin şim - ğın bir nuikilc Dahiliye Vckfı -

diki hariciye nazm Lord Hali • leti koofcrans salonunda aeıla -
fax olncağr rivayet edilmektedir. cakttr. .-

* * ,.. Dahiliye Vekaletinde hazırlık 

T E:V1MUZUN sekizinde Brük !arla m~t:g.u~ olan komisyon kon. 
selde açılacak olan "ikinci greyc ıştırak edecek az~l. ı m 

beynelmilel tayyare sergisi,, nin kimlerden ibaret bulunac"':) ı 
büyük bir kısmını İngiliz tayy:ı· tesbit etmektedir . 

releri işg~.ı .~deceklir. Bu~1lar a - Kongreye vilayet resmi g .. _ 
rasında gorulecek olan çıfte mo· leleri dahil ı k .. " ·· _ t" r· v· k o mama uzcr~ cıı 
or u ıc ers Wel.lingto_n bom . ğcr hususi gazeteler sahip ,.e ıı,.. 
bardıman tayyarcsı, sakın hava- riyat müdiirlerinden miirekl 
da harp malzemesi yüklü olduğu yüt elli aza iştirak e~ecel-1 rc!•r 
halde 32·10. mil bilatcvakkuf se • Kongre, 3 _ 4 gün -kad;r c! _ 
yahat edebılmektedir. vam edecektir. 
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Bugün~ü ~ 
Halise/er ve şalııslar .. - .... . 

hak kanda faydah malumat 

Amerikan bayra
ğında 49 nez qıldız 

Vang Lung kapıcının kendisini 
içeriye almasını bekliyerek: 

- Bir §ey değil, öte beridir!. 
dedi. 

Fakat kapıcı kıauldamadı. Ni
hayet Vang Lung endiıe ile sor-

A vrupa. gazetelerinden aldığı.! ihraç etti. du : 
mız haberler Amerika Birle§tk Aynca, Alaska her sene bir bu· _ Yalnız mı gireyim? .. 
Devletleri bayrağının yakında cuk milyon frank kıymetinde ge- Kapıcı korkudan sıçramıı gibi 
kırk dokuzuncu yıldızı alacağı bil yik konservası, doksan milyon yaptı: 
dirilmektedir. frank kıymetinde mavi tilki, 0 - - ihtiyar efendi seni öldürür!. 

4 temmuz 1776 senesinde A- tuz milyon frank kıymetinde eli· Dedi. Sonra Vang Lung'ı.ın çok 
merika istiklilini ilin ettiği za- ğer kUrkler ve bir milyar kıyme· toy olduğunu görünce de: 
man bayrağında on Uç yıldız var. tinde balık konservesi ihraç ede- _ Bir küçük gümü§ iyi bir a-
dı. bilmektedir. Bu rakamlar Sevar- nah tardır!.. diye gülümsedi_ 

Amerikalılar Landakuechtsler dın feda ettiği paranın ne kadar Vang Lung nihayet a.damın ken 
ile mtlcadele ederek muvaffak ol· mahalline masruf olduğunu çok diıinden para istediğini anlayabil-
muşlar ve bugün en ileri bir me- gUzel isbat etmektedir. di. Yalvarfdı: 
deniyet gösteren memleketlerin Umumiyetle Alaskanın ikame- B fak •. - en ınm .• 
lstiklAJini kazanlDJ§lardi. Ameri- ti fmkinsız bir yer olduğu tasa\· Kapıcı: 
ka Birlqik Devleti o zaman on vur olunur. Tabii memleketin bU - Kuga~ında bakalım neler 
Uç kUçUk hUldimetten mUtqekkil yUk bir kısmı.~uz mmtakasında· var? .. Dedi. 
di •.• Bayrağında tam on ÜÇ Y'L dır değil mi? ~te, en büyük hata Vang Lun&'un gayet derin bir 
dız vardı. budur. Alaskanın iç taraflannda saflıkla, sepeti taşların üzerine 

Amerika. fstlklAllnln Uzerinden sıfırın altında 40, 50 dereceye ka koyup, entarisini kaldırarak kup
blr buçuk asır geçmi3 oluyor. O dar soğuk olan yeder her ne ka· ğmdan küçücük kese:·i çıkardığı· 
tarihtenberi bir çok kUçUk birlik· dar var ise de sahillerde olduk~a nı ve ahı verişten geri 1lll1an pa· 
ler İngiliz ve Fransız mUstemle- mütedil bir iklime tesadüf olu· rasını avucuna boca ettiğini gö

kesl olmaktan kurtularak ve ayni nur. rünce smttı. Delikanlının bir gil
hllkQmlere uyarak ~irleşik Dev- Alaska sahillerlnl Japonyadan müş .sikkesi ile 14 bakır mangırı 
Jetlere iltihak etmişler, her Birlt· gelen ve Japonlann Kuro.Sivo kalmıştı. 
ltn iltihakını Amerikan bayrağı. (siyah cereyan) tabir ettikleri Kapıcı istifini bozmadan: 

na bir yıldız lllve etmiştir. ~cabektsu cerUteedily~nıb' ı~klit~akta ve - Gümüt eikkeyi alacağun. 
Son olarak on dokuzuncu as- nıs en m ır ı m yarat· . • 

nn nfhayethıde Amerika Birl~ik maktadır. Atlantik Okyanosunda 1 Dedı ve daha Vang Lwıı ıtira~ 
Devletleri bayrağı 48 inci yıldızı Golf ·Stream ne iee, büyük Okya- etmele me~an bulmadan gümU!u 

kazan tarihte beri 
nosta da Kuro-Sivo odur. kolunun yenıne kaydırdı ve kapı· 

m DUi ve o n ay- ıd • · • di ilk' k 1 • n1 tekli muhafaza etmJ§ tdJ. Bu AmerlkaWar, Alukanın fede. an ıçerıye ~ ve Y se. ses e. 
pkilde bir bu uk uırd Am rl- rasyona girmesine memnun ola- - Damat f.. Damat r.. diye ba· 
bn fed~una otma betJ d:v. caklardır. ÇUnkU, Alaaka yalnız· prarak yürüme~e koyuldu. . 
Jet iltihak etmft ol rdu. ca iktısadi bakımdan değil, askeri Vang Lung, b~raz evvel. olan bı-

BugUn Anı~ b a... balamdan da büyük bir ehemmi· tenden dolayı hıddetlenmıı olma-
~" ... tA.- '"--..... makayra,~,:ın yeti haizdir... ama ve adamın böyle banıır ban-
- uııcu J1.Aü14 AAMW IUiÇrc ,__ k ıd·-· . bild. 
old ğun iır u.ğırara ge ıgını ırme· 

u u öfrettiyoruz. Alaska, Amerikanın mUdafaa. . d d ıı:. k ku ~ aa-.. ,. _._ ... 11 • aın en o,.an or suna ra6 ... en, 
~ Amerlka.ıım, gauuu&·gar- sını tescil ve takvıye edecek stra h ili aki tmekt ba·~ 

... ı.x ...... : .. d bul . er ı t p e e1'l ,..a yapa-
"' ·~ e unan .Ataskanın tejik bit mevlde maliktır. cak bi 1 dığı arfdu 
da ~da Amerikan Blrlelik Mlllt MUda.faa bakımından, A- ..!~ ~Y1 ° ma ..._,__ m_f "'"ve 
De:r~tleri federasyonuna dahil merikan harbiye vekili uzun za- ıepel =,_~~~- ~~· a ~"~ so una &HllUIMIUtln a\UUlllll r..-uı. 

olacağı öğrenilmektedir. mandanberi Alaska)'i milstemle- d il •. d .. 

Bu teki~ bundan böyle Ame- kele§tirmeğe bakmaktadır. ~JyU~ b~~ ailenin nbte ille defa 
rib Blrlqik Devletleri bayrağı Ameribn Birlefik Devletleri- k t ıJ- 1 ~e dız1ı . a.J>a a masma ra6~en, sonra arı 
.. yıl olacaktır. nın plim anKad& boyunca muaz. ld ğ l\,.,tı la __ .._....ı k . . . ne o u unu ·~ r Ycu•urv• .. u. 
·• ~rika anB' 

1
ne.kdefDevil, 

1
para

1 
.He zati m bır otomobil yolu mşa .etmek Batı önde, yüzil yanarak &ıiinden 

AUle n ır eşı et ennc r. ÇUnkU Atlantlk yolu ıle ge- .d d '-'"- -~ı • ki 
ı...& • • gı en a amm aua~eyen -nı u· 
..._~ktadır. 1868 ıenesınde lenlenn Alaskaya gidebilmeleri i yup ve her taraftan kahkaha çın· 
Amerikan Devlet mUsteşan Sc- çln ya uzun bir vapur seyahatine layışları işiterek avlulardan geçti. 
vard, Alask~yı 7.200:000 dolara veyah.udda çok bahalı bir hava sc Adeta yilzlerce avludan geçmif 
1&tın alDUI ıdl. Amenkalılar Se. ya.hatine katlanmalan lcab et- .b. nd.. b·r sırada kapıcı bir-
n.rdın b harek ti i öv d1kl ktedi gı ı sa ıgı ı 

u . e n gren eri me r. den sustu ve onu küçük bir bek-
uman kendisini tenldd ettl1er: Halbuki otomobil yolu yapıldı- 1 od ·- •ttt Adaı:ı daha içe-
Uft.1- 11L1 ,___ v • • b kada v tak..:1:...3 b . . eme a ...... a l 
· oll' .ıu aıu- yıgını ıçm u r gı \llnle u mUşkil ortadan kal il i.d·p biran sonra ldönünce-
para feda edilir ml ?" dediler. kacak ve Alaska gittikçe kalaba· r ekredg 

1 
' d bekled· . ye a ar ora a ı. 

Fakat, tarihtenberi hldlsat daf lıklaşacak ve diğer Amerika 
ma Vevardın hareketini haklı memleketleri gibi medeniyetin en bayrağa bir yıldız daha ilave edil 
pterdi. Filh•lrika IOD kırk sene yüksek derecesine kavuşacaktır. mesine vesile olacak ve Birleşik 
sarfında Alaaka altı milyarlık al- Bu §ekilde, Alaskanın da kırk se HükUıneUer için ihmal edilmez 
tın, tlç milyarlık gUmUş ve bakın kiz yıldızlı bayrak altına girmesi, bir kazanç olacaktır. 

*························ 
Vazan 1 

938 N~:;:t~~~kk:anan 1 
Çeviren 

lbrahim Hoyi 

*····················· 
4 .................... ,,, 

- İhtiyar hanım, huzura çık- 1 buğun bapnı tutan elinin cildi, bir 
manı istiyor, dedi. heykelin üzerindeki yaldız kadar, 

Vang Lung ileriye doğru bir a. 
dım attr. Kapıcı nefretle bağıra
rak onu tuttu: 

- Yahu!.. Büyük bir hanımın 
huzuruna bir sepet, içinde domuz 
ve (bean - curd) bulunan bir :se
petle çıkılmaz. Hanımın önünde 
nasıl eğilecebin böyle •• 

Dedi. 
Vang Lung heyecanla cevap 

verdi: 
- Doğru! .. Doğrul .•• 
Yine de içinden bir§Cyler çalı· 

nır korkusiyle sepeti yere bıraka· 
mıyordu. Hiç kimaenin böyle ya· 
nm kilo domuz, bir ,arça ete ve 
bir balığa tamah etmiyeceğine ak
lı yatmıyordu. 

Kapıcı, onun korkusunu anladı 
ve hiddetle bağırdı: 

- Böyle bir evde biz bunları 
köpeklere yediririz! .. ıdedi ve se
peti yakaladığı gibi kapınm arka
sına attı ve Vang 1-nıt'u önü ııra 
itmefe bafladı. 

Tavan lan zarif, itlemeli destek
lerle payandlanmıı dar ve uzun 
avludan aşağıya indiler. Oradan 
da Vang Lunı'un ömründe asl! 
ıörmediği bir salona girldiler. 
Kendi evi &ibi on tanesini bir ara
ya getirseler, bu salona koysalar, 
bana mııın demez, içinde kaybo
lurlardı. O kadar büyüktü. Tava· 
nı o kadar yüksekti. 
Oymalı ve boyalı uzun tavanlık 

tahtalarını seyretmek için hayret
le ba§ıru kaldırınca, ayağı kapının 
yüksek eıifine talu1ch, dUfet« i
ken kendisini kolundan tutan ka
pıcı, yine bağn:ldı: 

- ihtiyar hanımın da önünde 
böyle yere yuvarlanacak kadar 
namk olursun delil mi? 

Derin bir mahcubiyetle kendisi
ni toplayan Vang Lung ileriye 
baktı ve odanın ortasında ve taht 
gibi yüksek bir koltuğa oturmu§, 
ince, nahif vücudü, parla.le inciler
le bezenmi§ güzel renkli ipekli ile 
örtülü çok yaılı bir kadın gördü. 
Yanındaki alçak rahlede ide küçük 
lambasının üstünde tütmekte otan 
bir afyon çubuğu duruyordu. 
Kadın ona ince ve bumburu§Uk 

yüzünün içine, maymun gözler: 
gibi batmı§ olan küçük, keskin iş. 
leyici siyah gözleriyle baktı. Çu-

yumuıak yumuıak el kemiklerini 
sarıyordu. Vang Lung diz üstü 
çöktü ve başını çini ıdöşeli yere 
değdirdi. 

İhtiyar ka.dın kapıcıya sertçe 
seslendi: 

- Kaldır onu.. Bu riyakitlığa 
hiç de lüzum yok .. Kadın için mi 
gelmiş? .. 

Kapıcı cevap verdi: 
- Evet ey kadim!.. 
ihtiyar kadın 1t<>rdu: 
- Neye kC11diai söylemiyor, ko· 

nuşmuyor? .. 
Kapıcı, beninin kıllarını bura

rak: 
- Çilnlcü dedi, bir aptaldır da, 

onun için ey kadim! .. 
Bu ıözler, Vang Lung'u kızdır

dı. Ve kapı "--a hiddetle bakarak: 
- Ben sadece basit, kaba bir 

insarum büyük ve kadim hanı· 

mım!.. B()yle bir huzurlda ne gibi 
sözler söylenecektir bilemem •. 

Dedi. 
llıtty- ~n dikkat ve bütün 

ciddiyetiyle ona \,aktı, ve unl:i 
bir ıey söyliyecek oldu .. "Fakat bir 
esirin ha.zırlamakta olduiu çubu
ğu tutan eli, çubuğun bapııı kav. 
radı, ve lahzada idelikanlıyı unut
muı göründü. Eğildi ve bir müd· 
det afyon çubuiunu oburcasına 
emdi, içti ve gözlerindeki keıkin
lik kayboldu, yerine de bir unut. 
ma perdesi gerildi. Vang Lung, 
k~nın gözleri ona tesadüfen ili. 
§İnceye kadar bekledi. 

lhtiY*r tdfdtn int bir tehevvir. 
le sordu: 

- Bu adamın burada iti ne? 
Sanki her ıeyi unutmuş gibi i

di. Kapıcının yüzünde en ufak bir 
kımıldama bile yoktu. Ağ%tllı bile 
asmadı adam. 

Vang Lung engin bir hayretle: 

- Büyük Hanım.. Kadını bek

liyorum! .. kiedi. 
ihtiyar kadın: 
- Kadın mı?. Hangi kadını .. 

diye söylenmeğe ba§ladı ki, yanın
da bulunan esir kız eğildi, ona bir 
ıeyler fısıldadı ve kadın kendisini ı 
topladı: 

- Hal.. Evet.. Unutmuıum .. 
- kilçük bir it -. O.lan ismiride-
ki esir için gelmittin.. Onu bir 
çiftçi ile evlendirmeği vaadettiği. 

• VAKiT 
ABONE l'AHll-"ESl 

Memleket 
trlnde 

Aylık 9!; 

3 aylak 2GO 

il aylık 17~ 

1 yıllık 900 

farıfedeo Halkan 

lçlo ayda otuz kuruı 
Posta birlıQıne girmeyen yeri 
ayda yetmış beşer kuruı ıa 

medılir. 

Abone kayJını bildiren 
tup Ye telgraf Ocretlnl, a 
parasının posta nya banka 
yollama iicretınl idare lıeodf 
ıerıoe alır. 

Tarklgenln her poata merkezi 

VAK/Ta abone l/fUılır. 

Adres değı~tirme licreU 

2~ L.uruştur. 

ILA.N (JCRETLERl 

Ticaret llAolannın aan 
salın sondan itibaren ilAn 
falarında 40; iç sayfalarda 
kuruş; dördnncD sayfada 
ikinci ve ilçüncüde 2; birin 
4; ba~lık yanı kesmece !') ll 
dır. 

Bflytık. çok dnamlı. kti 
renkli illn verenlere ayn • 
indirmeler yapılır. Resmt ili 
rın santim • satın 30 kuruşt 

TlCARl MAHh'ETI'E OLMI\' 
KOCOK iLANLAR 

Bir defa 30, ikl de[aşı ~. 
defasa 65, dört defası 75 n 

defası 100 kuru,tur. Oç • 
iJAn verenlerin bir defası b 
vadır. Dört satırı aeçen i!Anla 
fnı.la satırları beı kuruştan 

sap edilir. 
Hizmet kuponu 11tUrtnl 

Hçük ildn tarlfed uü:d• 
indirilir. evj 

Vakıt hem dotrudan dolrd di 
ya kendi idare yerinde. hem 
kara caddesinde \'akıt Yll 
altında KEMALEDDiN tR 
lllıı Bürosu eliyle iltın ka 
eder. (Büronun telefonu: !Ol 

• 
BUGON 

1-KADINLAR 
HAPiSHANESi 

VlVIANE ROMAN 
2 - CöRONMEYEN 

HAYDUTLAR 
CHESTER MORRIS -

BRUCE CAD'-ıtJtıM 
3 - En yeni METRO 

JURNAL. 
Bugün 11 ve 1 de tenzil 

matineler 
Yaz tarifeleri: 20, 25, 30 

ırıizi hatırlıyorum. O çiftçi 
misin? .. 

- Böyle yapmak isteseniz bile, ne 
diyebilirdiniz? Köye gitmiyeceğinizi 

ıöylediğimi mi? Ne çıkardı bunl:ian? .• 
Adam siz de kim buna metelik verirdi? 
Zaten gitmese idiniz, hiç bir §CY olacak 
değil. O takdirde, sizin bu ite razı ol
madığınızı anlayacak ve çekinccektL-n. 
Fakat gidişiniz, benimle birlik olduğu
nuzu ve ıüç bin rubleye ldair kimseye hiç 
bir ıey söylerniyeceğinizi anlatmı~tı. 

Evet susacaktınız. Çünkü eğer siz söy
lerseniz, benim de dilim çözülecek, ha
kimlere hepsini bildirecektim. 

Dedi. - Nerede? .. Nerede? 

Karamazof Kard~şİer 
Yazan: Dostoyavski 

- O vakıt da. ben, yine zarar etmi1 
olmryacalrtmı. Parayı belki almaz, bel· 
ki de alır ve Dimitrinln götürdüğünü 

söyler,dim. 
- Dur biraz, zihnim karııtı, pek an

layamıyorum. Cinayeti Dimitri işledi, 
sen yalnız parayı mı çaldın? 

- Hayır, onun bu iıte hiç bir al&kası 
)'Ok ... Yazık ki, katil o değil. Size: ''O
ldur 1,, diyebilirdim. Ama, yalan söyle· 
mek istemiyorum .. Çünkü bütün inki
nnuı, anlamamazlıktan gelmenize, bil· 
tün ıuçu bana atmağa çalIJrnanıza rağ. 
men sizinle beraber, ikimiz öldürdük 
Fiyodor Pavloviçi. Hattl birinci dere· 
cede kabahatli sizıiniz. 

Size cinayet olacağmı evvelden hll>~r 
vermittim. Beni bu işe memur ederek 
gittiniz. Her ne kadar öldüren ben iaem 
de asıl katil yUıe aininiz. 

lvan, onu sonuna kadar 16yletip hiç 
IÖdlnU kesmemek huauundald kararı
m unutuı 

- Nud btll? .. Ndden ben ı1enlnlt 
birJJtte dna~t ortap oluyormuıumP 

Diye atıldı. Madem ki, sen babamı öl
dilrmeğe karar vermiıtin, benim rızama 
neden lUzum gördün? Anlamıyorum, 

benim ortaklığımı, hep ıu ''Çermançi
ya,, ya gidiıten çıkanyorsım. Gidişimi 
hangi aeb:ple bir "rıza., saydm? Bu 
noktayı nasıl izah edebileceksin baka· 
yım? .. 

