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Mareşal Izmirdeki hava ve 
kara birliklerini teftiş etti 

Kuvvetli bava filoları 
vazife uçuşları yaptılar 

Kızılçulluda büyük bir geçit resmi oldu 
·~..( j 

~· \, , 
Şevki Ze kai Hüsrev 

Vakıtm hususi haberleri 

Elçiliklermizde geniş mikyasta 
değişiklik yapılıyor 

Suat Davas Tahrana, Hüseyin 
Ragıp Parise, Şevki Berline 

tayin edilecek 
Sağlam olarak öğrendiğimize 1 dilmekte, Atina elçimiz: B. Ru. 

göre baıhca elçiliklerimizde de- ıen Eşref Ünaydın Sofyaya ge
ğİfiklikle.r yapılması kararlaştı- tirilmektedir. B. Hüsrevin yeri. 
rılmıştır. ne Tokyoya da Tiran elçimiz 

.... _..IWllıı .. ~ 

~ YARIN 

Gardenbar 
geceleri 
Yazan : FiKRET ADIL 

GARDENBAR 
YIKILDI 

Gardenbar, eğlence bala. 
mmclan pek fakir olan 
fstanbulda bir devirdi. Bu 
devre ait bazı habralan 
tesbit ehnek istedik. 

Fikret Adil 

Gardenbar 
geceleri' n i 

kendine mahsus za
rif ve ince üslubiyle 
,.,azetemizde yann anlat. 

maya başlıyacaktır. 

f Gene yarın 

l Cumarfesi 
ilavemiz 

Röportaj,hikiye, ınakale 
karikatür ve resimlerle 

çıkıyor. 

Zenci Boksör 
Cek C.:Onson dünya boka 
f&IDpİyonluğunu bir be. 
yazın elinden nasıl almı!ll 

Bu çok meraklı spor 
yazısını ilavemizdc 

bulacaksınız. 

DtlCKAT 
Spor müsabakamızın ta. 
yin edilen müddeti bit. 
miştir. Tasnif işini bitirip 
neticeyi okuyucularımıza 

bugünlerde bildireceğiz 

Büyük elçileri değiıecek olan Hulusi Fuad T ugaY, gönderil-

tii, ;~S{~'°1!;; =elçimi% Talıir Llffi Mi~1et 
istimlak IUml • Tah,.n, Tokyo olduğu gibi Sof- To!tay tekaüt edilmit olcluğun. 

b
. us_'

1
1.k 8 Mısafir İngiliz Generali ~riıı!L~.*:!:·.:ı:tl~::.:;k:cw~:ı:! meclisinde 

ır yenı 1 • • yerlerini değiıtirecek olanlar a- olunuyor. . 

yazan: ASIM us Kocatege torpıtoslle dün akşam ras~: ~~;~::~~:~· B. Suad F e~al!:~.a Be~~~~y~~i:ı~~~ Dun birçok kanun-
İstimlak kanununun tadili 

hakkında hükUmetçe hazırlanan 
l.:ınun layihası Büyük Millet 
Meclisinde muhtelit bir encüme. 
nin tetkikindedir; üzerinde bü. 
Yük bir dikkat ve itina ile ça
lıtıhnakta olan tadilitm yaz ta
tilinden evvel umumi heyete 
geçmesi ve tatbikat ..huma 
girmesi kuvvetli bir ihtimaldir. 

Çanakkaleye hareket etti ~::~~ma:H~:~:R~;;t~~ ~üy~~~i~l:S3. i~ek~~~~;: lar kabul edildi 

\ 

durun Paris büyük elçiliğine ta- dınm yeni vazifeelri ne olacağı s· k H 

lstimlik kanununda yapd
rnakta olan tadilat iki esaslı 
rnakaadın teminini istihdaf edi. 
Yor: 

1 - Umumi menfaat zun
rnmda yapılan istimliklerde 
;imdiye kadar en ziyade tikiye-
ti mucip noktalardan biri istim. lngiliz gene rali şehrimizde 
lak bedelinin takdiri üzerinde ff ·· dd tt nh · A k d da · · • · toplanıyordu ı:. l ır mub. ke e .. erı.. n Rar~ .a fn tahsıs edılen hır rehberın 

• . . uu unup ır aç gun once eısı.. re akatinde şehrin şayanı dik. 
Bunun ıebebı de bel~yeler- cumhurumuz tarafından da ka- kat yerlerini gezmiştir. 

