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' GUzeı Sanatlar ŞOrası 
1ı ~ara: 29 (Hususi) 1940 yı
Şfır ayetınde bir gli7.el sanatlar 

asının A _ 
haber v . nkarada toplanacagı 
tasın erılmektedir. :Maarif Şı.i
de bun\ın.uhtelif müzakerelerin _ 

1 
oldu" ı t.ıyacı meydana. getirmiş 

l ERYE DE 

PAZAR 30 TEMMUZ- i9:fü 

( Lübnan Cwnhurreiai l 
istifa edecek mi? ı 

Kahire, 29 (A.A.) - "l\lısri,, 

gazetesi, Lübnan Reisicumhuru -
nun istifa etmek tasavvurunda 
olduğunun rivayet edilmekte bu -
lunduğunu haber vermektedir. gu bıldirilmektedir. 1 
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Maarif Şürası 
S 

Dünkü içtima ile f aaliyetinl sona erdirdi 
Başvekil Yerli Mallar 

sergisini gezdi 
On t 

Oplantıda: muhtelif şeh.irlerimizde muhtelif ilim mevzularına 
ait beynelmilel kongreler toplanması istendi 

Bütün muallimlere hürmet ve muhabbetler sunuldu 
Bir rnilli vicdan 

ün akşam Ank raya hareke eden efik Saydam 
Haydarpaşadan tezah"ratla uğurlandı 

meselesi 
\"azan: ASIM US 

auYük . 
· e ~illet Meclisinin yaz 

gırdiği sırada kabul 
eaki · 

. ~ille ıstiınlak kanununa 
ıh r Yakında tatbik mev
••recek. but lı~. Bundan sonra 

• jeg· he~edıyesi şehrin imar 
\; ~ hlucıbince istimlak i§le. 
, ~ii .~retı: başlıyacaktır. 
~~ Millet Meclisi yeni 

Ankara, 29 (Hususi) - ŞQra. sene çoğalan talebe adedi lle Şehrimizde bulunan Başvekil 
saat. 9.30 <laki toplantısını Müs- daim! bir buhran geçirdiğini, ReCik Saydam dün sabah saat 
teşar İhsan Son~unun rcisli•-;.in- bu buhranı bertaraf edebilme]; .., 10.30 da Galatasaraya p;itmiş, 
de yaptı, plfuı komisyonunun ıçin Ankara tıp fakültesinin bir 11 inci yerli mallar serıgisini 
yüksek öğretim hakkında hazır. an evvel açılmasının zaruri ol
latJı;;ı esaıolarr mtizakere ve ka
bul etti. !Ik sözü plftn komls-
ronu reisi l\telımet Emin Eriş-

gezmiştir. 

Vekil, bir saat müddetle ser
ginin bütün payyonlarını arrı 

ayrı tetkik ederek dolaşmıştır. 
Kendilerine her pa\'yon öniiıılle 

mi beyanatta bulunduktan son- lışmalarının kabil olacağını ifa- izahat verilmiştri. Başvekil bil· 
ra. lstanbul üniversitesinin her de ederek: (lkvamı 10 ıınrıııloı hassa Sümerbank, Yarınki ls-

kil aldr, rapor üzerinde umu-

tluğunu \'C yüksek ziraat ensti
tüsün~ bir de tabilye şubesinin 
ilave::i;yle yüksek mekteplerin 
daha \•erimli ve daha rahat (:a-

Hatay valisi 
Vilayet içindeki tetkiklerine başladı 

tanbul ve Halay pavyonlariyle 
ı;ok a!Akadar olmuştur. 

Ziyaret sonunda Daşvekil ser
giyi çok beğendiğini söylemiş

tir. Saat 11.30 da sergiden. ay
rılırken gazetecilere beyanatta. 

(Devamı 10 uncuda) 

.. ur11-1L.1a-\Uıı "it ~ununu tadil eder
... ~ \Unı menfaat namına 
~te bil emlaki alınacak kim. 
~ 'u malların halihazırda. 
b . • etlerinin verilmesini bir 
~ 'Ur 0 larak kabul etmişti. 
:_:rı1 ttle tasarruf hakkına 
llıitti. ft~ hassasiyetini göster
'-ai)eti \!y~k Meclisin bu has. 
~ b.ız.e lstanbulun iman 
\'illt ~ ıçınde aynca bir de 
\ılı~ .. .:. \ricdan meselesi bu. 

Antakya, 29 (A.A.) - Va
li Şükrü Sökmensüer vilayet 
içinde tetkiklerine başlamış ve 
dün Arsuz ve Suveydede nahi. 
yelerine giderek halkla görüş. 
müş, bu nahiyelerin ihtiyaçla. 
rmı, halkın dileklerini tesbit ey
lemiştir. 

!ismet Inönü l Gümrük ve inhisarlar 
l ' Yüksek mektep~er ı Vekilinin beyanatı 

s kampını gezdı ~ 

Afiu """"" hatırlabyor. 
Rb..! - i ti-.1:.~ el • d:... .l! 
:~ ı._ '-UIU1 mes esı ew-
~ ~. ~Y ise istimlak saha
~ ~~kıyet ile alakası bu. 
'111\ltı\ltı ~r~ ve müslüman nü. 
~ l>etıi ıstımlakten sonra tek. 

'-h~~pılacak yerlerde em. 
~,k 1 ı. · olmalarına imkan 
~.ı- b:r ~atbikat şekli bul. 

\Qf, Devamı 10 uncuda 

lluı:ır·· 
~~kü savımızd~ 

lkırı -
~ 
\' Bir izmarite hir asır 

azan: Toplu tğno 
11 . 

e::-ıncitie· ---=:::::.. 
\' Zemberek 

azan. s· ·t l' .k · aı •aı 

~ 
Şehirde neler olup 

't bitiyor? 
azaıı: Osman Cemal 

\' AYHICA 

~ 
Kadın sayfası 

Valimiz bugün de Köseyir 
köylerind~ bir tetkik gezisi 
yapmış, bund<ln ba~ka ilkokul
ları ve liseyi ziyaret etmiştir. 

ANTALYA VALi 
MUAVINLICI 

Antakya, 29 (A.A.) - Vi. 
layetimiz vali muavinliğine ta. 
yin edilen Akif İşcan buraya 

Hatay Valisi Şiücriı Si;kme>t8ücr 

gelmiş ve vazifesine başlamış. 
tır. 

Hitler Berline döndü 
Bu ani avdet siyasi ger

ginliğe at/ ediliyor 
Ribentrop da Salzburgtan Berline döndü 

(Yazısı 3 üncüde) 
' 

Ankara, 29 {Hususi) 
Cumhurreisimiz İsmet İnönü 
dün akşam refakatlerinde reH. 
kalan, Dahiliye Vekili Faik Ôz
tralt ve maiyetleri erltAniyle be
raber Ankara Yüksek Mektep 
talebelerinin kamp kurduğu 
Bolgatköyünü teşrif etmişler
dir. 

lnÖnü, kamp komutam Bin
başı Mehmet Aliden kamp fa
aliyeti hakkında izahat almış, 
daha sonra topçu kısmının bu. 
lunduğu yere gelerek çadırları 
gezmi§, talebe ile görüşerek 
onlara ayrı ayrı iltifat etmİ§, 
kampta gördüğü muvaffaki. 
yetten dolayı memnun olarak 
ayrılmı§tır. 

Londra - Paris - Moskova ·arasında 

Erk8.nıharbiye görüş
meleri kararlaştı 

Pari!l, 29 (A.A.) - Havas a-

Q&ug-ün-ku-· -ye-ık~-"~"-" "
0

;~~;~j~;;adaı, 
b lnüsabakalara girecek Romen spor· 

cuları dün şehrimize .geldiler 

ğ-rendiğine göre, Fransız ver 
lngiliz hUkümetleri, Paris, Lon
Jra ve Moskova arasında genel 
kurmay görüşmelerinin açılma
sına. karan-ermiş bulunmakta
dır. Görüşmelerin başlaması ta
rihi hakkında sarih malümat 
verilmemekle beraber, Fransız 
askeri heyetin.in pek yakında 

::\loskovaya hareket edeceği mu
hakkak gibidir. 

&Ji11e 
<lüt.ıele 
1Jcuµutµı 

(Devamı 10 uncuda) 

Dost Romanya Kralı 

Majeste Karol 
İzmirde Efes harebeleri· 

ni gezdi 
Izmir, 29 (Tebfonla) -

Şehrimizde bulunan Roman
yanm sayın hükümdarı bu sa
bah Veliaht Prens Mişel, refa. 
ketlerindeki zevat ve mihman
darlariyle karaya çıkmışlar va. 
li ve müstahkem kumandanı 

kar§ı1ayan~r • _ .. tarafından karşılanmışlardır. 
,(1 a:ı,sı 3 uncudc), . .(Devamı 10 uncada). 

HÜHin hesaplardan, hall:i hayatıan 
kii,ürat k:ılknıışlır. 

1\felre usuliinü kabul edeli seneler 
oluyor. 

Buna ra~ıntn belediye nya hüku· 
mele nıalısıı5 idarelcnJc"n, ıranı vay 
ve liiııcl hiklferindcn 20 para, 311 
para gilıi kli~ürat kalkmadı. 

nu teltik hesap, insanları; istemi
yerck suiisliınale scvkctnıekteılir. 
llayıli, diyt•liııı, ıııiı.,~lt.>ınlekt·ci lıiı 
ıihııiycllc lı:ır(•kt.>l elliği ileri siiriileıı 
rski şirketler !Juııu ku,ıcıı yapıyor. 

!arılı. 

Y:ı şiıııdi? 

Bilcl~·ilerin ırnra hozıııak nırdnıri. 
~ctiııılc ele olmırnıaları, hepimizi, ka~· 
dda ınii~kiil nıc,·kilt.>re koymuştur. 

l\ii-.iir:ıl k:ıll.ııı:ılıılır. 

P:ırıı \'alıiıli kıy:ı~isi hııl(Ün kıı-

nı~lıır. 
FiKRET .W/If', 

Raif Karadeniz tütün/eri
miz hakkında çıkarılan 
lıaherleri tekzip ediyor 

(Yazısı 10 uncuda) 

Yeni tefrt·kamız 
7 numaralı hücumbotu

nun maceraları 
-------'-

Denizler ıçin harp 

BUtUn dUnya yann bir dUn 
ya harbin.in çıkmuı ihtimali 
kartrımda endifededir. Fran
ıız kumandanlarından Bin -
bqı Kazal böyle bir harp 
patladıfı takdirde bilhasaa 
denizde cereyan edecek harp 

b'areketlerlnl bir roman pk • 
llnde taavlr etmlıtır. Bu de • 
niz ve harp romanı, iıtikbal 
harbinin en heyecanlı ıatha
lannı okuyuculanmwn r&ı • 
leri önünde canlandıracaktıl'. 

Her bir kelimesinde büyük 
bir heyecan duyacağınız 
bu yeni deniz tefrikamızı 

neşretmeğe başladık 
Bu emaalaiz romanın bir tarafından ~elifi 

güzel okuyac:aiınız •alırlar yeni deniz roma· 
nımızın kudreti hakkında okuyucularımızı tat• 
min ~~ec:eği kanaatindeyiz! 

Bu.~_Un sekıziilci sayfada 
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Hazır f stanbulda iken : 

Bir izmarite bir asır! 
- VAZAN:-------

Top/u iğne 1 
Paylaşılamıyan 
çocuk davası 

Eski tarih kitaplarımızda ls-f "iki yüz elli kuruşa bir asır,. Nermin tekrar annesine 
tanbul '"Harik,, lerine sayfalar başlıklı bir yazısında Küçük iade ed:ldi 
ayrılmıştır. Şair f.§ref: Çamlıcanm güzel koruluğunu Annesi Fatma 1Ihana teslim 

Beladır yangını lstanbulun tasvir eder. Muharrir, birkaç edilen "Paşlaşılamıyan çocuk,, 
nisbet olundukta 3ene ıçın İstanbuldan ayrılmış, Nermin, dün, Mehmet Alinin 

IÇalır yanında ehven ateşi ~ondraya gitmiştir. Oradan dö. evine giden zabıta memurları 
Nem;11du nadanın; nüşünde yine Çamlıcaya çıkar tarafından alınarak annesine 

Hususiyle geç~n günkü ha. ve sevip beğendiği koruyu ye. teslim edilmiştir. 
riki hanüman.s\lzu rinde bulamayınca oradan ge- Bu sefer çocuğunu hiç de 

Cehennem sa.ndun altında çenlerden birine sorar: kaçntmak niyetinde olmıyan 
görünce Babı fetvanın _ Bu ağaçlara ne oldu? .Fatma ilhan mahallebiciden izi-

Diyerek onun hususiyetini, y 1 l ·ık k ni kaybettirmek maksadiyle bir Al" KA . d o cu, omuz arını sı ere .. . . 
1 amı e: . . . alakasız bir cevap verir: koye çek.ilecektır. 
Yangın, o bır eıder ki sayıl. 

maz dili vardır, - Ha, onları mı, der, geçen D ~ k t 
Bir kerre salar, sonra yalar, yrl iki yüz elli kuruşa kesiciye em.r spor ap anı 

sonrası botluk! sattım!. N d t 
Diye umumi fecaatini anlat- • * • , 8C 8 

mıf değiller miydi? Bu sene Ankaradan lstanbu. 400 ı· k f 1 ti c Şah b · · b" ıra e a e e 
kebaen~ k a ettı?'ın .. k ıra.z la gelen yolcular da geçen yıl tahliye edildi 

b~ o ~~ f şu vbctf ru tesı. ~cımlarla bezenmiş bıraktıkları Geçen pazar Kadıköy sta-
ndek ılte, esk·ı sta~ u ~ ~~kıl~an- Çam Limanının dört bin, beş dında oynanan Demirspor - Ga-

ı a ma ·oşmaga suru ıyen b" .. hak f"l · 
1 

.
1 

. . ın agacını sız, ga 1 • ve ız. latasaray sampiyonluk maçında 
yangın ar ı ham vermemış mı- b. h t · d · dir: · ansız ır ce ennem a eşın e kendilerini dışarı çıkarmak ls-

••K .. A kavrulmuş buldular. teyen hakem Tarığı yumrukla 
asap dukkanlannda asılı 

duran budl"rla ah~p evleri bir. Küçük. Çamlıcanm baltaya yaralamak suçundan Dmirspor 
birlerine benzetirim: ikisi de ku;ban gıden korusu iki y~z kalecisi Necdet Kadıköy sulh 
atC§C namzettir!,, ellı kuruşa satılmıştı. Çam Lı. hAkiminin karariyle tevkif e-

Eski lstanbul. yangını ade. manmm o canım çamlarının ctnmışti. 
ta, mevsimler giİ,i telakki' eder, ~oyu .. renkl~ .. ~~~leri karşısın& Maznun Necdet dün tekrar 
birtakım hadiseleri, vakaları ıse şoyle duşunuyorsunuz: tahliye talebinde bulunmuş ve 
birtakım büyük yangınlardan - Bir asır, bir izmarite kur- 400 lira kefaletle tahliyesine 
önce veya sonra oluşuna göre ban gitti! l::arar verilmiştir. 
hesaplardı. TOPLU f<lNE Parayı adliye veznesine he. 

Şehrin biDalaıe. yapılara men yatıran Necdet, serbest bı· 
musallat olan yeni yangmlan A J rakılmışbr. 
yazın bu ııcak günlerinde bu. P a rf 1 m an ara Hııkem hakkındaki kat't ra-
raya dinlenmeğe gelen bir ga- va ktı· por yarın alınacak ve iş, k~nuni 
zeteciye uzun uzadıya yazılar gece seyrini ta.kiple ait olduğu mah· 
yazdıracak kadar korkunç de. kemeye intikal edecektir. 

ğildir. Fakat ben, bu aabrlan, giren ÇOCUk 
Bayan Halide Edi> gibi .. Arka Küçük esnafa 

Leyli ücretleri 
teshil edildi 

En az ücret 100, en yüksek 206 lira 
Çocuklarını leyli olarak o. 

kutmak istiyen anne ve baba. 
lara kolaylık olmak üzere Ma. 
arif Vekilliği, bütün vilayet. 
lerdeki yatılı mekteplerin üc. 
retlerini bildiren bir liste ha
zırlamıştır. Bu listeye göre 
mekteplerin ücretleri şöyle tes. 
bit edilmiştir: 
Adana kız lisesi l 65 
Adana erkek lisesi 165 
Afyon lisesi 134 
Balıkesir lisesi 180 
Bur.sa lisesi J 65 
Denizli lisesi l 34 
Diyarbakır lisesi ' y65 
Edirne lisesi 1 5 5 
Erenköy kız lisesi 206 

( 1 80 ilk kısım} 
Çamlıca kız lisesi 206 
Erzurum lis~i 170 
Galatasaray lisesi 248 
Gaziantep lisesi 145 
Haydarpaşa lisesi 206 
lzmir kız lisesi 206 

lzmir l. Er. lisesi 206 
Kabataş lisesi 206 
Kandilli kız lisesi 206 
Kars lisesi 15) 
Kastamonu lisesi 145 
Kayseri lisesi 165 
Konya lisesi 1 5 5 
Kütahya lisesi 134 
Sivas lisesi 1 5 5 
Trabzon lisesi 1 50 
Yozgat lisesi 1 4 5 
Bursa kız öğretmen okulu 165 
İstanbul kız ., ,, 206 
Aydın okulu 145 
Bilecik okulu 134 
Bolu okulu 145 
Buca okulu 206 
Çanakkale okulu Jl)j 
Manisa. okulu 155 
Maraş okulu 145 
Niğde okulu 1 24 
Ankara lsmetpaşa kız 

Enstitüsü 
Elazığ Kız Enstitüsü 
Üsküdar Kız Enstitüsü 

206 
100 
206 

Universitege geni 
asistanlar alınacak 
Bir sene namzet çahşanlar ertesi 

sene asil . k~droya geçecekler 
latanbul Üniversitesinin Asistanlığa tayin edilenler 

muhtelif fakültelerine bu yıl eYvela bir yıl namzet olarak ça
yeniden asistan alınacaktır. lışacaklardır. Bu müddet zar. Sokakları,. düşünerek yazmıyo. Dün yakalanıp adliyeye 

rum. "Marmaranm mavi dera- teslim edildi 
ğu§U içinde.. uyuyan adaların 
binlerce çamma kıyan son yan. 
gmlar için Hüseyia Rahmi 
Gürpmar'dan başka kimselerin 
bir'§eycikler yazmadığını gör
düğüm içindir ki bunu mevzu 
seçtim. O çamlar ki yıllarca 
.. Edebiyah Cedide,, cilere ve 
onlann çömezlerine ilham ver. 
mi§ti. Hala, alaturka şarkılar. 
dan birçoklarmm kötü güftele
rinde onların adı geçer. Vuslat 
arzularının, hicran duygulan. 
nm ortaya dökülmesine vesile 
veren ada çamlarmm, bu şiiri
mizin bir nevi ham maddesinin 
günün birinde cayır cayır ve 
çatır çatır yanıp kül olması kar. 
şıemda hiç bir şey yazmayan 
şairlerimiz, ediplerimiz, az çok, 
çam devirmiş olmuyorlar mı? 

Yardim Bugünkü Üniversite bütçesin- ffud~ muvaffakiyet gösterdik
de 20 başasistan 60 lira maaşlı, leri Vekaletçe sabit olanlar e. 

Mehmet Emin adında 11 y~- y T• t Od d 25 birinci sınıf asistan 50 lira, sas kadroya asli asistan olarak 

Zavallı Ada çamları! 
Bir zamanlar dallarına arız 

olan hastalıklar, bir zaman ev. 

d b. h arın ıcare asın aı. 15 .k. . f 40 ı· 75 · ·ı kl d. şm a ır çocuk ırsız yakalan. I tane ı ıncı smı ıra, geçırı ece er ır. 
mış, dün adliyeye teslim edil. toplanb yapı ıyor tane üçüncü sınıf 35 lira, 50 Memuriyetten asistanlığa ge. 
miştir. Az s~r~ayeli. kUçltk esnafa tane dördüncü sınıf 30 lira ma.. çenlerin asistanlık müddetleri 

Mehmet Emin Beyoğlu ve yardım edılmesı ve. bunlara ko- aşlı asistanlık mevcuttur. kıdeme sayılacaktır. 
• daki b" k tnn layca kredi temini ıçin yarın Ti- ...;:..-----------------'--------f varm k~rço apar ~- caret odasında m Uhim bir top- • k • • • 
:::ı:ı.~e~r:~c~:. eli: lantı yapılacaktır. 1 1 ç 1 n g ene g en c 1 

· diw· .. h Bu toplantıda Sanayi Umum 
ne geçır gı para, mucev erat M dU u R t H lk B k 

lb. l . cal M hm u r eşa , a an ası d k • 
ve ~ ıse erı ~ mıştır. e et Umum MUdUrli Ata. Evcim de a ras 1 n a 1 
Emın geçenlerde yabılanmış, 
f ka k ak 1 ··ı·· .. 1 .. k hazır bulunacaklardır. aşk 
a t ar o a go uru ur en Bilh H lk B k 

k 
assa a an asının 

açmıştır. 

D.. 'ki b k . f k t• d esnafa yapmakta olduğu kre. un ı e çı re a a ın e . . . . 
k kı h f ed'l k d dılcrın genışletılmesine çalı-

sı ı sı mu a aza ı ere a -
1. . .1 b k b" . ı:ıılacal\tır. 
ıyeye getırı en aca sız, ırın. · 

ci sulh ceza mahkemesine ve. Liman işçileri 
namına giden 

mümessil 

rilmiştir. 
Çocuk, mahkemenin kara. 

rmdan sonra .. Ankara cürüm 
çocukları ıslahevi., ne götürü. 
lecektir. 

20 şahitle dün mahkemeye 
intikal etti 

Dün adliyeye, akraba olan i
ki çingene genci arasında geç. 
miş bir aşk macerası intikal et. 
miştir. 

Zincirlikuyu çingenelerinden 
Mehmet isimli olan delikanlı 

çin kıyameti koparmış ve ışı 
adliyeye haber vermiştir. 

Sedef 15 yaşını bitirmediği 
için, Mehmet hakkında takiba
ta girişilerek ikinci sorgu ha
kimliğine götürülmüştür. 

kafla şehremaneti arasındaki ikmal ı·mtı'hanları 
c1avalardan az mı çekmişlerdi~ 

Umum Müdürlükçe 
vazifesine nihayet 

verildi 

J 6 yaşındadır. Dayısının kızı 
Sedefe gönül vermiş, o da mu
kabele ediıice bir gece mehtap. 
ta ağaçlar altında birbirlerinin 
olmuşlardır. 

Dün sabah adliyeye aşıklar. ! 
la beraber 20 ye yakın çingene 
kadın ve erkek de şahit gel
nı:şti. Nihayet susuzluktan dudakları 

çatlamış çöl şehitleri gibi yanıp 
g:diverdiler. İnsana, bize .. Aşık 
Kerem,. in yanıp kül olduğunu 
anlatır. Zamanımızda ise ateş, 
a~ıklan değil, altın~ aşkın, vi
salin, hiç olmazsa, bol bol la. 
krrdısı edi]en çam dallarını ya. 
kıyor. 

Cigaralarmm daha sönme
miş izmaritlerin.i birer kundak 
gibi kullanan ve bu yüzden ls
t<l~bulun en güzel parçaların
dan bir kısmını kel bırakan in
sanlar bulunduğunu gördükçe 
vaktiyle ilan edilen tütün ya. 
saldarmı haklı goruyorum. 
Gerçekten bütün çamları yan. 
mı§ veyahut yıkılmış adaları 
gözlerinizin önüne getiriniz: O 
z.ıman oradan bütün hayat, bü. 
tun nC§e çekilecektir. Her tara
fı ağaçlandınlsa Hayırsızada. 
nın ufak bir Heybeli olabilece. 
ğini dügünebilirdiniz. Mevcut 
8ftçlıtn ateşe ft!"l1dikten sonra 
Heybeliadanm bir Hayımza. 
dadan ne farkı bhr) 

Sami Pa a zade Sezai Be , 

gu .. nlerı· deg""' ·ışmı·yor Limanda çalışan tahmil, tah-
liye ameleleri maliyenin kendl-

K t k b l lerini işçi sayarak fazla. vergi 
a.yı • ve a u muame- almağa kalkması üzerine An-

lesı hır Eylülde başlıyor karaya bir mümessil gönder-
Maartf Vek~l•tinin okulların ınişlcrdir. Ameleler kendileri

ı 'lmllzdekl ders yılı başından niıı hamal olduğunu, işçi olma. 
itibaren derslerini öğleye kadar dıklarınr iddia etmektedir. 
yapmaları ve tedrisat miiddcti- Fakat, aralarında para toplı· 
nl de uzatmaları etrafında nına. yarak Ankara.ya ,gönderdikleri 
rlf şQrasına yaptığı tekllf kabul HUsr!yin ismindeki amelC' mU
edilmlştir. messiıine liman işl<'tmelcrl u-

DUn çıkan bir gazetede bu mum ınUdürltiğti tarafından tş
karar karşısında ikmal imti- ten ı:ıl çektirilmiştk Buna sc
he.nları gUnlerlnin değiştiği va bep, burada umum mUdürlUk 
15 ağustostan itibaren ikmal vaıkea, •amelenin Vckıilcte şi
lmtihanlarrna başlanacağı ya. kayctc gitmesidir. 
zrl mışu. Satie tahkikatı evrakı 

Bu haber asTlsrzdır. İkmal im· Satic yolsuzluğunun mtiddei
tlhanlarına bir eylülden itiba- umumilikçc hazırlanan iddiana. 
ren başlanacaktır. Vekaletin mcsl pazartesi glinü bitirilerek 
buna. ait evvelce verdiği karar- sore-u hft.ltimliğinc gönderile
la hiç bir değişme yapılmamış- cektir. İddianame 50 sayfayı 
~rr. geçmiştir. 

Kayıt ve kabul işine de bir Diğer taraftan sorgu haklmli
eylUlc!en itibaren b:ışlanacak, ~inin izahat istediği müessese· 
on sekhı e7lUlde nihayet verile- ler cevaplarını tamamen nr-
ccktir. •:ıişlerdir. 

V akadan haberdar edilen 
l\1ehmedin yengesi çingene a
detine göre nikah düşmediği i. 

Sedef gözü hep sevgilisinde 
c.ılduğu halde annesine: 

- Ben onu, o d~. beni sevi. 
yor, anane bize vız gelir, ne 
yapsanız evleneceğiz, demiştir. 

