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işaretler ---

Kızılay kurumu 
Cumhuriyet devrinde 

Çapa kız muallim mektebi bu INevyork sergisindeki pavyonu- Beşmiı~:nb!\~~~ yardım-
n.!: ~~~~;! T1:'di!:ü~:.:; sene 108 mezun verdi muzun mUV8ffak1yef 1· nu~:ı:aTnc~e;1i::~~~~ ;:~~!~~~~ 

Yine Oniversite 
meselesi 

alınacak talebe mikdan tahdit tile, her sene olduğu gibi, bu sene 

d·ı 
1 

• b Du·· n k u·· .. k de yapılan Kızılay haftasına l:iün-
e l eceımnş, unun da sebebi •• 1 T . k musamere pe guze r"caret Veka"' letı·ne sergı· heye.. den itibaren bütün Türkiyede baş-
i.)lDtımn afi gelmeyM imi•! ı -:r -:r annuştır. Vitrinler!deki Kızılay 

Ben bu haberin tamamen kö- Ve hoş geçfj finden nasıl ld temsilleri, afişler, her tarafa ası-
tü bir fabril<asyondan baıka bir rapor ge i lan Kızılay bayrakları ve sair te. 
şey olmadığını alakadar ma • 70 inci senesini idrak eden Ça- rı:ıet Sinoplu, Aliye Yozgan, Ha-ı Ticaret Vekaletinden: zahürlerle de insanlık ve şefkat 
kar.ılardan önce tekzip edebili- pa ~ız ~~allim Mektebi, her yıl sıbe Alpaylaıgil, Niyazi Balkan, N lasa daha takip edecektir. duygularının sembolü halinde bu-

oldu bi b d ı k b" evyork Dünya Sergisine me- Birinci kısım hakkında heye _ 
rim. Çünkü, maarif politika • gu gı • u sene e par a ır Sabahat Taşan, Nihal Akün, Ni- mur heyetimizin ilk mufassal ra. lunan bu cemiyetimizin haftası 
mız:h bilhassa üniversiteye ve- programla 939 mezunlarını verdi. met İlter, Ulviye Telin, Nezihe timiz reisi Vedat N. Tör, rapo • her tarafta kuvvetle hissolunmak-poru alınmıştır. Rapor pavyonla· runda hulasaten şöyle demekte. 
rilen yer çok ehemmiyetlidir. Bu Müsamere, hakikaten pek zen. Cebe, Hadiye Kocuk, Muazzez b tadır. nmız ve unların açılışı hakkında dir: 
ehc:nmiyet yalnız bir üniversi- gindi. Kırk elli kızdan mürekkep Sarıkaya, Nimet Enginsoy, Safiye malumat vermekte, bir aylık faa- Kızılay genel merkezi, yurddaş 
te s:ıhibi olmak değil' , un·· ı'ver·ı·- bir koro_,_ İstik_ ıaı marşını dört ses Akar, Mevhibe Şeren, Mebrüke ı· t" . "Nevyork sergisindeki pavyon. lanmızm ve bütün diinyanın •ev • ., ıye ın netıcelerini ;;östermekte, D 

tenin hayat telakkisini, ve üni- olarak soyledıkten sonra, henüz öztürk, Kadriye Gürer, Zehra Amerikan matbuatının hakkımız. !arı.mızın zamanında yetişemiye- gisini kazanmış olan cemiyetin fa-
versil:enin fiili kudretini memle- orta kısımda bulunan Ahzer, pü- Köktay. daki neşriyatının asıllarını ihtiva cekleri hakkında memleketimiz. aliyetine ait, açık bir hesap ver
.ette hakim kılmaktır. rüzsüz sesiyle bir iki şarkı söyle- Yaşar Nezihe Çulpan, Bedia etmekte ve sergi münasebetile ge· de son zamanlara kadar şiddet mek için cumhuriyetimizin kurul. 

di. Sonra Şehir Tiyatrosunun se. Sıral, Hikmet, Behiye Gökmen. · "k ve ısrarla izhar olunan endişenin duğu 29 ilkteşrin 1923 ten 30 Ni· 
Terkiye gı'bi tarihi mukadde- vimli artı"stlerı"nden Ferih'ı"n 

0
··g-- nış mı yasta ve sistematik bir şe- tahakkuk etmcdig-i, bilakı"s bı"zım· • Rana Kesedar, Melahat Erkmen, kilde 1 ·ır san 1939 akşamına kadar sulh dev 

ratının kendisini birtakım se • rendiği Zeybek ve Kandere oyun- Safiye, Muzaffer İlsan, Fahrünni. yapı an mı ı propagandamı. umumi açılış günü olan 30 Ni. resind~ yangın, su baskını, yer 
hcp!erle geri brraktıgı~ bir mem. lan çok alkışlandı. zın muvaffakiyetli semerelerini sana hazır bir halde çıkan malı. sa Narman, Fatma Tüzüner, Safi- tebarüz ettirmektedir. sarsıntısı, kuraklık, açlık ve bula_ 
leke:te üniversitenin yapacağ1 Nihayet programın en ehemmi. naz Zoroğlu, Muazzez Orhon, Sa- dut milletlerden biri olduğumu • §ık hastalıklar gibi yurkldaşların 
işlcrı saymakla tüketmeğe İm • yetli kısmı olan "Fadime ismin- cide Emet, Nevzat Günyüz, Mu- Nevyork Sergisinin ehemmiye· zu iftiharla aruderim. başına gelen felaketlere yardıma 

~·~· • • e ı operet, pek muvaffak oldu. azzez y enız, Melike Arkın, Sa- u sergıye ıştırakimizin geçir. oşara 4,978,720 lira sarfedilmiş k~ ... yol•tur d k. ' " A d . ti malumdur. Bu sergi, her bey- B · · . A k k 

Fak unI M k b
. İ hah E nelmilel serginin esasen haiz oldu· di-· b h anı afh 1 ld ~ at b ar içinde derece • e te ın ngilizce muallimi Ba- at renel, Hüceste Şencan, gı u r ı s alara stanbul. o ugunu bütün şubelerine bildir· 

V M h
"bb ·· ğu ehemmiyete malik bulunduk· d k" · ı · 

lere göre bir tasnif yapmak icap yan ecihe Karamehmet tarafın. u ı e Ozgürel, Mukbile Akan- a ı aJan arı vasıtasile yakinen mıştir, 
d d d

. S hah tan başka "yarının .dünyası., na ve agah b ı · "d B 
ederse onu şöylece hulasa ede _ an a apte e ılen ve müziği Şehir su, a at Onat, Raife Berkay, u unan sergı ı aresi, ha. u para içinden gene insani 
biliriz: Kaliteli münevver enf. bandosunun genç sanatkarları ta- Nezihe Tokmak, Nasıye Evran. "sulh hizmeti,, ne milletlerin ge- zırhklarımızm bu kadar kısa bir duygularla başka memleketlerin 

f d 1 
" al ş k" tirebilecekleri yardurun bir ifade. zamanda ı'kmal dil b'l' · · h f !Ak ı · 

)asyonu vücude getirmektir! ra ın an yapı an F dime'', Kız soy, ev ıye Erdinç, Nüzhet Er- e e ı ışını er e a et ermin hafifletilmesine de 
.. • mektepleri için çok muvafık bir tekin, Perihan tlgaz, Nevin Sak- si olmak maksaıdını takip ettiği i- vesile ile takdirle yadetmekte ve yardım edilmiştir. 

Turkıyede her .... hada kar•ı z çin bir kat daha mühimdir ve bu bı"zd k 1 b 1 ı """ '!I' • opertti. Fatma rolünde Nevin Sa- man, "eliha Adacı, Emine Ege en ço evve aş amış o up Kızılayın en esaslı gelir kayna-
m~a ~ıkan fac~a mün.~~er ve kan, Konyarun mütevazi fakat şı. Fevziye Çabuk, Melahat özbai, itibarla milletler için kelimenin ta hazırlıklarını sergi açıldıktan ğı halkın yapacağı yardımlar ol
mutehassıs azlıgıdır. Butun sos- marrk bir kızı rolünü çok muvaf- Rebia Sevengin, Fahamet Elmen, tam manasiyle hakiki bir imtihan iki üç hafta sonra bitirebilmiş o. duğunldan Kızılay haftası da bil
yal kadrolarda bu noksanlık fakiyetle yaptı. Fikriye Alpay, Semiha Erduran, meydanı olmuştur. lan milletlerin mümessillerine bi. hassa aza kayıt hafta::ıdır. Bunun 
kendini hissettirmektedir. Ferhunde hanım rolünde Meli- Güzin, Uslu, Şadiye Gürsu, Zeki. Serginin memleketimizde yapı- zi bir örnek olarak göstermekte. için Kızılay merkez ve şubeleri 

Üstün seviyeli memur, üstün ha ve kızları Şükran Esengör ve ye Tunguç, Muazzez Yeşilkaya, lan hazırlıklarında, münhasıran dir. dünden itibaren her tarafta bastı-
seviyeli mütefekkir, üstün se- Sabahat Taşan aynı zamanda bi. Muazzez Önal, Cah~de Erca,n, Ha- bu işle tavzif edilen mahdut me. Sözümüzü tutmak hususunda nlan taahhüt kağıtlariyle halkın 
viyel~ avukat, üstün seviyeli he- rer sanatkar olduklarını gösterdi- sibe Gepniyan, Ayşe Özdek, Naz- murlardan mürekkep heyetimiz gösterdiğimiz bu sürat ve ciddi. hamiyetine müracaat etmeğe baş. 
kim, üstün seviyeli muharrir, ler. Yurdun her hangi bir köşesin- miye Artebil, Didar Süer, Falı. haricinde .devlet teşkilatının mü· yet buradaki itibarımızı fevkala. lamıştır. 
üstün seviyeli telmik adam· ı bu. de olursa olsun muallimi buluna. rünnisa Gülerman, Mahnur Türk· him bir kısmının, milli müessese de artırmış ve hususi açılış gü. Kızılaya aza olmak için günde 
gün hasret çektiğimiz tiplerdir. cakları yavrulara bu sanatlarından kan Nuriye Tükel, Mediha Başel, ve teşekküllerimizin, fikir ve ihti- nümüz olan 6 mayısta gerek Bir. "'n para hesabiyle senede !bir lira 

da istifalde ettirecekleri mubak- Feriha Metel, Seniye Yeşilkya, saslarından istifade eldilmek üzere leşik Amerika devletleri, gerek. ver:nek kafidi.-. Fakat Kızılay bu-
Hcı.sretimizi, kaliteli mahdut kaktır Semire Doğuer. kendilerine müracat edilmiş olan se sergi idaresi namına söylenen nun yarısını ve hatta bu da kabil 

•ahsiyetler tabnin edemez. Ka - ' . münevverlerimizin ve müteba~ t ·· ı · ·ı· ·k ı a.k deg-ils d"" tt b. · · 1 · · · ... h . b I b' kil 
1 

kil 
1 

Bay Fenh tarafmdan hanrla- - ve ercume en ı ıoı o ar tak. e o' e ınnı verme en >Çh· 

ı.e~ın o .ır ye n. eş e - nan 1Jale ve danslar, hele final sil.. Vadesi Gelen Hazine sıslarımızın, birçok sanatkarlarırru dim olunan nutuklarda, mutat ol. yı,ırdda~lann hamiyetine müracaat 

mb' eshı mlkedke'!?'tlıye~ ~e!enne çı}cdir~ reılcli alkışlarla birkaç defa tekrar Tahvilleri zın büyük hisseleri vardır. Bu ba"' mıyM.ıbii"'tarızda:ıq'tirkiyEhlıehim.e ~.tv.ıektedir. 
ır a u esı ıçm zarun • ettirildi. Kostümler bilhassa naza- kımdan, yapılan hazırlıklar adeta açık bir sempati izharına vesile 

S al • k. f " b" t- 31 - 5 • 1939 tarihinde vadesi milli bir işbirliğinin muhassalası. olmuştur. Mesela Birleşik Ame _ 

-o-
işe Başladığını 

Bildinniyen Vergi 
Mükellefleri 

osy ın aşa m sen ır sure n dikkati celbediyordu. bulut eden yüzde 5 faizli 193Z ha-
le tahakkuk edebilmesi mede dır. rika devletleri murahha.smm nut 

. , ... ' • Operetin hazırlanmasında ve zine tahvillerinin 7 numaralı, yüz. nıyet ımkanlannm derhal fet- sahneye konmasında birinci dere- de 2 faizli 1932 hazine tahvilleri- Sergide Türkiyenin, yalnız kunıdan aldığımız §U parça.da.ki 
h ' · • b · ··ık de h ıı · 11 • ·ı d ~- 1 (bilhassa) kelimesi diplomatik 
osunması ıçın ~ g~nış u e cede çalışmış olan Bayan Vecihe nin 7 numaralı, mülga seyrisefain ma su erı ve mamu erı ı e egı , te 

l d ı ht 1 
·1ıA i.d 11 · ·11~ k k · amüllere uygun düşmiyecek ka 

ne ~ ar e emana 1 ıyacunız 0 - Karamehmet ile Bay Ferihi ve rol idaresi bor)larx için çıkarılan yüz- mı 1 
ea erı ve mı 1 

ara ten, dar lehimizdedir: 
duğunu tekrara hacet yoktur. almış bulunan !diğer mezunlarla de 5 faizli hazine tahvillerinin 6 Türk varhğınm her sahadaki ka-

ş h" B d ·· · biliyetleri, tarihi, kültürü, sanati "Burada temsil olunan millet. 
Vukıa bazı memleketlerde e ır an osu muzısyenlerini numaralı, yüzde 5 faizli 1934 ha.. 

yüksek tahsilin aleyhinde bir tebri~ ~derek ayrılırken gelecek zine tahvillerinin 5 numaralı, ve zevki ile, kısaca hakiki çehre:ıi- ler arasında bilhassa Türkiye 
h ı k le temsiline - elldeki imkanlar yi memnuniyetle karşılıyoruz, 

cereyan mevcuttur. Denir ki ü- sene ıçın azır anaca müsamere. Yurtluk Ocaklık tahvillerinin 4 
nivcrsitelcr müstakbel iuizleri yi herkesin şimdiden iple çektiği numaralı, yüzde 5 faizli 1938 ha· nisbetinde - azami derecede ça. çünkü Tilrkiyenin sergisinde Nev 

r- h" dil" d lışılmıştır. Bundan başka sergiye york sergisinin (Yarının Dünya. 