yini muhakkaktır. daha belli değildir. ır eci - aydar· 
Sofya el~imiz B. Şevki Ber- Çin hükumeti nezdinde bir 

ker ile Belgrat elçimiz B. Hay. elçilik ihdas edilmesi tasavvur paşa arasında 
dar Akt.ıyın büyük elçiliğe ter- edilmekte olduğu gibi hariciye 
fileri b\karrür ve B. Şevkinin teşrifat umum müdürü B. Şev- Feribot işletilmesi (Ayıhası 
3erline, B. Haydarm Varşova- ket F uadm Madrit elçiJiğine, • 
ıa tayini kuvvetle muhtemeldir. Madrit elçisi B. Tevfik Kamilin mUstacehyetle müzakere 

Tokyo büyük elçimiz B. Hüs- de başka bir elc_:iliğe tayini dü- edildi 
rev Gerede, büyük elçiliğe kal- şünülmektedir. 
bedilmif olan Atinaya nakle- ( YaZ181 • /11tC .de) 

Sovyet - Japon harbi 
Japonlar 800 ölü 
vererek çekildiler ce sabn alınacak emlakin kıy. bul edilen Jngiliz Tuğgenerali T y l L d . 

meli takdir olunurken münha- Lund, beraberinde yaveri Yüz- .. uggenera un • yavcrı 
sıran vergi kıymetlerinin e1a1 başı Sprunt ve Genel Kurmay. Y~zbaşı Sprunt ve mihma~dar~ 
tutulmasından ileri geliyordu. dan kendilerine mihmandar o- Yuzbaşı Orhan akşam uzen p 1· f tt• 1 . "ld' Moskova, 6 (A.A.) - Son za·ı 
t ~timlik k nda hükfunetin l k f.k d.l T y ·· T e;ı;.!1an,. rıhtımından motörle ar 1 mil e iŞ 8rl SeÇI l manlarlda cereyan eden Mogol -
18 anunu . A ara ter ı e ı en opçu uz. .. · .. . . · 1 • 
teklif ettiği yeni tadil emlike başısı Orhan Türkkan ile dün Kocatepe torpıdosuna geç~ış 1 s ta n b u a T ev f 1 k Mançuko hadiselerini gözden ıe· 

lngilterede sefer1 

berlik tecrübesi kıymet takdir ebnek hakkım. sabah şehrimize gelmişler, Pera. ve ~anakknleye hareket etmıf- • • çiren yarı resmi bir tebliğde muh· 

h 
· ti · ......, ler · r F k t s ı ı telif mıntakalarda Sovyet - Mo· 

aız Qlan heye enn vergı ~,_- palas oteline inmişlerdir. . l • 1 re 1 ay ge ıyor 1 k 1 . . k nd -
metlerini esas tutmak aıecbun- İngiliz Generali öğle yemeği- lng°l:z Ge-nerali Çanakkale ve go f~v~et :rtın: .. az~. ·~gı ~~~ B"ır kısım ef t k 
Yetini kaldmyor. Liyiha kanu- ni, vaki olan davet üzerine in. lzmiri ziyaretten sonra, pazar- Ankara, 6 (Hususi) - Par- ~uza enye e aruz e ırı me e ra ya ın 
ni te!<il iktisap ettikten .ao~a 1iltere sefa~eti as~eri ataş~i tesi güni.i tekrar lstanbula d<!- ti başka?.hkl~rının v~_liler~~n a- ırMogol Halk cumhuriyetinin silah altına çağrılacak 
~ledıyeelrce yapılacak ııt~- Albay Ross un evınde yemış· necek, ve buradan Londraya gı- lınması uzerıne her uç vılayete Sovyet _ Mogol kuvvetleri erki· .. 
lalderin bedelleri sahiplenne ")ğleden sonra belediye tarafın. ::lecektir. birer müfettiş tayin edilmiştir. m harbiye heyetinin bir beyanna· Londra, 

6 
(A.A.) - tngıhz 

enıJikin hakiki al.un satım kıy. Mebuslardan seçilen ve adetleri · · 'k d k·"' t bl"•d hava kuvvetlerine mensup birta· , H 
1
. f k M mesını zı re en mez ur e ıg e metl~ri üzerir.den verilec~k'.ır. a 1 a s 1 n o s kovaya yi~iyi ~u.lan müf~tt~şler yaz şöyle denilmektedir: kım ihtiyat erler ve subaylar, biı 

İtiraf etmek Iizımchr ki cum- tatılı harıcınde daımı surette ''22 Temmuzda Japon _ Man· seferberlik tecrübesi rr.ahiyetindc 
~uriyet hükumeti -'°'vcut is~-

1 1 
mmta~aalrmda~i parti teşkilatı-! çukolular Buimor'un cenubu şar· olarak, önümüzdek: üç ay için:k 

