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Serbest Güreı j 
Birincilikleri 

İzmir, 4 (Hususi) - Bed:r. 
Terbiyesi umum m"d" l" v •• d u ur ugun en 

Manisada bir cinayet 
İzmir, 4 (Hususi) - Manisa

nın Alanlar köyünde harman ame
lesinden Sabri arkadaşım öldür 
mele üzere bulunan Hüseyinin lı:a.. 
fasına harman tahtasuu vurarak 
öldürmüştür, ÇARŞAMBA 5 1:EMMUZ 1939 YIL: 22 1(. SAYI: 7717 

tIBllF. E\'I• Anknro C.nrt. ISTAl"Bl'I.• Trlımıf: \'AJ\TT• l'o~ın kııtıı~ıı: 4fi"':'rlclon: 21413fYa:ı> ·24370l/tfnre] 

gelen malı'.'ımata göre Türkiye ser. 

best güreş birincilikleri Fuar za. 

ı manında brnirde ~apılacaktır. 
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Mareşal Çakmak L~h-Alnlan hududunda 

d 
... Çeşmedeki s.ı.r ~iman tayya~esi . · un . . duştu tayyarecıl~r 

kıta}afl teftIŞ eİİI Almanyaya kaçmağa 
Bugün F oçadaki ordu muvaff~k oldular ·-/ nuillmnin \'n,şo•~S,ffrlK<n•«'d 

birliklerini görecek D~nzıge tank sev
Almanya lngiliz -
Rus müzakerele-
rini .bozabilir mi ? ~~~=-~ • 

Yazan: ASIM US 
.Aiınanyanın Ankar:ı Se~iri 

F P nenin hususi bır vazıfe 
on •r- d ·1 w"h 

ile Moıkovaya gön erı ecegı a-
beri ortaya atıldı. Bu haber çok 
gayri tabii olmakla beraber ev
veli tahakkuk edecek gibi' gö
ründüyae de dün Berlin siyasi 
mahfillerince tekzip olundu. 

Haberin gayri tabii oluşu 
gerek Nazi, gerek Faşist rejim
ı .. ..; .. ;.,,. .:A.YTUpadan BolteVil< :re
jh'l1İnİ kddırmak temeli Uzerine 
kurulmu~ olmasındandır; nite
kim ispanyada üç sene devam 
eden dahili harbe Almanya ile 
İtalyan ııilah ile müdahale ede. 
rek Franko tarafının galebesini 
temin etmeleri de sadece bu İ
deolojik prensipe istinat e ttiril
miıtir. Nihayet Almanyanın uğ
runda bir wnumi harbi göze al
dığı Şarki Avrupa m eselesi de 
ıon tahlilde bir Sovyet Rusya 
muelcsinden batka bir ~ey de-

ğildir. . 
Bugüne kadar Almanya ıle 

Sovyet Rusya yanyana gelerek 
birleımelerine imkan olm~yan 
iki siyasi mevcudiyet !ekimde 

1mütalea ediliyordu. l~te bunun 
,içindir ki İngiliz - Sovyet Rusya 
müzakereleri durgun bir safha
ya girince Fon Papen'in Mosko
vaya ıönderileceği havadisi az 1 
çok her tarafta hayret uyandır
dı. 
· Fon Papenin Moskova seya-
hati. tahakkuk etse idi, Papan 
Stalıne acaba ne gibi bir teklif 
götürebilirdi? 

Kooatepc muhribimiz (YaZtsı 10 uncuda) 

Parti meclis grubu toplandr ....................................................... -......................... __,,,,, 

Muhittin Birgen 
Makalesindeki fikirlerin hatalı 
olduğunu söyliyerek itizar etti 
Bazı hatipler "Yeni Sabah 
gazetesini takbih ,ettiler 

(Yawrı 10 uncuda) 

re . 
R· ~d, * 

Kahraman askcr1crimi::i11 lla taya giri§iııden bir görfütü§ 

Kahraman ordumuzun Hataya 
girişinin yıldönümü 

Almanya - İtalya - Japonya 
arumda mevcut antikomitern 
paktın feshedilerek bu devletler 
Sovyet Rusya ile ebedi bir dost
luk paktı aktetmeğe hazır ol. 

d~:r:ı:a~~:ı~~i~~=:~~a nazi Bugün Hatayın her tarafında 
rejiminin ideolojik esasmr inkar b k 1 k 1 

" 

ettikten sonra Şarki Avrupa ÜyÜ şen İ er yapıldı 
ıneıe~esini sadece bir Se.bist~~ Antakya, 4 (A.A.) - Yarın Saat 10,45 de bandonun iştira. 
v~ bır Romanya meselesı gıbı kahraman ordumuzun Hataya gi. kile izcilerin söyliyeceklcri lstik. 
g~stennek yolu vardır. Sonra rişinin yıldönümüdiir. Bu mesut lal l\larşilc lise meydanında me. 
,1-Iıtler rejiminin bolşevik düş- ve uğurlu gün Hataym her 'Şeh. rasime başla k . t kl nıanLğmı inkar etınek yolu tu- rinde büyük merasimle kutlula sövlenccektirn8Bca d \e nu u ar 
tulduktan sonra n eden dolay~ nacaktır. Antakyada yapılacak ke~, jandarır:a ~;ci anms~~r\~· 
Alınan Uk 1 t•· b''t'" h Ik k" ı··ı · ' ' e ep 

1 

er 

b
. yanın rayna mese esı orcne u un a ve oyu erı _ ve csnnf teşekktiller· b. •t ır z · · l ? . . . • k d . ı ır gcçı · t ~an ıçın un~tu masın ·. . mız ıştıra e ecektır. resmi yapacaklardır. Gece için de 

b ~~ılı~ - Rus miızak~relerının Sabah s~at 10 ?a parti, hükii. bir fener alayı tertip edilecek _ 
.ugunku safhasına gelınce, va- met, bcledıye ve tıcaret odası he. tir. 

·~et şudur: ~rit.an!.a ~~~Qmeti yc~lerile ~s?.af t~şe~külleri re~ - Bütün Hataylılar kurtuluşları. 
la oskovanm ılen surdug.u .şart- l~rı ve .but~ .~oyluler ~dına. ıh- n~~ ilk fiili eseri olan bu günü 
herı tamamen kabul etmıştır v~ I tıyar bır k~~lu .. o~du evıne gıde. ?~ylece büyük bir şevk ve neşe 

nıen her sahada Rus noktaı rek albay Şukru Kanatlının şah. ıçınde kutlulıyacaklardır. Sehir. 
n~'lanna iltihak eylemiştir. in. sında Türk ordusunu selamlayıp de her taraf bayraklarımıJa siis 
C•here ile Rusya arasında imza halkın kurtuluştan, mütevellit lenmiş, müteaddit taklar kurul. 

{Devamı 6 ıncıda). şükranlarını arzedeccklerdir. mu.:ı bulunmaktadır. 

kıy~ tı da başladı 
(Yazısı 10 uncuda) 

Satie tahkikatı devam ediyor 

Maznunların evinde bulunan 
evrak tetkik olundu 

Refii Bayarın ifadesi istinabe sur(\tile ·allnacak 

\ 

) 

• 

Y11.$uf Ziya Ôni§, Tahir rı<.cv7icp, atıukat Atıf ÔdiU dün "ad1iye'dcn 'çıkar1arT•ett 

Sovyet Dolmabahçe hadisesi 

cevabı Salih Kılıcın lüzumu muhakeme
sine karar verildi Londra ve Pariste 

tetkik olun~yor 
Paris, 4 (A.A.) - Havas Ajan. 

sı bildiri yor: 

Dün Moskovada BB. Seeds 
Naggiar ve Strang'a tevdi edilen 
son Sovyet cevabı Paris hariciye 
nezaretine gelmiştir. Devam eden 
müzakereler bahsinde fidet oldu. 
ğu üzere Fransız diplomatik mah. 
filleri bu hususta büyük bir ketO. 
miyet muhafaza etmektedir. 

Hariciye nezaretinin .salahiyet. 
tar 1daireleri şefleri, B. Bonnet ile 
birlikte, B. Molotof'un notasını 

ve B. Naggiar•ın raporunu tetkik 

:A.nkra, 4 (Husust) - Dolma • 
bahçede on bir vatnnd~ın ölü • 
mil ile neticelenen müessif hadi
seden dolayr Üstündağ ve nrkn
dnşlaıı hakkında yapılan tnhki • 
kat üzerine devlet şOrasr ikinci 
dairesince eski lstanbul emniyet 
müdürü Salih Kılıcın lüzumu 
muhakemesine, üstUndağ ve di. 
ğer maznwıların men'imuhakeme 
lerine karar verilmiş ve tahkikat 
c\Takı berayr tetkik şOra umu • 
mi heyetine takdim edilmiştir. 

Dolunun tahribatı 
eylemekte bulunmuştur. 

Öğleye doğru alına1 haberlere K ı F •• 
göre, B. Molotof, Fransız - İn- ema paşa, oça Odemişte 
giliz projesinin bazr notaları hak. k kında yeni tasrihat istemiştir. Bu- ÇQ büyük 
na göre, müzakerelerin bir müd. J • 4 det daha devam edeceği sanılmak. b h~1?'1ır, ~A:A.) --:-- B~ sa- lunun, yağmur sellerinin ve 
tadır. :' ı ga~.etc crın verdıklerı ma- müthiş rüzgarın ika ettiw• t } • 

lumata gore, geçen cuma gi.inkii b b ... 1 . . gı a ın,.. 
Paris ve Londra kabineleri sıkı fırtmanın K I h at agcı ık tanhtn~ ~mm ... . eına paşa avzasm . 1• .. .. 1 • 

temas halindedır ve B. Bonnet, daki bag"" ve b h l . d . - men mıs ı poru memış derecede 

(D 10 
a çe erın e cevız (D 10 ,,, 

' cvamı mıcıuZa), ve yumurta büytiklüği.indeki do- . cvarııı uncıtua) 
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İşaretler: 
. 

ICültür seviyesini yükseltmek 
Orta tedrisat etrafında eskidenberi iki fikir karfı karşı. 

yadır. Birinci ithama göre gençlerin kültür seviyesini yük. 
seltecek vasıtalara ehemmiyet vermiyoruz. Bilhassa dersler 
gitgide vasati talebe seviyesine kadar inmektedir. Buna ma
ni oln::.nbdrr. 

İkinci itham, gençlerin kültür seviyesini yükseltmek için 
alman tedbirler gençlermin kabiliyetleri fevkindedir. Onlara 
mÜtehassıslara lftyık olan bir bilgi aşdamak istiyoruz. Bunun 
muvaffak olmasına imkan yoktur. 

Bence işaret edilen iki nokta da dikkatle tetkike layık. 
tır. Çünkü kültür işlerimizi gözden geçirenlerin yer yer bu 
hat.alan görmemesine imkan yoktur. 

Orta tahsili basit bir seviyenin i;i sayıp çocuklan orta 
tahsilin kastettiği hüviyete sahip olmaktan meneden bir te. 
lakkiye sık, sık tesadüf ederiz. Bu telakki hazan hocadan, ha
zan bir talimattan kuvvet alır. Halbuki memlekette esaslı bir 
takını kanunlar mevcuttur. Bu kanunlar umumi hayatın kül
tür seviyesine bir mikyas vazifesini de görmektedir. 

Mesela orta tahsil '8-hadetnamesi Türkiyede insanlara 
memur olmak, nahiye müdürlüğü yapmak salahiyetini ver. 
mektedir. 

Kanunun bahşettiği bu salahiyet demokratik bir devlet. 
te bir memurun haiz olması lazımgelen vatandaş bilgisinin 
ve umumi kültür seviyesinin neler olduğunu açıkça izah 
eder. 

Memlekette memurlardan ve münevverliğin ilk kade
mesini teşkil eden orta mektep mezunlarından pek çok şey 
bekliyoruz. Çünkü berkesin lise veyahut üniversite mezunu 
olmasını istemeğe henüz imkan mevcut değildir. 

Şu halde memleketin medeni kalkınması için liznn olan 
müsbet ruhu, memleketin ve sosyal temelini tetkiJ eden me. 
selelerin hal tarzını bir orta mektep mezununun anlamış ol. 
ma.sına ihtiyacı vardır. Memleket kalkınmasını onlardan 
bekliyoruz. Halbuki hazan talebe seviyesinin fevkindedir eli. 
ye ihtisasa kaçmayan, fakat hocayı biraz daha fazla Çtlı,ma .. 
ya sevkeden bir hal karşısında talebe seviyesi bir siper haJine 
sokuluyor. 

Talebe bunu anlamaz, sözü, mükemmel bir rahatlık va
sıtası haline giriyor. 

Yahut da gençlere orta tahsil çağında bütün dünyanın 
bi!gilerini vermek azmine düten gayertli vatandaılar görüyo
ruz. :Bwılara göre gençler daha küçük yaştan bir ihtisasın bir 
parçası olmalıdırlar. 15 yaşında Kepler, Pastör, Uvazye ye. 
tiştinnek bu zatlann en büyük emelleridir. 

Daha küçük yaşta ihtisası birinci plana alanlar için tale. 
benin yalnız kendi dersiyle meşgul olması kifidir. Riyaziyeye 
beveıi olan riyaziye ile meıgul olmalı ve diğer kültür ısahala. 
rma gözlerini kapamalıchr. Bu nevi gayretketliklerin netice
lerini de zaman zaman liep görmü§üzdür. 

Ne ifrat, ne tefrit. Orta tıdisil çaiı ne seviyeyi peykleıtir. 
mektir; ne de ihtisasa kaçmaktır. 

Orta tahsilde umumi kültür seviyesini kuvvetlendirecek 
çareleri aramak asddır. Maarif Şuraaı bizim orta tahsil genç
liğini iki batanın kurbanı olmaktan kurtaracak nazari ve ameli 
krarlan vermelidir. SADRI ERTEM 

Istanbul köqlerin
de geni okullar 

Şilede 21 okulun inşasına başlanıyor 
İstanbul vilayeti mülhakat Soğullu, Çanaklı, Hasanlı, De. 

kazalarındaki köylerin okul ih- ğirmençaym, Yaylalı, Yazıma
tiyacmı karşılamak üzere ted- nayır köyleridir. 

ilk tedrisat 
öğretmenleri 

Yeniden kıdem zammı 
görenlerin listesini 

ne§rediyoruz 
Maarif VekaJeti ıehrimiz 1lk 

tedrisat öğretmenlerinlden binden 
fazlasına bu yıl kıdem müddetleri
ni doldurdukları için zam vermiş. 
tir. 

İlk gelen listede isimlerini bu. 
lamıyan öğretmenler durumun 
düzeltilmesi için Maarif Vekilli
ğine müracaatta bulunmuşlardxr. 
Vekalet öğretmenlerin üç yıllık 
teftiş raporlarını tetkik ve yeni
iden yirmi öğretmene kxdem zam. 
mı vermittir. Zam alan öğretmen. 
ler şunlardır: 

4000 - 4500 ÇIKANLAR~ 
Pendik birinci okuldan A. Hak

kı Barlas. 

3500 - 4000: 
Kadıköy onuncu okul başretme

ni A. Hakkı Kalan, Beyoğlu 29 
uncu okuldan A. Hakkı Orhun, 
Büyükçekmece okulu başöğretme. 
ni Sabri Sudur. 

3500 - 3500: 
Beyoğlu 47 inci okuldan A. 

Feyzi Kurman, t.tsküdar 22 den 
E. Şükrü Gökdağ, ttsküdar Umra
niye köyü başöğrenmeni Kazım. 

2500 - 3000: 
Kaldıköy 35 ten M. Ekrem To

run, Kadıköy 41 den Makbule 
Savay. 

2200 - 2500: 

Beyoğlu 2 inci okuldan A. İs

met Eren, Betikta§ 52 den Behi. 
ye Okura!. Eyüp 75 den A. Na.. 

!it t.tlkern. 

2000 - 2200: 
Fatih 63 Unoü okuldan Nadire 

Andaç, Beyoğlu 11 den H. Suzan 
Etil, Çatalca Mimar Sinan okulu 
başöğretmeni Mihri Kbım. 

1750 - 2000: 
tls'küdar Çekmekeri okulu öğ

retmeni Ve•ile Güldüren, Silivri 
Çayırfdereköy öğretmeni Adnan 
Çizer. 

1600 - 1750: 

Usküdar Alemdağ okulu ba§(iğ-
retmeni Salahattin Erderem, Bey. 
oğlu 2 den Saime Akıncı. 

Yabancı dil mu
allimliği kursu 

birler alındığını ve yeni yapıla- Bu köylerden baıka şehir ve Orta tedrisat müeseselerine ya
cak okullar için de bütçeye tah- diğer ·köy okullarının tamire hancı dil muallimi yetiştirmek 
sisat kondu'iunu yazmıetık. h 1 l da 51 k l maksaldiyle geçen yıl İstanbul tl. 

ıık l k
-C l 5·1·· · y mu. taç. o an arın n ~ u ~n niversitesinde açılını~ olan Fran. 

o C\ra ~-ata ca, ı ıvrı, a- keşıflerı yapılmış ve tamır edıl- t .. 
l k ı d l k . . sxzça, ngılızce ve Almanca kurs-
ova azcıı. arın a yapı aca O· mek üzere ıhalesı yapılmıştır. 

, . .. .. .. larına bu yıl da 60 talebe alınması 
kullardan baska geçen yıl maa. Bu okulların tamırı onumuzde. M 'f V kAl t" k ı t 1 . f A • : .., •• • aarı e a e ınce arar aş ırı -
rı vekaletının hazırladıgı koy kı ders yılı başına kadar tamam. Al k 1 t ı be b" ,. .. .. l mıştır. rnaca o an a e ır 
okulu planl?rına g~re de. koy- anacaktır. yıl İstanbul üniversitesindeki ya. 
lerde okul ınşa edılecektır. Bu bancı dil kurslarına devam ede-
okullann malzemesinin mühim Oenizyollarında yaz cek, bu müddet zarfında her biri-
bir kısmı köyler tarafından te- tarifesi ne ayda otuzar lira harçlık vcrile-
min olunacaktır. Maarif miidür cektir. 
ltiğü vilayet bütçesinden ayrı • Ccnizyolları idaresinin Ada-

lar Yalova • .! Anadolu yaka. Bu bir yıllık tedrisatta muvaf. 
lan tahsisatla bu okulların in • 

51 
' d k. t .f l . fak olunlar, tahsillerini takviye et-

·f· d h' arasın a ı yaz arı e erı yarın .. . ..... 
saat masan ıne yar ım ma ı .. b ht .t'b t tb'k b l mck uzere bır yıl ıda dılını oğren-

. d h ] ·· 850 ı· sa a an ı ı aren a ı e aş a-
yetın e er <oye ıra vere - kt dikleri memlekete gönderilecekler-

k . ~~ ~ 
~~ ~ 
• . .. ,. . .. Adi günlerde Yalovadan köp- · . . . 

Yenı koy okulu planına gore .. 6 30 13 1 O 17 k"' Talebenın seçme ımuhanlan ıs 
ilk olaraka Şilenin 30 muhtelif r~dye y' 

1
' · 

9
' 
30 1

v
3
e

30
op- ve 26 eylôl pazartesi ve salı gün. 

k 1 . d'l . ru en a ovaya . , . ve . . . 
köyünde o u ınşa e ı mesıne 18 d .. l . . k'· .. !erinde İstanbul ünıversıtesınde e; pazar gun erı ıse opru. 
karar verilmiş, hazırlıklara baş- den Yalovaya 8.25, 9.30, 22 yapılacaktır. 
lanmıştır: Okulların inşa edile. ve Yalovadnn köprüye 6.40, 1 7. İmtihanlara yerli ve yabancı 
cek yerlerini tesbit etmek üzere 30 ve 18 de vapurlar vardır. kolej veya liseden veyahut bir mu-
r,-iden heyet avdet etmiş ve plan- Adi günler Büyükadadan alHm mektebinden .mezun olanlar 
!arını hazırlamı§tır. köprüye ilk vapur 5 .40 ve son 1 alma.cak.tır. Alınacaı~.ıar da olgun-
hazırlanan plana göre inşaata vapur da 21.15 dedir. luk ımtıhanını vermış olup olma-
derhal başlanmıştır. Şilenin o • Köprüden adi günlerde saat dıkları aranmıyacaktır. 
kul yapılacak köyleri şunlar - 18 de yalnız Büyükadaya ve Kuraa alınacaklar tah•il müd. 
dır: l 9.15 de de Heybelive Büyük. detlerinin iki misli müddetle Ma. 

Oru"oğlu, Bıçkrr, Osmanköy, :ıdalara vapurlar kalkacaktır. !arif Vekaleti emrin.de çalışmayı 
Ahmetli, fmrerdere, Karacaköy, Pazar gtinleri köprüden ve ve tedris müddeti içinde dışarda 

açıllr, Hiciz. Kuma, Sofular, Büyükadadan son vapurlar 22.ıhiç bir işle meşgul olıruyacaklan-
Varlrk, Uluperit, Hamilli, lsa, 30 dadır. nı taahhüt edeceklerdir, 

Satie tahkikatı devam ediyor 

Maznunların evinde bulunan 
evrak tetkik olundu 

Refi Bayarın ifadesi isti
nabe suretile ahnacak 

Satie binaeı yolsuzluğu tahki-ı Sami, Refii Bayarın ifadesinin 
katını idare eden dördüncü sor.. binnebaye alımasma karar 
gu hakimi Sami dün de münha- vermiştir. istinabe evrakı Rafii 
sıran bu işle meşgul olmuştur. 

Mevkuf bulunan suclulardarı 
Yusuf Ziya Ôniş, avuk.at lsmail 
fsa Caniş, Atıf Ödül, Malik Kev
kep ile Tahir Kevkep dün öğle
den sonra jandarma refakatin
de adliyeye getirilmişler, sorgu 
hakimliğinde, ev ve yazıhanele
rinde yapılan arama sonunda 
ele geçirilen evrakın tetkikinde 
hazır bulunmuşlardır. 

Suçlular bundan başka bazı 
şahitlerle de müvacehe edilmiş. 
lerdir. 

Müvacehede gerek alım sa
tım işine, gerekse 1 2 bin liralık 
komisyon işine temas edilmiş
tir. 

Diğer taraftan suçlu sıfatiyle 
sorguya çekilecek olan Refii 
Bayarm, hastalığı dolayısiyle ne 
yolda hareket edilmesi için ka
rar verecek olan sorgu hakimi 

Bayann Erenkciydeki köşkün
de oturması dolayısiyle Üskü. 
dar müstantikliğine gönderil .. 
miştir. 

Rcfii Bayann sorgusunu Üs. 
küdar sorgu hakimi liızum gör. 
düğü üzere ya evinde yapacak, 
yahut otomobille sorgu hakim. 
liğine getirtecektir. 

Suçlu olduğu hakkındaki de
lilin sadece bazı maznunların 
isnadından ibaret olan Refii Ba. 
yarm tevkif olunmıyacağr saml. 
maktadır. 

Bundan bc.<>ka dün müddeiu. 
mumilik tarafından, eorgu ha
kiminin isteği üzere maznun 
Malik Kevkebin yaı.ıhanesindl" 
bir arama yapılmış, (fakat iste. 
nilen evrak bulunamamıftır. 

Malik Kevkcbin evvelce e. 
vinde de bir arama yapılmı§tı. 

istanbulda inşaat Milli reasorahstaki 
usta mektebi teftişler bitti 

açılacak 
Mektep için Vekalet 
uygun bina arayor 

Maarif Vek41eti Ankarada ol
dt.&ğu ğibi 1stanbulda da bir inşa
at usta okulu açmağa karar ver
miş, bu hususta tetkiklere ba§la. 
IIUŞtır. 

Vekalet lstan bul vilayetine yol
ladığı bir teı:kere ile bu okul için 
elveri~li bir bina bulunup bulu!l
madığını sormuştur. 

Okul için bina aranmakta.dır. 

Bazı yolsuzh1'~1 
::\?":l. 

tesadüf edildiği 
sö::.-!oniyor 

Biı:kaç aydanberi milli reaıso
rans muamel§.t ve i!}leri Uzerliıde 

tetkikler yapan iktısat Vekaleti 
müfettişleri işlerini bitirmiılerdir. 

Bu tetkiklere reasaoranaın eski u
mum müdürü Refii Celal Bayarın 
iatifasından evvel başlanılmı1, bir. 
kaç gün evveline kadar devam e. 
dilmiştir. 

Söylendiğine göre müfettişler 
muamelat ve işlerde bazı yolsuz-

Mirsea gemisi luklara teıaıdüf etınişlerdir. Bun
lar hakkında yapılan ince tetkik. 

Romanya hükumetine ait Mir- ler sonunda büyük ve muhteviyatı 
sea isimli mektep gemisi içinde gizli tutulan blr dosya hazırlan.