- Şunun için iıte: Eğer zabıta ve 
adliye ağabeyJniz Dimitri Fiyo.doroviç 
yerine tutup benden şüphelenerek, hap
se ahalardı, şu üç bin ruble y~:ınden 
mesele çıkannazdınız. Dahaıı var, be
nim sayemde büyük bir mirasa konun
ca bütün ömrümce bana bakar, refaha 
kavuıl•ıllunur. tUnlrii pyet babanızı, 
Ağrefena Atekaandrovna ile evlenmeğe 
bıraksa idim, ıizler zırnık bile alamıya
caktımz. 

Inn, elitlerini kısdarak: 
- Ah, demek beni bütiln 6mrüımce 

bu ipence ile lavrar..dınnak istiyordun 
ha?- Ya Çennançiyaya citmesem, u:ıi 
ele vene idim? 

Diye bafınh. 

O vakıt sizin beni bu iıe teıvik etti. 
ğinizi fakat reddettiğimi de söyliyebi
lirdim. Bu yolda vereceğim bir ifadeyi, 
siz inkar etseniz de iftira ettiğimi mey
dana çıkaramazdınız. Elinizlde hiç bir 
delil yoktu. 

Halbuki ben, lıbanızın izdivaç niye. 
tini, Agrafenanın acarlığını, bu birle}
medeki mali tehlikeyi ileri sürerek, sizi 
büyük ve ağır şüpheler altında bıraka
bilirdim. Sizi yeminle temin ederim, ki 
buna herkes inanacaktı. 

- Demek ben, bu kadar büyük bir 
ihtirasla babamın ölümünü istiyordıÜn? 

- Evet 1 SükC&tunuz da bana bu ci
nayeti işlemem için bir emirdi. 

Smeıı:iiyakov pek yorulmuıtu. Fakat 
görünmediği halde bir iç kuvvetinin o
nu nrhladığı seziliyordu. Upğm gizli 
bir fikri var gibiydi. tvan bunu aezdi 
ve: 

- Devam eti 

- Peki... Babanızın bağırdığını, ben. 
yattığım yerden i§itmi§tim. Griıori bir 
kaç saniye önce çıkmıştı. Birdenbire 
avaz avaz bağırldı. Sonra ortalığı derin 
bir sesaizlik kapladı. Hareketsiz bekli· 
yordum. Yüreğim çarpıyordu. Artık 

kendimi tutamaz bir hale gelmiştim. 

Kalktım. Fiyodoroviçin sol taraftaki 
penceresi açıktı. Bakıp dinledim. Sağ 
mı değil mi diye... Sonra kendi kendi
me: 

- Sağ! 
Diye ımrıldari:iım. Pencereye sokula

rak seslendim: 
- Ben im, ben! 
- O, gelmiıti; kaçtı! Grlgorlyi öl-

dilrdd. 
Dedi. Dimitrlden bahsediyordu 
- Nerede? 

- Jlerdeki kö,1~e. 
Eliyle ituet ettiği tarafa koıtum ve 

Grigoriyi duvar dib:nde kanlara bulan. 
mıı bayğın buldum. Bu yaralı, Dimit· 
rinin geldiğini isbat ediyordu. Zihniın· 
de işi bitirmek kararını verdim. Ortada 
J.lartarun uyanmuından bafka hiç bir 
tehlike yoktu. Bunu iyiden iyiye hi11et
miştim. Fakat içimde korkunç bir kay
nama vardı. Nefesimi tıkayacak kadar 
keskin bir kaynayııtı bu. .. Artık kendi· 
mi tutamıyordum. Pencereye yaklat
tım. Efendiye : 

- Agrafena Aleksandrovna celdi 1 
Dedim. Sevinçte titredi. 

Diye tetiıla sordu. Nefes nefetf 
luyor, bu müjdeye inanıyot1du. 

- Burada iıte ... Açınız canım 1 
Kararsızlık içinde pencereden 

bakıyor ve açmağa korkuyordu. 
kendime: 

- Ne tuhaf, dedim; benden de 
kuyorl 

Bir.denbire aklıma aramızsda kar 
tırdığımız parolayı vermek gel 
gözleri önünde kapıya malUm ! 
vurdum. Lafa inanmadığı halde 
lan duyunca koşup açtı. 

Girmek istedim. Fakat yolumu 
- Nerede? Hni Agrafena? 
Diye ıordu. Gözleri gözlerimin 

dalmııtı. Zihnimden: 
- Eğer benden de böyle kor 

devam ederıe İf fena 1 
Sözlerini geçirdim. 

içeriye sokmayacak korkuslyte 
titriyor, bacaklarım gövdemin 
nı çekemiyordu. ''Ya Marta tğn 
na da çıkagelirse?,, diyordum. :8P.11ıazıl'll 
de pek berbat bir vaziyette otrııaJI 
Kulağına eğiterek: 

- Orada, orada dedim, pen 
altında bekliyor, nasıl görmedinll 

- Koı getir, aman kot! 
- Çığlıklardan ödü kopaıUf· Sil 

cereden ıesleniniz de gelsin 1 
Koıtu. Mumu pencere pervUJO'-

yarak: 
(Denım .ar) 



I - VAKn 2 TEMMUZ 1939 

aava~ .. ~1111 Ro"'•~ Bir ayda bin 1 
RADYO VE TiYATRO 1 

AB-AN SONU tayyare Pazar z.1.1939 ....... ,. M ........ saaı .,a ... "'""' Sch••h• .. _ A•• •• ,ı......... ..... IWA fncilis ıuetelerinln yudıp ve meteoroloji haberleri. 13.15 • 14 havalan. 23 Son ajanı haberi 1 1 
Sarmal Muhtar eli•• bundan iti ay ..... lnııWa 12.30 .......... 12.35 Tnrk mnıı ....... (Kant>k ...... m. Pi.). 19 nal, emam, tahvilli, kombi.:·::.:. 

• - 45 - --------• k' hna na.ım Sir Kinlley Vood tn. il (Kllslk proıram) Ankara radyosu Prorram. 19.05 Milzik (Şzymanovski kut borsası (fiyat). 23.20 Millik (Cu 
er D- a. ... Hn ne var ne yo kllme ses ve 181 heyeti. 13 Memleket - Varyasyonlu tema - Pi.) 19.15 Türk band • Pi.) 23.55 • 2• Yarınki 

1JJ1G'1 lavallııı bu hengi. - ,pue- ~ ıilterenin tayyare in ... tının nok. saat ayan, ajans ve meıeoroloJI ha. mDzill (Knrı~ık program). 19.45 Türk ram. ltl'Of-
lhoık, köa dinlemil·· Bir - Yine mi uyıaı: b ak;:~ un tahmin eıdilmit oldufunu bil. berlerl. 13.15 Mllzik (Kllçilk orkest- müzill (Halk tllrkillerl ve oyun ha. C 7 7 939 

or dan llriyor, ısbUrilndOD c1ecek9iıı1. ArlJk 1 ~ dirmittl. Verilmlt olan rabm ay- ra • Şel: Necip Atlna): t - Hann• volor>l. 20 Memleket saıl '"'" a. uma • • 
•• be adam!.. timler 

1 
da d8rt yll% tayyare idi. Löhr ·Tempo Tempo (Galopp). 2 - Jans ''e meteoroloji haberleri. 20.15 12.30 Proıram. 12.35 TOrk mOıL 

at bu gece bll.lbUttln lilne· - y~ya J,i&lere l ~ : BucUn miltehaaaıalar tncilterc- Erltz Kôpp • Yaz akşamı sDltl. 8 - Tllrk milzlAi (KIAsik program). Tilrk il • Pi. 13 Memleket saat ayarı, ,. 
,....k •• Burnu her zamankln· dl, ~ttl. Heyeti Be~~r, rU. niıı ayda 750 tayyare inp edebi· w. GanııJberıer • Aşk çanlan. ' - ~üzlll (Klbik program) Ankara rad Jans ve meteroloJl haberleri. 13.16 • 
ll" f&zla dU.U Bqka IUDllye relai Asis irl.Y~ a- leceiini ve Eyl6l ayında bu mik. Zlehrer • Der Schatzmelsler opereti. )O~u küme heyeti. 20.55 Ko:ıı.:şma 14 Mllzik (Karıtık prosnm • PL). 
r hi k. va. t hukuk mllf&V .ne- PO- nin valsları. 5 - M. Brusselmana • (Turkkmsunun 4.000 kilometrelik 19.Proııram. 19.05 ?tr ik (8 h ., __ 
' ç olmuaa. syinkum~ler ne samandır ziyaret ar. tımn. 1000 tayyadr~yli geçe~eğini Fe!emen~ süitinden (Aşk gölü). 6 - me~Ie~et !ur~csine çıkan tayyareci- tat No. 78 koro - p~~. 1:~5 -T; 
~tun. aeni ~e mi iyi sa- . Gel if olabilir- tabının etmekte ır er.. Hıç bir Erıch Eıneı • Bir zamanlar bir el lerımizın ıhwıasları). 21.25 Neşeli ü .11 (1 laıııııar mı yokladı! (loblııı. _. ımlfler. m memleket pmdlye lıadar bôr ayda la• vard• (Cila• entermenoau) pllklor • R. 21.•0 Ork .. ıra proıro. m ;• nce "' lasb). 

20 
Memlebt 

ı()d!hıiıeın leblebi ile bir bak- ler.. . biri Jmedı" sus "e • bu kadar tayyare inp edebilıniı 7 - Eschafko,·~ky - Melodi (Opus •2 mının takdimi. 21.45 MQzlk (radyo saa ayan, ajans ve meteoroloJl U. 

lk 

ll>a tekeri mevcut.. Çab- - Hıç ge ' ' d "'ld' No. 3). 8- ll•n• Mainur. Smn•<I. ork"'"" ·Şef: H"'n Forlt Alnor) bort~rl. 20.15 Koa.,ma (Haflahlı-
J\reri . ırtJ' Şimdi de Münkir egı ır. 9 - Czernik - Rakseden kalpler. :\loınrl: Senfoni sol minör. Dcbussy: scrvısı). 20.30 Türk müziAi (Seçil. 

P dama atıveredim ını :~d~ije ·~i kalkqtm '! Yatıp u. . ~o~ alt: ay sarf~, !nci~te~e 14.15 • 14.30 Müzik (Melodiler _ PJ.). Kilçilk süiti. 22.30 Müzik (Opera ar. mlş besle semai ve saz semaileri). 
:lar! .. derdi. 

1 

bırınr.ı hat tyyarelerının ve ihtı. ıs.:ıo Program. 18.35 Müzik <Sen odo yaları • Pi.). 23 Son aaJns h:ıcbrlerl, 21.10 Konu,ma. 21.25 Neşeli pllk. 
Ysa~a.rıtı gece sesleri de kR. yusana .. t ıırt dönmedi; yUsU ha. y•tlarının kuvvetleri pyanı bay. müziAi • tbrahlm özgür ve alt,t bö. ziraat, e~ham, tahvilat, kambiyo _ lar • R. 21.30 Müıik (Radyo orkest. 

Hasre ret bir ıekilde artmııtır. Bu doı 
1 
ce~l~ri). 19 Çocuk saati. 19.25 Türk nnkut borsu1 (riyal). 23.20. Müzik rası • Şer: Praetorlus): 1 - Mozart: 

iU~tnıa itte, horoz öttU, da. tun~un d~:~:~ktan sonra: iki ay evvel kabul olunan, yeni mlızıAI <Fası~ heyeti). 20 Mem.lekeı (Caıband - PJ.). 23.5 - 24 larınkl Saraydan kıa kaçırma uvertllril. 2 _ 
~tı .. derken şimdi hiç cevn-p Bıraz tayyare fabrikaları inpatanı Amir saat 8!arı, •Ja~s ve meteoroloh ha· program. Vagner: Sicgfried İdili. 3 - Biıet: 
1
Y

0
rdu.. _ Hamlacı Osman bunafı 111. aiyaıetin pratik neticeleridir. berle~ı. 20~1~ ~eşeli plAklar - R. 20. Çartamba 5-77 .939 2 nci Arleslenne süiti. 22.30 .Millik 

Ynuın k ta . k dal anıcı Rı . 15 Turk muzılı: 1 - Salim bey • Hi-tldan ince. kılıç Unyeye gön~erece , Y • Fakat henm, lmallt hamt had· caz peşrevi. 2 _ Faik bey _ Hicaz . 12.30 Program. 12.35 Türk müıl· <?peret seleksyonları • Pi.). 21 Son 
... \'azlyete. Utufetpenahın za Beyden bır kaç levrek aldıra.. dine eritilmekten çok uıaktır. şarkı - Ateşi suzanı rırkat. 3 _ RJ. lı : Pl. l3 Memle~kı saat &)'arı, •- &Jans haberleri, ziraat, esham, tahTI. 

Ca.k, tahammın edece~ ınra - caktım. Pinpon ortada yok .• Bu. tngilterede tayyare imalltıtıa Cat bey - Hicaz şarkı _ Sislendi hava. Jan ''~ ~eteoroloJı haberlerJ. 13.15 IAt, kambiyo - nukut borsası (ifrat). 
ki? raya yan gelmit. yiyor, içiyor, verilen kuvvet daima artmaktadır. 4 - Ştvkl bey - Hica1 şarkı • Sen i91~:;~~ <~:r~~ık ~~gram - Pi.). 23.20 Müzik (Cazband • PL). 23.U ~ 

• .., ... ~de._ flrferek •.. Akli fikri Or. keyfine bakıyor. Dominyonlarda yeni tayyare fabrl bu yerden ıldell. 5 - Tanbur taksi- iki al Pi) .191Muzık (Slraussu~ 2• Yarınki proıram. . . mi. 6 - Sadettin Kaynak • Buselik v sı - · · · 5 Türk müzilı C • 
Kartısl heınen abldı: kalan kurulınuttur. D1ierleri ııe şarkı_ Saçlarıma ak dil ıa. 1 _ K • <Fasıl heyeti). 20 Memleket saat aya, um:ı.rteaı 8-7-939 

llf ht~A o tarafa yanR~I. büyütillmilt ve maddei aıliye ci· ma • Ebrularının zahm:. 8 _ Mus~!- rı, a~ans v~ ~eıeroloJI haberleri. 20. ıı:··etnııyor; !!imdi mUily>m: - O burada mı ki? belinden zeacfnlettirilmiıJc..ıir. fo Naıı.. Su•lnak '""'. Scn•i• bu ı• Türk mo.,ıı: 1 - Osmon heyin. il: ~s:_o~...;..:~2as-'!:ı :! 
orkUtllk olup ba.Şıma dil • - Nerede? Yakında tngil.U tayyare imalitı, snbah. 9 - Mustafa Nafiz - Suzinak Saba peşrevi. 2 ~ n_.ede.- Saba şarkı dl raun i . u o GCic eyle a 1 b-lb 11 3 - Rast farkı • Senin a•'-ınla A ... 

' c nleriml başıma üş ş. Ça dx..endi' Avuaturya ve Kanada fabrikaları şarkı • milsiz bir scvlşle. 10 - J.e. -M v .,e u u erı. - Atık ld .,.. ,.... Yorsun R k ., çaron vç • ~ • m · ff' · ıic 0 il 1 ö usta fa - Saba şarkı - Bir esmere IJÖ 
0 

um. 3 - Faik bey • Rast prkı • 
.. evayt ha mı·· Sandalı ortanca istedi.. ul- nın da imalatiyle iki misline çık. 

1 
1 b- k useynı ş~ ı • 8 ze g zier- nül ver•ıtm 4 _ K m t k i 1 5 - Bir dame diltilrdll beni. ' _ .,_naa 

- d bir ah l k e a masanı bıl. 11 - Halk türkü. . >t, • e an a s m. - ksl All &cağız cevap verdi: klldarda, Paşa Uınc.nın a • mış 0 aca tır. sil • Yüril dilber dilber. 21 Müzik ·'Azım Nz - Hüzzam şarkı • Benze. ıa mi. 5 - L6tfi bey • Hiculılr 
~ lfabbeyi kubbe yapıyorsun babına gitti. izni benden ~dr. Sulh zamrunda sanayi hiç bir (Riyueli Cumhur bando!lu _Şer: th. meı~in kimseye. 6 - Halk tilrkllsü _ şarkı - Sana noldu ıönOL e _Arif 
ın .• Dipsiz kile, boş anı- Artık bu evde bu ltaiiar hUk • v•kıt bu kadar ıüratle inkitaf et. san Künçer): 1 - Donizctıi _ Raux • lndi.m daldan ovaya. 1 - Halk tllr- bey • Hlcazklr prkı • Açıl ey IOD. 

Bir de kendini üzüyorsun... milm, kumandam yoka o ba§ • memi§ti. Mnrş. 2 - Valdteureı • Her şeyi hoş küsü -. Damında? gö~nür baAlar. 8 cal aadberk. 7 - Arif bey • Hicu 
·~·Yumurta yok .. BlraZ çe. ka.. Ay"' zamanda lnailtere hava gör (Vals). 3 - Mendcl.,ohn - RuJ k> Ra~ be! • Kürdlh hlcozklr ,..,. kir ,.,k, - Gnldll aodd• ,ı .. .aı ,ıı.. 
dıın i§te .. Galatada Tırnak- Zi..e1' 13ey daha yumueamışb: c.rc~nıu da aynı Ahenge uyarak mas uvertnril. ' - LulRinl - Canla. N"h. t en~~ ~~~s~ına. 9 - Osman lQ yar. 1' Memleket saat ayan ajana 
at unıP . . rın seıJ. 5 - Saint - Saens .. DeJanır • 1 3 

• r 1 1 cazkar prkı • ve meteoroloji hab ı rL 1' 1 ' ın batakhanesinde k - Tabii değil mi ya, yerden ka:irosunu genıfletmektedır. operasından fantezi. 21.50 Anndolu C:,öziimden gitmiyor. 10 - Muhayyer 30 Müzik (Dans m:r e • O .. 11. 
atlık; Elengonun. J(atingo göğe kadar haklısm! Pas·ıf mu .. dafaa ajansı (Spor servisi). 22 Müzik (Caz.. turkü - Bugün ayın OD dördil. 21.10 Program. 18.35 )1 ıfli • Pl.). l~.so 

evinde de cllmbill etmedik. band _ Pi.). 22,,5 _ 23 Son ajans ha· Haftalık posta kutusu. 21.25 Neteli hik (Soaaa DID 
di efendi bir taç tek içtiJD... - Andelip hanımla beraber berlerl ve yannkl proıram. plaklar _ R. 21.30 Mllzlk (Bayan Fer- martları • Pl.), 18.•5 MiWk (ltllçilt 

sandal& binip gittiler. Yannki manevraları • hunde Er' in tarafından piyano aolo. orkestra. Şef: Necip Aşkın): ı -
un da dili açılmqtı. pazar Modada gayet alayişli ka. Pazarteıı 3.7.939 ları). 22 Müzik (Küçük orkestra. Şef Liemann - Vals boston. 2 _ Vilbeba 
İakemle kukl&8J, altı kanı yık yarışları varmış. En me,hur Ö U ilzd 1d rf nda t 12.30 Proıram. 12.35 "1'11rk müzi· Necip Aşkın): 1 - Schumann • Dör- Yacek - Mart. 3 - Carlo Thomsen 

l'Uhi Corcl de yanmıda yok. ka k ılar, boM• dışındaki can. n m e ~y za 1 . nın- Ai - Pi. 13 Memleekl saat ayarı, ajanı düncn senfoninin rombası. 2 - Rio Dua. ' - Guslu Llndner • Sara; 
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dl TScaroL t1e Nafia Neza. kurtaraıılar, ~nebi sefaretlerin, faa manevralan yapılacaktır. Millik (Karıflk J)l'OIJnm • Pl.). ıt 3 - Bllly Golvln • Cambazlar (Foks- Strauss - Yarasa operetinden (Potpa. 
Uleal mtıitef&rl, Mabeyni tandalları da girecekmiı.. Bu:~ ,.,..... •· f~ ıt.81. lllıdk •-'al ~ trot). 4 - Hanı Zander • Polka. 6 - rJ). 19.15 TOrk mlldlf (İnce m ,..._ 

yun cenabı meJdk&ne karin. - Ta buradan Oaktldara ka • ha lnpıtere isin ... ,... Wr ....._ ~ Berberi operuınıa vrertaırll • PL> karı Komut - Vl7anaa• ıeff.i 8 - it). 20 Memleket aaat •111n aJana '" 
en ve muterclmJerlııden, dar ııandalla mı gitWerT Yol u. c.ı;.tl .... - - - ıt.ıı n.ı. •18111 ıı.... ... ıuı.ı. Glu,.ppe Becce ·Amalli ..,. .. d• 