Çoban Mehmedi dolandırmak 
istiyen açık göz 

Çobanın athğı ağa düştü 
Meşhur ağır siklet güreşçi. 

miz Çoban Mchmedi aç1kgoz 
bir dolandırıcı dolandrnnak is. 
temiş, fakat muvaffak olama
yarak yakalanmıştır. 

Mehmet Ali adında olan 
suçlu evvelki gün öğle üzeri 
Çoban Mehmedin Fatihte, At. 
~azarmda.ki evine gitmiş, kapı. 
yı açan pehlivanın kansı Naci. 
yeye: 

- Beni çoban Mehmet gön. 
derdi. ev için kömür alıyor. Fa
kat parası yetişmedi 2 lira pa. 

ra ile birkaç çuval istedi, de. 
miştir. \ 

Bayan Naciye, kocası biraz 
evvel evden çıktığı ve kendisi
ne de bir şey söylemediği için 
şüphelenmiş, arka kapıdan dı. 
şan çrkarak kahveye gitmif, 
Çoban Mehmede iti anlattnış. 
tır. 

Çoban karısına adamı getir. 
mesini söylemiş, kadın tekrar 
eve dönerek, Mehmet Aliye; 

- Kasaba kadar gidip para 
alalım da, götür, demiş ve be-

Gaı 
k 

_;;ı ., • • 

-~ 8Por 

h t lgtatıb 
Türkiyede sıh a ~e 

seferberliği ·~1• • 
NE zaı:na.n °Sıhhat ~el 

mai Muavenet vedl 
tarafından alınmış bir ted 
görsem, husnsi bir meınnuJl! ~ iştir 
~·o büyilk insani haz dıtY' Jlllt ?.atıı içi 
l'tle91ılı\ dünkü gazeteler JllC atda 2 
kette trahom mücadelesinde ~ kılın 
Iıştırıfacak doktor ve sıhhat ~ ~lan 
marlan için "Gaz.fautep trııb ti ~de 1'ı 
mücac:lele reisliği" ndc bit ):11 ı. ~y 

i'ret il' l\ltı] 
~Ila.cağmı yazıyordu • .Dlg -t~ t 
raft&u VekAJetln Urfa, )flll"'J. llaaba 

ı:ııv • lllr. 
Diyarbakır. ve Slird tııJıolll ııef ~ vv 

cadele hasta.haneelrine (tt a~p 
yatak daha ilih·esine kıır11-t ~k a 
miş oldul,"U.D.u okuduk. c 

11 %u 
Ayrıca. Sıhhat \'ekAI~.~ llltıı 

"Heybeli.ada sanataryoınıı ıı 
tıJıl ıc 

"Haydarpaşa nü.mune hı&S ti~ ~' llc 
nesi" no mı.ve olarak ın"a et '"·· , ~I' • \J 

cc.ği iki verenı pa.vyonu1ııııı t! ''t'c 
men iha.leslno ba.şhyacağı ıı• ı' l);ı lıtc 
alınmaktadır. Ve pavyonl~,. ~' S 
biri 200 diğeri ıoo yataklı ol 'Zi 
ca.ktır. ~ ~ 

~-- '~ Gene "Sıhhat ve lçtitn•f ti ! re~ 
a.venet Yek8Jeti'' bunda.O '\ 

müddet evvel, işlerine Jflıl~ tı.': }l 
yet olmıyan Sıhhat :'.\lc.ın'lırl '"il 

ııın şiddetle ceznlan<lırılJJl""'I 
t.ıısvip etti. Yer yer bazan 

\ 
"'.ıaJ.li gayretler, fakat dafıııt' ıJf 
lcAictin irşad ,.e müznJı11rC 4' 
hasta.haneler bışasma gttl 
miştir ..• 

1 
Henıleket.lnı.lzln bu gJP' i 

şcbbüsJerc ne kndar muııt~ ~ 
·luğımu ve mcnut ihtiyııl1 1 
le yüz karşılamak için ne ot)f 

ce çalışmak lilznngeldi&riıtl f~ 
nimiz takdir edecek "aıi ~ı 
olduğumuzdan, duydn~ ;; 
hazzın milli ve insani çc, . ır l ıı 

nıc kadar yüksek sesle, g~., (~ 
rişle ve teşvik edici şektidtı j , 

ıtsck yeridir. .tı~ ~o 

"Askeri seferberlik" Jcr JI ' 
•la yapılır. Fa.kat seferbct ~~ <(j'i 
1o bulunmamız lAzı:mgeJefl~,, ' 
salın. ise, "Sıhhat seferber .~ 
rlir. Bunun için her zaın~Jl ti{ 
1llh cl<le" ilerlemek mccJ11l 

..ıı (}eyiz, ;v 

HtKME'l'~ 
• 

Gümrüklerde yerı• 
memur kursları 

açılıyor "!' lg 
11ilıı 

GUmrilk teşklllHma iYl ıçl~ 
li memur yetiştirebııme1' Ol~( 
ağustos ayında. yeni ıı1~ıırS' 
kursları açılacaktır. :eıı şııı 
ıara devam eden memur111~,c1J 
aylrk devreden sonra. yaP

1 
rlllr· 

imtihanlarda muvaffak o111ı;1et• 
sa birer derece terfi edece c•J' 
yeni vazifelere tayin oıuıııı 
lardır. A 
========:;;;.. Jefldığl 
raberce giderlerken, ~ıı 1~· köşeden çıkan güreşçı do 1''' 
rıcıyı kıskıvrak yakalafl\1' ıırıif' 
rakola götürerek tes1irtı e 
tir. .. ~li,,e 

Dün sabah dördünc0 00' 
·1eo ceza mahkemesine verı 

ıandıncı: ,....,_~· 
ktı•·I'" .. 

- Ne yapayım? aç 311 ~ 
tım. Para kazandığım M~fl'leJı 
demek üzere Çoban caııt!'ı11 

dolandırmak istedim. i~ 
r~,, demi§, suçunu O 
etmıştır. .Aryi t 

Mahkeme, Mehmet 
1 ,560 

gün müddetle hapse ve fl'lııtı• 
kuru§ da pal'Q ceı:ı:ısına 
kôın etmiştir. 



Y~zme teşvik müsabakaları 
Galatasaraylı Mahmut dünkü 
karşılaşmalarda 

rekor tesis 
iki 
etti 

. 
yenı 

~ .~janbğı tarafın -
~ .~e şampiyonlu

L•~Usabakalarına dün 
"'!Ub"" u Ytizme havuzun -

Yelken yarışları 
ıotır. 

Memleketlerini kıakana
r:ık muhafaza edecekler 



.ı - VAXlT 

Şura toplantılan devam ederken 

Ecnebi ve akalliyet 
okulları öğretmenleri - Ne olursa olsun, bu para ile 

yarın çocuklarımı beslerim, dedi. 

Kendilerine . . 
sını 

edilme-
Derken, geceleyin arabanın ki· 

rasını vereceğini, daha henüz bu 
paranın yarısını bile kazanama
mış olıiluğunu hatırladı. 

de temas 
istiyorlar 

Öğleye kadar bir müşteri daha 

retınenlerin oıı ıtızl•mna yük- taşıdı. Fakat bununla pazarlık et-Maarif §Urası toplantılarına 
hararetle devam ediliyor. Mem
leketin maarif sistemi, tedrisat 
sistemleri etrafında yeni ham
leler ve değişmeler yapacak o
lan bu toplantının günlük c;a
lrşmalan, bütün maarif men
suplarınca alaka ile takip edil
diği gibi ana ve babalar da şu
rada verilecek kararlarla pek 
yakından meşgul olmaktadır 

Memleketimizde maarif şu
rası, Vekil Bay Necati mer
humdan sonra ikinci defa ola
rak bu yıl t()planabildi 

Pekala hatırlardadır ki Maa
rif Ş\lrası toplanacağı gazete
lerde ilan edildikten sonra bu
gün halen maarif müessesele
rinde vazife görenler ve bu va
zifeleri teftiş ve kontrol eden 
müfettişlerle şimdiye kadar 
terbiye ve tedris meseleleri ü
zerinde fikir yürüten terbiyeci 
ve ilim adamlarının şura hak
kında dilekleri sorulması ihmal 
edilmemiştir 

Her vilayetin ilk, orta ve 
yüksek tahsil müesseselerinde 
çalı~an kültür mensupları ş\ıra
dar. istediklerini tesbit ederek 
bir raporla bunlan Vekalete 
göndermişlerdi 

Vekillik bütün bu dilekleri 
tanzim ve tesbit ederek şura 
ruznamesi içerisine almı§tır. 

Resmi tahsil müesselerinde 
olduğu gibi, ecnebi ve ekalli
yet okullarmm ilk ve orta kı. 
srmlarmda vazife gören öğret. 
menlerin de dilekleri bu arada 
sorulmu§ ve bu da unutulma. 

mı§ttr. Ecnebi ve ekalliyet o
kulları öğretmenleri vekaletin 
bu yüksek alakasına karşı çok 
büyük bir memnuniyet içinde
dir. 

. · b J k~ ı O l ti ve bir fiyata mutabıl: kaldı. Ög--ıe:ı.mış u tınma .ac:r. n ar, 
bu vazifelerin ağırl.ğ: dolayısi- leden sonra .da iki mü~teri daha 
le katiyyeıı müşteki değillerdir. geldi. Fakat gece bastırıp da e
Eiiakis, büyi.ik biı istekle bu !indeki bütün paraları sayınca, a
\ a7;feyi başarmay<ı çalışıyorlar rabanın kira parasrnı ödedikten 
\'C muvaffak :la olu·:orlar. sonra yalnız tek bir mangırcık 

O 1 
... ela d. ·ı -· k ka~:hğını gördü, ve kendi kendisi-

n arın şura n ı egı ·en-

dilerine muntazam maaş veril- ne~ Bir ekin tarlasında çahştı-
mesinin temini ve istikbal ga. - -.1 . .1 "f l . d d h gımdan daha fazla çalıştıgım hal· 
ranh erı ı e vazı e erm e a a . . 
f l ff k" .. b'l de elımc yalnız hır bakır mangır 
az a -~~va a ıyet gostere ı • geçti.. diye acı acı söylenerek ku· 

melen ıçın ?azı kolaylıklardır. lübcsine doğruldu. 
Fakat; şuranın son top!an- öz toprağını, yurdunu hatırla-

tılar devam ederken, ecnebı ve d Bu hat rala b' 1 şk 1 _ . ı. ı r ır se co un u-
ekalliyet okulları ögretmenlerı- - 'l k 1 d B · .. • . . •. gll ı e onu ap a ı. u garıp gu-
nın dıleklerıne henuz temas et- .. .. .. d'" .. d 1 ı· ·-· .. .. .. nunun gun uzun e ora arı asa 
medıgı goruluyor. d '"~" n em· ti Fak t "mel' b 
Ş .. b" "k b" .. 'tl u!lu m ış . a şı ı u 
_ uraya uyu· _ır umı e topraklarının, pek uzaklarda ol· 

baglımnuş olan bu ögretmenle- akl b b 1 d d -. .. . l . . l k h. m • a era er ora ar a uzan ıgı-
rın umıt erının >oş çı ması ıc k d" .. b ki d · -· · k . • . l .. nı, en ısını e e ıgını, ve en-
de arzu edılen bır vazıyet o ma- a· · 't ld ğ d" ·· k .. h . . ısıne aı o u unu uşunme 
sa gerek. . B ugun u vazıyetı .. 1.. f hl k d" k l" 
h 11 k b k 11 d b k 

gon une era r ver ı, ve u u-
a etme ·, u o u a r an e • b .. · d 

·-.sıne var ı. 

lenen ve istenen randımanı al- 1 · · .a· -· o 1 • .. . . çerıye gır ıgı zaman - an ın 
mak noktasından şuphesız kı "r:'"'" k. d'l d b gu .... uz ı ı enme en eş mangır-

çok faydalı olacaktır. dan biraz daha eksik olan 40 kti· 

Zaten değerli Maarif Vekili- çük mangır kazandığını, büyük 
miz ve şura a7.aları bunu peka- oğlanın 8 mangır, küçüğünün de 
la takdir ederler. Öğretmenin on üç mangır getirdiklerini gör
çalışması ve kendisinden iste- dü. Hepsini bir araya katışhrdı
nilen muvaffakiyet göstermesi larsa, ertesi sabahın plavini satın 
pek tabit olarak ona lazım olan a1a-:ak kadar para çıkıyordu. Yal
hayat şartlarını, sükut ve isti- ııız kiiçük çocuğun kazandığı pa-
rahati iltizam etmektedir. raları ötekilere karıştırınca, afa. 

B. b ·· b t l can, ulur gibi ağlayarak p:ırasını 
ıze, ugun u sa ır arı yaz- . . . _ . 

k d ,.. · ı b" gerı ıstedı. Oglan 'dılendiği para-maya sev e en amı ; ecne ı ve . . 
k 11. t k l T·· k k· · ı lan , sevıyordu. Geceleyın de bun· e a ıye o u u ur çe ve u • . . 

t .• d 1 · .. v t ] · · .• laıı avucunun ıçınde sımsıkı tuta· ur ers en ogre men erının u- 1 "tl · · b k · · rak yattı. Ve ona pirinç alınıp, 
mı erının oş cı maması ıcın . . - · . 
ük k " h~ t' k ~ kcndı ıstegıyle paralan verınceye 

y se şura eye m e arsı . 
' d kI' b -ııı kt ~ kadar da elin.den alamadılar. 
auy u arı ag ı ır. İhtiyar adam ise, hiç bir şey 

Bütün tahsil vaziyetimiz tet- kazanamamıştı. Bütün gün, kafi 
kik edilirken bu noktayı da dereceıde muti bir tavırla yol ke
gözönünde bulundurmak çok narında oturmuş, fakat dilenme· 
yerinde bir hareket olacak~ır. * mişti. Uyumuş, uyanmış, yanın· 
---------------- dan geçenlere gözlerini dikerek 

ı; VAKi 

*, .........................•.................... , 
Yazan i 

1./8 N~~;;~u~ı~~kk:nnn1ı i 
Çevnren 

lbrahim Hoyı 

*····················· 32 ......................... 
!erinden parasını almakta olması külen herelerle konuşuyorlardı, 
1di. Vang Lung, tarlalarında ağır 

Geceleri de müşterileri büyük ağır, telaş etmeksizin, rahatça ae· 
çayhanelere ve zevkusefa yerleri- nede iki kere hasat yapılır, buğ
ne taşıdığını biliyordu. öyle bir day, pirinç bir miktar mısır, fa· 
zevk sefa ki, musiki sesleri, ve sulya ve sarrrusak alırurken, hu· 
tahta bir masa üzerin.de fildişi ve rada civardaki çiftliklerde, şehir 
bambu parçalariyle oynanan ku· ahalisi, pirinçten maada şu veya 
mar ile sokaklara fışkırırdı, ve zerzevattan da elde etmek için, 
hiç de gizli kaapklı değildi. 1 topraklarını mütemadiyen pis ko-

Yine öyle bir zevk ve sefa ki, kup duran insan gübresiyle besli
duvarlar arkasmda sessiz, sedasız ycrek zorlayorlardı. 
gipgizli olarak saklanmıştı, Fakat Vang Lung'un vatanında, bir 
Vang Lung bu zevklerin hiç biri· adamın güzel buğday pidesile, i· 
ni taıdmamıştı. Zira ayakları kendi çinde de bir baş sarmısağı oldu 
kulübesinden hiç bir eşiği aşmış 1 mu Leli, mükemmel bir yemeğe sa
değildi. Yolu .da daima bir kapıda hip olmu§ sayılırdı. ::::aşka bir ıey 
biterdi. O, zengin şehirde, bir 'steyemezdi. Halbuki burada aha
zrngin evinde süprüntü artiklari· li, domuz köftesi, bambu filizleri, 
le b~slcnen, şurada burada gizle· piliç ve kaz kırıntılariyle pişirmiş 
nen ve evin hakiki hayatından as· kestane, türlü türlü sebzeler yi
la bir parça o1amıyan bir fare ka- yor ve namuslu bir adam bir gün 
'dar yabancı kalmıştı. evvel yemiş olduğu sanmsağm 

Ha1 ve keyfiyet böyk idi. Her 
ne kadar yüz millik bir mesafe, 
bin millki bir mesafe kadar uzak 
.değil idisde, kara yolu da deniz 
yolundan asla uzak olmaz idiyse 

kokusunu saçarak geçtiği zaman 
da, bıırunlarrnı havaya kalıdrra

rak: 
- Nah .. pis kokulu, domuz 

kuyruklu bir şimalli gelmiş .. diye 
bağırıyorlardı. 

Kuma§ satan dükkancılar sar 
mısak kokusunu alır almaz, ya· 
bancılara yaptıktan gi.bi, lacivert 
pamuklu kumaşların fiyatlannr 
derhal arttırıyorlardı. 

Aylık 

3 aylık 
G aylık 
1 1ıllık 

lltmltktl 
trindt 

95 
260 
475 
900 

fuıfeden BalkDD 
d 

ttın eyda otu.ı turuJ 
Posta blrliıtıne gınnereıı 
ayda yelmiş beşer l;urUt 
medilır. 

Abone kaydını bild•~ 
tt.ıp n teısraf ilcreU01• ııSI 
para~ınıo posta ve:J9 b:~ lia,! 
yollama !kretlnl ıd11re Cebinde 
zeri rıe olar. l •aat ,. 

mırı a ~ 
Türl.'tuenln htt posta il is•-ı 

•ılJI· "\: 
VAK/Ta abone IJO> 

0
,re" • saıu0 

Adres detliştlrnıe 

2~ Luru,tur. 

1LAN OCRE'fLtlll il' 
şı' ga 

ficarel lllıılarınlD f)I~ da]! 
satırı sondso ıtlbareD 

1 
,.dl llat h 

faların da 40; le gayf• ~.dl r lt 1 

kuruş; dördüocD ~yııırı Ut tı ı 
ikincı •e QçOncüde 2, s :aıı "' 
4; ba,lık yanı kesrııece tıı 11l b 
dır. ı 1•rı, 

Hüyük, çok de•atnl•·.~ lıtraı 
renkli ilAn verenlere ı ·~·or 
indirmeler yapılır. Rt6:U ~ l!s 
rın sııntım - satırı 30 ~~ ld Ilı 
rlCARl MAH1YETI'E o~ ~,u~ 

KCCCR tı.Al'-"L" ~ 
sı ~ lsı. 

Hır defa 30, iki def•7~ fi S(:n. 
defası 65, dört defuı (,, ı 
defası 100 kuruştur· ,sı 

ilan verenlerin bir def u•~ 
vadır. Oört satırı ıtıçen tJ 
faılo satırları beş turıJŞ 
sap edilir. ~ 

Vakıl hem dolrudaD bt~ 
yıı lı:endı ıdare yeriode, ~ 
kara caddesinde vaıcıt 
altında KE~IAI.Et>Dl!'I 
11.Ao Dürosu eliyle fliD. f 
eder. (Büronun tetef otı/J• 

de, buna rağmen, Vang Lung, ka
nsı ve çocukalrı bu cenup şehrn· 
ıde tıpkı ecnebiiler gibi kalmışlar
dı. Sokaklarda gezen insanların 
Vang Lung ile bütün ailesine 
benziyen, Vang Lungun doğdu· 

ğu ülkede yaşayan bütün insanla
rı andıran, siyah saçları ve kara 
gözleri vardı ve bu bir hakikatti 
ama, insan bu cenuplulann dille· 
rine kulak verdiği zaman , o da 
pek güçlükle anlayabildiği ayrı 

bir hakikatti. 

O zaman da duvara klayalı du· •••••••• ... ,... 
ran küçkk sundurmalar köyü ~eh-

Fakat Onhvay, Kiangsu ldeğıl-
di. Vang Lung'un doğcluğu On
hvay'da, ağır ve derinden konu· 
şurlar.dı. Sesi ta boğazdan çıkar
dı, fıkırırdı. Fakat şimJdi yaşamak
ta old:.ıkları Kiangsu şehrinde ise, 
ahali dudaklarının ucundan ve 
dudakların.dan parçalanarak idö· 

rin veyahut daha ötelerde uzanan 
kırların bir parçası haline getire· 
medi ve bir gün kendisinde ko
nup bilmek cesaretini bulan her 
kesin durabileceği Konfocius ma
bedinin kösesinde Vang Lung bir 
delikanlının bir kalabalrva heye
canh bir sesle bir §eyler söyledi· 
vini duydu. Delikanlı, Çinde bir 
ihtilal kopmalı.dır. Ve ülkenin 
menfur yabancılara karı1ı ayaktan· 
7Tlalıdır, diyordu. 

(Devamı t:ar) 

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

HARRY BAUR -
JAN1NE GRiSPİ~ / 
3 - Yeni Metr1> Jıı 

Franaada 14 \ T~ V 
Hu gün sa.at 11 ~ r 

• ete 
tenzilatlı matın 

Ecnebi ve ekalliyet okulu 
öğretmenleri de dileklerini tes. 
bit ederek yüksek §Ura heyeti. 
ne verilmek üzere maarif mü. 
dürlüğüne vermi§ bulunuyor

Yeni neşriyat : 

Çocuk 

bakmış, yorulunca da tekrar uyu· 
muştu. Yaşlı olduğu için de azar
Janamazdı. Elleri boş olarak evine 
dönünce, sadece: 

- Ben sapan sürüp. tohum c· 1-= ı:z K 1 ;;dLLSH~b~";j·;~-=--ı 1·A-ıe•mmd•a·r·s·ın·e~rt18 
11111--:muı.&:1:1=mucr.11 1111 1112 ı CiP_. r r" ı •• 
~Akdeniz seyahatine çık~ Romanya Kralı Karo! ve Veliaht ı 1 - Üç ahbaP " 

lar. 
(Çoeuk) un 14!1 uncu sarısı re,·- k~r.ek, ekin biçip hasat yaparak 

l,ulihlc bir güzellikle i ntı ş:ır elli. (Ço· pırınç ca::ağımr ldoldurdum. Bun
cu:.) 11 elinize aldığın ızda AYrup:ı dan başka da bir cğul yetiştirdim. 
mcC'mtıal:mndan farksız olarak ıı:orc- Oğlumun da oğulları oldu. 
ccJ..siniz ki bıt bizi memnun ettij:;i Bu kanaatle de, ihtiyar adam, 
kadar, kurumun d~ neşri ) alı?,a ve:- oglu ile torunlarını yetiştirdiği i-

Mişel lzmirde karaya çıkarak Ayasloğ harabelerini gezmiştir. lar eğleniyor. 
~ Adli tebligatnı posta idaresine devri hakkındaki kanun 940 1 2 __ Ormanlar 

senesi son kanununda meriyete girecektir. Posta, telgraf ve tele- lillm••••••lll""": Ecnebi ve ekalliyet okulla
nnda vazife 2ören öğretmen. 

. lerin durumları pekala takdir 
ed=Jir ki, resmi okul öğretmen
leıinin maaş, tekaiidiye ve kı
dem zammı gibi işlerinin hiçbi
rine benzemez. Halbuki vazife 
ve müfredat prog<amı tatbiki 
noktasında aymJ1r. Hatta bir. 
takım milli vazifeler de bu öğ-

miş olıluğu elıcmmıyctı tch:ınız cilt- . b 1 . d 
1 

. 
rir Dergi, çocukların kulliircl, ter- çın es enmesı ve oyuru ması ı-
bi)'.cvi inki ş:ıfl:ırııı:ı h!zmct rdecck cabettiğine bir çocuk gibi inanı-
kıynıctli yn1ıl:ırl:ı ~ü~leıııııişlir. yordu. 

fon idaresi adli tebligat işlerinde çalıştırılmak ürere alınacak 1 
murakip, memur ve müvezziler için müsabaka imtihanları açma- " 
ğı kararlaştırmı§tır. ~ ı 

~ Posta idaresince adli tebligat işlerinde kullanılmak üzere 
alınacak mürakiplerin imtihanı 15, memutiarın 20 ve müvezzile-
rinki 21 ~"ustosta yapılacaktır. !\tür:ıkıplar yüksek mektep ve - ---~ 

İlk 
teminat 

9,91 

4,50 

6,00 

1,87 

11,25 

10,80 
rilmeai. 