Y
efisi:iriyor. Bu ic:._"'izler cemiyet ısse ıyor u. zine tahvillerinin 1 numaralı ku- ) 

Bir takvim yılı içinde işe başla· 
yıp da aynı yıl içinde işini terket
tiği halde ne işe başladığını, ne de 
terkettiğini kanuni müddetler i
çin.de ·bildirıniyen kazanç vergi$i 
mükelleflerinin bu faaliyet müd· 
13etlerine ait vergilerine yüzde ıs 
zam yapılacaktır. ~ r- ı iştirakimizin başlı başına bir ''ga- sı şıarının ~lle tutulur şekilde 

için faydalı unsurlar olamaz • BU SENEKİ MEZUNLAR ponları Türkiye Cumhuriyet Me:r. ye,, değil, milletimiz ve memleke- tahaıkkukunu görüyoruz.,, 
hır. Adile Işıksaçan, Vasfı.ye o··zko··y, k.ez. Ban .. kasiyle iş Bankası şubele- . . h kk d d.. b"l' tımız a ın a unyaca ı ınme. Filhakika, 1939 Nevyork dün. Yemekten zehı'rlenen kadın 

B l 1 b
• • • • "d d İhsan Diken H t" Ed" M 1 ~ rının muesses bulunmaıdığr mahal-u 1a, ızım ıçın van e - , a ıce ız, e a-

1 
.. . sinde fayda olan hakikatler ve ya sergisinin hakim fikri (Yan. 

v'ld" N""f hat Pesay Nazı· e B l M d"h erde malsandıklarınca odenmıye d l a ır. u usumuza nazaran o. , r egen, e ı a b 
1 1 

muayyen ava arımızla muayyen nın dünyası) şıarxdır. Biz, bil • 
Kadırgada oturan Mari adlı 

genç bir kadın yediği patates ye· 
meğinden zehirlenmiş ve hastaha
neye kalfürılmıştır. Yemeğin sı. 

caklar yüzünden bozulmuş ?ldu
ğu anlaşılmıştır. 

k 1 h tal 
i 1 s · Y"k 1 G"" . .n 1 .. aş anı rruştır. ı yazar ann, as ara naza_ na, amıa u se, uzın u gur, - menfaatlerimiz bakurun.dan ken- hassa devlet pavyonumuzda, bu 

rn hekimlerin, teknik işlerimi- Naciye Çolakhalil, Sabire Aypak, -o- disinden azami şekilde istifade e- şıara sadık kalmak için azami 
:ıe nazaran mühendislerin mik. Muazzez Büyükevin, ismet Bil. Tırtılsız 40 Paralar dilmesi icabeden bir "vasıta,, ol. dikkat ve gayret sarfettik. Amc. 
tarJ:ı-1 r.ıeydandadır. kay, Münevver ölçer, Nezihe Bil- Tedavülden Kalkıyor duğu da gözönünde tutularak, şu- rikalılarm anladığı mana.da bir 

• . • kay, Meva Tinkin, Şekure Eke- mullü ve sistemli, fakat aynı za- yarının dünyasx için icap eden 
Bu nısbetlenn kısa hır za - can MelaAhat y·· d 1 M dd t M r V kAl t• · · d 1 b""t·· d dold I b'I . , uce a , eve e a ıye e a e ı gumuş yırmı man a az masraflı bir propagan. u un fikir malzemesine malik 

m~n n . ~~~ 1 ~~~ğı ~9!e Güneşen, Perihan öztürk, Bddri. beş kuruşluklarla karışmakta olan daya tevessül edilmiştir. bulunuyorduk. lnkılabımızm ta. 
nı~ı:ıt:tvver ışsız gını e uşecegı • ye Kutluözen, Kamile Kaya, Mu- nikel tırtılsız kırk paralıkların ted. hakkuk ettirdigvi bütün şıarlar ve rn ~. asa Efkarıumumiyemizin hariçte 

"-- vvur e:..c:nem. alla Cuvanç Meliha Gürkan, Le- ricen tedavülden kaldırılmasını umumi siyasetimizin ta.kip ede _ Bir müddettenberi ııtehn"miz • 

Maliye vekili gitti 

• cereyan eden ve memleketimizle -:r 
Bu sebepten yüksek tahsili man Faiz, Sabriye Çeyilgen, Bedia krarlaştırmıştır. alaka.dar bulunan herhangi tali geldiği seyir, bu manada bir ser. de bulunan Maliye Vekili Fuat 

ttthdit işinin Türkiyede yeri ola- Türer, Nimet Şengenç, Feriha Maliye Vekaleti tırtılsız 40 pa- bir h adise karşısında bile hassas gi için en kuvvetli vasıtalarımız. Ağralı dün akşamki trenle An• 
bileceğine asla kani değilim! Yalçın, Leman Boraz, Meliihat ralıkların malsan.dıklarına geldik- bulunduğu düşünülürse, medeni . dt. karaya gitmiştir. 
Lfele sıhhat •. •len· gı"bı" gayet Sazak .• Mualla n. al, Refia Baron, r-e yeniden tedavüle çıkarılmtya. t ~ 1 . . b"" .. k b. ..-. :ı:' :.: ye a emının uyu ır parçasını Amerikada harpçi, mutaassıp, -o--

ehemmiyetli bir mevki üzerin. Ner~ın Heybelı, ~hsen Kutat, rak darphaneye gönlderilmesini teşkil eden yeni dünyada memle. 
de tahditten bahsehnek abestir. _N_e_s_ım_e_H_ız_aı_, _H_al_ıd_e_K_a_y_a_,_N_i_. _Y __ a_k_ı_n_d_a_a1_a_k_a1_ıı_a_r_a_bı_·ı_dı_· r_ec_e_kt_ir. ketimizin ve milletimizin tam 

manasile temsili ve milli dava ve 

otokratik, medeniyet düşmanı ta.. Fazla Sıcaklık y ·· ·· den 
nıttmlmış olanı Türkiyeyi, hun _ . u.zun .. 
har, acayip kıyafetli, haremli ve lzmı~de, Bumova zıraat ınu• 
geri olarak bilinen Türk milleti. cadele ıstasyonu havaların faz .. 
ni ve hatta renginden bile şüp. la sıcaklığı dolayısile artık göz .7 
he edilen Türk insanının yeni re. taşı kullanmamalanm yalnız ktı 
jimimizin ışığı altında göster _ kürt kullanmaya devam etmele
mek bizim cephemizden de bu ser rini bir beyanname ile bağcıla .. 

Çünkü Cumhuriyet hükU -
meii Ankarada ikinci bir Tıp 
Fakültesini Edebiyat Fakültesi 
gibi :ıı:nruri görmektedir. Yani 
ruh kültürü kadar memleketin 
sıhhat davasını da bir üniversi
te meselesi addetmektedir. 

1-lAVA 
TAl(Vİ~ 

Realitelerin nabzını keskin 
b~: ln:::-.!.:ıtb tuhnasmı bilen Devlet Meteoroloji Enstitü • 
Refi!:: Saydam ötedenberi üni • sünden verilen malfımata gör<' 
vcı•;tcnh" memleketteki inkişa. dün hararet lstanbulda 30, An. 
fma rehb~r c.""'lan bir devlet velkarada 31, Bursa ve Çanakka -
H1tir ~damıdır. lede 30, Erzincanda 32, Elazık-

l
·, ,. .,·. l . v_ı__ ta 33, Manisada 34, Mardindt 
J il er .. ı.e enn çogllllllasmı 36 o· b iıa~eycn de inkılap partisidir. ..' ıya: ~kırda 39 dereceye 

S"n kurultay davasına verilen yukselmıştır. 
c11:!.nmiyet müsbet ilıni ve in • Bugün hava Karadeniz, Ko • 
s -:n hürriyetini birinci plana a • caeli ve Orta Anadoluda kıs -

b~ .h!r cemiyet için bir zaru •men yağı:nurlu, diğer mmtaka -

re~h.r. S .ı. n · I larda bulutlu geçecektir. 
."ll.IR ERTEM 

Pazartesi! -----Sah 
::> 
~ 3 Tcmınuı 4 Temmuz 

< l il C'enı az l 'e ·ıı l Ccmnil' E 
f- li9 hızır 60 hızır 

Vakıtler Vasa. ı:.:::_ı Vasa. jc:zan i 

GUne• 433 848 434 84H 
O§te 1217 432 1218 4R3 
lkindl 1öl8 
Akşam 

Vat ısı 

lm•ak 

rn 4r, 
2147 
213 

H 3:i 

1200 
202 
629 

ili 18 
1944 
2146 
215 

8 ?4 
12 00 
2 o ~ 

630 

menfaatlerim.izin altı ay devamlı 
bir şekilde müdafaası gibi btiyük 
çapta milli bir işle çok daha ya. 
kından alakadar olacağı tabii . 
dir. 

Bu itibarla sergide elde edilen 
ilk müsbet neticelerin matbuatı. 
mız vasıtasile umumi efkarımı. 

za arzı, faydalı olduğu kadar i. 
fa sı lüzumlu vazife telakki edil. 
miştir. 

Aşağıdaki hulasalar, umumi . 

ginin en büyük hedefi idi . ra bildirmektedir. 

Aınerikada, rejimi sempatik ol=.=================:::::::: 
mıya.n, milletlere karşı büyük bir n~~ umumi ~ıan olan (Yarının 
soğukluk ve antipati mevcut ol. ~unyası) mat.osuna sadık kaıınak 
duğu ve bunun yalnız siyasi sa. ıçi1: ~e~il, _kendi milli ~~~-at • 
haya inhisar etmeyip, iktısadi lenmızın ıcaplan da duşunule. • 
ve mali münasebetler u.ze·· rı·nde 1 rek, daha ziyade ideolojik bır 
de siddetle ·· . bul d _ 

1 

mahiyet verilmeye çalışılmıştır. 
yetle sergiye iştirakimize ve dev . muessır un ugu B hd" · 
let pavyonumuza. ait olmak ü • malum olduğuna göre, Amerika u ~ ~~liı~, sergi. 

1.dareeiı n~-
ile olan iktısa.dc v ali .. 1mma soz soy yen reısm nut cw1-

zere heyetimizin raporundan ve 1 e m muna - da. ··mı ı ı tak · ad · i 
Amerikan matbuatının n.eşriya _ sebetlerimizin inktişafı için bile, bw!::ıu . e er e dır if esın 
tından çıkarılmıştır. Bu birinci her şeyden önce hakkımır.daki bu "Ü ur· , , . ..., yanlış ve zara 1 hüküml" . yık mit ederim k!, ter:u.::ı '~ 
hulasayı Türk sitesine ve ba§ta m k t· r ~ erı - barışın canlı nil.muneleri halinde 
~aş~ngton ~ü~ elçimi~ olm~k a zarure 1 v 1• bu beynelmilel sergiye getirdi • 
uze~e heyet~:~ın faal Abır şekil. Bütün bu mül8.hazalara istina. ğinıiz kıymetler kal'Şlsında duv. 
de ıdame ettıgı umumı propa - dendir ki, devlet pavyonu.muzdaki duğumuz minneti bu sözlerimle 
ganda çalışmalarnnıza. ait iki hu teşhir ta.rzımıza1 ~ '3el"gi • hakkile ifade edebildim.,, 

o 
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Londra seyahati intibaları : 4 
!:·······················-- -! örüp düşü ···~······ 

JWWWd zwaı zwwwı ZWWW1 - ..--..... 

Düngda ı·1ktı~1adiya- Fransız gazete· Milli Şefin Ali Çetinkayaya cevabı ···r;·~~-:~·~····~·;b~-~-1 
t l n a n g l tere 1 eri yaz 1 yor " Gayretli denizcilerimizin yakın bir gelecekte dil nya Darız" b ""!"" A 

Yazan : ASIM us E 1 t 1 t 1 denizciliği arasında tarihteki yiiksek yerini a lacağına teşlen~i;:~ b~~ ~~an v~u~Y'. l\ : 

mnlye Sis eml inanımı tebriklerimle birlikte bildi ri rim pcry~lızmın .bılmem neye i -

• Faliat OmıanL imparatorlu. !Amerika 14 milyon ton çıkara. " halesı, Danzıgde ufonc!ini ou • 
gunun bünyesi nasıl İngiltere biliyordu. Bu hal kıı:amete k.a • b 

1 
h 

1 
d d 1 Ankara, 2 ( A .A.) - Kabo- ) J\fönakalat Vekili Ali Çetin- yuruyor. 

ve Fransa 1·ıe bı"r ı"ttı"fak akdine dar d·vam edemezdı. Amerıka tam ır a e ır taj bayramı münasebetiyle Mü- kayanın Reisicumhur lsmet 1 • Propaganday b" ~. k r v k T Al" ç . k .. .. k . ld ~ ı, ır n ~ZllrC" • 
engel olan bir mahiyette idiyıe ve ~anyadan '"':ıka ~ransa na a at ~ ı ı d '. etın ay~ • noııuye çe mış o ugu telgraf haline yüksdten çağımız r J • 
bugün yalnız on sekiz milyon ve Lehıstan da lngılterenm ra • . nın çekmış ol ugu telgm • . şu dm: : • . dür.·· •. h • . • 
halis Türk kütlesini tem!il e- kipleri sırasına geçti. Parıs, 2. (dA·"?·) f- 1'."'l"'.a~la- Milli Şef ismet lnönü aşağıdaki Dünya tarihinin ve yinninei ihtiras şim~ekl:ri e. Tı n • 
den C h . T '" ki . . Sonra İngilizlerin ralııtma me rın Danzıg ekı aa ıyetınnen cevabi telgrafla m ukabele et - asrın en büyük hadiselerindenlH uzursuzluk. · · d Y.

0 

al ·l 
um un yet ur yesının :J' :J' p . p . . . 1 d' b" . 1 L ıçın eyız. • r" coğı-afi vaziyeti bilikü 

0 

dev- todlan yeni rakipleri ile arala • ~h~eden . etıt arısıen gazete- mıı er ır :. .. .. .. .. '.'.' o a~ o.z~n konferansında litikası, diyorlar; bir m _ ! . 1 

leUen· 
00

. l b" "tt"f k titip rmdaki muvazeneyi kendi a • sı dıyor kı: KabotaJ yıldonumu munase - Turk mılletının hayati hakları- halkının y h d , 
y e ır ı ı a a d l ·ı· IJ . . B d"' bet"} h kk d . h b 'h• f' . 1 l arısını u ut c.. ·. kılan b' • 'ld" z·ra Türk }eyhlerine bozuyor u: ngı ız - ıarıcıye nazırı onnet, un ı e a mı a ız ar uyuru - nın ve tarı ı şere ının rurtu • öteki ya s K d ır amı ır. ı . Al . d Al P . b '" .. k 1 .. l . • d l d d l l d d h l rı mı amp zın 

tnl
.lleti· ·ıı· .. d l devrı" ı"le ler sanayi ve tıcaret a emın e manyanm arıs uyu e çı sı an samımı uygu ar an o a • ması yo un a e a ve var ığını-ına tcl"r ··ı . . d"I 1· l. mı ı muca e e . kı r T " k d . I o gu erınm ı :en ı ~ -

ecneb. t h kk"' .. ltmda ya- yıllarca rakipsiz yaşamanın ver- ile yaptığı gör üşmede, Danzig - Y.•
1 
sı~e ve hmbe~ ı l ur eknkı~- zın yarattığı. ~üyük eser ve hiz- , Jarı 81 l<asına atıyorlnr. ''1 :; 

"'a-,,..1maaım· a kaAunmuolına ayan bir digıv• bir refah ile sabahları i§le- de ve şarkta ve bilhassa Polon- cı erme mu a ete leşe. ur metlerden hırı de kab otaj hak -.hakkı di t k b' l t~ 
T ... ._. • k 1 1 f ı · d · B ·ı ·ı d h ·· k T " k b v • "d' ye ar ı ır var ı. . -
va l k ldu ~ "h göster- rinin başına geç gıtmek, a - yaya karşı A man arın aa ıyet e eı:m· ~ vesı e ı e e ur ve mm ur ayragına temını ır. tur. Köldesmis avadıır ... • 
.,,/ ~ 0 gunu cı ana pmlan erken çılanak, cumar. leri ile alakadar 1 n giliz - Fran - genış f aalıyet ••?asın~ ~a v~ş : Bu zaferin 13 üncü yıldönümü- küldükleri · vak.t \; k ' ~ ~ • 'L r~ 

1 

b k • • 
1 

Tür- ıesi günü öğleden sonra başla- sız hattı hareketini kendisine muş olan gayretlı denızeılerımı- nü tesit etmek te olan T ürk de. !arda tutmaz ı.:, ; a 

0 

ki 
oHg~d~nn e çlısı o au~zer"ın yan tatili pazartesi öğleden son. bildirmis İngiltere ve F nmsayı zin yakın bir gelecekte dünya nizcileri adına minnet ve şük - lnrca bı'r vat'andarur arsl'l, . 

ye ın ıslan yo unun - . . :ı: • d · l' v" d "h k" ··k yer .. ...., d ldu~ "b" R ya Ba- raya kadar uzatmak ıtıyadını e- Polonyaya bağlıyan taahhütleri enızc ıgı arasın a tarı te 1 
yu ran duygularımızı sunar tazim- budak sa'mı" ailcl"r d .. • 

e 
0 

gu gı ı oman ' di · 1 d" b hh d · k arl k yerini alacagv hak l 1 il · d ·· · • "i c, o· kü, Musul petrollerinin de ya- nm•! er .''.: .. • hatırlatmış ve u . taa (i ."n se ve .P • a • ' . er e e enn -~ opcn m. bu sınırlar <Lşına ç km • .- · 
km d d Bu itibarla bir is- Halbuki obur tarafta yem ra- zamanında tamamıyle yerme kındaki ~n~nnnı .tebr!klenmle Münakalat Vekili lıp h3rap o'• 'ar. 
tikı:l :i:~n harbinde Türkiye- kip olara~ meydana çıkan Al - getirileceğini de ilave etmişti r. beraber bıldınnek ıstenm. ALİ ÇETlNKA y A Med~niyetin en S:ln n: 

. v l b" "kf" manlar gunde on saat, Uzak 1 Al D · l k 1SMET lNÖNÜ b · · · · · · nın oynayacagt ro uyu ur.. 
1 

k l . d 
14 

ş te manya, anzıg ıa • esme er ştıgırnızı söyle~· 
~akat T~r~yle ?le lnklgiltetre~ ::rçkaı:~:aekt:~ınB: ahval s:; kmdka~i Hki tlerlpdl;ı.?larmı tatbbi~ Amer'ıkada b•ıtaraflık pro'esı· bb~r adsırdln bu yrpıldı. 
'.1U defa bırbtr enne ya aş ıra . da b" İ T mev ııne onu ugu zaman, ır ır ama bmm h~abm. 
ilk amilin Akdeniz ve Avrupa şeraıt. k.arşbısmk ır )ngtk ıtzl ade- birini takip edecek hadiselerin · rarken, milyonlarca i 

h f kt m melesmın aş a meme e er 1 "l" d . l b .. k b l ~ :ıı.ılhunu ınu a azab. no •; ; orta smıf halk tabakaları için i- tesbe sudun d~nl t~mlaml ıy e ugBun ur an mı knı-şısında l··· 
dan aralarında tam ır men aa. . h t h t ha er ar e ı mış )U unuyor. u H • • N H [[ d • knpandı, l\ulaklar tıkanJ et,_ 
istiraki bulunmasından başka de.~l ?1~n ghenfı§ ved ra a :: suretle eğer ihtimallerin en fe - ar l c l ye az l r l u a em l let terazilerinin ayaıbrı 

1

b:r -

b 
re1ınıını mu a aza a ısrar e - b' .. l kk k d ı 

ir sey değildir. . .h 1 T . t"hsal vası - nası ır gun ta m u e erse j j k f k d , du. 