1 l 00 kadar bahriye talebesi bulun. mış, Ankara ya götürillmü1tiir. 
duğu halde dün Ka!fdenizde_n JL Vaziyetin yakında ı.ydınlanaca· 
manırruza gelmi!}, ve Yunanıatan ğ: ümit edilmektedir. 
limanlarına gitmek üzere transit -o-
geçmiştir. --o- Öğretmenlerin Orta 

Bir motörün atlattığı Anadolu gezisi 
kaza İstanbul ..:~retmcn:e. ::ıi:ı yurt 

Limanımızdan yükledi~i paçav- 1ak'.~mdaki bilgilerini artır~ak 
ra denklerini Haydarpagaya götü- .atil aylarında kendi!cı: .. .) gez. 
ren Yıldız motörü Ahırkapı açık. .;!k imkanlarını temin etmek 
larmda bir İtalyan vapuriyle kar- nok3:::.!iyle tertip edilen §ehi: 
şıla~mış, vapurun :dalgasından mo- 2:.~!erinden başka ayrıcn An. 
töre yüksek bir surette yüklenmiş ·~ara, Konya ve İzmir gezisi ya • 
bulunan 70 . balya denize yuvar- )ılacaktır. 
lanmı§tır. Öğrc~menlerin Orta An;:..::lolu 

Bu müvazene bozulması ylizün. \akkındaki bilgilerini çoğalta. 
den batmak tehlikesi geçiren mo. :ak olan bu gezi alaka ile bek. 
tör güçlükle kurtarılabilmiştir. lenmektedir. 

l-IAVA 
TAl<VIM~ 
Devlet Meteoroloji İşleri U. I 

num Müdürlüğünden alınan 
·.naifi.mata göre dün hararet ls
tanhulda 30, Ankarada 21, Ba
'ıkesir ve Siirtte 32, lskenderun

'a 33, Akhisar ve Nazillide 35, 
Bodrum ve Diyarbakırda 36, 
6..ntalyada 3 7 derece idi. 

Hava bugün E?,e ve Akdeniz 
ıyılanncla açık, Orta Anadoh1 
ıun Şark kısmm~a ve Doğud2 
yağışlı, diğer bölgelerde bul~t
u gesecektir. 

:E 

> 
~ 

es:: 
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Vakıtler 

Güne• 

OO•• 
4 kindi 

Ak•a"1 
. V•tsı 

lm,ak 

Çarşamb.JJPerşem b. 

7"~emmuıı jJ e Temmuz 
17 Cı mazı J'e.~17 Cemaıff P: 
til bızır 62 hııır 

Vasa. lfzaııl Yasa ::'.z:ınl 

434 8 !IQ 48 8 r.t 
1218 4 84 1218 4ı!~ 

tll 18 H 84 1618 8 fi~ 
19 44 1200 11l44 1200 
'll 46 202 2\ 4fı 2 cıı 

216 6 St 217 6!38 

Eldivenciler dün 
toplandı 

i-:ariçten eldiven ithali .. 
nin men'ini İstediler 

Eldiven sanayicileri dün mil
li sanayi birliğinde toplanllll§
lar, bazı dertlerine ve bilhassa 
hariçten gelen malların rekabe
tine karşı bir çare aramıglardır. 
Toplantı hayli münakaşalı ol
muş, neticede lstanbulcla sene
de 250 bin çift eldiven imal edil
~iği, bu miktarın da yerli ihtiya. 
-ı 1-cır;?ıladığı kararlaşmış, hariç.. 
t~n memlekete eldiven ithala
tının menedilmesi yolunda ale-
1 .. ::. .::dara teşebbüsler yapılma
sı muvafık görülmüştür. Çün
kü hari çten gelen eldivenler da .. 
ha ucuza mal olmaktadır. 

Sonra, bunlar daha lüks oldu
~undnn modaya düşkün kadın
hr tarafından rağbet görmekte
•fü. 

Eldivenciler bugünlerde An
karaya bir h~et göndererek bu 
hususta teşebbüsler yapacaklar
:lır. 

Diğer t:uaftan eldivenciler a .. 
ralarmda bir kooperatif de kur• 
mağa karar vermi;ılcrdir. 

Satışhm bu kooperatif idare 
edecektir. Bunun için de hazır· 
hklara başlanmıştır. Yakında 
1jir toplantı dara yzıpılac:aktır. 

---o,___ __ 

Sir!teci garında bir 1-~zo 

Bir aınelenin ka
burgaları kırlldı 
Dün sabah Sirkeci garında bir 

kaza olmuş, bir amelo :ığ ... suret
te y:ıralanar:ik bastah:ıneye kaldı. 
rılmıştır. --üdise §Öyle olmu~tur; 

Sabah üç buçuğa doğru trenl!!, 
rin manevrasında çalışan amele· 
lerden Trabzonlu Tahsin isminde 
biri lokomotifin hızla gittiği bir sı 
rada birdenbire yere dil§müş, bir 
çukura yuvarlanarak kaburia ke
mikleri kırılmıştır. 

Tahsin derhal otor. oDılle haıta. 
neye kaldmlmııur. Vaziyeti çok 
tchlikelidh · 

Bir genç denizde 
boğuldu 

Bakırköyde fırıncı htavrinin 
evinde misafir 25 y~ında Yorgi 
oğlu Tanaş isminde biri dün Ba· 
krrköyde Nurinin gazinosu ya. • 
nmdan denize girmiş, sahilden 20 
metre kadar açılmn}trr. Biraz aon 
ra Tanaşın feryatları duyulmll§. 
ııandalcıla.r imdadına yeti~i.§1.er 
ve sahile ç1karmışlar88. da öldU.. 
ğil anlaşılmıştır. · 

Eleldrik ve Tramvay 
İdarelerinin devri bitti 
Tramvay, Tünel, Elektrik ida, 

relerini ntesellUm muamelesi dün 
tamamlanmış. vali ve belediye 
reisi doktor Liitfi Kırdar sa.balı. 
leyin Metro Hanımı giderek bu 
hususta izahat almı§tır. 
Nafıa Vekili ~neral Ali Fuat 

Cebesoyda.n diln valiye bir tel • 
graf gelmiştir. Vekil idarelerin 
devrinden dolayı muvaffakıyet • 
ler temenni etmektedir. 

Hidiv kötkünün parkı 
Çubukludaki Hidiv Abbu köş. 

kU parkı belediye tarafından hal .. 
kın istifadesine m~canl ola.ra.k 
açılacaktır. İsteyen olunsa köşk 
te otel ola.ra.k kiralanacaktır. 

-0--

y eni hal açılıyor 
Kerestecilerde ya.pılan yeni 

hal bu gece açılacak, alnn ve sa.. 
tım muameleleri ba.tlıyacaktrr. 
Bu halde kavun karpuz ve seb
r.e allf verişi Y,&Ptlaçakbr, 
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Evlenme kağıtları 
Belediyelere ve köylere 

Dahiliye Vekaletince 
bedava verilecek 

Demiryolu 
Erzurum Vilayet 
hududuna vardı 

Erzuııım, 4 (A.A.) - Erz"n
can - Erzurum dcmiryolu dün 

Ankara, 4 (Hususi) - Evlen. Erzurum vildyeti lıududunn gir. 
me kai;'1tları ve nüfus kütükleri. mişir. Ray fersiyatma gece gun. 
ne tccçilleri h:ı.kkındaki Hlyihn düz devam edilmektedir. Bütun 
ruznameye alındı. Lftyihanm al. vilayet halkı dcmiryolunun \lla. 
dığı son şekle göre evlenme iıdc. yctleri hududuna vnrmasmdnn 
rinde kullanılan kağıtlar maliye dolayı bir bayram sevinci i inde. 
vekaleti tarafından tabı ve ihznr dirler. DC'miryolu Aşkalcye ayın 
ve Dahiliye Vekfücti tarafından 20 sinde varmıs bulunacaktır. 
belediyelere ve köylere parasız Vali Haşim lscanm rci lı ~ın _ 
olarak verilecektir. Bu kağıtlar de muhtelif tc ekküller müı 
damga resminden ve her türlü sillerinden teşkil cdilmis bulu • 
harçlardan muaf evıenn{e işleri_ nnn komisyonlar I~rzurumun d _ 
nin bu resmi kfığıtlardruı başka- mir;:oıunn kavuştu 'hı gün yapı. 
sına yazılması ve evlenenlerden lncak büyük mera im hazırlık! • 
herhangi bir şekilde masraf a. rı ile me,r.;guldür. Dcmiryolu gu. 
lmması yasak olacaktır. Evlen _ zerg<lhmn dü en kasabalarda d 
me cüzdanları üç sınıf olup bi. simdiden bu büyiik gün için lı . 
rinci sınıf cüz<lnıılnr üç lira ve zırhklar başlanu tır. 

Erzurumda yapılan 
törenler 

ikinci sınıf cüzdaıılar bir lira 'e 
üçüncü sınıf cüzdanlar on kuruş 
bedele tabi tutulacaktır. Evlen • 
me akitleri evlenme jşleri me _ 
murları tarafından doğrudan Erzurum, 4 (A.A.) - E
doğruyn nüfus idarelerine bildi. bedi Şef Atati.irkün milli mü
rilecek ve bu bildirmeye müste. cndcJc esaslnrmı hazırlama!· ü
niden niifus kiitiiklerine tcsçil c.ızc~c. Erz~ru~~ şereflendirmc
dilecektir. Türkiye haricinde ya. lerının yırmıncı yıldonümü dun 
pılan evlenme akitleri konsolos- bumda biiti.in Erzurumlu}, r t _ 
lar tarafından Hariciye Vekaleti r,ıf ımfon biiyük bir sevind kut
vasıtasile bildirilecek, ancak Tür lulanmıştır. 
kiye haricinde konsolosluklar • Gene dün 1877 harhinin 62 
dan başka makt\mlarctı. ynpıll\n inci yıldönümü miinscnı. .. 
evlenme akitlerinin nüfus idare. Aziziye tabyasında k Iu 
lcrinc b~ldirilmesi mecburiyeti halk tnrafmdnn mu.ı m 
koca.ya uıt olcakbr vapılmıştır. 
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SARI 
- Hvang'ın evine giııdiğim ı sini emretmek için mutfağa gitti. 

gündenberi mutfak esiri idim ben. Kadın ona: 

Her yemekte et bulunuyordu. - Kaseleri sana uzatırım. Sen 

Vang Lung başmı sallaıdı, ay. de masaya yerleştirirsin,' olmaz 
rıldı; ve obur, aç kurnaz ve neşeli mr? Zira erkeklere çıkmak istemi
amcasr, 15 yaşlarındaki küstah yorum .. Deyince Vang Lung'un 
oğlu ve mahcubiyetten sırıtan ka- hoşuna gitti. Vang Lung bu kadı. 
ba çiftçilerden mürekkep misafir nm kendi malr olduğunu, ve ken
ler kalabalığı evi basıncaya kadar disine çıkmaktan korkmadığını, 
da ka.dmı görmedi. Misafirlerden fakat diğer erkeklere de görün
ikisi Vang Lung'un hasat zama- mek istemediğini hisseıdince engin 

runda amele ve tohum değiş to. 
kuş yaptığı kasaba çiftçilerinden, 
biri ide kapı komşusu olan, icbar 
edilmedikçe asla konuşmak istemi 
yen, küçük yapılı, sakin tavırlı 

Çing idi. 

Misafirler srrf nezaket icabı, is· 
temiye istemiye ve itiraz ederek 
orta odada yerleştikten sonra, 
Vang Lung ka.dına yemeği verme 

bir gurur, öğünme duydu. Mutfak 
kapısından kadının uzattığı kase. 
leri alarak orta odadki msaya y.!r
leştirdi, ve yüksek sesle seslendi: 

- Yeyiniz amcam ve kardeşle
rim, deldi. 

Şakadan hoşlanan amcası güve. 
ye karşı: 

- Gelini görmiyecek miyiz? .. 
Diye takılınca da Vang Lung 

istanbulun imar işi etrafında 

Belediye bazı mü
him karar/Ur verdi 

Belediye, Belediyeler bankasın

öan yaptığı 5 milyon lirahk istir 
razın 3· milyon lirasını Eminlinil 
meydanına ve 1 milyon lirasını da 
şehirdeki vesaiti nakliye SikınttSI
nın azaltılmasına sarfedeccktir. 

Bu p~a ile otobüsler alınacak
tır. 

Belediye 927 senesinde neşre

dilmiş meniisrafat kanununun za. 
manınuzm ihtiyaçlarına tekabül 
etmeldiğini görerek kanunun ta
dili için vek~Uete müracaat etmiş
tir. 

Bir kanun l!yihası hazırlanıp 

meclise verilecektir. 
Şehir has~ahanesi pl!nları Uç 

aya kadar tamamlanmış olacaktrr. 
Belediye biltçesinde hastahane 
için 1 milyon 200 bin lira ayrılmış 
tır. İleride Jüzu!\1 glirUlilrse da
hada ayrılacaktır. 

Şehir stadının inşa edileceği 

Dolmabalıçe hasahrr blnalannm 
yakınlda yıktırılmasına 'başlana • 
caktır. İki mimarımız bugilnlerde 
italyaya gidecek .;e stadyom pla
nını yapmakta olan İtalyan mima. 
rma yardım edeceklerdir. 

Belddiye yaptığı tetkiklerde a
çıkta akan lağımları kapatmak 

"için 30 milyon liraya ihtiyaç oldu
ğunu gBrmüştlir. 

Şimdilik sıhht noktadan en 
mahzutiu olanlarının kapatılma -
sına çalışılacaktır. 
l'iE: -

Belediye Mısır çarşısını hal gek 
linde eokmağa kat'i karar vermiş
tir. Gr.da maddelerinin bozulma -
ması için burada soğuk hava tesi
satı yapılacaktır. 

Ayrıca çarşının merkez bir 
yerde olması belediye kontrolleri
ni de kolaylaştıracaktır. 

Mısır çarşısmm etrafında bu
lunan küçük dükkanlar 500 bin 
lira sarfiyle yıktırılacaktır, Çar
şıda bulunan 5 - 6 attar dükkanı 

yerinde bırakılacak, mobilyeci, 
yorgancı gibi esnafa başka bir yer 
gösterilecektir. 

Çubukluda otel haline ıokuL 
masına karar verilen Hidiv köş· 

kil İ§ini il.zerine alan yerli otelci 
çıkmanu§tır. Şimdilik klişkün or
man ve bahçeleri umumi bir park 
haline konulacaktır. Buradan her 
kes serbestçe istifade edebilecek. 
tir. 

Taksim loşlamıın bulunduğu 

yer belediyeye geçtikten sonra bu 
rada sergi salonu, şehir gazinosu, 
şehir kltibü, ticaret klübü ve ma~
but salonu gibi umumi müessese 
!eri ihtiva edecek çok büyük bir 
biru:. inşa edilecektir. 

Belediye eski Şişhane karakolu
nun bulunduğu arsaya bir çocuk 
bahc:esi yapttracaktır. Atati.lrlr 
köprüsünün Azapkapt cihetinden 
Karaköye ka.dar nbtımh bir sahil 
yolu açılacaktır. 

,.._...,. ..... 

*~~···········~ 
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kati bir eda ile cevap verdi: 
- Daha bir vücut olmadık. 

Birleşmedik. Düğün yaprlmadaı 

onu diğer erkeklerin görmesi doğ· 
ru değildir. 

Sonra onlara yemeleri için teş
vik ve ısrar etti. Onlar da iştiha 
ile ve sessizlik içinde yediler, biri 
balığın salçasını, ötekisi iyi pişiril. 
miş domuzu methetti. Vang Lung 
da: 

- Yok canım, hiç de iyi bişiril
memiş .. İyi olmamış, dedi duridu. 

Fakat içinden yemeklerden zi
yadesiyle memnun kalmıştı. Zira 
kadın etleri, şeker, sirke, bir par. 
ça şarap ve fasulye salçasiyle yap 
tığı bir salça ile karıştırarak etin 
bütün kuvvet ve lezzetini meyda
na çrkarmxştr. öyle ki, Vang Lung 
bile, arkadaşlarının evinde böyle 
bir yemeğe asli rstlaınamıştı. 

O gece misafirler çay ·içmelerL 
ni epeyce uzattıktan ve §akalarını, 
alaylarını tükettikten uzun müd
det sonra da bile kadın ocağın ar
kasından ayrılmadı. 

Pearl Buck lbrahim Hoyi 
7 

Vang Lung son misafirini uğur. 
layıp da içeri girince, kadını ökü 1 

zün yarunlda saman yığınının üs- , 
tünde iki büklüm büzülmüş uyu
yor buldu. Onu uyandırdığı za- , 
man saçlarında samanlar vardı. ı ... , bir kahkaha fırlattı ve kadr demek isterdi. Kadının. bu evde 

1 
1 

1 ı 
ı 1 

Seslenince de kadın sanki ken- nı } akaldı. çaydan batka bir şey kullanılma-
disini bir darbeden korumak ister. İşte bu, tantanalı yaşamaktı. dığını sanmasını dilerdi. Huvon· 
miş gibi hemen kolunu kaJdırdr. Vang Lung ertesi sabah, yatağına gun evinlde, her çanak suyun, çay 
Nilıayet gözlerini açtı ve 0 dilsiz, uzanarak, şimdi büsbütün kenl:ii - yapraklarile yemyeşil olduğu m-:.ı
garip bakışlariylc erkeğe baktı. sinin olan kadını seyretti. Kansı hakkaktı. Orada ihtimal ki, bir kö 
Vng Lung, bir çoçukla kartılaş· kalkarak büztilmü§, buruşmuş o - le bile sade su içmezdi. Fakat da· 
mış gibi oldu. Onun elinden tuttu. lan entarisini çekti, dt.b:eltti. Vücu ha ilk günden kadın, bahsına su 
Ve 0 sabah sırf onun için yıkan- duna göre kıvırarak, sıkıp büzerek yerine çay verecek olursa, ihtiya _ -
mış olduğu odaya götürdü. Masa. beli ile boğazından iliştirdi. Sonra, rın kızacağını biliyordu. Ustelik 
daki bir kırmızı kandili yaktı. Bu kumaş terliklerini ayağına geçirdi, hakikaten .de zengin değillerdi. 
rşıkta, kendi&ini bir kadınla yapa- arkasınl:iaki dilden çekerek de ök- Onun için ihmalci bir tavırla ce -

ABONE fAHlt-'ESI 

Memleket Mt1mltktt 
lrinde dı~ında 

")·lık 9!> 155 Kr. 
:ı aylık 2ü0 425 • 
fi aylık 475 820 .. 
1 yıllık 900 1600 • 

farifeden Aalkan Birligi 

ıçin ayda otuz kuruş düşülür 

Po~ıa blrlıfııne girmeyen yerlere • 
ayda yetmiş beşer kuruş zam. 
medllir. 

Abone kayJını bildiren mek. 
tup ve lelgraf Qcretinl, abone 
pıırn~ını n posta veya banka ile 
yollama Qcretinl idare kendi O 
ıerırıe alır. 

Türklı1enin her posta merke:.inde 

VA Kıra abone uazılır. 
Adres değiştirme QcreU 

25 luru,tur. 

iLAN OCRETLERl 

ficaret UAnlarının santim . 
sntırı sondan itibaren ilan ıa)· 

falarında 40; iç sayfalarda 50 
kuruş; dördüncü sayfada 1, 
ikinci ve üçüncüde 2; birincide 
4; başlık yanı kesmece 6 lira
dır. 

Büyük, çok devamlı, klJşeJı, 

renkli llAn verenlere ayn ayrı 
indirmeler yapılır. Resmi il4nla-
rın santim • salın 30 kuruştur. 

TİCARi MAHiYETTE OUll\'A:'\ 
KOÇCK iLANLAR 

Hır defa 30, iki defası ~o. lk 
defası 65, dört defası 7a 'H 01) 

defası 100 kuruştur. Oo aylık 
ilAn verenlerin bir defası beda-

vı:ıdır. Dört satırı ıet"en fJAnların 
fazla satırlan bef kuruştan be· 
sap edilir. 

lli:met kuponu getirenler< 
kaC"ilk ildn ıar((est uıiıde 2! 
indirilir. 

Vakıt hem doğrudan doğru· 

ya kendi ldare yerinde, hem An 
kara caddesinde \'akıt \'urdı 
altında KEMALEUDlN !REN 

yalnız bulunca !birden utanldı, ve çelerini kaldırdı. Delikten sızan ay vap veıldl: 
..:ı ı k b' · · h l' d · d tıan Bürosu eliyle l!An kabu kendi kendisini·. •o1ın ı 1r çızgı a ın e üzenn e · - Çay mı? .. Hayır .. Hayır .. ök 

·~ erler. (Büronun telefonu: 20335 
_ Bu benim karımdır. Vazife nakıglanıyor, Va.ng Lung da, karı- sürüğünü azomyor. ~~~~~~!!~~~~~~ 

görülmelidir,, diye düşüruneğe zor sının yilıünü hayal meyal görü • Kadın mutfakta. ateıi tutuıtu· 
tadı. yordu. Kadrum yüzünlde hiçbir rur, yelpazeler, ve suyu kaynatır - Al 

Ve azimle soyunmaya başlaldı. değişiklik yoktu. Vang Lung bu- ken, Vang Lung memnun ve ısın· emdar sınama~ 
Kadına gelince, o, perdenin bir nu hayretle karııladı. Gecenin ken ::uş bir halde yatağmda kaldı. 
köşesine süründü ve hiç bir ses disini değiştirmiş olacağını sanı - Şimdi uyumu§ bulunsayclı.. Bu 
çıkarmadan yatağı yapmaya baı- yordu. Halbuki, bu kadın ise ya • anda buna muktedir iken, bu ka -
ladı. Vang Lung kabaca söylendi: tağnıkian, her günkü gibi kalkmış· dar yıldır erken kalkmaya alış -

Kontes Valaıka 
Üç ahbap çavuşlar: 
"Haydutlar oesinde' 

- Yattığın zam.an ilk önce ıgı. tı. Dışarda loş şafakta ihtiyar a - tr~drğı vücudu, bir tUrlü yatmak 
ğı söndür. damın öksürükleri hırçın hırçm bilmedi, onun için de kafasında ve Fakat kafasın.da her gün evvel 

Sonra yatağa girdi ve kalm yor- yükseldi. Vang Lung karısına: vücudunda avareliğin ha,metinl dilıüncelerin arasıniien biribir 
garu omuzlarına çekerek uyur gi- - Babama ciğerleri için ilkön- tadıp duyarak yatmaya devam et- dolanıp, griftkııerek yeni bir 
bi yaptı. Fakat uyumayordu. Eti. ce bir kase sıcak su götür .. dedi. ti. nesi koıuşuyordu: Bu da yeni 

nin her siniri uyanık, gergin bir Kadm, bir gün evvel konuııtuğu Daha hala bu ka.dının kendisine yatf nasıl şeydi? Nasıl olac 
halde yattığı yerde tir tir titriyor- aynı setıle sordu: ait olduğunu !dti§ünmekten adeta !ikiiydi. Birden gece aklına gı 
du. Uzun bir mliddet sonra, oda - İçinde çay yaprakları olacak yarı utanır gibi idi. Bir müddet acaba kadın ken.disinlden ho§lı 
karanlık kesilip de, yanındaki ka- mı? tarlalarını, buğdaylannı, arpala • mı§ mıydı?. Bu yeni bir hayrı 
dının, sessizce ve ağır ağır yana:ı- Bu basit sual, Vang Lungu üz- rını, yağmur yağrsa hasadın nasıl fadcsiydi. O sadece, kadını bı 
:na hareketlerini hissedince, sanki dil. olacağını, ve fiyatta uyuşurlarsa nip beyenmeyeceğini, ve kanı 
bütün vücudil canlanacakmış gibi - Elbette içine çay yaprakları komşusu Çingden satın alacağı da evinde ve yatağında ken1d. 
bir heyecan duydu. Karanlıkta atılacak. .. Bizi dilenci mi sandın? beyaz turp tohumlarını düşündü. (Devamı var 

==--42!!2--== -- s 'F77- - -- F2 
için odada dolaşmağa başladı. Sayıkla- dinlddikten sonra hiç de şaşmadı. Deli- görürlerdi. Şapkası da kı' içinde b 
mak üzere olduğunu hissediyordu. Tek. kanlıya: nulmasma rağmen beyaz fötrdü. 
rar yerine oturunca birini arar gibi et· - Sizin vaziyetinizde "Birsam., n Halinden de asaleti seziliyor, ya: 
rafına bakınmağa başlai:iı. Nihayet göz- uğramak tabii bir netice sayılaıbilir. Fa- bu asaletle beraber biraz mahcup g 
!eri bir noktaya saplanıp kaldı. Gülüm. kat esaslı bir hüküm verebilmekliğim i- Il'Üyordu. Bu adam, mutlaka memle 

Karamazof Kardeşieı 
Yazan: Dcstoyevski 

ÇeTf~o: Hakkı Saba Cezıtu - '?26 

muştu. Artık kati kararını verdiğini his. 
ıettiğinden, içini tatlı bir saadet geniş
leyişi, feralılı bir açıklık kaplıyordu. 

dim. Vız gelirdi bana, onun dönup ge
bermesi... Bak, kendi kendimi ne güzel 
tahlil ediyorum .... Bir de bana Allahtan 
korkmadan: 

- Delireceksin 1 
Diyorlar. 

sedi, sonra ansızın hiddetle kıpkırmızı çin, müşahede altına alrnmaklığım ge- te.1 esaretin kaldırılmadığı zam: 
kesildi. Uzun zaman orada. öylece hiç rektir. Hastalığınız hayli ır.ühimdir ve zenginlerinden biri olacaktı. Vakt 
kımıldamadan kaldı. Başı• elleri içinde, eğer çabuk davranıp tedbir almazsanız zengin ve bol yaşamış, sonra Rusy 
gözlerihep karşı duvara yaslanan .diva· daha çok ilerliyebilir. yeni idare bşlayınca, devlet dütklırıl 
nın aynı noktasına saplı il:ii. Oradan Haberini verdi. Fakat tvan bu güzel muş, gittikçe yoksulluğu artrak ızt 
kendisini kızdırıp endişelendiren bir şey nasihatleri tutnuyarak: çekmiş ve anck terbiyesi, efenldiliği 
çıkacağa benziyordu. - Henüz ayaktayım. Yarın derdim bar konuşması sayesinde eski tanı.dı 

- 9 - artar da yatağa düşersem, kim isterse rmdan şunun bunun soframa, salon 
ŞEYTAN bana baksın, umurumda değil. davet edilmek sayesinde cemiyet h; 

IVAN FtYODOROVlÇtN BİRSAMI Dedi. tından ayağını kesmemişti. 