Bu ('Ok giizcl dergiyi hütiin mcın
lekcl çocuklarına cand:ın la\·siyc 
cclcri4-

~~~:_:_----------~------------

Muhammen 
bedeli 
132,42 Fatih yangın yerinde Akdeniz caddesinde 101 

inci adp.da 4.4,14 met.re murabbaı belediye ma
lı arsa satışı. 

60,00 Aksarayda .La.leli caddesinde 35 inci adada 80 
· Sm. yüzlü 12 metre murabbaı belediye malı 
arsa satışı 

80,00 Kasımpaşada Bahriye caddesinde 79 No. dükkan 
önüne isabet eden 2 M. yüzlü 8 metre murab -
baı belediye malı arsa satı.~ı . 

24,93 Aksaray yangın yerinde 28 inci adada 660 ha
rita No. lu arsanın solunda 48 - 31 1"12. sahalı 
belediye malı arsa satışı. 

150,00 Eminönünde Ahiçelebi mahallesi Peynirci so -
kak 8 No. dükkan enkazının s:ıtı§ı. 

Senelik kira 
144,00 üsküdarda Valideatik medresesinin kiraya ve-

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 
işler açık arttırmaya konulmuştur. İhale 10-S-939 perşembe 
günü saat 14 de daimt encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt 

w muamel!t müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk te
min.at maltbus veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte da-
imt encümende bulunmaları. (5591) 

-12-

Vang Lung, açhğmm o ilk acı- ~ İstanbul irat ve servetler vergisi müdürü Mümtaz Tarhan, 
sı, lderinliği gev• yip de, çocukla- hmir defterdarlığına tayin edilmiştir. 

lise, memurlar orta ve müvezziler ilk mektep mezunları olmalıdır. ~-

nnm her gün ye:.ıek bulduklarını 'f. lzmir limanını ziyaret edeceğini yazdığımız lr..giliz Malaya 
görünce, her sabah pirinç bulaca· dretnotu ağustosun ikinci çarşamba günü 10,30 da lzmire gelmiş 
ğını anlayınca; ken.di çahşmasiyle bulunacaktır. nfgiliz denizcilerini karşılamak için parlak bir prog 
O-lan'ın dilenmesi sayesinde bu ram tertip olunmuştur. Amiral ve maiyetleri şerefine ziyafetler 
pirincin bedelini <Meyecek kadar tertip edilmiştir. Mürettebat arasındaki İngiliz futbolcuları ile 
paralan olduğunu kavrayınca, et- Izmir muhtelit takımı arasında iki maç yapılacaktır. 
rafını, yaşayışını yadırgaması geç- 'f. Nalbant mektepleri ve nalbantlık sanati hakkında bir ni· 
ti ve bir kenarına takılmış, ilişik zamname hazırlanmış ve nizamname Vekiller heyetinin tasdikin. 
olduğu bu şehiri tanımaya başla· derı çıkmıst1r. Bu nizamnameye göre Ziraat Vekaleti lüzum gör -
dı. Her Allahm günü, sabahtan düğü yerlerde nalbant kursları ve mektepleri açarak nalbantlığı 
akşama kadar sokaklanda koştuğu ehliyetnameyc tabi tuatcaktrr . .Nalbantlık bildiklerini ileri süren
şehrin adetlerini öğren.di ve gizli lcr de imtihan vermek şartile ehliyetname alabileceklerdir. 
kısımlarının şurasını burasını gör :t- Belediyeye devrolunan İstanbul elektrik ve tramvay ida -
dü. resinin yeni teşkilatı sene ba.~ında belli olacaktır. Nafıa Vekale-

Sabahları arabasiyle taşıdığ ı in· ti kadroswıa dalıil olup idareden ayrılan memurlarla, diğer mün. 
sanların, kadın iseler pazara, çar- hallere yapılacak tayinler ve ihtiyaca göre yapılacak yeni orga
şıya, erkek iseler, mekteplere ve nızasyona 940 kanunusanisinden itibaren başlanacaktır. 
ticarethanelere gittiklerini belledi. 'f. Memleketimizde gittikçe kuvvet verilen trahom mücadele-

Ama bu mektepler ne idi, ne bi-
1 
~;nde çalıştırılacak doktor ve sıhhat memurları için Gaziantep 

çim şeylerd! ... Bunlara verilen bü · tr ahom mücadele reisliğinde bir kurs açılacaktır. Diğer taraftan 
yük garp bilgisi mektebi ... Büyük 1 ~· lıhiyc Vekaleti Urfa, l\lardin, Diyarbakır, Siirt trahom müca
Çin mektebi.. gibi isimlerinden d 0 ic hastanelerine de beşer yatak daha ilaYe edilmesine karar 
başka bildiği yoktu. Zira kapıla · \'ermiştir. 

nndan içeriye aıdıırunı atmamıştı. ~ Kopenhag orta elçiliğine tayin edilen hariciye müsteşa.n 
i çeriye girmiş olsaydı bile, birisi· Aralı . c;arşamba günü vazifesine gidecektir. 
nin gelip .de orada ne arayacağınr :(. Dün sabah Romanya vapurile şehrimize hüyük bir Romen 
soracağından emindi. Ticaretha- seyyah kafilesi gelmiştir. Bunlar ara~mda eski Romen Vekillerin
nelere gelince, müşterilerini taşı- den Karar."il ve karısı Koslinesku bulunmaktadır. 
dığı bu yerlerin de yabancısı idi. • I\Iünakale Vekili Ali Çctinkayanm buciinletYl1ı 5P.hrimiz.c 
Bütün bildiği, götürdüğü mü~teri· gelmesi beklenmektedir. 

Mirra 

ilan .~ 
Kartal Askerlik şub~gJı&. 
Lise veya muadili ve 

0 oll 
sek okullardan ıneıtl11 ıı'~~ 
askerliklerini yapına~ 935 
riyet alamıyacaklıı.rJJl .~.ıl 

'b' oJtı.v ·ı.& 
ders yılında bu gı ı·ıiJle J)lY 

mezun olup da tnh51 ~~ 
verecek okurların SO? • gıı 
!arı Beşiktaş askcrlılt ı#ıll 
kurulacak askerlik nıe~pı~ 
ila 15 ağustos 939 ds. 

tu. ~-~ 
Bu 15 günlük ınüd;~ Ht 

kanuni bir mazerete t e~ 
sızın bu meclise ınil~ıı.Jıl~ 
yenler hakkında klln\Jll 
le yapılacaktır. 
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TCRKIYE RADY001· ~Z\'OS 31-7-39 P azartesi 
POSfALARI 

kı - Suk6nda ıeçen omrüm. 3 - Se-ı Udi İbrahim - KQrdill hlcazklr tal'• 
lAhattin Pınar - Hüzzam prkı - Aş· kı - Sineler aşkınla inler. 3 - SelA-

12.30 Proıram. 12.35 Türk milzl- kınla surünsem. 4 - Santur taksı. hattın Pınar - Kiirclill hica&k1r .. r. 
TQrkiye Rad)·osu - Ankara Rad)osu #i _ Pi. 13 Memleket saat ayarı, a- mi. 5 - Selahallsin Pınar _ Hüzzan kı - Nerden sevdı mo zalim kaduu. 

:-.,, Yazan: Salt Faik DALGA UZUNLUCU jans ve meteoroloji hamerleri. 13.15 farkı - Cmidıni kırpiklerine. 6 - " - Taksim. 5 - TürkQ - Alltimln 
~aç d ki • 14 Müzik Karışık program _ Pi.(). ı-·aız Kapancı - Hüzzam prkı - Bük- kaşları kara. 6 - Türkü • Köptba 

llbt a. ka V•r? 1 rım. Şimdi bakalım saate, dedi. 1648 m. 182 l\c/s. l20 Kw. T. A. 19 Program. 19.05 Milzık Senfonik lüm büklüm sırma saçın. 13 Mem. ı ~ar deryaya kartı. 7 - Sadettin '11o,:. &nh7amamı~ oı-J Kalın ve usun parmakları ye- Q. 19,i4 m. 15195 Kc/s. 20 K•. r. A. plaklar).( 19.30 Türk müzili Fasıl leket saat a) arı, ajans ve meteorolo ı Ka) nak - Nihavent şarkı • Gönill De· 

lfe,, k ll. letinln cebinden saati garip bir P. 31,iO m. 9465 Kc/s. 20 Kw. heyeti).( 20.15 Milli musikilere dair ji haberleri. 13.15 • 14 Muzık (Ka. I dir bılene. 8 - Sadettin Kaynak• 
~e l~kd&klka Tar? alıtkanlıkla çıkardı. Mahzun TCRKl\'E SAATiYLE 4 üncü konuşma Fin musikisi - Halil ışık program - Pi.). : Nihavent farkı - Kirpiklerinin 161-

ş ın Ş&•k b k ö 1 1 Bedi Yönetken).( 20.30 Memleket sa. 19 Program. 19.05 Muzik <Od ı gesi. 9 - Artakl • Nihavent tartı • 
,, ın a • g z er , mahzun edici ve aynı 30 7 939 p i i p K 

~ • • azar at ayarı, ajans ve meteoroloji haber- müz i · 1.). 19.30 Türk müzliı oklasam 1&çlarmı. 10 - Falı ita. 
il zamanda gUldUrUcU bir sevki <Fasıl he~·etl). 20.15 Konuşma <Zı pancı - Nihavent .. arkı - Gel ıüzelim Çıknı leri. 20.50 Türk müziii: 1 - l.emi • " y 

aya canım! de· tabii ile saatin kadranı u-rine 12.30 Proıram. 12.3j Türk müzi- raat saati). 20.30 Memleket saat a aııılıcaya. 21.30 Konu•ma. 21.45 ,..,. .... Hicaz şarkı • Netem emelim. 2 - ., 4' 

"-ı dUotü. Oraya uzun müddet yapı· 11. Ankara radyosu küme ses ,.e sar Faiıenin • Acem aşiran şarkı • Kime ran, ajans ve meteoroloji haberlerı. şeli plaklar • R. 21.50 Milzik (Ri7a. 
L1-ct eledi. k uı ı heyeti. (Halk melodileri ve oyunla. 20.50 Türk milzP•i: l - Isfahan .... ,. seti Cumhur bandosu • 4:af•. İhsan 
u şıp aıuı ar HA.IA davayı hal halim diyeyim. 3 - Neyzen Burh:.- e ... ~ ~ 

"-t 
eıı k"""anıa bl ,,., • • • rı). 13 llcmleekt saat ayarı, ajans n revi. 2 - Arif bey • Isfahan •arkı • Künrer): 1 - Saint • Saens - ....... _ ""' nca r gü ı tme6 e ça'-t ı1o 1 1 d nın - Suzinak farkı • Hayli demdir. r- ~ •·Y" 
Clltarcıı . .: U9 1

&
1 an aoı ıyor u. meteoroloji haberleri. 13.15 Müzl" 4 _ SultaniyeıAh pe,revl. 5 _ De- Canda hasiyet mi var. 3 - l\lahmu 2 - Tachaikovsky _ Güftesiz ,arkı. 

'ey · Göılerlnl tah· Ben sabırsızlanıyordum. Ho- (Küçük orkestra • Şer: Necip At- de. Sultanlyeglh ikinci beste • Ganü Celllellin paşa - Isfahan şarkı • Di. 3 - Meyerbeer - "Le pardon de 
'-klı.. e iatenıeye ayıra. Ccl ona ve bana bakırordu. lçl&o kın): ı - Drigo • Esmeralda balet dilimiz. 8 _ Dede • Sultaniyeılh li biçare senin için. 4 - Rahmi be3 ploermel" operasından fanteıd. 4 -

fakat korkak bak· d mazlClm renklerle dolu gözle- ıilitl No. 1. 2 - Dobnanyi - Rapso- alır semai _ Nihan ettim seni. 7 - - Isfahan farkı • Etmr beyhude fı- P. Lincke • Serenad. 5 - Leo Deli. 
Ot) rUıl benden yana birdenbire çe- di Do majör. 3 - Driıo - Arlökenln Keman taksimi. 8 - Lemi • Sultani. gan. 5 - Kemençe 1 aimi. 6 - bes • "Lakme" operasından fanted. 
~ dakika.. •!rtli: milyonlan balet sillll No. 3. 4 - yeıAh prkı • Andıkça ıeçen ıilnlerl. Sadettin Kaynak - lsl.ahan farkı . 22.-&0 l\lüzlk (Opera aryaları • Pi.). 

«.ı Çiııe sonbahar öğlesi . Kurmamışım galiba d dl Franz Lebar • Şen dul operetinden 9 - Lemi • Ferahfeza tarkı • Din. Ulu dal. 7 - Isfahan ıarkı • Fesle· 23 Son ajans haberleri, ziraat, es-
Ca birikiyor; sinekler saat isleml or. ' e • potpuri. 5 - \'aller Noack • Köy hl. lendi batım dlln gece. 10 - Arif bey len ekdim illi bitti. 8 - Isfahan ham, tahvilAt, kambiyo - nukut bor-
lıoca11 Y kıb'eleri. 6 - Drigo • Esmer•lda ba- _ Sultanlyeılh saı semaisi. 21.30 Ko- saz semaisi. 9 - Dede - Gillizaı sası (fiyat). 23.20 l\lüzik (Cazband. 
Dence nın etrafında Vl ... ~urmaya çalıştı. Fakat zem- let silltl, No. 2. lU5 _ 14.30 MiizU nutma (Doktorun saati). 21.45 Ne- tilrkil - Bi nfa bl çefmi bidat. 10 - Pi.). 23.55 - 2~ Yarınki proırarn. 

te ka ırelerfn Uzerfndt JeP~< o kurdukça boşanıyordu. (Melodiler • Pi.). 18.30 Proarram. teli pllklar • R. 21.50 Müzik (So- Dede • Gülizar tllrkü - Nulı nazlı 
11 .. hY taız ciftleşjyorlar. Mahzun mahzun: t8.3S Müzik <lbrahim ÖqOr ve Alet Ustler • Pi.), 22 Müzik (Kilçük or- seka:' ıider. 21.30 Konuıma <lktısat 
u,. lettf&I k ıra Şef• Neci A k ) l Aloi saati). 21.45 Neıeli pllklar • R. 21. 
etr 6 nebatat to- - Zembereği kırılmış, dedi. böcekleri • Şen Oda müzlti). 19'06 p:~be~ea ·• vı:.n:n:: c-;zlbesi~ 50 Milzlk (Bir operet seleksyonu · 13.30 Program. 13.35 Tilrk müzl. 

5-8-39 Cumarteai 

1 afınıızı saran bol Be:ı aldırıe etmedim ve o gUn Çocuk saati. 19.35 Tilrk milzili <Fa· 2 - Hennann Dostal - Mal'f. S - Pi.). 22 Müzik (Kilçilk orkestra . aı: 1 - Bayati peşrevi. 2 - Rahmi 
.''kların içinde dönUı ,11~ defa olarak bir hen<lese der- sıl heyeti>. 2o.ıo Neşeli pllıklar • R. Salnt - Saens • Kahramanlar marşı. Şef: Necip Atkın): l - Wlatheı bey - Bayati prkı • GQI huln sün-

"- &ilki.. sini hocadan dinledim: Hoşuma 20•15 Müzik (Solistler • PJ.), 20•30 4 Beethonn • Bir dosta. 5 - Hanı Scbrader - Akpm üzeri (hazin par. bülperitan. 3 - Sellhaıtin Pınar -
l 'da arka sıradan hızla 1 gitti. &femleket saat ayarı, ajans ve meteo. Scbneider • Tlrol dallannın halk ça). 2 - Levlne • Humoresk. 3 - Hayati şarkı - Delisin deli ıönlüm. 
tı. lliddetıe dö U H d d roloji haberleri. 20.45 Tilrk müılll: farkı ve danılanndan potpuri. 6 - Gerbard Wlnkler • Donna tikila • İs· 4 - Mustafa Cavut • Bayati şarkı • 

e ltuar n nce.. en ese en sonraki ruhl7at ı - Leyli hanım • Hilızam .. rkı • Bl k .,. \•a d -r- Mannrred - r arnaval billyası in- panyol üçerftilril. 4 _ Rublnstein . Canım tezdir sabredemem. 5 - Tan-
r ıorsana, e. Jersl idi. Hoca bize heyecanlan Ey sabahı hfisnll an. 2 - LeylA h•· termezzo. 7 - Dri"" • ""·meralda ba- b t k ı ı 6 H lk til kil n ., .... a:.a KosUlmlO balo silitinden • Toreador ur a s m • - a r · s • .,,y 

ıı.11o . heyecansız bir lisanla anlatıyor- nım • Hüuam şarkı - Harabı intizar letinden alır vals - No. 3. 23 Son ve Endillüs. 5 _ Eritı Köpp • Yaz serenler serenler. 7 - Saz semaisi. 
l'lana, ben şimdi sor du. Ruhiyat hocamız ihtiyar bir oldum. 3 - Sadettin Kaynak - Maye ajans haberleri, ziraat, esham, tabvi. akşamı ııiCU. 6 - Jac Gril • Mayıs H Memleket saat ayarı. ajans ve rae-

~ adamdı. Sesi kendisinden daha türkü • Çıkar yücelerden haber so.. IAt, kambiyo • nukut borsası (fiyat>. ihtita:m (Vals). 7 _ Jac Gril • teoroloji haberleri. 14.10 _ 15.30 MQ. 
lt,h:k.t ıes bana: çok ihtiyarlamış, bahsettiği he. rarım. 4 - Zeki Mehmet ata • ZA· 23.20 Müzik (Cazband - JI.). 23.55 • Marş. ::! Son ajans haberleri. ziraat, zik (Dans müzili • Pi.). 

n, dedi. Sonra ya yecanlar lee onda çoktan sön- vil peşrevi. 5 - Mehmet aJa • ZA. 24 Yarınki procram. esham, tahvilAt, kambiyo - nukut boı 18.SO Program. 18.35 Millik (Kll-
C. daırın çocuta. ü git 1 ti R hl t d 

1 1 vil alır semai • Bulunmaz nevclvan. sası Uiyat). 23.20 Milzlk (Cazband c,:ük orkestra _ şer: Necip A,kın): 
lil efendi · m ş m ' · u ya ers g • sın. 6 - Refik ı-·ersan ·Mahur şarkı 1-8-39 Salı - Pi.). 23.55 24 • Yarınki prog. 1 - Brabms • Macar dansı No. 1·2. 
«•kıt kardeşim, de· bi hakikaten tatlı bir ders, bu - Bir neşe yarat basta 11önül. 7 - ram. 2 - Spero Koch111ıımn - Ebedi arka-

' a var acaba? monoton ve herecansız sesten Kemençe taksimi. 8 - İbrahim •il 12.30 proıram. 12.35 Türk mil- daş. 3 - Frana Köni4Jschorter _ Tl-
l'lp in, rene, neye ka~ dinlenemeıdl. Misalleri kötü, - l\lahur türkü • Sabah olsun ben ıu zili: l - Hilzzam peşrevi. 2 - Ah- 4-8-39 Cuma rol entenneızo. 4 - Fredefik Hipp-

«e • cllye sormak Jste- buldutu ve yaptılı teşbihlerin )·erden. 9 - Selim 111 - ZAvil yil. met Irsoyun - Hüzzam şarkı - Hah- ınann - Seyyahat şarkıları (fantezi). 
le •Gııertmden aldığı bir mevıula allkaaı a hl ok a- rük semai - Almı~ ~ltanı tiri. l~ - rında kalsın. 3 - Hüzzam prkı - 12.30 Program. 12.35 Türk mlizi- 19.10 Türk milzlli (İnca saz faslı). 

laatır1ı k b ük y ç y ' y Mehmet ağıı • Zavıl sıız semaısl. Tazelendi tabı alem. ' - Taksim. ıli • Pi. 13 Memleket saat ayarı, a· 20 Memleket saat ayarı. 20 Temsil. 
~ ttc.'tJ )'ara • Uy c;c but pek uzaktandı. 21.30 Milıik (Cazband - Pi.). 22.•6 5 - Rakım - Hüzzam şarkı - Aşkın jans ve meteorolojni haberleri. 13.15 20.40 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
~I P, lstekslı: Arkadaşıma saati soranlar • 13 Son ajans. apor haberleri ve 7•• bana bir sizli elem oldu. G - Gidi- • 14 Milzik (Karışık proarram • Pi.). 21 Türk müzili (Eski eserlerden mli-

ı._l' ka var, dedi. ço-ımı•, wa'-ından ve uıak•-- rıakl pro.,.am. tü kil A k mızda dü11üm var -.. ( e• ,, " a tı.aaa zar r - ' ı e • 19 Proarram. 19.05 Müzik (Hafif rekkep proarram). 21.40 .Konutm•· 
trste böylece de· fısıltılar geliyordu. O ltltlllr let- 1 - Halk tnrküsil • Bugün ayın on müzik. Pi.). 19.30 Tilrk müziği (Fa- 21.55 Neşeli plAJdar • R. 22 Millik 

... ıtın bir tek saatli- tilmez bir Hale: "Zemberetl ki- rek, ne de CeW diye çağırablll- dördil. 13 Menıleket saat ayarı, ajans sıl heyeti). 20.15 Konuşma (Harta- (Operet ve saire • Pl.). 23 Son •· 
« 11, onu, yelelbıln ce- rıldı I" dl,.ordu. yorııum. ,.e meteoroloji haberleri. l 3.t5 • 14 lık spor servisi). 20.30 l\lemlekel jans haberleri, ziraat, esham, tah'\'i-
tı c Hl dl · d ·· klı '.'düzik (Karışık program • Pi.). J"ot ı .. ~_?te birkaç defıl T4 n arka sırada derslerde e yemıyor um; çun 

1 
ın 

0
• '\" .k (il r·r saat ayarı, ajans ,.c meteoroloji ha· !at, kambiyo - nukut borsası (fi)'lll). 

~ , -..ıa 19 >rogrnm. "· a 1
' uıı. n 1 b ı · 20 ~o r k - • w• 1 T l 23 '>O M~ ik (Ca b d Pl) ~3 5 

....... _..._"il « v aiır sesiyle aadlru gö&tlkeıı bir n1bari ta- bütün sınıt ~eınbere diyordu .. m~. PJ.) 1,.ıo Türk müaili (Halk er crı. ·" ur · muııgı ~ - n • ·• uz ı an • . . . 5 -
1 t..~lika:.. Beş dakik ı,_,. )'&lnıa batına ota.ııa.nıu. ••• &781 Hbepten; umbvek fdrlerlndea ~). ıt.46 'l"lrk ~" KWW Jalouür .....,nı. 2 - lf YNmkl ~ 
~a. taınam... diyor- Belki bilimle arnı yaşta olan dire de çağıramırordum. milzili (Karıtık proaram). 20.ı~ Ko-

~.... bu çocuk, insana şimdiden ko- Başkaları onu bu isimle çatı- nuff11a. 20.30 Memleket saat ayarı, a-
o jans ve meteorolo)i haberleri. 20.50 

"'tGı zamanlar elli dakl caman blr adam tesiri veriyor- rırken o htc; kızmıe görünmeden Türk milzlAi (Klisİk program). 21.30 
Yozgat Valiliğ inden: 

t a.ı • Bir glln onun sabır. du. Clgara içişi, konuşuşu bir başın ıeğlyor, birinci vağırıheta Konu~ma (Verem hakkında • Doktor 1 - Merkez ve mUlhakat köylerinin aJğır hayvanahnm Jaıl.-
«;bt:up "kırk beo daki. mahalle kahvesinin bize yaban· Jı.:ast.tn bakmıyor, fakat ikinci Muhit Tümerkan tarafından). 21.45 hı için topla.nmıt köy damuJıklan tabıisatmdan. yerli lliaaa 

• arkaya ıseslendillni cı insanlarını hatırlatıyor, üae- ve U~üncu çağmlışında gayııaı,z Neıeli plaklar. R. 21.50 <Müzik (Bir mensup lekesiz siyah bir metre on santim boylu tegekJdllltı hede

'-l'l, Ve yorucu vaılfeyi, 
•ı le lılUıakerelerlnl yap 
._. lıluııtazamao başardı. 

:•ı uzun teneffüslerde 

O Chı saatine baktıtını 
l'Qlll 
lıı · Bazan da ıon mU· 
~ Ce 'te &Uzel kafası bu

lun gözlerine uyku 

0 ~illan saate bakardı. 
1~ 1t CUnden sonra ken

'°l'ıll ti "kaç dakika var ... " 
• ldını, o bana, ken.d11; 

~'Çille tlmltlerlmln bl
CG~l'Jldıtı, içime lnkisar 't ttııu. hiç anlamadı· 

'Be derslerinde bite o-
l.!"1:tetı1er gibi sorma. 
L:."ta tllertn bile bu ders· 

l'J ı,ıer ve saaU soran-
>.ı,,41· Sınıfta hemen be. 
~1 ben, buharlatan. 

kafamla uruklar-

bır h 
'1ı'Q endese derslndey. 

'«.il Zanıan, davaları teş. 
'-11 uıııurlardan hangisi· 
~lııden ve ne rtııdeo 
bllı 'lunu dUşUndtım ! Ni· 
illa llllayınca yavaK& ar

lokuldum ,.. . 
-L·• .. hı., 1111• Yüzünde zekl ve 

kh"f vardı. Omuzum
'-•ıara gibi, kendlline 
le b l>öndu, yUıllme te-
4- aktı. Gözlerinde tah· 

't .::nın zavfrelerinln bl
ltte 1&'tatı: 
kt decıı. Şu mUsellesin 

'11l ı~lll"fyeıt, öteki mttıel· 
-....• ... d Za\'freslne müsavi .. 
k~ b ecıı ve durakladı. 
-.... ""1 •ıu hiç kırmayan Te 

,--,:~a bana zorla hende-

' 
11 

tocut: ~unu ıonra anlatı-

rin.de sokak, bir kötü sokak fakat lltlkrahla dolu dönüyor, solist • Pi.). 22 Müzik (Aida opera· niyesi damızlığa elverl§li (200) baş 2 • 3 yqlı 50 - 75 lira mu-
hevesi eslrordu. Birdenbire gür cevap vermiyordu. sının bir kısmı - Takdinı eden: Ha- hammen bedelli buğa milbayaası30 gün müddetle kapalı art 118U-

• • • lil Bedi Yönt'.ken). 23 Son .ajans ha- lile eksiltmeye çıkanlmlfbr. 
sevimsiz, heyecanını zaptedeme- berleri, ziraat, esham, tahvılAt, kam· 
mlş bir sesle haykırdı. Sanki Son mUtaleada idik. O bir a- biyo • nukut borsası (fiyat) .• 23.20 2 _Eksiltme l&w-8---939 çarpmba gilnU saat 14 de vtllyet 
zavallı muallime bir heyecan rahk yanımdan kalkmış, bir ar. l\lilzik (Cazbantl - Pi.). 23.5a • 24 daimi encilmeninde yapılacaktır. 
numunesi gösterlrordu: kadqına ders anlatmaya ılt· Yarınki program. 3 _Bu hususa ait fenni ve hususi prt:na.meal vtılyet dalnıt 

- Yahu CelU! Kaç dakika mletl. Sırasının önünde bu mU· 2.g.39 Çar .. ""ba encümeninde her giln görUlebilir ve müracaat vukuunda bede1eJz 
var, Allah •\lkına? •• taleanın bal)lndanberl yazıp çiz- s--- verilir. 

dltl, nihayet temize çekllmif, Tü k n ı 
Arkadal)lm kıpkırmızı olmuş. mektup duruyordu. Ayıp bir şer 12.30 Program. 12.35 r m z • 4 -Talip ihaleye iştirak için 950 lira muvakkat akçesi mak-

tu. latlkrah, hiddet ve teeuur yaptı:..ımı bile bile mektubu, iU • Pi. 13 Memleket saat aya3rı1' 5a- buzile beraber kanunt ikametglh sahibi olduğunu ve ticaret oda-
& jans ve meteoroloji haberleri. 1 . - . • • 

dolu bir yüzle arkaya döndü. sanki arkadaşım yerinde imle 14 Müzik (Karıtık program_ Pi.). smda kayıtlı bulund~u havı veaaıki teklif mektubu içendne 
Hiç bir şey söylemeden dik dik gibi mektuba el ıurmeden, ran 19 Protram. 19.05 Müzik <Bir koyması ve ihale saatinden bir saat evvel encümen reiallfhıe mtı-
baktı. Eminim ki hoca bıraksa, gözle okudum: konserto • Pi.). 19.30 Tilrk müılli hUrltl zarfım imm mukabilinde teslim etmesi mepııttur. POBtada 
bu karıncaya dokunamayan ço- ...... uhterem babacığım, (Fasıl heyeti). 20.15 Konu,ma. 2o.3o olan gecikmeler kabul edilmez. 

- Memleket saat a)·arı, ajans ve meteo- . · 
cuk o koca adamın oracıkta Göndermta. oldu&unuz 8 ta- • 

1 
.. 1 b 1 . 20 50 Turk müıiftl: 5 - Bugalar ihale tarilıinden ıtibaren her ay 100 buğa ver-

9 & ro OJI ıa er erı. · . • 
pesUllni çıkaracaktı. Mualllm rlbll mektubu aldım. Ne kadar 1 _Nevres _Muhayyer farkı • Gün mek ıuretlle iki ayda. taahhllt yerme gthilecktir. Tamunmı tea-
daba taıla dayanamadı. YUzU memnun oldum, tahmin ede- kavuşdu. 2 - Tanburl Cemil - Hll- lim edenler prtnameel mudb bedellnl alacaldanbr. Evaafı matlu. 
sapsarı, fakat nazik: • mezsiniz. Bura.da havalar çok seyni şarkı • Görmek ister. 3 - Lt· beyi hala o1mıyan1ar butahklı bulunanlar kabul edilmez. 

mi - Hüse)'lll şarkı - O güıel 161-
- Celil efendi, yavrum, ıcıt- iyi gld~yordu. Fakat dUn bir- Jerle bakmasını bil. ' - Sadettin 6 - Taliplerin tayin edilen gUn ve saatte villyet d&Jnıt encCl-

fen saate bakar mısınıaT Ben de denblle gökyUzU bulutlarla ka- Kaynak _ Muhayyer türkil - Batan menine mtıracaatlan ilin olmıur. (M87) 
bu sınıftan çıkıp gitmeme ne pandı. Bardaktan b0tıanırcasına gün kana benziyor. 5 - Suzinak 
kadar kaldığın öğrenmek isti. yatmur yağıyor. Bu yağmurdan peşrevi. 6 - Arif bey· Suzinak şar. 
yorum, dedi. sonra "Nilüfer ovası" çok güzel· kı - Çekme elemi derdini. 7 - Ah Yozgat Valiliğinden: 

met Rasim - Suzinak şarkı • Pek re
Celll mahçup ayafa kalktı: leşirmlş. Penceremden bUtUn vadır sevdllim. 8 _ Udl Ahmet • 1 _ 939 bütçeaiııe mevzu tlbelAt dahilinde yapılacak 
- Bfendim, dedi. Saatlmiıı ova gözUkUyor. Sabahleyin bir Suzinak şarkı • Bir ,nnab ettimse ca- (lS739) lira 82 kurut ketif tutarlı Sorsun ilk oku!unun lkbıci kUS-

ıemberell işlemiyor... deniz gibi UstUnU kaplıyan bu na. 9 - tnıızar halk tilrkllat1 • Si- mı kapalı sarf U8Ulile ve 'bir ay müddetle ebiltmeye çıbnlmıotır. 
Arka taraftan bir müddet ses ~anzara, bana her zaman Gem- nemde bir tutUflDUf. ıo - Hilseyni 

çıkmadı. Sonra mühim blr 9ey liil hatırlatıyor - arkadaşım saz semaisi. 2t.30 Haftalık posta 2 - Bu lee ait prtname ve evrak tunlardır : 
kutusu. 21.45 Neteli pllklar • R. 2l. -•--n _......., ___ 1 bulmuş bir insan sesi: Gemlikli idi - sizleri ~ok göre- Pi.) 22 1111 A - -.utme .--' 
50 Müzik (Melodiler • • • B _ Mukavelename pro"-l, 

- Yuuu... Zembereil kırıl- ceğim geldi. Derslerime dediği- zik (Küçük orkestra • Şef: Necip ~ 
mış ... Vay zemberek Celll vay! •. ı:tz gibi muntazaman çah\!mak- A~kın): ı - Rudolf Niltdader ·Hay- C - Baymdırlık itleri genel tutııamMI, 
Zemberek, zemberek... tarım. Sonra babacığım, danl· dl bana bir bava claba çaL 2 - D - Yapı lt1eri umumi ve fenni IU'tmm•l, 

Arkadan ve önden birkao n.azs:-.nıı size bir şey daha söy· Franz Lebar ·Çocuk prens operetin. F - Ketif hulbuı ve tahlW fait. 
den vals. 3 - Yourt • Re maJör dl· G _ Proje. 

kişi: Urecettm: Bana mektebe gellr- t d nsı. ' -
vertimentodan menue a +--.. ·-'-'·- vill daimi -•-ı- 1i 

- Zemberek! Zemberek! .. dl- ken vermt• olduğunuz saat kı- 1 b K iman HoUandah ita- 3 - 1.91.eklller bu ev""8UCll.ı yet encUm~ er " Emmer c a - . 
ye batırıştılar. rıldı. Hani o içindeki demirden dın operetinden potpurL 5 - Pepl gtııı görebılirler. Ve mUracaat ederek bedelaiz late~lllrJer. 

Bu zemberek lımlnln, dersten fPy .• Nasıl derler hani, o içinde- Müller • Lapaloma .. rkıı\ =~:e 4: - Eksiltme 10-8--939 Pereembe gUnl1saat14: de villyet 
çıktıktan sonra bu kadar yayı- ki kıvır kıvır çelik şey ..• lşte o potpuri. 6 - Zlebrer - Vlbe)'&nlalriı i: daimi encllmeninde yapılacaktır. 

ük kız 23 Son aJans ba r e • 1 

lacatınr ne ben. ne de arkada- kırıldı. Bu hafta oraya giden ç h. t bvlllt kambiyo • nu- 5 - Ekailtmeye girebilmek için lateldllerfn % 7,5 heabile 
raat, es am, a • '-'-- lna 

şım tahmin edememiştik. Fakat olu"'~ gönderecetlm . .Mektepte kut borsası wrat>. 23.20 Mllalk (1039) Ura 49 kurue muva .... t tem tim vermeleri ve ihale gil. 
Celil, daha derste bu isim telif· saat dolu babacıfım. Saatin ba- (Cazband • Pi.). 23.55 - 2' Yann- nUnden en u 8 gUn evvelki tarihle Vlll,.t Nafıa KlldUrJUIUne 
fuı edlllrken garip bir kablel· nn ne ıuzumu \"ar? Siz yaptınr, ki proarram. mUr&caat etmek ıuretlle bu ite mahaus milteahhitlik veslkalarmı 
vuku hisle Urpermletl. kullanırsınız. Annemin ve sizin 3-8-39 Pertemhe lltlha1 ve ibraz etmeleri meputtur. 

Celil ismi birkaç gt1n içinde ellerinizden öper, hayır dualan- 12.30 Proıram. 12•35 TDrk mllai- 6 - Teklif mektuplan I~ aatin~en bir saat evveline ka. 
unutuluverml~tl. Bense bu mah nızı beklerim, babacığım." ı ii: 1 _ o~man beyin. Hilzzam peş- dar EneUmene getırilerek ~kaıltme komııyon reisliğine verilmesi 
ıun göılt1 arkadaşımı ne ıembe- Oilunuz: CeW rcvi. 2 Blnıen Şen • Hilır.nm şar- 1 llzımdır. Poatada olan gecıkmeler kabul edilmez. (5259) 
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Holivut'un hfikim.i kimdir? 

Şehirde neler o 
bitiyor 

Kireçli suyu Hamidiye niyetine satanJı.! 
d a başka bir su - Ye de ekmeği can besle" 
tarifeleri - Bir şarkıyı ne hale koymuşlar··· 

Vazan: 

1 k Osman Cemal 
Yıldızların kazançla~· ve harç 1 - Dün,aymzawandatütüncil-

ları arasında ne farklar vardır? l~~:d~:~~-.~~:k~:p::k~~.:.~~: 
Hem, lstanbuluD 

•esinde kahveye, çaY• 
.5Uya ayrı para aıındıl' 

Holivu dun kralı kimdir bili
yor musunuz? .• 

Hayır, değil mi? .. Durun, biz 
size tanıtalım .. 

O bir zamanlar sinema f!lemi 
nin en meşhur yıldızlarından bi
riydi .. Ila(talık kazancı ancak 
altı, yedi haneli rakamlarla gös
terilirdi. 

Halk arasına karıştığı zaman 
herkes ondan bir hatıra kopar
mak için can atar, erkekler 
hayran hayran etrafında dola
şır, kadınlar bile onu takdirden 
kendilerini alamazlardı .. 

Fakat o yalnızca bir tek şey 
ile meşgul olur .. Sıl.: sık girdiği 

bir yazılıaııccle patron clcc..liği a
dama: 

- Niçin satın alamı yayım? •• 
Den muhakkak o yatı istiyorum. 
Sonra bu o lrndar büylik bir şey 
de değil.. Bu sene çok para lca
zandım .. l\luhal{kak onu almalı
yım .. 

"Patron" denilen adam gül
dü: 

nın önline, sırtında dürt teneke uıüştUr? 

su yliklU bir beygir yanaştı. Te- nu gidişle bazı açık 

ıı;.~{C~.er~. dikkat ettim, ağızları 1 ha Yad ar ve aydınlık yer 
ıuıılıursuz, damgasız falan şey- çacaklnrı bir takım )eıı 

lcr! • ı l0rde müşterilerden b 
Zaten ben orada suyu içerken lı::n-a ve ziya parası aV 

bu su, bana biraz kekremsi gel- lrnlkışrlmasın! 
mişti. 

- IJu ne suyu böyle? 
Diye sordum. 
- Ilamidiye! 
Dedi. Biraz sonra baktım. 

heygir önde, saka arkada cad
deyi tuttular. Dir de peşlerinden 

gizlice takip edince ne görsem 
beğenirsiniz. Beygirle sahib i o 
ci\'arda, Tannııın günli durma
dan, boş yere akan kireçli Ye a. 
cınılırak bir suyun başına ya
naşmasınlar nıı? 

Ticaretin, kürın, ihtikarın 

hundan alfısıııa can sağlığı der
ler. Bu a.cıi, kireçli ve kekrem
si suyun dört tenekesini ona al, 
sonra bardağını kuruşa sat! 

••• 
YE DE EKMEGl, C~:s 

Allah eksikliğini S 
1 

sin, harbi umumidekııer 
masın ama, bugünlerde 
bulun bazı semtıerind8ı 
ekmekler, hani ağıza 

4 şeyler değil! Bunların 11 

l b . · · b ' ·ın n• reıı {, ne ıç ı mı ıçı • 
si çeşni! Eski ikinci e• 
den dahi çok aşağı oıaıı 
mcklerdc hele bir aca1P1 
var ki yerken insanın 4dt 

lü bir tuhaf oluyor. 
Biraz katranı, biraı ~ 

ğını, biraz bilmem ner 
ran bu acaip kokulu, 
biçimsiz ekmekleri yeti 
besleyin artık ! ~ 

- Öyle m i zannediyorsun, de- Kolombiya studyo1arı Raşel Horlsonıın 1)a.'J roW aulığı yeni bir filriı çevirmeye baş1amıştır. 

. Bir tenekeden yüz bardak 
çıktığına göre dört tenekeden 
tam (380) kuruş k~r yar de
mektir. Haydi diyelim bunun 
buz dolabında soğutma masrafı 
da tutsun, tutsun ...... 

Bu dediğimiz ekı:ne 
hassa l"atihten öteki 
pek bolca çıkıyor galib dl. Ge rçi senede sekiz milyon Bu f ilmde Ot to Kruger gibi diğer bir iki artist cic çalışmaktadır. 

kazanıyorsun, fakat eline geçe
cek nedlr biliyor musun? . Hay
di çocuk olma, böyle büyük blr 
tnasratı yapacak vaziyette de
ğ,ilsin .. 

Yat isteyen meşhur artist , 
patr on dedlğl adam da Emprc

saryosu .. Yani bir nevi lclarecl
sl.. 
Meşhur yıldız tabit yatı ala

madı .. Empresaryosu onun bu 

hur empresaryolar vardır. Fa-ı Holivudun diğer biiyUk emp-ı 
kat bunların en meşhuru da resaryolarıııdan biri de Dö Hos· 
Mike Levy'dir.. dur. Bö Ros bir yıldızın her ge. 

Mlke Levy'nin yazıhanesinde 1 ce orkiclc ve her sene de bir yat 
;Jo B r avn, Dik Povel, Pol Muni alamıyarağrnr bildirmektedir. 

Ye da h a birçok meşhur artistle- Başka blr empresaryo ela, 

rin resimleri vardır.. Bunların kendis ine ıııliracnat edip mns

hepsi de Mike Levy'nin emrin- raflarını nrttırmak isteyen yıl

dedir.. dızlara, iktısat yaptıkl~rr tak-
Artsitıer: Bir aktör 8.000.00n dirde birkaç sene sonra bir A,._ 

arzularını yerinde bulamyordu. kazancının daima yarısmı Sam rupa s0yahati yapabileceklerini 
Fakat bu hususi bir tali mi? amcaya vcrmeğe mecburdur .. bildirmekte Ye masrafın artmn
Ne mUnasebet .. Holivuttaki bli- Biz ancnk kazancnnızın yiizclc sına hiç hiı· zaman ıniisnadc et
t Un yıldızlar empesaryolarrnm 30 veya 40 mı kurtarabiliriz." m0ıneJ{tcclir. 

esir idirler .• lşte bu empresaryo- rlemektedirler. Frecl Mak IIliray, Robcrt 

la r yı ldrzlarm bütçelerini tan- Empresaryoların en mühim :\Iontgomerr, Jo Dravn, Yaren 
zlm ederler ve her işlerine ka· vazifeleri artistleri israftan ko- Vilyam hepı:.i de haftada yalnız
rışrrlar, meseHi. biri Mak IIUra- rumaktrr. En müktesit (fakat ca (::!000) franlc cep lıarçlığrna 
ya gUndelik harçlık verir , bir cemri değil) yıldızlar, Lupe Ve- maliktirler. 
diğeri J an Kravforda iki hiz- lej ile .Tony Vaysmüllcr (Tar- Zavallı yıldızların hiitun dert 
m etçisfnl yollryarak ildısat yap- zan) dır. Bunlar blriktircliklcri lcı·i çok para s;ı rfctmcktir .. Bu 
masınt tavsire eder, bir başkası paralar sayesinde birçok mal. Holivutta adeta hir hastalık lıa
An Şerldant eski bir otomobil mülk sahihi olmuşlardır . !ine gelmiştir .. Fakat empresar-] 

aldı diye tebrik eder.. Bıınlardan maada. Klodet yolar hn mtisriC ço<'uklarm he-ı 
işte bu sebeple yıldızların ha- Kolber de biiyi.ik bir otoıııohll saplarına lrnrışmakta ve fazla 

kiki Mtkimi ompresıll'yolardır.. fabrikasının hissedarı olmuş- ırnrn sarfdmC'clriııe kat'i sıırct-
Sinema a leminde bin~ok mcş-tur.. tc mani olnıaktad ırlar.. n Lt L[i ı 

Aman canım siz ele, ne tutar-

mış. 

Dokunacaksa dokunsun, ki· 
min umurunda? Bu adi suyu. 
iyi su niyetine içenl<'ri, bay su

C'Uj a sayı ile teslim etmediler 

ya! 

* * * 

Geçen gün, hem de 
lıir glin, Boğaziçi isJtel 
birinden bir arabaya a 
dakika ilerideki bir yeri 

- Peki ama, dedi, o 
kuruşa giderim ! ,J 

Araba durak yerinde 
koca tarifeyi gösterdiJt: 

- Tarife (20) kuruş 
• ,, b 

- O yazar, sız on 

yın! JI 
- Ne demek. tarifc)'i 

asmışl ar oraya? 
GUlerek: 

m; DA BAŞKA BİR SU _ Süs için! 

Son zamanlarda bilinerek 1 Tabii, o sıcakta kaJJclP t 
yahnt lıilinmiyerck_ bazı gaz:te- sai;a sola koşup mem ur ~ııı 
!erde, makale şeklıııclc reklamı bir hayli yorulmak d 

1 1 . .. t' yapılm ış olan staıı rnlun en ı~ ı Hem memur gelse de 
1 . . . 1 h .. • ııı1~ 

sularından Hı·ının ıaşı, er gun tanımıyan gani arabac 
lınstalarla doluyor. Bayaı!; ı gün, sefer de ceza korkusurl' 
bumda ne saz \'ar, ne caz, ne diklerini yeminle ink~re 
hokkabaz, ne c·aınlıaz ... Ağaçlar 

altında sade acli iskemleler, ha·uançlariylc her tiirlli konfo-
sırlnr, tnhtadan balıçıYan ma-:a sahip olduklarıııı zaıınPt llı:;i

ıııiz yıldızlar hu enıı1rcsaryola- ~aları .. . 
Burada kah\'c on kuruş ... Su-

rııı elinde oyuncaktırlar . 
yun nfac;i: lıir harda~ı kırk pa(Patron) tabir olunan bu em-
ra ,.c içi ancak cWrt bardak su 

ııı·csaryolar Holivudun hakiki 
alan lıir kiloluk şisclC'ri de be~ 

lıfıkimiclirler .. Bütün dlinyamn 
kunıs.· ... Burada mademki biı 

r::-.ptığ ı glizcl y ı ldızlar karşısın-
çny bardağı kaclar sudan kırl; 

dıı ha~in bir üvcybabu. kadar 
ıınra ye bunun clürt mislinden hissizdirler. 

. b0ş kuru;; alınıyor, şu halde a· Her cepheden riiştünii ısbat · · 
· 1 ğnçhr ·ıltınclaki bu iıcli knhveyr 

"tnıış olan Yıldızlar en ufak ha- ' ' 
1 

. ? 
· · · . oıı kunıs alnı al< ne deme dır. 

re!F•tlerıne kadar bır empresar- ·· . . 
~ lt'·ıtihtcıı YC Aksara,·dan btck yolara claııışmag-a mccbuı"<lıır- ' J • 

ıar. Hatta, mcseıa bir yılcl ı z c- biitiin kahYelerdc, hem ele en a 
· ı·~ l"ıiı"e ,.c çau U<"lc lir huçul\ ı•iıı·~ hızınctçi alırken muhal•- u '' ' 'J • 

ceğ-i ne malfımdu? ·1 
rıJ' Sonra, memurun zo ,ıd 

dirilc<'f'ı!;iıniz o araba il~ıııı 
ğimiz yere giderken , ~ 

. ııe 
araba<'ı !~inden bıze ıc d 
klifiirler savuracak, bel 

1 ziınle kavı;aya bile kaııı. 
tı! ş 

Tililf\ı:.a, bizim e:.:;naf~ 
hir hal gelmiş vesselAJll' 

* * * "s 
Bin ŞATI.KIYIN~ ıtı\ 

SOKMUŞLA~,, 
''Saı,:larmıa a k dÜ':'tıı,, 

"Snııa nd lıulanııı<l•111 .. .ı;ıiJ'' 
"Gün füme susm ak c.1::;. ı•' 
''Bir feı·ynt bnJnnıad ' ıt 

1 aı·asıı1rl·ı "atılırken huracla nr 

1 

kak enıpreı:.ar.rosıınıı daım;ınal< ' ' ' "' 
,.c hir yeni ınasnıfııı lıiitc:e:3ini icin ona satılryor ara ha? 

)el ' Nchaveııtten bir şar 110t ~ 
hani! Bazı muzipler, yal ıı 
haııilC'r ha!{ınız. bcstc5 ,ıı 

'Jan r ar'kcr Çok SCV<liyi ]\,()peyi f!c 

- ı t~·teı· 1{ rr"rson hahsişi ele c2 sarsıp sarsınıyaeagmı sorac:al•- s 1• "'" ~ 

tıı'. ha! .. 
~~~~~~-~-:---:-:--:-