T
. A YMIS nehri üzerind~ :~ı:~ :r.~et:!°' ;:k~::it olduğu h'.ç khns• be~ bunu istem edim m U V Q Q l g e Q Y Ş l S l ll Q Hayat sahası, diye bir t-

0 
•• 

L 
-~ l·man mevkı · ki l k ti d da dıyemıyecektır. [ "" •• [ d • tu"t ·d l 011<1ranın 1 halde ra p meme e ere - gı mıgacagınz soy e l . ;.u ua~ •• 

lerinde hemen her gün mevki ha verimli ve daha ekonomik is Matin gazetesi diyor ki: - Nedı. u h:-ıyat 
alan yü:ıe yakın, hazan yüzden tihsal mıullerinin bulunması İn- Bir kere daha hatırlatalım ki, Vaşington, 2 (A.A.) - Harici- Bu teklifin, kongre azasının ve- H ududu nerede ba!ıhr, 
fazla büyüklü küçüklü vapur • gilterenin cihan pazarmdaki es- Danzig statüsünde vukııa gele • ye nazın Hu11, beyanatta buluna. ya hUkUmct erkanının şahsi ka. biter ?. · 
lann vazifesi dünya~ın b~ .~n ki şaşaalı devrine nihayet ver - cek herhangi bir değiaiklik, rak hükumetçe tevdi edilen bita- naatlerine tamamiyle tetabuk et· Diye soranlara: 
büyük ticaret a~~arı ıle. b~tün miştir. Ta 1870 senesi-gde pek F ran a ve lngilteren in Polonya raflık projesinin uğradığı ademi mese bile şimdiki vaziyetin icap· - Onu sade biz biliriz ! 
dünya arasm~kı ıkbsad~ muna- gizli, ancak hissedebilir bir şe - ya karşı olan tam garantileri ma muvaffakiyetten dolayı müteessir lanna uygun olması itibariyle Cevabım erd'l l : , d 
sebctleri !"nz~ etm_ektır. Bu - kilde başlayan lngiliz ikbsadi kanizmasını harekete getirecek- olduğunu söylemiştir. kong« Gmmuı ekseriyeti tara.. rusu şu k" bv ı-' er .. ;'"~·· ~ • harlı ınakınenın keşfınden .~0~. - buhranı umumi harpten sonra tir. Bu harekete gelme, Danzig Nazır, meclislerin hariciye en- fından kabul edileceğini limit ve ni nir"ın' 

1 

• tund';;.rl] n~ ~ ... e · 

B
ritan'-'a adalannın komur 

1921 
· d b " "k b" .. .. d k h . .1.. . . . . ı :r ıs e ı c erını, r." ta ~ . senesm e uyu ır sar • statusun e gere arıçten sı ah cümenlerinin liderlerine gönder. zannedıyoıldum. Teklıfın bırkac kadar v h · h ki da m~d~nbl~rı saye~mde kme~hlek1.et- smtı şeklini alını~, sonra Ame- kuvvetiyle gerek dahilden tek miş olduğu mektuplarda bildirdiği reyle r•ddedilmesi, gerek sulhu~ ral' ı"stcde ·ı ıan~t. ~. l~ra ıy 1 

[ 
,. ay mer ezı a ıne . . .. ı ( erını soy ıyecc t 

... : 1!11 ır .,~ ı rikada başlayan 1930 buhranı. taraflı bir karar veya bir kur- veçhile, bitaraflık kanununun si· muhafazası, gerekse memleketımı· de deviller ~tıre? lngılızler .':'zun ~enel~r nm sirayeti neticesi olarak bu nazlık vukua gelebilecek her ıahtara ambargo konmasını dcrpi§ zin beynelmilel münasebetelcrinin B g C • " I • d dır mılletlere mutefevvık bır sarsıntı daha vahim bir .afhaya türlü tahavvül için muteberdir : etmemesi için sarfct tiği gayretle- en azı menfaatları bakımından be- "b' ~· ermei r~ o l ft 

v aziyette çalııblar. Dünyanı~ ginniıtir. , • • • •. re devam edeceğini kaydettikten nl mütee5'ir etmiıtir. gı 1 ır i•Y· • a~.lar • m 
her tarafından alıp getirdıklerı (Devam ediyor) .. !?ed' let ıdarkesıd, herkş:yıE~oz sonra şunları ilave etmiştir: Altı maddeden ibaret olan bu kasına, kutupların gobc• ın 
h del l 

. B "t da·m- onun e tutma eme tir. ger , M p· kl'f 1 h h d medar kuşlnrmın urustu -n rı anya a ;o 'Geçen 27 ayısta ıttman ve tc ı , ya nız arp zu urun a :J" ~ • • 

dam ma ~ e l h I k y 1 H t • • dünkü nazırlar m eclisinde Dan- Blomm'a göndermiş olduğum mek memleketimizi muhafaza etmek lcre varıncaya kadar her ~ 
a işliyere m~mu a e w \ - ita ya a ay ışı ne zigde bir hükumet darbesi ya - tuplarda izah ettiğim altı madde. bakımından değil, aynı zamanda kaplıyor, galiba! .• 

duktan sonra fıyat ucuzlug_u a- pılacakmış gibi düşi.inülerek b u ş· d" "D kını d h" b' 1 ketın re d h ı • lik sulh ve bitaraflık programının -ki bu ldaha mühimdir- şimdiki ım ı anzig,, e asker, to 
k "': an ıç " mem e b - m Ü a a e m 1 vaziyetle aliıkadar liizumlu bü • sulhu idame ve memleketimizin kanundan veya onun muadilinden ve eepl.ane yığıyorlar. Sipeıl 
ilhetınden korkmaksızın ey - tün tedbirler tasvip edildivse bu k I l da il d k ? J harbe sürüklenmemesi yolunda si· ziyade harp taraftarlarının cesa. azı ıyor, tepeler tayyare h .. 

llelmilel pazar ar ma arını e ece m İŞ. böyle bir ihtimalin, muhakkak ıahlara ambargo konmasını ıderpiş tini kırmak bakımından da en iyi larilc donatılıyonnus. Bütün bu 
sattılar. d d•v• 'b" surette olacağı demek değildir eden şimdiki 'bitaraflık kanununda bir çare idi. Aynı zamanda mem· işler niçin ve kime karşı? Al • 

Stanley Jevonsun e ıg~ _gı 1 (Baş tarafı 1 ~ncWe) Fakat herhalde l ıı"zlerı' her t '" ı ·: d , 1 1 1 r v ur u d•ha müessir olduğuna kaniim. leketimiıi yüzde yüı dilnyaea ta. manyaya kötii niyet be•li 
Ünyanm beş lat ~sı .ngı 1:r~ Onun için bu İtalyan gazete- sürprizden uzak tutmak gayesi- Bu teklif, her iki meclis encü- nınmış olan hukukudüvel çerçeve. biri mi var? Hücum çizm le • 

t•'8bma çahtb: Şıınalı ~I • cisi Fransanm lskenderu~ san- ni istihdaf eylemektedir. Alı • menlerinin Sıası vo muhtelif par. si haricine_ çık':"a~'I olaea.ktı.. . onların ayaklannda d _ .• mi7 
a ovalan ve Rusya .to~r~ a~ cagtv üzerindeki mandaterlık ve- nan kararların he)'eti umum"ı • tı'l ere mensup kongre ezası ile Bu şeraıt daırcsın:le benım ı,.ın y 1 l 

l d 
t t d Şı d d ı a • • ı: o csa mil etine karşı: 

k
on ar için huğ a

1
Y ~el ıt ır. ı. · yahut işgal hakkını ne en ° a- yesi ile emniyet sistemi tam bir yaptığım uzun görüşmelerden yapılacak şey. bu teklıfın kabul e- t t .. .. b" 

ago ve Odcsa ngı terenın za- yı ltalyaya değil de Türkiyeye haldedir. Bu kararların en mü _ sonra meclislerin mesul encümen· dilmesi hususundaki gayretlerime .-. - ış c goruyorsu~uz, n, ız 
bire anhan oldu. _ı<an~~· ~e devrettiğinin sebep ve man.• • himleri şimdilik gizli tutulmak- !erine tevdi edilmiştir. devam etmekten ibaret kalıyo, ... mudafaadon başka hır !eY yap· 

Baltık memleketlerı lngılızlerın sını bir türlü anlamıyor. Galıba tadır. mıyoruz. 
orman ve kereste ihtiyacını te- bu İşte bir yanlışlık olmasına J . d" k" Rudolf Hess dı·yor k·ı ·. Diyebilmek ve bu pusunun 

. I l '}izler . 1 1 b · our gazetesı ıyor ı : , d d ?'•n etti. Avustra ya ngı .. .. ihtimal verıyor. ta ya u ışe ar.casm an a milyonlarc:a in • ıçin koyun, Amerika inek sunı- derhal müdahale etmeli, yapılan d k~klmanları.n hudukdup a1ştıkları ' 1 k sanı biribirine katmak için mi? 

leri besledi. Kaliforniya, ve hatalı hareket tashih edilmeli - a ı. 8!1 ~yı~ ~~~~ . o ~ya - ' A 1 m a·n ya g e ece Fakat korkmayın Danz" 
Avustralya yine onlar hesabına diyor. ya mttt .

1
u a 1

• a. a ıse · r~~l - banmı, harp operatörü d,. il, 
altın madenlerini işletti. Çinlile~ Massaggero muharririnin ls~ ve n~ı tere ıstışareye ı e h A d • 1 • b k ı · ' korku yumruğu patlatıp porsu-
c-ayl H' d" t n kahvesinı M ı· . . bo"'yle bir i- müda - uzum gormeden derhal otoma- a 1 s e e r 1 e 1 y Q r • 7 7 x annı, ın uı a uso ınıyı :ı'- • ._ b " .. k 

1 
• 1 tacnk. Propaganda ve blöfle ,,.•. 

v k · · d" h l t 'k etmekle ne de _ tı~ surette utun ·uv,·et erıy e e şe crını ver ı... a eye eşvı 1 p 
1 

b d b 1 şen balonların sonu budur .• 
1 ·ı· l B 'ta adaların • k mak istediğini tabii 0 onyanm yanı asın a u u -ngı ız er rı nya . me , ne yap . . ki d . J J{aiscrlaulcnı, 2 (A.A.) - sı , doktor Hess'iıı bu akşamki Hakkı Süha GEZGlN 

da demir ve kömür inhısarmı bilemiyoruz. Yalmz Musohnı - naca ar ır · "Garp seddi kongresi, ,ismi veri. nutku hakkında aşnı:1dnki notu 
kendi ellerinde tutmak ve ta~a7 nin İtalyan gazetecisi gibi son Epoque gazetesi diyor ki: len garbi Almanya politik şefleri neşretmiştir : - -----------
men serbest bir ticaret repmı yirmi yıllık hayatını uyk~~a ~~- Bazı Alman mahfilleri, ·hatt:l kongresinde bir nutuk söyliycn D. N. B. ajansının yabancı Yunan devlet Ban-
tatbik etmek sayesi":~e düny~- çimıemiş oldu~u.nu ~ek ıyı bılı- dün ~abah dahi Fransa ve ln_g~l- doktor Hudolf Hess, Almanya _ memleketler için neşrettiği ~nm kası müdürü çekildi 
nm en zengin, en mureff eh hır yoruz ve bu gıbı muda~ale .te. - terenın Polonyaya yardım ıçm mn artık yabancı devletlerin o. sızca servislere göre, doktor 
milleti haline geldi. Uz~n s~ne- şebbüslerinden Tür~ m~ll~tmın müdahale etmiyeccklerini sa • yuncağı olmadığım, Yahudiliğin Hess, bu ak~amki nutkunu ~ Atinn, 2 (A.A..) - Atın 
ler dünya iktısadiyatı uzerınde ve Türkiye Cumh~ıyet~nın as- nıyorlard<. Fakat Hitler. bir kuv ve franmasonluğuıı Almnnyada cümle ile bitirmi•fü: "'Almanya, sı bildirıyor: 
hakim bir rol ifa etti. . la korkusu olmadıgın~ yın: pek vet darbesinin muhakkak su _ partiyi kaybettiklerini, biitün istikbn.le sükunetle bakıyor ve De\ let Emisyon Bankası 

Fakat İngilterenin iktısa~ı ~~ iyi bildiğini de tahmın edıyo • rette doğuracağı aksülamellcr çemberleme teşebbüslerinin hiç. ~l~ck. hadiseleri bekliyor,,. D. ncl dirC'ktorü B. Tsud ros, 
lt\ali laikiyetinin 1>aılıca amılı ruz. üzerinde b ugün herhalde artık bir ı;<yi dcğiştinnlyeeeğini bir • •. . nıruıs~nın '.'1mnncn servis . mahiyet te hu i • bep er 
olan kömür inhisarı devam et,- ASIM US şüphe etmese gerek tir. kere daha teyit etmiş, Almanya. lerıne ~oı:e ı~, cıoktor l~es~, şöy j yısile istifa ctmi. tir. 
l'nedi. y nkacak maddesi olarai< nm "Çekistnn,, ın ortadan kalk. ı~. demıştir : Almanya, ıstıkbale Vck:Llcten genel direkt r 
Petro~ün meydana çıianası, ~~ .~ Fon p a p en masından sonra kendisini daha sukGnetle bakıyor v? bekliyor.,, tnyin edilen genel dirckh r r.1 -
Y<lz kömürün siyah kömur~ Nobel sulh mükafatı ziyade emniyette gördüğünü t c. nlınanca metne göre, doktor avini B. Barbarcssos bu 1 t 

nölgede bıralanası, ve bu yen• ' (/loş/ ora/ 1 1 itıcid r) R u zv el te mi veri 1 ece k ? ba ıiiz ettirmiş , .• Roma - Bcr - Hcss, "gelecek hadiseleri.. bahis hak kında dcmistir ki': 
'h d v dan Fon Papenin Ankarada oldu- lin - Tokyo müsellesi devletleri. mevzuu etmemiştir. B T 
1 füak maddesinin °~ f Albany. 2 (A.A.) - Burada nin milkemmel surette silf•hlan • Doktor Hess"in bu nutku, lidet !et · ~uJc;~~·u:.i•tı~'. ını . C: • 
doğruya İngilizler elinde •0 . a • ğu gibi Mosk~vad~. d~ mu;a · • .. . mış bulunduklarıJlıl söylemiştir. hilafına olarak, rndyo ile peşre. kmn ıy~ı .~ e ıç . ır al" 

1 

tnası ln..,ilterenin iktısadı sıste- fak olamıyacagını umıt e erız. topl~nan Polonya k.~luplcrı kon· dilme . t' yo tur. Butun malı me ail .. 
llıindek;° muvazeneyi sarsınağa Fakat bıı tayin. her ha~de. çok grc~ı, No?el s_ulh muklifatı~ın ~-. H. Bitlerin muavini sözlerini mış ır. rinde banka il< h""kiimet d i 
başladı. Zira sanayici lngilt~re- ,_ tli bir dersi de ıhtıva ey •

1 

merıka Bırleşık Devlctlerı Rcısı şöyle bitirmiştir: 2 Q t .., I .., d tam mutnb h halinde bul n l'\İn karşısında yeni yeni rakıp ~ İ~:-:tedir. \'.erdiği söze hürHm.et ~ra~kli~ Ruzvbclthe verilmbe~ini ıl'le. Yabancı memleketler, ne ister. 011 agır IQlll a yeni mu tur. Bu n de aynı 
l k k te adeti olmıyan ıt- rı surmuş ve u ususta ır ta ep lc.rsc onu yapsınlnr, varsınlar bir tayyare kat IDC'\Ct tur. m 
er meydana çıkmıştı. etme pe 1 N .. d ·1 · · ·ı l . } · 1 sn Bolşevı"k n • or,.eve gon erı mıştı r. enternns)'Onal '"ahudı'lı'k "'lemı· .:=7:::::::::::::::::::::::=::=:=:::--

Vaktile İngiltere 130 ~ı Y?n erın llÇ .0 .ma~' . A u :J' ı <ı - Marignane, 2 (A.A.) - 35.000 
tcn'uk dün a kömür istıhsah _ leyh;arr fıkırlerınde samımı ol- Theodore Rooscvelt'in 1907 de emirlerine itaat etsinler, Alman.. beygir kuvvetinde ve 20 ton ağır· 
..... ~ • . Y yalnız d w 1 bilirdi . Fakat bu nok V. Vilson'un 1919 sulh Nobel mü· yn, istikbale sükunetle bakıyor 1 d " n 80 ınılyon tonunu ugu sanı a w k. , 

1 
ld kl h 1 ve 1 k h~ d' 1 . b ki. ,gın a 4 motörlü yeni tip bit· tay. 