23 meı....ı.u haborlerl. I0°IO Neflll 
t dal-'·- de Kent lama......__.._. ... te Mema.tı .. ı 879". ıt,J.na'" me- SoD aajns haberleri, ziraat, esham, pJlkJa • 

i bAIA. eslıabmdan, vezare e zun; akıntılar, vapur •-··· • " -a •. U. teoroloJl haberleri. il.ti Konllfllla ıab•flAt, kambiyo-nukut borsası (CI. r •it. 20.H TOrk mllıllf: ı -
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Beyfendi hazretlerine.. almalı: !ııtedt. auntalıadır. il• ı - Uff"k -· 2 - Trll bey 23.!15 • 2' Y•nnld pro,...._ ,.,k, • SBnbOllstan - _... ' _ 

- Deniz havası 8u tedbir mannralan aynı n- - UHak prkı. Bir melek sima peri p be ~ 7 939 ilhakın - Pmellk tartı. G6n01 'NI': 

tun ıözUntl kesti : !er. Kardeşçiğim (çoktandır de - manda, hakikaten mümkün oldu- ıördüm. 3 - Şevk.i bey• UH•k '8r- ertem v- • me bl vefaya. ı - m. SelbD • h. 
~alan. dolan dinleyecek vak nize hasretim, su yi1zU görUrUm) fu tderec~e yalan 't i • d kı - Dliçan hiçri yar olalı. " - uı . 12.30 Program. 12.35 Türk müzi- selik şarkı • Bir pllr cefa hot dilber. 
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1 
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aJSyj re F-bh~allah! .. lar, &. n~-ton •• Worthing &•hl cenup •llmdon k•o•P ııtııln. 10 _ Şem .. ı- molol. 13 M .... lekcı uaı ""'" aJ••• lllme. il - Sadcllla Koyut • ııı... 
esinler. hemaassabırinl .. lerde. tehırleri tam d8rt saat karanlıkta tin Ziya. Şehnaz farkı • Denizin dal- ve mcleoroloJi haberleri. 13.15 • 1' bayyer prkı • Ne nmaa '8nem 0 

endi blru daha yatıfb: d teki rl tut-UflU. 1ıa1 ... 1t1arcbr. ""'"' dinliyorum. 21.10 Konntma. >lü>ik (Kor••>k program • Pi). 19 no. 20.liO Kon-a (llq poUtlb...: 
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' karbonat mı yıyeceks ' rışına böyle gıdılmez. d'l k 

1 
b bi (Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın) ~emkket saat ayarı, &Jans ve meteo- Son aajns haberleri 1111JJ t, ~~-!' 
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lala da Jtl 

1 
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kendini dqarl ata. Havuıslıktan 
bunalJYOr, fmııa girmlt gibi ya. 
nıyor. Ter dökilyol'·· 

Nereye sftaiDT· Çatı katma 
çıkt:J. En netamems yer ~· 
Ka)falar. halayıklar. be9leme er, 

hıaao. gibi yat yi1mı gibi fal&Dı testeklzler yok; eeya ile 
a.tnıah '--lk ' ı e dolu. Her taraf suıdıkodam; pı. 

- lfllla ... 
1, du...ı durd ..a..- ı.1 .... patJJal'•• 

-"U U M&U • • ~· • l'/)JIOGflfA t7C1r' ı 



Dihtkıi. mmi kütM maçın'da Ckıtatcısarcıy nıuhacim1eı-iniıı Vefa kalesini tazyiki esnasırı<la Hakkmoı ilç kurtarışı 

G©10c§ltc§l~c§ltrc§lV Vefayu 2~0 veu=nd 
Mevsimin ilerlemiş olmasından durgun oynanan dünkü maç 

Hakemin müsamahası yüzünden de çok sert ve favullü oldu 
Milli küme müsabakalarının son 

karşılaşmalarında Galatasaray -
Vefa maçı dün Taksim stadyo. 
nıunda yapıldı. 

tajları mahveden hakem bu defa 
da bu bariz penaltıyı vermedi. 
Bundan cesaret alan bazı oyuncu
lar - tabii olarak - işi sertliğe 

döktüler. 

devre 1 - O Galatasaray lehine 20 inci dakikadan sonra Vefalılar-
bitti. da ilk ateşleri kalmadı. Onlar da 

nılm?lz tekmelerinden bile olsa yi- lar. Bedii on birin en fen aS: 
ne hata idi. Vefalılardan ; Hakkı, şuk 

Havaların ısınması futbol seyir
cilerini bir hayli azaltmıştı. Nete
kim dün .de Taksim stadını ancak 
iki yüzü aşan bir meraklı kütlesi 
kaplamış bulunuyordu. 

Galatasarayın ilk golü 

ikinci devre bir hayli yavaşladılar. 

İkinci kısmın ilk akınını Vefa- 22 inci dakikada seri bir hücum 
lılar yaptılar. Bu hücum tehlikeli ı yapan Cemili yine Lfıtfi boğazına 
olduysa da Musa tarafından çe- sarılarak durdurdu. Hakem yine 
!indi. Mukabil hü~umda Bcldii bu. sessiz idi. 

Takımda Osman, Faruk, Ad. Sefer cidden güzel oynadılar 

nan, Buduri, Yusuf vazifelerini-. tün takım canla başla çalıştı 

yaptılar. Salahattin, Rıza, Sera- kat başta Lutfi ve Vahit 
fim ve Musa fevkalade durgundu. üzere Avni, Muhteşem, Sulb 

sinirli elemanlar mütemadiy~ 
vul yapmasını yine güzel bı 

ikind küme müsabakasının ni· 
hayetlenmesinden sonra saat altı. 
da takımlar ve hakemler sahaya 
çıktılar ve malfım merasimden 
sonra iki taraf şu şekildeki kadro. 
lariyle dizildiler: 

Galatasaray: Osman - Faruk, 
Adnan - Musa, Rıza, Yusuf -
Bedii, Salahattin, Cemil, Buduri, 
Sarafim. 

Vefa: Hakkı - Vahit, Lutfi -
Sefer, Hakkı, Abdü§ - Necip, 
Muhte§emJ SulhiJ Avni, Şükrü. 

23 üncü dakikada Vefa aleyhi-
) k d 1 t rada bozgunluk bir pozisyona gir. 

ne atı an orner en ge en opu . 
üd (·1 ı ld"l H k · dı fakat bermutat istifade ede· m a ı er e e çe ı er. a emın 1 • 

b .l f d". . 1 B d . medı. u -ue a ver ıgı pena tıyı u urı • • • 
bomba gib\ bir şiltle zaviye::ien i- Galatasarayın ıkıncı 
çeri attı. golü 

Galatasaraylılar bu golden so:ı. Buduriden başlıyan bir hücum-
ra daha sıkı bir oyun çıkarmağa da evvela iska geçtiği topu tekrar 
başladılarsa da en çok i~ledikleri yakalayan Bedii güzel ortaladı 
sol tarafta Serafimin korkak, or- Hakkı bloke ettiği halde Ce
tada da Salahattinin durgun oyu- milin aarjile clin!den kaçırdı, yeti
nu yüzünden gol adedini yüksel- §en Serafim de ikinci Galatasaray 
temiyorlrdı. golünü attı. Bu golden ıonra ma-

Oyun Galatasaraylıların idare. 
sinı:Je ve çok çetin bir şekilde de. 
vam ediyor. Namütenahi Vefa fa

vuUeri ve hakemin müsamahası 

olmasa bir h~li zevkli bir oyun 
seyretmek mümkün olacaktı. Fa
kat maç gittikçe heyecanım kay. 
bederek uzayıp gitti. 

Son dakikalarda sağdan ve sol. 
dan Vefa aleyhine üç korner oldu 
ise de Galatasraylılar bunlardan 
istifde edemediler. 

1944 o limpiyatları 
Londrada yapılacak 
Olimpiyat oyunları beynelmi -

Jel komitesi yakında Londrada 
toplanmış ve 1944 senesinde ya
pılacak olan on üçüncü olimpi -
yat oy.unlarının Londrada icrası 
kararlaşmıştır. 

Bu karar verilir verilmez in _ 
giltere olimpiyat oyunları heye
ti sekreterliği derhal bu spor nü 
maylşlerinin hazırlanması ve 
Londraya gelecek olan, binlerce 
atlet, gazeteci ve seyircilerin ka
bul edilmesi için icap eden tcd -
birleri almak hazırhklanna baş -
ladı. 

Saat altıyı beş geçe takımlar 

oyuna başlarken Vefalılar rüzgar 
JeEine verilmişlerdi. İlk hücumu 
''t1alatasaray yaptı ve V cfa kalesi
ne \adar dayanan bu akında Ce
mil ilk fırsatı kaçırdı. Sert esen 
rüzgara rağmen Galatasaraylılar 

tek kale halinde oynamağa başla

Dakikalar ilerledikçe artan sarı 
kırmızı tazyiki karşısında V cfa 
müdafaası toptan ziyade adama 
çık·" yaparak çok favullü bir oyun 
oynuyorlar, hakem de bu sert ha. 
rekette bir ihtar dahi vermemekte 
ısrar gösteriyordu. Hattil Vahit 
birkaç dakika içinde tam dört defa 
"adam yeldi,, fakat bir ihtar dahi 

İngiltere olimpiyat oyunları 
sekreteri derhal 1940 oyunlarının 
yapılacağı Helsintiye hareke et 

1 
ini§ftr. 

dılar. 

3 üncü dakikada Cemil şahsi 
gayretle sürdliğü topu Vefa kale. 
sine soktuysa da hakem bunu of. 
sayd addetti. 

8 inci dakikada ilk tehlikeli V c
fa akını yapıldı. Necibin ortasını 

almadı. 
10 ıncı dakikada V cfa hilcumla

rı neticesiz dövündükten sonra ilk 

Umum müdürlük kupası 
maçları 

Ankara' da 
müsabakalar 

Şükrü 3 metrdden sıkı bir şiltle Ankara, 1 (Hususi) - Beden 
kaleye gönderdi. Fakat Osman Terbiyesi Umum Müdürlüğü ta · 
mükemmel bir blonjonla bunu rafından milli küme haricinde 
kurtardı. kalan klüpler arasında. tertip e -

9 uncu dakikada Serafimin kale dilen müsabakalara bugün (dün) 
önü~ düşürdüğü topu Hakkı çok devam edildi. 
güzel bir atılışla bloke edebildi. Harbiye He Güneş beynindeki 
Bir dakika sonra da Şükrünün maçı Harbiyeliler 5 - 4 kazandı· 
köşeyi 'bulan sıkr şütünü Osman lar. İkinci müsabakada Galata -
yine kusursuz yaptığı bir blonjon saray sahaya gelmediğinden 

Maçtan eıı uel seremonl 

çın en sert oyuncusu Lutfi merkez Bu suretle ba9tan sona ltadar 
muavine, Hakkı da müdafaaya hakim oynamalarına rağmen baş
geçtiler. Bu suretle meydanı daha kaca gol atamıyan sarı - kırmızılı. 

geni§ bulan LUtfi her tarafa yeti- )ar bu ,müSbakayı da 2 - O kazan. 
'erek bol bol favul yapıyor ve hiç mı§ oldular. 
~ir ihtar dahi almıyordu. Nihayet *** 
b:r kornerde kaleci Oımanın yü- Oldukça yava§ oynanan bu maç· 
züne yumruk da attı, fakat yine ta iki taraf da muvaffak olmdş sa. 
ceza görmedi. yılamaz. Çok hakim oynayan Ga-

Rüzgarla beraber oynayan Ga-, latasaraylıların gol çıkaramamala. 
fatasaraylılar -bezgin hallerine rr --hakemin müsamahasından is
rğmen- yine hakim oynuyorlar. tifade ederek- rakiplerinin daya. 

Sekreter bu seyahatile Filan -
diya hükümetinin ne gibi ha.zır -
!ıklar yapmış olduğunu mahal -
!inde görecektir. 

Bu derece ehemmiyetli bir nü. 
mayişi hazırlamak için önümüz -
deki beş sene hiç de çok değildir. 

Öyle zannolunuyor ki altı bin 
atlet ve resmi zevat Londra otel
lerinde hususi apartmanlarda ve 
bu hareket için sureti hususiyetle 
in~a edilecek olan bir kasabada 
misafir edileceklerdir. 

Diğer taraftan da oyunların 
Londraya çekecekleri 250 bin zi
yaretçiyi iskan etmenin de ko -
lay bir iş olmadığı tahmin edil _ 
mektedir. Şimdiye kadar olim -
piyat oyunları yalnız bir kere 
1908 senesinde Londrada yapıl -
mıştı. 

sayesinde kurtar:!dı. Gençlerbirliği hükmen galip ad - R . . h 
Oyun Galatasarayın hakimiyeti dedildi. elSICUm Ur yartŞlnl kazanıp 5500 lirayı almak için 

altmda oynanıyor ise de V efamn Bu suretle sona eren müsaba- B t 
canlı müdafaası gol çıkartmamak kalarda Harbiye takımı birinci, a ıraya a·' şı yapmışlar 
için çok güzel çalışıyor. Gençlerbirliği de ikinci olmuş ol-

16 ıncr dakikada Saiahattinin du. Bu ilci ekiple İstanbul ve lz- b 
ileri pasını kaparak kaleye atan mir birincileri yakında Ankara - Bu h ile g e aş vuranlar hak k l n da gar l ş 
BuC:uriyi geriden yetişen Lutfi da bir turnu~a. maçı yapacaklar 
çelme ile kalenin içine düşür.dil. ve bunun galıbı kupayı alacak. islah encümeni takibat gapt_zrzgor 
Bu dakikaya kadar yalnız avan- • t_ır_·-------------------------

Galatasaray mu7ıadmlcrlnl'I canlı bfr akmı 

• 

Ankara, (Telefonla) - Anka
rada yapılmakta olan ilkbahar at 
yarışları geçen hafta sona ermiş. 
tir. Rivayete göre, geçen hafta 
ki Reisicumhur koşusu olan son 
yarışta bir hileye baş vurulmuş 
ve 5500 lira mükif atI alarak ne
ticeye müessir olunmak istenil -
miştir. 

Hadisenin cereyan şekli şöyle 
anlatılmaktadır: 

Salih Temele ait Batıray adlı 
hayvana Pavul isimli Alman co· 
key tarafından Doteng aşısı ya. 

pılmış hayvan bu suretle şuuru -
nu kaybederek müthiş bir sü -
ratle yarışa iştirak ettirilmiş ve 
neticede birinci olmuştur. 

Bu hal daha sonra diğer hay -
van sahiplerinden bazılarının na 
zarı dikkatini celbetmiş hayva -
nın salyası yüksek ziraat enstL 
tüsünde profcsôr Tevfiğe mua -
yene ettirilmiş ve bu aşının ya -
pıldığı tesbit edilmistir. 
Yarış ıslah encümeni mes'uller 

hakkında takibat yaptırmakta • 
dır. 

Milli küme puvan cetl i 
Oyun galibiyet berabere maglubiyet attığı yediği puvan 

Galatasaray 14 11 3 43 19 35 
Ankaragücü 14 9 1 4 34 21 33 
Demirspor 12 8 2 2 32 15 30 
Fenerbahçe 13 6 2 5 29 22 2i 
Beıiktaı 12 7 1 4 30 14 27 
Vefa 13 3 2 8 28 25 21 
Doğan spor 
Ateş 

14 
14 

3 
1 

1 
1 

10 
12 

13 
11 

49 
42 

21 
17 

ı:lık, bilhassa Vahit ve LUt 3 
Birincisi toptan ziyade J. 

k 1 d "k" • . k lI ova a ı, ı ıncısi ıse mev k 
bek hattından kalkarak ta D 
kaleye kadar giderek karşı# 
kaleciyi yumruklayacak kad~i ta 
ri gitti ki, bütün bu çirkin ~ 
ketlere de hakemin şayanı B 
müsamaha.. ocbep oldu.

0
. 3:t 

Galatasaray-Beşikf1e 
. ~s ikinci defa karşılaşamıy s· 

Ankara, 1 (Telefonla) - ilde 
tasaray - Beşiktaş arasmdaJık ı 
çın yapılmıyacağı hakkında.~- d 
ce verdiğim haber teeyyüt e~tacl 
tedir. Milli kiline maçlarmıJI v 
ıangıcmdo. Colı:ıtasaray futbL 
kımnun sahaya gelmemesi ~ ~ ~ 
den hükmen mağlubiyetle 1'1~ 
celenen bu maç hakkında 13!~· 
Terbiyesi Umum Direktör! tı 
den Futbol Federasyonu lİd 
Ziya Ateşin reisliğinde N;· 
Abbas, Ferit Karslı, Mithat A:. 
kul ve Saim Seymenerden 
rekkep teknik heytei toplaJJI 1' 
ahkamı umumiyeyi ve be~e t 
lel futbol kavaidini nazarı i~ıs, 
ra alarak maçın yapılmasm~tln 
kin görmemiştir. Verilen b Url 
rar İstanbul bölgesine b 
liğ edilecektir. 

ikinci kümeler li 

Beylerbeyi klü 
Şampiyon l uğu kaza 
Dün Taksim stadında · 

küme klilpleri arasındaki lik 
larına devam edildi. Nuri 
tun hakemliği ile oynıg.nan 
lerbeyi _ Demirspor müsa 
nı Beylerbeyi takımı üsf 
oyundan sonra 1 - O ka 
bugünün şampiyonu oldu. 

27 puvanla birinci olan '6 
lerbeyinden sonra, 23 pu'len 
Anadoluhisarlılar ikinci, 21_ ~ev 
vanla da Demirspor üçüncü f<ll 
muştur. C 

Dün Kadıköy stadında P' sta 
Dekatlon müsabakatt, 

lon mıntaka birinciliği müsa 0~: 
larına ba§landı. Yapılan ıoo.Plü 
metre koşularla uzun aılaı:tll~ 

gülle atma müsabakaları idi. ~1.~ 
On beş atletin girdiği bu tı1 •r 

bakalarda Melih birinci. c er 
ikmci, Yavru üsüncü, J3ı.? ıuş 
dördüncü, Sudi .de beşinci l-;·B 
yettedirler. .ıra ___________ -Al 

Ba rutgücü saha:;ın~\~ii 
2-7-939 pazar günü Ba am 

gücü sahasında yapılacak n' _.fü 
lar : öyl 

ı - Yedikule Gençler biri N 
Barutgücü A takımları, s:ı.nt et 
da f d • 1 11'1 

2 Yedik ulc lıcnC'lcr B•r 
Ba rutgücü D takımları s:ıııtlt r- l 
de. urla 
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blJ111'amın'da k1ilp fit a1arı yarı,ı, Rcisicıonhurumuz 1 nön'U. m'ilsaba7~1arı takip cdcrkc n ve Şirketin 65 1ıumarası yan~ 

~ DeniüZ' bayramı dün kutlandı 
Reis.icumhur yarışlara şeref verdiler 

Gündüz yapılan merasjmden başka gece 
de şenlikler tertip edildi. 

. . • Merasimin bu §ekilde bitme- ol~uştur: Gazetecil:r: ta·l·1~~s !erini ~eçtikten ve kendisini kar çıkar?~mıştır. . . t'?a.rı .Nal? ~rafın.dan kal>otaj 
·1ir temmuz denızcıler ha?:' J . d l y istiklal cad- edılen İstanbul motoru butun şılamaga gelen vapurlar, mo. Dıger taraftan gazetecılerın hakimıyetımıze daır bir konfe. 