Bazr çok lı:ıı:.iıı cııııırnsaryo- S"rvct. ·ş·;ıırct. ::;aaclC't g-ctiriı 
l:ır c:or•uklar gilıi haldıklan yıl- ı\o:·Jcr .. U·ı siiirn p"k lıı·ınıın\ 

dı''.l<ırın eğlenı•clerine ele lrnrı:~-ıdo~rıı olına::;a gC'rc!• .. 1..ı:c zava1 
nıak~['dırlaı·:· llatti\ cl;ı ha ill'ri-

1 
Jı )'ıl"iızl:ır. heıısi rlc rıı0ı:.l111r 

~e gıdeıı bıı· eınpn•:;aryo, .Jo 1 paınlaır ela \'ar. Fakat her hal 
ı:ron1·un yağlı ve taic kanu·i-ııcriııt· k::rrı.an. sisıııııııl:ııııalan 

ı '-'• ,., 1"11 \'ilyaıııııı <la ll ııllaıı-jıw. idlo H."rmclC'rirıc'. Jıaft;"ı yi-

l::ı pPyııiri ) cıııc siııc ııı\isa.ıch: j ı•ı· 1\ !<'PePklı•rine Fiiz ı:;iiylcycıı 

c" ıı:('ıııcl, tı•ıllr. . 1 hi'ı (, ıııq\f''lı Pmpr0::ı:ı r)·nıı~ rııı <" 
lJiı< Rovc·l, t aze llanıııı:ırka linclc birer oyıııwai{ o luyorlar .. 

1 
'iı·:ı~ıııı fpyJ,:ıl:i.ılı• SM'ıııı•ktt> ol-l Bıl"lİll ·iııı ııı ı; l rnı'ııiıı lı:ı'.i. 

1 

ı h :ı.lıle lıcr al.ş.uıı ir;C'l't'!.:.I ıııi o giiz<•l yıldızı ıı· ılC'ğil.. Oıı 

.ıiLtarı. C'IDilrcsaryosu tayin ct-,ıarı idare eclcıı cmııı·esaryolar-

ıue1"leclır.. uır .• 

1nı O 
k:ıdar alımı sahıın ° . ıcl o 
lrnt gii ftc•si lıir ha.rli ı;u ıı~ 
hıı şarloyı ne hale soJclll ~ ç 

Diz, bunun ilk kıtasıuı. ııd• 
. raınrı . 

al~şam mahnlle a dtı1' • 

,.,ekil de slij lenirkcn dU) ,, 

"G iltim . \ t pazn rıuıı 
" 111 ir.t l hn l aın:ı.dıııı" 1"" 
" f' ir ~ı'i rı··, c..;ck 1>ıı lılll ı•' • . . ıuJt1'1 
"nir ı ck nt hulaın de 

ı 1 biı JI 
rnr de derler ' '• ııııll 

1 )\.•I 
nıc•r.l!.lı ·ı J,:l.lın.unı · ııı,;1 

ın a~ı.arıı. 
olsayılr. lıi<' lıu 

clu nı r l c1 r mıydı? ııJ 1'"' 
Os m a n CcJJl 
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n - -
· oıa~ ~afta son moda altı blUz modeli veriyoruz. Fevkalade za.-

1 u InOdelleri kolayca yapabilceksiniz: -o . 
--··- Us ~antinden yapılmıştır. Önü ve kolları pilelidir. Öndeki 

· bltız tunde verev ve etrafı dantela ile garni olm~tur. Bu fan 
2 2 rnetreden çıkar. 
Oııu~ -~~ivert taftadan yapılmıştır. Kollarmm etrafındaki 
a _ ~~ Iki ~izgi ipekli danteldendir. 1,75 metreden çıkar. 

uzcı hır organtin bltızudur. önü bir sıra ince büzgü, bir 

Son moda altı 
bliiz modeli 

sıra dantelle yapılmıştır. 1,75 metreden çıkar. 
4 - Beyaz organtinden yapılmıştır. Önü ve arkası piledir. 

Yakası kendindendir. 2 metreden çıkar. 
5 - Organtinden yapılmıştır. Arkası ve kollarının etrafı bir 

sıra dantel ile garni olmuştur. Bu zarif akşam bluzu bilhassa ipek 
li eteklikle giyilir. 

6 - Klasik bir modeldir. Bir sıra dantelle önü süslenmiştir. 
1,75 metreden çıkar. 

Şapkanız ı kendiniz 
yapın ız! 

Fazla güneş daima j 
tehlikelidir 

Birkaç 
- -

ev - bilgisi. • 
ışı 
• 

2-tL =-- - - - --
Çünkü 

.(anser hastal ığı · 
n ı tevlit edebilir 

Plaj denince akla iki şey ge. 
lir: 

1 - Suda banyo. 
2 - Güneşte banyo. 
Bunun ikincisi yani güneşte 

banyo, bir zamanlar moda ha. 
lini almıştı. Bu moda, hala de. 
vam etmektedir. Fakat ilmi tet. 
kikler neticesinde güneş ban
yosunun faydaları kadar, hatta 
daha fazla zararlan olduğu da 
anlaşılmrştrr. Fazla güneş altın. 
da kalma, tedavisi imkansız o
lan kanseri tevlit eder. 

Bundan başka. fazla güneşin 
cildi karartmakla kalmayıp ih. 
tiyarlattığı da muhakkaktır. 
Bunu isbat icin cok basit bir 
misal vermek kafidir. Vücudün 
:laima örtülü olan kısımları ile 
:laima açık ve güneşe maruz 
lunan yüz arasında pek bariz 
fark vardır. Yüz cabuk buru
şur, ihtiyarlar. Fakat cilt tera
vetini muhafaza eder. 

Bu da güneşin yüzdeki tah
ribatını göstermektedir. Tarla. 

ÇAMAŞIRLAR NASIL MU - henizi izale etmenin çaresi var - Terleri şapkalarının dış kıs .. 
HAFAZA EDlLMELt? dır ve şudur: mma geçen kimselerin şapkala ~ 

Yeni çamaşırlar - eğer derhal 
kullanılmıyacaksa. • herhangi bir 
düşünce ile yıkandıktan sonra ol 
duldan gibi muhafu.a edilme -

melidir. Çünkü bu suretle hare-

KUDJ-aştan bir parçacık alır ve rmm iç tarafına - şapka ile me
yakarsmız. Eğer yaktığınız par- şin arasına_ gazete veyahut kuo1 
ça çarçabuk yanar ve esmerim - rutma kağıdı konması ve bunla· 
trak renkte bir kül bırakırsa ku- rm vaziyete göre değiştirilmesi 
maş tabii ipektir. Yavaşça ya _ şayanı tavsiyedir. 
nar ve koyu renkte bir kül bıra - GÜVELERE ÇARE: ket edilirse çamaşırların sarar -

1 . kırsa sun'i ipektir. Güvelerden ,,.;;..,lu" mensucatı mış bir manzara gösterme erı J ...... 

mümkündür. Eğer daha emin bir DÜGME DİK...1\1EK USULÜ: korumak için naftalinin kafi gel-
surette hareket etmek isteniyor- İnce ve mukavemeti çok olını- mediğini hemen herkes tecrübe 
sa, çamaşırların mavi renkteki yan mensucata düğme dikmek, etmi§tir. Esasen naftalin, güve
kağıtlara iyice sarıldıktan sonra düğmenin dikildiği kısmın çabuk lerin üremesine mani olur. Bina
muhafazaları şayanı tavsiyedir. yıltılmasım kolaylaştırır. Buna enaleyh naftalinle muhafaza e. 