1 ~ndi ba!\ına elinde tutarken tada da hayal inkisarına ugra ·ı :ııatını a mış o u arı atı r ar- ge ece a ısc en c ıyor. yarenin tecrübelerine başlanmış. 
h '); 1 t k . p edi)·or Jadır. raris, 2 (A.A.) - Havas ajan. br. Tayyare, Atlantigin ~i alı' n-

. 1-n.ı.sya ancak 12 mi yon on, ma ıca :ır 

d n gecmek U 
Tecru'b-el zere kulltmla .. a':tı 

ere bu .. lccck gun de de, 1 c 
24 ve tayyarenin siklcti • 

tona çıkarılacaktır. ' • 
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Aam&NSOND 
Sermıt Muhtar 

- • 
f Günün meseleleri: 
---···----------.-----~awwwı __ ,_, __ awwwı __ ,_._ __ ,_ ____ _ 

Oniversite imtihanlarmm neticesini beklerken 

Gençlermiz Oniversitede niçin 
... ~:.. 46öıı:~. yahut pb- :-~;:!:ı-·Gel,lki muvaffak olamıyor 

llıin kap1Sım bulm&k ist1 • a çıktılar· Rıhtım& inen. .-:,_.;.;_.;;;;;;;;;..,_~ 
Yor; iınkAm varsa bulabilllJl.• Bahçe~mak merdivenin ilk Yazan: Suat Dervi, 
rftllep Nuh yılından kalma. ba. ~ yuıyana çökt1ller. 'C!n.fversite fmtihanlan.nm. neti hakikate uyğun olduğunu bilmL 
t...._~ilp ablmJf etYL· :Kimi J)dai de don, g&nlekle. Fazla cesını her sene yalnız o ımtihan. yoruz. Yalnız üniversite doçent· 
---.na l&lıdıklar, denkler, mi • oıarak ReceP oeketlD1 de sfymiı. lara girenler değil, memleketin !erinin profesörlerin takririnf ter 
~ Jataldan ve ~; Otusbık t1tUnle dolu f.akf~ umumi hayatiyle alikadar olan cUme edeceklerine bu dersler üze-
~~ tarafta hanfendlnln geUnli- tL bak .. mı cebindılD çıkardı. Bır bUtUn ıuurlu vatanda§lar merak rinde ancak kendibilgilerini yarım 
9 &QQflll bakiye, modall pçmil ~ earddrt&D ICJl1l'& uzattı: la bekliyor. yamalak hUlisa etmekte oldukla· 
~ dolaplar, geırmell tCJl""l- ~Sen de arı.. Maalesef son senelerde bu imU n rivayeti de Ünivendte muhitin 

1 
• •1aklan kmk deVrim ınua- Sipnlan yakblal'· ilk hamle. hanalrdan alınan neticeler hiç bi de olduğu kadar bUttın Tllrkiye. 

l&r, haaırıan patlamJf .andalya. de bJr iki çekJt1e yantadılar. rimizi yani ne ebeveyni, ne tale- de ağızdan ağıza dolaşan bir de-
ar.. ReceP derin bir iç çekti: beyi, ne de bu i§e al1ka duyan va dikodudur. • 

k .kolza yatı yakan bl'Puslan _ Sis kan kusuyoruz. halbuki tandqlan tatmin eder bir mahf- Sebeb ve illet nedir? Eluen o-
k ınk llmbalar; papalm aelı= fU aatte eloflu keyif çatıyor. yet gösteremiyor. nu burada aramak abestir. çnn. 
ka'Uf katealerl •• DedelenieD g11ve :sısıer ovalara aalmmJf uyuz 8 : üniversite gençllginin bu mu- kü mümkün olsa da hakiki yar& 

lerv:!!:!:'; =e~e::arı; ~ .,Jder gibi miakin ::r:.rr:: vaffakfyetsizllği hepimizl 1&11rt· ya parmak ~okunulsa bile bUabtl 
tabadan be.!,,_,. aarvanda, Ye ..-.eri yatıyorus. makta, hepimizi üzmekte ve kt1L tUn böyle bır derdin tedavi edile. 
ınende devı&irii;~ çakmaklı til. la§Jyol'\lZ.·· mı tirecekken ağzı. RırBtz - Vay! Demt1k ka.tada bel pora yok! Krediyi devam tUr aavquwı en bUyUk bir mem bileceği klinik olamaz. 
fekler; Karadaidan, SabiyedeD Alt~ ~ deliklerinden içiK sahte para tutuyor8'UJ& ha: leket davam olduğunu müdrik o Bu .Utunda bizim tebartlz et· 
&'etirilmlt tabancalar... nı ka~ göjBU inip kalkmada.. Banger - Aman na a.N m&'lekttlf aımmuı 1cim.te bilme· lantan bunun sebebini arqtır. tirmek iatectiğimiz ıey yalııu ıu· 

Her taraf zifiri JcaraDlık·· Zl. sol~i· kere daha çekince bi. dx.. mağa davet etmektedir. dur. Genelik Univeraiteye geldi• 
\1er Bey, elleri ileride, törler gi- B ıiga.rasmı attı. Bir tane da. I Bu son tedrie seneal ve yeni it zaman, Untveratte tah•Dine de 
bi el Yordamile yllrtlyecek; mOm ten azmkinden yaktı: R . 1 maarif vekili ıamamnda bu mu· vam edebilecek ve onda muvaf. 
kUn mu? ha aa;: ::;be felek böyledir * a a y o ve T ı yat r 0 vaffakiyetaizlllderle mucadele e- fak olacak bilgiye malik delildir. 
. K&köe döndü; yine apğıya te.-Başına çıkardıklarmm dört debilmek Usere ne yapıldı. Bilınl. Onivendtede o her geyt yadır-
•ndi. . bat ınamur eder; teptiklerini • yoruz. gayor. lstılahlan, 1iu.m ve lhnl 

. Sofada durmak netameli; sıra de~ altma alıp çiğner, e. Pazarteaı 3-7-939 ı•ne~le~et !ur~eslne çıkan tauarecl- Yalnız tahminimize göre, meae yadırgıyor. Halbuki lise ona bilgi 
!Uhayettekl odada ikili, evde cL r onun yıldızı parlakmış ta ae. 12.30 Program. 12.35 Türk milzi- lerımizın ıhtısasları). 21.25 Neşeli lenin nizamnamelerin tashihi gi· kapım açacak bütün litreleri öl· 
vaııı bul alda beraber ı ze •• p!Aklar • R. 21.:tO Orkestra prosra bi idari 1 1 h retmif lmalıydi., On .,,.. 

. a.n unmam k k k ninıkisi ıöntlkmilt; onun bahtı a. il • Pi. 13 l\lemleekl saat ayarı, ajan~ ınının takdi 1 21 45 Mil 'k ( d • çare ere alledilecek bir o • u univend 
nıı~ten en gençleri, kır ır çıkmlf ta seninkisi kapalı imiş .. \'e r~eteo~oloji haberleri. 13.15 • 14 orkestrası • Şe.f: Hasan F:~it Iı:a~~ şey olmayıp, bütün maarif prog- teye hazırlanmıt bulumabydı!. 
betlıkleri yatmada- alt Kadere kısmete boyun eğmemek ~filzık (Karışık program - Pi.). 19 Mozarl: Senfoni sol minör Debussy· rammın baştan bap tashihini l· Bir gencin Üniversiteye kadar 

Anadolulu bealemeler daha Uk l~ış ... Tövbe olsun, bu Program .. 19.05 ~lüzik Rossin~ sevil. l\ilçük süiti. 22.30 Müzik (opera ar: cab ettiren bir mahiyette olduğu. yUkselebilmeal gerek aile, gerek 
katta, arap bacdarm octaamda. ite aklım yatmıyor.. ya Berberı operasının uvertiiru - Pi.) vaları • Pi.). 23 Son aajns haehrlcrl, dur. memleket için büyük fedakirhk· 

Adamcajum bura)al'da dur • . . . 19.15 Türk müzill (ince saz faslı). ziraat esham tah\'ilAt knml iyo larla bqant bir 
""U• ..a-' uz da cals defil, es. Yıne sustu. Bır ıki yutkundu. 20 Memleekt saat ayarı ajans ve me. k ı' b • r· ' ' .. . • 'Üniversiteye kadar yükselen an ittir. Bunun .._, uvdfll'-- B·rden. • nıı u orsası ( ıyat). 23.20 Muzık b' tal "'"' tahsil muvaffakiyetle netfcele _._. 
illa u.tUDe .ıçratrr. ı : . . leoroloji haberleri. 20.15 Konuşma (Cazband _ Pi.). 23.5 • 2,. Yarmki ır e~ hayatında iki . DIDC11&111 
~Acaba Corcl nam teytanUr. - Şımdı bız burada kabir aza. (Doktorun saati). 20.30 Türk milzi. program. lkerre sıçrayış yapmak mecburi- hepımlz temenni etmekteyiz. 

l"acim pldi mi? bı çekerken, dinine kestiğimin ği:. 1 - Uşşak peş.revl. 2 - :rlf be> yetindedir. llk mektebden ortaya Halbuki, ilk Üniversite senesi 
Ona en ihtiy&CI olan an, §Uda. karısı, boynu altında kalası rezil - Uş!8k şarkı • nı~ melek sıma per '\aşit özcan • Er- ve liseden üniversiteye geçtiği hemen, ~emen talebelerin yüzde 

kikalar kim ne zevkinde, sa.fasında? .. Ya. gördum..' 3 - ~e~kı bey• Uşşak şar. .uğrul Sadi Tek hır-' zamanlar Çünkü ilk mekteblt> bUyUk hır ekseriyeti için ihzari 
• . , d al . . kı • Duçarı hıçrı yar olalı. 4 - Ut 1 kt K d kö s . ··· ' • bir sınıf mahi ti • .. 1-·•·-

- Ey Allalıım bUyüksiln; ka. nm a zaınpar ar. ıçkıler, çalgı. taksimi. 5 - Mahmut Celiılettln pa. ı e a ı . Y ure) orta mekteb ve lise ile Üniversite . . ye m ---VW&• An 
diri mutıakam .. Ya içerideki eU lar, türküler; şıkır şıkır ikitelli. şn • Uşşak şarkı • Nari firkat .. 6 - ya hahçesınde. bu tahsili arasında talebenin sıçra- cak Unıversıte Jiaamna ve tahail 
bayraklmın, ya da ben günahkA.. ler ... Vur patlasın, çal oynasın!.. Mustafa ça\'uş • Uşşak şarkı - Canını gecde .Y1a3hua ·d

11
'0r:koli madan geçecegıw. bir bilgı' boaluğu havasına bir sene sonra ahtan . . vo vı per e. u- :ıı genç talebe! nıf ,., ___ ~- -. 

rmm canımı kabzet!.. Bu da anlaşılıyor. Recebın di. tezdir sabredemem. 7 - Şe\'ki bey • yucu AYSEL vardır. er 
81 

• &ı.ur.uuu.1.aıa 
Mırıltılarındayken. linin aıtındaki de Ortanca. Sq Hicaz şarkı • Bilmi)•orum bana noı. -- ilk mektebde tek hoca~ kat, kaybolan bu illr seneler on. 
_ Canı yanan etek attan ytı. ~endi de t)D& mift~ da. lcı-*Reflk Penan • Rleatr pi'lfJ il 1iö "ltYATROStJ l;fdlr. Fakat, IOD suııflara doiru laruı bir OOfunun maneylyatml !'t 

rtlk olur 1 de . (Herril vurğunlardaıı... Cihanda blrfclt MTdfllm 1enıln. • Nuri Gençdur ve ar. tedricen hoca • artmuı na halde kırmakta, onlan avare-
. yıp, ya ' ya a;-Ar dar - Refllı: Penan • Rica fal'lı:ı • Gal• lradqlan 1 temmm ywmn ~ fO dfalpefnef JIM.. nıhf b bıerrü!) dedi; her pyi göze aldı. yawwye ka ne ayvaza, ne ıllmden kaçıp pttln. ıo - Seauet- puu1ea1 dal .... aoou,iu tek 8'mıı ttadeetne aıq. ' dl r;aue, fr 

İndi lelimlığa; doğru en ap.... başka kimseye .bu ~~ta bir feY tin Ziya. Şebnas prkı • Denlaln daJ. mı BüırHF Sakıu: tırmaktan kurtararak muhtelll anaJ'lfye 118\Pketmektedlr. 
fı. uşaklarm katma... a~.ınamış, kendi yagıyle kavrul. gasını dinliyorum. 21.10 Konuıma Aacı Mılllrdı tiyatrosunda txt SON.ı hocalan anJamağa vakit aarfet. • • • 

Yalmm içinde uyanık ve göz. muş, bu gece bıçak kemiğine da. 21.25 Ne,eli pllklar • R. 21.30 Mil: mesine belki de daha elverifli 0 • Bu sene yüzleri heyecandan 

leri açık olan~ beyfendi de. yanmış, ihtiyatı, tedbiri dilfilne. zik (M. Ravel. Telli kuartet. Çalan. lemdar sınaması lur. penbeleemit genç kızlar, korku fil mez halde, bofalmağa baflamlf. Pro Arle Kuarteti • Pi.). 22 llOJik .Maarifcilerin bizden daha ev- ve telAtlanm .wt..f.ermemek ...._ 
• (Kilçilk orkestra • Şef: Necip Atkın) , . ....... MjU& 

Ayvaz Dikran da ayak üstün. tı: ı - Helnı Munke • \'enedlk hatırası vel bu işi bilinesi lizımdır. Biz ilk vakur çehrelerle Ünivenlte koli-
de .•• Kaç kere, pide gibi ve pa • - Ah, ah! .. Ben yapacağmıı (Serenad). 2 - Beethoven • Op. 27 K mektebden ortaya geçen çocuk· dorlannda dolaşan geng erkek-
l'aınpa.rça yatağına uzanmış; uy. bilirim ama acele etme·:· Vakti No. 2 Mehtap sonatının adaclyo ıua. 1 - aaga l~mızm ilk sene ne kadar mUş. talebele~ halini gördll.ğ11mtız sa. 
ku tutmuyor da tutmuyor. sırası gelecek. Kanlı katil olaca. tenulosu. 3 - J. Strauss - Hayat ılsc 2 - F.lmo• hır1tr7!l~ kılat çekmekte olduğunu her man kendi kendimize soruyoruz: 

o d& aynı kaygıda, Ortancayı ğım!.. neşe versin. 4 - Ohriıtlan Rymlnı _ dersi bir başka hocadan dinlemeit - Acaba bu seneki netice ne 
bıeJ'akta Göğsüne hınk hınk yumruklar • Entermezıo. 5 - BetboHn .. bPilıteı. 1 ten l&flrdığmı görüyoruz da bun olacak? 