Lik usulünü bu tekilde değiştir- g 
1 
t m es 1 m u h te m e 1 nı t~ftış ve murakabe . edecek- kisinde kain Nomon - Bourd - silah altına çağırılacaktır. Bunlar 

nıekle fertlerin tıt~l\rruf J.. .. 1.c-Jan. lerdır: '! alnız Is.tan bu~. ıle . An- Obo'da mühim miktarda piyade, :l 
na ve adalet icaplanna l»irmet kara ıçın ayn bırer mufettış ta. topçu ve süvari kuvvetleriyle ıoo an bir kısmı, bu yaz yapılacak 
n~k~mc:lan ciddi bir husuiyet Çemberlayn müskilat yalnı Y!n ~lmi~tir. İsta_n.bul müfetti. kadar tank tahşid etmitler~ir. Bu olan kara manevralanna, deniz 
:;t-•&el'r':~ of

1
,yor. şı eskı Adlıye Vekılı Konya Me- kuvvetler, 3 Temmuzda fecır vak· kuvvetleri ve hava filoları miiştc· 

2- Evyelce belediyelere yol b·ır taraftan gelmiyor dedi bus~ .. Tevfi~. Fik~et ~ılay:d.rr. . tı Mogol hud~du~a teca;U7. ede· rek manevrasına iJtirik edecek· 
ve ıneyda.P ar.mak için verilen Dıger mufettışlerın ısımlerı rek tayyarelenn hımayesı altında tir, 

(Dcva~ı 
7 

incide) J ,(Yazısı 7 ncide) yann anla§ılacaktır. (Deııamı 7 ncide) 



! - VA.Kil 7 TEtv!MUZ 1939 

.__.,._ ______ "!! 
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rnatbuat kongresi 
Temmuzun onunda Ankara. 

dil Dahiliye V ek.il.etinde Mat
buat Kong:-esi toplanacaktır. 

Sanyer kazası 
okulları 

Matbuat kongresinden bahse- Büyük bir iş sergisi 
d;fükcn in:;::mm kulaklarında hazırladılar 
maz:llcn kalma bir sürü fikrin İstanbul Sarıyer kazasının Ar-
~ğuld:ıwğım, bir ı:~irü hatır~ navutköyünden Rumelikavağma 
ıns:ln k~fasında harekete geldi.! kadar bütün ilkokul talebeleriyle 
ği~i ~c İlİraf etmelidir •. Çünkü! öğretmenlerinin ders yılı içinde 
f urkıyede sanıyorum, ılk gaze- meydana getirdikleri eserleri mm. 
te tabı mllkinesinden çıktığı da- taka merkezi olarak Sarıyer 14 

kikadanberi gazeteci ve muhar. üncü okul binasında teşhir etmek 
rir diye bir zümre insan kendi- üzere bir sergi hazırlamışlardır. 
sını barındıracak bir çatının Sergide Maarif V ckilliğinin ço
hasret:ni çelanektedir. cuklarımızın yetiştirilmesi ıçın 

Devir, devir söylenir, devir, gösterdiği büyük alakanın canlr 
devir! Küçük, küçük tedbirler eserleri gösterilecektir. 
ahmr! Fakat Türk gazeteciliği. Sergide bir yenilik olmak üze· 
nin yüzüncü senesi tesit edilir- re, ilkokul talebelerine mahsus 
ken Türk muharrirleri ve gaze- yerde kitap sergisi açılacaktır. Ki. 
tecilcri mesleki bir birliğin ça. tap bölümünde, ilkokullarda tale· 
tısı altında toplanmıya mukte- beye okutulan bütün ders kitapla
dir olamamışlardı. rı ile yardımcı kitap olarak oku. 

Zaman zaman onların hayat- tutan kitaplarla, mecmua ve an· 
ları ile alakalı olacağı sanan le- siklopediler. de t,österilecektir. 
şekküller meydana çılmuşbr. Sergi 8 Temmuz Ct'. martesi gü-
Fukat bunlar devlet tarafından nünden itibaren açılacaktır. 

strf siyasi maksatlarla kurul-

muştur. Bunun için ıiyaei se- Taksim su deposu tarihi 
bep ortadan kalkınca muharrir- değilmiş 
lerin teşekkülleri de gözlerini . . 

b k im lardrr 
Taksımdekı su deposunun yapı-

yummaya mec ur a ış • 1 . . . . • 
B.. '"k h 'Ik tb t an tetkıkler neticesınıde tarıhı kıy 

. u~uk almrp 1t ma ua ce- meti olmadığı anlaşılmıştır. Yüz 
mıyetı uru uş u. ı·k b. · ı='- 1 

B 
. b' f sene ı ır mazıye ma lJ>. o an Je· 

u cemıyet ır tara tan ga- . .. 
! 