SUN'! lPEGt NASIL ANLAR man~ _?lma~ iç~~. kuıx:~m tersi~~ dilmek istenen yünlüler iyice 
SINIZ? ve d~grnenın d ı ınlece~ı yere - dug naftalinlcndikten sonra gazete 

me ıle kumaşın tersı arasına -ıveya ·yünlü olnıryan mensucat 
. Sat~ aldı~~z kumaşın wtabii çok.ufak vı:_ ~ağla~ bir bez yer. ile dikkatle sarılmalıdırlar. Naf-
ıpek mı, sun i ıpek mi oldugun • Ieştırmek ki.fı gelır. taline kafuru da kUI§tzrılırsa Jyf 
dan şüphe ettifiniz takdirde şiip TERLt ŞAP ALAR: olur. 

Eğlenceli vücut 
hareketleri 

Pratl•k bı. lgi ler larda çalışan köylülerin yüzle-l j ri, çok güneş gördüğünden şe. 
ıyı ~1irlilerden dah& fazla buruşuk. ' 

e yv a 1 eke 1 e r i n i ç ı kar- :::.~ :::~~rı:.,;;.:·n=~li::,: 
• olduğunu 'Sanmasınlar. işaret 

L m an 1 n ç a re s 1 ~ttiğimiz, her şey gibi güneşin 
ı."~ta ·· fazlası da zarardır. ihtiyatla ha-
~~QU 0rtüıe · ·- · d h · l j k 1 ~'l\ı ~ek rı uz.erın ~ . ası da kullanılabilir. Fakat bundan re et edi erek az miktarda gü. 
~ ilk .. nıeyva lekelcrını çı - 3onra sofra bezinin bu kısmı iyi- ncş _banyosu daima faydalıdır . 

. lf .. ıçın ın ht ı·r -'\ll'aı u e ı çareler var :::e çalkan.malıdır. Lımon şuyu da Tehlikeli olan, kararmak ,1\ k~1 ve a~aç çileği ile leke - bir takım meyva lekelerini çı - sevdasiyle saatlerce güneş al. 
d.. ~e tutl'lllar evvela sabunlu su ~{armak için iyidir. Yalnız limon tında kalmaktır. 
I.~ •;; Ulnıa]y b' "d -
~ ~ .. t i . · sonra ır mu - 3uyu kullanıldıgı vakıt sofra be- Bu arada şunu da tavsiye et-
r~;. ~e;ı~de bırakılıp yıkanma- ~inin bu kısmının sabunlu su ile mek isteriz, ki güneı, banyola. 

a ~tıl \ a lekeleri için yandan iyice yıkanması ihmal edilmeme rmdan sonra krem kullanmayı 
andırılmış oksijenli su. lidir. ihmal etmemelidir. 

~i~ekleri taze muhafaza 
etmek iı:in ... 

~~ı.ı. ~ok kolay bir iki usul 
l·11t ll'tuhrıf vazoda uzun za - ne batırıp çıkarmak da fayda -
tttı1~rıl.l'l:.)a Ôza etmek mi isti - lıdır. Uçlar, bu ameliyeden son-

""?iı-etel· Yleyse bunun sır - ra gene makasla temizlenmeli 
~~~Sek) .1~: ve taze suyun içine konmalı -
~~en~:• 1•~ki giinde hir elden dır. 
~~ -~ azımdır. Ve her df.' Bu suretle çiçeklerinizi yeni-
~~ Pın suyun dibindeki den canlandırmış olursunuz. 
~i~ tihi b· resimde gördüğü • Suyun içine tuz atmak ve çi • 
~ıt bklcr 8 ıl tnakasla sivriltiniz. çeklerin üs ti.ine su serpmek de 

U \J.çlo Ilı.aya başladığı va • ihmal edilmemelidir. 
arı kaynar suyun içi-

~ ... 
C· 

Açık hava, sağlam ve sıh- bir metod dahilinde oynanması 
hatli vücut icin en münasip id- lazımdır. Bu suretle açık hava. 
man yeridir. J Yalnız idmanı bir da müsait yer bulan bayanlar, 
lüzum olarak kabu! ettiğimiz hep ip atlayarak çocuklukları. 
vakit, bir külfete giriyormuş nı yaşamış, neşelerftniş, hem de 
gibi oluruz. Bunu düşünen vücuda faydalı bir idman yap. 
mütehassıslar, aynı faydayı le. mıs olurlar. 
min edecek çok güzel oyunlar ( 1 ) boyuna geçirilmiş ıpı 
tertip etmişlerdir. . karşılıklı çekiniz. Boyun adele. 

Burada resimlerini gördüğü. 1 lerini kuvvetleştireı. bu hare. 
nüz ip atlamaları, bu maksatla ketin göğüs ve bel kemiğini de 
tertip olunmuştur. Hepimizin ayrıca kuvvetlendirir. 
kücüklüğümüzde oynadığımız (2) Vücudün bütün adele
nu J oyunun vücuda son derece lerini harekete getirir ve hesler. 
faydalı neticeler verdiği tesbit ( 3) Be! ~e k~lçulamn kuv
edilmiştir. Yalnız bu oyunlarını vetlenmesını temın eder. 

( 4) Ayak' pannaklannı k'uv. 
ve.tlendirir gibi görünen bu ha.. 
reket daha ziyade bacak maf. 
.,allarım besler. 

( S) insanın sürati intikal 
hassasını kuvvetlendirir. Bu 
hareket vücut için faydalıdır. 

( 6) Bazu, göğüs, kol ve bi
lekleri kuvvetlendirir. 

Bütiin hu hareketler, hc.T' 
neşe verir, eğlendirir, hem dr 
vücudü mükemmel surette tc. 
davi eder. 

Bir hafta giinaşm tecrübe 
ederseniz, vücuda verdiği fay. 
dayı derhal tasdik edeceksiniz. 
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7 Numaralı hücumbotunun maceraları 

Denizler için 
1 

Birinci Ve ikinci kaptanlar başbaşa 

Çahnmış yüzük 
22 yaşında Hilanet kız 

·:ı. mahkemede ağladı 
22 yaşında Hikmet adlı bi 

,enç kız geçenlerde misafirliğe 
1ittiği arkadaşı T akohinin 
Cumkapıdaki evinde küp için. 

deki bir kumbara ile bir altın 
yüzüğünü çalmış, ertesi günü 
sevgilisi Kahraman ismindek· 
JCnçle Kumkapıda bir gazino. 
Ja yakalanmıştı. 

Kırmızı entarili, ~ örtüh . 
. mznun Hikmetin, dün birinci 

Julh ceza mahkemesinde du. 
4uşmasına baılandı. 

Mahkemeye davacı T akoi. · 
le gelmişti: 

- KI§lık kömür için kumba. 
·ada para biriktiriyordum. 1 5 
.ira kadar olmuştu. Çalmış, git. 
niş. Bari yüzüğümü ver, vaz. 
leçeyim, dedim; meğer onu ek 
.. evgilisine hediye etmiş. Kar 
pyı besle gözünü çıkarsın 
1em paramı, hem yiizüğümll 
'ıem de ceza görmesini isterim. 

Genç kız, T akohiden sonra 
:ırada bir elindeki mendiliyie 
1özlerini silerek: 

- Arkadaşımdır, kızmaz di. 
ye aldım. Sevgilimle gezmeğe 
1idecektim. Param yoktu. Mut
iukta dolaşırken küpteki kum. 
.>::ıra gözüme ilişti, alıverdim. 

1 

Yüzüğü de parmağıma geçire. 
·ek Kahraman ile buluştum. 
Yüzüğü Kahramana hediye 

bu on iki bot şimdi ele muhak- Sonra hatif hafif ıslık ~alnrnk ettim. O da bana mendilini 
GUnlerdcn cumartesi .. Yakıt kak Buji sakinlerinin denize giylnmeğe koyuldu. Bir yandan verdi. Paraları ise ayakkabı 

öğleyi geçmiş.. çovrllen dUrbinlerlnc hedef ol- da birkaç gUne kadar kavuşaca_ levanta, çorap ve saire alarak 
Bir lıaftadnnberi İngilizlerin muştu. ğı annesini, kızkardeşlnf ve ya- sarfettim. Ama beni affetsin, 

bir numnrnlı Garbi Akdeniz fi- Bir çeyrek saat sonra yetmiş kında nişanlısı, bir m 1 l:l"t son- yüzüğünü geri verir, paralarını 

lolariyle müşterek manevralaı 

yapmaktan dönen, Akdeniz filo
su Buji körfezine demlrleyor .. 

En son model iki Zll'hlı, sekiz 
zırhlı kruvazör, on dört torpido 
muhribi, altı torpido, yirmi dört 
tahtelbahir, bir tayyare gemisi, 
yarım dUzlne kadar yardımcı 

dört parçadan mUteşekkll bU- ra da karısı olacak olan kUçUk :lderim., dedi. 
tUn donanma yerini nlmıf.l, kör- gUzel km dUşUnUyor, kalbi tat- Hakim Reşit maznunun sor. 
!eze mutat sUktın ç6kmUştU .. 1- lı bir heyecanla çarpıyor, mem· gusundan sonra sevgilisi oldu. 
ki zabit 7 numaralı botun kUçllk nuniyet ve sabırsızlığı gözlerin· ğunu söylediği kahveci Kahra. 
kamarasında buluştular.. den okunuyoruu.. mam çağırdı. Karadenizli Kah. 

Bunlardan biri botun kuman· Jan Dosn, bu hayal içinde yn- raman 34 yaşlannda olduğunu 
danı Binbaşı Lui Tuzey, diğeri, kasını iliklerken, kapı ,·uruldu: ;;öyledikten sonra şunları an. 

!attı: 
muavini ve dostu birinci sınıf - Giriniz.. B h ll 
kaptaDlard..,.-·.Ta-~--·· .&dl.. 1 - ir ca i iktir, ettik. Yaş 

~em! \'e bilhassa Fransızların __.., ... .uv- ~ Kamaranın dar kaıuaı acıldı, ,tuz dört evir- - ~ ~k .,... 
A.kdenlz filolarındaki normal !kinci Irnptan: bir nefer ıgörUndU. Sel~m ''er- !-ıibiyiz, ama hala cahillikten 
Jillhlarının yanında em:::-'Jiz bir - Haydi Allah rahatlık Yer- ıli: kurtulamadık gitti. 
yenlllk olan bir dUzine hUcum sin ı 0stum.. - Ytizbaşım, kumandan sizi Bu kızı Yenikapı gazinosun-
aotunun muntazam m:ı.nc\'raıa. Diye cUni kumandanına u- ı,:ağırıyor.. -la tanımıştım. Ertesi gece 
rı bu körfez sakinleri için her zattı.. Dedi.. '.(umkapıda bir gazinoda bulu. 
!epheden mUkemrnel bir man. N 1 hid ğ -1arak sevi•megw e ba•ladık. Bir - • ası , sa zn yatma a mı - Hemen mi?.. 'S 'S 

zara teşkil odecek.. id' ., ıra r•ntasından bir yüzük çı. _, ıyorsun · - Evet ytlzhaşım.. Kuman- r-
Fransız icadı ve lnğiliz imali D t l' · t tt ı ı 'tararak verdi; hatıra olarak da os unun e ını u u, sam m · d' ı sizi kumanda küprUsUnde 

olan hu kUçUk çelik gemiler ga- yetle sıktı· ve gUlerek sordu: '.leniD\ mendilimi aldı. Ertesi 
bckiiyor. d k h yetl<' alçak vo fc,·kalAdc seridir- _ Yemek yemlyecck misin? 1ünü e a veye gelerek geri 

ter. Mazot ile çalışan bu gemi- _ Hayır, lrnrnım aç değil. - Peki.. hemen gidiyorum.. 'stedi, verdim ... 
1er, geceleri düşman hatlarında H~nı de manenalarda noksan Nefer çekildi .. Zabit bir daki- Suçlu genç kız mütemadiyen 
;UrUltusUzce seyredebilmek i- kalan uykumu almak istiyo . ..a içinde beyaz ceketiı:" tiydl, il.ğlıyordu. Hakim Re§it Hik
•ln ayrıca elektrik motorlyle dl' rum .. Sen beni her!:csten iyi ta. şapknsını başına geçirdi, ıonrıı -netin mevkufiyetinin .devamı
ınUcehhezclirler. 11 ~.u .• nen şUndc muhakkak daracık merdivene tırmanarak na ve gelmiyen bir şahidi çağır. 

Saatte yüz kilometre katede. ae:kii saat uyumalıyım. bir hamlede gUverteye çıktı.. -nak üzere muhakemeyi ba,kr 
bilen ou IJotların idaresi sure~I Tuzey gUlmeğe başladı, sonra Kaptan köşkUne geldifl zaman bir güne bıraktı. 
~usu i;. ede r,-ör:lUklcrl t .. llm Ye arka.dnşına se,·gi dolu nazarlar- Tuzey çıkmak Uzereydi .. 
terbi:> neticesinde ehliyetlerini la bakarak: 
iabat etmiş olan en gUzide ku- - Uyku çuvalı .. Haydi git .. 
mandanlııra, birinci sınıf zabf- dedi. Tevekkeli de:,il, uzun sU
tana Ye değerli başçavuşlar ve ren gece nöbetlerinden sonra se
efrada tevdi olunmuştu.. ni keyifsiz görllycrum.. HayıJ1 

Bilhassa keşif, av ve dalmış bakalım git şimdi uyu .. Den da
vaziyet te bulunan denizaltı ge. br. oturup birkaç mektup yaza-

Dosa derhal esas vaziyeti ala
rak: 

- Bonju kumandan .. Beni ta· 
ğırtnıışsmız. 

VAKUTa 
abone 
olunuz 

Sıvas meteorolo ntc 
istasyonu 1 

Cumhuriyet bayramınaan 
faaliyete geçecek 

Sivrıs (Hususi) - Ba~veka 
!et Devlet Meteoroloji işleri 
umum müdürlüğünün Sivasto 
temin ettiği mmtaka Mctcoro. 
loji istasyonunun kurulacaf
saha üz~rindeki istimlak işi so. 
na ermiş, 200 metre murabba 
"jzerinde yapılan rasat par~ 
mükemmel denecek bir şekildl 
ikmal edi]miştir. 

Şehrimizde yapılacak olan 
meteoroloji istasyonunun Cum 
huriyet bayramına kadar inpa. 
tı sona erecek ve törenle açıla. 
caktır. 

istasyon intaabna da hemen 
bugünlerde başlanacaktır. 

Orta Anadolunun her ba. 
kımdan büyük bir sanayi tehri 
olan Sivasın bütün yurdun ih
tiyacını önleyecek olan bu te
şekkül de rasat istasyonu aon 
sistem teknik alitı ile çalııa
caktır. 

T~~ _gT NAFiZ 
Sivas Veteriner 
Müdürlüğü 

rnuvaffakiyetler dileriz. 
Açık bulunan şehrirnİt 

riner müdürlü~üne de 
.:andan Abdurrahman 
ayin edilmiş, buraya.geı 
. azifesine başlamıştır. 

Sivastan kısa haberi 
Kangalın Alacaçam 11 

li müdürlüğüne hukuk ~ 
si mezunlanndan Abdül~ 
Atak, yine Kangalın 
nahiyesi müdürlüğüne ele. 
met Özdemir tayin edi., ... ,...,.u 

• Şehrimiz maliye ~ 
Orhan Eryen Bursa tahsil 
liğine, yerine de Edirne 
ıefi Talat Güler tayin e 

* Kangal hakimi Sabit 
tay vilayeti ağırceza "' 
tayin edilmiştir. 

* Sivasın Kangal k 
Yan maka vak nahiyesi neli 
tunçayır köyünden G 

!-Jri Tecer kansı Zeliha 
Jaşka bir erKekle mün 
bulunduğundan bıçakla 
zından kesmek suretiyle 
mÜf, suçlu yakalanmıştıf 

• Koyluhisar kazasın' 
Siaarta nahiyesinin Yen~ 
yünden Şevket oğlu 
Koçyiğit a?'llı köyden ~ 
isminde bir kızı ka,. 
Suçlu yakalanmıftır. ~../ 

Eğitme:ı kursb.~ 
b:?da va arazi ver:J:Y" 

Sivas, (Hususi) - Sivaata 
Veteriner müdürlüğünde bü. 
yük bir faaliyetle çalıpn müdür 
Akif Telli bu kere dördüncü u. 
mum müfettişlik Veteriner mü-
1avirliğine tayin edilmiıtir. Si. 
vasta kaldığı müddet i ~erisinde 
3uşehri, Zara, Şarkııla, Bile 
zaylar, Kangalın Motorkula!<, 
Çamurlu, Gücünde birer aşım 
:Iurağı, sergievi istaıtyon civarın 
laki kütüklük mevkiinde koşu Öğretmen yetiştlrmcl• U 
,ahası yapılmasına çalışmış ve 'Iaurif Vekilliği tarafınd•11 

mntaka hayvan cinslerinin ıs "r<ic açılmış ,.e nçılnC'al< ı 
':ıhma çok büyük bir ehemmi. n n olrnllariyle eğitmen 
yet verilmiştir. · nrı11a IAzıın<?la n bağ, baıır 

Mücade1e i~leri üzerinde de ·lftlik gibi arazi \"e!ciller 1 

büyük tedbirler almış ve bun. knrariyle llcretsiz oınrsı 
lar.da~ ~uvvetli ~eticeler elde lleeC'ktir. . 00 edılmıştır. Kıymetlı ve çalışkan IlPI' kurs lçın de ::?O.O 
direktöre yeni vazifesin<le ci, 1 mUtedavll sermaye verııcee 

:nilerinin tahribine mahsus o- m .. 

an bu botlar radlotonlk" mevce. - Hem yarın beni uyandıra-
i dedektör cihazına ve amudt y•m da deme .. Nöbet bende de· 
tışlı bombalama tertibatına 6i1 değil mi? 

Ayı yavrusunun 
naliktlrler .. Fakat aynı zaman- - Hayır, hayır, korkma sana 
'a Uç torpil kovanı ile de mU· kumandanın istirahat veriyor .. 
ehhez olduklarından bUtUu 1 - GUzel.. Ben de şimdi hemen 
ızlariyle bir zırhlıya, bir torpi- kendimden gecmeğe gidiyorum. 
01a \'eya suyun sathında yU Saat henuz on dokuz .. Bir kere 
en bir tahtelbahire hUcum e- kendimi yatağa ,·erince artık 

.ebillrler ve onlan en yakın me- yarın sabah saat yedide ancak 
afede torpilledikten sonra, kendime gelebilirim.. Tam oıı 
algaların boşluklarında seyre iki saat deliksiz bJr uyku .. Hay. 
lebilmelerl ve azami sUratle gi dl dostum .. Yarın görtlştirllz .. 
lerbn bile mUkemnıelen ma- - GörUşellm dostum.. Allal. 
ıevn yt pabilmelerl sayeslndt rahatlık vPrsln .. 
!UşL1:ınııı seri topc•u ateşinden - · TeşekkUr ederim. Sııııa da 
curtulabllirler.. Jan Dosa çıktı.. Kanıarad.ı 

Bu tehlikeli deniz kuşlarıuın } alnız kalan Ltıl Tuzey mektup 
b.lç birinde isim yok. BUtUn bot· ·a mı yazmağn koyuldu .. 
lar sadece ııumaralanmı.ı n 

1 
Ertesi sabah Jan Dosa uyn

Akdeniz.deki tiJolara o şeklld 1 oır uyanmaz, derhal saatiu 
taksim edilmiş ki, herhangi bi rnktı .. Memnun ··runul or lıı. 
manevraya, hlr keşfe ,·cya biı - Dra,o .. dedi. Tam :.·'-'ı!iH 

harbe iştirak eden botların mık ıld dnkilrn vaı .. 

çıka_rdığı 
Bü1ün Londra bu mahlukun 

peşinden gidiyor 

Oyuncaklar, elbiseler, 
bibl~lar hep ayı şeklin
de yapılmıya başlandı 

1-)ltere hayvanat bahc:esin 
'e herkes tarnfm<lan sevilen s! 
·ah - beyaz renkte cok se .. ·iml 
· r Dj'ı yavrus 1 bulunduğunı 
'"\~""r vermi~t:J .. 

'ıiblolar.duvar tczyinatı hep aJ, 
·~kil ve kıyafetinde çıkıyor. Yu. 
arda aö!"di.i3iiniiz resimler, se. 
'mli ayı yavn·~tınun kendisib 
•··c'., .. r m11'·te1'f s-1-~l.,,r-b ,. •• 

tarını tasıdıklan numaarlar sn-j Derlınl yataktan fırlarlı .. t' 
"8fnde kette lm1tA11 ltrnkılma. -ıerlndeki ıwıhmurluf;un soıı iz 
•lf.. rinl de dnğıtnınk için ısla' hi 

Fakat eeaeen Akdeniz sahil· sUııger ile yl1zUnO, Yllı•udun• 
'R 1 J'<'VT'l büt\:•ı 

.,n .• ,.,t o kad"r l'"\":lı 
lerl halkı arasında. meşhur ohu. 'rnvvetlc uğuşturmn:;a bnş1auı . ..ı:rçok oyuncaklar, 

_) - 1 •• 1 .. • • •• 
-ıro. ı ---· a orn::.:.e;-.nı ~vJ. 

·rmc!.~c:.::r. 
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ntakya bütün güzel
liği ile göründü 

Saray - Bosna faciası 
nasıl cerey~n etmişti? 

. nehrile ikiye bölünen · . · . A • A · ı · 
hırde heyecanlı bir dakika Tahkıkatı yapan hakım hatıralarını an atıyor 

v Az"~= . 1 Başı kan içeri- · 
Hulusı Günay . , 

llderu - sınde hır adam ·nd na gidecek olan Fran derun şehrinin bol ışığı görünü . 
e gazetecilere mahsus yor. Manzarayı, bir ip üzerine dL k d • 1 

aı!~n:cdiğini söylediler. zilmiş yıldızlara benzettim. Bu ı. apı an ıçerı 
k ıcap etti. İstasyon şıklar, yıllarca, başı dumanlı ana-

Ye°itu~; kapalı. Bileti, yurt dağlarına hasretle bakarak o .
1 
r d .

1 r eştırdikleri bir va _ kendilerini denize attılar ve ora. 
~lacaknuşız. V~gonun da he rgece bin parça olarak ağ. 
b. Yer karanlık. önünde la..5tılar. Bu ışıklar, biz.den ayrı d 
ırka 8 p· · • •1 •1 tre . .}'naşma var. Bine. düşmüş bir yurt parçasının IS- u 1r1 n çı p 

en nın hareketine az kal. lak gözyaşları ~diler ki her ak -
··k 0 

tarafa kınıldrm. şanı, !skendcrunun kirpiklerin • Bugün bile Saraybosnada bun. 
aç b bir tahta merdivenden den denize döltüldiller. Trenin dan yirmi beş sene evvel vukua 
ek ~tıı.ak çıkarak bilet a- penceresinden oı;ları içimin son- gelip bütün dünyayı ölüme sü -
be~ın itişip kakışanlar a. suz sevinci ve heyecanı ile sey • rükleyen meşum hadisenin canlı 
ll1ak de karıştım. Sıra fa_ rcdiyorum. Körfez boyunca şeh- ı şahitlerini bulmak mümkündür. 

k İl beyhude bir intizar rin boynuna geçirilmiş bir ger . Mesela bir çeyrek asır evvel 
1Jll1utınun1a beraber, şuna danliğı andıran bu ışıklar, bana, l\lösyö Leo Pfefer bütün dünya.. 
lıııckz vurup merdivene ya. bu topraklara giren kahraman nın üwrinde durduğu bu işi ay. 
~k te. ~tlı netice vermi _ Mehmetciğe, Hataylı ninelerin: dmlatmağa memur edilmişti. Ya. 
har ~enıek lazım. lyi ama. - Atrnın ayakları altında öle. ni dünyanın akıbetile oynanacak 
•·e ~<et saati ne olacaktı.? ceğim, çiğne beni.. demekti. Bu adam bugün sağdır. 
b astığımı farkctmeden Derken, döktükleri sevinç göz - Leo Pfefer 0 tarihlerde otuz 

"a~:anıakh merdivenden, ya~lpını hatırlattı. yaşında, kısa boylu; enerjik bir 
lıtoıa Untın pervazlarına tu. Ve zannettim ki üç yüz bin Ha. adamdı. Bu tahkikaUşini de bü. 

lll:ı n entarili yolculara sa. taylının sevinç yaşları birer dam. yük bir dikkat ve ~1ı ile başar. 
~ete: ~a.samağa çıkabildim. la halinde burada birikerek tane dı .. 
ı ~ı· ~mı.eni genci, pence. tane nurlaşmış ve anavatana yü_ Fakat mütarekenin imzalan _ 

tilıi i~ların farkında değil_ zünü çevirerek gülmcğe başla . masından beş sene sonra, artık 
b. dı Dyk 1 ·· 1 · · mıştır .... 1 : ..... -n ı·mpara ır ~ · u u goz erını a. · Avusturya • n acarmı.ö. -
llara~UYor ve avucuna ko- Sol tarafımda, karanlığa gö - torluğu yıkılmış olduğundan, o 
\ıh.,_ arı dakikalarca say. miilmüş yemyeşil tepeleri hayal :o.ama hizmet etmiş olan eski ha

' .A:·"'§ryordu. Hele şükür: meyal görüyorken düşündüm: kimler, 0 seneler zarfında kurul. 
''illa, ... b Kim bilir ne kadar Hataylı ora. ı b' halk mahkemesi ta a~ .. ;:_ re gavur oğlu, tren muş o an ır -

. .,, ""alacüh hurda, sen dan anavatana hasretle baktı!.. rafından ölüm cezasına mahkfım 

' • • * edilmişti . 
eh..':' lii İskenderun istasyonunda kim. Tahkikattan sonra Bosnada ~~tı ~ kalmadı. Yü . . d h · 

1'L ~~~~lrane bir eda ile: ~ler yo~. Bana ge:ınce •.. a aşım yerleşmi1' bulunan Mösyö 1:-'<:_o 
~ı r dıdcn, bır ÇOK şeyler gormck ar_ Pfefer ikamet cttigvi Tusla vıla. 
ı . ver . 
e~te zusu ile çrrpmryornnt. Sabe.h ol. yetinden ayrılmış ve halkın şid. 
"aıf \>c daire dönüşlerinde sa bir .. Lalin daha iki saat var. detinden kurtulmak için izini 
· i lı llıdaki bilet alma işken. tskenderunda kalmak istemiyo • kaybettirmişti. 
.~k.e:r İstanbullu zaman za_ rum. Önüme geler. bir taksiye at_ FACİA NASIL OLDU? 

'~ · Ve acrsrnı bilir. Pa. !ayarak: Tarihin en büyük faciasına hiç 
'~tonunda yarım saattir - Antakyaya.. bir mesuliyet hissi altına girme. 
A." ~a~n dizlerimde derman, Dedim. den vesile olan Mösyö Leo Pf efer 
. ~e~ ı~ kalmamıştı. Üstü . Asfalt bir yol üzerinde kayma. bugün Karlovak şehrinde yaşa. 

?ıın kaba sesi tuz biber ğ·a başladık. Şehri terkedince ha- makta ve bahc;esile meşgul ol -
fif bir yükseliş yapıyoruz. Kay. 

~ i maktadır. Halen altmış yaşını 
~ ca.p ~ pak yolda uçuyoruz. t k .. '""en ce"abı verdı'k geçmı·ş ol·an eski hakimin ar ı · •a ı· · • · · lki günlük seyahat yorgunlu . -

e r,e1
1
tndeki 25 liği masası ~ . kulakları da işitmemektedir. Son 

r att ğunu ve uykusuzlugu unutmuş gı_ .. 
00 

.. 
1 

ül' • k t '-'ap 
\ da: ım. Yüzüme baktı biyim. Ortalığın karartı halinde gunlerde ke ısı e m a ta :'in~ 

.\rr - - .. mış olan bir Fransız gaze ecıs 
~1- ~ersin paşam, olmasına ragmen, sagı solu gor. .. .. Le Pf f S bo na fa 
~ vek beyim. meğe çalışıyorum. Asfalt yolun .ivıosyo 0 e er aray s -

!ettim. .k. t af k bo 1 b k ciasmın bütün esrarını anlatmış . ~tliıı e !Uzum .. d" ı ·ı ar ı ısa y u ve a ım . 
t bu gor u. görmüş çınar ağaçlarile süslü... tır.. . • . . . k ndi 

\·e t Yorgunlukları trenin t · d h . .. d" .. .. l Eskı hakım gazetecının e -
erıh çım e, er şeyı gun uz gozuy e . . .. b 

1 
. . t tti 

. bl.rı·n a kompartımanla _ .. k · t' k d h k h" k' c::ını ne muna~c et c zı) are c -d gorme ış ıya ı a a ço a ım ~ 

~~ e unutacağımı zan. oldu. Çar§aflı ve peçeli bir kadı. ğini öğ-renincc: 
l'utı Um. Çünkü Payastan nın yüzünü görmek. nasıl yenil • - Çekinecek bir şeyim yok .. 

. ~ a giden trenin üçün. mez bir merak doğurursa benim. demişitr. Vazifer.ıi sonuna kadar 
~ ~lıa ka oturacak mevkii ki de öyle .. Sabah olsa.. hakkile yapmış olduğumdan kal. 
~llı'i katıanırız, diye tesel. Otomobil, pencereleri beyaz ben tamamen müsterihim.. \'e 
~ ~eda <:alışırken sinirlerim perdelerle örtülü evlerden geçe- 1 sırrımı oa mezaı a g3türece:, de. 
~~~:ha gerildi: İçeride ışık rek bir mecçidin önünde durdu. ğilim ya .. Sonra. ~aklayacak ta hiç 
\suk ~e, kapı ü:rtlerine bL Şoför: bir şey yok.. tı. 