' t t ik t n n adaclyo kanla es· VAKiT K't b 1 

dan bö - Gozelim gaymak gibi garı. vuru§turuyor, bıyıklarml u up t s;;,.a ~; p Fujlsanın elrafın- 1 a avı yle bir hüküm çıkanyoruz. Genclerlmizi korkutmak late-
rı~ bqma d;ngiz belasumu geL tutup diyordu k~: :;möai~ ses:~ (Fanıeıl). 7 - Hum 1 Eğer illet burada. değilse o hal- meyiz amma, bu seneki netice de 
dü ?. Dath canından. mı oldu?.. - Ermeni,. ~~r mu.su:, a pbrieı • Maslnln hWyalan. 1 - Le. de programl~ bır fikri takib 1- geçen senekinin bir eli oluna bu 

Deyi durmada. şunlan! .. Dedığim gı.bi çıkma a, opold • Yeni dOnyanın eski .. rkıta. le yapılmadıgına, yani ilk melde· §eyden ne onlar mUteealr olauD, 
Yen:!. d~or· ora.dan o. kıın bu dakika hergelelerle cUm- rı. 23 Son ajans haberleri, ·~:'b:'- Dün ve yar1n tercüme bin aon sınıfından çıkmış bir ço. ne de biz sukutu hayale.,.. 

l'aya dalqıJor. OOı denhdn önU. bUtte değilae, görd~:U :dL !'::ı''c~~;:ti:~'u~::~;.k ;~ı~andr: külliyatı cuğun bilgisiyle orta mekteb ilk hm. 
ile gidip (bir kayık yaklllflYOI' çan1arm satım~ İn k ahın Pi.). 23.55. 24 Yanak! pl'OIJ'am. No. 41.IO 1 ci Mri Kr. sınıfında öğretilen dersler ara- Ortada bir sebeb vardır. Bu.., 
ınu ?) diye brp1arr kolluyor; binden kazıta " ~ .U. 1 sında en 8.§8.fı bir sınıflık boşluk beb ortada baJd kaldıkça ve lale 
glh yukarı bahge;ye k0tuyor... uzakta değil, yeırleriDe Sah 4-7 .939 41 06 Protundta :so old~ğunu kabul etmemiz llzun- edilınedikçe her tecrübeden aJma'. 

Corci geldi de ..ıenlyor mu? receğim .. rla,ı yanmda· lkJai de 12•30 Program. 12.35 TOrk milzl· f2 Gllnün hukuki ve iVUmaJ gelır ki, maari(çilerimizin prog· cak mantild netice budur. 
içine şu d& girmede: ~i:i yangını AralarlDda lf: ı _ Kilrdill blcazklr peırevl. 2 - meaelelerl 7~ ram hazırlamakta bu kadar sis. .Mekteb programlanmn bir d 

_ J)Oııgu& herifin bu itte de ~ va ~ kaldı~ artık A.y. Artakl. Kilrdlll hlcaıkAr prkı • Ciı- '3 Etlltun 3~ temsiz hareket etmekte oldukta- fa daha gözden eal taahJh L 
pamağl olmanı. Para. tutanlar. gızlidaka~_.ı!kte. .. min gibi. 3- Kilrdlll bicaskAr pr. 44 GUli harpler 751nnabiranihtimalveremeyiz. dilmesi ve U.edgeçmkan, taie it 

. heabm& U'&VIL girip vaz M1GU1 • kı Çılgınca sevip. 4 - Kemençt en çı ı,_. 
dan birinın "; _ Papu ıtbl dofruyu diyor. tak;iml. 5 - Faize • Şetaraban pr. 45 Diaraeelinin bayatı 100 Lise ile Üniversite arasındaki lerin Univendteye olgun bir 11kll 
kadmı baŞtall ~:" k ınm. Hakl181D. treceb alaeJpn!. kı • Badei vuslat içlisin. 6 - Şem.. f6 Metafizik nedir? ~ farka gelince; bu ilk mekteble or de devam edebilmelerinin temlıil 

Ayvaz bÖyle 0 -::; ur;1' : o da ötmede: sellin Ziya • Şetaraban prkı • E> f7 Yeni adam 70 ta mekteb araamdaki farktan da lizımdır. 
alt taşlıktaki s.pcıes ::S aı: -Glavuzu yanında; Ortanca gonca açıl sevkini ınr. 7 - Saı le· 48 lratyetln tesirle> 15 <'ok daha büyUktUr. KWtür meseleai memleketin 
gıcm!&mlf, ıteceP ao g • hanlendinin gorkulu, dediğin maisi. 13 Memleket nal ayan, ajans 49 Politika fellef- 1 Liaede eski lisanı ö w mi bq da l bir' en 

. olsa ve meteoroloji haberleri. 13.15 • 14 - 15 ~n yen ın ge en meaeledir. AU· 
nülştU: k benim glbJ yollara saldmJli. çek~ Miizık <Kanşık program • PL). 1P 50 &tetik ~ çocuklanmıza Üniversıtede veri- mi, münevveri, teımislyenl olmı· 

- Ulan palabIYl ~ kU tutma. kellim, o gan ağzından girıp bur. Program. 19.05 Müıik (Şzymanovskl -ılen takrirler birer bihnece kadar yan memleketlere medenlyet yay 
bu gece senide uıi Y kesme. nunclan çıkm&Z. Gandınr, kendi • Varyasyonlu tema _ Pi.) 19.15 TQrk 610 muğlak gelmektedir. Ellerinde bu mağa çabahyan medeniyet hava. 
dı ? .. KıpırtmJD arkasJJll yoluna goyuyor onu!. mllıill (Kanşık program). ıt.45 TOrk lunan kitablann lisanı da aynen rilerinin unndayıs. 
di . ip duruyorsun-· .ı.-.ımtda Recep afada yumruk VUl'U§taıı mllJili (Halk tnrkOlerl ve oyun ha. Bu aerhıln ftatı 810 lnmqtu böyledir. Ünlvendted k. -~ h 

n, gezın ı ya1.05- ..wwloll• uJl aaıtıp çekifteJı aaç valan) 20 Memleket nal ayarı. a. r. en Ç1 aca.. er ilim 
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Yakın yurt tetkikleri 

lstanbulun dikili taşlan 
I stanbulu gezen Afacan 

neler gördü? 

Ayhan, yaz tatilini geçirmek duğu zamanlar buraya bUyük 
üzere lzmirden İstanbulda bulu. tente gererlermiş. Daha sonra 
nan amcasının yanına gelmişti. buralarım Latinler denilen' bir u. 
O, bu dört aylık tatil müddeti L lus ele geçirmiş, her tarafı ha. 
çinde lstanbulun hemen hemen rap etmiştir. İşte bu sırada mey. 
her yerini gezmişti. Gördüğü şey danın içinde ve etrafında bulu. 
Jer o kadar çoktu ki bunlar hak. nan dövme heykeller de para ya. 
kında öğrendiği bilgilerden dola- pılmak için eritilmiştir. İstanbul 
yı büyük bir kıvanç duyuyordu. Türkler eline geçtikten sonra n
Şimc.IJ, !stanbulu bilmiyen lz . lan türlü zamanlarda başka baş. 
mirli arkadaşlarına anlatacak ka şekillere girmiş ve bugünkü 
b ir konu buJacaktı. !şte Ayhan, halini almıştır. 
!zmire dönerken vapurda hep DlK1L1TA.Ş 
bunları düşünüyordu. Bu alanda bulunan taşlardan 

İzmire ayak bastığı dakikada biri, resimde (1) işareti gördü • 
onu arkadaşları rıhtımda karşı • ğünüz Dikilita.ştır. Yekpare ve 
lama~a gelmişlerdi. Ayhan her granitten yapılmıştır. Boyu 30, 
biriı.ın elini a)TI ayrı sıktıktan genişliği 2 metredir. Üzerinde ı 
sonra: Mısırlıların eski yazıları vardır. 

- Arkadaşlar, dedi. Size öyle Mısırlılar, tarih derslerinde gö. 
çok anlatacak şeylerim var ki, receğimiz gibi bir şeyi resimle 
nereden başhyacağımı bilemiyo. anlatırlarmış. Ta§ın üzerinde tür 
rum. Hele bir yarın olsun! Bize lü kuş, yiyecek ve insan resimle. 
gelin, bakın size neler anlatacak ri vardı r. Bu ta.5 Mısırda tarih . 
ve ne resimler göstereceğim. ten önceki zamanlarda 1700 üncü 

Ertesi gün Ayhan pek erken yılda yapılmıştır. O zaman İs . 
kalktı. Yolculuğun vermiş oldu. tanbulda hüküm .süren Bizans 
ğu yorgunluk kısa bir zamanda imparatoru birinci Teodos tara. 
geçmişti. Az sonra kapı çalındı. fmdan lstanbula. getirilmiştir. 
Ayhan koşa koşa kapıyı açtı. Ar. BUR~IALI SÜ'l'UN 
kadaşlan gelmişlerdi. O, konuk. Bu da resimde (2) numara ile 
larım İstanbuldan getirdiği re _ işaret edilmiş olan taştır. ~ley • 
simlerle süslediği bir salona aldı. danın tam orta yerindedir. Biri. 
Yüzi,inde, önemli bir konu üzerin. birine sarılmış üç yılanın şekli. 
de konferans verecek bir adam ne benzer; toprak altında bulu . 
biçimi vardı. Evvela bir iki de. nan tarafı mermc7.den yapılmış. 

fa öksürdükten sonra sözlerine tır. İlk konduğu yıll arda sekiz 
şöyle başladı: metre olan boyu bugün ancak : 

gin eserlerile dolu bir parçası • fmdan yapılmıştır. 

Biraz da gülelim: taw~ü : 

\ 

' 

Şen fı. ,ralar 
Devin başına gelenler 

Perda vsız makinesi ~·....,,.,,~! 
Kemal kardeşine anlatıyordu: 
- Sebrecinin dükkanında üç 

1 ~~tr: boyunda bir asmakabak 
gordum. 

Barometre 
Öğretmen ha.yat bilgisi dersin. 

de barometreyi anlatıyordu. Ders 
bittikten sonra. küçük J~rguna 

sordu: 
- Barometre düşük olursa ne 

anlarsın? 

- Çok yükseğe asıldığını anla 
rım. 

Görmeden cevap 
Annesi mutfakta yemek pişiri . 

yordu: 
Küçük Cemal yanma geldi. An 

nesi onu görünce anlatmaya baş. 
ladı: 

- Çocuğum bahçeye çık kar. 
deşin Sevim oyun oynuyor. Ne 
oyunu oynuyorsa o oyun fenadır 
oynama de .. 

Şemşiyeyi unutmuş 
- Anne yine yağmur yağa . 

cak. 
- N ercdcn anladın? 
- Babam şemsiyesini evde u. 

nutmuş ta ondan .. 

1 Ayhan güldü: 
1 - Galiba sebzecinin dükkanı. 
nm camı pertavsız camındandı 

değil mi? 

İlerleyiş 
Doktor arka<laşına sordu : 
- ~asıl hastalarını sıkılgan 

lıktan kurtara bildin mi? 
- Evet hem de fevkalade .. 

Çünkü dün bir tanesi benden on (Ge:~n haftadan devam) 
lira borç bile istedi. !erin gürültüleri işitiliyordu, bu· 
Daha fazla gülmek için rası Zeka Perisinin ders odası idi. 

- Ağabeyin neden ağlıyor? Dev kudret kapıya gelir gelmez 
- Bugün ağlıyan yarın güler kapının eşiği genişlemiş Devi ge-

?i?'orlar .. da ~ da yarın giilmek 1 çirmişti, ders yapanların ortasın· 
ıçın bugun aglıyor. da Zeka Perisi duruyor, bütün ta. 

1 !ebesine gtilümsüyordu, Dev Kud· 
ret ona doğru ilerledi, iyi kadın
cağızın selamını söyler söylemez 
Zeka Perisi onu da derse kabul 
etmişti, hemen köşede'ki iskemle. 
ye oturttu, önüne bin renkli gü· 
zel çiçekler gibi duran bir büyük 
yığın karışık ipek koydu, bu ipek. 
!er .birbirin.den ayrılacak, güzel, 
muntazam çileler yapılacaktı. 

Bilmece 
bildirmece .. 

1 - Yer altında yağlı kayış? 
2 - Yer altında sakallı babam? 
3 - Çarşıdan aWım kapkara 

eve getirdim kıpkırmızı? 
4 - Küçücük fıçıcık içi ldolu 

turşucuk? 

5 - Çarşıdan aldım bir tane 
eve getirdim bin tane. 

6 - H op burada, hop şurada, 
hop kapı arkasında? 

Dev Kudret çalışmağa başladı, 
fakat onun kalın ve kaba parmalt· 
lan için bu pek güç bir işti. Bü

tün sabrı ile uğraştı, uğraştı. Bir. 
çoğunu ayırdı. Fakat bir 'kısmı dii· 
ğümler içinde idi, bir kısmı da ay. 
nlırken onun kuvvetli parmakla· 
riyle kopuyordu. Zeka Perisi bü
tün t a lebesinin işlerine bakarken 

ona da geldi 
' 'Bugün için iyi, kafidir,, dedi. 

Hemen küçük ince parmaklarını 
ipeklerin arasına soktu, bir claki. 
ka sonra yine ipekler karma karı· 
şık bir yığın haline gelmişti. 

SABAH TEMIZL!Gl 

Bu iş bitince destiterin, va-:o
ların yapıldığı yerde çalışınJğ:ı 

başladı, ayaklariyle çevirdiği te· 
kerleğin döndürdüğü model üs
tünde bir çamur yığınını bir güzel 
desti haline koymağı öğreniyordu· 

Burada bütün kudreti ile çatıştı· 

Artık kuyumcuların çalıştığı dai· • 
reye geçirilecek kadar elleri incel· 
mişti. Burada altın bilezikler, zin· 
cirler, yüzükler, küpeler yapına· 

ğa başlamıştı. Zeka Perisinin bU· 
rada tecrübesi vardı, bu iiç tecrii· 
beye cevap verebilecek olursa ar 
•.ık okulu bitirecekti. O zaman 
dünyada her işi gören insanlara 
yardım etmek için çıkarılacaktı· 

Zeka Perisi "Birinci iş, bir ~
rayın salonu için yapılacak bır 
halı,, diyordu. 

Dev Kudret hemen tezgahının 
bnşına oturdu, bir taraftan batısı· 
nı dokuyor, diğer taraftan da gelir 
ken geçtiği güzel yolları tekrar 
geçeceğini düşünüyordu. O yol· 
!arda yeşil çimenler arasında açan 
renkli kır çiçekleri ne güzeldi. 
Böyle düşünürken halısı kırların 
çimenleri gibi yeşil olmuş, ortala· 
rında kır çiçe'Jcleri gibi renkli re· 
simler yapmıştı. Halıyı beğenen 

Zeka Perisinin ikinci arzusu 
vardı : • 

- Arkadaşlar, lstanbul, mem. metre kalmıştır. Bu sütun Yu . 
lcketiınizin en güzel ve en ;r.en. nan krallarından Kostantin tara. , 

dır. Jstanbulun türlü yerleri, a . ------------ ----

Ertesi sabah Dev Kudret yine 
bunları çözmeye uğraşıyordu. Ak. 
şam üzeri yine Zeka Perisi ipek· 
!eri bir yığın haline koydu, bu iş 

bir hafta sürmüştü, hafta sonun
da artık bir telini bile düğümle. 
meden, koparmadan ayırabilen 

Dev Kudretin işini Peri Zeka be · 
ğendi. Bu defa ona tezgahta na. 
sıl kumaş dokunacağını öğretiyor· 

du. Verilen iplikleri dizmeğe bi
raz kalınca Zeka Perisi geliyor, 
elindeki asa ile dokunur dokun. 
maz kumaş yine bir yığın ipek ha· 
line geliyordu. Bu ipekleri tekrar 
tekrar dokumak icin Dev Kudret 
bütün salıriyle çalışıyordu . 