" 11 diin giindüz ve gece bu- sın. e~ sok~bra aTa.. le kadar gel vapurlar, motörler ve hatta kı. törler ve romorkörlerle selam. bulunduğu motöre mütemadi. rans verilmiştir. 

ar 
ti 

k · l k ti ıştır desını ta 1 en une I l k d' w ı· 1 k l . ı· d w • l" ·· .. B wl E · ·· ·· K ·· merasını e ·u anın . · . d d w l tır. avuz u ve ıger ıman romor- aşara· on an geçıp ımana og. yen ışaret veren po ıs motoru, ' eyog u, mınonu, adıkoy 

1 Denizdeki. bii~.ün vesaıt VI! mış, ~T İ~Öa~OJ5ENIZ YA- 'körleri hareket ettiği halde k~l- ru i~:~~e~~en ancak bir p~lis ~~tla berab~r y~mda gide? .ve h?lkı:vlerinde de saat 20 de de. 
a -.tadaki denı~ muessese ve ku- lS~ARlNI ŞEREFLENDiR!. -lırılmamış, yat Ahır kapı sahıl. motorunun arkası sıra denw ı~ınde ~e~:: m~esseselen ıle nız tıcaret me~te?i . talebeleri 
')llınları günduz bayraklarla ge- RIŞ YOR . . · • lıman reıslıgı erkanı bulunan tarafından denızcılenn bayra. 
J de elektriklerle donannu~tır. l - d Ortaköydeki Yük ,,otörlcr geçtikten sonra kon. mına ait konferanslar tertip o. 

Bütün denizciler bir alay ha- SaDat .
1
J T~ t Mektebi bah- ' rol için arkada kalmış, ve bü. lunmuştur. 

'"d . b h t 1 1 de sek enız ıcare . .. b d ·ı . b G d . d d b" .. ~ '' e gıderek sa a saa . d b' rdenparti tertıp .un u sıra a gazetecı enn u. . ece enız e e uyuk şen-
k . 1 'd · e çesın e ır ga a sim cuınhurıyet a )ı esın . . k ·· "ndeki sa-"'I d edılmış me ·tep onu 

krenk koymuşlar ır. 1 h'ld d~ kayık yarışları yapıl -
Saat l 0,30 da Ga atasaray ı e 

. · de toplanılmış, mıstır. 
t sı bahçesın ld w h 1 Savarona yatiyle Marmara-

,}de şehir bandos~ı 0 ugud ~- da tetkik seyahatinde bulunan 
1\1 1 O 40 d Taksım mey an 1 1 .. .. 

• a d'l · t' Bu reisicumhurumuz smet nonu 4· el w h ket e ı mış ır. 'f . l ogru are l 1. anda de yarısları teşrı etmıs er .ve 
it d ·ı · aret e ım • ~ . ~ 

J1 a a ven en ış k l ak sure- yattan takıp buyurmuşlardır. 
d''d" · cam Vapurlar u u .~ . selamla- Reisicumhurumuzu hamil J, alayın hareketını yat, limana g.irmeden Ahırkapı 

ışlardır. d . . taki- ve Moda açıklarında merasimle 
Alay İstiklal cad esınıh riyet karşılanmıştır. 

P .. il saat 1 O 55 de cum 
0

1 
Saat 12,30 da Karaköy rıh-

. • rer a mtŞ. . . 
ıdesinin etrafıncla ) tımından halkı ve davetlılerı a. 

iJlr. EN1 )arak hareket eden denizyolla • 
BAYRAK ÇEKME TÖR ının Sus, Kadıköy, ve Şirketi 

BAŞLIYOR cek· Hayriyenin 71 numaralı vapu~-
"f arrı saat 1 1 de bayrak 

1
• l 'le bir Haliç vapuru, valı 

. bac: an· arı .. . . 
e törenile merasıme . :. . L"tfi Kırdarın ve unıversıte 

·1 hır ışa· u b" d·w· S k ıs, bu sırada verı en .. ktörüniin ın ıgı a arya mo 
l k. b"tun va· re . k .. 1 

t " y 1• ı ·manda ı u .. .. .. digw er bır ço motor er 
ne ı k'k su· toru, 

urlar birer•buçuk da ·ı a 

lunduğu motörü kendisile bir ) likler yapılmıştır. 
hizada gitmeğe mecbur tutmuş Donanmış seyyar fenerler ve 

su dubaları, Ege vapuru ve di. 
Milli bir merasimin takip e- ğer alaya iştirak eden vapurlar 

dildiği bir sırada gazetecilere Ortaköy açıklarında demirle. 
~österilecek olan kolaylık aca • mişlerdir. Şirketi Hayriyenin 
ba bu mudur? 65 ve 71 numaralı vapurlarile 
YARIŞLAR BAŞLIYOR denizyollarınm Suvat vapuru 
Reisicumhurumuzu hamil saat 21 de içinde deniz mües • 

Savarona yatı Ortaköy Deniz sescleri memurları ve aile1rri ol. 
Ticaret Mektebi önünde demir. duğu halde köprüden kalkmış, 
!emiştir. Üsküdar sah:llerini takiben gi. 

Deniz yarışlarına tam saat derek Ortaköy açıklarında de . 
14 te başlanmıştır. Mektep balı mirlemiştir. Yine denizyolları. 
resinde hususi davetliler için nın Ülev vapuru da Kadıkö. 
yerler hazırlandı2ı gibi, halk da yünden hareket edereK Orta. 
"lamandırada bağlı bulunan An. köydeki yerini almıştır. 
1 
.. am ve Ege vapurlarından ya- Denizdeki fisek' dubasından 
·ışları takip etmişlerdir. ve deniz ticare: mektebi bahçe. 

GECE YAPILAN sinden havai fişekleri atılmış, 
MERASİM saat 12 ye kadar şenliklere de. 

Dün akşam saat 19,30 da vam edilmiştir. 
Ankara radyosunda denizciler Gece saat 21 de de Ortaköy 
marşı çalınmış ve bunun arka- açıklarında demirli bulunan de. 
smdan münakale vekaleti müs- (Devamı 11 incide) 
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s.o.s Boksörlükle yeni bir 
antrenman usulü 

lngilizceden Çeviren: H. MUNIR ...u.------26 - -------
Diğer taraftan Serpolet, "S.O. 
,, illnmı işitir işitmez, hemen 

p yamamağı bıraktı ve Les
er'e dönerek: 

peyda etmiş olan bedbahtların, 

birdenbire çağırılmış olan yakın. 
landır. Leaainger böyle bir man. 
zara arze.diyordu. Halinden, alela
cele değişmeğe "vakıt bulamadı· 

ğı,. anlaşılıyordu. 

Bira ve viski 
Zenci boksör Goehniz ile dövüşecek olan 

- işittin mi, dedi. Arabella 
inter'in adı geçiyor 1 Bu kız, se

• vapurda çok ehemmiyet ver
ğin kızdır. Acaba bu ''S.O.S ... 

maksat ne? 

Lessinger ahalinin arasında do· 
!aşıyor, onları gözlüyor, dinliyor. 
du. 

1 onq Galento bögle çalışıyor 
Lessinger: 
- Her halde polis tarafından 

·p edilmi§ bir ilan olacak. Ya. 
t da ''Kaypak Mari,, nin işidir. 
Lessinger bu sözü söylerken 

up yazıyordu. Sonra dışarı 

ak üzere hazırlanmağa baş. 

Serpolet sor.du : 
- Nereye gidiyorsun? Ne otu

z yine? 
- Ben İstem hastabaneaine 
eceğim. 

- Fakat bu ilan zabıta tarafın· 
kurulmuş bir tuzak ise ne ya
n. Belki de senin Arabellaya 
olan alakandan istifade et

için böyle bir plan kurmuş. 
dır. 

- Haydi canım. Sen de amma 
tıyorıun ha 1 Zaten işin gücün 

llcld~alit •• Bu kızın benimle hiç bir 
sr yok. Uzerinde kendisine 

t olmıyan bazı elmaslar var'.dı. 
ı11ı1ıan elden çıkarmak istiyordu. 

o kadar. Arabellarun bana 
LD1iU111clan daha fazla bir manası yok. 

- Şu halde lstern hastahanesi. 
niçin gidiyorsun? 

- Çünkü bunun bir polis ilanı 
uğunu biliyorum. Arabella 
ter'l lıtiyorlar. Aııl öğrenmek 
diğim 1ey, Arbellayı niçin is.. 
Deleridir? 

- Belki de senin yerini oridan 
enmek ihtimaliyle arayorlar-

- Hay.eli budala. Beni arayan 
eik. Onlar hapishane kaçağı Luk 

old'u arıyorlar. Bunu hili an
ıuıw-c:hn mı? Ben de o herifi ara· 

Eğer onu benim için bu.. 

larsa, ben de memnun olaca.. 
1 

Beş dakika içinde Lessinger 
afetini değiştirdi. Üzerine üni. 

~fiM"m nevirlden bir ceket geçirmiş, 
~lllllı[J1a da eski bir kasket giymişti. 

haliyle işinden dönen bir kam
§(Sfürünü andırıyordu. 

Büyük bir hastahanenin kapı

lrı1t!ID<ıan daima giren çıkan bulunut. 
tti geceleyin saat sekizde bile. 

nn ekserisi, içerdeki hasta· 
ı..aıll"''"' ..... görmek için gelen ve nöbet 

kliyecek ziyaretçilerdir. Bunla. 
bir kısmı da hastalığı §icHet 

Derken kaalbahk arasında Ara. 
bella Minter'i gördü. Güzel yü. 
zünde endiıe seziliyordu. 

Arabella, şoför kıyafetindeki 

Lessinger'in yanı başına düştü. 

Hatta onun yüzüne bile baktı. Fa
kat bu pejmürde aıdamın, onun 
çok sevdiği ''Raymond,, olduğunu 
asla sezmemişti. 

Yalnız toz toprak içinde bir şo
för görüyordu. Hatta onun haline 
acıdı. Kim bilir, belki de karısı, 
yahut çocukları !:u hastabanedey
<li. Tehlikeli bir vaziyete düştüık. 
leri için çağınlmıştı. Arabellanın 

aklından b~ masum fikirler geçi. 
yoı:ldu. 

Derken Arabella içeriye girdi. 
Lessinger dışarda beklemekte de. 
vam etti, Zira, koltuk değneği ile 
dolaşan bir a.dam dikkatine çarp· 
mıştı. 

Bilhassa bu koltuk değnekli :ı

damın Arabelladan gözünü ayır
may:ışı, kendisini pek alakadar ~t
mişti. 

(Devamı var) 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yann tercüme 

külliyatı 
41.50 5 ci seri No. Kr. 

41 Dö Profundb 50 
42 Günün hukuki ve içtimai 

meseleleri 75 
,3 Eflltun 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Diıraeelinin hayatı 100 
46 Metafizik nedir? 25 
47 Yeni adam 75 
48 İrsiyetin tesirleri 75 
49 Politika felsefesi 75 
00 Estetik 25 

~10 

Bu serinin fiatı 610 kuruştur. 
Hepsini alanlara yUzde 20 lskon. 
to yapılır. Kalan 4.88 kurşun 

1.88 kuruşu peşin almarak milte. 
hakisi ayda birer lira ödenmek 
Uzere Uç taksite bağlanır. 

Boksörler arasında en enteresan olanı kim 
dir bilir misiniz?. Ağır siklet §ampiyonlarm. 
dan Tony Galento .. 

Ring tankı, iki tonluk T ony 
de maruf olan bu boksörün en 
ciheti çalışma metodlarıd~r. 

namlarile 
enteresan 

Meşhur şampiyon zend Joe Luiz ile çar. 
pışacak olan T ony antrenmanlarını şu şekil. 
de yapmaktadır: 

T ony yumruklarını kuvvetlendirmek, 
zevkini tatmin etmek için bokse başlamıştı. 
T ony yumruklarını kuvvetlendirmek için 
mahallede duvarlarla yumruklaşır ve arka. 
daşları bu çılgınca manzarayi hayr,.tle seyre. 
derlerdi. 

T ony çalışmadan bir lahza baş kaldmn
ca derhal duvarlarla dövüşür, yumruklan ka. 
naymcaya kadar vuruşurdu . . 

T ony'nin daha çocukken bile enteresan 
fikirleri vardı: 

- Boksörler neticeye daima elleriyle va. 
rırlar .. Bir boksör dövüşürken parmağını 
krrarsa artık ringe çıkmaktan ziyade evde is 
işlemesi doğru olur .. 

İşte meşhur T ony' nin çalışma sisteminin 
acı ve müşkül bir şekli .. 

Fakat, onun daha hot daha lezzetli çalış. 
malan da vardır. 

T ony' e göre, bira ve visky bir boksörün 
formunu bulmasına çok müsbet tesirler yap. 
maktadır. Yine bu §8mpiyonun fikrine göro 
açık havada yapılan antrenmanlar nezleye 
sebebiyet vereceğinden hiç de faydalı değil. 
mi§.. Kan ve acı dövüşü yamn bııJ}mlak i
çin sebep olamazmıf .. Atkolaun dogrusu ya. 
man boksör .. içki ile sigara ile antrenman, 
sonra da kan kövdeyi götürünceye kadar 
dövÜf .. 

ilk dövÜfmelerinin birinde rakibi Billy 
Pollack onun üst dudağını patlatmı§tı. Ga. 
lento böyle basit birşey icin dövii§Ü yarım 
bırakmamış bilakis şiddetini arttırarak kısa 
bir zaman sonra galip olarak köşesine çekil. 
mişti. 

Bundan sonra Calento, amatör kalmak 
istememi§, profesyonel boksörlerin çok para 
kazanmalan onun da gözünü boyamıftı .. 
Böylelikle profesyonelliğe geçen Tony·Ga. 
1ento, ilk akşam ayni ringde sırasile üç ra. 
kiple dövüfmÜftÜ ... 

Bu dövüşmeler T ony'yi mcthur etmeğe 
kafi gelmifti. ilk rakibi Pol T erman kuvvet. 

SAI~ON OYUNLARI o 
CUMA GÜNKÜ MESEi ,El ERiN 

HALLEDlLMIŞ ŞEKILLERJ 

Dikkat: (Bundan sonra her hafta cuma 
Ü verdiğimiz meselelerin cevaplarını pa. 
gÜnü nC§redeceğimizi, cumartesi günleri 

on oyunları vermiyeceğirnizi karilerimize . . . ) 

* * * 
Talim meselesi: Verilecek kumanda .. so. 

dön,, dür. Kehanet: bunun için kehanet 
•fll_.. ... değildir. Mesele gayetle basittir. Arka. 
ı.--.ın:ızm tuttuğu rakam ne olursa olsun ma

hesaplardan sonra muhakkak beş kala. 
tır. 

• • • 
BUGONKO MESEi .El .ER 

Sekiz kibritle on kıymetini yazmağa çalı. 

Hesap meselesi : Dört adet cemedildikle. 
zaman yekun kırk bet ediyor. Birinciye i. 
ılave ettiğiniz, ikinciden iki çıkardığınız, 

t:ımeti'lncüyü iki ile zarbettiğiniz ve dördüncüyü 
ile taksim ettiğiniz zaman hep ayni raka. 
elde ediyorsunuz.. Bu dört rakam neler. 

}. 

(Bu meeele1erin halledilmit şekillerini ya. 
· nüahanuzda bulacaksınız.) 

Bugünkü bulmacamız 
SOLDAN SACA: 

1) Karadenizde bir burun, 2) Derelerde tutulan bir balık 
3) Habeşistanda bir paye .. Bir harf .. Bir nota, 4) Açmak fiilin 
den emir .. Bir vilayetimiz .. ·Beyaz, 5) Harp, Engel, 6) Hayat 
7) insan topluluğu .. Yemek, 8) Dünya, 9) Beraber .. Kayıp. 
tan haber veren, 

YUKARIDAN AŞACIY A: 
1 ) Bir mizah tipi, 2) Bir ka'sabamız, J) Ha bet beyi.. Bir 

yıldız, 4) Su, Hutalık, 5) BirRus fehri, 6) Varmak, 7) Bir 
Arap harfi.. Tatmin edilmeğe ifaret eden nida, 8) Slovakya. 
nm §arkında bir rnemleket, 9) Yamalı.. Neıeli. 

t• '" s• t ı: ı .... ..-...... .-ıc-.... ,... ........... ~ 
T A 1 1 

l .... ~ .................... +-
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Bok~ör Tony böyle çalt§ıyor 

li rakibi karşısında ancak yirmi saniye da
yanabilmiş, sonra baygın olarak sahayı ter. 
ketmişti. ikinci rakibi Hindli Kayofits de il
kinden iki saniye fazla mukavemet ettiktP.n 
sonra ayni şekilde baygın olarak ringden 
inmişti. 

T ony, köşesine döndüğü zarran hir !!Ür .. 
prizle karşılaştı. Bir polis gözlerini dikm ;ş 
kendisini bekliyordu. Bu hava içinde T ony 
üçüncü rakibi zenci ile de dövüştü. Zenci 
ötekilerin akibetine uğradı .. 

Üç rakibini harap ederek yenen şarop1. 
yon, kötesine döndüğü zaman polis gayet 
nazik bir tavırla yanma yaklaştı, kendisini 
karakola kadar takip etmesini bildirdi. BirRz 
sonra da mesele anlaşıldı. Tony'nin ilk mağ. 
Jup ettiği Pol T erınf.n, üç doktorun gayreti. 
ne rağmen bir türlü ayılamamYştı. Doktorlar 
boksöriin öldüğµ.ne kanaat getirmiş oldukla
rından T ony de tevkif olunmuştu. Bereket 
dayak yiyen boksör ertesi gün kendine ge. 
lebilmiı ve T ony'yi su~lu olmaktan kurtar. 
mıttı. 

ALTI ŞEYfAN 

Tony'nin en ziyade korktuğu §ey şeytan. 
dır. Meşhur boksör, bir gece yeni bir mu. 
vaffakıyetten sonra evine dönerken, birden 
altı gölge ile karşılaşmış ve karanlıkta bir 
ses: 

- Kimsin, nereye gidiyorsun). 
Diye sormuştur. Şeytandan çok korkan 

boksör, derhal duvara dayanml§ ve: 
- Bana bu sözü uzaktan değil, gelin de 

yakından söyleyin ... 
Diye cevap vermişti. 
Boksör bunun üzerine altı yumruğun bir 

den burnuna uzandığını gördü; fakat biraz 
sonra bu altı gölge kaldımnm üzerine eeril. 
mit bulunuyordu. 

Bir müddet böyle geçti ve T ony yere eer. 
diği altı §eytana ( 1) hayretle bakarken der. 
hal içlerinden biri fırladı ve tabancasını çe. 
kerek: 

- Biz polisiz, sen bizi dövdün ve aöv. 
dün hatti yaraladın, seni tevkif ediyoruz. 

,ı Demitti. 
i Bereket versin, komiser iyi bir gençti de 
bu mesele de gürültüsüzce kapanmıftı. 

JAK DEMPSEY, MENAJER 

Jak Dempaey, Tony ile yakından alAka. 
dur olmağa ba§lamııtı. ilk çalqmalannda 
Dempsey, T ony'nin tiddetli yumruklariyle 
hırpalandığı gibi. onu yumruklamaktan da 
yorulmuı ve : 

- Sen, bir ıene benim söylediğim gibi 
çaltı, birayi, viskiyi terket, o zaman aeni 
kimse mağlQp edemez, demiıti. 

T ony, mefhur tampiyonun nasihatlerini 
tutmak istedi, aekiz Rün içmedi. Fakat bu 
metodlann para etmediğini görerek yine ken
di usullerine avdet etti. 

Dempaey böyle avyq bir hokaörle uf. 
r.:.~mağı reddetti. Bundan aonra Joe Jalcob 
bu dev cüsseli bokıörü çahıtırmağa bqladı. 

lıte ring tankı namile maruf Tony, böy. 
lece kendi usulleriyle çalıpn bir boksördür. 

T ony, bugünlerde mqhur zenci boksör 
Joe Luiz ile dövüfecektir. Bakalmı bu mü. 
him maçm sonu ne olacaki\. 

Adliye 
Vekilimiz 

Saint Andrevı 
üniverıiteıi tarafııı 

F ahrı doktorlu 
unvanı verildi 

lnıtlterede bulunan Adliye 
kilimiz Fethi Okyara en eSkl 
giliz üniversitesi olan satnt 
drews üniversitesinde m 
le fahri doktorluk unvanı 
miftir. 