Doktor değilim, ama tvan Fiyodoro- "Birsam,, illetine uğradığmın kendi Bu tipteki adamların hemen hf 

Tam bu sırada az kaldı kapaklanıyor· 
du. Ayağı, bir şeye takılmıştı. Eğilip 

bakınca, bunun, gelirken rastlaldrğı sar. 
hoş olduğunu gördü. Kar, hemen he
men yüzünü örtüyor.du. Ivan tutup kal
dırdı. Herifi yüklendi. ilerdeki evlerden 
birinde ışık vardı. Gidip pencereye vu. 
rarak ev sahibine: 

Kapısının önüne gelince: çivin hastalığına dair birkaç söz &öyle. de farkında idi. Hemen daima .divanın ya dul, yahut da tohuma kaçmış be 
- Acaba şimdiden gidip müddeiu- menin zamanı gelmiştir, sanıyorum. muayyen bir noktasına gözlerini diker, !ardır. Hoş konuşurlar, şen hikaye 

- Eğer bu sarhoşu merkeze götür
mek için bana yardım ederseniz, size 
üç ruble veririm! 

Dedi. 
İvanın bu sarhoşla nasıl gittiğini, na

sıl bol vizite ile bir doktor getirterek 
baktırdığını anlatmıyacağım. Yalnız 

şunu söyliyelim, ki bu iş ona aşağı yu. 
karı bir saate mal olmuştu. Fakat ada
mrn içi de rahata kavuşmuştu. 

içinden §Öyle düşünüyordu: 
- Eğer, yarına dair bu kadar kati 

bir karar vermiş olmasaydım, şu sarhoş

la asl~ u~raşmaz, üstünıden atlar geçer. 

mumiyi bulsam ve meseleyi anlatsam Önceden haber verelim ki, ogün sa- bakışları oradan ayrılmazdı. işte şimdi fıkralar anlatırlar, ustaca kağıt oyr 
daha iyi olmaz mı? bahtanberi ateşi vardı. Hastalık, vücu· de aynı dikkatle oraya bakıyordu. Bir- lar; fakat çalışmağı asla sevme; 

Diye düşündü, sonra: tlünü zayıflatıp yenmiş ve yerleşmiıti. denbire oraya nereden, nastl girdiğine Bunlardan bazılarının çocukları lda · 
-- Hayır, hayır, her şey yarına kal- Taıbiatin hlikümlerini bilememekle akıl ermiyen bir adam belirdi. Şurası dır. Fakat asla birlikte oturmazlar. ' 

sm! 
Dedi. Ama garibi şu, ki içinin bütün 

şenli~i de bu kararla birlikte uçup gitti. 
Odasına girince, kendinden evvel 

buraya anlatılmaz, fakat duyulur soğuk, 
ftzaph bir ağırlığın çöktüğünü hissede. 
rek, buzlu bir ürperişle titredi. 

Divana kendini bıraktı. Ihtiyar hiz· 
metçi semaveri getirerek çay yaptı. Fa
kat 1van elini sürmedi ve kadını gön. 
derdi. Başı dönüyor, için.de büyük bir 
yorgunluk duyuyordu. Nerede ise oMu· 
ğu yerde sızacaktı. Uykuyu dağıtmak 

beraber, ben, diyeceğim ki, lvan, şim- muhakkak, ki Ivanın Smerdiyakovdan rular, bilmem nerede, hangi hala v 
diye kadar sırf iradesi sayesinde bu döndüğü va.kit, bu adam odada yoktu. teyzenin yanındadırlar. Ama, sanki' 
krizleri durdurabilmişti. Bu, Rus azilzaldeleri tipinde §Clkakla- lıkları bir ayıpmış gibi meclisle 

Gerçi, rahatsız olduğunu biliyordu. rı azıcık ağarmış, sivri sakallı uzun ve bunların adları bile geçmez. 
Fakat pek buhranlı günlerde yaşa.dxğr, sık saçlı birisi idi. Ustünde en aşağı üç Bu çocuklar, uzun fa.aılalarla, ya 
bütün kudretiyle müczldeleye mecbur senelik, modası geçmiş, yıpramış fakat başı, yahut herhangi bir bayram ves 
olduğu, kendi vicdanına karşı da suç. usta lıir elle güzel biçilmiş kahverengi siyle seyrek mektuplar yazarlar, ba 
suzluğ:mu isbata mecbur bulunduğu bir elbise vardı. da cevap alırlar ... Baba, artık evlat!. 
için kendini hastalığın pençesine bırak- Satrançlı pantalonu, ona pek yakış. nm yokluğuna alışmıştır. 
mamağa çabalıyordu. mış; fakat çok yıpranmıştı. Gömleği, İşte İvanın ummadık misafiri bun· 

Katerin İvanovnanın, Moskovadan boyunbağı eski, ama kibar ve güzeldi. dan biriydi. Mültefit yüzlü ve çok } 
getirttiği doktora görünm:.:ştü. Doktor Çamaşırları da öyle. Yalnız bunlara ya- muşak başlı görünüyorldu. Saati yok 
onu muayene ettikten ve söylediklerini kından bakanlar, pek temiz olmadığını (Devamı var) 
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,..ıma.yü, bap kabak; kanıe1an, pudlnplan buzlu kom 
gecelik,. löPI bltn .. pc>Rolan, ~erl. dondurma • 

' 
IS - VAKiT 5 ÇARŞAMBA l 939 

Gunun Meseleleri : 

Şoförlerin dertlerine 
çare bulunamaz mı? 

ilk bakışta aralarmda kendileri anlaşamıyor 
Benzin fiyatlarına zam 
isteyenler olduğu gibi 

Taksi ücretlerinin indirUmasini 
ları tık& bal& PdeJe &tmıatı 

VU'IDJI.·· Karadenls ta. ama neylerSln ld lokl nunma ne 
ptlftlr pBftlr poyru e- pra.p, iıe bltJruı yok. 

1Uıı&e1ın -•byor; ölilytl 'bL Vakıa pce JU18ID& kadar çe. Reaaom kanat ka1'ga ediyOf' _ Franaız karikl.tllrll _ lstanbulun en derdi çok mes fiatına zammedilerek aJ1nmU1m 
• ne çalmlf, atmuyonlarm envamı tek aahibleri belki de goförlerdir. iıtedik. BUtUn Türkiye Beledlye-

isteyenler de var 
QU'll.f ıtM her taraf kap ma1amıftı ama hepsi mraki... 

1 1 
Senelerdenberl derdlerine çare lerinin pllka varidatlan hesa.b· 

V&klt pclktlll için kar 'Merdivenin tat baaamai'mda • bulunmuı için Belediyeye bq lanır ve benzin aarfiyatiyle karş1 
t.ek m ıtıklan da kJ dolu tepei onun da apmı su. R a a y o ve T 1 yat ro vunıp dururlar. Bu müracaatla- la§tınla.rak icab eden zam yapıla 

B&lıkçdarm ujuldaya u. lanclırmıftL Can atmada. nnm çoğundan mUsbet neticeler blllrdt Bu takdirde emin olun ki 
derinlerden a.k8edeıı ba- Ziver Bey, lld tek 11. yuvarla..• - çıkmaz. Hakaız mıdırlar? Yoksa benzine yapılacak zam 10 veya 
keallmff.o DUi. ya da yuvarJunamq; maa- Çartamba 5. 77 .939 sin Madlen ıokajuıda. 8 - Mu derdlerini anlatamazlar mı? An· 20 parayı geçmezdi. Fakat her 

ki_._ -'•bil maf1h sarh-+• .. farkaız. ScMnberr • Alp k6yllllerinin dans ., Pek belli d hald b k,...,._1 ___ .... __ _. ..x 
IODra DUll a~ • ...,_ ' 12.SO Program. 12.35 TOrk mQzl· havalan. 23 Son ajanı haberleri, ıl- byan mı bulunmaz • e e U te w..llllUi uuumunU av• 

var?.. - Gel can yo~dqım, Corca • il • Pl. 13 Memleekt nal ayarı, a. raat, eaham, tah'rillt, kambiyo • nu. ğildir. Derdleri de, mlkdar ltiba. rlllmilt olmalı ki kabul edilme. 
19t Ud taraf1arm. kim, çök yanıma •• Ama ukalilı. jans ve meteoroloji haberleri. lS.15 kut borsası (fiyat). 23.20 Müzik (Cu rlyle değil şiklyet adediyle çok. dl." 

'beUnlz, fa kalklfl'P p.rap, marap lltel'len - 14 Müzik (Karıtık ~~ırana • Pi.). band .. Pl.) 23.U • H Yannld PFOI· tur. Hemen ap.ğı yukan dalma Karaköyden Şahab diyor ki: 
~~-! .• Dtkranl .. lllllerL. bosuturus.· Anca beraber, kanca 19 Program. 19.05 Muıık (Slraussun ram. • kta1ar üzerinde fikl et 

OorcL. beraber içilecek bir l1MJle var. iki valsı • Pi.). 19.15 Türk müzilı Y ban _..J__ aynı no Y e ••- Yalnız pllka meaelellyle 
IDmen da1gm rak dtr Şara frenk harcı· (Fas.l heyeti). 20 Memleket ıaat aya. a CI Radyolal'UIUI dip dururlar. derdlerimlz bltmit olmaz. Otomo. 

t O b4ar' • aa 
1 

: P de ben ~- ' rı, aA_ans v~ ~~teroloJi haberleri •. 20. Seçilmi• Parçalar Bunlara rağmen, ne bu lfklyet bilimiz t--•- etmek 1 .... -ıı~-•-... ~ .,. pertp.n ki duyma. ElhamdWillAh een • uv on. 15 Türk muzılı: 1 - Oıman beyın • s • e CIUUI -.-ue-.-
ercl koca tepaiyl getirmif, lardan değiliı. Bira denen ha. Saba peşrevi. 2 - Dede • Saba tarkı Protıram Türki)·e saati üzerine l~ ekalllr, ne de d~erl tU.ke levazımda da mUfkilltla k&r11l&• 

yanma koym\lft\ı, mallık: aınk hamallJlmJ Udmiz • Gt1ş eyle gel bülbülleri. 3 - Aşık ve. ölleden sonraki saat olarak nril- nır. itte, ~unlan bildi~ için pyoruz. Bunlann en bqlıcası bir 
de neler yok? .• Siyah Rua de bap.ramaym; ne ten gösilııe M.~stafa: Saba tarkı. Bir esmere ıa. mıştir: bir kaç şoförle komııutuk, derd- kag eenedenberl arbk Tnrkiyede 

kırmızı Japon hav keatirebllinln, ne de ben.. Rakı nul verdım. 4 - Ketnan taksimi. 5 - OPERALAR VE SENFONi lerlni ıUtunlarımıza toplanıala .. .ır.ıam bil ,&_..""" bulma 
' umd balık içecelis. ralrlh• "\ .\azım Nz • Hüzzam şarkı • Benze. KONSERLER! çalı§tık, bakınız Taksimden ıo- --e otomo -wt§& • 

taram an. r1 Kilerclye emri verdi: · mezsln kimseye. 6 - Halk türkllsıı • 9.30 Berlin: Liaıt, Strauaa. för Mehmed Ali ne diyor! nın kabil olmamasıdır. Bir lld u-
atıaau:ıcll.n. tut, ıığır dille • bi i k İndim da~dan ovaya. 7 - Halk tQr. 9.SO Monte Ceneri: "Lucla dl I.am. . neye kadar btttlln fabrlkalann en 

t Ç81lt peynirlere ve •Y• - YUz dirhemlik r 118 ap küsü • Damından görünür ballar. 8 mermoor'' (parçalar). "- En byUk tıkiyetimiz plL yeni imal ettikleri lbtilder Ttlr-
' al&fnnp tm'IUl&rar fa. pi; daha mer.e de getir!.. - Raif bey • Kürdili hicaıklr tar- 10. Napoli grupu: Glagol "Maııs" ı ka resminin bugtinkll tahsil tar- kiyeye gelir ve muhtelif marka· 

hardallarm& kadar.. Corcl, aahte bir neeelllik ta • k1 • Rengi ruhsarına. 9 - Osman (Janaçek). zıdır. Belediye b\lt.Uıı taksllerden lar arasındaki rekabetler 
IObta acJ1aıı Jıapr tara. kmdı: Nihal • Kürdili hlcazklr farkı • tı.40 Kolonya: Keman konçertosu ayda l2 5 lira plAka parası alır. yUz1ln. 
..ıer4en IOlll"& pmdi de _ Bu gece Necip Melhame ~özümden gitmiyor. 10 -. M~hayyer (Stephan). B ·bir kerre oktur. Sonra den ucuz da-~ Halbuld bu 

zll. Beyfendi hazretlerinin gerek p.h türkü • Bugün ayın on dordü. 21.10 12. Pral: Çek musikisi. u para !n..ıı zt1n fabrlkalann eelırhnizdeki acenta 
• A uatol oralı mna mUtevecclh iltifatlarmdan, Haftalık posta kutusu. 21•25 NeteJi ODA MUSiKİSi VE KO:SSERLER da tahsil pkllnln f iı yU - lan aralarında an1qarak tiat re 

hazret, ne p tu Pi • rekse siz velinimete karşı hu. pltıklar. ~: 21.30 Müzik (Bayan Fer- 6.30 Berlin (Scbuber:,. den tofarler tarafından Meneme kabetinden vu geçtiler. Bir tek 
er ... Ayvaz duymuş · ge hunde Er.on tarafından piyano solo. 9 M te Cener~ Piyano kon mektedir. 
ve hı§Irlı etmeden merdi • lus ve muhabbetlerinden... lan). 22 Müzik (Küçük orkestra • Şer • se~~ • . . .. . • flat teablt ederek hepe! otomobil 

aştı· kapıyı açtı. - Allah aşkmıa. §U herifi na. Necip Atkın): 1 - Schumann. D&r. V '· . Ch , Bııım istedigımız, pllka parası Jlstiklertnl o fiattan •tmala 
in tlk llfı ıu oldu: terüin llfını bırak; yedi ka.t ye. düncü senfoninin rombası. 2 - Rio ~~:ao F~:!~~~~t: ~u~~;et. nın hiç olmazaa iki nlabet tize. bqladılar. İf, tnblaara dökUld\1. 

Hanımlar geldi mi? rin dibine batsın dUrzil.!.. Crebhardt • Ma~karade konser uısı. U.25 Torino ırupu: Keman kon. rinden alınmasıdır. Buna göre pL Şimdi her tarafta otomobil Il&. 
M~ o...ı _ Mtbl...,IW tJd ~: Za. 3 - Bill;v Gol•fn • Cambazlar (f'okı· "r!. )"llfaf9 ~ ~ tabilerden bu tllderl ayni ftl.ttır. Bu kadarla llal 

sra.- tı utyata.rmd'a.n 'bah\9 açıldıfl m. tKroo.K4 - R~ıı• vzıanderd. Polka.!- n.co H•mhbtii: dda orkeı'rrlaı. glln]d1 glbl 12.5 Ura, fakat 11ae- aa ..... e iyi Bu anlaımıadan 80 .... • arl omza.. • yana a ıece. v - ) • K rt u . olan .,.... ' - .. 
tı bacağın da o eazsiye e. Irada, memuriyeti cedidenizfn, ya. Giuseppe Becce • Amalli serenadı. 23 12HAFJ!e~s:i'ı~~ ~Pmu~-; ... ~1r· lerdenberi kullamlmakta daha•· ra la.tikler de birdenbire çtlrllk-

tutuemqtu. .Akp.m UstU nt padfplmn:ımı (Haute protec • Sol' aaJns babefleri, ılraat, esham, Hanıbuq· Jla1k nıuaildai ldnül arabalardan 1H U lettf, Acentaıar fabrikalarda b-
çrkarken llOll derece kay. tion) nundalrl Maliye komlayo • tahvlllt, t2~m:ı:~; ~~ku~ bo;usı p\'~· ~: Sottenı: · İl•içre "Rom'and" mUrdarda ~~~.!"ahdıry-:~bJr tohalk lan .tok mallan getlrmefe bqla· 

Olmakla beraber bü.si;:.:tün n: nu Aliaiiıe derdesti tayin olutu • yal). 23., r . az an • • orkestrası. lUJaıe dUtauuuilr. """ o . mo dılar. İşte, bu yüzden bugtn aJ. 
keamemifti. Mutlaka ha. nuzun bir emri muhakkak oldu. ~3-55 • 2' Yarınkı program. 9.15 Btıkre,: Raks havalan. bil dunırken hiç kimae eaJd ara- ldılmuz bir llstik kısa bir aman. 

....... -ca dönerler kanaatin. tunu... Pertembe 6-7-939 9.30 LWe: Stüdyoda opereL baya binmiyor. Bu vaziyette bu da çatlıyor. Netice itibariyle hem 
_Zatı uJyamm ela, memuıi • 12.30 Program. 12.35 TOrk mllıl- 9.,0 Budapefle: Halk proıra~ı. emektar arabalar ancak lflks tak flatlar bahalıJqtırılmJ hem de 

~-- vuruJmup biri c1e yetl cedidemln de, komlayonu L J1 • l - Neveser petrtvl. 2 - Sadet. 10. Roma grupu: Hafif mu:ıkl. al otomobillerinin almadıjı, yanın tnal1ar çtırUklqtirilml§tlr" 
Ü4&ı- da o1ına1· bu rad. lbün de şimdi içine okutma be. in Kaynak - Neveser ıarkı • Hicran. 10.15 Hamburı: Askerl mm a. da efYUI bulunan mUtterllerl ta · 
ha•.&-~-' k (f ' dence) . la harap oldu sevda. 3 - SelAhattin 10.25 B~romilnsler_: Mozart. mmaktadır Yani e.kl otomobil· Parmakkapıdan Sabri aöylU. 

,,._ır.11 ' mpu ' m.. Pınar • Nihavent ~arkı • HAIA yaşı. Jt.15 Bukre,: Hafıf orkestra. ...- • yor: 
t, (IC&lldale) d8ftc,. Birer tane çaktılar .. Ziver Bey , _ K · l k 1 1 ıı. _ Ni ıt.30 Birçok Alman istasyonları: ler hemen bir nevi ytlk arabası 
t:!-- -u-.a-~.ı: '·-dini' t "---- ha.ide• yor. emente a s m • .., • •• Derdlerlmizden biri deh • ucwıdalıc!a mı ~~ artık Mm Uww.uaa • baevnt farkı • Karrezdekl dalgın su. Viyana musikisi. olmUftur. - U 

.. Oaınan ağada mı gelme . . -Sl.ıkmt.ıda,tl aza.ben e • ya. 6 - Ne~etkAr • Mahur farkı • Gll- 12. Budapeşte: Çigan orkestrası. itte, eni arabalarm daha gok 11181 tabi meseleaidlr. Garajlarda 
Gettüler ondan kellim bı. ~ Fizan öll cendim ben sana 7 - Mahur ıaı ae. DANS MUStK!St Y fundan huauat tekilde duran bu otomobll-

Cll çıkmadı. d~ kahroluyonım. . ç e • maisi. 13 Memleket saat ayarı, ajanı ıı Bratlılna; 11•15 lstokbolm; lt yaptıjı muhakkak oldu ler bizimle §iddetle rekabet eder 
(N de D) Porka mtzer. nnde, Ak& kaleaimn zindanla. ve meteoroloji haberleri. 13.16 • U 11.45 J,ondra (N.); 12.1~ Londrı eski arabalan olanlardan daha ler saatleri olmadıtı ve kenarla· 

la.rı om • ,O.ıtirken, Dik da, ceh~nnemin finnarmd& gibi. Mtıılk (Kantık prolJl'am • Pi). ıo (R.); 12.16 Roma ve Torıno ırup- az pllka reemi alınmMI llzımdır. ruı'da takailerde oldup glbl renk 
kol:n aee:kti: yim. Böyle yqam:ıl~!!:!:S ölllm, Pı·oıı·aıu. 1!).~j :.~~·~ <Tenor )lcor. ları. V RYETE VE KABARELER ikinci bir nokta da, pllka re· il boyalar bulunmadıjı için halle 

u z0m mezar, kara toprak bin kat ha • mack'ın söyledlAi ıkı melodi • PL>. A • • tarafında _ 
Gurlllttıye varma go ' yırlıdn" geberip kurtulmak nal 1915 Türk müziği (Fasıl heyeti) 20 7.45 Berlln: Kabare. sımlerinm Belediye n tarafından rağbet gormektedfr. 
adil dıprlda: qafı bahçe. la.n dibıek püllktlr ' • M;mleket saat ayarı ajans ve meteo- 7.-IF> Viyana: Kabare. toförlerden tah8il ifldlr. Buc'ln ter. Puarbkla hareket ettllder1 

glls kenarında lrakı zUft- ·• loJI haberleri. 20.15 °Konuşma (Zlrııal 8.30 lstokholm.: Varyete. hemen Belediyeye borçlu olma· dolayıaiyle de bir çok JdmNler ta 
r. Dilinin Ucunda, OrtanCld.an .. saati). 20.30 Türk mQzill: 1 - Fe-112. r?"~ p~~~~~~:::a~E yan araba yoktur. Bunlar arasın. rafından bizim otombllle.e ter-
aaatte onun evden dqarı çacak; o rece plmedlllnl, Jn.fa. rabfeza PefreYI. 2 - lsmall Hakkı P 'iE KONUŞMALAR da yttzlerce llralık borcu olan o. cih edilir." 

yıtDlDl 1ebeblnl keatirmit dan kan ile kim bilir nerelerde bey .. Ferehfeıa besle • Ca#layın cu- • 1.. s tt • "Mlkroma.-uln''. tomobWer de vardır. Tabiatiyle T k ı f' ti b h ı ? 
ı fra bir kal.ıı....... umwduklara ri ılrlılde. 3 - lamail Hakkı bey • 0 • " 

0 ens. a ı ıa arı a a ı mı 
Corc • arapp,n111ca -.- At nam Ferabfeu tarkı • Ateıt atkın. ' _ 9.30 Eyfel: Çehov'dan iki piyes. Belediye bu alacağını tahlil ede Diğer taraftan ismini yamuı.. 
ktıftlr savurdu. kantbklanm ~ecekken. da • İlhak Varan • Ferehfeza tarkı • Sey. ıo. Torlno IJl'UPU: Plyeı. miyecektlr. Çilnktl, o araba.lar pil mak l8temiyen bir fOför de, belld am:v -r:1:1Y: ha cıvım&mll ve kendine hıldm retmek lçta. & - lsmıll Hakkı be:v • · - - TORK REVO' ka borçlanmn yeldınu kadar pa· de mealektqlannı kızdıracak bir 

ıaJr&llı ~. r ki çıban blll delmedi. Pıı'abfııı earlu • Mehtapta S(lael o. · OPERETi ra etmezler. iddiada bulunu or Bu fd·"- tak 
buluna.bıım..nı dtışUndU. Mail kırk )'J1lık kWlU g.örele lur. 1 - Perahfeıa uı semaisi. 7 - Bu akeam Gedik· Y • wa., 

G6reyim. ıu (imbecile) i di. çevirdi: Mehmet' Nasip • Htcuklr tarkı • pa,a Azalı: ılnema Şoförler, aeağı yukan her gtln al Ucretlerlnln bahalı ol111Udur. 
aetlerln merdivenlerini a. _ Corcl, emin ol ben can ge. G6rmeısem eler sevdiceAim. 8 - Re. bahçealnde: kil kazanQlarmı yemefe mecbur Bu tofar diyor ki: 

acele indi. kiflyorum. Karim olacak hamam flk Feraan. Rast şarkı. Yakdı clba. EFENİN AŞKI olduklarından 12.'5 lira pllka pa .. _Bir kaç keredir benzin n. 
Vede olduklarım ara.ala ltı.. anuı k yakında beni teneflrc nı ateşin. 9 - Halk Uirküsil. Karşı- Bale Gllrles •e rasım birden verm.efe imklıı bu· atlan ucuzladı. Buna ratmen tak 