. kA w • • "b" I . po şehır mutehassısı Prost tara-
zet~ erm agıt ışı gı ı ya nız ı- f d d .. ··ıın.. .. h . . . ,. . ın an a goru uş, mute assıs 

darcdc::ıı:ıı ~laka~ar ede.~ tıca- da deponun tarihi kıymeti olma
ri esasını ıhtıva edıyor i dıger ta- dığıru söylemiştir. 
raftan ~üttefik_ matbuatla te- Depo imar planının o kısmı tat· 
masa hızmet ediyordu •. ~u ~~- bik edilirken kaldırılacaktır. Bey
knn~an da tamamen polıtik ıdi; oğlu Balıkpazarmdan Tarlabaşı 
ve bır propaganda organından caddesine müvazi olarak Taksime 
başka bir şey değildi. kaıdar açılacak olan caddenin mün 

Yapbğı en büyük hizmet tehası deponun olduğu yer ola
memleketler arasında seyahat. caktu. 
ler tertip etmek, nutuklar söyle
mek, ziyafetlere çelenkler satın 
almaktı. 

Türlriyenin muhtelif mınta

-o- ··~· l.i<J .... , .. 

Karaköy köprüsünün 
dubaları 

kalarında bunlara benzer teşek- Karaköy köprüsünün üç dubası
küller yakın zamana kadar tec.. nın esaslı bir tamire lüzum gös
rübe edilmiştir. terdiği anlaşılmıştır. Bunlar ya· 

Bunların içinde en çok müs- kında Balat atelyesine çekilerek 
mir olabilen ve bir mesleki te- yenilenecektir. Köprünün tamiri 
şekhül için merkez vazifesini için bu seneki bütçeye konan '50 
~ fr·cn İstanbul Basın Kurumu bir. lira tamamen harcanacağı gL 
olmu~tur. Onun teşekkülü, ka- bi gelecek sene bütçesine de daha 
nuni müeyyideden mahrwn bu-1 ec;aslı bir tamir için fazla para ko· 
lunması, mensuplannm adetçe nacaktır. 
az olması gibi sebepler bu ku- ----o-
rumun büyük verimli bir mes- Hamal bölüklerinde 
le], c:!miyeti olmasına imkan bı- tahdit usulü kaldırıldı 
rakm:ı.mıştır. . Şimdiye kadar istanbulda ha· 

Geçen sene Büyük Millet mallık için bulunmakta olan tah
Mcclisinde kabul edilen Basın ditler kaldırılmıştır. Şimdiden 
Birl>~i b.nununa göre hükUmet sonra yaş ve vücutça hamallığa el· 
gazeteciliği organize bir teşek- verişli olduklan muayene netice· 
kiil haline koymuştur. Bu defa- sinl:le anlaşılacakların, yer açıldık
ki kon..,.re de bu cins ve renk İ- ça müracaat sırasına göre hamal
f;ıdesidir. lık yapmalarına müsaade oluna· 

y cns birliğin muvaffak ol- caktır. 

Talebenin okul hari
cindeki vaziyetleri 

Önümüzdeki ders yıh başından itibaren 
yeni kararlar alınacak 

Maarif VekiUiği ilk ve orta ta~- mana kadar devam edecek, çecu· 
sil müesseselerinde okuyan çocuk· ğun en az 1 O saat uyku uyuması 
ların okullardaki çalışma durum- dikkate alınacaktır. Çocuklar ge. 
!arından başka aynca okul hari- ce geç vakte kadar sinema ve ga 
cindeki vaziyetleriyle de meşgul zinolarda kalamıyacalctır. 
olmaya karar vermiş, bir talimat· Bu işin tatbik şekli etrafında c:ı· 
name hazırlamağa başlamıştır. limatnameye esaslı ma.'.ldeler ekle· 

Bu talimatnamede bilhassa ilk· necek, polis de bu hususta yardım 
tahsil çocuklarını alakadar eden edecektir. 
çok ehemmiyetJi madde mevcut- j Çocukların okul dışında oyun 
tur. şc-killeri etrafında öğretmenler 

öğretmenler talebeye okul ha· kendilerine sık sık izarat verecek. 
ricindeki vaziyetlerini ne suretle lerdir. 
geçireceklerini talimatname hü· Orta tedrisat talebesinin de bilhas 
kümlerine göre anlatacaklardır. 1 sa okulun gerek açık ve gerekse 

Talebenin okul haricindeki va· 1 tc:til zamanlarında kahvelerde y 

ziyetleri onların sıhhi vaziyetleri, turmalarının önüne geçmek üzere 
ve mensup ol.clukları ailenin içti- 1 şimdiden alınan tedbirlerin kifa· 
mai durumlarına ve yaşama tarzı· yet etmediği görülmüş bunun da 
na göre tesbit edilmektedir. şiddetlendirilmesinı: karar veril 

Bu suretle talebenin sıhhi vazi- miştir. 

yetiyle çok yakından meşgul olu- Talebenin okul haricind::ki du· 
nacaktır. Çocuğun en mühim ihtL rumlarını bildiren karar kısa bir 
yacı uyku olduğuna göre çocuk· 1 zaman içinde hazırlanarak okulla· 
!arın gece hayatı muayyen bir za· ra tebliğ olunacaktır. 