Meraaimde Univeni 
güzel ıanatlar fakWtesi Dua 
Adliye Vekilimizi üniversite 
törüne takdimle iradettiği 
tukta demiştir ki: , 
"- Aarımızın en mühim 

~elerine bir nazar atfetti 
takdirde Türl• milletile Tür 
Cumhuriyetinin yeniden d 
ve tahakkuk ettirdikleri bii 
!:8trlcr en ziyacle nazarı dik 
miri celbetmektedir. Fethi O 
ljar Tilrl.:iycnin yeniden doğ.; 
ıLa mühim rol oynıy·'n zeuat 
sında 30 seııcdeııberi rol aı 
bulunmaktadır. 1908 de Jüııt · 
'erin lideri. 1911 harbindf tak 
1914 te Sofya elrisi, m/a.t:ıe f .. 
1nktl<ip harelcctiae bilf iü ifHr 
-::tmi~tir. 

Fethi Okyar, !Jıurtr:fa Kerti 
in yakın arl~a·la~ı ol· r<.ıl\ 'i' 
milli da1•asında kentl ',,;ı~e d" 
azifeleri bihakkın ifa etı .. i~ 

'?ethi Okyar son on sc.ıe za,·fı· 
0 arilt ve Londra el-çiliıcleri"i 
dcrek bil1v.ı.s.scı Türk - lııgi'i:. 
if a1;ının talıakkul;unu fcmiı 
mfılıim bir rol otj1ıam1şfır. 01' 
'-ibarla kendi8!nc nı:.!cş::.l•l:ir 
'ımuyoru::. ÜJıiv<:rsiltm iz, Tiif 
ııede tekrar mühim bir vazff 
~ayin edilen Fethi Ol•yarııı il!~ 
aUerine, memleketine ue şahs1 
lcarşı duyduğu büyük hürmeti 
fade etmek f rrsatırıa 1uzil olm 
la bahtiyardır.,, 

Üniversite rektörü de, huk 
doktorluğu unvanını verirken 
hitabede bulunmuştur: ' 
"- Vniversitemiz, iMan'Y 

hizmet eden zeı•ata fah1·i c!.old 
luk vermekle kendini bah ti! 
addetmektedir. Ekselôns Fet 
Okyar, halen nazara dikkati 
beden büyük §ahsiyetlerden b · 
dir. Fethi Okyar, vataııa bihtJ 
kın hizmet etmif malıdat zeval 
tıın birtdtr. FetM Okyar, aulh 
teraW Mğrunda p.ıltfGn bü 
bir mill6tin yeniden doğ114U 
büyük bir rol oynam'§hr. Vat 
aevgiai Fethi Okyara birçok 
luklara giJğU,a gerdtrmif, onu o 
ğır meauliyetlere k4tlandınnlf 
tır. FetM Okyann L<mdra t · 
ğt lngUtere w Tfırkiye araaı 
itimat ve doatluğııta talMye 
temin etmiftjr. FetM O ......... ...._ 
oynadtğs rol, /t1gUtere ile A,,.ş 
rilcıa at'Gllt&da aaratlmu doatı 
tmn'n edmı A naeriTcdn 
Walter Birea Page-''" v 
r<>Jden /atkautltr. Bu a'bepJI• la 
kendWne Vntııeraitemmn /ah 
hukuk doktorluğunu verirken 
yük btr aeving duymaktaytz.., 

VAKiT kitabevi 
DUn ve yarın tercum 

külliyatı 
No. 11 ·ZO ikinci Mri 
1 1 Gorio baba 

12 DelllltiD psikolojill 
13 !lkbahar selleri 
14 Engerek düğUmU 
1:; Rubı .ıı:nnıyatı m 
16 Samiın! Saadet 

17 latatlatlk 
18 Çocuk dtlfUrtenler 
19 tıbn Ye felsefe 
20 Mevcudu kalmadı 

Bu 1erlıı!D flatı B.30 t-.ıruıtut• 

Repelnl alanlara ybde 20 tüoD
to yapılrr. Kalan 4.H kUJ1llUll 
1,2, kurup pee1ııa aJmarü mote
büllll ayda birer Ura Mam .. 
11ere ıc tablte 1-11amr. 



~Adapazanndan bir röporfaj 
························································· _ .................... . 

ır gezintinin hesaa 
iz~ını kaça ödedik 
nd.. Heryerde ayni dert 

.................................................................................................. : . 
1 Dünyada neler oluyor : 
• • 1 ................................................................................................... : r~~k,ki ve gazino pahalılığı 
Kadınlar filosu 
Fransada kadın tayyarecilerden mürekkeb bir filo teşkil o

lunmak üzeredir. Fransız sivil tayyarecilik müdürü bu projeyi t.:-t. 
kik etmektedir. 

Bu filonun vazifesi harbden ziyade Fransız tayyareciliğinin 

propagandasını yapmak olacaktır. 
Bu proje kabul olunduğu takdirde kadın tayyarecilerin em

rine üç tayyare tahsis olunacaktır. Bunların kumandası: Madam 
Maryse Hily, Maryse Bostie, Elizabet Liona verilecektir. Diğer 3 
kadın tayyareci de pilot olarak bu tayyarelerde bulunacaklardır. 

Kadınlar filosu Yakın Şarka oradan da Afrikaya uçacak ve 
her duraklarında konferanslar vereceklerdir. 

Eyfel kulesi güzeli ne olmak istiyor 
Matmazel Jaklin Vial ismindeki bir Fransız kızmın gerek 

Adpa:::arnıda Çark mesire yerinden bir göriiııiiş 1.85 olan boyu, gerekse güzelliği sayesinde Eyfcl kulesi güzeli S" · 

dikkd çilmiş olduğunu bildirmiştik. 

hi okt\dapazarım Haziran güneşi - Garson hesap. Bu tali kuşu başına konmazdan evvel Eyf el kulesi güzeli, bö-
q;:§:ıtıda yanarken, bir öğle vaktı Dediğimiz zaman yüreğimiz rck satarak hayatını kazanıyordu. Fakat, aı tık yine ayni maslcktc 

:at arldüm. oynayacak gibi oldu? çahşmağı arzu etmemekte, istikbali hakkında yeni projeler dii · 

air. ttasyondan bizi alan araba- Nasıl olmasın ki, birkaç şişe şünmekte ve: 
öııtiif\: biraya, bir o kadar kahveye ve - Ne yaparsınız, artık öyle ehemmiyetsiz işler beni tatmin et-
. asli - Çarka çek.. bir iki parça da çereze dünyalar miyor; demiştir; benim de kendime göre ihtiraslarım var. Fakal 
·1e 'f ~~edik. kadar para saydık. bun!an öyle yüksek şeyler zannetme)in, bütün emelim bir ıtrıyat 
i.ş~i1 '1eton döşeli güzel bir cadde· Acaba diye de düşündük: magazasında satıcı olmaktır. 

, tozlu ve topraklı yollardan Çark mesiresi Adapazarı bele· - Peki tiyatroda çalışmak istemez misiniz? 
cm'I egeçe Çark mesiresine gel- diyesinin hudutlarından başka - Hayır, hayır. hiç zevk duymam. 

~... mıdır ki, bu kadar fahiş fiyatları Doğrusu ya Eyf el güzelinin aklı da boyu kadar büyük. 

dt \rabacıya 75 ı·çcrı· girerken ao"'rmüyorlar? i ·ı h · • B ""d "' 
8

. hb b . ngı tere arıcıye m~şte-narı ag at hırsızı filmi-
mi~ 1 O kuruş sayıp, bir köşeye ır a a ımız daha garıp • k• b · • d' .·w. "ldik. şeyler söyledi: nın ıta ını tanzım e ıyor 

·i"i ? aze ve serin bir su süzüle- - Bugi.in pa7ar, dedi, Istan- Siyasilerin siyasetten başka işlerle uğraşmağa vakit bulma-
m~ rı ' : ,yordu. Yeşil ve koyu göl- buldan gelenlerden biı ~.aç kuruş ları dünyayı saran tehlikelerin gevşemiş olduğuna işarettir. 
mil' ' aoacların akisleri dere Ü- kazanmak i

0

stenmez nıiya? İşte, bugün öğrendiğimiz bir haber yüreğimize su serpti. 
.n11b inde"' titreşiyor, radyonun Tenezzüh trenleri tertip edi- İngiltere hariciye nezareti daimi müsteşan Sir Robert Vausi-

.-: ~-
1
.,.'111eleri kulakları tırmalıyor- yor, ucuz seyahat imkan dahi- tard beynelmilel siyasi: hadiselerin müthiş surette girift oldukları 

r.~ 11 • line alıyoruz. Ta lstanbuldan bugünlerde Tiyençindeki ve Moskovadaki hadisatı takibden za. 
::iff' ~dapazarı halkı ve ileri ge- kalkıp 60 kuruşla Adapazanna man bulup Bağdad hırsızı filminin mükalemelerini tadil, ve kıta-

ii!P. J • h h 1 d "b" 1 t . d" Jlo"erı emen ep Jura a gı ı. .. hem gidiyor, hem de dönüyo- arını anzım e ıyormuş. 
h:'. •şte kaymakam lhsan Kılıç. ruz. Adadan iki adımlık Çarka;.....:..._--:---------::--....:..:......:...:...:__ ___ "--------

t ~tcdiye reisi Ahmet Abası Ya- gitmek için 7 5, dönmek için 50 son moda 
m , Emniyet amiri, jandarma içeri girmek için 1 O, oturmak 

1 Jnandanı, hararetli konuşu • ıçın 500 kuruş veriyoruz. 

e~.tşrlar .. Ne kadar samimiler... Aradaki büyük ve ulaşılmaz posta sevk ı• yat 1 )aha ötede meclisi umumi • tezat niçin? 
iyel'ıin maruf birkaç siması .. Heı • • • 
7daf'de Saim ağabeyimizle Salih Muhakkak ki, A_dap~~armın Tayyare pos- ~~ 
tiJıııf•ndi Amcamız olsa gerek.. Çarkı yurdun, yeşıl, guzel ve 
Fet'rı\!e sıra sıra, masalarda ka- hüda?'ı ~a~it bir pa:ç~sıdır. ~~- tası yerine 
i ce~, erkek yiizlerce insan. rayı ıbtıdaı şartlar ıçınde degıl, 
birİ'Adapazarı Çarkrnın şu sıcak ?ilgi, te~nik esaslar dai:esinde deve postası 
"hak'mzarası beni c:ok sevindirdi. ıhya ve ıslah etmek ve fıyatları 
vat tim lzmitin Belediye Bahçe- layiki bir hadde indirmek lazım· Amerika ile Avrupa arasında. 
h tıfden daha renkli, hareketli ve dır. tayyare postalarının vızı vızır iş 
··yjj~analı.. Jiki masa, birkaç sandalye ve !ediği bu devirde, qaha henüz 

m·Jd Akşam olup d:ı gtineş kızıl bir radyo koymakla halkı eğlen- medeniyetin tamamen gireme -
at~ kor gibi yanarken, Çark a · diriyoruz sananlar çok. ald~nı- diği yerler_ de va~~~r. T~yyare 
zqrn. d h b k daha güzel yorlM. Bu memleketı mcıme, postasının ışlemedıgı, hatta oto • 

ı a a aş a ve b"ll . k d" . ~-
o ·ıyor. gazino ve garson denilen en ;o ı er~~ll pe b nal ıren bgeçtıdgL 

14 'B k kız ve mühim şube şimdiye kadar ve ızgın ço er un arın aşın a 
. · a ıyorsunuz genç . . . . l gelınekt d' 

likanldar birer kelebek kesı- bugüne kadar ıhmal edılmış o • B .. e ır. . • • . 
nd6 a"bi kendi mih- duc7u icindir ki, hoş görüp s;{eçi- u çollerde ıuklıyat hala eskı 
si,.ıor, pervane oı ° F k d h d h .. usullerle vapılır Kervan henüz 

rleri etraf rnda dönüyorlar ve yoruz. a at, a a a oş ~or- r· .. t. . d . 1 
rtlf d d"" .. ~ t h ··1 t k zor ge ro unu amamen emıryo una 

:den sonra basları a onmus mege a ammu e me - t k t · d ~·1d· p t t 1 e • · .. · . b" er e mış egı ır. os a \'C e g 
zuJ!lcak ki, ... J.zgün süzgun b.akı- lıyor ıze. ·· Ç k fi tla.-• raf meseleleri bu çöllerde hallol. 
· orlar .. Masamıza komşu ıncr. . ~~a.p::ı.zarı ar. mm . _Y~ d~ mamıştır. Çölaşm memleketler -
ıgsevzun bir kızcağız var, sarı ı;ıbı, ıdare ve tan;ım $eklının de umumiyetle telgraf yoktur .. 
ıe, elan gibi kendisi de dalgalı ... yi.il-sek olması lazımdır. .. Mektuplar da çok eski usullerle 

Somnlide!d postacılar şehir -
!erde olduğu gibi bisiklet üzerin-

de yarım saat içinde postayı da. 
ğıtamıyorlar .. Bilakis bir harbe rf Çarkın çemberlerine takıldık- Oradan ayrılırken hep hı:'lvl·! sevkolunur. Resmimiz bunun gü 

bf n sonra ayrılmak çok fıraklı .. dii~iindük... C. Y. zel bir misalidir. Şarki Afrikada çıkar gibi uzun uzun hazırlanıp 
~ İngiliz somalisinde posta, resim- silahlarını da yanlarına aldıktan 

clc;:ikamn memle1cet müdafaımnıb b:.i . ;.;:, bir rolü olacak olan ve 
5 ınilyo'l lngiliz liı-aıuna çıkan Alber kanalı yıltıl:nıştı. Londrada 
6 ı::cne tedhiı~ilerin eseri olduğu ıanrlan büyük bir yangın olmuı, 

bir mağaza yanmııtır. 

de görüldüğü üzere develerle gö. 
türülür. Bu usulün gayetle ağır 
olduğunu söylemek fazladır. Fa
kat şimdilik bundan başka çare 

sonra yola çıkıyorlar. lngiltere -
den, Somalinin en iç taraflarına 
bir mektup kaç günde gidiyor bi
liyor musunuz? Onu biz de bil • 

!l - VAKiT 2 TEMMUZ 1939 

1,85 boylu Eyfel güzeli diyor ki 
Ben böyle nasıl 

evleniı·dim 

Fransada Eyfel kulesinin ellinci yıldönümü münasebetivle 
bir de Eyfel güzeli seçileceğini, ancak bu seçmelere girebil~ck 
için 1,80 den yüksek boya malik olmak lfızımgcl<liğini yazmıştık. 

Filhakika bu seçme yapılmış ve matmazel Jakelin Vial, h'yfel 
kulesi güzeli seçilmiştir. 

Eyfel güzelinin boyu 1.85dir. Henilz on dokuz yaşında sade 
ve güzel bir kızdır. 

. _Uzun boylu güzel, bu muvaffakiyeti hakkında şunlan söyle. 
mıştır: 

- Eyfel güzeli seçileceğini duyan arkadaşlarım; Jakelin mu
hakkak senin seçilmen lazımdır, diyorlardı.. Halbuki, beni mclbi
sem bile yoktu. Kimsenin elbisesi de bana gelmezdi. Mecburen !ki 
gün içinde bir elbis(' yaptırdım. 

Jakelin fakir b,r· kızdır .. Basit bir evde yalnız bnşına yaşamak
tadır .. 

Eyfel güzeli, henüz kuleyi gezmiş değildir. Bu milnascbetlc 
ilk defa olarak kuleye çıkmış \'e herkes tarafından a\kışlanm~tır. 
Eyfcl güzeli, o gece şerc.'fine verilen suvarc<lc hazır bulunmuştur. 

Uzun boylu güzel, evlenmeğe fikri olup olmadığınr soranlara: 
- Muhakkak ki evlenirsem memnun olurum. Fakat, takdir 

edersiniz ki benim boyumda bir erkek bulmak müşkildir. 
Uzun boylu Eyfol güzeli, bundan müteessir görünmektedir. 

lnırilterede müt
hiş yangınlar 

Otuz kişilik bir grup alevler 
arasında kaybold_u 

Londradan yazılıyor: 
Londranın son seneler zarfında 

görmediği müthiş bir yangın dün 
gece Yeni Zelanda caddesinde se
kiz evi harap etti. 
Kadın ve erkeklerden müteşek. 

kil otuz kişilik bir kafile alevler 

arasında kalnuşlardır. Bir çıkmaz 
sokağa sıkışmış olan otuş kişinin 
önlerinde alevden bir duvar yük. 
selmekte idi. 

Bu şekilde a1evler ile çevrilen 
zavallılar yanan bir evin ikinci 

(De vumı 11 incide) 



10 - VAKiT 2 TEMMUZ 1939 

Vaziyet vehametini arttırıyor Belçika başvekilinin 
mühim bir nutku 

(Baş tarafı 1 incide) man efKiırı umumiyesinde yayıl • nazırı Leıılie Burgin, ezcümle de· ı Tarihe kaydolunan ve iki mem· 
Prusyadan gelen 19 ila 23 ya. ması üç taraflı arJlaşmanm akdi. :niştir ki: leketin yenilmez kuvvetlerine isti· H f k d d 
§ındaki gençlerden teşkil olun- ni tesri etmesini ve Amerika bita - fngiltcrenin birçok ihtiyat nat eden Polonya - Fransa dost. af P a İrin e memleketin 

edilmiş 
maktadır. raflık kanunu tndilfıtının iki mcr stcklan ve birçok imki!nları var- tuğu bugün bütün dünyanın bak· • • 

Hitlcr Danzige gitmiyor liste çabuk kabul edilmesini te uır. Nereden gelirse &elsin kuvve. tığı ş::rcf ve hürriyetin muhafızı ıaşesı temin 
Berlin, 1 (A.A.) - Hitle. menni ederim. te istinat eden tahakküm te~eb. olmuştur. Fransa ve Polonyanın .. . . 

rin temmuzun 20 si ile nih~ıye. Fraıısız kabinesinin foplantıs. b:slcrine ve taleplere boyun eğ· : ul1• istediğini herkes bilir. Fakat .. Bru~ı~l, 1 (A.A.) .-: Harı~ıye zirai faaliyetin kuvvetli bir müda· 
ti arasında Danzige gideceği :n!yecektir. İngiltere, sulhu ara· yine herkes bilir ki, Polonya ve butçe.sının lyan meclısı~de ~uıa· faa te~kiliitı kadar mühim oldu-
hakkmda Berlinde dönen şnyi. Paris, 1 (A.A. l - Bugün Rei. "Ilağa azmetmiJtir. Fakat öyle "'"ransa kendi hürriyet ve şerefle. ke.~~ı es~asında Ba.~vekıl. P_ıerlot, ğunu söylemiştir. 
alar teyit edilmemektedir. .'l.icumhurun -ı·iyascti altında top "1adler vardır ki, İngiltere impa. rine karşı yapılacak her türlü te· muhı~ hır nu;uk soylemı.ş~ır.. Pierlot, muhtelif istihbarat ve 

Salahiyettar mahfiller halen !anan kabine lçtima.nda haricı · ~atorluğu bunları tecavüz ctmeğ" :avüzü t:nkil edeceklerdir. 1:f~tıp:k Belçı.ka~~n. harıcı ııy3• propaganda servisleri ihdas edil· 
buna inanmak için hiç bir se- ye nazırı Bonnet, harici vaziyetı ·:abul ede!nez.,. General Weygand da söz alarak setının -~ tı~dı hurrıyet.te~ ayrıl- ciiğini bikdirmiıtir. 
hep mevcut olmadığını zira Hit iza.h etmi" ve bilhassa Danzig ve FRANSADAKİ POLONYA Polonya o:ıdusunu medih ve eena ması mumkun olmıyan ıstıklal ve Netice olarak Ba§Vekil, harp 
lerin her hangi bir seyahate böy Moskova mUuı.kerelcri hakkında DOSTLARI CEM1YET1N1N eylemiş ve demiştir Yi ~ 1 ~zı_ni ve h~~c~ siyaset ~i.:r.riyetine zuhur ettiği takdirde memleketin 
I . dd l k tafsilat vermietir. TOPLANTISI _ Her kanşı eski !f~refleri ha-ı ıstmat et~ığını kaydetmıştır. • iaıesinl temin için bütün tedbir· 
e ~un mu elt evdv_e arbl\~ldv.er Bonnet Polonyanın Pa.ris bü - Paris, 1 (A.A.) _ Dün ö!?:le- tırlatan bir toprak üzerinde uzun Bacvekıl bu hususta sınaı ve lerin alınacağını söylemiıtir. 
meaı mutat 0 ma ıgını ı ır. yük elçisi ile Pariste bulunmak. -
mektedirler. Jen sonra Sorbonn~'<la "Polonye ı neler sUren mesai ib tekamül A dl" d 1 . 

ta olan Fransanın VarEova bü • ıye en manzara ar 
B hfill G .. · · · Dosttan,, cemiyetinin 20 inci yıl- "ttfrilen Polonya ordusunun kıy. • 

u mn er, orıngm seya yük elçisinden aldığı malumatı 
h ti• h kk el d · ·ı t" • 1önümü münasebetiyle büy"ü1' ~etini Fransa takdir eder. Fran.a a a ın a a aynı ı 1 ırazı da bildirmiştir : 

Adliye koridor~ 
larında iki tip 

Daktilo makinesi yüzünden 

k tl d eli l -:ıerasim yapılmı•tır. 'Oolonya ordusunun hak ve medı:. 
ayı an ermeyan e yor ar. Kabine toplantısından sonra :ı 
"-1-die Londra Vall'.nva General Görecki söylediği mı. "liyet davasına nasıl bir kuvvet uaua r ve ·:r- • anlaşıldığına göre, Da.nzig vazi· 

-'-ileriyle görii&tü tukta demiştir ki: getirdiğini pek&la bilir . .::-.r • ""3' yeti bugUn daha bU)''Ük bir teyal~ ------ ----
Paris, 1 (A.A.) - Başvekil kuz icap ettirmekle beraber, ba. 

ve harbiye nazın Daladier, bu- zı propagandaların yaydığı ha • 
gün İngiltere büyük elçisi ile berlere rağmen, Danzigde hemen 
Fransanın Vaf§ova büyük elçi. mühim hadiseler olacağını teyit 
sini kabul ederek gÖruflllÜ§tÜr. eder mahiyette Pariate malOmat 

P • _,_ • "-'- --k di yoktur. 
ana razeteıen gıaece yor :'C"---- F 1 ·ı· h""k" ~n ransız ve ngı ız u u 

Parls, 1 (A.A.) - Jur, Jurnal metierinin vaziyeti, Polonyaya 
övr gibi müteaddit gazeteler karşı girişilen taahhütlerden ve 
Danzlgin temmuz :r.arfmda bü - Dal ad ye ile Lord Ha lif aksın son 
yiik tezahürlere şahi olacağını nutuklarından da tebarüz edece • 
ve Hltlerin de Danzige giderek ği gibi, hiçbir şüpheye mahal bı· 
bir nutuk söyliyeecğini bildiri • rakm.ıyacak derecede sarih ve a-
yorlar. şikardll'. 