··-"-ı'l k d 1 pe da kara yonca. 10 - Oyun hovası. Halbuki b 
yok, ApWH.Uı a OD\llUIU u yatıracak. Artık çekecek tabanı. :.11.10 Konutma. 21.25 Neşeli plAklar NAŞIT OZCAN lama.maktadırlar. u pa al ftatlan lndlrllmedl. Belediye 

r. O tarafa vurdu:. ., ınfilüm, kudretim kalmadı. • R. 21.30 Müzik (Opera aryalan • Ertulrul Sadi Tek ra ayda bir a1ınacaim&. her gUn Fleı' bunu yapacak olUllL, tof8rle 
Burada mısınız velinimet. Basma kalıplardan tutturdu: PJ.), 22 Mll&lk <Küçük orkestra. Stf blrl~te bu ıe~e makul bir usulle tahail ed11ae hem re lyllik etmit olacak. Çllnktl 
lzl l§ittim, ner.dinlze §itap O gece bwıa1a bunala yatak o. Necip Aşkın): 1 - J. Beruer • ltaı. BGyQkdere • Beyaz belediye parumı almJt, hem de halk daha çok otomobile binecek. 

daama girerken, ka.pmm tokma .. :Yan tarkısı. 2 - J. Strau11 • Blıde Parkta toför pllka paralarmı kolayca B1 F .. aaen her noktadan bugUnJdl 
Nered~ SÖIÜJD nuru. ci- fi biraa gıCirdar gıcudamu ka. (Vals). 3 - Leopold .. Cilan bayra. YAHYA· MIRZOTt kmtı çekmeden Memlt olur, bu fiatlar pahalıdır. Bunu eof&rlertn 

'-Re.. ., y al bir ""al- -· .&....... tı.ııı.-.. bir mı. ' - kari Blume • G61 kıyılann. -- 1 .. , .. t..ı- .... ---'- .. _.,,___ _,_,_._ b dan .ııt"-a~m · &pay DiZ, "'"""!l .. _mm ....,_..,. aç aN&&t ze zem da. 6 - Vilfred KJaer. Serenad. e - ŞehzadebaJı Turan Sinemasında nun ~ 11111, ~ uaw.nu\D vuau&&& lr ucun "'"6- Ucun& 
AgoblUl kazlanna döndüm· berekler ya.tdırdığmı, ıbıirlen • w. Czernik • Güzel sanatlar töreni Carf8mbadan llibaren: bir mlkdar bah1lı1qtınlma11nı, 10 kuruta adam ta11111alan da 

nesini yem.it ispinozlar dikçe ıinlrlentp eline geçen au • (Uvertttr). 7 - Franı Doello. ParL Atlna ltaçak~ıları - Brkelt Hala böylelikle pllka paruuwı bemln göatermektedlr." 
. Yatağıma girip zıba.ra- rahi, bardak, tabak, çaııakla.n 

dedim, u_yku tutmadı. Amo- fırlatıp fırlatıp parçaladıfmı, L 

ela u çekmietlm; ya iki ka. zrtık~a uıtarak eaomı batım 
ya da Uç ... Bu kadan dişin yolduğunu, UatUııU bqmı parala. 

a bile gitmez.. Karyola. dıjmı - bunlar da illveal - ya. 
lçl:ftde ter, ter, ter ... Beyazıt na yakıla anlattı. 

da göbek tqma yula • Birden durdu: 
aotukal~ çıkarmak 110l- - Bu dertler yetmiyormuo gi .. 

kalır .. Kendimi dlf&rl dar bi bir de ell gözlllri araya ka. 
, bııralara aaldırdmı. tkl tıldı; tUy dikti hepsine! .. 

parla.tayım, belki beynime bl sazu nereye getireceğini, vazl. 
6net verir, vücudumu gev. yetin asıl can noktuma bua.ca. 

dedim.. fmı deıtıal teJıen Corci, eordu: 
Vah vah, pek mltıeı '' aL (Devemi tHll',1 

Rir ıivri akıllının maceralan: 



8-VAKIT ~ ÇARŞAMBA: 1939 

lzmit mektupları: -
Akmeşe köyünde bir gün 

Moda: ......... _.,. 
'"'"' 

ı l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

Eski dünya şampi-
Köylünün yol derdinden başka 

bir de mektep derdi var 
yonu Jak Dempsey 

Bu sefer bir boksörle değil Izmit (Hususi) - Akrneşe ilk okulu ikmal eden çocuk. 
nahyesine gitmek istiyoruz. Şö. lar, İzmit veya Adapazarmdaki 
för boynunu büküyor: orta okula da devam etmek is

- Yol yok efendim; gide. teyorlarmış. Buralar da talebe 
meyiz?. yurtlan olmadığı için, bu en ta. 

Diyor. bil haklarından mahrum kalı. 

ölümle çarpışıyor 
Londradan yazılıyor: 

Başka başka, arabalara baş yorlarmış. 
vuruyoruz; nihayet iclerinden B I · f · 

Eski dünya boks şampiyonu 
meşhur Dempsey bu kere hayatı. 
nın en büyük kavgasını yapmak. 
taidır. Ring üzerinde emsalsiz mu
vaffakiyetlcr kazanmış olan Jak 
Dempsey'in yeni rakibi ölümdür. 
Dempsey ölümle çarpışmaktadır. 

b . · · t .. . J • u arzu arının ısa mı nca e-
ırısı cesare gosterıyor: d" l . 

H d
. B ıyor ar .• 

- ay 1. uyurun. * * * 
Adına "Yol" denilen alelaca

ip izlerden, patikalardan. çukur. 
lardan ve hatta bataklardan ge
çe geçe bir Akmeşenin yemye. 
~il dekoru görünüyor. 

* • • 
Nahiye Müdürü Orhan, Parti 

Başkanı Hasan, eşraftan Galip, 
Öğretmen, Muhtar, Jandarma 
Karakol kumandam, yüzlerce 
köylü bizi karşılayor. 

Nahiye müdürü genç ve faal 
bir arkadaş! az zaman zarfında 
çok şeyler yapmış.. Bilhassa 9 
Eğitmen okulu bu arada müs
tesna bir mevki işgal ediyor. 

Köyden köye, köy postalan, 
telefon hatları, emniyet vasıta • 
lan kurmuş. 

Mahsulat bu sene iyi .. Ku. 
raklık tehlikesini atlatmışlar .. 
Yalnız tütünler layık olduğu 
değer fiyatı ile satılmayormuş. 

- Onları İzmitte mezara 
gömdük. 

Diyorlar. 
Nahiyede bir ilkokul var. Üc 

katlı, haşmetli bir bina ... Evvel: 
ce yatı mektebi olarak yaptırıl
mış, 400 • 500 köy yavrusu 
nurlatıyormuş. Sonra her ne ol. 
muşsa olmuş. Yatı teşkilatı lağ .. 
vedilmiş; 5 smıfh bir mektep 
olmuş .. 

Bu sefer de öğretmen verme
mişler. 5 muallim üçe, üç mual
lim ikiye ve bire inmiş .. Mual .. 
lim çocukların hepsine tabii o • 
larak ders verememiş, 400 tale. 
be de 200 e düşmüş .• 

Köylü: 
- Mektebe gidip de boş ye. 

re oturacağına, iki inek, 3 ko • 
yun otlatsa benim icin kardır. 

Diye çocuklarını hirer birer, 
mektepten çekmişler. 
Oturduğumuz bahçede, bun

ları yanık bir ifade ile bize an
lata.n kırçıl sakallı ihtiyar· soru
yor: 

- Bu mektep şehirde olsay
(lr. Bu şekilde öğretmensiz kal
mazdı; biz köylüyüz de on
dan ... 

Ak.eşme nahiyesi halkmm 
bir arzusu daha vardır. 

Köy yollarının 
dan şikayet ettik: 

olmadığın. 

Bunun en mühim sebebi. 
nahyeye bağlı bütün köylerin 
düz ve mürtefi bir saha üzerin
de kurulması ve taş namına bir 
şey hulunmaması imiş .. Köyler 
arasındaki yollar açılmış, fakat 
taş konamamış, kış günleri, yağ 

lngilterede çok beğenilen bir 

layafet ! Beyaz ve önden fi
yangolu bir şapka; ve beyaz 

siyah desenli güzel bir elbise •• 
mur yaadığr zamanlar müna- -------------

kale kesiliyormuş.. Şükrü Sökmen Süer 
Nafıa Müdürlüğü bir kam. Em . t ··d·· .. ş··k 

. T d' d .. d nıye umum mu uru u -
yon verır, sı ın ır e gon er. rü Sökmensüer dün Ankaradan 
mek lutfunda bulunursa. taşı gelmiştir. 
uzak bir sahadan taşıyıp, şose----------
yapmak mümkün olacak ve 
köylü bunu seve seve, yapa
cak!.. 

Parti binasında Başkan Ha -
sanı dinleyoruz. Bu genç ve ça
lışkan arkadaşı nahiye müdürü-

Almanya lngiliz
Rus müzakerele .. 
rini bozabilir mi 1 

Sabık dünya ağır siklet şampi
yonu son zamanlarda Nevyorkta 
bir gazino ,işletmeğe başlamış ve 

çok rağbet görmüştü. Dempsey 
geçen Perşembe akşamr iki arka.. 
daşı ile beraber iskambil oynar. 
ken birdenbire müthiş bir sancı ile 
iki büklüm olmuş ve arkadaşları
nın telaşı karşısında da: 

- Haydi, bir şey değil.. Kağıt
lan karıştırın.. Ben bu sancı ile 
geçen salı günü de krvrarJdım. O. 
nun için Tony Zalento'nun maçı
na gelemedim .. demişti. 

Fakat Jak Dempscy ayağa kal
kabilecek vaziyette değildi. Çö-

meldiği yer.de krvranıyordu. Ni. 
hayet dayanamıyarak yerlere yu~ 
varlandr. 

nün faaliyetinden, köylüye kar. ' (Baştarafı ı incide), 
h Eski cihan şampiyonunun der- · 

şt gösterdiği namütena i sevgi. d.l k •. 1 .. f b.lh k h d J b h d' e ı ece ıtı a ta ı assa şu no .. al yar ımma koşuMu ve hastaha-
. en a se ıyor: talar bulunacaktır: neye kaldırıldı. Dempsey'in apan. 

- Yapılan işleri görmek Ü·.. . 1 - İngiltere, Fransa Rusya disiti vrdı. Hemen ameliyat ya-
zere valimiz Tekelinin de nahi .. devletlerinden birine bi; teca. pıldr. Fakat peritonit olmasına l'i. · ~· · ~ ~ rl 
yemize şeref vermelerini ne ka .. vü. z vaki olduğu takdirde derhal mani olunamadr. 1 s~hhati hakkında şunlarr söylemiş- derhal hastahaneye k'o§arak 1' ~ 
dar çok istedik kar dıkl d · f h J tır: sını görmüş. Bir müddet ya.rı10 ~ 

. · ş 1 yar mı vazıye 1 ası Dempseyin hayatr kurtulmuş - Dempsey henüz kaybolmuş ld kt d k r ıı• D yor 1 ktı ayrı ı an sonra a te ra . .fi 1 • 0 aca r. deg~ildir. Kendisini tedavi eden d ~·1d· F k · · ır - 2 1 'l"fı · I d 1 egı ır. a at vazıyetı vahimdir. haneye gelerek geceyi kOC '.Akşam güneşi karşı sırtlarda - tı a ımza ayan ev et. (lo'ktorlar geçen akşam bir bülten Jak dempseyı' tedavı· etmekte 
0

_ 

b Ak l d b' · ·· .. .. b' d l t yanında geçirmi~tir. il. kızıl bir alev gi i yanıyor. - er e? ırı ~çuncu ~r .. .e.v e e neşrederek eski şampiyonun vaı:i- lan operatörler kendisinin kurtul. "'"'-· 
h b Jd - t d Eski cihan §2.ınpiynnıı Ot' , 

meşenin ne mu teşem i! gru • v~nnış 0 u~u garan 1 yuzun en yetinin çok hafif bir şekilde deği_ş- ma imkanlarmın yüzde olli be§ oL halen kırk dört yşındadır, 11e 
bu var. bır harbe gırerse gene derhal miş olduğunu ve kendisinin bütün duğunu söylüyorlar. 

Bu kızıl alev kararıp, yıldız. karşılıklı yarclnn vaziyeti vukua gün uyudugwunu bildirmişlerdir. çocuk babasıdır. .,,e ~ 
1 k · Meşhur boksörün karısı eski Bütün dünyaca tanınan ·tlf 

lar parıldarken yine 0 sözde ge ece tirB: f d l l d b• Dempseyin tedavi edilmekte ol. aktristlerden Hannah Villiams'ın vilen meşhur boksörün teb~ıır. 
J • b' .. ki ld - tak ugu o ye mıc ospı ,, ıre - geceleyin koca5mr gormesine mü- atlatması temenni e.dı ırıc Yollara düsüyor, ta uzaklardan 3 - ıtara ev et er en ı .. d w "P ı l' . H "kl d' k .. 1 ·ı ktetJ 

lzmitin pırıl pırıl, yanan ışıkla- rdir~de ırttecavtı~kz va k 0 
A ugu dun. törü eski !dünya şampiyonunun saade edilmiş, Maldam Dempsey 

.. .. z e o oma as erı yar 

rmı goruyo~EVDET y AKULl mecburiyeti tehaddüs edecektir, B • k f • ı 
~!~ ~~~a~~i:c::J:~nd~:~~~ı~:: 1 r aş a c 1 as 

Bir mebusumuza tildali için bir tehlike teşkil etti-
italyada yapılan ğine kani olursa ..• 

muamele Son haberler İngiltere tara-
A vrupada seyahatte bulunan f mdan Moskova sefiri vasıtasiy • 

Bir polis 
Fransada müt- •· 

İstanbul mebusu Abidin Daveı·, le Rus hükUmetine yapılan bu 
kl.f' M I f f d hiş bir aşk facia-Fransadan 1talyaya geçmek is- son te ı ın o oto tara m an 

be . k sr olmuş, 34 yaş. 
terken, pasaportu alınarak kendi nis ten müsaıt surette arşı-

1 larnıda bir polis 
si !talyaya bırakılmamıştır. !andığını gösteriyor. Bunun a 

k. b sevldiği güzel ka. 
Bunun üzerine Abidin Daver, beraber iki taraf arasında ı ü-

dım tabanca ile 
tekrar Fransaya dönmüşse de va- tün müşkülatm bertaraf edildi- öldürmüştür. 
ziyctini Roma sefirimiz Hüseyin ği henüz anlaşılamıyor. !Bilhas
Rağıba bildirmiştir. sa yukarıya kaydettiğimiz uo. 

I 

sevdiği öldürdü./ 

Kocasını öldüren 
Bir kadın idam edileli .1 

. ,e~· 

İzmir, 4 (Hususi) - tkı. ~ 
evvel kaymbiraderi ile birle~P ç 
cası Hasanı öldürmekten 511~, 

"J111' 
Bodrunmun Karakaya köyıl ~ 
Salih kızr Fatma bu sabah lı 

Manisada 
tomatik mecburiyet" kaydının 
tefsirinde henüz tam bir anlaşma 
tahakkuk etmediği hissolunu-

Gece yarısı a
ı>artrmanda silah
lar patladığım du 
yarak uyanan ka. 
pıcı derhal polise 

met meydanmda asrlmI§tır.' ~~ 
Fatma soğukkanldığını IJ'lı.ılı 

İsmet İnönü kız enstitüsü 
bir sergi açtı 

yor. telefon etmiş, ye. 
Esefle kaydetmek lazımdır ki tişe'1 zabıta me

lngiltere ve Fransanın Sovyet murlan apartıma
Rusyaya karşı kalplerinde bir nın . üç numarah 
endişe vardır: Bu, "Baltık mem- kapısını kırdıkları 
leketlerine Sovyet Rusyanm is. zaman biri kadın, 
tediği şekilde bir garanti verildi- diğeri erkek ol. 

za etmiş : ·(! 
- İpi boğazıma çabuk geçı 

Ben zaten ölmüşüm, demi~tir• 
-o-

Giineş çarpmasınd,.ıı 

Manisa, (Hususi)' - Şehrimi

zin sabık valisi LUtfi Kırdar saye. 
sinde kazandığı kültür kaynakla
rından biri olan İsmet İnönü Kız 
Enstitüsü çalrşma devresinin ikin
ci yılını bitirir iken bu münasebet. 
le hazırladığı sergide bu yılın ça
lışma faaliyetini ortaya koymu5-
tur. 

ği takdirde Avrupada bir harp mak üzere iki vücu'dün kanlar i. 
çıkarmak teşebbüsü M~skova çinde yerde yattxğını görmüşler. 
hükfıınetinin elin~ g~ç1:':1ış olur. Erkek derhal teşhis edilmiş ve 
~caba ~u t~şebbus o~un.e ge. polis memuru Jülien olduğu anla
çılınek ıstenılen umumı hır har. şılmış ! Fakat kadının hüviyeti bir 
bi bilakis teşvik edecek bir va-1 türlü tesbit edilememiş yalnızca 

. 'hd . ?" d' . , 
z!yet ı as etmesın · e? ışesı- Luicienne Nunguet isminde sarı-
dır. Sovyet Rusya devletı de ln- "In güzel bir kadın olduğu anlasıl-
giltere ve F ransanm gösterdik- :nrştır. -
leri endişe karşısında müteessir Cinayetin hiç bir şahidi yoktur. 
olmakta ve bu teessürünü de Ancak buluna; bir deste mektup 
mukabil bir itimatsızlık ile kar- bazı hakikatleri ortaya çıkarmış. 
şıhunaktadır. Ancak Avrupanm tır. 
sulh davası çok büyüktür. Bu CİNAYET NEDEN OLMUŞ 

Eskiden bu irfan ocağına dolan ~cadar büyük bir davayı kazan. Polis memuru Jülien arka!daşla-
rağbetsizlik bugün için izale edil.' mak için mutlaka bu son müş- rı tarafından sevilen ve amirleri 
miştir. Şimdi Enstitüye karşı bü- külabn da bertaraf edileceğine tarafından da takdir edilen dürüst 
yük bir alaka vardır. itimat olunabilir. Almanya Fon temiz bir memurdur. Hareketi 

Sergide teşhir olunan işlerde Papen vasıtasiyle İngiliz - Rus hakkmda hiç bir şey söylenmesi 
büyük ve yorucu ve fakat göğüs anlaşma müzakereelrini bozma- kabil değildir. Vazifesi esnasında 
kabartıcı bir güzellik nazarı dik- ya teşebbüs etseydi bunun akim fevkala:de muntazam bir genç olan 
kate çarpıyor. Resimde bu güzel kalacağı muhakkaktı. Jülien vazife .dışmda bazı şapkxn-
sergiden bir köşeyi görüyorsunuz:. ASIM US lıklariyle de temayüz etmiştir. 

öldü '(~ 
İzmir, (Hususi) - tz:ttııııl 

Halkapınarda şayak fabrikJ5' ., 

işçi İsa güneş vurması neticefl 

de ölmüştür. ....,/ 
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Kl8sikler-Romantikler kavgası 
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YAZAN: 1 
Reşat Ekrem 

.............................. ~-------------

Çöplüce cinaye
ti mahkemede 

T eta nostan ölen m ahku
m un karısı da davada 

hazır bulundu 

Büyükçekmecenin Çöplüce 
köyünde cehalet yiizünden ci
nayete kadar varan bir hadise
nin duruşması, dün sabah ağır 
ceza mahkemesinde görülmeğe 
başlandı. 

Çi.ipl.:ce köyü sakinlerinden 
rençberlilde uğraşan Ali oğlu 
Mustafa Pazarlı adındaki katil 
maznunu, 23 - 3 - 939 gününde 

Tail in 

limı'cleki hususi 
muhabiri E~toıı -
yaıım Almanya 
ve Sovyet Rusya 
muva cchcsindc • 
ki v~-iyetini şıı 
şe7.:ilde ta1ı1il cdi. 
yor: 

150 ·ye yakın koyununu önüne Son haftalar 
katn·ı~, ağıla götürmek üzere zarfında bir ta • 
yola di.izülmi.iştür. kım hadiseler Es. 

Mustafa Pazarlı ağılına git. tonyanın Alman. 
mek için mutlak surette Yahya ya ve Sovyet Rus 
adındaki komşusunun tarlasın- ya muvacehesin • 
dan geçmek mecburiyetindeclir. deki vaziyetini 
Çünkü diğer tarlalardaki ekinler tayin etti. 
olmuş, fakat Yahyamn tarlası Estonyanın Baltık denizindeki 
henüz ziraata hazırlanmak i.ize. vaziyeti çok ehemiyetlidir. Le • 
re bulunduğundan bir zarar ika- ningrada açılan Finlandiya kör. 
ma imkan yoktur. fezine hakim olması ve Alman. 

\'e kendi tesirini kuvvellenıdir _ 
mek imkanlarını bulmu§ oluyor. 
Tallinn mahafili Almanyanın bu. 
günkü vaziyetinde hiç bir tchli. 
ke görmemektedirler. 

ESTO~A VE RUSYA 
Mustafa Pazarlı tam tarladan yanın İskandinav devletlerile mti 

15eçeceği sırnda, komşusu Yah- n:ıscbatnı kolaylaştırabil~cek v~ 
ya karşısına dikilmiş: zıye.tte bulunması son dunya sı-

yası buhranları arasında Eston. Buna mukabil Estonyaya son 

Arnavutluğun eski dahiliye ne:r:ırı 

Musa Yuka ve oğlu Burhan Yuka 

Paris üniversitesinde hukuk 
tahsil eden eski Arnavutluk dahi. 
liyc nazın Musa Yuka'run oğlu 
Burhan Yuka dün sabahki kem· 
vansiyonel treniyle şehrimize gel· 
miştir. Yolda Atinaya uğrayan 

Burhan Yuka, Arnavutlukta'ki son 
vaziyet hakkında şu izahatı ver. 
miştir: 

- ~ön geri.! Tar!amdan .. s.~- ya gibi küçük bir devlete büyük zamanlarda hiikim olan his Sov. 
çemezsın, demış, bır de kufur bir ehemmiyet verilmesine sebc. yet Rusyadan şüphedir. Mallım - Arnavutluğun dağlık mmta
savurmuştur. biyet vermiştir. olduğu üzere bu şüpheye şark kalannda İtalyanlarla çarpışmala-

Mustafa buna mukabele et- Bugün Tallinn hükumeti Al • devletlerine verilmiş olan garan. rın devam ettiğini işittik. Şimdiye 
miş, Yahyanm taş atmasına kar- manla:ra nihayetsiz bir itimat ti ve bu garantilerin esasları se. kadar bu dağlık yerlere İtalyanlar 
şı da. biraz evvel tarlasına güb- besliyor. Bu vaziyet ~loskovanın bebiyet vermektedir. Estonya, sokulamamışlardır. Yaptıkları te· 
re attığı küreği şiddetle kafası. endişesini mucip olmaktadır. Sovyet Rusyanın Baltık devlet • şebbüsler ide kendilerine pahalıya 
na indirmiştir. F..STONYA VE AL.\IANYA lerini garanti hususunda fazla mal olmuş, dağlık mıntakalarda 

Yahya darbenin şiddetinden Almanyanın bazı. ahval.d~ ali. ısrar etmesi bu şüpheyi kuvveL gizlenen Arnavut gönüllülerinden 
yere yıkılmış, bir müddet bay. ~:n~p davranması ~ır. y~nılık de. lendirmekte ve Sovyet Husyanm, mürekkep çeteler tarafından 800 

y ettıktan sonra ayağa kalk- gıldır. Almanyada ıkı sıyasi ka. şimali garbi hududundan taarru. İtalyan öldürülmüştür. 
gın ba n elleriyle tutarak kac- naat vardır ki hiç bir zaman de. za maruz kalacağını ileri sürerek Bu vaziyet İtalyan askerlerinin 
mış, aşı ı :ı •• B 1 b' · · · h' Estonvaya vazivet edemiycceg·i k t gışmez. un arın ırıncısı ıç J J uvvei maneviyelerini çok sars. 