tıih ill'.diJ asmışlar. Bun. _ Bcyl5.ndayız! -. Bundan s:>nra J,arıza~mı ~ama. 
~a ~Yet kapıların üst pcr. Diyor. ·~"· nıen toplayan ihtiyar, suıkastı 

\ adar I!)ık saçabiliyor . önünde durduğumuz mcsç:idin şöyle anlatıyor: .... 
~~lala .. kapısı ardına kadar açıktır. İçe.! - Suikast günü ben de kuç~ 

~· i~ti r Uzerinc uzananlara ridc, ta mihrabu. yanında belini kızımla !·ehrin wkaklarında ku. 
1
1\cte ll~l ettim. Trenin ha- ikiye bükmüş, ba~ı eğik yetmiş . I çük bir gezinti yapıyorduk .. Şu

~~~ ıraz sonra, sigarası lik bir ihtiyar A:t 1a ibadetle nu söyliyeyim ki. 28 .. h~.zı:,an 
i~li~n arasında bir me . meşgul. "'I 1 Sırpların m;Jli bayram .~nu~ur .. 
b d ~fener tutan diğer bi. Kafamda Jtltminl("!" do!aı:;tı, O gün de Sar<'!y~X>sna ıkı muna. 
1
l' ~ dılar. Öndeki adam kim bilir, şu ~ciik mesçit, Bey_ sebetlc bayraklarla süslcnmi~ b~-

~ ~lletı le : Janhlarm ne elemli toplantıları. l lunuyordu. Biri m;m b:ıyra'.11. d.ı. 
~e.bağ1td • na şahit oldu!. ğeri de imparatorluk \'arısının 

ı aı1 1· l>_;amklarm bi _ Ayrılıyoruz. Tekrar asfaltlı şehri ziyareti.. 
'ııcı~ r:or, u~·uyanları da baş yola girdik. Yükselmekteyiz. Ra_ Daha başlang:c:ta~ itib~~en ~m 
t\l'l)ord Ucu ı)e dürterek u _ kım, burada, altı yüzü geçermiş. niyet teşkilatının adet ıtıb~~.11~ 

bil k u. l<aranlık vagon L Bu yükselişin bir ~ inişi oldu. bile bir kıymC't ifade etmedıgını 
~ lt~y aba herifin vaziyetin_ Otomobil minare kıvrımları gibi l görmüştüm. Bir müddet sonra 
l'i tiilii Yolcuları hiç te mem. virajlard~n döne döne aşağılara sultanlarımız ~t~mobillcrile _geç. 
~ ~ ~~ediler. Anladık ki bu in.iy~.r. ~u iniş ta AtJkyaya ka.

1 

tiler.. Otomobılın basamagında 
il,, ~- Us:ı.<lağının sakinle - dar usruyor. · r h 

'l). l§.. İşte. karşıda gü7.el Antakya gö- hirlc ikiye ayrılan bu sevı!ll 1 ~ ~ 
~ ~ • * * ründü. Soför, sabırsızlığımı sez. rin bomboş sok~k.ların~a ~ha. ı 

lııı~ eaııu bo . . 1 - 1 k' .. t' ..:ı~ı·sana yu"k serin rüzaarını ır.ımc sındıre sı~ ıı:ebd Ytınu takıp ede . mız o ma ı ı sura ı -~~ - ı:> • • 

~lll~ı.ış~~na doğnı yorgun seltti Ve bu süratle"t.JW:~ş da- 'dire. mahiyetini tayın edemedı . 
~da.Yı ılı ılerliyor. Hatay hu. kika ·sonra Antahyay~'!!.ti.. j ğim tayı ve sihirli duygularla do. 
~ "ar _;. İçimde bir kıpır • Sil pi üs dağının eteğine sığın - laşmaga ba.5lıyorum.. . .. 

· .(\.arşı tarafta lsken- mrş, suları bulanık "Asi" bir ne-1 Hulusı Gün.au 

bir adam ayakta dunıyor Ye san_ 
ki Arşidükü müdafaa için bir lev. 
ha vazifesini görüyordu. 

Bir kaç dakika sonra bir kah. 
vede oturmuş ist:rahat ediyor -
dum. Fakat koşarak gelip beni 
buldular. Derhal yazıhaneme dön. 
mek mecburiyetinde kaldım. 

Daha henüz içeriye girmiştim 
ki karşıma kafası kan içinde genç 
bir adam getirdiler. Bu Pirinçip 
idi. Halk tarafından hırpalanmış 
olduğu görülüyordu., 

Hiç tereddüt etmeden katil: 
"Bu suika.c:ıtı ben yaptım .. Çünkü 
varis prens, cenup Slavlarının 

hayatını mahveden Habsburg 
emperyalizmini temsil ediyor -
du .. ,, diye suçunu itiraf etti. 

Artık bundan sonra arkamda 
her memleketten gelmiş bir ga . 
zeteci bulutu beni adım adım ta_ 
kip ediyordu. 

ACELE EDİ!'\İZ smBISTANA 
ULTİMA TOM VERİLECEK 

Derhal tahkiata başlamıştım .. 
Bir kaç gün sonra bütün çete ta . 
mamile meydana çıkarılınca ef. 
karıumumiyede büyük bir heye. 
can başgösterdi.. O tarihte VL 
yana hiiklımeti şefi bulunan Dr. 
Frederik Veysner de bizzat Sa_ 
raybosnaya gelmişti. 

Faaliyetim nedense büyükleri. 
min gözlerine biraz ağır görünü
yordu. Nihayet bir gün şu mesa. 
jı aldım: "Tahkikatınızın netice. 
sine varmakta acele ediniz. Çün_ 
kil Sırbistan.a bir ulti.matom ve. 
dleccktir.,, 

l'\ihayet gizli teşkilat aza.sın . 
dan biri olan Frifko Grabeşi ko_ 
nuşturmağa muvaffak oldum. Bu 
delikanlı jandarmalar tarafından 
her türlü tazyike maruz kalmış. 
fakat ağzİnı bile açmamıştı. 

Fakat bana, Saraybosnada L 
kinci bir bombanın saklı olduğu

nu itiraf etti. Bütün tahkikat 
müddetince Saraybosnada tama. 
men yalnız bir hayat sürüyor . 
dum. Karrmı. çocuklarımı yolla • 
mıştım. Her sabah silahlarla mü. 
cehhez polislerle dolu· bir otomo. 
bil beni evimden alarak büroma 
götürüyordu.,. 

Harp ilanına takaddüm eden 
1914 temmuzu günleri müthiş sı_ 
kıcı oldu. Harbin tarihini tayin 
etmek Mösyö Leo Pfefer'e bağ!· 
idi. fakat her şeyden evvel tahki. 
katı ikmal etmek lazımdı. 

işgal planı Viyana Başvel,atetin_ Maamafih elde ettiğim haklka~ 
ı!e hazırlanmı8. ultimatom evvel. 
ce yazılmıştı . .Benim işimi bitir . 
diğim gün derhal \'erilecekti. 

Slavların efsanevi ketumiyet 
ve inatları tahkikatın çok büyük 
müşküllerle karşılaşmasına scbe. 
biyet veriyordu. :Mesela bir gün 
Rusyadan bir mektup aldım. Ya. 
zıhanemde oturmuş, isticvap ede. 
ceğim bir maznunun getirilmesL 
ni bekliyordum. Mektubu açtım ... 
Fakat birdenbire boğuQo'l bir koku 
jle karşılaştım. 

Bi1ahar8t mütehassısların mua. 
yenesi neticesinJe gri renkteki 
bu kağıdın ani olarak zehirl~yen 
bir mayie batırılmış \"C ha va ile 
temasında derhal zehirli bir gaz 
neşretmesi temin edilmiş olduğu 
anlaşıldı. Fakat bütün gayret: 
!erimize rağmen bu suikastın ki. 
min tarafından tertip edildiğini 

meydana c;ıkaranıadık. 
Katil Pirinc;ip 'in ' isticvabı da 

bir türlü ilcrl0miycr. ka tiI sual. 
!ere tek bir kelime ile ce,·ap ve. 
riyor "e bu keiime de ekseriya 
menfi bir mana ifade ediyordu. 

leri bildirdiğim zaman, süklı~ 
dip başını önüne eğiyor Ye bL ' 
reketi de bence bir itiraf s :> y 
yordu. 

SIRP HÜKOMETt Ml 
DEClLD.1 

- Suçluların hiç bir- , 
çin bile ·olsa Sırp hükü .. c 
herhangi bir mümessili ile tema. 
ta bulunduklarını kabul ve itir~. 
etmemiştir. Sırp hükümcti hazır_ 
lanan bu suikasttan hiç bir şekil_ 
de malQmattar değildi. Bu müna. 
sebetle Sı'rp hükumetinin sa.da. 
kat ve doğruluğu hiç bir şekilde 
şüphe altında bulunmamalıdır .. 

Muhakeme sonur:.da haklın suç. 
lulara bu fena hareketlerini doğ
ru bulup bulmadıklarını sorduğu 
zaman. katil Pirinçip ayağa kal. 
karak hepsi namına: 

- Hiç bir !]eye esef etmiyoruz. 
demişti. 

Bu noktaya !radar hatıratını 
anlatan eski tahkikat hakimi 
Mösyö Leo Pf efer sustu.. Sanki 
havaya Saraybosr.a faciasının iki 
kurbanının ağırlığı çökmüştü. 

Kadın çoraplarında bir yenilik 

SLAVLARA KARŞI TAZYİK 
frm günlerde desenli bir çorap modası çıkmış ve titı çoraplaMösyö Leo Pfefer hatıratına 

rı c:iy:n<!k adeta filmlere de intikal etmiştir. Bu desenler resimde şöyle devam ediyor: ~ . v . 
_ Daha ben tahkikatı ikmal böı·üldüğü gibi olmakla bcr~ber kalp, bıçak ve dıgcr şekillerde de· 

etmc?Jllen çok ~vvel Sırbi.stanm yapılmaktadır. 
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Maarif Şfirası Bir milli vicdan 
meselesi Almanya - JaponY 

Arasında yeni bir tica < Baştarafı 1 incide) 1 sanlara temas eliildiğini, encü _ yaptığı esnafa Edebiyat fakül- ( Baştaratı 1 ıncide) 
••- Bir diğer çare de, dedi. menin hiç bir zaman mükemmel tesi dekanı Hamidin inkılabın z· b ·· · )"' 

hUtün yUksek mekteplerin bir bir rapor hazırladığım iddia et- tahsile en büvük mevki vcrdigvi ı 'b:'t!: · · ugunbel dı~r '? 8:°mml"'k 
· kl be .. . - • 1 a. uu ıçm e ıyece ıstım a aniaşması yapıldı 

elden ldaresıdir. Bu suretle, iş- meme e raber gostcrılen bu ı hakkındaki iddiasını önledi ve d'I k la . v. 
lerin daha normal bir surette faaliyet hakkında mütalaada bu- dedi ki: 1~.~ ece 0 n .. Y~~lenn pek ~o~ 
cereyan edeceği kanaatindeyim. lunurken biraz mansıfane hare - M l ; . . 1 A .. k 1 urk ve m:.tslumanlara aıttir. 

Tokyo, 29 (A.A.) - Domei: 
Hariciye nezaretinden bu sa _ 

balı tebliğ edilmiştir: 

ki mübadeleler:i rnalı5~ 
inki~afa mazhar etı:rıe11• 

eylemektedir. Mukav~l~ 
sal surette zikrediJnıJŞ illi 
tiaya ait tediyat, ıcıer 
yapılacaktır. 

Yüksek mektepler arasında böy- ket etmek lazım geldiğini ifade d- em ~.:::::.ı~ı::'.:::.e. .tntuı ~ NeJilden nesile tevarüs yolu ile 
ettl·. a mı taşıyan unıversıte gerçı intik I ed b I d üJ· 

le btr anlaşma mevcut olmadık- kt r: k A .. k.. ·ıı~ a en u yer er e m - Ticaret mübadeleleri ve he -
sapların tasfiyesi hakkında Al -

yo ur. ra at tatur un mı ı k' h:ık . 
d · ı blr ·nk'şar h Yüksek mekte:p mezunlarının ıyet kı şahıslar 1 ca aım 1 1 a maz ar karakterini taşın diliyle anlatan ve aı e ara. 

olmaları da kabil olmıyacaktır," lise hocası olduğu yolundaki usu heyk il k k t J k lAb smda d:ığdmıştır. O kadar ki manya ile Japonya arasında u -
1 

· · zd b 
1 

e er pe ço u r. n ı a ı- , . . 
Erlşgll, bundan sonra unıver- e ıtıra a u unan hatiplere: m d t .1 d v . b:ızan orta derecede büyük bir mumı bır anlaşn.a muvakkaten 

"- Ne hukuk nıezwıu hocalar ız a sana a \'en en eger 1• • • ı t 
sitede ilmt tahriratın tevsıt, ve timden yüksektir ve ondan aşa- bınada beş, on alakalı vardır. ımza. anmış ır. . . 

Bcrlin, 29 (A.AJ - iT 
ile Japonya arasında b 

tekA.'.lıUIU için fakUltelerimizin vardır ki, fevkalade m•slck ada- gvı degvildir. lnkrl5plan önce sa. Şimdi tasarruf •ekli bu tarzda İkı memleket ar_ asında_ş. ımdıye 
birer &anat mektebi halinden natlar haber verir. Mikel Anj pe~c cok parçalanmış ve d;ığıl- a ar yapı an care mu a e e-mtıdırl.ar. Ilak"ild bir ilim adam1- ı :r k d l ti t b d l 

muahedesi imza edi1?1jfbit 
keyf iycti burada baJ'lZ 

ı;ık.m:ısı IAzımgeldiğini, faktil- dır. Nice mülkiye mektebi me - çıkmasaydı, Deknrtı göremez- ımıt ~lan emlak ve arsalar be. !erinin ittifakı muhafazaya ma-
telerdekl asistanların ve doçent Ztınları vardır ki, bir çok mual- dik 1 d' . . . lAk . A tuf olan bu anlaşma aynı zaman. 

lim mektebi mezun1armdan daha · ae ıyece ıs~ım a ed.lerek plan d · l'kb ı · · h b. · k' lerln bu maksatla çok fazla ol- 8 1 ~ı l a ıs ı a ıçın ma sus ır ın ı-
k,,.ımetli mesaileri görülmfü>tür. a tacıog u ayrıca mem eke. dairesinde yerlerine yeni blna- f d d · tm kt d. Ani 

nuniyetle karşılanDl_a1'~ 
.-nuahedenin imza edılıııl 
smm Japon _ Aınerik'°. 
muahedenamesiniD f 
mukabele olduğu söyle 
dir. 

maaı icap ettiğini, doktora ve. 
ren talebeyi bu suretle hazırla
ma :faaliyetine geniş mikyasta 
yer vertlmeslnln zarurt olduğu. 
nu söyledi. Talebenin bihak
kın yetişebilmesi icin de hariç· 
te lı, sahibi olmaması, dersinden 
ve ..,.azlfeslnden başka hiç bir 
şeyle meşgul olmaması lA.zım

geldfğlnl izah ettl ve nihayet 
Ankarada bir mlllt kUtUphane 
tesisi l~ln çok geç kahndığınt 

tebarUz ettirdi. 

CERRAHLIK İHTİSASA 
AYRILMALI 

Saim Ali Dilemre, tıp fakülte. 
sinde çocuk cerrahisi şubesinin 
açılmasını ve bunun bir ihtisas 
haline getirilmesini istedi, bu • 
gUn TUrkiyede kanbur, çolak, 
topnl miktarının 315 bin kadar 
oldnğunu yazan blr gazetenin 
verdi~i bu rakamın çok noksan 
olduğunu, bu kırık, çıkık, gibi 
sakatları tedavi edebllmek için 
cerrahlığın ihtisasa ayrılması 

ıuzumunda ısrar etti. 

Tevfik Ararat, yüksek öğret
men okulunun yetiştlrdlğl tale· 
benin birer profesör olarak ye
tiştlrllmelerlne işaret ettl, en 
yüksek mektep mezununun bir 
senede hocalık etmesinin o ka
dar kolay blr şey olamryacağım 
söyledi. 

AH Fuat Baı,gll, plA.n komis· 
yonunun raporunda. yUksek 
mekteplerin maddl devresine 
temas etti; İstanbul tiniver
slteslnde 3 bllyUk fakUltenin' 
biı- merkez binasına sıkışmış ol
duğunu söyliycrek: 

"- Bu binanın bizi dalma 
korkutan ve ürküten bir hali 
,·ardır. Tıp takUltesi lA.boratu
varlarında. iştlale müsait birçok 
maddeler bulunuyor. Maazallah 
bir yangın zuhuru bizi dalma 
korku içinde yaşatmaktadır. Bi· 
na pek dardır. Duvarları kal
dırmak, ıınıflan birleştirmek 

gibi tedbirlerle bu sıkıntının Ö· 

nüne geçmek istiyoruz, fakat 
mUmkUn olmuyor." dedi. 

Bqvekil, bundan sonra. tedri
eat merlesine temas ederek Ü. 
niversitemizin ders saatle:rinin. 
diğer üniversitelere nazaran da -
h& fazla. olması sebebinin yar -
dmıcı kitapların çok az olduğu -
n.un da görüldüğünU söyledi. 

Fakültelerin birinci sınıf im -
tihanlarmda çok iyi talebelere 
tesadüf edilmekle beraber kötü 
talebenin. de tutar tarafı olma · 
dığmı ve maalesef bu gibi tale _ 
belere biraz fazla tesadüf edil -
diğini, buna sebep olarak da ana 
dilimize vukufun çok az olduğu 
mütalaasında bulundu. 

llk, orta, yüksek öğretim bah
sinde en çok üz.erinde durulması 
18.zım gelen meselenin ana dilimi 
zi iyi öğrenmek, ve ana dile bi -
hakk.m vakıf olmak suretiyle iyi 
talebe yeti§tirmenin kabil ola . 
cağım tebarüz ettirdi. Bu ana di_ 
le olan alakasızlığın bir diğer se
bebinin de yabancı dillere verilen 
fazla kıymetten doğduğunu, bu -
nun da bir moda haline geldiği
ni söyledi.· 

Hayri Aı·dır-m cevaplan 
Jfayri Ardtç, orta tedrfsat u · 

mum. mildürU), Tevfik Araratm 
mütalaalarm& cevap verdi. Orta 
tedrisat raporunda hcf türlü nok 

·::1 ""'}{ • • d l k b l ·ı 1 şa a erpış e e e ır. aş-
Bu bakımdan yüksele mektep me tımız e yapı aca eyne mı e lar yaılacaktırp· ve satılacaktır ·k· t af d b' t . . . . . . . . ' • ma ı ı ar arasın a ır arzı 

zunlarının li.se hocası olması yo- ılım ~on~r.elerını~. bu~u~ e- Yahut muayyen bazı şartlar tesviye elde ediUr edilmez sürat-
lıında ileridenbcri tatbik edil - Chemmhıy~tın~ teMbaru~f etVtırdk~I.ve dairesinde inşaat yapılmak üze- le meriyete gireeek ve bu arada 
me'kte olan usule vdki itirazlar um urıyetın aarı e ı m. h A il d 1 d 1 t tb·k · · but·· d r· k. · h l'f h. re ususı e ere evro unacak- a an aşmanın a ı ı ıçm un 
olamaz. Biz bu i.~lerc, biıyük bir 1 e~ dur ıyhenıl~f ~I~ te ı şe lır- tır. işte imar sahalarındaki em- tedbirler alınacaktır. 

Yan resmt ma.hafil 
beyanatta buiunnıs.ğs. ııı 

fera.gatlc çal1§ıyorm; ve muvaf - erın e mu te ~ ı ım mevzu a. . 
fak olmak için de uğra§?yoruz.,, rma ait beynclm;Jcl kongreler l~k ve ar~lar es~. şekilden ye. Berlin, 29 (A.A.) - Dün Pa - lan zevat, AmerikanJll 

ile anl~tıktan sonra 'bil Bundan sonra Tevfik Ararat toplanmasını diledi. nı §ekle gırmek ıçm elden ele rafe edilmiş olan Alman - Japon 

k . Ü geçerk · b 1 · ta ticaret itilafı üzerine bu iki mem 
.;:..ı!I~ 

büste bulunmuş oldur-. 
ıirsüye geldi, Hayri Ardıçm bu Plan komisyonunun niver- en, yanı u yer enn • . .. . . 

kadar c:iddetli be'-·anatınm yerin- ·t k l h kk d k. t kl. sarruf ve aidiyetlerinde umumi leketın mutekabıl ıhracatı Al - etmekte ve B. RozveltiJl 
lık kanunu meselesinde 
olduğu hezimeti bu t 

~ .J sı e anıp an a m a ı e ı- 1 • 1 h · 1 k ·· b · 
de olmadığını ve kendisinin "lise- fini pek büyük bir alaka ile bbır, değişiklik olurken lstan.

1 
:nanyad .. et ~ebeotı:n~ b ~re ıre 

lerimizden talebe yetişmiyor, ho- k 1 k b l · b. u daki mühim bir k·smı emla .<arşı or nıs ını u mWJtur. 

f 
arşı akyara v uln arın' y~m . ıı· k:nın· t .. afiyesı· gı'bı· b'lr netı'ce- Burulan başka hususi bir iktı - 18.f i etmek istemiş old~ 

laasmı ileri sürmektedif· calarımız ehliyetsiulir . ., gibi bir eyz aynagı o an ) em eyıt- _, d. k 1 kded.l ·kt· B 
mütalaada bulunmadığını ifade men ve öğretmen merkezle- ç_ıkabilir: Şim~ beşer, onar bin ı:ıa kı mbul ·avike.e 8 1 mı ır. u 
etti. · d k l 1 1 liralık hiHeler ile Türk ve mu·· 5 mu a e e, ı memleket arasında 

rın e uru masmı ve on ara • ----------------------
birleştirilmesini istedi. lüman nüfwu ~rasmda dağıl- Maarif Şurasında verilen bı'r karar Doçent Enver Ziya - Ha. 

tipler tarafından D">ç.entlere ya
pılan iltifata teşekkür etti. On
lar hakkmdaki verilen malu. 
matlara cevap verdi. Doçentle
rin sadece Avrupada bir diplo
ma almış kimseler olmayıp, se
nelerce memleketin muhtelif 
yerlerinde çalışmış bilgili ve 
kabiliyetli kimseler olduğunu 
Vekaletin istediği ye de ve tak
dir edeceği bir para ile her ne 
şekilde olursa olsun feragatle 
çalışacaklarmı anlattı. 

Mehmet Emin Erişli! tekrar 
kürsüye geldi. Komisyon rapo
ru ha.kkmda vaki olan itirazla
ra cevap verdi. Raporda. ..Oni
versite gençliğini senede yirmi 
gün kadar köylerde kamp kur. 
mak suretiyle gençliği anlı işle. 
rini hazırlamak hususundaki 
kararı anlattı. Bu organizasyo. 
nu vücuda getirmek için ne gi
bi tedbirlerin alınması lazım 
geldiğini ifade etti. 

Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Hamit - Plan encümeninin 
Üniversite binası hakkında be
yan ettiği mütalealara istinat 
ederek bugünkü Üniversite bi
nasının ihtiyaca kafi gelmediği
ni, belediye kanunları mucibin
ce bir apartıman merdivenleri. 
nin taş olması lazım gelirken 
Üniversite merdivenlerinin ah
şa polduğunu bu bakımdan bi. 
nanın emniyetbahş olmadığını 
söyledi. Edebiyat fakültesinde 
dersin takririnden ziyade semi
nerlerde hususi faaliyet şartile 
talebenin kendi kendine yetiş
tirilmesine esas tP.tulduğunu 
izah etti. 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu; 
Üniversite davasının halli, Üni
versite konsepsiyonuna hağlı 
olduğunu, Üniversite öğretme
ninin gayesi presizion olmadı
ğım, çünkü bunlar ilkten yük
seğe kadar bütün okulların 
gayesi olduğunu, Üniversitenin 
gayesi büyükleri ilim tekniğine, 
inisuye etmek olduğunu uzun 
uzadıya anlattı. 

Ayrıca Üniversitelilerin bey. 
nelmilel tabiatini tebari.iz ettir
di ve her memlekette üniversi
te inkişafınm zaruri şartlannı 
gösterdi. Bu sırada profesörle~ 
rin ecnebi dilinde kitap neşret
meleri, i.iniversiteye girecek li. 
se talebesinin en a~ağı fransız
ca, İngilizce ve almanca gibi 
ikisini bilmesi lazım geldiğini, 
bunun için de ecnebi dilini o
kumakla değil, Galatasaray li
sesinde olduğu gi hi öğretmen 
lazım· geldiğini anlattı ve halen 
ecnebi dili tedrisasında tatbik 
edilmekte olan metodlar hak
kında şiddetli itirazlım.Ja bulun
du. 

Baltacıoğlu bu ın\.itafoahnı 

.. l mış olan bu emlak ve arsalar :..:.._:.:..:--
Son soz o arak bu \<.ada.r tamam T" ki"~ b ı ---------------

canlı bir teşkilatın filizlerini an- lere ge enbil.u,. uge ya ancı e.. M a a r ı· f m u" d u .. r 1 e r ı· n e " 
cak hayat bildirebilir, dedi. Tür~emilİi vicdanı btanbu. · . . . J 

Öğleden sonra saat 16,30 da lun iman gibi hayırlı bir it üze .. 

toplann::a~ üzere celseye niha. rinde çahşırken Türklerin ı.. salAhı'yetler verı·ıı·yor 
yet verıldı. lanbuldaki alakalannı velev ki d 

Öğlec!en sonra celse yine mahdut bir mikyasta kesmek Maarif Şurası toplantılarında nfn meşgul olmaları 1~ 