Jour guetesi yazıyor: Bonnet, müsait bir cereyan ta. 
Görülüyor ki, Berlin, efkln u- kip eden Moskova müzakereleri

mwniyesinin ve bilhassa. İngiliz ne devam hususunda Paris ve 
efkirı umumiyesinin Nurenberg Londra hükUınetlerinin Mosko • 

Bu'garistanda 
seylap 

37 ölü, 50 kayıp var 
yüzlerce ev yıkıldı 
Sofya, 1 (A.A.) - Bulgar A -

jansmın aldığı son haberlere gö
re, Seylap felaketinin bilançosu 
şudur: 

37 ölü, 50 kadar kayıp, 250 ev 
tınnamiyle yıkılmış, 450 ev otu • 
rulmıyacak hale gelmiştir. Zirai 
mahsulat ciddi hasara uğramış -
tır. Büyük miktarda hayvan te • 
Iefatı vardır. 

kongresinden evvel Danzigin res vadaki mümessillerine yeni tali- Maddi hasar yekunu 100 mil _ 
men ilhakı ile propaganda neza- mat gönderdiğini kabine arkad~ yon leva kadardır. 
retinin gayretleri sayesinde ih - larma anlatmıat;ır. 
das edilen filli bir vaziyetin tem Nihayet Bonnet, harici siyaset 
hirine pek de muhalüet etmlye - sahasmda günün meselelerini ve 
ceklerini hesap etmektedirler. bilhassa Fransız • Tilrk, Fransız -
Figaro ga?.Ctcsinde Dormesson Suriye münasebetlerinden bah -
yazıyor: seylemi§tir. 
Danzi~ senatörleri üz.erlerin • Kal;>hıe topl~tışJPP!ı.n !<>p.r.a. 

de~i müthiş mesuliyeti takdir et- Bonnet Polonyarun Paris büyük 
mek mecburiyetindedirler. Emir- elçisini kabul etmiş ve günün ha. 

Kral bugün seylaba maruz ka
lan araziyi gezmiş, felaket hak· 
kmda mufassal malumat edinmiş 
ve felakete uğrayan halka karşı 
dc.rin bir al!ka göstermiştir. Müs 
taceliyetle yardım faaliyeti or • 
ganize edilmiştir. Dahiliye nazı
rı da felaket mmtaka.srnda. !bu • 

lcre veya kör ihtiraslara itaat e- discleri ve Varşova. hükfımetile lwımaktadır. 
derek tamir kabul etmez bir ka • Paris ve Londra arasında yapıl -
rar verdikleri takdirde, bundan makta olan mali müzakereler 
zaruri olarak doğacak feci hi. • hakkmda görüşmü~. 
diselerin mesuliyetini tl?.erlerine 1NGİLtZ GAZETELER! 
almış olacaklardır. NE DtYOR? 

1939 martmdanberi Almanya Londra, ı (A.A.) - İngiliz 

Yabancı memleketler diploma. 
tik mümessilleri hükumete tazi ~ 
yetlerini bildirmŞ.ir. Bunlardan 
bazıları felaketzedelere para yar 
dımında da bulunmuşlardır. 

milliyet prensibi ile milletlerin matbuatı vaziyetin bütün veba- -<>--

kendi mukadderatlarına serbest- metini anlamakta ve fakat bütün Bir Alman propagandası 
çe sahip olmaları prensipini ileri fngiliz efkanumumiyesinin Dalad. 
silrmek hakkını kaybetmişlerdir. ye ve Halifaks'm nutuklarını müt 
Almanlar Danzig hakkında bir tchiden müsait bir surette karşxla. 
hak ileri sürerlerse, Polonyanm mrş olmasının İngiliz milletinin 

Berlin, 1 (A.A.) - "Börsen 
Zetitung., gazetesi, Sırp milleti 
üzerindeki Türk tahakkümünün 

hayau menfaatlerl·n· den b!ıı:ık ba,..langıcı olan Kosva muharebe-...,.. a, vaziyetin icabettireceği her türlü s 
k--~:1erın" e v0 ... ecck hır" tek kel" sinin 550 inci yıldönümü münase-
ıı::uuu ~· ı - icraatı evvelden kararlaştırdığına 

me cevabımız vardir: Prağ. delil olduğunu kaydcylemekteldir. betiyle yazdığı bir makalede diyor 
Ordre gazetesinde Pertinax Timeı gazetesinin siyasi mu· ki: 

yazıyor: harriri, Almanyanın Danzig'i i- Londrarun müzaheretile Türki. 
Nisanda İngiliz ve Fransız hU- çerden zapta çahşacağmı bildire- yenin Balkan !devletlerini garp 

kfunetleri Polonyaya yaptıkları rek bu suretle vaziyette hasıl ola.. devletlerinin tehlikeli harekat sa· 
vaidde Alman harekatının hayati cak vehameti kaydeylemekte ve 
menfaatlerine zarar verip vcrmi. İngiliz hükumetinin buna nasıl 
diğini ve, herhangi bir müzake-

karşı koyacağını izah etmektedir. 
reye başlandığı takdirde de, neyi Muharrir, son dakikalarda Lon-
verip neyi muhafaza. edeceğini 

draya bu projenin muhtemel tat
takdir hususunun yalnız Polon . 
yaya ait olacağını bildirmişler _ bikine ait sarih malumat gelmiş 
dir. Bu taahhüdümüzü yerine ge. olduğunu bildiriyor ve Danzing 

civarına turist maskesi altxnda tirelim. 

hasma silrüklemeğe çalıştığı bu 
anlarda, Koava muharebesinin 
hatırası Yugoslavya için bir ihtar 
olmalıdır. 

Mesut bir bayram 
(Baştarafı 1 incide) 

Rumen krah 
söy,Uyor : 

"Hudutlarımız bize ka 1 ""' • • b k k k t 
lidir, başkalarının top- mes egını ıra aca avu a 
rahlarında gözümüz yok Her mühim muhakemede ~a· 
tur .. ,, 

1 
zırdı. Mahkemenin kapısı açılır 

Bükreş, Mebusan ve ayan mec- açılmaz en evvel ko~nlar arasın · 
lisleri mümessilleri, kral sarayına da idi. 

giderek Kral Karol'a, parlamento· Daima en ön sırada avukatla. 
nun açılı§ nutkuna meclislerin ce. . t h m' en her sa . . . rın yerme o urur, e · 
vaplarını takdım etmışl~~dır: niye bir kaç avukatın yadırğnynn 

Kral Karol, bu munasebetle t hclidkA- 1 it da bu . . . . ve e ~r nazar an a ın 
mebusan meclisı mümessıllerıne 1 d Ell · . öbe . . . . unur u. ennı muazzam g · 
hıtben demıştır kı O W• o •• t" b Wl k"' ··cuk "'"z " • . • 1 gının us une ag ar, uçu 0 0 

Asırlardan xntıkal eden eme - 1 . . f ld f ldı d"" dil k b .. . ennı ı ır ı r on rere u· 
!erine varmak hususundakı gay· ""k b" d'kk tl d h yu ır ı a c avanın ru una 
retleri ve büyük fedakarhkJarr ne- Uf t - 1 rd 

- • • • değildi. Müekkilim fe
nalaştı. 

- Tak, tak, tak, tak, tak, tak. 
(Müdafaa yapan avukat dakti· 

Io sesinden sinirlenmcğe başla· 

mı§tı. rengi attı.) 
- . • . . kansının yanma. gittL 
- Tak, tak, tak, tak, tak, tak. 
(Avukatın rengi bUsbütiln at. 

t.ı.) 

- Tak, tak, tak, zırrrt. 
(Avukat bir ispazmoz buhraılıt 

içinde ooof dedi:) 
. . R bu .. b n uz e mege ça ışıyo u. 
tıcesınde, omanya, gun u-
lunduğu mevkie eritmi~ bulunu. Ar~da bir ~.a?.it sapıtıverse 1:1U.S - Rica ederim daktilo biraz 
yor. Romanynm vazifesi, ecdadın· tehzıyane gulumser, avukat ıyı sussun reis bey. Evet karısının 
dan k.ıtan bu mirası tam olarak müdafaa yapsa başını sallıyarak yanına gitti ... 

muhafaza etmektedir. Bizim, kcn· takdir eder, maznun şaşırsa "tlih - Tak, tak, tak, tak, tak. 
dimize ait olmıyan hiç bir geyde yazıklar olsun, kendini yakacak· (Avukat titremeğe başladı.) 
gözümüz yoktur. Fakat bize ~t sın" der gibi açıyarak bakardı. - • • • • kadın, kocasını gö-
olanı muhafaza ve mül:!afaaya ·da 1 Terlerdi, kalabalıkta sıkışırdı; rünce korkmadı, çilnkü o kocası
aym derecede azmetmiş bulun\!- canı cıgara su ister, boğazına gı. nı sevmiyordu. Bir küfür yağmıı 
yoruz. cık gelirdi, fakat her §eye rağ· runa başladı. Müekkilim .•• 

Ordunun takviyesi için yapılan men kurulduğu yerden katiyen 
fe.dakarlıklar malCımdur. Milli ayrılmazdı. 
müdafaanın takviyesini bundan Duru§ma bitince, kapının ta di. 
böyle de daha ziyade fazlalaştır. binde hemen etrafına toplayıver
mak me~buriyetindeyiz. Orduyu diği üç beş safdile dava hakkın. 
en moldern silahlarla techiz edece· daki fikirlerini anlatır sakat nok 

' ğiz ve Rumen hudutlarını ve Ru- taları, kaçamak tarafları ort.ay:ı 
men haklarını müdafaa için bu koyardı. Artık etrafındaki k.ala· 
ordu.dan kuvvetli bir kalkan ;uc.u-lbalık git gide artar, daracık ko
da getireceğiz. Rumen asken, bir. ridorclu to.şınr, çay kahve tnşı· 
leşmiş Romanyanın tabii ve mu· !yan kahveciyi hayli tehlikeye so· 
hik hudutlarını kanlan ile çizen kardı. 
seleflerine daima layık kalacak· 

Artık bu gurubda. hukuk ilmi. 
tır.,, " 

1 
•. nin en ince tarafları ele alınır, 

Kral, bundan sonra soz erını k. f d . . . . . . ımse tara ın an ısmı bilınmıyt.:.n 
şöyle bitirmı§tır: b" b. h k k · . ır ecne ı u u şınasın son yaz-

- Tak, tak, tak, tak. 
- Reis bey daktilo asabımı bO 

zuyor, lfltfen sonra yazılsın!. 

- Fakat, cf endim nasıl olur, 
bir sürU işimiz var. Sonra icin· 
den çıkamaz oluruz. 

- Evet ef pndim, kendini kay
betti. Bıçağına sarıldı. Maksa • 
dı sadece hafif bir yara açmaktan 
ibaretti. 

- Zirrrt, tak, tak, tak. 

(A vulcatın sinirden dudakları 
titriyor, sesi boğuklaşıyordu.) 

- . • • . fakat, açılan yara vak 
tinde teda\.i görnu.diği için ölüm. "Bu nüfuz sayesınde. Romanya, d - · t k"d cd'l" . . . . ıgı escrı en ı ı ır, en meş· 

harici sıyasetının esasını teşkıl e- h ukntı k" ld w d T k t k tak 
r .

11
• • t"krt ur av n ım o ugu, son a· - a , a · , ... 

den sulh, .ş~re ~~ mı 1 ıs 1 ~ vasında kaç bin lira aldığı konu. (Avukatta bir delinin buhranı 
prens.iplerını em:r1ık surette tcyıt . 1 rd V d . k b" b l" tl b ı· • . . b 

1 
ışu u u. e aıma geçer ·en ı· na enzer a ame er e ırmega 

eylemış ve halen takıpte u un. . klı " 1 d d' y • • • • baı:ıl d \T f 1 d 
lzım mera nın §OY e e ıgını 1ı;ı· ı :.- a ı. e aza ayanamıyaca.-

muştur. ~ h" b .. 
1 

d" _. tirdim: ğını görünce işi kısa kesti.) 
Ayan cızsına ıta en &oy e ıgı 

sözlerde ide, kral aynı prensipleri - Ah bir avukat olsaydım. F..n - Şayed bcraetimize karar ve
bildirmiş ve demiştir ki: kanlı katili, bir müdafaa ile ter· rilmezse, 55 inci maddenin naza· 

"Biz, tabii ve mu.!1ik hu.dutları· temiz yapar, çıkarıverirdim ya.. ra alınarak cezamızın tahfüini ri 
mızı bulduk. Başkasının malında Kader, işte ne yapacaksın1 •• ca ederim. 

Hemen hemen müttehit ola -
rak, bütün gazeteler barışın de· 
mokrasilerin azimli kalmalarına 
ve Hitlerin buna kani bulunma -
sına bağlı olduğunu yazıyorlar. 

yalnız birçok kıtaat değil, büyük 
mikyasta silah ve mühimmat gel. 
diği hakkmda Varıovadan alınan 
malumatı da teyit ettikten sonra 

gözümüz yoktur. Fakat kendi ma· . . Daktilo bunları (tak, ta.k, tak) 
Günün birinde her hangi bir lımızı da bütün enerjimizle muha- Aradan bır kaç ay kadar geç· dıye yazarken avukat kendisini 

tehlike kar§ısında aziz Cumhurre. (azaya azmetmiş bulunuyoruz. Bu mişti, bi_r gün gazete~ i_çin mah .. dışan atı,•ermişti. 
isimizin büyiik varlığı etrafın:la . .. ercive idnde, Romanya, sulhu, kemelerı dolaşırken, bızım kahra _ B h 1 .. t d dedi R 

J::mr gazetesi diyor ki: 
Kendilerini kaybetmeleri ve 

ihtirasa kapılmaları müstesna ol 
mak üz.ere, mihver memleketleri 
artık azim ve l<ararımızdan §Üp. 
he edemezler. 

Pofulaire gazetesinde Blum ya 
zıyor: 

Daladyenin nutkunu takip e -
den Halüaksın nutku Alman mil 
letine tamamen malfun bulunu • 
yorsa, bu nutuk banş kefesine 
kati ve nihai olacağına inanmak 
istediğimiz bir ağırlık ili.ve ede. 
cektir. Zira bugüne kadar hiçbir 
zaman diktatörler bütün tehdit 
veya tecavüze maruz milletlerin 
muhakkak surette silihla muka
vemet edeceklerini hesaba kat -
mamı§lardır. Blum, yuısını şu 

suretle bltırıror: 
Lord Halüaksın nutkunun Al· 

diyor ki: 
Alman hükumetinin kullanaca. 

ğı usul ne olursa olsun, Danzigi 
Almanyaya ilhak veya muahede· 
leri nakz için yapılacak herhangi 
bir teıebbUs derhal daha vahim 
bir vaziyet ihdas edecektir. Fran
sız ve İngiliz hükumetleri hattı 
hareketlerini sarih bir surette bil. 
dirmiılerdir. Bu hususta şüphe 

mevcut olamaz. 
Her ikisi de Polonyaya karşı o. 

lan taahhütlerini tamamen ifa ede· 
ceklcrdir. Paris ve Londra vazi. 
yetin inkiıafmı en büyük bir dik
katle takip ey1emektc:iir. İki hü. 
kOmet daha dün akıam da iıtipre 
halinde idiler ve yapılacak hare
k:tin icabettiği anda .milJtereken 
yapılmasına imade bulunmakta· 
dırlar. 

Glasıov, 1 (A.A.) - Glasg<>T. 
da bir nutuk söyliyen mühimmat 

toplanarak bir tek kain ile hare- ._. • ._. ı ·· ·· F k ·· u ne a us n • m. en • • milletler arasında ekonomik mü. man gozume çarptı. a at saınun giniz at ~ y k k tarafta 
ket eden büyük b:r milli varlık · da d -·1 l · d "di mı., · 0 sa arşı n nasebetlerin inki§.afım temın ede· arasın egı' suçu yerın e ı · bir tehdid kt b f ı· ? 
teşkil edeceğinden, da.;a sonra 
Türk milletinin d:işma.-ıbn ltarşı
wıda artık yalnız ba~ına kalmıya_ 

catındanı tngiltere ve Fransa gibi 
büyük impantorluklar ib yanya. 
na müdafaa vnziyeti alacağınd:ıc., 
emin olmaıı idi. 