. . mı]\ş1ır. f k"" V• b" f f kimsenin nefretini kazanmama • Umit edilmektedir. mıştır. 
Db1aknıva'11m "Barıkad" adm <'lakı tablosımım bir parçası usta a uregı ır tara 8 rr- • t bn k d'. · d · Bu yalnız Estonya hükQmeti • 

1 k da k b·ı . 'k ga gayre e e , ıgerı e ::uya. ı 1 1 'ki atara o mu a ı ıstı amet- A "kb' l'k B 1 d b' . . . nı"n bı'r sı·ya.s"ı zı"hnı'yeti deg·ı'l fa ta yan ar, Arnavutluğu işgal 
Klasikler ile romantı · er ara- rebelerinin ressamı olan ( 177 J f' . . sı nı ın ı . un ar an ırmcısı . · . .. .. b" te ırar etmıstır. .. . d d k d •. 1. Al kat halkta çok derı"n akı'sler etmekle milletimizin nefretini ka. 

sındakı buyuk kavga, ede ıya- • 1835) Gros ustasından cok y h -: "d' t d . uzerın e uraca egı ız. - ya -~ a ya evıne gı ınce e avı- tab'" k' E t b" pan umumi bir kanaattir • zanmışlar.dır. 
tın hudutları içinde kalmamıştı. daha zengin kompozisyonu • b 1 d"ıspansere manya 

11 ı 5 
onyanm u • pr 'k ·· 1 1 b'lh ' sıne aş anmış ve tünlüğünü kabul ettikten sonra 1'1aamafih Estonya matbuatın İtalyanları seven hiç bir Arna-

~stı kfAu~~l s~nat ar. .1kl ass.a çok daha zengin renkler ve çok muayeneye gönderilmiştir. Dis- itimatlarını kazanabilecektir da şu c~elere rastlanmaktadır: vut yoktur. Bütün ümidimiz bir 
resım, ası er e romantı er ı . daha canlı hareketlerle hakiki panser 15 giinliik bir rapor ve- İk' . . ı· g

0

• "Estonya tekrar, Sov"·et Rus.. dünya harbinin çıkmasındadır. 
çin ba§ka bir m u harebe meyda .,. b'' "'k "h . . k ıncı prensıbc ge ıncc.. ıyn. ., · . • ır uyu ressam o retını n- rerek Yahyayı evine yollamış- set hay tınd n:kb' rk Alnı yanm tahnkkUmil altına girmek. Böyle bir harbin İngiltere ve Fran 
nI olmu"ltU. En çetın harp de d a a · ın 1 

an · :ıı zanryor u. tır d k" b" d" .. u tü B ten end1°"'" etmektcdı'r.,, sanı af · 1 · 1 •· d 

F 
d A b l · ya a es ı ır uşun ş r. un • "rw n z erıy e netıce enecegın en 

ransa a, .vr1upapnın. aş ıca f ransız edebiyatında olduğu Fakat aradan kısa bir zamnn dan on sene evvel de Almanlar Almanyanm son senelerde tat. eminiz. Bu zafer tahakkuk cldincc 
•anat merkezı o an arıstc ecre. "b' · d d · • y h h t 1 gv b'r E · "k bı'k etmekte old ğu · t Es A 1 k " • • gı ı, resım e e, romantızm, ec- gecınce a yanın asa ı ı ı - :<Atonyanın emnıyet ve su un te. u sıyruıe • rnavut u kurtulacak ve adalet 
yan etmı~~ı.. . nebi sanat mekteplerinin F ran- denbire ağırlaşmış, hemen Cer- mini hususunda çok mühim rolü tonyalılara tam bir emniyet ve. yerini bulacaktır. Umitlerimiz git-

On sekızıncı ~srın ~o~undan sız sanatkarlarını meşgul etme- rahpaşa hastahanesine kaldırıl- olduğunu bildirmişler, fakat l~. rccek mahiyettedir. Halbuki Sov tikçe kuvvetlenmektedir. İstiklali· 
itibaren, mu~arrır~er gıbı sanat- ğe baslar. • mış, birkaç saat sonra da öl. tonyaya uzatacakları bir elin em yet Rusya böyle bir taktik ihti. mizi elde edinceye kadar bütün 
karlar da eskı devırlerden kalan D • 'd' b" "k 1 mfoıtür niyeti temin değil emn.iyeti tch. yarını lüzumlu görmüş değildir. varlığımızla kralımızın etrafında 

. "d'l O l avı ın muasırı, uyu s. ·• · . Y• • ' • • • So t R esrrlenu hayranı ı ı er. n arı , l ( l 7 46 • 1828) Morg tarafından Yahyanm dıt edecegmı kestıremcmışlerdı. vye usyanın iki dcmarşı, toplanarak çalışmalarımıza devam 

d
. 1 d ··s t pan} o ressamı O "h . . . f' . Eston'-'a üze i d f t . taklit e ıyor ar ı: <matın e. G k d' . ) t b. t zad cesedinde yapılan otopsi sonun- tarı tenbcrı ıtımat ıkrı art • J r n c ena esır yap. edeceğiz.,, 
b 1 d 

... d" l aya, en ısıy e am ır e B .. k" Al Es mıştır Baltık devletle · · h 
mel tası u eser er ır ıyor ar- k'l d' d da kendisinin tetanos hastalığın- mıştır. ugun u man - • - . . rmın er. Burhan Yuka pederiyle birlikte 

şimdilik şehrimizde kalmağa ka· 
rar vermiştir. 

:ıo teş ı e ıyor u. t kl b ·kb' · hangi bir imityaz vermelerinin 
dr. •. . . .. .. dan öldüğü tesbit edilmiş, mik- on ya aşması u nı ın sıyasc. 

Mi.narlar, grekoromen ma. ,... Velaskez ın ~zınden yuruyen robun da Mustafa Pazarlının tin teksifidir. istiklallerini kaybctmclerile, öl _ 

lı ll 
. kopya ederek kilise ve voya, atm realıst oldu; tablola. v d w "b 1. k.. kt . Bu vaziyette Almanva tarafın. çüleceği hakkında nisan ayındaki 

e ~rı . • l . . d h . ur ugu gu re ı ·ure • en sıra- . ~ b t ·ı So t R B 

b 
b" ası vapıyorlardı Res rında, dahılı harp erının e şetı t tt•w• l I t dan Estonyaya hıç bır taarruz eya.n..-ı ı e, vye usya harici. u maksatla Erenköyüı*ic bir 

orsa ın "' · • ·ı b" "k h" l · · v ye e ıgı an aşı mış ır. ·· t ·ı · ld v d ye komiseri Mösyö ~1olotof'un kö§k tutulmuştur. 
sanı ve heykeltraşlara gelince; ı e, uy.u kşe ır erllını~ lge~e ~lg. Bunun üzerine Mustafa Pa- gkos erı mcH~ış o 2ugu. mey ~~ 

k
. . · sam'ımi Ye la lencelcrı, amava arıy e, ış-;ı e- l k·f d'I k w onuyor. ıtler 6 nısan tarıhlı 31 mayıs tarihli beyanatında hu. 

on S!! ızıncı asrın - . .. . •1 d 1 • zar ı tev ı e ı ere agır ceza · · dullarını çe"ı
0

ren de ı ti · Ek . t'hk d' l d ri ve koylulerı, ası za e en ve hk . .. d .1 . d" nutkunda Baltık devletlerının • ve erı ga - ki • ti k tı'f sr.natmı ıs 1 ar e ıyor ar ı. . "! .. ma emesıne gon erı mış, un b't f k 1 1m d d rantı' ebnek ı'stemesı· \•e b d me erın mu a 
.. l k T hTk" fahişeelrıyle spanya yaşayor- d . l l ı ara a mış o asın an uy. u ev. 

Kahraman ı ve ı a ı ı ye- . .. h . k' G . e muhakemesıne baş anı mış- duğu sevince işaret etmisti. Bu. !etlerin bitarafhklannı yalnız 
" 1 n oldukları seyler- du. Hıc şup esız ı oya, rcsım t ~ b "daf haf g~ne 1ayra • bil isi bakımından bir klfısik idi. ır. , nu ~üteakip 3 Mnyıs~a ademi te- aşma mu aa ve mu aza c -

dı: g . . w Mahkemeye ) ahyanm karısı cavuz anlaşması teklıf olunmuş. demiyeceklcrini ileri sürmesi iyi 
Asıl toroşlar .. Doğru ve a: Fakat re~k!e~n~? ~~c~klr·T1' ~~- Hanife de gelmiş idi. Bir istida tu. Almanya bu hareketlcrile hils tesir yapmamıştır. 

henktar kompozisyonlar, eskı ça ~~rbe e~ın ~ ~ cur ~t ı e ır vererek 3 çocuğunun babasız nüniyetine işaret etmek istiyor. Estonyahlar bu hareketlerde, . 
Yunan heykellerinin ilham et- yen ılık getırrn!ştı.. Bu •. suretle kaldığını, nafaka ve tahsil mas- du. Artık Estonya için hiç bir kendi bitaraflıklarından ve ken. Bır zamanlar, pek haklı olarak 
tiği bir güzellik ideali, yega~1e yalnız ~om?ntızmı~ deg•!: mu~: raflarına mukabil Mustafa Pa. tehlike, tehdit mevzuu bahsola • dilerini her veçhile müdafaa e. belediye tarafından satllklan ek
endişeleridir. Resimde de çız- sır realıznun de hır mubeşşırı zarlrdan 5.000 lira tazminat ke- mazdı. deccklcrindcn şüphe edilmekte ol. mekleri kağıda saımağa mecbur e
giyi renge tercih ediyorlardı.. . olmuş.tu. . . . . sil~~s'.~~ ve ~avacı olarak ka- Ne neşre~ilen m~lahazal_a~, ne duğunu görmektedir. Aynı za • dilen fırıncılar, son zamanlarda ge-

surette kağıda 
sarılacak 

F ransadn klflsik mektebı~ın lngıl~cre.d~, ~n sekızıncı ns:r- hulunu ıstedı. . . d~ .ehle etmış oldugumuz fıkırler manda bu fikri ileri sürerek top. ne bu adetten vazgcçmi~ bulunu}'Or 
.. t d David ( ı 748 . 1825) ol- danberı mıllı bır sanat ve bıl- Mahkeme heyeti 1 lımıfeyı hızı daha fazla aydınlatmadı. raklarmm istila edilmesi tehlike. lar. Halbuki, ekmeklerin kaırıt1ara 
~~.a 1 hassa bir potreciler mektebi ya. davacı olarak kabul ettikten son .. Fak.at Almn.nyanı~ istila tema. sini de düşiinüyorlnr. Aynı zn. • sanlı olarak satılması en mühim 

l) · d büyük ihtilalde J ako- şıyordu. . ra suçlunun sorgusuna girişti. yullcrı karşısında gozler yumu • manda BerJin siyasi mahafili de sıhhi ihti)•açtır. 

b lavdı . di ihtilalin resmi Bu portre sanatını, on doku- Katil sorgusunda: lamaz, aynı zamanda bir gün Al. bir tehlike vaziyeti göstermcğe Fırından kt kt ... 1 
en er en ı . b d b"' .. B lt kta . ted'.. 1'" affak 1 t çı ı an sonra, pı~ın -

·d' S nra da imparator zuncu asrın aşın a utun şan - Ben doktor değilim ki. te. manyanm a ı ıs ıgı ro u muv o muş ur 

N
r7ssaml ı ı ı. boasressamı oldu. ve şevketiyle devam ettiren tanos mikrobunun Yahyayı öl. oynıyacağını da tahmin edebil - İşte bu şekilde E~tonya demok. medddcn, yık3nm:ı1~n yenecek bir 

... po yonun k ·· k"l d ··1d· rasilere karşı bir vaziyet almış ma e ~la~ ckmeğın açıkta satılma· 
• "Temlopille~ de L.e1 on~~:s:~ ( 1769 • 1830) Lawrence ol- düreceğin\ anla?:ay

1 
ımd'; dedikten m~u~~!~~ ha~:ıın ~:naatleri hiç oldu. Şimdiki halde Estonyalr. sında bınbır mahzur olduğu muhak 

adın ıtaşıyan tablosu ı e, ası muştur. sonra şun arı soy e ı: t Al 1 , , • .' . 1 • kaktır 
. n b;'ıyük yapıcılann::lan On dokuzuncu asrın başında - Tam sürümle geçeceğim Eefk. man ar~ menni. degıldır. ar, Almanyamn degil, Rusyanm . resmın c ' . b b" 'k' b'" "k · · k" d y h b k d arıumumıyede totalıter dev • taarruz hareketine hedef olacak. Bu mahzurların en mühimmi ek-

biri olmuştu. Bugün ıse, ~h. u- 1 ·ı .u~~ manzaracı yetıf 1 .~: sıra a a ya çıktı, ıra :mn b: letlerin tarafına geçmeğe amade lnrından endişe etmektedirler. meklerin pis ellerle tutulması, fmn 

Y
ük ressamın devrinin tarı ıne her ıkısı de aynı zaman a ı ı - A be Yahya, dedım, ız bi h 1 kt ı:r ı:· b 1 So"yet Rtısyanın "<"'.stonya hak- dan eve gelir.ce·, e kadar sokaktaki 

' k b" "k k ··d· (1776 1837) b d" k H r a yo ur. :ıllı.<l u mcsee • r_ -
birer vesika olan muazzam ~: Cuyu ;en ~; 1 1:(

1 7
r · l 8S l ) on . eş s~ne ır omşu~uz. N' ~p mevzuu bahsolamaz bile.. kında hissiyatı ne olursa olsun, to;;kmn a~ık ekmek üzerine yer 

pozisyonları ile usta bir elin 1 • Tonsta JeT ıb~ b" . ~ • b" .. ı::~1f tnr andan ~ecekrım .. ıçın Fakat şimdiki halde ;ı.;st0nya. hnreketlerde ufak bir tebeddülat !eşmesi ve ekmeğin konacağı yerlc
da ettiği portrelerinin hayranı- k urner: a ıat h'~rın .. ~) du.t_:ın ?Y ~ ya,parsın? nıra geçıvere- da garptan bir tehlike korkusu ile fikirleri değiştirmek miimklin rin pis olacağıdır. 

YI . 
·asvet, gam ve uznu ı e, ıge. yım ışte . da voktur.. ı b z ·d d h ı ki w v y b · l' ~ 0 a .i~ir. Bu sıhhi mahzurlardan daha '-'ÜZ-

R estorasyone kadar, Davı w, rin c. litün pa~ a ıgı, ışıgı . v_e ay ~en m~sin unu. soy ı- Almanya propagandası saye • Dıger taraftan Estonya Itus !erce saymak kabildir. J 

f. ran ız resminin saltanat ortagı n.e~esıyle ~aksedıyordu. Her .. ıkı- yen? Bırdenbıre fellendı, y~~- sinde buna muvaffak olabilmiş ve Alman tehlikesini de aynı za_ . 
olmıyan bir hükümdarı oldu ".t. s~n·~ de I· rn?sız re~sam.lnrı uze- de~ koca koc~ kayalar alar~k u. vaziyettedir. Estonya şarkı daha manda aynı şiddetle hissetse bi. Şu hale gore, ne paha!iına olursa 
genç ressamlara kendi mektebı- nnc..:: fevkalade tcsırlen oldu. zerıme ntmaga başladı .. Kork-

1
tehlikcli görmektedir. Estonya • le bu samimi hislere kaliycn mn. olsun, fırıncıların ekmeği kağıda 

nin ideallerini empoze etti. •W Genç res.saml~rda~ ( 1791 - t~m, t~şla~ı t:~slemek i.ızere e-1 y~ şarktan ve demokrasilerden ni olacak değildir. anp ~lmal:.ın, değişmez bir u ul 
Aynı devrede yaşayan dıgeı 1824) Gerıcnult un ıl~ roman- lımdekı kuregı uzattım. Bu sı-ıhıç bir tehJike gelmiyeceğini ka. Bizim hatamız Estonya hadi • ~arak kabul edilmelidir. 

büyük hir ressama, ( 1758 - tik e~~ri, ~~.~zzam .. bır tuval rnda. Y:ıhya yarala:O?"'~ • yoksa bul et~r.mek lazımdır. selerini yalnız nasyonal hislerle -ls-.. ı-.A-i'\-.1-R-'I-, _JI_A_L_l\ 

182 3) Prudbon • a gelince, on olan Mcduz un salı l 819 sa- ben ıstıyerek kendısmı vurma-1 Berlının Baltık devletlerile im. ölçmektedir.. TlY TR OSU 

sekizinci asrın letafet ve cazibe- lonunda büyük bir aluka ile al. dun. " l:ıalamış olduğu anlaşma Tallinn. 1918 den 1920 senesine kadar nu aksam Scnyol 
sini yasat ınakta devam cttiri- kışlan :lı .. Bu t~blonun mevzuu Mahkeme, şah~tler .. için du.,<le çok müsbet bir tC'sir y~pmış - l~slonyn ordusu bir yandan Rur <'ınudibl Afle hela· 
yor l David'n talebeleri am- devrin bır facınsından almmış1 nışmayı başka bır gune bırak- tlr. Almanya bu hurcketılc her bir yandan da Alman kuvvetle. •'<'\İndr lıll\ ıık mfı-

d
c u.. . 1 t l k n"'uha J (Devamı 11 inciclc) tı. türlü yabancı tesire mani olnm.5 (Devamı 11 incide) '· rııcrc 'c zengin 

sm a ıse. ımpara or u · .• • ' ryelc ııumnrnlorı. 
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..--- Heyecanlı Zabıta Romanı ---.. 
• ~·'il • - - ,_.. -. ' ... ... ~' ' - • - • t it, .. "' • J • •. ... 1 

s.o.s Vakıt'ın küçük h~kayesi 
lngilizceden Çeviren : H. MUNIR 

---·---- ==- 2~ - --------
Lessinger arkasından gitmeğe ı katli davranmak mecburiyetindey

lüzum görmedi. Aceleye lüzum di. Artık sakat adam onu bir daha 
yoktu. Müfettiş Karter'in Arabel- görmemeliydi. Yerini değiştirdi. 
yayı nereye götürdüğünü biliyor. Fakat oradan da hem kapıyı, hem 
du. Tünel istasyonuna giderek de sakat adamı seyredebiliyordu. 
kestirme yoldan Skatland Yard'a Şimdi Arabella ile pek alakası 'Jcal
çıktı. Hatti bu suretle iki taksi. rn~mış gibi idi. 

Amerikan kızı 
Yazan : Tristan Corbiere Çeviren: v. e. 

.. .......... __.. ......................... ._ ..... . Hikayenin muharriri : . ............................................ ... . . 
j Tricstan Corbiere (-Korbiyer) on dokuzuncu asır Fransız şairlerinde 
: ndir ve tek kitabı olan"Amours Jaunes,, (Sarı aşıklar) la tanmmışbr. 

den de e:ı,JV'el gelrniı olduğu kana- Buna mukabil koltuk ıdeğnekli 
atindeyt.ii. adamı büyük bir dikkatle tetkik 

Netekim öyle olmuştu. Skot- ediyordu. Yaktığı kibriti onun yü. 
land Yard binasının karşısında züne doğru adamakıllı tutmuş ve 
ustaca 'bir yer seçti ve müfetti§ bu suretle onun kim olduğunu ta. 
Karter ile Arabella gelmeden ev. nımıştı. 

vel ora.da mevzi aldı. Bu adam, bütün İngiltere zabı-

Fakat hayatının son senesi olan 1874 de neırettiğibazı hikayeleri de vardu 
ki bunlarda şair, aynı zamanda iyi bir hikayeci olduğunu gösteriyor. Bu· 
raya Tricstan Corbiere'nin bu hikayelerinden birini naklediyoruz: 

Çok sürmeden geldiler ve doğ. tasının memleketi altüst ederek a- ....................................... _ ......................... -............................................................ ..._.. ...... ..-. ...... .. 
ruca binadan içeri girdiler, radığı adaml:lr. Hapishane kaçağı, Evet, gemici centilmenler, Fransada yat nedir bilmezler. Şu 

lngiliz kotraları hakikaten harikül8.de koşu beyğirleri. Hele si
zin Amerikan kotrnlan, güzel deniz üzerinde ne gilzel şeyler! Bir 
çok ihtiyar Amerikanlar gördüm, bunlara kuş isimleri koymuşlar. 

Lessingcr şu !dakikada, radyo katil Luk Arnold 1 
ilanından maksat ne olduğunu öğ- (Sonu yarın) 
renmiş bulunuyordu. Bu ilan za
bıta tarafından tertip edilmişti. 
Sorguya çekmek üzere Arabellayı 
arıyorlardı. Bu sorgunun neden L 
baret olduğunu da bilfiliara Ara.. 
b:lladan öğrenmek kendisine dü
şüyoı:l:lu. 

Gelişi güzel bir zaman olsaydı, 
şimdi derhal evine dönerdi. Fakat 
Lessinger hali koltuk değnekli a
damla alakadar oluyordu. H!dise. 
ler, tamamen tahminine uygun ~ı
kıyordu. Az sonra bir otomobil 
daha gelmişti. 1çerisinfden koltuk 
değnekli adam çıktı. Değneklere 
yaslana yaslana, Skotlan.d Yard'ın 
kapısına doğru ' yürüdü. Fakat 
fazla yaklaşmadı. Çok da uzakta 
kalmamıştı. 

Arabella uzun zaman içerde 
kaldr. Koltuk değnekli aldam hala 
bekliyordu. Lessinger de bekle
mekte devam ediyordu. 

Zaman ilerliyordu. Saat dokuzu 
geçmişti. Ortalık l<ararmııtr. Der
ken yağmur yağmağa başladı. Va. 
kıt geçirmek, biraz da eğlenmek 

için Lessinger yeni ibir tecrübeye 
kalkıştr. 

Koltuk değnekli aldama, arka. 
sından doğru yavaşça yaklaşarak, 
birdenbire omuzuna dokundu. 

Koltuk değnekli adam heyecan
la yerinden sıçradı ve !koltuk değ
neklerini !bırakarak koımağa sa. 
vaştı. Fakat Les.singer onu omu. 
zundan bir sakat a!:lamr tutuyor· 
muş gibi kuvvetle yakalayarak 
koşmasına mani oldu ve: 

- Pardon, dedi. Sizi korkut
mak niyetinde değildim. Biraz ba. 
na dayanın Koltuk değneklcrinizi 
alayım. (Az sonra değnekleri yer. 
den alıp ıkarşısınldakine vererek:) 
İşte bu kadar. Yine rahatsınız ya. 

Sakat adam, biraz keyfi kaçmış 
olarak: 

- Ne istiyorsunuz, diye sordu. 
- Pipomu yakmak için ateşiniz 

olup olmadığını soracaktım. Fakat 
sizi böyle yerinizden hoplatmak 
hiç de aklımdan geçmiyordu. Hah, 
hah, hah ... 

- Gülecek bir şey yok sanıyo
rum. Ateş isteyorsanız buyurun. 
.tşte kibrit. 

Lcssinger piposunu hazır dol
durmuştu. Ken!disi esas itibariyle 
pipo ismezdi. Fakat ihtiyatla ya. 
nında bir tane bulunduruyordu. 
Bu pipoyu yaktı. Bir kere daha 
itizar etti ve ayrıldı. 

Bundan sonra Lessinger dik. 

İstanbul 

Ticaret ve Zahire Borsas 1 

4 - 1 .. 939 
FIYATI~Au 

Du~d:ıy yumuşak 5.32; nıığdo v 
sert 5 - 5.20; Arpa yemlik 4.10 _ 4.15, 
nakln 4.01; :\fısır sarı döl.nıe 4.2 1 -
4.22; Yulaf 4.18; Keten tohıırnıı 9.35; 
l\eci kılı 51 - 52; Tiftik oAlnk 120 • 

Gazete ve mecmua 
sahiplerine 

Fakat, bu güzel şeylerin içinde rüzgarlara açılmağa mechur 
olsam, doğrusu korkarım. Benim için, eğlence nevinden deniz se· 
yahati, biraz maceralı, alışılandan bambaşka bir şey olmalı. Hal. 
buki bunu deniz lortları yapamazlar: Şehire dönmek mecburiyeti 

Basın Birliği kanunu , hükmün- olduğu zaman denize açılacaksınız, sizi sürükliyen fırtınaya kar· 
ce birliğin merkez ve mmtaka ida· şı yelken açacaksınız, sizinle çarpışan dalğalarla çarpışacaksını7.. 
re heyetleriyle yüksek haysiyet SilkQnetle tehlikeye atılmak, karada olduğu gibi denizde de 
divanı ve rruntaka haysiyet ıcli· dünyanın en büyük zevklerinden biridir. Ve ben bunu sizin, eğM 
vanlarını ilk ~efaya mahsus olmak lence yatlannızla saatte bir iki fersah giderken duyduğunuz zevl:. 
üzere seçmek için toplanacak olan ten çok üsttin tutarım. Bundan başka, yelken açılamıyacak. se. 
kongre, Dahiliye Vekaletince içfr rin rüzgA.rlı bir havada, benim fakirane salapurya ile mükemmel 
maa çağrılmıştır. yol alırım. Bunu siz yapamazsınız. Sonra, sizin kotralardan çok 

Kongre Temmuzun onuncu pa. daha deniz kurdu olan yelkenlileri geçeceğime bahse girişebilirim. 
zartesi gün sabahı saat 10 da An- Benim salapurya, küçük bir yelkenli. Dalğaya, fırtınaya al· 
karada toplanacak ve kongreye dırmaz. Başını cesaretle arkaya dikmiş üç direk. Üç yelken. o 
bugün çıkmakta olan bütün gaze. kadar. 
te ve mecmuaların murahhasları * * • 
iştirak edebilecektir. Geçenlerde bir gUn, denizin yükseldiği günlerde idi, Douvr('~ 

Her gazete ve mecmuayı ki:n civarında dolaşıyordum, aklıma esti, SainLN ... ye kadar gideyim 
temsil edecekse bu murahhasın dedim. Saine-N ..... uzaktan görilndüğU zaman, ekseriya olduğu gi· 
hüviyetini ve hangi istasyondan bi içeri girmek kabil değildi, gemi müthiş bir fırtınaya tutuldu. 
hareket edeceğini, gazete ve mec· İskelede ahali birikmiş, bzim bu acıklı halimizi heyecan~a 
mua sahibinin kendi imzasiyle per seyrediyordu. Limana girişimiz deta tiyatroda kazanılan bir mu_ 
şembe günü saat 16 ya kadar Ku- vaffakiyet gibi oldu,. 
rum merkezine bildirmesini ve Uc Akşama gazinoya gittim. Bir iki tanıdık vardı. Manş dcnizin
rctsiz gidebilmesi i_çin murahhacıa deki yatların sahibleri olan bütün kibar takımı da orada idi. (Bir 
vesika temin etmek Uzere 3 tane gUn evvel mUhim bir müsabaka yapılmı§tı.) 
fotograf isinin verilriietiftf, wiyet- Beni Lougre'un sahibi diye tanıttılar. Lougre, benim yelken· 
ten aldığımız emir üzerine bildiri· li, o gün herkesi heyecana düşürmüştü. Etrafımı saran meraklı· 
yoruz. ı • • ~ lara, benim eğlence olarak kabul edebileceğimiz denizcilik hak. 