Eminönü mey' anı için 
hazırlanan proje 
Neler teklif ediliyor 

~~J . ~ U1~· - " -
00 . 

Refii Bayar Tayyare piyango· 
Dün istinabe suretiyle SUnUn mıJIJ idaf8 

ifadesi alındı · 
Dördüncü sorgu hakimliği tara. şekhnde tanzimi 

f ndan Satye yolsuzluğu hakkın.da TAYYARE piyangoıuP~ 
bazı müesseıelerden istenilen iza· 
hat, peyderpey gelmektedir. "Milli piyanıo İ~ld 

U ıdı altm::la organize edi(nıetY. Dün sabah sl:üdar sorgu ha· tiiJI 
kimi Salih, Rcfii Bayarın hasta .'Aillet Meclisince kabulü, bii 

nanasiyle milli, vatani bir lt' yattığı Çiftehavuzlardaki evi'le .dl 
·ebbüse, layık oldugu~ alik""' -;iderek kendisini sorguya çek. il' 

niştir. İstinabe evrakı bu sabah laha geniş ve esaslı bir mikY 
lördüncü sorgu hakimliğine gön- ·a gösterilmeai demek oluyor· 

!erilecek ve dördüncü sorgu ha· Bu münasebetle ha~ 
kimi, ifadeye göre Rerii Bavarır 1 relen bir noktayı İfaret etıP"'." ' 
'.{anuni vaziyetini tesbit edecek. stiyoruz: Bu nokto. piyango bi' 
~ır. ~tlerinin satılış şe!di, prc:--ıı!!~ 

Dün, hadisenin ~ahitlerindcr 

-irkaç kişi daha dinlerıilmiştir. 
---o,---

Lise ve ortao~tu~ 
laboratuvar:arı 
Önümüzdeki sene 
takviye ediHyor 

Maarif Vekaleti lise ve ortao
ırnllann fizik, kimya ve tıbbiye 

derslerine ait laboratuvar ihtiyaç. 
l.arı etrafında mUfettişl:rin ver· 
dikleri raporları tetkik etmekte· 
dir. 

Raporlarda lüzum gösterilen 
ders aletlerinin mühim bir kısmı 
sipariş edilmiş. diğerlerinin de te
mini için bütçeye tahsisat konul
muştur. 

Önümüzdeki ders yılı başından 
itibaren orta o:ıcuı ve liselerin la
boratuvar ihtiyaçları tamamen gı

dcrilmiş olacaktır. öğretmenlere 

derslerini tecrübe ile a:neli olaral. 

~a t~-.... cJır. 

Şehrimiz<len ele alalmı. J'İ 
ıango biletleri, Jstanbulun ,,etP! 
1emt caddelerinde, rengirt11, 
fükkanlardan gelişi rıüzel b 
ınlayışm zebunu obrak ekte~ 
yetlc nahoş bir manzara ve t" 
'iiltünün tufanı içinde piyat•1' 

bu >ürülmekte :lir. 
~ <le 

Hele a"1 1'111 on birinci ..,e 
kinc:i. gün1erin..Je isabet ~ 
nük1fatlar. milli hava ku"1'e~ 
niz için bir yard:m olma'·t 
tl~ış da, tali kt'"unu kencli1" 
ine esir etm;s fevkalbeşer ı..jıll' 
ıee!rin birer ihsan ve atiyeıi iJı'İ' 
-ibi ~ahsi böbürlenmelerle t~' 
1 edilmektedir. 

Ve bazı kere biletler, so~~ 
,rda, gelen ~e'"eni taciz e~e~ 

1ine tats•z bir a.,~zenin taıY.,.. 
1tm·fa sıtıhmk isten"lle'tte-1'• 

_:.ı 

"r'li1li r-; .. ,.,.. ..... ., ; ,"~e>i'' P"' 

ruruius•1,,1a b11 i•'?fü-~1 marı' 
,_ .... , ·1; bir so~ vere-~'~. ,..,,,,., 

on 
rsr 
<lığ 
dra 
de 

Belediye imar bürosu mimarla· Köprüye vapur yanaşmamah, E- yapabilmek imkanları verilecek. 
rmdan Sabri Eminönü meydanı minönü ve Galata rıhtımları üze- tir. 