Hayatını Türk milletinin refah 
ve aadetine Yakleden ismet tnö. 
nü kendiıi ile IY.rlikte bayramlar 
)-aparken görmek Türk milleti 
için en büyük hir zevk:ir. Onu 
mil!i bayramlar i;rinc!.e 11!1hatlı, 

nete!i ve bahtiyar görmek bu zcv· 
kj llJ'Uıran ayn bir nimettir. Türk 
milleti Milli Şcfüı emri ıthı:ıda 
'anılmaz birliğini mubafazs ede· 
rek rahat yatadıkça ve çalı~tı!tç~ 
her ~ yeni yeni bayramlra hak 
verecek milli zafe.rbrden e:ub 
ol:ıbilir. ASIM US 

M k tti · · d" 1 d" me u u a an mı ... 
cek olan her şey üzerinde iş bir· cra e m, gınp ın e ım. - Ne münasebet azizim, ne 
l:g· i yapmağa hazırUır., Davanın mevzuu dolandırıcılık, müna b t (Daktil . k • ' . . .. . ld" se e . onun sesı a. 

cmnıyetı suııstıma ı. Suçlu tam pıd d t d K 1 Polonya, Çek emlakine beş tane kadıncağızı işlerini ta- d ant tışanyka .daşıyor ~·h 0 ~m· 
. . 1 . . . . . an u up on orun nı ayetine 

vazıyet ei:tı kib, kiralarını tahsıl ve saır ışle· sürükledi.) ş 1 daktil 
R · · ·· k bah . 1 ekA u me un o ma 

Var:;ova, 1 {A.A.) - es- nnı gorme anesıy ev alet- ldnesi yok mu, beni bu hale o 
mi bir tebliğde bildirildiiine 1 }erini ~arak dolandı~~·: De. soktu işte. Her gün de sokacak. 
göre, Polon yada bulunan eski me~ adl~y~ye sık aık gelişının se- tır. Bir gün bu yüzden vali{' hi 
Çekoslovak devletine ait emla- bebı bu ıdı. mesleği terkedeceğim. Alimal _ 
kin hukuki vaziyetinin henüz1 Ve 0 meşhur diplomasız hukuk lah, makineyi ayağımın altına n· 
~csbit edilmemiş olması ve Po- alimi 0 gün muhakemesinde ken lıp kırmaktan kendimi güç zal;t. 
•onya hükumetinin eski Çekos- d_isini 0 ~ada~ fena müd~aa et· ediyorum. 
1ovakyadan bazı resmi talep- tı ki, mUt~ıp celsed~ bır a.vu: Hey dünya ilimleri ve m !.\.t'"'
'crde bulunması üzerine Leh kat tutmak luzumunu hissetmı§ti. fenninleri! Her gün bir c;tşit f l-

nakamlan Polonyada bulunanı *** dürücü madde, silah ic:ıd ede • 
•ski Çekoslovak cumhuriycti-1 - ••••• müekkilim yolda gi· ğinize şu daktilo makinc:::iı:.b r : 
1e ait menkul ve gayri men- derken, bir köşe başında.... scssizini keşfediverseniz d:! h .. ı 
:ul em vale vnziyct etmişlerdir., - Tak, tak, tak, zırrrt. şu avukatı mesleğini terkt ...... • .• ı 

Çekoslovakya sefa re •i bina. - . . . . kansına rastladı . Fa. I de herkesin kulağını t:ıh::. · ı 
sı vaziyet edilen emlak meya. 

1 
kat kadın yalnız.... kurtarsanız ne olurdu r ..... · ! . 

nında bulunmaktadır. - Tak, tak, zırrrrt, tak ,tak.. Nilıa.l Ş-ı:..ı .. 
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Sotya mektupları: 
......, .-.._,-,0-2 ,...__,_.....,,,,,, • • 

Bulgar münevverlerının 

Deniz 
dün 

Bayramı 
kutlandı 

alkışladığımız bir arzusu 

Türk ve Bulgar kültür yakmlığı 
nasıl temin edilir ? 

dar belki de, propaganda yapıl
madığından ileri geIJyor. 

Halbuki Sofyadan Varnaya 
yaz gUnU bir tren ııeyahatl, ora. 
dan tstanbula bir gcecllk vapur 

b ti Ömre ömtir katacak seya a • 
zevkli bir iştir. . 

.. i ... 

Sotya, (Hususi) - Memleke
timizi ziyaret eden Bulgar mü
nevverlerinden ,aır Trıtun Ku
net lle muharrir ve mUellif J{a· 
rallyçef ve münekkit edib Kos
tanttnot Sofyaya döndUJer. Utro 
gazetesinde Jurnal Doryandan 
naklen basılan bir yazıda, ve 
R:ostantlnofun Dnes gazetesinde 
basılmaya başlanan sert balln
dekı makalelerinde, memleket 
' 'e ınıııetımlz hakkında çok gil
ze1 cümleler vardır. (Utro) ga· 
zet,,aı Türk münevverleriyle, 
Bulgar roUnevverJeri arasında 
kUıtur yakınlığına çalışacak ko
ınisyonlnr teşkilini fri bartıerle 
arzulayor. Bu uc mUne'Yverden 
önce lstanbulu ziyaret etıniş o
lan Bulgar edibJertnden Atanas 
balc;et ile FurnadJ!yef'in de 
lnemleketfmlz.de gördUklerl fa· 
aHyet ve gene TUrkiye cumbu· 
tiyetınln terakklyatı hakkında 
Yazılar bazırlamakta oldukları· 
nı Dues gazetesi bildiriyor. 

Diğer taraftan tstanbulda gı• 
11-ı iz pek çok TUrk nı lı 

Dlfrt çifte ler yarı§ında 

Gospodln Kostantlnof bir ma
ltaleslnde, lstanbul vllAyeti tu· 
l'!zın bUrosuna bilhassa mUte· 
§ekklr olduklarını yazmaktadır. 
rurizm tıUrosunu idare edenler 
lstanbulun mUzeelrlni, gUzellik 
!erini gürebllıneleri için Bulgar 
tnUncv\'erlerlne kolaylıklar te
lnfn etmiştir. Dulgnr edibi Kos 
tanunof yazısındn şöyle diyor: 

ruşeceb n 1 
nevveri, gazetecisi, memuı ~ · (Baş tarafı 7 ncide) 
uıuaIUml, Bulgarlstanın tabıt · 
gUzelliklerlnl, Balkanları.n şı- . n~zy~.Harmın .Eg~ . vapurunda 

1 Qırıl akan sularını görmcklbır suvare verılmıştır. 
rı ' .. · h r T k ki. 'k hevesindedir. Ama, knfıle a ın- e ası 
de bu ziyaretleri tertıp eclecel; 1 - Galatasaray (Ali), 2 -
kUltUr teşekkülleri yoktur. Güneş, 3 - Altınordu . 

'ıenı ıı~kctlmlıdekl TUrk • Tek klasik bayanlar 
Bulı;<.r dostluk cemiyeti çalış- 1 - Galatasaray (Nazi), 
mayoı. auudan başka pasaport 2 - Güneş, 
ucrctleri pahalıdır. . Dört tek klasik 

Bulgarlstanın Ankara se!irı .. 
T d r Hristof on gUn 1 - Guneş, 2 - Galatasa. 

Gospodin ° 0 3 A d l 
f d iken bana vize ray, - • na o u. 

ovvcl So ya a Ik' 'f klA "k 
ucretlerlnln iki hUkômet arasıu- ı çı tGe lası 2 B 

utekabilen ucuzlatıldığını 1 - a atasaray, - ey. 
da m k 3 G" söyledi. lstanbulda birçok gn- oz,. .- uneş. 

t ~ı arkadaşlarım vardır ki, lkı çıfte bayanlar: 
ze c.... 1 C la ? C" 1.>u 1 R.S&port ve vize pahalılığın- - a tasaray, .. - u. 
ua'l doldyı memleekt dışına çı· neş. 
kamamakt:ı.c'ır. İki millet mU· Klüpler arasındaki müsaba • 
ne\ verler1nin karşılıklı tanışıp kalardan sonra Deniz Ticaret 
sevişmesi tein TUrk artistlerinin Liseqi talebeleri arasında flik .. 
Bulgaristnnn gelmesi lAzımdrr. yarışları yapılmıştır. 

Geren sene burava getirilen bir B l • l k " " un arın pron1on arın anca 
TUrk filminin çok rağ~et gör- baş yarışları takip etmiş ve son 
dUğUnU burada öğrendım. TUr- l k d .. l k k .. . o ara a motor e aya mu -
ke karşı Bulgaristanda samimı b k 1 . d'l · t' 

1 J l sa a a arı ıcra e ı mıg ır. 
"Amerikalı ar, apon ar n bir muhabbet vardır. Bulgar· 

Hintliler bile güzel Istanbul tara karşı olan sevginin derinli- Klüpler arasındaki karşıla~
şehrinl • görebilmek hevesiyle t;inl de Ba_ı;vekll Gospodin Kö- malarda Galatasaray 13 puv~n 
burasını ziyaret ettikleri halde se!vanofun tstanbul haikı ta· la birinci, Güneı 9 puwı.nla ı • 
cenç Bulgar mUnev••erlcri kom- rafından nasıl alkışlandığı gös- kinci, Beykoz da 3 puvanla ü. 
şu şehre karşı, hiç blr kUltUr a- terdi. Binaenaleyh, komşu iki çünci.i olmu~tur. 
lttknst göstermiyor. Yirmi yıl· milletin kUltUr yakınlığını mey lZMlTIE BAYRAM 
danbcrl Bulgarlarla TUrkler dana getirmek uğrunda, Utro 
dosttur. Gene TUrklye cumhu. gazeteıilnin teklifi veçhile, kar- İzmit, {Hususi) - Bütün 
rlye ti bu şehri ziyaret ederek şılıklı kultl\r komisyonları nıcy memleket şehirlerinde. olduğu 
ı;orUlebilmeslnl t emin uğrunıln dana getlr.ııeliylz. Sofya ve gibi lzmitte de kabotaJ bayramı 
lıutun kolaylıkları gösteriyor. Ankara radyolarıuın bu husus· yapılmı§tır. 

Bulgar mUnovverlerl ıırzu ettik- ta oynayacnğ'ı rol çok mUblm- Evvdce hazırlanan bir pro • 
l e rı takdirde tstanbulun kUltUr rllr Soiyada Profesör lstoya· .. . b h 

no;un reisliğinde Bulgar - TUrk kg~·amı abgt..rle, merasıb~. t~na a·ısveı,-1 ' ~ rlıklarıoı, mUzclerinl öğrene . k At ızc.:c a' amı~ ve u u 
blUr. Cumhuriyet Tllrklyesin- dostluk cemf)·etınln bUyU a- deniz vasıtaları sancaklarını 
de Bankanlılar kardeşliği uğ. tUrkUn llUvl\k h:ı.tırası için • l d J dı 

neşretti~ı (~fatem l.ltabı) gö çekmıı edr 1~e do~at~ı~.a:. r. 
runa mesat earfeden mUnevver 0 Saat on a ıman aıresı onun• 
\'e kabiliyetli insanlar vardır. zumun önUndedlr. d b'' .. d · ·ı e emekli 

AtatUrk öldUkten sonra. Bul· e utun enızcı er v . 
Pnkat, TUrk mUnevYerlerl. . t da yUzlerce makale denizciler toplanmı~l~r, şeh~r 

"h ı u unu bilme· garıs an b d ·· d J k l man reı oulgarlstanın ç Y z neşredilmiş, bunları bir araya an osu on e o ara. ı .. -

SORSA 
-- Ankara 1-7-93} 

•--ÇEKLER --
l.ondra 
Nev1 orlr 
Parıs 
Milano 
Cenevre 
Am~tcrdnnı 

Berlin 
Brük~eJ 
Atlna 
Sof ya 
Praa 
Madrid 
Varşova 

Buda peşte 
Bük re, 
Dclgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

istikrazlar 
Ergani 

5.927. 
126.li2 

3.355 
6.6575 

28.525 
67.215 
50.815 
21.525 
1.082 
1.50 
4.33 

14.03 
23.862~ 

2u32r. 
0.905 
2.8925 

34.605 
30.525 
23.8925 

Sh·as · Erzurum Jll • 
TUrk borcu I peşin 

19.Sll 

' 

ingilterede müthiş 
yangınlar 

( Baştarafı 9 uncuda) 

katına kadar çıkmağa, oradan ci. 
vardaki evlerden birinin alçak da
mına atlayarak hayatlarını kur· 
tarmağa mecbur kalmışlardır. 

Canını kurtarmağa çalıp.n. ka
dınlardan birinin ayağı kayarak 
beı metreden apğı yuvarlanmış.. 
br. Alevler arasına düşen bu kadı
nı kurtarmak iç.in .derhal itfaiye. 
ler de apğıya atlamı§lar ve bun
lardan biri ağır surette yaralan· 
mıştır. 

Bu sabh yangının henüz tama· 
men önüne geçilmiş değildi. Fak1t 
her türHi tehlike bertaraf edilmiş d iği gibi, Bulgarlar da yeni TUr· getirirsek çok gUzcl bir kltaplsi komutasında a?ıdey~ ~.ıdı~

kiyenln ne demek olduğunu bil- meydana gelecektir. Elhasıl kUI mİ§tir. Saat on bırd.e . ıstıklal 
1 k k l k vaziyettedir. Yüz itfaiye yangmı 

ın ıyor. Bu mUtekabll tanışma- tUı· .... akınlı~ı ve iki milletin mar§ı i e sanca çe ı mış v .. e a 
B 1 " e. d ki } !Öndürmeğe çalışmaktadır. 

lllnzlık bertaraf edilerek u • komşu ve dost gibi daha fazla botai hakkın a nutu ar soy er 
&arla TUrkUn dostluğuna sağ- yakınlaşması için yapılacak iş- mi!ltir. 
lam t emeller atılmalıdır. sorya · ıer çoktur. TUrlt ve Bulgar mu- Oen;zdeki merasim de 8aat 

-da n lata.nbula 15 saatte gidildi· neYverlerl clele \'erirse hunun 1 S tc ha!'l1 '\mt4'tır. 14,30 da Y~· 
iH halde, tarihi ..-e gUzelllği ile Balkanlar sulhuna da yardımı TJ~a ..,.:recek il<mİ7 vasıtRları 1ı 
Şöhret alan lstanbul şehrini Bul olacaktır. rnan dairesi önünde topl~nmtf· 
garlar tanımayor." Esasen, lkl milletin devlet ri- l'lr, vüz":r;:ler q\inırük bınaetn· 

Bunun içindir ki "her köşesi rali iki millet ve hUkfımet ara • ..la hir odada giyinip soyunmu" 
.... bir abide ile sUslU olan lstan· sın1la mUnazaalı hiç bir mese- lar~ır. 

bulun bUtUn Bulgar mUnevver- lenin mevcut olmadığını söyler- R"ndan sonra yantlar ha~la· 
lerı tarafından öğrenllmesl hu· kon Bulgar ,.e Ttirk mUne..-ver- mıştır. 

lzmirde susunda" uc Bulgar mUnevvcrJ ıerlne düşen vazife, iki kardeş 
konuşmuş, bu ziyareti bir baş- milleti daha fazla yakınlaştır
langıç olarak yapmı$lnrdır. Df· maktan başak ne olabilir?·· lzmir, 1 (A.A.) - Oeniz-
ğer Bulgar mUnovverlerlnin de .1\1. Necmettin Deliorman cilcr bayramı §ehrimizde hü-
onlnr Gibi yapmalarını lstemel;: yük merasimle kutlandı. Saat 
t odfrler. fstnnbul j ı O da vali Ethem Aykut, bf"-

Fllhaklka, Gospodin Kostan- Ticaret ve Zahire Borsası ]~diye r~~sdi" ~:h e~'lukAZ ve :kme. 
1 f t nıyct mu uru, mu ı ve ao • 

t no · mUnevvorlere serzeniş 0 1 - 1 - 939 • d · l · "du"rlet'ı 
rı aırc er reıs ve mu 

Yangının gece vukubulmasına 
rağmen birçok meraklı polis kor. 
donunun etrafına toplanmış ve sa. 
baha kadar yanan binaları seyret. 
mişleııdir. 

Diğcr taraftan Londranın şima
lin.de kain bir çukulat~ fabrikasın· 
da da yangın çıkmıştır. Zarar fev
kalade büyüktür. Nüfusça zayiat 
olmadığı bildirilmiıtlr. 

rının mümessili tarafından bu 
günü anlatan bir söylev veril
miş ve bunu bir geçit resmi 
~a!~ip eylemiştir. 

Bugüniin gerefine ]imandaki 
vapurlar ve deniz müesseseler: 
bayraklar1a donatılmıştır. 

Samsunda 
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Harici Askeri Kıtaatı Satınalma ı 
Komisyonu ilanlara -------

Kttaııı Cinsi Mikdarı Tahmin bedeli llk teminatı 
Kilo Lira Lira Ku. 

Sarıkamış Sadeyağ 35,000 31,500 2362 50 
Kars .. 30,000 25,500 1912 50 
Sarıkamış Sığır eti 155, 000 26,350 1976 25 
Kars •• 140,000 22,400 1680 
San kamış Çam odunu 3,500, 000 31,500 2362 50 
Kars " 

3,000, 000 39,000 2925 

Yukarıda yazılı meva.dın kapalı zarfla eksiltmesi 13-7-939 
Perşembe günU saat 11 de Sadeyağı, saat 9 da sığır eti, aaa.t 10 
da Çam, odunu Sarıkamışta Mıntaka Lv. Sa.tmaıma. komisyonun. 
da yapılacaktır. Şartnamesi ve evsafı dokuzun.cu Kolordunun gar. 
nizonund.a ve her gün görülebilir. lsteklilerin kanuni vesikalari. 
le beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa.at evvel ko. 
misyona vermeleri. (35) ( 4659) 

••• 
Va.nda i~ ettirilecek yüz yataklı hastane blnuı Dlyarba. 

kır Levazım 8.mirliği satmalma komisyonunca kaplı zarfla eksilt. 
meye konulmuştur. Yapılacak inşaatın birinci keşif bedeli tuta.. 
n 253,427 lira 44 kuruş olup muvakkat teminatı 13,887 lira 10 ku. 
ruştur. İhalesi 20-7-939 per§eJDbe günU saat 11 de Diyarbakır 
Levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Bu lnp. 
ata ait plan, hulasat ke.'.Pf, fenni ve husust §8.l'tname Diyarbakır 
Levazım Amirliği satmalma komisyonunıda, Vanda hudut komu. 
tanlığmdn., Ankarada M. M. V. İn§a.8.t §Ubesinde görUlebilir. ta. 
tekliler 12 lira 67 kuru§ bedel mukabilinde Ankara.da M. M. V. 
inşa.at şubesinden ve Diyarba.kırda Kor İnşaat şubesinden alabi. 
lirler. İsteklilerin ihale saatinıden bir saat evveline kadar temi. 
natlarile teklif mektuplarını ve kanunen icabcden bUtUn vesaiki 
Diyarbakırda Levaznn Amirliği Satmalma komisyonuna. verme. 
leri. (62) (4662) 

.. 

ı·sta1rJb~l 8eled; vesi • ~a.r1arı . . . . -

Bedeli muha.mmeni 4927 lira. 34 kuruş olan Bakırköy kazası 
dahilindeki (3) yoldan (1) inin adi kaldırım diğeri.nıin eose ve 
(1) inin de parkeye tahvili ru;ık eksiltmeye konmu§tur. İhale 
3-7-939 pazartesi günU saat 15 de yapılacaktır. Şartnameleri 
zabıt ve muamelilt mUdilrlilğUnde görUlebilir. İsteklilerin buna 
benzer iş yaptıklarına dair almış oldukları vesaikle eksiltme tari. 
hinden 8 gilı\ evvel İstanbul Belediyesi Fen Heyetine müracaat 
ederek alacakları fenni ehliyet vesika.sile 1939 yılına ait Ticaret 
Odası vesikasını 369 lira 55 kuruşluk teminat makbuz veya mek
tuplarile 2490 numaralı kanun çerçevesinde hazırlayaca.klan ka· 
pah zarflarını ihnlo tarihi olan 3-7-939 pazartesi günU Baat 14 
de kadar Da.imt Encümene vermeleri, (4347) 

İstanbul Daiml Encümeninden: 
Muhammen bedeli 32,000 lira olan §elılr çöplüklerini del\ize 

dökme işi ilfuı edilen gilnde tahbi çıkmamasından ihale yapıla -
mamı~tır. Şartnamede bazı tadilat yapılarak muhammen bedel 
38,000 liraya çıkarılmak suretile yeniden kapalı zarf usulile ek
siltmeye konmuştur. Buna ait 113-rtname zabıt ve muamelat mU· 
dürlilğünde görülebilir. İhale 3-7-939 pazartesi günü saat 15 
te yapılacaktır. Taliplerin 2850 liralık teminat makbuz veya mck. 
tuplarile ve vesaiki sairelerile birlikte yevmi ihale olan 3-7-939 
pazartesi günü saat 14 de kadar teklif mektuplarını dalıni encü· 
mene tevdi eylemeleri ilan olunur. ( 4223) 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye ben.zin ihtiyacı için alınacak olan ''270,000,, li· 

ra kıymeti muhammeneli ' '1000 - 1200,, ton benzin kapalı zarf 
usulile 45 gün mUddetie eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 18-8-939 cuma. gilnü saat 11 de belediye encU.. 
meninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı "22,250,, liradır. 
4 - Şartnamesini gönnek isteyenler'n her gUn e.ru:ümen ka

lemine müracaat etmeleri Ye isteklilerin de teklif mektuplarını 

lS-S-939 cuma günü saat ona kadar encümene venneleri ilA.n 
olunur. (2635) (4680) 

Gediz Belediye Reisliğinden : 
Gediz Belediyesi için aşağıdaki §el'ait ve evsafta bir moto • 

pomp alınacağından kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
1 - Motopomp ve bilcümle tef errUtı Köbe ve Fila.der mücs. 

seseleri ma.mulfttmdan ''15'' beygir kudretinde olacaktır. 
2 - Motopomp hava. llstik tekerlekli araba üzerinde seyyar 

olacaktır. 