Dün ve yarın 

tercüme külliyah 

kındaki dUşUncelerimi anlattım. 

Hülisa, günün kahramanı olmuştum. Koca Herif dedikleri 
Argenteuilli bir korsan, beni kolumdan tutuyor, bütün gazinoda 
herkese götürUyor, tanıştınyordu. 

Birdenbire karşımıza bir genç kız çıktı, bizi durdurdu ve kor· 
sana, beni göstererek: 

- Bey acaba babama takdim edilmek ister mi, benim için ? 
dedi. 7 nci seriden 

61-67.7 kitap 
61 Vikontun ölilmU 
62 Leneit II. 

Eğildim, selam verdim, kızın babasına takdim olunduk. Sefl. 
30 siz bir adamdı bu. Oradan buradan konuştuk ... 

63 Liza 
64 Evlilik 
65 Gizli Pamuk harbi 
66 Bizans tarihi 

Amerika gibi~ hUr, serbest bir kızdı bu kız. Sizin kotraları· 
nız gibi güzel, sarıaın,evet sarışın bir kızdı bu Amerikan kızı, cen-

20 tilmenler. Babasının adı ... Neyse, babasının adını ne yapacaksınız. 
50 - Sizi hakikaten, biraz garip buluyorum, efendim, dedi kız 

ı. 

ı. 

ı. bana... • 
67 Senyolbeos Avrupa 60 - Ben de, dedim. 

0 SALON OYUNL \RI 0 
DUNKU TRAMVAY 

EÖLENCESt 
Takip olunacak yol ıudur: 

AD E P ON ML 
S R Q U T B J{. 

J H G F C A 

Bua-ünkü 
bulmaeamız 

Bu şekilde (A) . istasyonunldan SOLDAN SACA: 
hareket ile (A) istasyonuna mu. 

YUKARDAN AŞACI: 

vasalet etmek mümkün.dür. Maa.. 
mafih daha başka şekiller ile de 
bu yolculuğu yapmak mümkün· 
dür. 

BUGtlNKtl ZABITA 
MESELESİ 

Çok mühim bir hırsızlık yapıl
mıştı. Polis parmak i::leri vasıta.. 
siyle hırsızların solak olduğunu 

meydana koymuş ve kısa bir za. 
man sonra da suçluyu ele geçir
mişti. 

Zabıtaca hırsız olduğuna hiç 
şüphe edilmiyen maznunun kara. 
kola getirildiği zaman sol elinin 
sarılı olduğu görüldü. 

1 - Eziyet.. Alman maliye 1 - Amca ... Arkası. 2 - Faz 
nazırı. 2 - Asyada bir yarımada. la. 3 - Kırmızr... Mübadele. 
3 - Bir nota ... Bir diktatör. 4 :-- 4 - Nida .. Bir medeniyet felaketi 
İtmek fiilinden emir .. bir renk. 

5 - Erkek ... Reklam levhası. 6 - 5 - Bir eğlence ... Almak fiilin-

Tahtadan .. 7 - isim ... Büyük bı. 
çak .. 8 - Arz .. Saçsız. 9 - Fran
•sızca güzel.. 

den emir. 6 - Bir Karadeniz ka 

zamız. 7 - Söz .. Beyaz. 8 - U

laşmak. 9 - Bir el boyu .. Kırmızı 

25; Tifıik mnl !17 - lll; J>~nir Jıc. 
az 24 .05 - 27.06; Peynir kaşar 
8 • 50 kuruş. 

GELEN 
Buaday 470; Arpa 30; Y:ıp:ık fiO, 

ıt\'d:ır 15; Mısır 120; l"n !18 ; l\t~
ck 30; Z. yağı 22; l\aş:ır 15; Bc)ıı7 
Cl nir 15 ton. 

Maznun bir cam fabrikasında 

çalışıyordu. İsticvap esnasında şu 
cevapları verdi: 

- Bu gibi işlere alışık mısınız? 
- Hayır, ilk defa yapıyorum. 
- Mesleğiniz nedir? 

~~----------------------~------~-------GiDEN 
Kepek 202; Tiftik 10 ton. 

- Ameleyim .. 
- Elinizden nasıl yaralandınız? 

Maznun suallere doğru mu ce- (Bu meselenin halledilmiş şekli. 
vap vermiıtir .• Yalansa hangileri. ni yarınki nü&hamı1Jda bulacaksı-

- Usturamı kayışa çekerken. di• ruz). 

- Ben sizi geminize benzetiyorum. 
- Geminin her tarafı parça parça oldu, mis. 
- Mükemmel! Milsaade eder misiniz yann geleyim geze 
.•• ? 

gemınızı ... 
- Demek istiyorum ki görUlecek bir halde defil, yani 
- Gemiye öylesi yakışır zaten. 
- Pek lla, gemi de, sahibi de ziyaretinizden çok memnUll 

lurlar. Yann hangi saatte isterseniz buyurun pederinizle bera 
- Öğle vakti gelirim. Babam sevmez böyle eeyleri. 
Ertesi gün, kararlaştırdığımız gibi, kız geldi. Benim ye 

liye bayıldı artık! .. 
-İsmi ne? diye sordu. 

- Bir kadın ismi, mis. 
-Güzeli mi? 

- GUzel. 
- Kadın da gUzel mi? 
- Kadın da güzel. 
- Hani yok ya. Yazılı değil? 
- Üzerine siyah boya geçtik. 
Bütn gemidekilerle konuşmak istediğini söyledi. Ben de o 

benim kaplan kediyi getirdim. O da bir taraftan kıza kur ya 
ken bir taraftan da, bir pençe vurdu, elinin etini kopardı. 

- O! Yaramaz hayvan! diye bağırdı kız. 
- İşte, mis dedim, bUtUn bu gemidekiler gibi sizin de b 

niz döğmeli oldu. Yani siz de artık bizdensiniz. 
- Hakikaten, sizden olmak isterim, my capitain! •. 
Hakikaten bir denizci gibi, yerinde duramıyordu. Nihayet• 

benden, hafü fırtınalı bir havada, bir gün beraber denize &çıla~ B 
ğımıza dair vaad aldı. 

Tereddüd ediyordum. 
- Korkuyor musunuz? dedi. 
- Hayır amma, babanız? .• 
- Memnun olur. 
Babasına bahsettik: 
All right! dedi. 
Bunun üzerine, fırt.ın&dan parçalanan yerler tamir edildi}' 

ten sonra, gemiyi açığa çekerek ve denize çıkmak Uzere haıır1'
dık. Hava son derece sakindi. Her gece yatmağa gemiye gidi)'Or' 
dum. Amerikan kızı da geminin iskelesine kadar benimle bert' 
ber geliyordu. Ve iki kişi için bir parçacık fırtına bulamıyortUZlt 
diye söyleniyordu. 

Bütün sahil halkı meseleden haberdardı. Herkes: 
- Gidiyorlar1 Yok gitmiyorlar! deyip duruyordu. 
Bizim de gideceğimiz yoktu bir türlU. Hakikaten gUJUnç bit 

vaziyete düşmüştüm. 
Nihayet, dördüncü günün sabahı tali güldü: Deniz hafifteJI 

hafife kabarmağa başlamıştı. 
Karaya kO§tum. 
- Haydi mis, çabuk çantan,ızı hazırlayın. 

. Kız az kalsın boynuma sarılacaktı. Hemen koştu, bahriye cl
bısesini giydi. Bu, bahriye biçiminde bir kadın elbisesi değildi, Jı•' ' 
kikaten, pantalonu ile, ceketi ile bir denizci elbisesi. Mis bunu I· 
zinli olan bir bahriyeliden almış, ötesini, berisini düzelterek aıeıA 
cele kendine uydurmuştu. 

Saat on. Barometre alçalıyor, bizde de heyecan yUkseliyot• 
Rüzgar bir çıkıyor, bir kesiliyor. Kahvaltı ederken herkes bahse 
tutuşuyor: Gidecekler! Yok gitmiyecekler! 

Saat on bir. Çay içiyoruz. Bahse tutuşanlar daha heyecanb· 
Rüzgar da heyecanlandı. İskeleye fırtına işareti çekilmi§ herke' 
şarkı söylüyor: 

Haydin dostlar! ha.va gU-zel... 
Öğleyin gemideyiz! Rüzgar artık beklemiyor. 
Kızın babası, etrafımıza toplanan gazino ahalisi &ıUnde, ki· 

mali ihtişamla, kızını benim centilmen zevk.ime ve denizci kibaf" 
hğıma teslim ediyor. 

- Haydi bakalım, baylar, bayanlar, bizlen gelmek istiyeO 
\'ar mı başka? Ne o kimsenin sesi çıkmıyor?! .. 

Dostlar bize hakkımızda giriştikleri bahislerle ve arkaınıf• 
dan bağırdıkları "hurra" sesleriyle refaket ediyorlar. 

Amerikan kızı geminin iskelesine sıçrıyor ve: 
- İleri! diye bağınyor. 
Deniz dalgakıranı dövıneğe başlamış. Dalgalar u.tUmtiJıdeO 

aşıyor. Arkamızda muşambalanmız olmasına reğmen, illkleriıniJI 
kadar ıslandık. Demir atacak yere gelinceye kadar bu böyle taJO 
iki saat devam etti. 

Tam zamanında demir atmıştık. Lougre çok hırpalanmı.ştl· 
Bas demirin zinciri kırılmıştı. ötekini kullanmanın da fmkSJJl 
yoktu. 

Rüzgar, yelkenlerde top gibi patlıyor. Tekne tamamen au'•· 
ra gömUlil. Baştaki yelkenle saatte dört, beş fersah ıUratlO 
gidiyoruz. 

- Sırsıklam oldunuz, mis. 
- Pöh! Deniz insanı ıslatır mı hiç! .• 
Breton tayf alanmdan biri: Gemideki gözcUlerfn en mahiri 

Franch, direkte. Kız kaşlarını çatmıı. ona bakıyor 
- Güzel adam 1 diyor. 
öteki, ufuktan hiç gözUnil ayırmıyor. 
Şimdi rUzglr ldeta tüfek gibl patlıyordu. :<Dmımt yan11J 



Son zamaıı7arda llo7amla ordusu, bir Tu:şifta bu7unmuşfllr. 
um&c,;111.-.,U kC§if, ağaçlara dinamitten ku§a7c takmaktır. Bu 'kı.l§akZar harı 

smısmda atcşlcncrclc binlerce ağacın birdon deln"ilmesiM binnc. 
mc7oı.ıni~e bır tlu~n ordu.mun ~-118,,,.,ı.~ te. 

iıı edecektir. 
Alttaki resimde de bir otomobil yarışında kaza neticeaiınde 

len R~ar Seman görülilAJOr • 

........... _ Eniştesini yara

'•· 
tJ• 

l ıyan genç 
ünkü muhakemesinde 
hadiseyi inkar etti 

Dün asliye birinci ceza mah. 
t:mc inde eniştesi Kerimi, ku. 
• ~ıııdnn ağzına ve burnunun 

1 ' •tla kadar olmak üzere ikı 
nır yara ile yaralayan kundura 
Jyacısı R üstemin muhakeme. 
ne bakıldı. 
Hüstcm bir gece kızkardeşi. 

in doğurduğunu haber vermek 
zere kahve..!e oturan eniştesi
e ko":nu~. miijcle vermiş, fa. 
at enirtesi Kerim, bir müddet
~nbcri ayn yasadığı kansmm 

1oğurm sma her nedense sinir. 
nc rck kendisini terslemiş. hL 
~zdcn aral:ırında kavga çıknıış . 

~lis tem bıçağını çekerek eni2te 
:ni yarnlamı~tır. 
Davacı olarak mahkeme.> c 

c~en enişte, Rüstemin cezc 
• •nıcs"nde ısrar etti ve yüzün. 

,',_. sabit iz kaldığından dolav· 
c'.ı t.1zminat talep etti. Rüstetr 
• ~c şi.iy!e dedi: 

_ Enir:ıtenıi ben vurmadım 
•: ıvgaya bir arkadaşı da karı~
mış, elirdeki bir aletle bana vur
mu~tu. Ben de bic;ağımı çekerek 
rtrafa savurmuştum. Fakat e
n"ştcmin vurulduğundan habe. 
rim yoktur. Her halde o, arka
dcı cıınm dindeki fıletle yaralan
mıcı olncaktır." 

Mahkeme. şahitler gelmedi. 
-: ...,,.1 .. ., raRınlmnsma kArar ver. 
mis, duruşmayı başka bir güne 
h•rnkmıştır. 

V AKITa 
abone 
o nunuz 

Prenses Helen ile Altmış iki sene aynı apart
Spolet dükü evlendi manda kapıcıhk yapan kadın 

Yunanistan ve Danimarka Pren
sesi Helene ile Spolete Dükü ve 
Savua Prensi Aimon bir Haziran 
1939 tarihinde Floransa kliseıinde 
evlenmişlerdir. 

Bu izdivaç yalnızca iki prensip 
birleşmesi değil, aynı zamanda 
bir aşk mahsulüdür. 

Prenses Helene, Yunanistan 
Kralı Jorj'un kızıdır. Babasının 

memleket dışında bulunduğu za
manlar uzun mülddet Floransada 
yaşamış idi. 

Prenses Emamel Filibert'in i
kinci oğlu, Aosta Dükaıının kar
deşi ve İtalyan hükümdarının ye
ğenidir. 

Uzun boylu, sporcu tavırlı, aynı 
·amanda asil bir tipe malik olan 
)polet'deki Savua evinin en par-
1k prenslerinden biridir. 

Umu mi harp sır alarmda bir de
ıiz tayyaresi grupa kumandanlı. 
ğını yapmıJ olan Spolet Dükü, bi
lahara birçok ilmi araıtırmalara 

da riyaset etmiş idi. Halen Vene
dikte İtalyan donanma11nın dör. 
düncü fırka kumandanlığını üa 
etmektedir. 

!zdivaç merasimi elli sekiz hU
~ürdar ve prensin önünde cereyan 
•t miştir. 

(Devamı 11 ~y/ada) 

deniz 

86 yaşında 
tekaüt edildi 
Fransada -da garip adetler belirmeğe başladı. 

Bir Fransız gazetesi Parisin en ihtiyar apartı. 

man kapıcısını bulmuı .. 
Birkaç gün evvel seksen altı yaşında oldu

ğu halde artık tekaüde sevkedilmiş olan Madam 
Duroyume Pariain en yaşlı apartıman kapıcısı 

imiı .. Her yerde olduğu gibi Fransada da apar
tıman kapıcıları zemin katlarında, hatta yer al. 
tına gömillmüş küçük odacıklarda oturur .. işte 

Madam Duroyaume da böyle bir izbede tamam 
altmıı iki sene ayru apartımana hizmet ettikt~n 
sonra nihayet tekaüde sevkedilmijtir. 

Madam Duroyeume altmıJ iki sene tek pence
reli, basık tavanlı dar odacığından yazın küf ko
kulu serinliğine, kııın rutubetli soğuğuna göğUs 
eemıiı, aynı ailkQnet, aynı sadelik içinde ömril
nil doldurmuıtur. 

Fakat artık ıerbest kaldığı için Madam 
Duroyaume, izbeainden çıkıp hava almak istedi. 
ği gibi yaıamak hakkını da 'kazanmıştır. 

Ma.dam Duroyaume'nin hayatın, genç kız
lıfına ait bir tek hatırası vardır. O da Prusyalı
ların Ruen'e giri§lerldlr. :Jiadam Duroyeume 
hatırasını §Öyle intatır: 

- O zamanlar on 11eki:r; yaıında genç bir 
kızJdmı. Ruen'de oturuyorduk. Prusyalılar Ru

:(Deııamt 10 uncuda) 

şapkası 
Resimde bir deniz ıapkası, bir de pllj san

dalları te§hir ediliyor. Bu cazip balutlann aahibi • 
ni biraz l:likkat ederseniz belki tanırsınız? Nete. 
kim ismi, küçük ayaklrına geçirdili aan&llarm 
üstünde de yüzlerce defa yazılır: 

Palet Gaddar 
Bugünlerde yaz tatilini bir deniz aayfiyesin• 

de İ§te böyle ge~iriyor. 

PRENSES ELtZABET 
Denizde kazaya uğrayanları kurtarma'k için 

yapılan bir deniz yanşında 
birinciliği kazanmrıtır. 
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Parti Meclis Grubu 
dün toplandı 

Leh - Almae Mai'eşahn teftişleri 
hududunda Jzmir, 4 (Hutusi) - Genel A d 1 i y ede t e rf I 

Kurmay Baıkanımız Marepl 
Londra,, (Bwıwll) - Danzig'e Fevzi Çakmak beraberlerinde 1 A ~ 1 k g Jt r u·· ı e n 1 

deıiWı seedi~ldyatıB ~~ .. ~~~~~ordu müfettifleri Orgeneral ft .T U 
vam yar. u ~ u-.u. I . 

Ankara, 4 (A.A.) - C. H. P. muharrir Mardin mebusu Muhit- zigden gelen bir mesajda silihla.. F ahre.ttın Altay ve Orgeneral [Sim/ 6 r t 6 $bit e dı.ldı• 
Büyük Millet Meclisi grupu bu. tin Birgen'in son gün:erde Büyük nn Danzig'e nasıl çıkarıldığı biL lzzettın Çalı§lar ve bazı gene. 
gUn (4-7-1939) aaat ıs te Reis Millet Meclisince tetkik ve kabu1

1 
dirilmektedir. Bu mesaja göre•·\ rallerle bu sabah 10.20 de Ko- Ankara,• (Hmıusl) - Hlkfm. kimJ, Mehmet MJtat Şah 

Vekili Trabzon Mebusu Hasan cdilmit olan Barem kanunların~n ilahlar Königsbergden gelen sahi. ,~tepe muhribi ile Çeşmeye gel. ler kanunu mucibinçe muhtelif tanbul JılkimJ, Abdullah 
Sakanın reialiiinde toplandı. hükümlerini umumi heyetin içtima lin muhtelif mmtakala.rmdakJ miı, karaya çılunqtır. Kendileri. derecelerde terfie llyık görtıl • ztncan reiai, Mustafa 

İlk defa söz alarak künilye ge.. mda Ankaar mebusu M(imtaz ök- 1 sığlık yerlerine çıkanlmakta, son ni lzınir valisi müstahkem mev. müş olan muavin hlkim ve müd. Mutlu Adapazan reisi, 
len muhterem Baıvekilimiz Dr. men tarafmdan .sorulan bir suaıe;ra eeruı:e dağıtılmaktadır. Pazar ki komutam, belc:iiye reisi, Çq. deiumumllere hlkim ıımıfmdan Etem Seyhun Trabzon re 
Refik Saydam BUyilk Millet Mec. cevaben Bqvekil Refik Saydamm1 gUııll ikı tank.dün gece de 12 kam ka k d'W ·na sayılanların terfi ıııralannı göe • mJ Ö&kuanç Ordu hukuk 
liainin yakında verecefi yaz tatili verdiği izahatta baımuharririn bu yon hafü silih Danzig'e çıka • mc ym:ı amı ve ıger mı 1 vr- teren cetvel neşredildi. Cetvelde 
kararına Te bu ıünler zarfında makale ile ifade ettiği fikirlerinlrılnuftır. ıakeri erkan iıtikb:tl etmiştir. begincl derecedeki hlkimlerden .ni, Bekir Sıtkı Pe 
BUyUk Millet Meclisinde müzake. batalı oldufu ve Cumhuriyet Halk Varşova, ' (A.A.) - Polonya Mareşalin muvasalitı Çeşmt- trcihan terfle llyık olanlar ara. küdar hulnılr hAkimJ, 
re ve intacı icabeden milataceliyeti Partisine mensup bir mebusun matbuatı, Leh - Alman hudut halkmm coşkun tezahüratına 1ında IU iııimler vardır: Karat hlklmi, Mehmet 
haiz ban kanun llyibalan haklan. böyle bir makale yazması doğru o. bölgesinde bir Alman tayyaresi. sebep olmu§tur. Marctal Çeı- BedreUin Köker adliye mllfet.. Göktepe O'üüdar ceza 
da izahatta bulundu. lup olmadıfı anlatılmak Uz ere ma- nin yere dilştilğünU bildiriyor. medeki ordu ve birliklerini tef. tişf, Vehbi GUndtb Ankara hu. Mehmet Sadık AkgW 

BaıveJdlin bu beyanatı ırup u. kaleyi Parti Grupu idare Heyeti. Tayyareciler paraşütle atlamış . . . .... ... . .. ltuk relıi, lsmaU Hakkı Ergtl • oortörU, Ahmet Hamdi 
mum! heyetince mUtterıkan tu.. ne tevdi ettiğini bildirmiıti. lardn-. Bunlardan biri Leh ma • b~ et1m

1!• ogle ~emegını Ilı~ ko. venç, lzmir icra relal, Sallhat • faparta hukuk h&ldmi 
vip olundu. Grup idare heyetinin bu. havale kamları tarafından tevkif edil • yun~ekı Rasımpalas otel~n~e tin Tuglacı ı.tanbbul uliye ref. met GUmllf Bitlia rei.ı, 

Bundan sonra rusruımeye dahil üzerine yaptığı tetkikat neticesin- mif, ve diğerleri Almanyaya yemıf, oradan Urlaya a.cFıttır. si, TU8eyin Ekmel Kavur Zon. Sorutbay lBtanbu: &ili 
ve Buru mebusu Muhittin Baha de verdiii karar umumi heyetin kaçın.ağa muvaffak olmu§lardır. Mare§al 19.30 da lzmın §Cref. guldak reiai, Refik Omay latan. rlt Sim Oma Buna >;.8 
Parı'm ıeçenterde Yeni Sabah &L tetkikine bu celsede arzolunmuı- Varşova, 4 (A.A.) - Polonya lendirmittir. lzmir daha sabah. b~ ağır ceza reisi, M~tafa Nu. kimi, Rlfat ..J'.y ceu. ve 
zeteainin ıs Haziran tarihli nUa- tur. matbuatı, Alman hllkfunetinin tan donanmııtı. Gece ordu evin. ~ Oı~er _Bursa ceza hakimi, A. evleri umum mlldilr mua 
hasında ''Bir AmaTUdun açık Grup idare heyeti bapuharrir mert ahk~a tevfikan "Könip - de §Creflerine bir ziyafe~ veril. n~ Güngören Ankara afır ceu. bbincJ ıube mtldilrtl. 
mektubu,, bqbp altında ve Deb. Muhittin Birıen'in bu makalesi. berg,, kruvazörtlnün Danzig'i zi. di. Yüksek misafir yarın F 0 _8 reıai, Abdullah Galip Khıötlu 
retl Halit Koya imzaalyle lntipr ni ıerek barem kanunlrı hakkında ya.ret edecetJni haber verdJğfnJ '----- "d k dak" '·ta Mania hukuk h!kiml. Sovyef ceva 

blld. ktedir IUIZiUIJDa gı ere ora ı ... a. Betlncl derece hlklmlerden ter 
etmit bir makalesine dair vermif crup umumi heyetince evvelki mil ırme . tı t ff d kf Ak . 
oldufu takrir berine mil%akere zakerelerin birinde vermiı olduğu ''Bu suretle hareket etmekle ~ lf ~ ece ır. .şam .~ene fıe llyık göı1llenler şöyle teablt 
cereyan etti. Takrir uhibl bu ma. prensip kararlarına ıerek Parti Almanya, Polonyanm hariçte lzmıre donecek •. ıerefi~e vılayet edilınittir: ( BO§tarafı 1 

; 
kaleyi aynen okuyarak buna alt nizamnameainin neıriyata taallCi'k IDanzig'l temsil ettiğini ve ııer • ~rafı:ndan te~ır i8;ZJnoeunda Faiz !~rUkoğlu lataııbul t1 • aııec1en sonra Londra bil 
fikirlerini izah etti ve Dahiliye eden maddesi hükümlerine muha. best şehrin haricl ıiyuetlnl ida. hır zıyafet verılecektır. caret reıaı, İrfan ~Urkan Ualdl • il B. Corbin ile uun bir 
Vektletinden bu mable &erine lif cördil~Unu umunıt heyete ar. re ettigın"' i tanım.,. oluyor. p be ·· .. K"lt" k•- dar hukuk hlkimı, Mehmet Öz.. ıörüfmeaiİıde buluıımuıtur· 

• ·v " erıem gunu , u UfP.8J "" bil Ktltah hukuk blkl~ 
ne yapılmrf olc!upu takriri ile ı:etmiftl. . . Londra, 4 (A.A.) - İngiltere. inhisarlar idarcsint!e inşa edil. M:met s.C: Erdem Mala~' Londra 4 (A.A.) - X 
soruJOfdu. Evvela makale aahıbı Mardin nin Vareova sefiri Kemıard, bu miı olan atıf poligonunun resmi i . H Hilıni Kıtlaol ya harici meselelerle ulrapıı 

Dahiliye Vekillmiı: F~ öztrak mebusu Muhittin Birgen aöz ala. sabah Başvekilette hariciye ko .. k" dm . t 1. k re ıhı,ukukaaanhA,.'mi Tail lu Burk tni, buıün öğleden aonra 
. . . . . . up a rıyase ey ıycce , aynı 1a il.Al , t Kö uz narak B Seed 'd ı 

bu makale hakkında icabeden te. rak bu makale ıle üade ettığl fı. mitesinın içtimama. lftirlk et • k bel d" f da F Ank 1 h.k. . · ı en ıe en 
bb . 1 . .,__ , L.:-1 • h ah ld ğ b . t . a tam e ıye tara m n u. ara c:ra a ımı. ve bu rapora merbut Sovv ... 