Hasan Ali Yücelin :eisliğin~e gibi bir netice çıkmasını asla maarif müdürleri talimatname. osseselerin bUtUn i~ıerl . .ı 
arıldr. Bu celsede Plan komıs- ho .. ş hri . l" G . ııııll' -

1 
k. ek h k § goremez. e n ımar p a.. si ile azı Terbiye EııstitUsU ta· rit nıUdUrlüğü kana ot• 

ykondunuhn m
1
esdev 1 te ısat .. a • nmı tatbik ederken böyle acı limatnamesi Uzerlnde bazı de- wru uygun görUlmuşt J 

m a azır a ıgı rapor muza. bir ihtimalin .. .. k b' -·ft' 
k k b l d 'Id. onune geçece ır ğlşmeler yapılmıştır. Yapılan ÖntimUzdeki ders r .. 1 ere ve a u e ı ı. tatbikat 1.. bul . , usu u unmasıru ıs- bu değişmeler umumt heyet ta- şında yapılan llk tedrı:/f 

Bu raporun müzakeresi sıra- ter. .,Y rafından da kab•ıl edilerek tat- seselerlne bakan ııı J~I 
smda söz alan hatipler, raporu Acah h • · b'l ki. k t ııou a unun ı.rm çare ne o ı r mev ıne unmuş ur, clUrleri vilA'-'et dahi ~ıı· e ,, .. 
her bakımdan mükemmel bul. lahilir? :ı- • J "'-.~ " duklannı ifade ettiler. Derhal · Maa.rif,müdürlUklerLıtalimat- tün okullara bakabll~? lgta 
tatbikine geçilmesi için Veka- Bizim hatırımıza gelen şekil nam,csınde; yqksek mckt,ep me- "Dller tarrtan yUkl~ ~~d 'ldıa· 
!etten temennilerde bulundu. şudur: Belediyece istimlak e. zunu olıııryan maarlf mUdUrle- mezun olmıyan maarı\~ed 1 

lar. Memlekette sanat mektep. dilecek yerler üzerine plan dai. rino yalnız vilAyetiu ilk tedrisat rf arasında da esasıı ~f· 
!erinin inkişafı ve tekamülü ba. resinde yeni ir.şaat yapılırken işleriyle meşgul olmaları ve ilk yapılması mUtaeaVV'e 
knnmd::m çok yerinde olarak yeni bina p:ırsellerinden bazda- tedrh=at müesseselerinin çalışma Bundan başka GaJl D 
verilen kararların devlet ve n öyle seksen hin, yüz bin lira vaziyetinden mesul ve mütemet- Enstitüsü pedagoji fılııı• 
bay~tmda ç~~ hayırlı n.et~c~ler kıym~tinde büyük emlakten leri salahiyeti verilmekte i- m3zun olan gençlerlıt Of 

levlıt edecegı kanaatlerını ıfa. teşekh:i.il ediyorsa bunlar satıl. di. Bunların vilayet dahilinde .lk Yd?.!fesine geçmedell 
de ettiler. dıv ··L- l b bulunan orta, lise ve sanat o- yıl <>l;-:~men kursıarıildlffJJ 

S d tt. C ı·ı 1 k t gı zaman mu.:myaa arma e. k 11 ·t . ı b k k ·s a re ın e a meme e b. 
1
. kab'l' de u arına aı ış ere a ma sa- görerek burada rnu' 

1
...,; 

k ··ıt·· h t da k d ~ l' fer, onar 10 ıra mu 'ın l"h. · ı d ~ d b lbl tll"' u ur aya m ço eger ı lla . timl"'k _,., . l nl u ıyetı oma ıgın an u g göstermeleri esas tu .... ı 
k Ş "' ,,, l M ma n ıs a ewım!§ o a a- il 1 k"l t b ğl 1 dil"' ·arar veren ura aza arını a- _ı_ • tim" l"'k bed 

1
. l k m ·essese er ve cı. e e a ı o a· limatnameye na.ve e 11 

. f ş... I d nn ws ıs a e ı o ara ,,~u arı urasınm top anmasın a b 1 d' de aldıl<l . rak muhabere ediyorlardı, Gazi Terbiye Enstil11 
• 

b.. ..k b. f .1 . . e.e ıye n an para nıs. ııJY 
ve uyu ır azı et ve samımı- b f d ah t Yeni maarif mtidUrlllkleri ta- nu gençler, btr yrl ırıe ı 
yet havası irinde bu kararların e ın e. ~r:;:kla~, Y. ul .. gurup ıı 
ı d 

:s k b" .. k gurup ışl.lla. erıne ım tan ver. limatnamesinde bir vil~yctin dlleecklcr ve eğitme 611• 
a mmasm a co uyu yar.. ı bUtlin kültür mUesscselerinln rında vazife "'Örccekıetd. ~ llı 
d 1 d k ~ k l' M meK... "" , "'~'-mı an o unan ıymet ı a. Ev . . . tedrisi ve idari işlertylc doğru- 1 !ere bu mUddct ıarfrtl ,, '{t 
arif Vekiline teı:ıekki.ir etti. ger hu tarzda hır usul ıçm , • 1 ı b' t •b·k ki' haz dan do~ruya ınaarir mUdilrlerl·' ları ödenecektir. d ~ıoı. 

İsmail Hakkı Baltacıoğlunun ~vve aen ır a 1 ı .. Ş~ ı ır.. ., 

Maarif Şurasının bütün Türk ıanm~-~ olursa buy~k serma- Londra - Par.=s - M aj"este Ka' 
muallimlerine hi.irmet ve mu- ye sahıbı olmıyan Turkler za-

habbet hislerinin sunulması yo. ruJ~ olarak İmar sahasında be- Moskova arasında (801taro/I t ıf 
lundaki takriri alkışlarla kabul e .ye . taı:afm~ • ynpılacak 
edildi. B_undan sonra Vekil 1 onar, ~ışer h~n ~ıradan faz.~a Kral refakatindeki 
Hasan Ali Yücelin nutkiyle kıymetıeın .Y:n! bmala'?11 mu- ( Başlarafı 1 incide) birlikte hususi bir oto 
Maarif Şurası faaliyetine nih:ı. baya~ma lfbrak edemıyecek- Diğer taraftan B. Çcmbcrlayo Efese gitmişlerdir. ~ 
yet verÜmiş oldu. !erdir. Bu suretle lstnnbulch de ~nzartesi gUnU avam kama. Yollarda ve istasyorıl'ı 
-~----------- bugün emlak sahibi olan Türk- ... rrı~ındu lngiliz • Fransız - Sov- mimi tezahüratla 1'81~ .. i ıe 

B k · ı lerin bu alakalan da ister iste- l w 
aşve 1 k 

.ı ot ~>irnsi görüşmeleri hakkında lardır. Efes harabe eti 
mez esilecektir. Hamiyetin. bcyanalta ·bulunacaktır. eden Kral; geren se~~ ... j, 

. . den, vatanperverliği:ıden emin :ı d ğl1' 
(Bnştarafı l ıncıdc) :>lduv B I d' R .. L"'t Dffn akşı:ım ne Parls, ne de ma harabelerini geı 1 

Jet 
gumuz e e ıye eısı u • da da çok zengin e!er 

bnlnnan Refik 8nr<lnm ılcnıi5tir fi Kırdann her halde bu mühim Lontlrada herhangi bir tebliğ 
ki: l!Tles~le üzerinde bir tatbik •ekli ueşredilmcıniştir. düğünü söylemiştir: bıl 

T Muhterem misafire. ~ 
"-Türk mathııatına diişcıı ~ '.şün~eğini şüph<::s:z addede- • * * V fşı 

vazife bu yerli malları ecnebi riz. halinde İzmir 3 1 Jif· 
Londra, 29 (A.A.) - Başve- A k t f k t ttndct _., 

malları gibi göslererılerlc ınür.a- ASIM US Y u re a a e . ·rıdv· 
kil tarafından avam kam arasın- Har<!-belen'n tetkı.k11 ı,i 

lele ve bu kanaati ortadan kal· ------------- 0 erv 
dırmaktır. Bu nokta f'Sas <.la va- _ • ı · J .. .. ıla beyanat yapılmadan önce ra Majeste refaka.tıt1 elet e 
mız olmalıdır." '""'•'Z- apon goruş- :arın, yahut öbiir giln l\foskova_ ile beraber İzmire a" ıP 

Uaşvokll Dr. Refik S·ıydam ~ ·lald Fransız ve İngiliz bilyUk lerdir. "ete J 

melerl.ndc • htı·r.a"' f el"ileri'-·le Molotof arasında ye- Kral Korfu~a hare r al~şam üstii cl<spreso bağlanan " " ' ) / 
hususi vagonla i\ nk:ırnya <.liin- ui bir mülAkat vukubulacaktır. lzmir, 29 (Hususi haf~ 

1 t 
Karol sabaha karşı .... " 

mü~llir.. . . . . Çlı.{ 1 lng-iliz diplomatik mahf111erl, )'otıv1' 
h.endısrnı ~chnınız<.lc bulu- Uaı;wckilin askeri müzakerele- Korfoya gidecek, 

k . ı ı ı J t I ima mülaki olacaktıf· u nan \·e ·ıı er ve mc >US ar, s an- Londra, 29 (A . .A.) _ öğrenil- rin bnşladığmı bildirecek '\"azi- ~ t.,.. 
hul Vali ve Belediye ltcisi Dr. aı·g-ı'ııe go··r d.. T k d J 1 vcttr olaca~mı ,.c umumi ~err·c· Ankara Devlet ,. 

_ • • • .. • 1 e, un o ·yo a apon.

1 

· "' _ 1,. 
~ırdar, cmnı~·et dırcktMıı 8~cl- 1 ıarın Tiycnçindeki İngiliz imti _ \·Nlrn dı~arı çıkmamakla hera- :.~rulac~ t) 
rı Aka. tstaııbul kumandanı Crc· yazlı mrntakasmda Çin dolarının hc>r siyasi görUşmelerin nnticesl Ankara, 29 cHı.ıks~1'~ 
ncral Halis Bıyıklay, Merkc>z- tedavül etmemesi suretindeki ta- hakkında da maliımat vcrehllc- Şehrimizde kurulaca p1İ". 
\uıuand~m Albay.?enı_aı ~·o lrn-lıebleri üzerine iki memleket ara - cc~ini zannPdiyorlar. yük devlet matbaası ,ıs 
:\halık hır halk kutlesı ugıırla- sında yapılmakta olan müı.ake _ Aynı mahfiller bu hususta projelerinin haZır~tçel'ifıe 
'Uıştır. Mulıtercm hlikıiın<'t ı'f' İ· 1 relcrdc bir noktai n:ızar ihtilafı fazla ncşı-iyatın mü;ı;akerelerin Ba§vekalet 1939 bu ftıJf· 
-;i, halkın tczahiiratilc lieı rşılan-j zuhur etmiştir. "nıl·klı;ine zarar Ycrcr.eği ka- miktar tahsisat ko~J1'1\Jrsıı. ıt 
mı, ve şehrlmtzdf'n ııyı·ılırl\<'nl Müzakerat celse~i, tatil ve pa. nıuıtini nıuharazn etmektedir- na için mi.inasip bır 8 

-;iddetle alkışlanmıştır. 1.zartesiye lehir edilmiştir. '.ıer. ' maktadır. 



lstanbul Levazım Amirliğinden verilen : Harici Askeri Kıtaatı ilanlar. 
~ . 

, ~ lranıp fınm kapalJ zarf uaullle eksiltmeye ko. I Elhığ merkezı için 720,000 kilo un aatm alınacaktır. Tah. 
"rtJa eluı' bedeli l~,000 lira ilk teminatı 1125 liradır. m1n edilen bedeli 79,200 liradır. Şartnamesi Elbıidaki aakert 81.

._... a1aı iltnıat 168 939 çarpmba gilnll saat 15 de tmalma komisyonunda görülebilir. Eksiltme ~39 cumarte. 
a kom.iayonunda yapılacaktır. Şartnamesi her si gUnU saat 10 da kapalı zarfla olacaktır. llk teminat mıktarı 

haııı f~ebflir. isteklilerin kanunun 2, 3 cü mad. 5940 liradır. Teklif mektuplan 5-8-939 Cumartesi giinil saat 
.... lin~sa.ıkle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplan. dokuza kadar Elıizığda satınalma komi.9yonu reisliğine verilmiı 
~ en geç bir saat evveline kadar makbuz muka. olacaktır. 

na \'enneleri. (53) (4625) Malatya birliği için 600,000 kilo un 1atın alınacaktır. Tah. 
' ••• min edilen bedeli 72,000 liradır. Şartnamesi Elizıfdakl askeri ea. 

llrf ~lile 3 adet taslama teqihr satın alınacaktır. tmal;.ıa komisyonunda görülebilecektir. Eksiltme 5-8-939 Cu. 
._.~eli 36,000 lira ilk teminatı 2700 liradır. Kapalı pıa~i glinil aaat 10,30 da kapalı zarf usulile olacaktır. Muvak. ko.:: 17~39 perşembe gUnU saat 15 de vekllet kat teminat 5400 liradır. Teklif mektupları 5-8-939 Cumartesi 
'Yonurıda yapılacaktır. Şartnamesi 180 kunışa gilnU saat 9.:.lO :ı :,11 .::ır ElAğızdaki askeri aatmalma komisyonu. 
h&ıı ncian alınabilir. isteklilerin kanunun 2, 3 cU mad. na venlmiş olu::::: t r. 
--~ \'eaaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektupla.. Hozat birlıi;lcri ıçın 1,350,000 kilo odun satm alınacaktır. 

llllliab·den en geç bir saat evveline kadar komisyona Tahmin edilen bedeli 17,550 liradır. Şartnamesi Elbıgdakf u • 
ılinde verilmesi. (52) (4626) kerl satınalma Komisyonunda görUlebflecektir. Eksiltme 5-8-

.._ lllıbives· . . * * * 939 Cumartesi gUnU saat 9.30 da kapalı zarfla olacaktır. Mu. 
:'"' ek ., 1 ıçın 28 kalem sıhhi malzeme almacakttr. Ka. vakkat teminat 1316 lira 25 kuruştur. Teklif mektuplan 5-8-
~ik liltnıesi 4-8-939 cuma gUnü aaat ::5 de Topha. 939 Cumartesi günü saat 8,30 za kadar Eliz.ığdald askeri satınal. 
ltQoa ıı:Unalma Ko. da yapılacakbr. Hepsinin tahmin be. ma komisyonu reisliğine verilmiş olacaktır. (136) (5224) 
\ CGrQı ilk: teminatı 1050 lira 22 kuruştur. Şart.namesi ••• 

· l)rı Ur. İsU:klilerin kanuni vesika&arile beraber her ka. Ankara garnizon birlik ve mtieueleleri ihtiyacı için 5100 ton 
bir aYn fıat vermek ıuretile teklif nıektıp·•lannı ihal< buğday öğütmesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 

laat evvel Ko. na vermeleri. (85) (53tJ3) bedeli 76,500 lira olup muvakkat teminatı 5,075 liradır. Eksilt. 

Adet 
* * * mesi 11--8-939 cuma gllnU saat 16 dadır. Eksiltmeye girecek

200 llrlı tencere 
ftOO " BU kovası 
300 .. aut kabı 

100() u.:ı •• ,. Ç&3uaahk 
ıooo .. oturaıı 
noo " ,. Btlnneli 
ftOO ,, ördek 

' la 50o cam ördek 
~'8taaeıert için yukarıda yazılı ı.~kiz kalem sırlı mal. 

to. CUIDa gUnU saat 14,30 da Tophanede amirlik sa. 
f325 

11
d& _açık ebiltme ile almftc::.ktır. Hepeinin tahmin 
ra ilk teminatı 339 lira 37 kuruştur. Şartname ve 

beıı ... ~o. da görlllUr. İsteklilerin kanunt vesikalarile be. 
-tte Ko. na gemeeri. (90) (5394) 

teo • *** 
!'ıttı'4et. trampet almacaktır. Açık etailtmesl 4 8-939 S.::t 14 de Tophanede lstanbul levazım Amirliği sahn

L ... 8'12 llU!\da yapılacaktır. Tahmin bedeli 4960 lira ilk 
~~liradır. Şartname ve 'lümunesi komisyonda görü. 
~ ıı kanuni vesikalarlle beraber belli saatte komisyo. 

(87) (5395) 

••• 
Miktan Tahmin bedeli tık temL'tat !hale gOn ve 

Kilo Lira kurut Ura kurut saati 
e h;ı '81.ms 42,301 20 3172 159 4.8.939 15,30 s ..... ~.200 ~llOiO 00 ~5 "bö • ?.~~39 16 
~ ~~ kttaatın ihtiyacı için )'Ubtlda 1Ü1lJ 'ild bJem 

~,,....l't ..... ~ bpa1ı zarf uaulile eksiltmeye konulmuttur. Talibin 
~nı.ba ve cuma günleri komisyona müracaatla 

S •·--_görebilirler. 2490 1ayılı kanunun hükümlerine 
...._~_mdan komisyona ibraz edilmesi mecburi bulunan 
,, ~ bulundurmalan limmdır. Talibin t.eklİf mek. 
~ ll&atinden bir saat evveline kadar komisyona ver. 
~ .... : lhaıe JsWıiyede askeri atın alma komisyonunda 

'"'· (157) (5.192) 
~ . . . 
"'-laııeeı~ tahmin edilen fiatı 30 lira olan iti bin adet 
latan Ça.ntaaı 2 8 939 Ça.rp.mba günU saat 11 de kapa. 

· &lmacaktır. tık teminat •~ lira olup, prtnamesi 
4ııkarada M. M. Veklleti Satmalma Komisyonun. 

~- r. Ekalltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 
~uıı 2, 3 cU maddelerinde yazılı belgeler ile bu gibi if. 

tQccatda.n olduklarma dair veaikalarile birlikt.e tek. 
~ ekpltme saatinden behemehal bir Mat evveline 
(10o) M. M. Veklletl Satmalma komisyonuna ver. 

(5142) 

lerin eksiltme günU 2490 sayılı kanunun 2. a cU maddelerinde iL 
tenilen belgelerile birlikte ihale gUn ve saatinden en geç bir saat 
evveline kadar teminat ve teklif mektuplannı Ankarada levazım 
imirliji satınalma komisyonuna vermeleri. (172) (51558~ 

* *. Ankara pnWıonunun hayvanatı için 690,000 kilo yulaf ka. . 
palı zarfla eksiltmeye konulmuttur. Tahmin bedeli 43,125 lira o. 
lup ilk teminatı 32'3 lira 38 kuruttur. Ekalltmesf 11-8---939 cu. 
ma günü saat 11 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı k&. 
nunun 2; 3 cü maddelerinde istenilen belgeleri ile birlikte ihale 
gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar teminat ve tek. 
lif mektuplarını Ankarada Lv. amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. Ve prtnamesini görmek isteyenlerin her gUn öğle. 
den sonra müracaatları. (169) (5508) 

••• 
Ankara garnizonu hayvanat ihtiyacı için 1,121,000 kilo ar. 

pa veya yulaf kapalı zarfla eksiltmeye aonulmuttur. Eksiltmesi 
11-8-939 cuma gUnü saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cil maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gUn. ve saatinden en geç bir saat evveline kadar te.. 
minat ve teklif mektuplarmı Ankarada Lv. &mirliği satın alma 
koml8yonuna vermeleri ve prtnaıpeyi görmek isteyenlerin her 
gUn 6fleden sonra Ankarada koınisyona mUracaatlan. Yulaf tah. 
mini bedeli 70,062 lira 50 kuruştur. nk teminat 4780 lira 25 ku. 
ruı arpa tahmini bedeli 53,247 lira 50 kuruı, ilk teminatı 3912 
lira 78 kuruştur. (168) (5509) 

• • • 
Mmlton sanaı- •• .1U,1illb kilo ~ ua ~ 

zarfla eksiltmeye konulmuttur. Tahmhı bedeli 32. 760 lira ilk te. 
minatı 2457 liradır. Eksiltme 15-8-939 salı gUntı saat 15 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 1ayılı kanunun 2, 3 cU maddelertnde 
istenilen belgelerle birlikte ihale gUn ve saatinden en geç bir sa
at evviline kadar teminat mektuplarını Merzifonda aaker! 1atm. 
alma komisyonuna vermeleri prtname parasızdır. Görmek iste4 
,enler her gUn Kerzif onda askeri 1atmalm& komisyonundan ala. 
bilir veya görebilirler. (174) (5558) 

• • • 
8800 ton buğday öğütillmeeinin ihalesi kapalı urfla 14-8-

939 Pazartesi gUnU saat 15 de yapılacaktır. Buğdayın beher kilo. 
aunun öğütme muhammen bedeli bir kurut altmıı eantlmcllr. Ku. 
vakkat teminatı t290 liradır. Buğday öğlltme prtnamesi fstan.. 
bul, Ankara, İzmir, Eskitehir, Konya, Manisa, Akfehir, askeri 
aatmaJma komisyoı:ala;ma gönderilmiltir. Mezktlr prtnameden 
istiyenler 152 kUl'UI mukabilinde Afyonda askeri satmlma ko. 
misyonundan alabilirler. Buğdaym öğütme iti baklanda maltl. 
mat edinmek •teyenler her ğUn ve isteklilerin de teklif mektup. 

ı t - V AJUT 30 TEMMUZ JAU 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonunda• : 

A - .Merkezimizle mülhakat için 25 ton çubuk kWdlrt alına
caktır. Kükürtün beher kilosunun tahmin bedeli (15,5 kuruştan) 
umumunun tutarı (3875) liradır. 

B - Şartnameler merkezimiz levazmımdan parasız alınır. 
C - Eksiltme 15-Ağustos-939 salı günU saat 14 de Ga

lata Karamustafapaşa sokağında mezk(ır merkez satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme açık olacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası 280 lira 63 kW'Uflur • 
F - Eksiltmeye gireceklerin 1939 senesi ticaret odası vesi. 

kalarmı göstermeleri şarttır. (5735) 

1939 ResimliHaf ta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftahk gazetesidir 
larmı kanunun tarüatı dahilinde ihaleden bir saat evvel Af yon. 
da Kor satm alma komisyonuna vermeleri. (171) (5559) 

* • * 
Amasya alaymm Çorçurom garnizonunda elektrik tesisatı tat 

Lv. Amirliğinde mevcut şartnamesi mucibince bir adet motör açık 
eksiltme ile satm alınacaktır. Muhammen bedeli 2500 liradır. llk 
teminatı 187 lira 50 kuruştur. Eksiltmesi 15-8-939 günü saat 
15 de Amasyada alay garniwnunda yapılacaktll'. İsteklilerin mez. 
kur günde Ko. na müracaat etmeleri. (5727) ... 

25-7-939 da Pınarhisar, B&baeeki ve Vize alaylarının kuru 
otlarınm eksiltmesine talip çıkmadığından t ~-939 cuma günü 
saat 15,30 da Babaeski 16 da Vize, 16 da Pmarhiaa.r piyade alay· 
la.mım kuru ot eksiltmelerinin yapılacağı. (5729) 

••• 
Çemişkezek birliği için 156000 kilo un satın almacaktır. Tah. 

min edilen bedeli 20280 liradır. Şartnamesi Elizıkta.ki askeri sa
tmalma komiayonunda puarteei, çarpmba ve cuma gUnleri öğ
leden sonra göriilebflecektir. IÇksiltme 16-8-939 çarpmba günü 
saat 10 da kapalı zarfla almacaktır. nk teminatı 1521 liradır. 
Teklif mektuplan 16-8---009 çarpmba gUnll aaat 9 za kadar 
Elizığda satmalma 'Ko. Ra. ne verilmiı olacaktır. (5728) 

••• 
Ankara ganıimnundalrl birlik ve mtıeueeeıer hayvanatı için 

kapalı zarfla aşağıda yazıldığı üzere 1515 ton kuru ot sa.tın alı
nacaktır. Miktarları tahmin bedelleri ve ilk teminatıan aşağıda 
yazılı ve hizalarmda gösterilen yerlere teslim p.rtile her birisi 
için ayn ayn teklif mektubu verilebilecefi gibi heyeti umumiyesi 
için de mektup verilebilir. Tahmin edilen bedeli 71,962 lira 50 ku
ruş olup ilk t.eminatı 4848 liradır. Evsaf ve şartnamesi Ankara 
ve İstanbul Levazım imirlikleri ve F.skieehir or Satmalma komis· 
yonlarmdan 360 kuruş mukabilinde. alınabilir. İhale gOnU 17-
8-939 pel"§embe günü saat 15 tedir. Eksiltmeye gireceklerin ek. 
siltme günü 2490 sayılı kammun2, 3 cü maddelerinde yazılı bel
~ tMJeo ... .,. ••tlada •.., ...-.... ewaliue 
kadar teminat ve teklif meJd:uplarmı Anbrada Le9Ullll lmhiiği 
eatmaJ:m& komiayonun& vermeleri. (196) (5731) 
TeaUm mahalli M'ikdan Flatı tık teminatı Tutan 

Kilo Ku. Sa. Ura Ku. Ura Ku. 
150,000 t 75 5M 38 7,125 
522,000 4 75 1,859 63 24, 795 
420,000 4 75 1,496 25 19,950 

423,000 t 75 l,li06 SM 20,092, 50 