3 - Motopomp muhammen tutarı ''1100" ve arabanın mu. 
hammen tutarı "300" liradır. 

4 - Münakasa müddeti 20 gUn olup 1~939 günUnden 
. 10-7-939 günline kadardır. 

5 - Arttırma ve eksiltme kanununa uygun olarak milracaat 
edecek taliplerin gösterilen güne kadar urayımız encümenine müra. 
cantları ilan olunur. (4522) 

bulunınaı~ta çok haklıdır. Bul- Fll.'ATl..AH . . . kı- ··ı 
ar mu . · k fil . ıle gazetecıler denız teıe ı-.U -

g. nev..,erleri kafıle, a e Buğday sert 5,5, arpa -yemlık çu. . · · · · ·ı ·· Sa 1 (AA) D 1 1 
Avrupnnın muhtelif köşelerine 4 19, mısır s:ırı çu. 4,35, mısır tlö!: 1 lerı ve denızle ılgılı tekmı ın~· msun, · · - e- • L · ı .. 1 
t e rtlP Gltiklerl Ye bu kafileler ~e 4,21, ) ul:ıf 3,28, jç fındık 45.50, esseseler mensupları, cumhurı. 1İ7ciler bayrnmı bugün bütün o e n 1 z ev a z 1 m 1 a n ar t 
Sofynda gözUmUzUn önUndc ba. l ıHtlk oğltık ı:H • 130, tiftik ınc.l yet meydanında Atatürk hey. 1cnizcilerin iştiraki1e parlak bir --------------------------11; 
roket ettikleri halde lstanbuln 1 oo • 111, )'3pak Anadol 52 • 52,5. keli önünde toplanmıılar ve ' Ören ve tezahüratla kutlanmı~ ı _Tahmin edilen bedeli 8773 lira 11 kunıe olan 26070 adet 
ı.arşı blgAnedirler. Diğer taraf- GELEN C. H. partİ!İ ile diğer müesse. :ır. ampUl, 13 Temmuz 939 tarihine rastlıyan perşembe gUnU sa.at 14 
tnn herhangi bir Bulgar mUnev- BuArl•r 75 ton, arpa t20 ton, ye. seler adına heykele çelenkle. Bu münasebetle anıta <'elenk de kapalı zarfla almmakilzere eksiltmeye konulmuııtur. 
Ye ri. ga:tetecı, artist, mebus, tuc- pak t56 ton, çnvdar 15 ton, B. Pl'Y.lkonulmu§, bahriye silO:hend~ı !er konnı~~? bir h?y~t v~liyi 7:i- 2 - İlk teminatı 657 lira 99 kuruş olup şartnamesi komis. 
carın görUştU~UnUzde yeni TUr- nlr 21 ton, kaşar 11 ton, Z. yaaı 2G efradı tarafından söylenen ıs- yaretle 1 urk denızcılerıne mm yondnn her gün parasız olarak alınabilir. 
klyeye karşı olan sempatisini ton, ipek 2 ton, un 60 ton, mısırunu tiklal mar~ilc merasime baş- net ve şükran hislerini bildir. 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlfatı dahilinde tan1.im 
gt~ıe01eemktedlr. Böyle olduğu 2 ~~~ik 7 ton, kuşyemi ıs ton, mı. lanmıttır. • • mi§tir. Şehir, liman ve gemi. edecekleri ka~alı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten 
halde tetanbul ziyaretleri tertip sır 12 ton, Jul 17. ton, mercimek ~11tan ıonra C:lenız Y.Olla- leı· dononmııtır, bir sa.at evveline kadar Ka.smıpa.§8.da buluna.n. komis;:on başkan. 
edilmiyor. Bu, bir dereceye ka .. 16,5 ton. lıjma makbuz mukabilinde :vermeleri. .(4646). · 
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wPiyasa Kağıd Tüccarlarına 
Sümer Bank Sellüloz 

Sanayii müessesesinden 
Cin5, evsaf ve cb'adı tefrik edilmeksizin bir defada teslim alın

ma!< üzere sipariş verilecek kırk ton ve daha fazla miktar piyasa 
malı muhtelif ambalaj kağıdı ve kartonlar için evvelce on ton esa51 
üzerine ilfı.n olunan toptan fiattan yüzde iki tenzilat yapılması tekar-

rUr etmiştir. Bu tenzilat 1/7 / 939 tarihinden itibaren muteberdir. 

Büyükada • Heybeli • YürUkali seferleri 
6 Temmuzda. tatbikine başlanacak olan yaz tarüesine takad_ 

Vakıt Kitapevi • 
Dün ve yarın tercü- DSf AINf m\lUJlb 

:s:ı 
l> 

AIMIIE:ftil~AINI ~OlbIE:JJil 
me külliyatı W> 1 Z W> 15 MI• Amerikan Kız Koleji • Robert Kolej 

ft ft • AroavutkOy. Tel. 36.160 Bebek. Tel. 36 ••• 3 : ERKEK K 1SM1 
No. 31-40 4 CÜ seri 
31 Rasin külliyatı IV 
32 Metafizik 
33 1.skender 

~~ 'IMektep, ~ngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca ve Fransızca ihtiyati olarak mütehasJ-

4.0 s~ muallıml~~ .~arafında~ öğr~tilir. Mil~i terbiye ve kültüre -son der~ce ehemmiyet verilir. Aile hayatı 
60 Y şatılır. Kutuphanelerı mukemmeldır. Kız ve erkek beden terbıyesi ve sporlar talebenin bedenı 

100 tekemmülünü terr:.in eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 34 Kadın ve eosyalizm 
35 Demokrit 25 
36 Dinler tarlhJ 
37 Filozofi ve sanat 
38 Et ika 

125 
40 

100 
25 
75 

39 
•o 

Heraklit 
Ruht muci.ıeler 

650 

Bu serinln rıatı 6.50 kuruetur. 
Hepsini alanlara yüzde 20 iskon. 
to yapılır. Kalan ~.20 kurueun 

120 kuruısu peeln alınarak mUte
bakisi ayda birer lira l5deıımek 

Uzere dört taktıite bağlanır. 

MOHENDiS KISMI: Ameli ve nazari usullerle Elektrik, Makine ve Nafıa 
Mühendisi yetiştirilir. 

KA YiT GÜNLERi . Yat tatili zarfında Pazartesi ve Perıe1nbe günleri saat 9,00 dan 
• 12.00 ye kadr. 7 Eylulden sonra her gün 

Fazla malumat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 

Harici Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu ilanları 
Kıtası İlk teminatı Tutarı ve saati Şekli Miktarı !hale gUn 

Lira Lira Kuruş Ton 

d jm eden yalnız 1 Temmuz 939 Cumartesi ve 2 Temmuz 939 Pa. ------------- Vize P. A. 1800 135 60 6/ 7/ 939 Perşembe 14,30 Açılc 
Babaeski P. A. 1325 99 38 50 ,, ,, ,, 15,30 ,, 2ar günlerine mahsus olmak mere Büyükada - Heybeli - Yü_ 

ı ükali arasında ilave seierler yapılacaktır. Bu seferlerin saat ve 
hareketlerini gösterir ilanlar iskelelere asılmıştır. ( 4 756) 

Devlet Demiryoilan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlar1 

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

kazması, çekiç, marangoz el maskap kalemi, metrik dişli kılavuz, 
kıl testere laması, prinç şakul, yaylı çelik metre, modelci için kır_ 
ma metre hassas tesviye ruhu, tesviye levhası ve torna aynası gi
bi 58 kalem hırdavat malzemesi 31. 7. 1939 pazartesi günü saat 
(10,30) on buçukta Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksiltme usulile sat1nı alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 141 lira 60 kuruşluk muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günU 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl
maktadır. (4803) 

~~.@~~~~~fh~ 

~1 OSM~~K~N~Nl~S~K~K~SI 
J ~ 7ESIS ·•'ARIHt 1863 
~· s - .. T •. . c - I . . il .. • ,) L •. • ' ait flltf1ftn ,,, ıİrKIJ'P Utn /UrtfTfı I muft-'"11 tnUKl#ıttllf!lf$1 
9111 2292 Numar~fı 10/611933 tan7ıli lamrm19 lndill .til,,,;sıı't 

~~ 
f 24/6119JJ tn-ifılı 2435 Numarıh Rftlftl Oaıttı I 

' 4 &. 

' ~ , 
~ı 

S-erma7esl : ı ı 0.000.000 1 nıllfz Lfras1 
1. ... " ihtiyat etcesı ı · t.250.000 ınıme Lirası 

i.. - Türkiv::in başf,;;-Şetırrterln~ 
Ml PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
~Jf 1 LONDRA ve- MANÇESTER"de 
Y!f Ml~HK, t<ll3RIS. VUNANISTAN. f RAN, IRAK, FlllST1N 

1 

fil[ \.,. MAVERAVJ ERDÜN"de. 

aJC Merkez 9e Şubeleri 
9If VUGOSLAWA. RUMANVA. VUNANISTAJ'f. SURfVE. L06!"fAN 
(tf • .~ .. H~TAV'cfa 
.T-1: Filyılleri ve bQtiJn -OQnyada Acenta ve Muhablderl 91rdır 
~- . 9Il Her nevi Banka Muameleleri yapar 
dıl • - a. ..... il .. 
9"ijı Hesabı ar. ve mcv<'uaı hesaplan lc!i,ad1 

~~ T ıcari lm~dıll!r ve vesaıkh kredı!er kü~J~ı t 
il • Türkıye ve Ecııcbt _memlekc:ler lizerine k~idı ı~ okonlosıL. 

aı1ff Borsa emırlel'\. 
gır Eshal':l Vl' lah11i.J1l,-llln,. \.'C emlaa ÜZl'rıtıC avına 1 Sc:r.ı?d.?I ı.ı!ısila=h=C=~::ıısa=lre=.=::::ı===::::ı:::== 

I
• En.vükS~lc eıı1nİ','l'I Ştttlann.' halı kirılıı. 

< f<a~lar Smtisi v.:ırdır. 

Piyasanın en mGsait şarttarife ( lcum,ıratt ve-p • 
at[ kumbarısız) tı~nııf hesapları 111çılır. 

m~~~~~ . .. .. ~~~~~; 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden : 

Cemal kızı ölü Hayriye mirasçılarına ilan yolile son tebliğ: 
:aurisiniz 19477 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 400 li

rnya mukabil 20-8-932 tarihinde Pendik Yeldeğirmeni sokağın_ 
d yeni 433 23 No. lu rnaabahçe bir köşkün tamamını birinci de
recede ipotek göstenniı5ti. 

1-2-3 tarihine kadar borç ödenmediğinden faiz komisyon 
ve masraflarla beraber mezkur miktar 429 lira 70 kuruşa baliğ 
olmuştur. 

Eu Ecbeplc a202 No. lu kanuna müsteniden ar. 526 No. lu 
el • y:ı ile yapılan takıp ve açık arttırma neticesinde mczk\ır gay_ 
ı imcnkl'l 1250 lira bedel ile talibine muvakkaten ihale edilmiştir. 

! bu ilan tarihinden itibaren bi"r ay içinde borç öder:mediği tak
crr 1" ':ati ihale kararı verilmek üzere dosyanın icra hakimliğine 
t ·Ji cdilrıccği son ihbarname makamına kaim olmak ürere ilan 
c nnur. (4813) 

Tilrkiye neft sanayii Türk Ano. 
nim Şirketi idare meclisinılen: 

Evvelce i!An edilrliAi üzere Tiir _ 
kiye nart sanayii Tiirk Anonim şir. 

kelinin hissedarları, şirketin mak_ 
sadı te~ekkülü olan ham petrol tas. 
fiyesiııin halen mevcut 1rünırük tari_ 
resine göre imkiı.mız bir hale gel. 
di~inden, revJ.:alade l>Urtlte ticaret 
kanununun H 1 inci nıaıldesi 2 inci 
fıkrası mucibince 16 Haziran 1939 
cuma gfınü ictimaa davet edilmiş. 

Pınarhisar P. A. 1800 135 60 ,, ,, ,, 16,30 ,, 
Demirköy Hd. A. 4860 365 108 7 Cuma 15 ,, 
Pınarhisar Top, A. 18200 1365 520 ,, ,, ,, 16 kapalı z. 

Vize Tümenine bağlı birliklerin hayvanatırun ihtiyacı olan kuru otların açık ve kapalı eksiJtIJlC 
sure~ile mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve teslim şeraiti İstanbul Levazım amirliği satmaı:aıa 
komısyonunda da görülebilir. İşbu otların teslim mahalleri mikdar ve tutarı ile teminat mikdarı 
ve ihale günü ve saatleri yukarıya yazılmıştır. Eksiltmelerin teminatı eksiltme saatine kadar alı. 
nacaktır. Kapalı eksiltmenin teklif mektubu gösterilen saatten bir saat evveline kadar alrnaca.ktlt· 
İsteklilerin belli gün ve saatte Vizede Tüm Satmalma komisyonuna müracaatları. (25) (4351) 

lerdi. Ticaret ,·ckaleti korni,cri hıı. Tiirkiye Sigorta Eksperler Birli. 
ıuru ile nki toplantıda mecmuu ijindcn: 

1 
Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonundan 
hisseleri ~irket sermaye~inin üç ru_ 
bunu temsil eden hi~~edarlar zuhur 
etmediğinden yine ticaret kanunu_ 
nun 386 ıncı madde~ine tevrikıın 
i~hu ictiına ayni rurnaıne ile 1!I 
temmuz 939 çarşamba giinii ~aat lj 
de Galatada Bankalar cadıles~ndc 

Danüb hanının ücüncü katının 19 
numarasında toplanmak üzere taiik 
cdildiii cihetle keyriyet alelusul iş. 

bu ikinci ilan ile bildirilir. 
İşbu fevkallde hissedarlar ictimaı 

na nlzamnamemlzin 83 üncü mad • 
desi mucibince mikdar hissesi her 
ne olursa olsun umum· hissedarlar 
iştirak edebileceklerdir. 

Esas niıanınamemizin 2( ncii ınııd 
desine leYfikıın Birliğimizin bozul_ 
mao;ı hakkında kar:ır Yerilmek iiı:c. 

re üyelerimizin G lcmınıız 1!139 t:ı_ 
rihine tesadiif eden Perşembe giinü 
saat on birde Jıirliğiınir.in merkezi 
olan Galatatla 1~nyon hanında lG.17 
numaralı dairede hazır lıulunmııla. 
rını rica eyleriz • 

(K. 1. 11n>: 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Binaenaleyh nisabı ekseriyetin an Dahiliye mütchaum, 
Iaşılmuı fcfn işbu heyeti umumiye_ tıtanbul Dlvanyolu. 
de asaleten Yeya vekAlelen hazır No. 104, rreı: 22398 

oulunmtli htiyi:ıı hls!!edtrlartft ha_ .. 11•••···-·--··ı• 
mil oldukları hi~se senetJerinin ni. r.ı~_.......:....._._"'--""----.:::_~...._=;!..; 
ıamnamemi:ı;in 57 inci maddesi mu 
,ibince şirket '\'emesine iclima ı<lı. 

nftnden bir hafta en-el teslim edip 
makbuz almaları icap eder. 

FeTkallde Ru:ı;namei müz.akerat: 
ı - Mecfüi idare azasında -veraı 

eden birinin yerine ikame olunan 
di~er bir z.atın taııtild memuriyeti. 

2 - Şirketin emrü tıı~fiyesi i~in 
rneclio;i idareden ''cya rueclisl idare 
haricinde tao;fiye memurlarının la. 
yin Ye intih:tbı ile derecei salahiyet 
lerinin tayini. 

Meclisi İdare 
(K. t. 159) 

Muaveneti Sıhhiye hayır cemiyc_ 
tinden: 

1. 7 .939 tarihinde cemiyet ınerkl!. 
zinde yapılan kongre içlirnnıııda ni_ 
sabı ekseriyet ha~ıl olınadığındıın 
nizamnamei rnah~muna le\'!ikan 
8.7.939 tarihine tesadüf eden cunıar 
lesi 11ünü ııaat on dört hucukıa ce. 
nıiyelin merkezi olan Tiirhede Piyer 
Loli caddesinde 21 ııuıııarah apar. 
tıınanın 1 Xo. lıı dai~sinde ikinci 
dda olarak ictima edeceğinden sa. 
yın azaların bulunması rica olunur. 

Ruznaıııei müzakera 1: 
1 Ç Heyeti idare raporunun kıra. 

ati, 
2 - ~lürakip raporunun kıraali. 

3 - 1937 _ 1938 seneleri ile 1939 
senc<>i ilk altı aylılh lıiliını;o Ye he_ 
saplarının tetJ.:iki ile tasdiki Ye he. 
)·eti idarenin ilırası. 

4 - Heyeti idarece cemiyetin 
mesai~iıu•, devamına inıkinı mali 
f{iirüleınrınekle olclıığııııdan feshi tek 
lifinin ınü:r;akcresi. 

' Heyeti iılare 
(295i6) 

D\'l - Kah:ıta~la Eminönü nr. 
hasında traıın·aytla t·üıılaıı 11111 koy_ 
hettirıı. l~·in<le li lira ile Siileyıııaıı 
\'e Kenı:ıl isinılerile n:ııııııııa ııİıılıar_ 
rcr yüzer liralık iki kılu \enet ile 
,.e ~ine ~folrk l.tylıiııııı hir temlik 
heıh'line k:ır~ılık n~rnıi<; oldııj(ıı 3RO 
liralık ın:ıkbıızıınu YC ~ahsıma ait 
rliğcr h:ızı C\'rnkı her kiııı hıılnıu' 

sn para kcııdi~inc ait olınnk üzere 
evrakııı bana \'ldesiııılc de ayrıcu 

kcntlio;iniıı ını?ıımun edileceği, aksi 
ı;.l\(lil'fle hıı evrakın lıiçhir lıükn. 

z.ı.. Yl - Yiice Ülkii lisesini.len nl. 
dıjıın şalıadetnamenıi zayi eltim. 
Yenisini çıkarlacağımdaıı eskisinin 
hükmü yoktur. 

Necat 
,(29568)' 

------------Tophanede iki .No. lu dikimevi için 20 kalem kereste, kunt• 
kireç vesaire i~aat malzemesi pazarlıkla alınacaktır. Eksilt. 
mesi 4-7-939 salı günü saat 15 de Tophanede İstanbul Le\'a· 
zım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedel~ 
419 lira 90 kuruştur. Kati teminatı 63 liradır. !steklilerin pell1 

saatte komisyona gelmeleri. (46) (4800) 

* * * 
87 4 76 Kilo patlıcan 
21869 ,, Bamya 
29158 ,, Kırmızı domates 

7290 ,, Dolmalık biber 
9900 demet maydanos 

Yukarda cins ve miktarı yazılı beş kalem sebı.e 18/Tenunulİ' ,, 
939 salı ,günü saat 16 da Tophanede !st. Lv. Amirliği Sat~ 
Ko. da ıkapalr zaffia. alınacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 8160 lira 82 kuruştur. Anadolu cibr 
tinin ilk teminatı 209 lira 87 kuruş, Rumeli cihetinin ilk temiıı~tı 
402 lira 19 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülebilir. 1steklileti!l 
kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinde!l 
bir saat evvel Ko. na vermeleri. (45) (4801) 

olanı·~ ac:ı~ıııı .i liın erlerim. -.g39 RESı.ML•ı HAFTA ı;:ııatnıl:ı Tıincl k:ırşırnııla 
1 Yaman ki~csinde Ahmet Hamdi ı 

H .. r nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu <K. t. 160> 

~ .. f'.:-ı'ı~, mecmua Türkiyenin yegane rakiptiz gazetesidir S:\Htnr : AS/ll ı•s 
ly1 •• • ı d 1 . t . . ' xe,rlyat ~lilıllıril: u . .-1/ırııl'I .~fllf/1{111 
l ı uvezzı er en ısrar a ıs eyı n iZ • 1 Dasıldığı yer: VAKiT ~fatlı:ıası 
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