ıe üs enn tamamen yapNUM, o.ı. &U erın at o u unu eyan e. miştır. çtima esnumda Danzig. . . • • Mehmet Zeki Ferel lstanbW ·"""' 
duğunu ve makale sahibi haklan. derek umunıt heyete kartı itizar deki vaziyet tetkik edilmiştir. arda hır zıyafet verıleccktır. Cu. bm• tetkik etmiıtir. 
da kanunen bir muamele ve taki- etti. Bununla beraber mevzu hak. Komite, aynı zamanda lngilte. ma aktamı için de ticaret odası ~ye hukuk re!ai, ömer Cemil HENDERSON LOND 
bat yapmağa mabat olmadığnu i- landa ıöz alan bir çok hatipler renin :Moskova sefiri Seedıı'in bir ziyafet hazırlamaktadır. ~ilzey İstanbul asliye ceza ~lal, GiTTi 

zah etti. Aynı mevzu üzerine .az makale ile efkarrwnumiyeye arze. Sovyet mUmessillerile yaptığı o 1 h •b s:Wa ~ ı:Jeakl 1::4 
alan hatipler makaleyi ve neıre- dilen fikirler baklanda tenkitleri- son görllşme hakkında gönderdi. Q unun ta rı atı sir eymıu;,lki ~ ::mut N~ Berlin, 4 (A.A.) -
den ıa.ıeteyi takbih ve tenkit edi. ni ardettller. ği raporu da tetkik etmiştir. . . T~ K~~nu re~ı9 Muata. aefi:-i Neville Hendtnoo. 
ci mUtalealanndan sonra gerek ma Bqve'ldl son .as olarak mevzu.. Akşam Kennard kral tarafm ( Baıta11ıfı 1 ıncıde) . ' 13.40 ta tayyare ile Lond 

. . . '. • fa Nurı Okçuoğlu adliye mllfet. 
kale aahibi ve gerek makaleyi ~ un birçok arkadaflar tarafından dan kabul edilecektır. büyüktür. Hasara uğrayan ııa. tŞ, Arif Yazar adliye müfettişi, relı:et etmiftir. 
reden gazete baklanda emsaline umumi heyette tebarüz ettirildilf. Londra, ' (A.A.) - Polonya.. ha iki bin hektardır. Maddi za. Allettin Sabih Alpay adliye mll. Mumaileyhin gaybubeti bir 
ib~et ola~k kararlar Yerilmesine n\ ve eauen muharrir itizar beyan nm. Londra. sefiri Kont ~a~ rar bir milyon lira tahmin edil. f ettişi, İbrahim Etem Sandıkçı • ta sürecektir. 
tiaır t~klı~te bulundular. MOnke.. ettllf dlıetle bapa Hr muamele ki, dün akşam. Lord Halüax ile mektedir. Şimdi ellerinde boı oğlu Gaziantep relıl, Arif Gü • . • 
re netıceıınde lıllk<mıetln bu me. yapıltn11111a mahal olmadıtmı be. rörUftU:kten sonra Polonya bari. . vene Balıkesir hukuk hAldmt y Pans, 4 (A.A.) - Hand 
aele hakkında yapm11 oldufu .mu.. yası itYif ~Qti'I tiiKtı~ .. ~--Bek J.le. bulupıa.k topr~ ~ka b~ t6Y.ffil" ' u .. _ı ~ d\ia P'"1; 
aıilfle n'1tdbu ettlfl brarlu tu meulenirt· ete- iDLlllefftin& niM.. ..-,..ıı tayy.~ ile Y!ı!W~ ~an mü~tah~ıller ?°k -fecı ır. Wa -S~~b~ W hi.kj · ~ Lukisic\Vicz'i kabar'etııılfftt 
Yip olundu. .. - Jet nrilmiftir. vaya hareket etmiltır. vuıyete dUflllUfleıdİr. Annutlu mi Ali Afif Akan Çorum re~l Diplomatik mahfellerde 

Ruznamed• lldnd bir mne1e o. Rnnamede bqka mnn o1mL Kont Baczynski, cuma gUnU ve Mılca köylüleri hicrete mec ~an Yumnu Altmel Çaıııkka~ diline ıare Polonya, D 
larak Son Posta pseteslnfn 27 bL dıfdlan uat ıs de lçtlmu nih&. Lc:mdraya &Wet e~if bulunaca. bar blacaldanm eöylemekte • le hukuk hakimi, Ahmet Mitat yan mecllslne henila bir ~ 
ziran tarihll aUthMl!!da n bat- yet nrilmittir. Pll tlmit etmektedir. , .. dirler. Bu iki köyden gelen iki Bibloğlu Aydın reisi, Mehmet di etmemlftlr. 

~~ ~l '!~ · heyet dün valiyi ziyaret ederek Suphi TalaD ı.tuıbu1 uU,e hu. Serbest hri vzı tiıdt 

B U 1 gar Da Ş Ve k ı• ı ı• toa b.nııJerlnde ~ki Baltıkta. ~ vergi ve banka borçlannrn teci- kut IWI, Ahme~ ~an Elgin ı... değitiklik ;:~ ye 
lini · ...... :'il} rdi tanbul hukuk reısı, Mehmet Ra. • 

Damig'de bulunacaktır. Vaıwo. nca e-·-. e r. uf Kural Antalya hukuk hikimi, Paris, 4 (A.A.) - Bonıı 

8 1 
e e t t e va, keyfiyetten haberdar ecU\pd• V.&. ziraat müdürünü, afet İbrahim Etem Ertem F.sklfehlr gün öğleden sonra Romanyl er 1 ne gı 1 tir. mmtakasmda derhal tetkikat afır ceza reial, İbrahim Senih ~.elçili Tatare•oyu kab 

=ğinemahf:~ yapmağa memur etmiftir. Neti. Aala.D Adana hukuk bAkiml, İL mııt_ır_. _______ _ 

Sot.- 4 (A.A.) - Bul-- D--·ekiL Hitler tarafından e ~ ... ;.. g Poloır-.ı .... h ceye göre, iktiza eden yardım mail Kemalettin Akaüt Izmir ce. 
a,--. .115cu ~y bu il ~ esasen ~- er ılacak za hlkiml, Mehmet Cemalettin 

ajann bilc:liriyor: k.art~0.•cakt1r. • hangi mUsade~ istemeje lhtiya. yap br. TUa Çanakkale reiaf, Abdillke. Japon - Sovyet 
Bqvekil Köeei f reli. K:ıeıvanof, birkaç kere Von CJ yoktur. Danzig aerbut eeJırl • lzmir, 4 (Husuai) - Dolu- rim Naci uru Ankara cer.a hL çarpışmaları 

kur yanmdaki = ilevb" tik- Ribbentrop ile buluprak kendi- Din statillerine göre, Polonyanm nun Kemalpqa kazumda oldu. kimi, İbrahim Pekaimetçloğlu T k 4 (A A ) 
•.. • • 

11 
• siyle iki memleketi alakadar e- vazlfelli, yalnız Almanyanm bu .. "bi f Öde · de Y t lal Mehmet Em· A; 0 yo, · · -

te, dun gece reeml bir zıyaret ı. den ·-·• !L .. -di l l ihbanm Danzig Ayanma bildir • gu gı oça ve mııte ozga re • m Y· ajanamm Mogol • Mançu h 
· Berlin harek • · m,.- ve ı&u.a meee e er taJı "ba k fazladır Tabri gen l{aatamonu biklmi, Ahmet d .. . d . ... 
~ ... nda ~ı_ e~.e~ili:eh~ baklanda göriifecektir. Herhan. mektir. L. n--~--~o.. "nde •.• d 15. Ataullah Kazancıoğlu GulADtep danu uzlaraen~ eki hiır~ .. ~bt" L-
-Jo &n11111 mum u- • b. --L- le • tahmin Poloıı-~m herhangi bir veto U11t m11nın11 uzen yuz e __ ,. 1_1 AbdUlhaf'- Nuri ..._ a ~ netrettigı ır ...-
LA-et b ,__ Al iP ır mu&.11ve ımza11 #- icada dı K mal dak. · t -.aıye re ... , lA ...... .. J Man 
~um azan. me '181111',man- _..J!, ___ ktedir hakkı yoktur. Polonya, ~ak r r. e paşa ı vazıye Be hlld 1 gore, apon • -u 

Y la dipl ... -ı. CXW111C1De • M ran rpma ____ m_. d"" k M · · 
~.ve . u~ vya . oma11& Mumaileyh, bu ..ı.h Belg. Damlg makamları tarafından ar. va.lıimdir. üatahaillerden yar. Halil Bilıiıi Akçal Afyon büL .una f!\m, ançu erazıll 
mume11illeri ve~ birçok ze- rattan • ve ia onda Yu- su ediline böyle bir veto hakkı.ldLi"'a muhtaç olanlar vardır. mi, Ahmet Cevdet Şahlnoflu Or. lı!'de Kala ırmağı civarında 
vat tarafmden ugur1amnqbr. goela ~. tuy Mark m kullanahWr. du relai Hayrettin Vudar lllld.. bın kadar Sovyet • Mogol 

Berlin ... (A.A.)" - Havas: vi =fm~~br. Berllnde a~ m~ill~rde sö~ Nevyorkta bir günde şehir h~uk hlklmi, Yahya Se. kerini ihata etmiıtir. 
• • , • .. • ç • • • 1eıncQlne gore, Königaberg r.al Bano Atyoıı afir ceza reJai, Gene aynı membadan v 

Bulpriatan &,vekili Koeeı: Markovıç, ~~ ~ekjline ~de bu seyabt..,. • ölenler Murat HulOsi Türkmen Bilecik diğer bir habere göre de, 
vanofun ~bura~ gelmeaı Sreımka • Mitrgvıça !8~onu- amd& ancak normal mlrltte Nevyork,' 4 (A.A.) _ lstiltW hukuk hi.kimi, Mehmet Ali Ak- sabah, 100 kadar Sovyet 
beklenmektedir. na kadar refakat ebniftir. bulumcaktır. gUııllnlbı . lıafta sonu tatili esna. yol Oa.ldldar ceu. bikfmi, Meh. Kala ırmağı hududunda J 

Mısır Hariciye Nazm Salyada 
Abdülfettah Paşa garın 

Belgrada gidecek · 

Vaqova, 4 (A.A.) -Nuıl ma. l1llda Amerika.da kaza neticesin. met Sabri Erbil KCJD1& hukuk hl hatlanna hücum etmittir. J 
kamlan tarafmdlD - WB • de ölenlerlıı adedi 357 i bulmut. kimi, İlmail Rasim Us )ini• topçusu ve tayyareleri 30 
larda alman ukeıt tedbirler be. tur. Baalardan 172 ai ııeyrll.lefer relal, Cemal' Saydam Zonguldak tankı tahrin etmİ§tir. JapoD 
rine Polonya hUkGmetlnin Dan • kanlan netlceeıılde ölmilftUr. ceza hWml, AU Okay temyl& lanna 100 metreye kadar 
zig = ı:: h::b= DIPr1ert ıimendlfer, av, balık. mahkemeel raport&1l, Mehmet latan 6 tank da bu hatlara 

b
tair _.a*- +..at ..... 11 __ -._ avı, tanve ve yOlme kaza.lan Nail T6re Kocaeli hlktml, Rtll. varmadan muattal bir hale 
dir. mem~ -ıa llNl&llm&uıı • utlceehıde ölmlltlerdir. tem Niyazi Kayalar Edirne hl • tirilmiftir. 

lyi haber alan. mahftllerde lffJ 
Sofya, 4 (A.A.) - Mmır bari. re ve Romanya diplomatik mü • lendifine göre Duuılı'ln ....,._ 

clye ftZirl Yahya Pata. reimeD mes1illeri ve MllD' elçllljl erkL lqtlrUmeelne brp Polonya htb 
Bulprlatam ziyaret etmek 07.e- m buluıımuttur. Bqta mızıka ol. kdmeti ancak Parbl ile Lcındra L 

re, BWmıtten buraya relmlttir. mat üzere bir kıta uker, aelAm rumda1rl cllplom&t1k ı&'llmlJ• 
Yahya Pqa, dUn Tuna ~ reemlni ifa etmlt ve muıka miL lAzım gelen blltUn UDIUrlarm top 

de RU8ÇUk 18blestnde Mmrm 11 ID&l'IJ çalm!fbr. lınmuı lmkAmm ftl'CHlt zaman 
Sofya elçiaf, hariciye nezareti Yahya Pata, kral Arayın& gi. mUdıbaıe edecektir. 
mllmMIUleri, mahaJll ytllaıek derek hUIUlll defteri lmalMlık • Bitlerin ~ Dlmfl'• p. 
memurlar, polia ve Bulpr demir tan IODra B. Nedev ile ziyaret • Jeceift1e clalr verileD halmler he. 
yollan direktörleri tarafından ler teati ~· Yah,a Pata, nUs namen teeJ1lt ltJDemifUr. 
Jrqı]anmlfbr. Bu Abah h118U81 öfle yemejlnl huaml olank KL Yahus bir dnlet-~mduı 
trenle Sofyaya vanpnda ı.tu - sır elçlllitnde 1'Jlllftir. JaPdacak bir ... 'Polola,. 
yandaki merulmde bqvekil ve Bu akpm bqvekil ve harieL httktmetinla ~ t4Jbneet 
harlct,. DUll'J veklletinl ifa e. J9 IJıUll'I veklJetinl ifa eden da-l 11zım p1ecelfne lpret edilmek
.. 9 2 ·as W ~. lıra1 hlliye DUll1 B. Nedev, Yahya te ve Bitlerin ancak --1 tefi Fon 
mnıı ııı"WI. •UkOmet uur, )'tik Pata teretlne bll,ut bir slyatet

1
1ter'ln daveti berine nal parti. 

•k a."9t -.nurlan, Tllrki,e, vermektedtl'. Ba lllyafetl bir b. llln1n 19111 llfatlle 1erı.t ,.ııre 
v ....... w..n YUll'OBlavva. tnailte. bul resmi takip edecektir. 1,eıebBeeıefl l&w ecUlmı*tecUr. 

Altmış iki sBna aynı apartmanda kapıcıltk yapan kadı 
(Baf tarafı 9 uncuda) yeueme, ıeçen HDe kocasını kaybetmit .e 

en'e airiyorlardı .• BUtUn evler nMrteme lpret oL dan sonra da kederden, müvazendene hafif 
mak tlsere aiyah tUllerle •tisleıımİfti.. Bu nzL nokpnlrJr ıelmittir. Madam l>-tf9yeume 61 
yet Pnısyalılan çileden çrkardr .. O saman ben nelik Jrapıcıldr hayatında aynı apartımandald 
de bUytlk annem ile birlikte oturuyordum. öyle ktmUlil pek yakından takip etmiı, apa 
korktum ki, tarif edemem. Bereket yannmada eneJa havquı, sonra da elektrik, bir mU 
bir Alman da oturuyordu. Pruayahlar kapıya IODr& da uuıe8r ve nllıayet kalorifer teli• 
da,anmca derhal o dıprı çıktı ve meeeıe,t llaJ. da ppıldtp 18rmtfttUr. Madam Daroye 
letti.,. hayatim ~ttllf apartımanan aynlımt 

Mldam Duroenme'nin bundan bqka batı- tandan fasla bir teeuilr duymamaktadır. O 
r111 yoktur. Bir müddet sonra Duroeume iamin- koltutuna ild Beıonya ..._ IÜlıfbrmat .e 
de biriyle evlenmit olan genç kız, birkaç sene kin köteaine lılolru yollan1D1ftır. Mz:iam D 
sonra da apartıman kapıcıbfına batlannt •• alt. yeueme ~k merakhtr oldufunt!an b· .. 
mq Ud sene heyecansız, vakurı: bir hlilr slr· sonra da amrllnOn ıeri kalan laammı bsl 
.Uptlr. huredecelf .ulafllmaktadır. 

Buıün artık tebllt otan Madam Duro 
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Sıvasın güzel bir kasabası Taif in· Berlin · MOSkOV3 ı Levazım Amirliği satınaıma ı 
e~ g l h h d (B~ tarafı 7 ncide) 1 nin Ta.llinn muhabiri bu hissi - K o m i s y o n u n d a n an a er sa a a rile kahramanca. çarpıştı. Asker. yat altında Estonyanm Sovyet 1-------------------lllllllİlı __ _ 

!eri harekete getiren yalnız va • Rusyaya yanaşma.dJğm.ı: ancak 500 adet hamam bornozu alınacaktır. Açık eksiltmesi 7-7-• k • 1 d • tanı duygu mudur? Ha.yır .. Es. i Moskova görtişmelerinin de en 939 cuma günü sa.at 14,30 da Tophanede İstanbul levazım !mir. 
ın ışa e ıyo r tonyalılar çiftçi bir millettir. :Mos 1 müşkül düğilmünU teşkil eden liği satın alma komisyonunda yapılacaktzr. Tahmin bedeli 2500 

• kovanın galebesile komünizm 1 Baltık memleketlerine garanti lira ilk temlıı.a.tı 187 lira. 50 kuruştur. Şartname ve nü.munesi 
. _Sivaa, (Hususi) -:- Sivasa bağlı j Mahsul bire beş vermektedir. Yi. başlıy~ca.~~~ toprağının elin. meselesinin ~~er demo~ilerin komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
ıngiltel kasabalardan bıri de Kangal. ne bir yılda vasati olarak 20.000 den gıdecegını, AlmanyanlI\ ga. j bu devletler uzerine tesırıle ka. belli saatte komisyona gelmeleri. ( 4459) 
Sal r. Evvelce Kangal ağaları tara. koyun, 1500 keçi, 300 at, 80 kıs- lebesile de toprakları Baltık - 1 bil olabileceğini ve F.ıstonyanm *** 
ela! dan kurulmuştur. Kasabaya bu rak, 20.000 kilo yapağı, 400 hay- Alman sermayedarları eline ge. bu tesire çabuk kapılabileceğini Piyade ve Atış Okulu için 42,200 kilo koyun eti ve 7750iı 
!b~in verilmesinin sebebi bu ha- van derisi harice gönderir. çeceğini düşünen halk memleketi ve bu şekilde Baltık devletleri kilo sığır eti veya keçi eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 17 
. i '8,ıide fazla miktarda kangal otu- kahram::.nca \ ~ ~ ~ ' - ' ô.r bir şe - meselesinin de halledi~ olaca.. Temmuz 939 Pazartesi gUnü saatt 15 de Tophanede Istanbul Le. 
ı.s:'.ııfı. . • KANGAL BELEDlYE k ·1 , .. ' • • .. '"' k k' - bildirm kted.i 11-: ı · ~ ll""'"un yetı~mesınden ileri geldiği t t c rrıt" '.... ~:. e • ·. ı.cn:c ı 1 gını e r. vazım d.Uur ıgi satmalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
_ ~ylenmektedir. tŞLER rr.e• " 'e y1lı ız ı. · ti c' il aynı za.. Muhabir h!disatı ve tarihi tet tahmin bedeli 34145 lira, ilk teminatı 2560 lira 87 kuruştur. Şart. g;, Arazi düz bir ova halinde uzan. Kasabada 1319 yılında belediyejmanda İ." ~inı :ı_i idi. de.. Halkın: k.ik_ ve ~stonya efkl:rıwnumiye - name ve evsafı komisyonda. göıilleblllr. Sığır, keçi ve koyun eti 
~ktadır. Ovaların altında geniş teşkilatı kurulmuşt·ır. 330 ev, 60. ~cnfantını .. n: ı!li. ~ır gaye §ek • sıru tahlil e~kten sonra, Eston. için ayrı ayrı fiyat verilecektir. İsteklilerin kanuni vesikalarlle 
~erkez kazası ile Akpınar nahiye. 70 dükkan mevcuttur. Bu yıl be. I lır.de t~w?•~r cttırıyordu. . yanın dostlugunu ka.za.nmak için beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis. 

h fi ovalarıdır. Kangal 1480 rakı· tediye reisliğine seçilen Kangahn . Bu~ ıçm •. R~ya. h~~k~dakı S~vye~ Rusya hakk~a. . besle • yona vermeleri. (39) (4686) 
~pndadır. yetiştirdiği kıymetli ve çalışkan hısler hıç degışmış degıldır. Ü. diklen fena kanaatten gıdermek 
Gf" Sulan menba sularıdır. Kaza. gençlerimizden Şükrü Koçak Kan çüncü Rayş hükftıneti ise artık lazım oldu~u ve demokra.sile

ın sahaıı 3950 kiJometre mura.b. gal için güzel bir istikbal hazırla- Estonyahlar için meş'um serma. rin buna muvaffak ola.bilecek va. 
ıdır. Nüfusu 47 bindir. Kanga. maya geceli gündüzlü çalışmakta- yedarlar değildir · ziyette bulundukalarmı ilave et. 

çevresinde Romalılar \devrin- dır. Fransızca Le Temps gazetesi. mektedir. 
en kalma Aakçakale inhitam TabHdir ki, bu çalışmanın artan 
arabelcri ile yine ayrıca Kanga- faaliyetleri ile kasaba yakın yıllar. 

Havuz köyü civarında Kara. da daha güzel bir çehre ile orta 
ski tabir edilen bir mevkide Bo- Anadolunun en verimli köşelerin-

Sanat tarihi notları 
( Baştaraft 7 incide) da k ı..:ı-~ 1•-1 dan 1m· ti' ~altye kayaya iılenmi§ olan bir as- den biri olacaktır. a ~· ..... ya ge lf r. 

bı~n heykeli 932 yılında Maarif Belediye bu dar bütçesi ile ka- ve dastani bir vecd ile de yapıl. "Şair Omiros'un tetevvücü•• 
f ck8.leti tarafından çıkarılarak sabada birçok imarhaneler yaptır· mıştı ~ 1dmı taşıyan tablosunu teşhire. 

cid ~nkara müzesine kaldmlmıştır. mış, su yollarını ıslaha çalışmış, 1~16 da Senegambie sahille- derek dolakrovaya ve romantiz. 
'k ıf KULTUR DURUMU halkın ihtiyacını karşılaya:bilccek rinde Medüz adında bir gemi "lıe meydan okumu§tu. ..Mut. 
ıJ' Merkez kazaaı Kangalda beş 'lı- bir de park vücuda getirmi§tir. batmıştı. On beş tayfa, bir sala 'ak güzellik" gibi en can sıkıcı 

te tıflı ve köylerde üç sınıflı beş o- Bu yıl da bir otel inşasına baş. biı1mişler, on iki gün, açlık, su- klasisizmin nazariyelerini dog. 
·.J..ul daha açacaktır. Kasabanın nü- lamıştır. Belediye kasaba yollarL suzluk ve limitsizlik içinde, çal. matik bi rtarzda tedrise batla. 
bı;Jfus vaziyetine ve köylerin fazla nın tanzimine ve kasabayı ağaç- kanıp durmuşlardı. Gericant cJı. Güzelliği, çok itinalı çizgi ve 
'-mevcuıduna göre bugünkü okullır Lamaya, dükkanların şeklini ıdeği.ş- hastdhaneye gitmi§• faciadan p~an1a~l~ ve sakin ve asil ~i: sü

t ~ihtiyacı karşılamamaktadır. Kan- tlrmeye, hülasa her sahada yenı. kurh lahilenlerin o müthiş gün. kunet ıçmde tahakkuk ettınyor .. 
r•Jıal çevresinin en büyük ihtiyacı Ukler ve ~ü~.cllik.ler meydana ge- leıclf"ki duygu ve görgülerini du. lngres, mu?ak~a~ ~i: çizgi 
t okuldur. tirmeye buyuk bır gayretle çahş· r. t etmiş, ölenlerin resimlerini b~kımmdan, ~ır ?ahı ıdi ... B~-

Kasaba çevresinde 300.000 de. maktadır. \tzrriş ve 1819 salonunda rea- gun, portrelen, hıç tereddutsuz 
1A kar zira.ate elverişli arazi olup bu. YILDIRIM ÇARPTI lis~ ve dramatik muazza~ bir onun şaheserlerini teşkil etmek-

nun ancak 225.000 dekarından is- Kayadibi nahiyesinin Kahyalı tablo teşhir etmişti. Gölge ve tedir. REŞAT EKREM 
tifa<l dilmektedir köyüne son yag~ murlar arasında k dl · ·ı · p H 1 ·ı e e · .. k" _, H" ışı teza arı, gemıcı enn yarı renSeS e en 

gı .J Başlıca ziraat buğday ve arpa. duşen yıldırım aynı oy.uen use- 1 k .. tl d · ,, . . .. .. .. cıp a vucu arın a ınsan ener-
"' dır. 50 milyon kilo buğday, 30 yine de ısabet etmış ve oldurmuş- -:. . . h 'k l"d "t 1 h ( Baştaro/ı 9 uncuda) 

ct1. ~ .. ıısının arı u a e mu a eası, er 
r milyon kilo arpa istihsal olunur. tur. yüzde çeşit çeşit karanlık dü. 