Bu defa bir perinin kullanacaJt 
kadar ince, güzel bir bardak yap· 
masını istiyordu. Dev Kudret he· 
men çarha oturdu. Sarı bir çiçd< 
şeklinde güzel bir bardak çıkar
mışt1. Üstüne renkli güzel bir kUŞ 
resmi de koyunca bunu Zeka pe· 
risi pek beğendi. 

nıtlnrı ve belli başlı binaları hak 
kmda size söyliyeceklcrim, an -
eak vakit bulup ta amcamı11ı beni 
gezdirdiği yerlere ait olacaktır. 

İlk olarak size İstanbulun için. 
de yükselen tarihi anıtları anla • 
tacağmı. Bugün Dikili ta~lar<lan 
bahsedeceğim. "Sultanahmet,, de 
nilen, lstanbulun önemli bir sem. 
t inde üç dikili taş vardır. Taşlar 
hakkında size bilgi vermeden ön. 
ce Sultanahmet alanının ne su. 
retle yapıldığım anlatayım: 

SULTANAHI\lE'r ALANI 
Şimdi Sultanahmet alanı deni. 

len bu yere eskiden At meydanı 
derlC'rmiş. Burası ikinci yüzyılın 
sonlarına. doğru o zaman lstan. 
bulda bulunan Roma imparatoru 
tarafından yapılmıştır. Uzunluğu 

270, genişliği de 180 metredir. 
Etrafı yüz bin seyirci alacak ka.. 
dar büyükmüş, orta yerde ve 
şimdiki parkların bulunduğu k ı. 

sımda at koşturmağa mahsus bir 
yer ayrılmış, bunun etrafına da, 
halkın yapılacak yarışları scy • 
rctmcsi için küC'ük kiiçül< setler 
kounı~tu. Diğer taraftan Ayn . 
sofya müzesinin bulunduğu ta . 
raftıı da saraylıların ve impnra. 
toı un otur;masma. mahsus loca _ 
lar bulunuyordu. Güneş fazla ol. 

Yazısız 
Hikaye 

''Bir son tecrübe kaldı, diyordu, 
bana o kadar güzel bir zincir ya
pa'ksın ki, dünyada kimse onu 
boynuna asmamı~ bulunsun.,. 

Bunun üzerine Dev Kudret tek· 
rar işe başlamıştı. Zincir beyaz al· 
tınla tptturulmuş, çakıl taşları gi
bi parlak beyaz incilerden yapılı· 
yordu. Artık Dev Kudret dünya. 
cia çalışmağa hak kazanmıştı. 

Zeka Perisi onun arkasını okşa· 
dı. Bütün yaptığı güzel şeyleri 

' kendisine verdi, bunları dünyada 
en çok sevdiği insana vermesini 
tcnbih etti. 

Dev Kudret sevinçle teşekkür 
etti, çakıl taşlı uzun yolu geçti, 
citre, söğüdün kenarında pırıl pı

rıl yanarak akıyordu, onu atladı, 
dönüm yolundan döndü, yüz ağa. 
cı saydı, nihayet çimenliğe gel· 
mişti, koşa koşa yüz adım ilerle. 
di, iyi kadıncağızın evine geldi. 

Hemen koltuğunun altında g'!
tirdiği güzel halıyı odaya serdi. 
Ortadaki masanın üzerine altın 
bardağı koymuştu, giizel inci ger
d:mlığı da kadının boynuna astı . 

Bundan sonra her işte herkese 
) ardım edebilecekti. iyi kadınca· 
gıza teşekkür borcunu böyle öde· 
miş, evini bir saray gibi döşemi5. 



Be§ikfal'Wan" .J-1 gaZiblyetile netir.elencn dünkü mmı kiıme m Usabakasıni:lan ad heyecanlı ens fantane 

Fener Beşiktaşa da 4 - 2 yenildi 
Maç heyecanlı oldu. Akıllı bir oyun oynıyan Siyahheyazlılar 

neticesi olarak güzel bir galibiyet elde ettiler 
çok 

bunun 

1. reı ıct Alinin bir blokajı 

ı:;tadında yapıldı. 

Mevsimin bir hayli ilerlemiş 
olması bu entresan maçta da te. 
Eirini göstermişti. Statta ancak 
be bin kadar bir merakh vardı. 

H:ıkem Ahmet Ademin idare 
ettiği bu mUcabakaya taraflar a. 
şajtdaki kadrolarile çıktılar: 

E iktaş: Mehmet Ali - T~ 
ci, İbrahim - Hüseyin, Rel>~, 
Feyzi _ Hayati, Hakkı, Sabrı, 

~"'r , Eıjref. 
F n rbahçe: HUsamettin-:- Ya 

ar, Lebıp - Muatfer, ~ı R17 
za, M hmet Reşat - Nacı, Basrı 
M h, Rebil Fikret. 

Cyur?. Be iktaşlılar b8;'1adı • 
I r, topun kontrolüne tesır ~a · 
P" :ı rii7«ir Fenerbahçe lehıne 
i .;i, 

ikinci ktlmeler liki 

I' adıköy galip 
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1 Bir dosta mektuplar 1 
•• ..___ .. aaaaaaa.aa .. aaaaaaaa-aaaaMa•aaaa•aa-a•aaaaaaaaa-aaaaaaaa•a:taaaaaaaaaaaaa•aa••••••• 

Dikiş sepeti 
Vakıt'ın büyük hikayesi 

Azizim Sadri; ı Bu hatıra beni can1andırdı, kalk 
Sana, bundan bir müddet ev. tım, bir ot~mobile atlıyarak ls 

vel, Maric-Claire ile kadınlarımız. 1 tanbula geçtim, Sultan Hama· 
dan bahseden bir mektub yaz- : mında, k~çük, iddiasız bir dük.a~ 
mış, evlenen bir dostumdan da da aradıgımı buldum, ve dikış 
bahsetmiştim. sepetini, bizim Marie.Claire'e gi• 

Dostumun genç zevcesi, bu ~ürüp, verdim. 
mektubu, her nasılsa okumuş, Nerede ise boynuma atılacnk 
çizdiğim portrenin ve evin ken- tı. Sevincine sevincimden gözle· 
dine aid olduğunu anlamış. Gel- rim yaşardı, Sadri. 
di, beni buldu: Bekliyoruz. Ne vakit gelecek 

sin? 
- Biraz müstehzi ve fazla a-

cı yazmışsınız amma, dedi, haklı· 
sınız. Cidden hepimiz, sade lüks 
ve görünüş ile meşguluz. Anne· 
!erimizin kadınlık dedikleri ha<lL 
se ile meşgul olanımız nadir. Be .. 
ni, bu yazınızla ikaz etmiş oldu
nuz, size teşekkür ederim. 

Dedi. 

Bu sözlerden memnun oldum 
ve kendisine bu girmek istediği 
yeni yola yarayacak bir hediye 'll 
mağı düşündüm. Böylece de, is 
temiyerek kırdığım gönlünü a. 
lacaktım. 

Düşündüm, taşındım. Ona na
sıl bir hediye alabilirdim? Niha
yet aklıma bir dikiş sepeti almak 
geldi. Nereden geldi diyeceksin~ 
Anlatayım. 

Çocukken annemin, şekerleıne 
kutularına benzer bir dikiş sepe· 
ti vardı. Elime geçtiği zamanıar 

açar, atlas yastıklarla döşeli için_ 
de, rengarenk ibrişimlerle oynar
dım. Annem, görünce koşar, elim 
den alır, yaramaz bir kedi yavru
su gibi birbirine karıştırdığım ib
ri~imleri, büyük bir itina le tan
zim ederdi. 

Onun dikiş sepetine karşı olan 
bu hürmeti, hele kendisini kaybet 
tikten sonra, bende, mukaddes 
bir hürmet haline gelmişti. Dos
tumun ~evcesine karşı, Marie
Claire'in kadın tarafına gösterdi 
ği bu yeni ala.kayı percsinler ümi. 
diyle böyle bir sepet almak iste
miştim. 

Beyoğluna çıktım. Güneşin ya
kıcı olmasına rağmen, dikiş sepe
ti uğuruna köprüyü yürüyerek 
geçmiş, ttinelle çıkmıştım. Tünel
den itibaren Taksime kadar ka
dın malzemesi satnn, bütün dü
kanlara girdim, çıktım. Dikiş se. 
peti yok! Taksimden geri dön
düm. Bu sefer, oyuncak, yüıı, 
düğpıe, pudra, kumaş satan kil · 
çük ve büyük ne kadar dükan var 
sa onlara da uğradım. Yok!. Yok! 
Beyoğlunda, bir dikiş sepeti bula· 
madım Sadri! .. 

Fikret Adil 

Memleket Haberleri: 

iz mirde 
Şiddetli Fırtına T elnşı 

Mucip Oldu 
İzmir, 2 ( A.A.) - Dün 18, 

)0 de limanda yine ansızın şid. 
detli bir poyraz fırtmaaı cıkmıs 
ve lıay E telaşa sebep olm~uştur~ 
Bu esnada mendireğe girmek ü
zere bu1urıan bir Holanda vapıı 
ru geri dönerek liman acıamda 

~ "' 
demirlemek mecburiyetinde kal 
mıştır. Fırtına 1 O dakika kadar 
şiddetle devam ettikten sonrC' 
bir zarara sebebiyet vermeden 
tedricen yatışmıştır. 

Sinopta Yağan Yağmur 
Faydalı Oldu 

Sinop, 2 (A.A.) - Vaktin
de yağan yağmurlar her cins 
mahsulata çok faydalı olmuş • 
tur. Her yıldan daha bereketli 
istihsal edilen buğday mahsulü 
biçilerek harman yerlerine •yı -
ğılmakt~. mısır ve tütün mah • 
sulü de çok iyi şartlar içinde neş 
vünema bulmaktadır. 

Bu yıl köylümüze bir bolluk 
yılı olacaktır. 

-0-

lsviçre İzmir Fuanna 
İştirak Edecek 

lzmir, 2 (A.A.) - Fuar sa
hasında yapılmakta olan daimi 
sergi sarayı inşaatına büyük bir 
hız verilmiştir. Müteahhit, in -
şaatı ikmal için geceleri de ame
le çalıştırmaktadır. Bu sahadaki 
büti.in inşaat temmuz sonuncı 
kadar ikmal edilmis bulunacak. 
tır. lsviçre hükumeti de fuar ko
mitesine müracaatla iştirak şart 
larını sormuştur. iştirak takdi -
rinde fuarda lsviçre için de gü. 
zel bir pavyon hazırlanacaktır. 

Kocanın 
va~aırıı: 

Luici Pirandello 
Çeviren: lbrahim Hoyi 

~ ... 

Nişa.nlandığınm aalia illi gUnil, Bartöbinoya, nişanlısı: 

- Benim asıl ismim Liva değildir, Karolinadır. Fakat n:er
hum ve sevgili kocan bana bu ismi takmıştı! Ben de artık Lin.a 
oldum. Toprağı bol olsun, öyle iyi bir adamdı ki... demiş, ve Sin· 
yör Cosimo Toddeinin, şapkası elinde olduğu halde gülerek çı· 
karttığı bir resmini delikanlıya göstermişti. 

Bartolino da insiyaki bir hareketle, bu ölü adamın fotoğra_ 
fına karşı hafifçe boyun kırmaktan kendisini alamamıştı. 

Meşhur mimar Toddeiden dul kalan Lina Sarulli, kocasının 
resmini duvardan kaldırmayı bir an için olsun bile aklından ge
çirmiş, düşünmüş değildi. Zira bugünkü vaziyetini, onun kendisi
ne yaptığı evi, güzel mobilyeleri, bir kelime ile her şeyi kocasına 
borçluydu, 

Genç kadın, Bartolinonun şaşırdığına dikkat bile etmeyerek 
sözüne devamla: 

Buna mukabil, lüzumlu1! .. lü
zumsuzluklara ait akla hayale 
gelmiyecek neler vardı. Kirpikle· 
ri boyamağa mahsus fırçalar, yal 
nız başparmakların tırnaklarını 
kesmeğe mahsus makaslar, plfi. 
ja gidildiği vakit kullanılacak hin 
bir çeşid lüzumsuzluklar, kendisi 
yerli, emprimesi Avrupa kumaş. 
lar, ipliği Avrupa, dokuması yerli 
kumaşlar, çifti 20 liraya Avrupa 
takunyeleri, milyon çeşid çorap
lar ... Fakat, bu kumaşları, çorap 
lan yırtılıp söküldüğü zaman ta. 
mire yarayacak nesneleri, ayni ze 
raf etle iç!nde saklıyacak bir se
pet, hayır! .. 

0 SALON OYUNL '.\RI 0 

Çıldıracaktım. Nasıl olurda bu 
lunmaz? Fakat, azizim Sadri, yok 
tu. Koca Bcyoğlunda, yüzlerce 
dükanda, bir dikiş sepeti yoktu. 

Düşünmeğe başladım. Neden 
yok? 

Ticaret kaideleri, karşıma, alay 
lı memurun karşısına barem ka
nunu dikilir gibi dikildiL .. r ve ve
kavaz olarak şöyle cevab ve;c!i 
ler: 

- Taleb olsa, elbette bulundu. 
rulur, satılırd1. 

bemek, t:ıleb yok, diye. elimi. 
kolumu c:ı.llıya sallıya. gidip "DC:· 
gustation" da bir ~oğuk bira ic· 
tim. Ve yine aklıma annem geldi. 
Annem, dikiş s~peti ve eyde s:ı.k
ladığ;ın, ormn di ile, gergefide 
ördüğil kl!çUk bir duvar halısı!. 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
HALLEDlLMJŞ ŞEKlI.LERl 

1 - Sekiz kibrit ile on kıy -
meti şöyle yazılır: 

2 - Hesap meselesi: Dört 
adet sırasile şunlardır: 8, l 2, 5, 
20. 

BUGÜNKÜ MESELE 

Aş:ığrda vereceaimiz malU 
-nat doğru mudur ? 

1 - Norveç. İsveç, lzlan~:lc 
ve Danimarka lskandinavyada. 
:Urlar. 

2 - Zeytin bir meyva değil. 
:lir. 

3 - Sa;::.1'~""" tesiri suyur 
-ıini geni~!etir. 

4 - İranlılar sarı rrktandır 

Bugünkü 
bulma camız 

SOLDAN SAGA: YUKARDAN AŞAGI: 
1 - İptidai cemiyet • Bir 1 - Bir hayvan, 2 - Erkek 

renk, 2 - Bir harf - Baş, 3 - ol, 3 - Şanjon, 4 - Bir musi
Aksettiren, 4 - Saha, 5 - Na. ki aleti - Hamur ekşisi, 5 - Fer 
dide bir çiçek, 6 - Bir nota - yat, 6 - Gösteriş, 7 - lsbm. 
İçki, 7 - Bir vilayetimiz • Ali- bil kağıdında bey • Kırmızı -
mi ali meden, 8 - Sonuna (N) Kesilmiş süt, 8 - Bir nota -
ilavesile meşhur bir bestekar, Bir erkek ismi, 9 - Aynı kan. 
9- Hayır. dcı.n gelenler . Kasatura. 

"I 2 "! 4 s 6 7 '8 ~ ı 2 3 4 5 9 
iKARAs 

in:-. .>astır. seru şehridir. 
5 - Markoni ltalyanlar ta _

1 

7 - Panama kanalı hattıüs. (Bunlardan doğru veya yan.

1 :afmdan keşfolunmuştu. tüvamn altındadır. lış olanları yarınki nüshamızda 
6 - Göz kulaktan dnh~ has- 8 --- lsviçrenin merkezi Lu - bildireceğiz). 

... ~ • .. • ·- ' ~ ~- 1 • ' ' • 

intikamı 
- İsmimi değiştirmekten doğrusu pek hoşlanmamıştim. Fa· 

kat canım gibi sevdiğim insanın sözünü kırabilir miydim, kırabi. 
bilir miyim de.. Her halde siz de beni Lina diye çağırmakta bir 
beis görmez.siniz değil mi ? 