• •• 

Merzifon garnizonu için 427,000 kilo kuru ot kapalı zarfla 
ekalltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 19,215 lira ilkte. 
minatı 1441 lira 12 kuruştur. Eksiltmesi 14 8-939 Pazarte8i 
gilntl saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cU maddelerinde istenilen belgelerUe birlikte ihale gQn ve u. 
atinten en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektup. 
larmı Merzifon satmalma komisyonuna vermeleri kunı ota ait 
prtname garnir.on satmalma komisyonundan alınabilir. Veya • 
but görUlebilir. Şartnameler parasu.dır. (173) (5557) 

dafaa siperleri kurulacak olan birinci 
mildaf aa hattı idi. 

- Sakın Smerdiyakov bu iti yapmıı 
olmuuı? 

bin bet yüzünün hesabmı bulabilmit· 
tik. 

Qramazof Kardeşler 
Vazan: Dostoyev~ki 

-- -S' ç..INM •••• !leba c.a•• - '!49 
St 'ttı dıfı llrada hikimlere uydu- müdafaayı bırakmadıklan zamanlar du
~ ~ iı ~u bin bet ~ rublelik yanz. ÇUnkü bu hanı!derde adama in
ltıııı:_ ~~kaynacı da itte budur. aanlıktan ümidi kestiren hayvani bir 
~ O. ~ karıı, Makroi le para sak- bal vardır. Suçlu kıskıvrak yakalanın· 
..... ~ ldt •et htkim efendiler, kartı· ca, hakimlere oyucu ıözlerle bakar. 
S ~~n .k~~inde ızdat uçurum· Nereden hücuma uğrayacatını kestir· 

L tirdiiını hatırlamanızı dile· mele çalıpr. Bu hücumu nuıl siperli· 
~ ""9't h yeceiini tasarlar. Kafuının içime bin 
\ ~Ptıiıınız araftırmalar bop plin birden kurulur. Fakat atzından 
Ilı, ~llıı~ be~ki bili ora.dadır. Belki bir tek kelime kaçırmu. Suauıu. ken· 
' lC.r elindedir. Muhakkak olan di sözleriyle kendini el~ vermekten 
~'lcıt.u. ~of. aevcw.lnin yaıuna korktutundan ötürüdür. 
'~ )' bir halde yü.ıandı. Bu cinayette de it böyle oldu. tık 

t 1eı::;ordu. Dimitri de kendini karfllaıtıtımq dakikanm aenemliii i· 
ısı.; eri duymayarak Jcaıdar çinde, Dimitri: 'bir te Ctçıniıtı. Bu halde oldufu - Kant Kan 1 

iste . "-P hazırlamaya vakit bula- Demit sonra: 
liılıd· - Batım& ıelenleri hak etmiıtim t 

~ ı. 1• huaurunuada durarak, Sözlerini ilive etmiıti. Fakat birden· 
· it~ 1irı edeceiiniz Akıbeti bek· bire kendini topladı. Henüz ne aöyliye

~~ıc;~i de~~le~, mealelimizin cejini, nuf1 bir yol tutacainu kestire
~~ k hidiaeler içinde, hazan memitti. Sadece: 
'..._ ~~rku duyduğumuz olmuı- - Babamın ölümünde benim hiç bir 
'dı )'u en çok, kurtulmak im- ıuçum yok ı 

iı deaıierde bile clnilerin Dedi. Bu, arkuında daha bafka mü· 

Bizim bir fCY sormamıza vakit bırak· 
madan, kendiıi: 

- Ben, ihtiyar Grigorinin ölümün· 
den meaulüm. O zavallının kanını ben 
döktüm. Fakat babamı kim öldürdü? .. 
OrıiJa benden bafka kimle yoktu. Kim 
öldürdü öyle iae babamı? .. 

Görüyorsunuz, ya... Oraya kadar sırf 
bunları ona sormak için ıiden bizlere, 
daha çabuk davranarak, o, soruyordu. 

- Orada benden batka kimse yok· 
tul 

Cümleıinc dikkat iıterirr. Suçlu bu· 
nu acele ile söylcmiıti. Bunda Kara· 
mazof ruhuna uyıun bir aabıraulık ve 
saffet vardır. 

- Katil ben değilim, yolunuzu ıııı· 
rarak ııııl ıuçluyu eUen kaçırmayınız. 

Demek istiyor aibiy.di. 
- Evet öldürmek iıtemittim. 
ttirafında bulunduktan sonra, he· 

men: 
- Fakat maıumum. Ben öldürme· 

dim. 
Diyordu. 
Bu da hesaplı bir müdsfaa plinı ica

bıdır. ''Evet öldürmek istedim!,. itirafı, 
kendisinin ne kadar samimi ve açık yü· 
rekti bir adam oldutuna bizi inandır· 
mak için bir tuzaktı. Fakat katiller, 
böyle zamanlarda hiç nkla gelmiyecek 
derecede aaHet ve sadelik de ıösterir· 

ler. Netekim biz, ıuçluya: 

Deyince, umdufumw: netice çıktı. 
Dimitri Karamuof, Uhnindeki pliııın 
kqfedildijine kızıp köpUrdil. Çünkti o, 
bunu zamanında kullanmak üzere için· 
de saklıyordu. Kızğınhlı ara11nda, ted
biri unutarak: 

- Smerdiyakov kan dökemiyecek bir 
zavalhdttJ 

Diye direndi. 
Ama sakın inanıp aldanmayınız. Ev

de bir bqlca adam bulunmadığı için su· 
çu en sonunda yine Smerdiyakova ata· 
caktır. Yalnız timditik henm 11ruı ıcl
memiıtir. Bu aiWu, 4aha sonra kull.ı· 

nacak. Ertesi ıün, belki daha eonra: 
- Biliyonunuz, ki Smerdiyakovu it· 

ham ediıinize ilk itiraz eden bendim. 
Fakat timdi cje aizin fikrinize ıeliy.'.>· 
rum. Hakikaten bu iti ondan baıka ya· 
pıcak kimse yoktur. 

Diyecekti. 
lttintakta bize kartı ıırip bir tavır 

taıanmııtı. K~lı bile oluyordu. Gri· 
gorinin phitlik ettiiini ve aöylediii 
§eylerin ehemmiyetini bilmiyor, onu ol
müt aan:yordu. 

tıte ou inanıt içinde akıl almaz ifa. 
deler ve"rmiıti. Guya, babasını pence:e· 
den bakarken ıörmüı ve kılına h.ıta 
getirmeden çekilip gitmit··· Uıtünü ;t· 

ramak için· kendisin~ 10yu,muını tek· 
lif ettik. önce buna kızıp köpürdü; fa 
kat razı oldu, Uç bin rubleden ancak 

Keıe muah itte bu hiddet içiıde 
doğdu sanıyorum. Bu maaa1a inanma· 
nm pçlüiüntt kendisi bildiiinden bu· 
nu yutturacak bir sürü ıey daha uydur
mak corunda kalıyordu. Bu zamanlarda 
müıtantiklerin ıuçluya kendini topla
yacak .zaman ve fırsat vermemeleri ıe· 
rektir. Ancak bu ıuretle oıılarm içlerin 
de aakladıkları asıl fikirlerini, cizli 
plinlarını anlamak kabil olur. Bir d."'li· 
yi zorla aöyletmeie hakkımız yoktur. 
Biz, bu iti zorla değil, zeki ve tedbirle 
yaparız. Suçlunun bilmedifi, hiç bek· 
lemcdiği, ummadığı bir delili, bir phı· 
di, bir vesikayı anaızın çıkarmak, itte 
bu tedbirlerdendir. Dimitriye karp ıdz 
elimizde böyle bir k~z vardı. Kapıyı ., 
çık gördüiünil aöyliyen upk Griıori 
nin ifadesi, katil bu kapıdan çıkmııtı. 

Bunu kendisine söyledik. Hepsini u 
nutmuı~u. Birdenbire yerinden fırlt,; 

ve: 
- Odur, odur, katil Smerdiyakovda· 

başkası delildir öyle ise l 
Diye bağırdı. 
Halbuki söylediği Jeyin imkanaızlı; 

nı kendisi herkesten iyi biliyordu. Çü:ı 
kü Sme~diyakov, ancak Grigoriyi y"r 
serdikten ıonra, bu iti yapabilirdi. l 

zaman ise, cinayet ı:aten i!ltnmit elu: 
nuyordu. Fakat Grigorinin yarıtanm:
dan evvel kapıyı açık hulduğunu öğr. 

(Lillfr.n S<t!Jf4!Jı çcı>iri"~ l 
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Yozgat Vali liğinden: 
1-939 bütçesine mevzu tahsisat dahilinde yapılacak (17564) 

lira 63 kuruş ke,']if tutarlı Boğazlıyan ilk okulu inşaatmm ikinci 
J'ıı.>mı kapalı zarf usulile ve bir ay müddetle eksiltmeye çıkarıl. 
mıştır: 

2 - Bu işe ait şartname ve evkark Qunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelename projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi, 
F - Keşif hulasası tahlili fiat cetveli, 
G - Proje, 

3 - Istekliler bu evrakları vilayet daimi encümeninde her 
gün gürebilirlcr .. Ve müracaat ederek bedelsiz isteyebilirler. 

·1 - Eksiltme 10-S-939 pcrşelT'be günü saat on dörtte vL 
ayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin % 7,5 hesabile 
1317 lira 35 kuruş muvakkat teminatını vermeleri ve nafia mü. 
dürlüğünc müracaat etmek suretile bu işe mahsus müteahhitlik 
vesikalarını istihsal ve ibraz etmeleri meşruttur. 

6 - Teklif mektupları ihale saatinden bir ı:aat evveline ka_ 
dar Encümene getirilerek eksiltme komisyona reisliğine veril. 
mesi ffızımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (5258) 

Yüksek 
Mektebi 

Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden 

Mektebimize 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü şeraiti: 

1 - Mektebin tahsi: müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzere 
6 ~enedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan 
\'e makinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmektedir. 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yeyimi ve sair husu
satı mektep tarafından temin edilir. 

2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına 
talebe alınacaktır. 

A - Lise sınıfma alınacak talebelerin orta mektebi bitirmiş 
ve yaşları on beşten küçük 19 ldanbüyük olmamaları şarttır. 

B - Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu olma
larr lazımdır. 

3 - Yazılmak için pazartesi, çarşamba ve cuma günleri mek
tebe müracaat etmelidir. 

4 - İsteklilerin mektep mü'dürlüğıüne karşı yazacakları isti-
dalarına aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı. 

B -Aşı kağıdı. 

C - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi ve yahut 
bunların musaddak suretleri. 

D - Polisçe tasdik edilmiş iyi hal kağıdı. 

B - Velilerinin izahlı aldresleri, ve tatbik imzalan. 
F - Altı adet kartonsuz fotoğraflan (9 x 6 e~adında). 

5 - Yazılma işi 26 Ağustos 939 cumartesi gününe kadardır. Ka. 

yıt olanların 28 Ağustos 939 pazartesi günü sıhhl muayeneleri 
iSin sabah saat 8 de mektepte bulunmaları lazımdır. 

6 - Fazla tafsilat için Ortaköyde mektep müdürlüğüne 

müracaat olunmalıdır. 

doğru atılacak 

Buruşuklar 
inle e1ilebilir. 
Viyana Ünivcrsite5inden bir Profuör
Biocel - Tabir ettikleri Gençliain ea· 
l.İp bir unsurunu kcşfetmi~tir . Bu 
cevher halihazırda peııbe renkteki To· 
kalon Kremi terkibinde mevcuttur. 
Cildin bu yeırioe unsurunu ak~amları 

yatmudan evvel tatbik edini:ı: 
si:ı: UJUTken, o ; cildinizi 

be.ler ve ırenç!eştirir . 

Semeresi 
gayet emin ve 
memnuniyet bah~ır. 
40 yaşlarında görünebilirler. Yaşın 
izlerini gidirerek bir Genç kızım gü
zel cildini ikame eder. Cildin unsuru 
olan Tokalon kreminin ıemeresi şa· 
yanı hayrettir. Memnun kalmayanlar 
paruını ıreri alabilirler. 

• 
1 

• 
M 
E: 
v 
o 
u 
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Pey parası 
Lira K. 

Istanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara mat
bu mektebe duhul bilgisinden gönderilir. Müracaat için posta pu
lu gönderilmesi lazımdır. (5272) 

•
1 

-B·A- K•E•R-1\
1 lağaıalarının ., 

sattığı kostüm \'C pardesüler. 
emsalsiz bir biçimdir. 1 

Sağlam 

Kıymeti 

Lira K. 
92 8!) 6 97 Eğrikqpı Avcıbey mahall.esi !vazcfendi cad

desi eski 17 ~o.lı 7a,45 metre murabbamda 
ilan .; 

Sık 
bir kıt'a arsanın tamamı. Balı kes i r Memleket Hastanesi Baş 

Tabi p l iğinden : 
1 - On beş gün müddetle açık eksiltmeye konulup yapılan 

tenzilat haddi iayıkmda görülmeyen 3580lira10 kuruş bedelli iken 
bu kere 3 kalemi tenzil edilerek 3550 lira 10 kuruş bedelli mem
leket hastanesi edviye pansuman malzemesinin eksiltmesi on gün 

Ucuz 
Halihazırda piyasamızın eı 

110 26 28 D7 Tahtakale Rüstempaşa mahallesi Balkapa -
nı han derunun.da üc;üncü katta 23 ve 30 
No. lı iki o<lanın tamamı. 

/;sküdar ikinci Sulh Ild 
kimliyinılcn: ,

1 Beylerbeyinde Çenı;ıclk0 ;~ 
lııışı 50 numarada mukiıtl ~~ 
Emine l'ys:ıllur nezdinde rıırıO 
çi'tk ~lcliııin ana Ye bab:ı.1~1e 
f:ıt elmiş olmaları h::ıscb•) 111ıt' 
da ismi y:ızılı Emine UY59

1, 
si l:ıyiııiııc 27 - 7 - 939 oıd 

. 
müddetle temdit edilmiştir. 

zengin çc~itleri, her yerden u 
cuı fiyat ve müsait şarfüı~! 

c:atılmaktadrr. 

01 41 7 00 Topkapı Mustafac::l\'UŞ namıdiğer Bcyazıda

ğa mahallesi Kalburcucamii sokağında eski 
10 No. lı bir oda ve bir sofadan ibaret evin 
tamamı. 

2 - füalc 3 Ağustos 939 tarihine rastlryan perşembe güni.i 
saat 15 de \'ilayet makamında müteşekkil encümeni daimi huzu. 
runda yapılacaktır. 

SAIIIB1 : ASIM US 

Umum nc-:riyatı idnre eden : 

313 68 23 53 Divanyolu Mollafcnari mahallesi Vczirhan 
ikinci katta 4. No. h odanın t.amanıı. 

Yukarda yazılı emlak satılmak Ü7..cre l 5 gün müddetle arttır
maya çıkarılmıştır. İhalesi 2-S-9:J9 çarşamba günü saat 15 tc 
icra edilcccğinclen taliplerin Çemberlitaşta Vakıflar Baı:;müdür _ 

·~ ııı:ılıkcmccc k:ır;ır Yrrilnıı,19,,~ 
tl:ııı lııı hımısla ilir:ızı ol:t 11ıfo5' 

1 

un ı.ıiiıı rnrfında !130110.i -r~' 
ııı:ı:ı ı siyle ıııahk~meyc rııU (~ ü - İsteklilerin yukarda yaztlr gün ve saatte muvakkat te

minatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplarile 
vilayet daimi encümenine müracaatları lüzumu ilan olunur. (5732) 

IIAJUU '.l'AHll\: US 
fl:ısıl<lı~ı yer: V AKIT l\l:ıllı:ı:ısı 

-
nince, suçlu afalladr. Zeki ve dirayetli 
meslektaşım Nikola da bu dakikada 
suçlunun ağlayacak hale geldiğini far· 
ketmişti. 

İ§te Dimitrinin, meşhur kese masalı
nı uyduruşu, bu zamana rastlar. Muh
terem hakimler, bu masalı, böyle bir 
mevzu içinde ne derecede manasız te
lakki ettiğimi tabii takdir buyurursu
nuz. Lakin canilerin psjkolojileri böyle
dir. En s<ıçma şeylere bel bağlarlar. 

Hatta muazzam pliinlarma böyle latife
yle, §akaya benzer hikayecikler de ka
rıştırmaktan çekinmezler. 

~uçluya: 
- Kese yaptığınız kumaşı nereden 

aldınızdı? Kim dikti? 
Diye sorulunca: 
- Kendim diktim. 
Cevabmı veriyor. Fakat "ya kuma"şı 

nereden buldunuz? .. suali onu kız.dı~ı

yor. Çünkü bunu mühimsenmiyecek te
ferruattan bir şey saymaktaı:lır. Şaşıla

cak nokta şu, ki bu teiakkisinde sami
midir de .. 

- Belki eski gömleklerimden ibirin
den yırtmışımdır. 

Diyor. 
- Ala, diyoruz; y;urn eviniz ar;ınu·

kcn hu p;ırçanrn yırtıldığı gömlek de 
elbette ele geçer. 

Takdir buyurursunuz, ki bu arayış 
maznun un Jeh ine bir harekettir. Şayet 
dediği gibi böyle yırtık bir gömlek bu
:&ınsar;lr, ortaya onun doğru söylediği-

ne bir delil de çıkmış olacaktı. Fakat 
Dimitri bunun farkına varmadan. Si
nirli sinirli: 

- Kim bilir, dedi; belki de ev sahi
binin eski takyelerinden birini kullan
mışımdır. Şimdi pek hatırımda değil. 

- Nasıl takye? 
- Bayağı takye işte, ... Onun böyle 

bir sürü eski püskü şeyleri vardı. 
- Emin misiniz bundan? 
- Hayır, iyi bilmiyorum, unutmu-

şum! 

Karamazof bunu söyledikten sonra, 
tekrar kıııyor. İnsan nasıl bu mühim 
noktayı unutabilir? Bunların sorulma
sında kızacak ne vardı ki? .. 

Huzurunuzdaki adam, hiç bir şeyi u
mursamayan, en mühim şeyleri hatta 
hayatiyle oynandığını bildiği korkunç 
dakikalarda bile hatrrla~ak zahmetine 
katlanmayan garip bir tiptir. Ama aynı 
adam, mesela yolda rastladığı yeşil ia
tılı bir binayı, yahut bir haç üzerine 
konmuş bir alakargayı, bir saksağanı 
pekala aklınıda tutabilir. 

Keseyi dikerken, ev sahibinden sak
landığını bir ayak tıpırdısı duyunca, 
saklandığım söylüyordt;, Elinde iğne 
iplikli görünmek istemiyordu. IIcm bu 
manasız şeylerle sizi yot'mak neye ya
rar? Suçlu, iki aydanberi ilk söyle.diği 
stıçmaJara bir tek ehemmiyetli söz ih1· 

ve etmemiştir. "Bunlar hep şakadır, a· 
laytdrr. Siz, benim namusuma inanarak . 
bunlara hakikat göziylc bakın.,, diyor. 

lüğü 1\1ahlı1Iat kalemine müracaatları. (5288) 

Bütün bunlara delilsiz inanmak is
terdik. Böyle bir inanış hepimizi pek 
çok sevindirirdi. Biz, insan kanına su

samış çakallar değiliz. Bize maznunun 
lehine bir tek delil gösteriniz. Hemen 
kabul edeceğiz. Ama, bu deliller, ne 
kardeşinin dediği gibi : 

- Yüzür:den anlamıştım. 
Şeklinde. Yahut: ''Göğsüne vurma

yor, daha yukarıda işaret ediyordu. De· 
mek oraya keseyi dikmişmiş!,, gibi ol
lanık olmasın. Evet ciddi bir tek delil 
karşısında, biz, bizzat kcn::li ithamları

mızı geri almağı, davayı tazclemeğe 

hazırız. 

Fakat bu dakikada tereddüt edecek 
halde değiliz. Adalet huzurur.ı:la hiçbir 
tereddüde düşmeden onu suçlu buluyo
ruz. 

Bundan sonra nöbeti artan müddei
umumi, iddianemesine başlamak ıçın 

ıılokunaklr bir sesle, dökülen kanın ev
liit eliyle açılmış 0ir baba gövdesinden 
aktığını ballandıra ballandıra anlattı. 

Cinayetin hırsızlık kastiyle işlendiğini 

söylccli ve: 
"Katilin meşhur avukatı, dillere des

tan olan belağatiylc istediği kadar sizin 
sinirlerinizi sarsın. Unutmayınız, ki siz
ler, aclalct mevkiindc oturmuş insanlar
sınız. Yüksek ve kutsal vazifelcriniz 

Unutmayınız. ki vereceğiniz karar, Jtal
nız bu salonda kalmıyacak. Sizi bütün 
Rusya, b:.itün dünya dinliyor. Kararı
nızla, ya memleketimizin nizamı ve ge· 
leceği kuvvctl::nccek, yahut yıkılacak
tır. Trika,. nun doludizgin koştuğunu 
ve belki .de lıir uçuruma doğru koştu
ğunu hatırınızdan çıkarmayınız. 

Çoktanberi bir hayli Rus, kollarını 

knldırarak bu çılgın dört nallı 

Durdurmağa çaltsmaktadırlar. Eğer 

hala bazıları bu Troykanın önünden 
çekiliyorlarsa, bunu şairin sandığı gibi 
bir hürmet vesikası saymayınız. Bu, 
belki korkudan, belki de nefretten ötü
rüdür. Hele bu son nokta mutlaka ak
lınızda kalsm. Çekilmelerin.de belki de 
hayır vari:hr. Çünkü saf bağlayıp yalçın 
bir duvar da kurabilirlerdi. İmdat isti
yen sesler Avrupacla da işitilmeğe, ora
larda da akisler uyandırmağa başlamış
tır. Bir baba katili hakkında şefkatli 

davranmak hatasına .cJüşmeyiniz. Çünkü 
böyle bir hııta onların içinde kaynayan 
kini büsbütiin alevlenıJirecektir !., 

1 polit, kendini olanca hıziyle içine 
attığı bu nutku parlak bir muvaffaki
yetle bitirmişti. Salcmdan acele çıktı, 

fakat yandaki odaya girer girmez ken
dini kcybcderck bayıldı. Son sözlerini 
halk alkışlamamış, ama ağır ba§lı adam-

v::ır. Kanunun müdafileri olduğunuzu lar. onu taktliı- etmişlercli. Ya1nız ka·.lm-
düşiiniiniiz. Sevgili Rusyamızın, Rus a· 
ilesinin, bütün Rusluğun dayanaKı siz
siniz. Evet her şey size bel bağlamı§tır. 

!arın hofiuna gitmemişti. Ilem hitabet
te ki kuvveti, onlaıa da tı:sir ettiği hal
de, yine meşhur avukatın mliiafaasmı 

I liiwııııı kiıliğ olunur. 

- 1) 
bekliyorlar ve : ·ıl 

- Nerede ise söz ona "erı ~~ 
elbette nihai zafer onda kalacl 

Diyorlardı. . . peı' 
Bütün gözler Mityada ıdı . tÇ' 

iddianeme devam ettiği mü.ddecd' 
siz; çeneleri kilitli ve gözleri 1;vı 
lemisti. Zaman zaman başını 1' . · 
kulak kabartıyor ve hele ~ruiJe d 
bahsedilirken, blitün varlıgı 
kesiliyordu. 

Müddeiumumi, Rakitinin 11, 
hakkındaki mütaleas1nı söyler1'e 

rur b~r gülümseyişle : • 
11

,cif1 

- Ah Bernar ! Ah riyakar 

Diye söylenmişti. di~ 
ipolit, onu Makroi..de ensele ·ri''~ 

tc ait intibalarmı anlatırken. b~ "' 
re Mityanın yerinden fırlattla .,ıı• 

d
·-. }(aı 

şeyler bağırmak iste ıgı, ıe 
fret sonra vazgeçerek sadece ne 

!arını silktiği görüldü. ıııUd 
"Makroi., ıden bahsederken. esil' 

• . k d - r heri< umumının ta rn ıgı tavı • 
ki dine uğramıştı. Bir ~okları : ,d'1" 

- Kendini methe kalkışın ~ıt 
ğünmede ni!ii rahat etme.di.1 cC ,e· \ 

. 1 d NıhaY . 
Dıye fısıldasıyor ar ı. . dildir 

on beş, yirmi dakika tatıl e rİJ1 
halk arasında söylenen şeyle 
rın 1 not ettim: . zat ~ 

Eir kümede ki ağı: ba~lı bır 
rını ça tar::ık : . ıne 1 

ı:'ı . l' b' .. 1aıana - ""ıcınmıyet l ır 1"' r}, 
(Dcvmnı -va 