·o J--;l,,.•i .. ~ .. y"'nı mazbut bir tef 
ilat d ... hiJ:n::!e ve bil'1assa nı~ 

ve civan için bir proje yapmıştır. 
lY'a~mda: v~liye ~tilecek olan bu 
projeye göre Eminönünden Sir
keciye doğru pek geni~ bir <:adde 
açılmalı, hükClmet daireleri güm
rük antrepolarının bulunduğu ye· 
re toplanmalıdır. Sultanahmette 
de sergi binaları inşa olunmalıdır. 

rinde iskeleler yapılarak vapurlar 
Qraya yanatmahdır. 

Bu proje şehir mütehassısı 

Phostun esas planına taarıu: ctmt
yecck şekilde bir tatbikat planı o· 
)arak mütalea edilecek, buna göre 
bir karar verilecektir. 

Milli sanayi birliğindeki toplantı 

Sanayiciler işçi kurslarına 
itiraz ediyorlar 

Günde en aşağı yüz veya daha ! nan işçilerin kursa gelmesini cn
~azla işçi çalıştıran sanayi mües- lan bozacak bir vaziyet telakki 
sesesi sahipleri .dün milli sanayi etmekte ve kursta okutulacak ders 
birliğinde ikinci toplantılarını yap lere itiraz ederek mesela bir kun· 
'.lllşlardır. dura imalathanesinde çalışacak a· 

Geçen toplantıda kendileriyle melenin tesviyecilik, dokumacıhk 
yaptığımız temasta, meslek kurs- vesaire gibi sanatlar üzerinde ders 
lan açılması hakkında hazırlanan ler görmesini doğrıı bulmamakt.ı· 

limanda"" ç~ ıŞa 
d .a • t •A 

ameleler 
Maliye Vekaleti kazanç 
vcrgis:ni fazla:aştırdı 
Limandaki tahmin tahliye işle· 

.ınde çalışan amelenin kazanç ver
gisi yüzünden liman işletmeleri 
:.ımum mU!Jürlüğü ile maliye ara. 
3mda bir ihtilaf çıkmıştır. 

Şimdiye kadar liman işletmesi 
tahmil tahliye amelelerinden pa.. 
ralannrn yüzde beşi nisbetinde ka
?anç vergisi keser, maliyeye yatı
nrdı. Halbuki maliye son yaptığı 
':!ir tebliğle vapurlardan mavnala. 
ra ve mavunalardan vapurlara eş· 
ı<ı. yükletip boşaltan bu adamları:" 
'lirer işçi olduklarını, liman işlet· 
nesinin cr:ldettiği gibi hamal ola · 
ruyacaklannı biL:lirmektedir. 

·-ıdı daiına gözönünde cani~ 
lırarak temin edebil~e · 
.::;ıarız. 

Hl'\:r~'ır;:T Mt)r'
111 _________ _./ 

Metresinden af 
dileyen bir aşıl< 
üç dört gün evvel, Suıtanııh 

:nette Kezban adında bir kadı11l3 

metres yaşayan hamal Şaban. t<• 
.dını kıskandığından döğmüŞ ,.e 
0

Jıçak çekmişti. 

3 üncü sulh ceza mahkemesine 
·ıe· verilen Şaban, Kezbandan af ~1• 1 

miş, bir daha da dövmiyeccg111• 

.;öylemiş, mahkeme de kendisİ111 

dövmekten affetmiş, bı~ak çe~: 
:nek suçundan 3 gün hapse 3.6 1i 
-n da para cezasına mahküm et' 

"Dişti. ' 

1 ~ 

cu 
hş 

ka 

Yeni vaziyet üzerine de amele. 
nizamnamenin kabili tatbik olma· dırlar. . . 

Fakat Şaban d:in gece kendi' 
3irı.den ayrılıp Kilçi.:kpazarda ~c 
nağa başlayan Kezb::nın evine 
;itmiş: 

ması icin bircok imkanlar var
dtr. Bi; defa kanuni İnüeyyide
lt:re mtı liktir. Bu müeyyideler 
vnshi:\sivle mesleki vahdeti te

dığım söyliyen sanayiciler ıdün bu Bütün bu husustaki itirazlar . !r ıçın yüzd~ .beş ye~ine ~ü~de 21 
-o-- hususta kati kararlarım vermişler· Ankarada alakadarlara bildirile. tazanç vergısı kesılmesı ıcabet· 

Rüşvet cürmü meşhudu dir. cek ve ilk olarak ı 5 Temmuza ka· ı "Dektedir. 