Demişti. 

Sinyör Taddei ile ilk düğün gecesini geçirdiği yatak! .. diye 
düşündü ve, ölü mimarın gülümseyen hayaliyle, şapkasını çıka -
nşmı bir daha gözünün, önüne getinnetken kendisini alamadı. 

Bütün balayı seyahatleri müddetince, kan koca aynı yatakta 
yatmakla kalmadılar, Linanm altı sene evvel sevgili koca.sile yap· 
tığı gibi yemeklerini aynı lokantada yediler. Aynı yerleri, müze· 
leri, resim galerilerini, kiliseleri gezdiler. 

Yaradılıştan mahcup olan Bartolin.a, karısının ilk kocası gi
bi düşünmeğe, onun zevklendiği gibi zevklenmeğe, eğlenme&e, 

bir kere olsun isyan bayrağını kaldıramadı. Kansı da, bu halle • 
rile, genç kocasmda fena intibalar bıraktığını bir türlü anlıya • 
madı. 

Seyahatten dönünce de çok fena bir habe!'le karşılaştılar. 

Kendilerinin çöpçatanlığını yapan Sinyör Mottonun ani olarak 
öldüğünü öğrendiler. 

Dul kaldığı sıralarda kendisine yardım eden en samimi dos
tu Ortensiayı teselliye koştu; ve arkada~ını kocası öleli on gün 
olduğu halde, yine yeis ve keder çinde görünce şaştı. Kendi ko
casına: 

- Acaba ne var? .. diye sordu. 

Bartolino, karısının bu ahlaksızlığından al çuha gibi kızara. 
rak: 

- Ya.hu!. Kadın matem içinde. Kocası ölmedi mi?. diyecek 
oldu. Kadın büsbütün şaştı, ve: 

- Kocası mı? .. Doğru. Fakat Sinyör Motto onun babası ye -
rinde bir adamdı. dedi. 

- Ne çıkar .. Öyle de bile olsa. Üzülmesi için bir sebep teşkil 
etmez mi? 

1 Lina ısrarla söylendi: 
- Babası değildi ya! .. 

Bartolino gözlerini duvardaki da.ha hala gülen ve şapkasını 
çıkaran resimden çekemiyerek: 

- Hayır ... Ne münasebet!.. Elbette .. Şüphesiz!.. Diye keke· 
lemişti. 

Uç ag sonra biı.layı seyahatine çıkan gelinle damadı, akraba 
ve dostları istasyonda geçirirlerken, Llnanın en samimi arkada,.şt 
Ortensia Motta kocasına dönerek, bir iç çekişi ile: 

- Zavallı Bartolino .. Böyle bir kadına düştü! .. demişti. Bu 
yeni evlilerin ~öpçatanlığı:J\I yaptığı için herhangı bir tenkide da
yanamıyan yaşlı kocası da cevap vermişti: 

- Neden zavallı olsun! .. Bartolino aptal değildir. Kimya 
allamesinin biridir. 

- Evet, Kimyadaki malfunatına diyecek yok. 
- İdeal de bir koca olacak. Bütün eserlerini neşretmiş ol • 

saydı mükemmel de bir hoca olarak yükselecekti. Sonra nıe de 
nazlı bir insandır. Temiz ruhu vardır. 

Ortensia, şu dakikada neşeli, nabza göre şerbet vermesini 
bilen, bazı kereler haddinden aşırı atılgan, konuşkan mimarın ye. 
rine geçen, aptal bakışlı, vaztanal11 toy kocru:ıile Romaya. giden 
Linayı hatırlıyarak, gülümsemesini tutamadı ve mırıldandı: 

- Evet kocacığım. Bartolino ne de temiz ruhlu bir insandır! .. 
dedi, Tren hareket etmeden evvel Anselmo amca, gelinine: 

- Bartolinoya iyi bak .. Ona dikkat et.. tenbihinde bulun • 
muştu. İlk balayı seyahatinde Romaya gitmiş olan, onun için de 
seyahat adab ve erkarunı pek iyi bilen Lina da kocasına kelimenin 
tam manasile baktı. Onu bir çocuk gibi korudu. Tren Romaya 
varınca kocasına : 

- Sen her şeyi bana bırak .. dedi, ve bavulları sırtlamış olan 
hamala dönerek: 

- Viktorya oteline gideceğiz! .. Emrini verdi. 

Lina otele yerleşti. İçi rahat etti. Hiç kimse onu tAnmamış
tı, ama o herkesi hatırlıyordu. 

- !şte altı sene evvel yani mimar kocasile kendisine hizmet 
etmiş olan ihtiyar uşak Pippo daha hala buradaydı. Pippo onlara 
birinci katta, iyi döşenmiş 12 numaralı büyük odayı gösterdi. 
Fakat kadın pek beğenmiş görünmedi. Ona: 

- Acaba 19 numara boş mu? diye sordu. Uşak bunu öğren· 
mek için ayrılırken, Lina, altı sene evvel de buna benz.er bir hMi. 
se olduğunu ve çok sevdiği ilk kocasına birinci katta bir oda ayır· 
dJkları halde, onun ikinci katta 19 numarayı istediğini hatırladı. 
Delikanlıya dönerek: 

- Orası daha iyi sevgilim .. gürültüsü az, havası bol ve gü-
7.el bir odadır. tık seferimde kaldığım odadır .. dedi. 

Tabii kabul edersiniz ki Bartalino, eşinin bu sevincine pek 
öyle ortak çıkmadı. Kadın: 

- Beğenmedin mi? .. diye sordu. 
Bartalir.-::>, adeta umursamıyarak cevap vere!:~ 
- Sen istedikten sonra bana göre hava hoş .. 

Kadın, odanın k~esindeki küçük hücreye girdiği sırad3., ken
disi yatağa bir göz attı. Ve karımla ilk kocası Lina haklıydı. 

Ortensia, arkadaşı Lina nın hep ilk kocasından bahsederek Bar -
tolinoyu üz<lüğünü, sinirlendirdif;ini bildi~-inde, kedisini böyle 
kederli, mığmum, ve uğradığı felaketten dolııyı hiç bir şeyden a
vunmaz gibi göstererek delikanlıyı avlamak istiyordu. Bunda da 
muvaffak olmuştu. Zira genG kadınm bu hali, Bartolinoya do. 
kunduğu için, delikanlı hayatında ilk defa olarak hiddetten kıza.~ 
rarak karısına isyan ederek bağırmıştı: 

( D~tımt 11 incide) 





ayfur Sökmen Anka· 
raya hareket etti 
tayhlar lnönünün iltifatınd n 
çolc müt hassı oldular 

Giresun v 
Zonguldakta 
Kabotaj bayramı 

naııl kutlandı 

MU 
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Kocanın intikamı 
(Ba§ tarafı 8 incide) 

"ld" w.. zaman ağlamadın 
- 'Peki, sen ne yaptın? .. Kocan ° ugu 

tnıydı? 

Lina atılmış: . ·li ko 
- Kocamla. bu işin ne alakası var? .. Hem benım sevgı -

caını "''l . ., 
- Biliyorum.. Biliyorum.. Gençti.. diyeceksin, degı mı .. 

k ğladım Aama, sonunda. 
- Elbet ben de ağladım. Heın ço a . . ·.. 

1 
döküyor. 

kendimi tuttum Fakat Ortensia, çeşme gı bı gozyaş ek . 
Sana bir Şey sÖyliyeyim nıi ? .. Onun bu gözyaşlarına. ben p ı-
tıannuy orum. · Büsbütün kızdı. 

Bartolino, ta.biatile, karısına hak verm~::an resminden ken. 
Bu kızgınlığı karısından ziyade, duvarda . d .... 
disi.ııe .,.;;ı·· •. k b kan ve şapkasını çıkaran; o garıp uş~n-

. t:ıu.ıumsıyere a .. .. vkeden mimar Toddeıye 
celerıyle de karısını f esa.t duşuncelere se 
idi. 

tahammül edemezdi. O da her nere-
Yoo ! .. Artık bukadarm:ı b' lh timsali olan Bar-

Ye baksa hep bu herifi görilyordu. Ve ır su w çalışa 
· g· ı ime gem vurmaga -tolino gitgide huzurunu kaybettı. ıs er ~f t 

l'ak, kızardık a kızardı. Nihayet day~namadı, ve k~rısının ı ıya : 
larrnı bozma~ için türlü türlü gariplıkler yaptı. Yıne de muvaf 

fak olamadı. Karısı: · 
. 1 kadar da sevgili kocama benzıyorsun 

- Bu hallerın e ne . . 
Yavrum .. Mimar nonoşum öyle delişmendı kı... . 

. ı · karısının bu hallerinden ılk kocasını ha-
Dcymce, Barto ıno, ' b'' b'T' çılgına döndü. 

tırıayarak zevk duyduğUJlU nladı ve us u un 
.. th. bı·r fikir geldi Biraz da keooisini 

, 1 ·h t aklına mu ış · e nı ayc . riki ile karısını onunla 
avlamak isteyen fettan Ortensıanm talı mı bir 
aldattı Taliinin bu kadar çabuk yaver oluşuna yarı ~:f. w· ş k. 
halde .Genç ve oynak Ortensia ile çok tatlı anlar geçırıı:ıgı bes ı 
Ve aziz dostu Mottanın yatak odasında birkaç dakika ya z aşı
na kalınca, adeta derin bir vicdan azabı duydu. 

, atağının ya~başında ışıldayan 
Birden, burada Ortesı8:nın Ydal du Muhakkak ki kadının 

b' ""rdi.i B altın hır ma yon · 
ır şey go . · -~· 

1 
ktı Eğildi aldı. Ortensianın geri dönme-

boynundan düşmuş o aca . t . d k .... k b' 
. . · 'ht'yari kapağını açtı. çın en uçu ır re· 

sır..ı beklerken ga)Tl ı ı .. .. . 
. · elinde şapkası, tatlı tatlı gulumseyen mımar sun çıktı. Bu resım, . 

C . Toddei'yi gösterıyordu. 
osrmo lbrahim ROYl 

-· 

DAl-IAYUICSEIC., ~ 
rAiZ, DAl-IA E:Yi 
ŞARTLAR. TE:MiN E:~E:R 
UOLANTS[ QANK-UNI NV. 

1939 RESiMLi HAFTA 
. b' .. llı'k ve olgunlukla çı'.can bu H .. h yenı ır guze . ,. 

er nus a r·· ı . . egane rakipsiz gazetesı:ı.ır 
haftalık mecmua ur uyenın Y 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz ! 

Dün ve yann 

tercüme külliyah 
7 nci seriden 

61·67.7 kitap 

Vikontun ölü.nü 
3r 

51 
62 Leneit II. 

ı. 

63 Liza 
ı. 

64 Evlilik 
20 

65 Gizli Pamuk harbi 50 

65 Bizans tarihi ı. 

67 Senrolbeos _A!r~p.a - 60 

Vefat 
Rize e~rafmdan Zırh zade Hacı 

ı;: ki Efendinin oğlu ve Emniyet 
~a r . 
,. ıncı şube memurlarından Ah Rı· 
" .. d ..... h 

b L-sı sabık tuccar an fne. • 
zanın ~ı;ı.ı • • 

H 'lmi Zırhoğlu vefat ebnıştır. 
met ı 

• burri1n saat 11 de Saraç-
cennzcsı ı:;-

al 1 kak 7 numa· 
ban1'başı ~v a ı ıo- • . 

. d kaldmlıp Fatih camı-
rah evı:1 en 

kılındıktan sonra 
. d namazı 
ın' ~ k daki aile mezarbğma 
EdırnE apı 

defnedilecektir. 
]mele· 

di •. tanı""'nlarrn ge Ken sını s-· 

ri rica ol"ınur. 
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fatil kampları ı ı Levazım Amirliği Satınalma 1 
ls~a~b:! !a~~~UdUrfüğU ____ K_o_m_i_s_y_o_n_u_n_d_a_n ____ _ 

tık okullar talebesi için Pendik, Erenköy, Kızıltoprak, Ye~ 
şilköy, Florya ve Bilyükçekmecede; 

Lise, öğretmen, sanat ve orta okullar kız talebesi için Kan-
dillide; erkek talebe için Maltepe ve Zincirlikuyuda. 

öğretmenler için Heybeliadada. 
Tatil kampları açılacaktır. 
2 _ tlk dereceli okul ka.rnplarmın aylık ücreti, 16, orta de. 

receli okul kamplarmm aylık ücreti 18, öğretmenler kampının 
40 günlük ü creti 30 liradır. 

3 _ Bu kamplara sıhhi durumları elverişli talebe ve öğret. 
m:mlerin yazılmasına başlanmıştır. 

4 _ tık okul talebe kampları 10 temmuzda ve orta. dereceli 
okulların talebe kampları 27 temmuzda açılacaktır. • 

5 _ Kamplara yazılmak veya fazla malfunat almak isteyen. 
!erin okullara veya Maarif Müdürlüğünde Beden Terbiyesi bü
rosun başvurmaları lazımdır . 

l~arici Askeri Kıtaatı Satmarma ı 
J_ Komisyonu ilanlan 

Keşif bedeli 31431 lira. 36 kuruş olan muhafız ve piyade a. 
layları kışlaları yolları kapalı zarfla zarfla eksiltmeye konmuş. 
tur. Eksiltmesi 11-7-939 salı günü saat 11 dedir. İlk teminatı 
2357 lira 35 kuruş olup şartnamesi 157 kuruş mukabilinde Ko. 
dan alırur. Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sa_ 
yılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı belgelerle ve bu gibi işler. 
le iştigal ettiklerine dair ticaret odasından alacakları vesikalar_ 
la birlikte ihale saatinden behemehal bir saat evveline kadar 
zarflarını Ankarada M.M. V. satınalma: Ko. na vermeleri. 

(47) (4587) 

• • • 
Beher metresine talimin edilen fiatı 370 kuruş olan 15000 

metre elbiselik haki şayak kapalı zarf usulile münakasaya ko. 
nulmuştur. !halesi 5 Temmuz 939 çarşamba günü saat 11 dedir. 
İlk teminatı 4025 liradır. Evsaf ve şartnamesi 278 kuruş muka. 
bilinde M. M. V. satınalma. Ko. dan alınır. Eksiltmeye girecek.. 
lelin 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde gösterilen vesaikle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat ev. 
vel Ankarada M. M. V. satmalma Ko. na vermeleri (24) (4350) 

* *. 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 60 kuruş olan bir mil. 

yon ile bir milyon dört yüz bin metre yazlık elbiselik bez kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. !halesi 6 temmuz 939 per. 
şembe günü saat 11 dedir. tık teminatı 37350 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 42 lira mukabilinde M. M. V. satmalma Ko. dan alı. 
rur. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad. 
delerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. satınalma. Ko. 
na vermeleri._ (23) (4349) 

• * • 
Sade yağl Tahmin bedeli tik teminatı 

Kilo Lira Lira Ku. 

11000 9900 742 50 Karaköse 

10500 9450 708 75 Kağızman 

14000 12880 966 00 Sürbehan 

13000 11960 897 00 Iğdır 

48500 44190 3314 25 

Yukarıda yazılı mevkiler için sade yağı alınacaktır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 10 Temmuz 939 Pazartesi günU saat 16 da Er. 
zurumda As. Satmalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsine bir. 
den ve her garnizona ayrı ayrı fiyat verileceği gibi her garnizon 
için ayrı ayrı teklif verilebilir. Şartn.a.ıne ve evsafı kolordunun 
her garnizonunda görülebilir. Teklif mektupları ihale saatinden 
bir saat e\ıvel komisyona verilmiş olacaktır. (47) (4556) 

* * • 
150,000 kilo sığır eti kapalı zarf usulile alınacaktır. İhalesi 

10-7-939 Pazartesi gilnü saat 11 de Çorluda Kor Satmalmn 
komisyonunda yapılacaktır. tık pey parası 2812 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve evsafını görmek isteyenler her gün Çorluda Kor 
Satın.alma Komisyonunda görebilirler. İstekliler kanunun 2, 3 cü 
maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarını komisyona vermiş bulunmaları. 