İtalya kral ve kraliçesinin etra
fında Piemont prensi ve prensesi, 
Aoste, dük ve ldüşesi, Bulgar kra. 
liçcsi J eanne ve kral Boris, sabık 
İspanya kralr On üçüncü Alfous, 
Yunan kralı Jorj, Bonl'lbon - Par
me, dUk ve dilşesi, tngiltereden 
sureti mahsusada tayyare ile gel. 
mit olan Kent dille ve düşesi, ve 
daha. mare~ Bono, amiral Ca
vagnari, mare~l Graziani gibi rcı 
mi sıfatı haiz devlet adamları na
zarx .dikkate çarpıyordu. 

ig 
a t 

offıfJ 
tldll' 

sfll' 
btr' 
t,rlı 
ah" 
dô , 

İlk 
teminat 

900,00 
1040,25 

732,38 

1075,88 

474,38 

525,00 

402,00 

Muhammen 
bedeli 

12.000.00 
13,.870.00 

( 4,375,00 
( 1,920,00 
( 1,125,00 
( 500,00 
( 180,00 
( 750,00 
( 375,00 
( 540,00 

( 7,600,00 
( 2,700,00 
( 1,125,00 
( 1,840,00 
( 1,080,00 

( 3,850,00 
( 2,475,00 

7,000,00 

5,360,00 

Beher kilo 
Fiatı 

0,40 
0,09,5 
0,25 
0,16 
0,07,5 
0,05 
0,30 
0,15 
0,15 
0,90 

0,95 
0,30 
1,25 
0,46 
0,27 

0,14 
0,11 

Beher Tonu 
14,00 

-
Kilo 

30,000 Kızıl karaman eti 
146,000 Ekmek 
17,500 Pirinç 
12,000 Kuru fasulya 
15,000 Patates 
10,000 Soğan 

600 Salça 
5.000 Yeşil mercimek 
2,500 Nohut 

600 Kuru Bamya 

8,000 
D,000 

900 
4,000 
4,000 

Sade yağı 
Sabun 
Tereyağı 
Zeytinyağı 

Zeytin da.nesi 

27,500 Pastöriu süt 
22,500 Çiy süt 

Ton 
500 Kriple maden 

kömiiril 
Beher Metresi :Metre 

0,40 13,400 Amerikan bezi 

Darülaceı.enin 939 mali yılı ihtiyacı i(}in lüzumu olup yuka. 
·ıeıı rıda tah~ bedelleri ve ilk tem.inat miktar!an yazılı muhtelif 
Jiıll meva.t yukarıdaki ta.anif çevhile ayn ayrı kapa.it zarf eksiltmesi. 
ıı1'' ne konulmWitur. :thale 12-7-939 çarşamba günü saat 14 de da. 
peıı imi encümende yapılacaktır. Şartnameleri zabıt ve muamelat 
pall müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 2490 numaralı ka. 
dJ1 nı.mun tarifatı veçhile hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale gü. 

11
t, nü sat 14 de kadar daimi encümer.~ vermeleri. (4577) 

• * • ~i' 
alı' 
gd 

~ , 

llk 
Teminat 

65,40 

59,38 

Tahmin 
bedeli 

871,94 Darülacere avlusunda.ki yaya. kaldınmlarm 
çimento çini ve sahanlıklarm beton inşası 

791, 72 Merkeze.fendi mezarlığı ihata duvarı üzerine 
konulacak tel parmaklık ve kapı yapılması 

Tahmin bedelleri yukarıda yazılı işler açık eksiltmeye konul. 
muştur. İhale 7-7-939 cuma günü saat 14 de dainıt encümende 
yapılacaktır. Şartname Zabrt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde 
,;örülebilir. Taliplerin temirat makbuz veya mektuplarile ihale 
günü muayyen saatte daimi encümende bulun.malan. (4503) 

,}_ t! ~ • • : • .. t...-.' .... .• ~· .. .... - ~ .... 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Tür!i:iyenin yegane rakipsiz gazetesidir 

Müvezzilerden ısrarla 

şüncelerle ümidin birleşmesi, bu 
tabloyu, yeni bir sanatın par-
lak bir nümayişi olarak kabul 
ettirmişti. Fakat "Medüzün c;a .. 
lı'" ressamı, hakiki kıymetini 
gösteremeden, 33 yaşında iken 
ölecekti. Romantik mektebin 
reisi de Delacroix ( 1 798.1863) 
olacaktı. 

Dölakruva, ilk eserlerinden, 
"Oant cehennemde" ( 1822), 
"Sakız katliamı" ( 1824) ten 
itibaren kinin bütün ihtiraslari .. 
le hakiki bir romantik olduğu. 

Yunanistan • ve Danimarka 
prensesi Helene'nin tahitleri, am
cası Yunan ve Danimarka evinin 
babası Prens Jorj oldu. nu göstermiştir. 

Spolet Düküne de Piemont 
Prensi ile Aoste Dlikü f8hitlik et-Üslubu ve kompozisyonu ile 

Fransız resminin en büyük res. 
samlarmdan biri idi. Fakat kla
sik mektepte ( 1780 • 1867) 
lngres'in şahsında yeni bir şef, 

tiler. 
Merasimde hazır bulunanlar an· 

laşmanın imzalanmsınr mUteakip 
şehrin en mükellef bir otelinde 
tertip olunan ziyafete davet olun
mu§lar ve izaz ve ikram edilmiş
lerdir. 

bir yeni usta bulmuştu. 

On he§inci asır ressamlarının 
ve bilhassa Pafael'in tesiri altın-

~~~*Affi~ır 
i OSMANLI BANKASI ~ . 
~ TORK ANONiM ŞiRKETi i. 

ı TESiS TARiHi '1863 , ' ; 

~ 
i 
~u 

St•tüfnı u, Türki~ Cümhurİf'l'fi ile mün"1<il m»k•u,fm•mts,-
2292 Numatalı /0/611933 14rihlı lıınunliı liJsdık rdifmişıır 

f ı4/61193J tdrih/ı 2435 Numar•fı R~ml O aut' J . 
Strn\ayesl : t 0.000.000 t n&lllz Lirası 

_ihtiyat akçesi: • 1 .260.000 lnglllz Llrast 

tlirkiyenin başlıca Şehirlerind~ 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
lONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS. YUNANiSTAN. IRAN, IRAK. fllfSTTN 
,,. MAVERA'/! ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeferl 

VUGOStAVVA~ RUMANVA. YUNANiSTAN. SURIVE.LOBNAN 
• ~ t1ATAV'da. j . 

filyafleri •• .,Otlin -Oilnyada Acenta ve Mullabirleri Hr4ı• · 

Her nevi Banka Muameleleri yapa. 

Hesabı cır. ve mevcfııal hesaplan kü,adı , 
Tıcari kııedilcr ve vesaıklı kredıler kiı~ac!ı . 

..__ - \ 

Türkıye ve Ecncbı memlel<eılcr iizcrıne keşide senedal ı~konıosı.. 
Borsa emırlt'rL 
Esham ve ıahvıl.iı, alttı. ve emtaa üzerınc nan& 
~dal talı5il.itı ~~ saire. 

En viikSclc emniyet şutlarım lııiz kiral~ 
· Kasalar Servisi 11;ırdır. ' 

Piyasanın en mQsait ıartlarife ( kumLıratı 9tp 
lcumbaruız) tasarruf hnaJJfan •çıtır. 

**• 
1,205,820 kilo kuru ot alma.caktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 

17-7-939 Pazartesi gUn.ü 88.8.t 15,30 da. İstanbul Tophanede Le. 
vazını amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 33,160 lira, ilk teminatı 2487 liradır. Şartnamesi komis. 
yonda görülebilir. İsteklilerin ka.nunt vesikalarile beraber teklif 
mektuplarm.ı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(40) (4687) 

••• 
MUtealıhit nam ve hesabm& ild ~ adet yUn battaniye alı

nacaktır. Açık ekailbnesi 17 Temmuz 939 Pazartesi günü saat 
14,30 da Tophanede İstanbul Levazım !mirliği satmaıma komis. 
yommda yapıl&eaktır. Tahmin bedell yirmi bir bin lira, ilk temi. 
natı bin beş yfuı; yetmiş beş liradır. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görUlebflir. isteklilerin kanunt veslkalarile beraber bel. 
li saatte komisyona gelmeleri. (41) (4688) 

• •• 
500 adet etajer alınacaktır. Kapalı r.a.rfla eksiltmesi 13-7-

939 per§embe günü saat 16 da. Tophanede !st. Lv. Amlrliği sa.tın 
alma komisyonunda. yapılacaktır. Tahmin bedeli 5250 lira. ilk te. 
m_i~tı ~~3 lira 75.k~ur. ~rtname ve nümunesi Komisyonda 
görUlebılır. !steklılenn kanunt vesikalarile beraber tekli! mek-
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(30) (4630) 
••• 

2000 adet taba.ğile beraber çay fincam alma.ca.ktır. Açık ek. 
aillm.esi 21-7-939 Cuma günUsa.at 15 de Tophanede İstanbul 
Levazım Amirliği satmaıma komisyonunda yapılacaktn-. Tahmin 
bedeli 700 lira ilk tam.ina.t1 '52 lira 50 kuruştur. Şartnamesi ve 
nümunesi komisyonda görWebIJir. İsteklilerin kaJıuni vesikalarL 
le beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (52) ( 4891) 

• • • 
5000 çift terlik almaca.ktır, Kapalı zartla eksiltmesi 21-7-

939 cuma günü siı.at 15,30 da Tophanede Istuıbul Levazım imir. 
1iği Sa.tına.lma komisyonunda. ya.prJaca.ktrr. Tahmin bedeli 8500 
lira, ilk teminatı 637 lira. 50 kuruştur. Şartne.ıne ve nUmunesi ko. 
~syonda görWebilir. 1steklile~ kanuni veeikalarile beraber tek. 
li! mektupla.mu ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver. 
melerf. (51) (4892) 

••• 
1581 çift eski kundura sa.tılaeaktır. Pazarlıkla arttırmaeı 11 

~~uz 939 salı gilnü saat 15,15 de Tophanede Levazım Amir • 
lıgı satmalma. Ko. da yapılacaktır. Fotinln deniz kumandanlığı. 
nm Hasköydeki ambarmda. görülebilir. Ve istekliler i~bu fot:in.
leri gördUklerine da.ir vesika. alıp komisyona göstermeleri l!zım. 
dır. Tahmin bedeli 253 lira. katt teminatı 38 liradır 1stek1Berin 
belli saatte Tophanede Amirlik sa.tmalma. IKo. na. gelm~leri. (4895) 

Belediye Sular idaresinden : 
İdaremiz müst.&hdemini için cema.n 139 kat muht:elif cinsten 

elbise 

,, 19 adet palto 
Kapalı zarfla eksiltmeye konmUf}tur. 
1 - Bu işe dair olan şartname idaremiz levazım servisinden 

parasız olarak alınabilir. Ve kumaş ve elbise nUmuneleri aynı 
serviste görülebilir. 

2 - Taliplerin şartnameye göre hazırlıyacaklan kapalı tek. 
li! zarflarını ihale günü olan 24-7-939 pazartesi günü saat 15 e 
kadar Taksim Sıraservilerdeki müdüriyete vermeleri 18.zım.dır. Bu 
saatten sonra getirilecek zartlar kabul edilmez. (4904) 

Belediye Sular idaresinden: 
İdaremiz müatahdemini için cema.n 111 çift ayakkabı 

,, 24 ,, çizme 
Açık pazarlık suretile imal ettirilecektir. 
1 - Bu işe ait şartname idaremiz levazım servisinden para. 

sız olarak alma.bilir. 
2 - Taliplerin pazarlık günti olan 12 Temmuz 939 çarşam

ba. glinil saat 15 de ııartname mucibince mUdüriyete müracaatları 
lizımdır. (4905) 

Vakıt Kitabevi 
Dun ve yarın tercüme külliyatı 

1 t - 30 Kitaplık üçüncü seri 

Nomara 

21 Hükümdar millet 
22 Yeni 1lm1 zl.hn.iyet 
23 Mevcudu kalmadı 
24 GllaUn iktısadf itleri 
25 Cumhuriyet 
26 TercUmenia r.11 
27 Deği§itler 
28 Laoko.ıı 

Kunış 

50 
75 

60 
~ 

100 
75 
3-0 

29 Kapitallz.m buhranı 
30 Slambo 

50 
125 

61~ 

Bu aerlntn Clab 6.1& kuruştur. 
Hepsini alanlara % 20 lııkonto 

yapılır. Kalan (J)2 kW'UfUD ı.~ 
kllrU§u pqlıı alnıa.ralt mUtebakl
ai ayda birer lira ödenmek Uzere 
ne tablte baltamr. 
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• 
S CARŞAMBA 1939 

içekleri Hasa yır 
Benzerine dünya ırtıyatında tesadüf edilemez. Sinirlere ve hastalara şifa ve hayat verir. Bu emsalsiz kolonyaya tapan ecnebiler T ürkiyeden limon 
çiçekleri, Hasan kolonyası alarak Avrupaya hediye götürüyorlar. · Şipr, Fujer, Bahar çiçekleri, Leylak, Yasemin ve yen i kokulu Losyon ve lavanta· 
ları ve sair ıtrıyatı ısrarla isteyiniz. Deposu. Hasan Deposu, Sirkeci Liman hanı altında. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-'--~~~~~~~~~~~~~~--~ 

f lbiselerinizl 
GÜVELERE 

Harsı Koruyunuz~ 

Devlet Denizyolları işletme Umum 
Müdürlügü ilanları 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı yaz tarifesi 6 temmuz 

939 Perşembe gününden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tari. 

fc iskelelere asılmıştır. (4856) 

..:- ~- "'t.,. 

FLiT daima ÖLOURUR 
, 
• 

Uıııumt deposu ı J. ltrts,ıı, lstanııut, Ciılıll, VeyttU Hu 1 >- unr 
.S.\HIBl : ASIM US Neşriyat Mildilril: R. Alımet Sevengl 

Basıldığı yer: :V AKIT Matbaası · N.V. 

.ııı radyo mc,·siminin yakla~
ması hasebiyle Bcyoğlunda 

B A K E R 
ma~aznlnrı mildürlyeU, 

bütün 1939 senesi 

ZENITH RAOYOLARI 
Stoku üzerinde tenıllAt fcruına 
karar verml~tlr. Stokun tftken
nır<;inden C\'Te1 istifade ediniz. 

ZAYİ 

4124 sicil numaralı arabacı ehli
) rl n !\nıcmi zayi clllm. Yenisini ala
c. ·undan c;kisinin hükmii yoktur. 
limer oylu llı:a. ( K. t. 162) 

r Baker Ayakkaplan l 
1 

Rahat ve sağlamdırlar. 

b ~yakkaplan almakla iktısat 

~Lmiı olacaksınız. Halihazırda 

yerli ve ecnebi malı zengin 

:c§itlerirniz • vardır. Geliniz, 

; örünüz ve İntihap ediniz. 

Vakit Kitapevi 
Dün ve yarın tercü-

me kü lliyatı 

No. 31-40 4 cü seri Kr. 
31 Rasin külliyatı IV 60 
"? .,_ Metafizik 40 
;}3 1skendcr 60 
3ı Kadın ve sosyalizm 100 
35 Dcmokrit 25 
36 Dinler tarihi 125 
37 Filozofi ve sanat 40 
38 Et ika 100 
30 He rnklit 25 
40 Ruhi mucizeler 75 

650 
Ru serinln flatı 6.00 kuruotur. 

11 •r s ini alanlara yüzde 20 lskon. 
tc ) apılır. Kalım 5.20 kuruşun 

120 kuruşu peşin alınarak müte· 
b:lklsl ayda birer lira ödenmek 

üz re dört taltı;ite bağlanır. ____ ,. ___ __ 
Dr: Necaettin Atasagun 

S:ıbahları 8.30 a karlar; akş:ın•. 
hrı 17 den sonra l.iilcli Tıı~İy:ın· 
:\p. Daire 2: ~o. 17 de hasl:ılarını 
1-.:ı lıııl eder. (Telrfun : 2:l!l5'.1) 

~!!im -

BUGÜ_~:KUMBARANIZA:ATACAGINIZ· 5· KÜRU) 

. ~ ...4 .-. ,.......-:: .- ,-
·~~~
~ıı-- . 

• w 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
uı ~s•• •. 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Cinsi Miktarı Beher kilo Tutan % 7,5 teminatı Eksiltme 

l\luha. B. Lira Kr. Lir::ı. Kr. Şekli Saat 
Kuruş 

K~naviçe 19893 Kg. 12 2387 76 35S 16 Açık art. H 
Çul 12791 .. 7 895 37 134 :JO Pazarlık 14 
Çuval 9500 ,, 10 950 142 50 ,, 15 
l\ Iarka bezi 250 il 15 37 5 55 

" 
15 

İp 8760 il 17 1487 20 223 08 Açık art. 16 
Kınnap 7319 .. 15 1067 85 160 17 

" " 
16 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıd::ı. cins ve miktarı yazılı ıskarta sargılar hi. 
zalarında gösterilen usullerle ayrı ajTı satılacaktır. 

II - Muhammen bedelleri % 15 muvak~<at teminatları eksiltme saatleri hizalarında yazı. 
hdır. 

III - Arttırma 13-VII- 93$1 perşembe gün.il Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alına bileceği gibi nümuneler de görü. 
le bilir. 

V - tştekliler arttırm11 için tayin olunan gUn ve saatlerde % 1.5 güvenme paralarile yuka.. 
rıda adı geçen komisyona gelmeleri. (4570) 

lstanbul Levazım Amitliğ inden verilen: 
Harici Askeri Kıtaatı ilan lar ı 

Tümenin Çatalcadaki ihtiyacı için 70,000 kilo ve Çer 
yündeki ihtyicı için 62,000 kilo sığır eti kapalı r.arfla e 
ye konulmuştur. Eksiltme Çatalcada Tümen Kararı.ah~ 
misyonda yapılacaktır. !hale Çatalca için 13 Temmuz 9 
§embc günü saat 11 de, Çerkesköy için aynı gün saat 15 
Çatalca için tahmin edilen tutarı 18900 ve ilk teminatı 1418 
Çerkesköy için tahmin edilen tutarı 16740 ve ilk iemina.tJ 
liradır. İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
evveline kadar komisyona vermiş olmaları. Her ikL ete a.it 
name ve evsa.flan her gün komisyonda görülebilir. (50) { 

*** 
150 ton Lavamarin kömürü açık eksiltme \le satın alıD 

tır. Kömürün beher tonıu 18 liradan 2700 lira takdir edi 
İsteklilerin 21-7-939 cuma günü -.at ~1 .. de Ş..na.kkaı. 
tahkem Mevki Satınalma komisyonuna müracaatları. Mu 
teminatı 202 lira 50 kuruştur. (80) (4.893) 

*** 
Hepsine tahmin edilen fia.t 112,000 lira olan 320 fOn aıl' 

ne teklif odilen fiat pahalı görüldülünden, yeniden paz.a.rlıkİ' 
siltmeye konulmuştur. Şartnamesini görmek isteyen}~ 
gün öğleden sonra Ankarada Levazım amirijği .satmalına. 
yonuna gelmeleri. Pazarlığa gire<:eklerin 24\)0 sa.yılı kanı1Jl 

3 cü maddelerinde yazılı vesaikle 6859 liralık teminatlaril• 
likte ihale günü olan 17-7-939 Pazartesi giinil saat 10 da 
kur komisyona müracaatları. (78) ( 4894) 

• • • 
Malatya için 400 bin kilo arpa satın alınacaktır. T 

dilen bedeli 22000 liradır. Şartnamesi Elizığdaki askeri sa.tııl 
ma !Ko.da pazartesi, çarşamba ve cuma günleri öğleden sonra 
lebilecektir. Eksiltme 26-7-939 günü saat 10 da El!zığda. 
satın alma Ko. da olacaktır. Eksiltme kapalı zarf wıulile 
tır. tık teminatı 1650 liradır. Teklif mektuplan 26--7-939 
şa.mba günü saa.t 9 a kadar satın alma. Ko. Ra. ne verilmif 
caktır. (84) (4884) 

*** 
Manisada bulunan kıtaatm ihtiyacı olan 90,000 kilo 

veya keçi etlerinden hangisinin fiyatı miiBa.it olursa. o cins et 
rait ve evsaf dahilinde satın alınacaktır. !Kapalı zarfla. ihalfJll 
Temmuz 939 pazartesi günü saat 11 de yapılcktır. Hepsinin 
rr 20700 lira ilk teminatı 1552 lira 50 kunıttur. Şa.rtnamdi 
sız olarak Ko. dan verlli'r. ·tsteklilerin teminat makbuS ve 
tuplarile 2!90 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde yızıh vesi 
le beraber ihale günü ihale saatinden bir saat evveline ka.dai 
lif mektuplarını Manisa.da Tüm. satın alma Ko. na vermeleri-) 

CSS) (4886 

*** 
600,000 kilo kuru ot alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 3&ı 

liradır. Şartnamesi Elazığdaki satın alma. komisyonunda. 
lesi, çarşamba ve cuma günleri öğleden !Onra. görUlebil!r. 
me 25-7-939 salı günü saat 10 da Elizığda. askeri satın 
Komisyonunda yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulile o 
tır. ~ıuvakkat teminatı 290() liradır .Teklif mektupları 25-7 
salı günü saat dokuza kadar satın alma komisyonu reisliğin• 
rilmiş olacaktır. {87) (4886) 

*** 
Malatya için 150,000 kilo sığır eti alınacaktır. TahinÜl 

len bedeli 27,000 lira.dır. Şartnamesi Elazığdaki :ı.akeri satın 
komisyonunda pazartesi, çar~amba, ve cuma günleri öğleden 
ra görülebilecektir. Eksiltme 26-7-939 çarşamba. günü ta•:.-, 
da Tüm Binası içerisinde bulunan Askeri ,Satınalm.a. komi.lyoJl tf> 
da olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. Muvakkat .a, 
minatı 2025 liradır. Teklif mektuplan 26-7-039 çal'f&111ba ı~ 
nü saat sekize kadar satın alma komisyonu reisliğine verilnıil" 
lacaktır. (86) ( 4887) 

* * * 
635 ton yulaf kapalı zarf u.sulile eksiltmeye konulmu,tt1J1f 

Tahmini tutarı 25,400 lira ilk teminatı 1905 liradır. !hale 26-"" 
-939 çarşamba günü saat 10 dadır. Şartnameeıi her gün T~t· 
dağ Tüm. S. A. komisyonunda görülebilir. İsteklilerin belli ti' 
\'e saatte kanunun istediği vesikalarla birlikte komisyona mor" 
caat etmeleri ve zarfların muayyen saatten bir Mat evveline Jf' 
dar komisyona vermiş bulunmaları. (85) ( 4888) 

*** Eskişehir tayyare alayında yapılacak bir çift birinci ıırJ 
hangarla iki cephaneliğe kapalı zarfla eksiltmeye konulmuF~ 
Muhammen bedeli 169,754 lira 88 kuruştur. 1Jk teminatı 9738 J, 
radır. Kapalı zarfla elCsiltmesi 25-7- 939 salı günü saat 15 
Ankarada vekalet sattın alma komisyonunda yapılacaktır. ~ 
jc, plan ve şartnamesi 850 kuruşa Ankarada komisyondan aıııı: 
bilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde yaz.ılı vesaik /. 
ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir 6' 
evYeline kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. ~ 
siltmeye girecekler bir hafta evvel inşaat şubesine müracaat tP" 
rck ehliyet vesikası almaları. (82) ( 4889) 

**~ J 
Aşağıda cins ve miktarları yaz.ılı sığır etleri kapalı zar! ul" 

lile eksiltmeye konulmuştur. Her kıtanın ihalesi hizalarında. ~ 
terilen gün ve saallerde Çanakkale müstahkem mevki satın 
ma komisyonunda yapılacaktır. l.steklilerin ihaleden bir saat. e~ 
vcl teminat akçeleri ve ihale kanununun 2, 3 cü maddelerindV 
vesaikle birlikte muayyen gün ve saatlerde komisyonumuza Jtllt
racaatlnrı. (79) (1890) 
Gamizonu Kilo cinsi Tahmin bedeli tık teminat Taribi 

kııruş Lira kuru~ 
Geyikli 67.200 sığır eti 25 1260 00 22.7.939 11. 

95 500 .. • • 25 l700 62 .. ,, 11 
Ii:renköy ]19,000 

" .. 25 ~. !:H 25 24 " " 11 
Eceabad 63,000 

" 
,, 27 1275 08 .. .. 11 

• 
1 

1 

ı 