- Sen başkası ile ya§ıyacal<sıJ'I 
ha 1 Senin yüzünü gözün il doğra
yacağım, canını çıkaracağım, diYe 
tehdit etmiştir. 

ti 

mahkemede · · ı '"' b' d b''t" · ·· 1 'nd Ameleler derhal itirazlara başla Sanayıcı er o"'uma yazma ıl- ar u un sarıayı muessese en e . . . 
d · 1 k la 1• • • t "f d t mışlardrr. Lıman ışletmesı de es· 

m:ilc n;1ım atılabilecektir. Ka- Tophanede seyrisefer memur· 
nun1 hükümlerden maada ,im. luğu yapan polis Fuat, arabacı 
dive kadar birlikler, kurumlar Mehmet adında birisinden 3 lira 
vÜcuda getirenlerin tecrübeleri rüşvet almış, fakat tertip e.dilen 
hepimiz için ders olacak mahi- cürmümeşhut neticesinde yakala
yettedir. nacağını anlayınca kağıt liraları 

Bunlardan da istifade edile- yutmuştu. 
bilir. Hakkında sorgu hakimliği tara-

Bence bu nevi teşekküller- fından tevkif müzekkeresi kesilen 

d d h l b. b ki eye fakat şimdiye kadar infaz edilmi-en er a ır şey e em .. . . 
• kA kt An k b. 1 yen maznun Fuadın dun aslıye ı-
ım an yo ur. ca ır mes e-
~· b bo uklukt ku t k kinci ceza mahkemesinde duruş-
gı aşı z an r arma . 

"b" b" f d t • bn. l masına bakılmış ve esasen tevkıf 
gı ı ır ay a emın e ış o - . 

b l b b
• ka tır karan çıkarılan polıs Fuadm tev· 

ması aş ı aşma ır zanc . . . . . ~ 

B t 
• di ki kıfıyle, şahıtlerın çagırılması ve 

en emenm e yorum ge- 1 k"l' · · kl · · T bb 
1 k l . k l . b. . suç u ve ı ının ıste erının ı ı-
ece.l ~?ndeahenn.lgongrederhı ızım adliden sorulması kaydiyle duruş· 

mes egı a o un, a a ve. . .. 
. 1. b' h I k ktır ma başka bır gune bırakılmıştır. 
rım ı ır a e so aca . · 

SADRI ERTEM --o---
Sular ucuzlatılmıyor 

Parti başkanhğı Belediye Evkaf tarafından ~de· 
Valilerden Parti başkanlığının re edilen suların ucuzlatılması 

ref'i üzerine C. H. Partisi istan- hakkında alakadar makamlar nez
W '9'ili,.,et idare heyeti Pazartesi dinde teşebbüslerde bulunmuştu. 

günfi toplanarak Parti müfettişi Evkafça yapılan incelemeler netL 
gelinceye bdır vekalet edecek o· cesinde eu aatış fiyatlarında ten· 
lan azayı seçecektir. zilat yapılamıyacağx anlaşılmıştır. 

miyen bir a ama sanat kıap an o· urs r çın ıs enen mu re a pro· 
1 w • 1 . · . . b k 1 . ki noktai nazarında ısrar etmiş ve kutmarun lüzumsuz ugunu ilen gram arı ışının gen ıra ı ması ı· . . .. A • • 

Bu sefer dördüncü asliye ceı• 
mahkemesine verilen Şaban, te.,,.. 
kif edilmiş, evvelki muhakeme }(a· 
rarının 3 üncü sulh ceza mahkC' 
11esinden sorulması için muha1'C• 
;ne başka bir giine bırakılmıştır· 

1 
· ·· ··1 k · · vazıyetı Munakale Vekaletıne bıl · sürmektedirler. en suru ere nızamnamenın ye-

. ·1 'k' · "d h ı klif 1 dirmiştir. Diğer bazı sanayıcı er de ı ı kı- nı en azır anması te o una-
lomerelik mesafe dahilinde bulu· caktır. ihtilaf Münakale Vekaletiyle 

Maliye Vekaleti arasında halledi. 

l-IAV~ 
TA~VIM~ 

Devlet Meteoroloji işleri umum 

müdürlüğünden alınan malumata 

göre, dün hararet Kırşehirde 30, 

Islahiye ve Erzincanda 31, Nazilli 

ve Malatyada 33, Ankarada 29, 

tstanbulda 26 derece idL 

Hava bugün Ege cenubunda 

az bulutlu, diğer bölgelerde yer 

yer yağı~lı ve bulutlu geçecektir. 

Karadeniz ve Ege denizindeki fır

tına hafifliyecektir. 

1 

Cuma 
11
Cumarte. 