( 44.) (5-163) 

*** 
1500 Metre bir yüzlü muşamba 

500 ,, iki yüzlü muşamba 
500 top separeşir 

Yukarıda miktarı yazılı üç çeşit muşamba alınacaktır. Açık 
eksiltmesi 14 temmuz 939 cuma günü saat 15 de Tophanede amir_ 
lik satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 3400 lira ilk temlıııatı 255 liradlr. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. 1steklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (36) ( 4685) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
ı - Telefon hatları ihtiyacı için '100,000,, adet 2 No. lu fincan 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel "22.000", muvakkat teminat ''1650" li. 
ra olup eksiltmesi, 21 Ağustos 939 pazartesi günü saat 16 da An. 
karada P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki Sat:malma komisyo. 
nunda yapılacaktır. 

3 - !stekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mek
tubu ile kanuni V{!Saiki muhtevi kapalı zarflarnu o gün saat 15 e 
kadar mezkilr komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda 
Kmacıyan Hanında P. T .T. A~iY.at §ubesi müdürlü.kleıin~en pa.. 
rasız :veril~~t_!r. l(2653).ı .(4724) - __ ... • 

19,500 kilo yataklık kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla eksilt. 
mesi 4-7-939 salı günü saat 14,30 da Tophane İstanbul Leva. 
zım amirliği satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
kati teminatlarile belli saatte Komisyona gelmeleri. (44) (4775) 

*** 
170 ton lavamarin kömürü alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 

5-7-939 çarşamba glinü sa.at 14,30 da Tophanede İstanbul Le
vazım amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bede 
li 2210 lira, kati teminatı 331 lira 50 kuruştur.Evsaf ve şart.namesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kati teminatlarile ve kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. (32)(4657) 

•** 
Kilo 
6250 Ayşe kadın fasulyesi 
3000 Taze kabak 
3000 Kırmızı domates 
5750 'Patlıcan 

500 Taze bamya 
570 Yeşil biber 

\ 
l. 

Harp Akademisi için yukarda cins ve miktarı yazılı altı ka. 
lem sebze 4-7-939 salı gtinü saat 14 de Tophanede tst. Lv. 
Amirliği satmalma komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 1100 lira 30 kuruştur. İlk teminatı 82 lira 52 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (17) (4384) 

*** 
Yetmiş sekiz ton sade yağmm kapalı zarfla eksiltmesi 5 

Temmuz 939 çarşamba günü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli yetmiş 
dört bin yüz lira ilk teminatı dört bin dokuz yüz elli beş liradır. 
Şartnamesi üç yüz yetmi~ kuruş mukabilinde Ko. dan almır. ts. 
teklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplal'mı ihale 
saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. (15) ( 4293) 

*** 
5000 liralı:k kadar yatak ve yastık krlıflığı bez almaca.ktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 5-7-939 çarşamba ~ü saat 15 de Top. 
hanede İst. Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Kati teminatı 750 liradır. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelemeleri. (38) (4690) 

~ . 
15000 metre gaz idrofil 
1000 ,, gaz iyodoform, 
1000 kilo koton ordiner 
500 ,, ,, sellüloz. 

Yukarıda miktarı yazılı dört ~şit trmar malzemesi alma. 
caktır. Açık eksiltmesi 14 Temmuz 939 cumagünü saat 14,30 da 
Tophanede 8.mirlik satınalm.a. Ko. da. yapılacaktır. Hepsinin tah. 
min bedeli 3130 lira ilk teminatı 234 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte Ko. na. gelmeleri. (34) (4683) 

* *. 
2000 adet sürahi ve 1000 adet bardak alınacaktır. Açık ek. 

siltmesi 14-7-939 cuma günü saat 15,30 da Tophanede 1stanbul 
levaznn amirliği satınalma. Komisyonunda yapılacaktır. Hepsi. 
nin tahmin bedeli 1300 lira ilk teminatı 97 lira 50 kuruştur. Şart. 
name ve nilmuneleri komisyonda görülebilir. 1steklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (35) (4684) 

Deniz Harp Okulu ve. Li
sesi Komutanlığından : 
1 - Deniz lisesi birinci sınıfı gilverte ve makine kısımlarında III 

üncü sınıfına da haritacı yetişmek üzere okur kayıt ve kabulüne başlan 
mıştır. 

2 - Müracaat müddeti 10 ağustosta nihayete erecektir. 
3 - Şeraiti öğrenmek ve kaydolmak için tstanbuldaki isteklilerin 

doğruca okul kayıt ve kabul komisyonuna lstanbuldan başka yerdeki 
isteklilerin de bulundukları mahallin askerlik şubesine müracaat et' 
mcleri. ( 4246) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
1 - Telef on hatları ihtiyacı için "170" ton 3 m/m, "5" ton 

1,5 milimetre ki cem'an "175" ton bakır tel, kapalı zarfla ek. 
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel "175.000", muvakkat teminat 10.000 
lira olup eksiltmesi· 27-7-939 Perşembe günü saat "11" de An. 
karada P. T. T. Umum Müdürli.ik binasındaki satmalma komisyo. 
nunda yapılacaktır. 

:~ - İstekliler, muvakkat teminat makbuzu veya banka mek
tubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
"10" a kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, !stanbulda 
Kmacıyan Hanında P. T. T. Ayniyat şubesi müdürlüklerinden 
"875" kuruş mukabilinde verilecektir. (2118) (3936) 

Vakıt Kitabevi 
Dün ve yarın tercume külliyatı 

11 - 30 Kifaplık üçüncü seri 

Numara Kuru, 29 Kapltnllzm buhranı rn 
21 Hükümdar millet 50 30 Slümb~ 125 
22 Yeni ilmi ılhniyet 75 
23 Mevcudu kalmadı 61" -" 24 Gtintin lktısadi işleri 60 Bu serinin fiatı 6.1:S kuruştur. 
25 Cwnhuriyet 50 Hepsini alanlaFa % 20 iskonto 
26 Tercümeniıl rolil 100 yapütt. Kalan 4.92 ~un 1.92 
27 Değişi§ler 75 kuruşu pe§in almarak mlltebaki-
28 La o kon 3(1 8\ ayda b4- ll:a ödenmek Uzere 

Ug taksite J)a~ 
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HER KE SEYE ELVERiŞiLi -
HAS RAŞ BIÇAGI 

--
. ~_,, 

HER ÜÇÜ DE MEMNUN . • 
Çünkü yeni çıkan HAS bıçaklarile gayet mü

kemmel ve pek ucuz traş olmak kahil olduğunu 
tecrübe ile gördüler. 

10 tanesi 15 kuruş 

HASAN ve PASHANMAZ 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Dünyanın en mükemmel ve yüksek ve kibar zeva
tın en hassas traş bıçağıdır 

Deposu: H asan deposu: Sirkeci Liman H. altında 

Trabzon vilayeti sihhat ve içtimai muavenet mü
dürlüğünün kapall zarf usulile eksiltme ilam 

1 - Eksiltmeye konul.atlı iş Trabzon ntimune hasta.nesinin 
mutfak, çamaşırhane ve etüv tesisatıdır. 

Bu işin muhammen keşif bedeli .(47,940) liradır. Kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardan ibarettir. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
G - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Yapı işleri umumi, fenni şartnamesi, 
Sıhhi tesisata ait umumi ve fenn.i şartname, hususi şartna. 

rne, keşif cetveli isteyenler bu şartname ve evrakı (240) kuruş 
mukabilinde Trabzon nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17-7-939 tarihinde Pazartesi günü saat (15) 
de 'Irabzonda sıhhat müdürlüğünde toplanacak eksiltme komis. 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerillı (3595) lira (50) 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve bundan başka da 939 yılı. 
na ait ticaret odası kayıt vesikası ile ihale gününden en az sekiz 
gün evvel Trabzon vilayetine müracaat ederek vilayetten ala_ 
cakları bu işe ait ehliyet vesikasını ibraz etmeleri mecburidir. 

5 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı sa. 
atten bir saat evveline kadar Trabzon sıhhat müdürlüğüne geti
rilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri. 
lecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada vuku bulacak gecikme. 
ler kabul edilmez. (2588) (4654) 

Nafıa Vekaletinden: 
12-7-939 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafıa Ve. 

kaleti binası içinde malzeme müdiirlüğü odasında toplanan mal. 
zeme eksiltme komisyonunda 3231,30 lira muhammen bedelli 
muhtelif demir ve saç malzemesinin açık eksiltme usulile yenL 
den eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme 
müdiirlüğünden alınab1Jr. 

Mm·akkat teminat: 242 lira 35 kuruştur. 

1 

> Q~çvl~t ~~:O~miry,oll~r·h ve._ Lima"l.at.ı . 
~:i~işı_etm'~?.ümY.m~!:i:da.reşj ::-~ ;ıar.ıa~ı,~1~··:.: 

Devlet De.miryol lar ı işletme Umum 
~/: üdürlüğünden: 

1 - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam ediL 
nck iizere müsabaka ile hareket memur namzcui alınacaktır. 

A - Türk olmak, 

B - l\lüsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitir. 
ış olmak, 

C - Yaşı ıs den aşağı ve ;JO dan' "dahil" yukarı olmamak, 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf clmak, 

E - tdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi mua
jenelerindc faal servisde çuhı;:mağa mani bir arıza ve hastalığı 
Jlmamak, • 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
Ecnebi lisanlarından birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alına. 

caklardır. 

3 - Askerliğim bitirmiş lise mezunları imtihansız olarak 
aynı şartlar dahilinde alınacaktır. Bu gibilerin dilekçelerinin 
doğrudan doğruya Umumi !\füdürlüğe göndermeleri lazımdır. 

4.- Müsabaka imtihanı 15 temmuz 939 cumartesi günü sa. 
at 14 de Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Ma. 
latya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzurum İşletme merkezlerınde 
yapılacaktır. 

5 - En son müracaat 10 Temmuz 939 cuma gününe kadardır. 

6 - Talipler işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat 
edeceklerdir. 

7 - Kabul şerait ve evsafı hakkında daha fa:.la malumat aL 
mak isteyenler İşletme Merkezlerine ve istasyonlara müracaat 
edebilirler. (2309) ( 4231) 

*** 
Muhammen bedeli 5900 lira olup Karabük döner köprüsü çu. 

kur iksa malzemesi 11-8-1939 cuma günü saat 15,30 da kapa. 
lı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (442,50) liralık muvakkat temi. 
nat ile kanunun tayin etliği vesikaları ve tekliflerini aynı gün sa
at 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lii.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden. 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (4591) 

3 Temmuzdan 1 O Temmuza kadar muhtelif 
hat:ara kalkan vapurların isimleri, kalkış 
gün ve saatleri ve kalkacak:arı rıht ı mlar 

Karadeniz haltına - Salt 12 de (Cumhuriyet), Perşembe 12 cic 
(Güneysu), Pazar 16 da (Tarı). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Bur
sa). Sirkeci rıhtımından. 

İzmit h:ıttına - Sah, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top 
hane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 ve diğer günler 8 45 te (Trak). 
sistemi vapurlardan ·-v, Cumartesi ayrıca 13.30 da ve 
Pazar aynca 20 ide (~us). Çarşamba postası, Tophane 
rıhtımından ve diğer postalar Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 tc 

(Sus), ayrıca Çarşamba 20 de (Mersin), Cumartesi 20 de 
(Antalya). (Sus) Galata rıhtımından, !diğerleri Tophane 
rıhtımından. 

Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtı· 
mından. 

Imroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çar§amba 15 te (Saadet), Cumartesi 15 te 

(Bartın), Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sür'at hattma - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Dumlupınar), Cuma 10 da (AnJ

farta). Sirkeci rıhtımm::lan . 

NOT: Vapur seferleri hakkında her tüı-Jü malumat aşağıda te· 
lcfon numarnları yazılı Acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 42362 
Galata Acenteliği - Galata, İstanbul Liman Re. 

isliği binası altında. 40133 
Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu Salonu 22740 

(4819) 
ıt:.ı... · ,,,,:.,..ı er·.. · ,,· .. " · · · · ·.. · · ... · -. 

Dün ve Ya.rın. I 
Tercüme külhyatı 
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Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1 .. 1 O kitaplık birinci seri 

Numara Kuruş 

1 Saf o 100 
2 Aile Çemberi 100 
3 Ticaret, Banka, 75 

Borsa 
4 Devlet ve .lhtilal 75 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı ı 75 
7 Işçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta rnşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı II 75 

795 

Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 
tur. Hepsini alanlara % 2( 
iskonto yapılır. 236 kuruşr 
peşin alındıktan sonra kalar 
1 lirası ayda birer lira öden 
nek üzere dört taksite bağla 
mr. 

R~!ı:l~! ~~T~~!~~Sl 1 
Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

sokak No. 8 - 10. öğleden son
ra 3 ten 7 ye kadar. 

Or. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; akşam. 

!arı 17 den sonra Laleli Tayyan· 
Ap. Daire 2; No. 17 de hast:ıl:ırını 
kabul eder. (Telefon: 23953) -

Cinsi Miktarı Muh. Bedeli % 7,5 Te. Eksiltme 
Lira Krş. Lira Krş. Şekli Saati 

Başipi 18.000 Krg. 9900 742 50 Kapalı zarf 15 
Beli pi 25.000 

" 
11200 g4;3 75 " 

,, 16 
Tonga ipi 10. " 58 5 441 37 " 

,, 16.30 

I - Şartnamelerindeki teslim müddetleri uzatılarak miktarları yukarıda yazıh baş ve bel 
ipi yine şartnamesi mucibince Tonga ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 

m - Eksiltme 5-Vll-939 çarşamba günü Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki :.v 
Irm komisyonunda yapılacaktrr. 

VI - Şartname ve nümune1er her gün sözü geçen şubeden ve Kastamonu müstakil müdUrlil· 
ğünden parasız ~lmabilir. 

V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif ~e~tuplarmı kanuni vesaikle ~ 7,5 g:~~ 
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ıhtıva edecek kapalı zarflarını ıhalc sa 
!erinden bir saat evveline kadar komisyon başkanlrğına makbuz mukabilinde vermeleri laıın1 • 

dır. (4517) 

1 BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU)] 

. -

--------""" -----~ -
o İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı ve_ 

saik ile birlikte aynı gün saat 15 de mezkur komisyonda hazır 
bulunması lazımdır. (2589) (4606) p 13 i bir cll>iso en mücssiı• Jfl 

Ne. 
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ırı 

11 

VAK 1 T 
Y:ız:ın \'e Turkçcyc ce' ircnin adı 
l\:ıılcr (Voltcrden) Asım Us 
Olimpiyaıl oyunları Vildan Aşir , 
Kılerans Tcrras esrarı (Galopin'den) G. V. 
\'ugosla\'ya seyahat notları Asım Us 
S:ırk Ekspresinde cin:ıyet (Christic'ılen) V. G. 
I.lriisk \':ızosu (Prosper 1\lcirmc'den) Ila)«lnr Rifat 
Her nıenılckette lıirkııç E(Ün (MuhtcliC müclliflcrden) 

Sa:rır:ı Rrş. 
208 15 
120 10 
304 20 
112 10 
3uo 20 

Gl 20 

Ahmet Ekrem 352 20 

Tavsiye mektubudur 
\ınerikan modası üzerine 

çalışır 

Yavuz Sezen 
Paris kadın ve erkek terzilik 
'.Lkademilcrin elen diplorn alı 
113 Beyoğlu Parmakkap! 
Gayret apartımam Türk Fo· 

to evi üstünde .. 

SAHlRl : ,\SiM US 
Son kors:ın (Fon Lükncrde'dcn) Fethi Kardeş 376 
Kııfknıı hiktıyeleri (Knzlıck'len ) Niyıızi Ahmet 120 
Son Ehlisalip muharebeleri (l\ollins'ten) Ahmet Ekrem 276 
Fullıol kaideleri Nüzhet Abbas .C O 

20 
10 
20 
10 '• 

Nrşriy:ıl :\Tiiıliirii: /?. Mmırl Srıırngi 

l!asılılığı yer: V AK IT .'.\lntbnn.sı 

YARtN·KURACAGlNIZ · EVİN·TEMELİDİR r - -
\.---...-~-=uıııı••~~~·~-~-~-.-.-----... 

\ . 
1

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

.. 

' • 