7 Temmuz jj ıı Temmuz 
19 Ctmazıl'e.1120 Cemazil F\' 
fi3 hızır y 64 bızır t 

v akı tler ' Vasa. IF'zanl Vasa. C:,;;:n 

- -G u,, •• 4:-!6 81\2 48 sr. 
ooıe nrn • 311 12 lH 4 35 
ikin Ol 16 tQ 8 3J5 16 \9 8 8.'ı 
Ak.am 1943 1200 1943 1200 
Vat•ı il 41'1 201 214-4 2 oı 
lmeak 218 634 219 686 

lecektir. 

Kızılay Haftası sona eriyor. Bu sene teberriiter claLa fazla ol· 
muıtur. Kızılay Fatih kaza heyeti bir hafta geceli gündüzlü çİJJt' 
mı~, Fatih Parkında temsili mahiyette bir Kızılay hastahanesi, •f 
evi yapnuf, bu tesisler alaka ile kartılanmııtır. Resmiı:niz Kızıba>' 
uğrunda çalıtan Fatih izaalrın'dan birkaçmı gösteriyor. 

ca 
ka 



1-VAKJT 7 TF.:ı.tMUZ 1939 

.... ondra seyahati intibalar.: 9 - - - - - - - , .. _. ...... ___ .. ______ _ 
ondra Belediyesi !Görüp doşondokçel 

Yazan: ASIM us M•tl t l• • J Maarif ŞOrasın- ····:-sö·;:··~·~:·~:·i~-
l °"""'~ilk defa görenler da ayak üatünde kabul etti. Der l e mec ısınue d ayrılıgv ı I 

kendi kendilerine mut- mutat bu gibi ziyaret1erc:1e oı. D.. b" k k I k b I d. a görüşülecek ıu suali sorarlar: :1uğu gibi birer kadeh porto ve U n 1 r ÇO a n Un ar a U e il d İ . Bulgar Baıvekili Köaeivanof 
~- A~ba ~liz İmparator. ·eri ile ikram edildik. Az son- Millet Meclisi bugün saat 14 de muktut muharrik ve müteharrik meseleler Berlinde b~!ük törenlerle kar: 

t~!IUD:.. ..ı.-; daha mı güç. a Londra belediye reislerinin Şemsettin GUnaltayın ba§kaıılı. illi ve edevat mllbayııa1ı için 8 tdarur ~~ Führer tarafından ka-
ur: Y. ,. Londra tehrinin ida. kametlerine tahsis edilen bu ğında toplanuıı§tır. milyon 650.000 liray.a kadar gele· . Ankara, 6 (Hususi) - Maa. bul ~ken,. b~ yandan da 
rez~? in"lnm içindeki huausiyetleri Vergilerde itiraz ve temyiz u. cek yıllara geçici taahhütlere zı· ~f ŞCıraı_ı hazırbklan tamamen Bulganatanm ilen gelen ıiyuet 

ihinlere bu suali telkin eder. !Ördük. sullerine ve mercilerine ve vergi riıımeğe Münakalat Vekili mezun· ıkmal edilmiıtir. Şura faaliyeti ademlan gazetelere makaleler 
~~ bu en büyük Avrupa 19h- Kabul salonunun bir ucun- ihbarnamelerinin teblii suretine d~r. hakkmda aalAhiyettar bir zat ba. yazıyorlar; "beyanat" veriyor. 
~nın ~ döndürücü azameti i. ln!d kapıdan ikinci bir ulona dair kanun layihası gö.rüşillmÜ§, Bu taahhlldatın karıılıiı 3525 na ıunlan eöylemiıtir: lar. 
~nt ıı:ın~ keneli kendini ·e~ilince. iman kendini bir nevi bu lAyiha U~rinde müzakere açıl. aayılı kanunla taadik edilen anlat· .. Müzakere edilecek mesele. "Yakıt" ın bilc:lirdijine ıöre 

1 0 Uf hıaaebnesidir. · ee!diye müzesine rirmİf sanı- mi§ fakat nihayet maddelere ge. ma mucibince açılan 'krediden te· l~rden bir taneai muhtelif C:re. ~br~ya ikinci reiai ~ 
Yatı altınıı be§İnİ geçmi~ ·or. çilerek ~eyeti umumiyeai muvak. min olunacak ve bu paralar dev· tım müeueaelerinin bugünkü Yorgı Markof": 

Londrab bir bayan bana Lon. Geni, odanın ta''""m" d'>hv kat encümenin teklif ettifi eekil. h.t demiryollan bütçelerinde açı- durumlan ve biribirleriyle mü. 1 --: Roma • Berlin mihveri, 
dranm aittikçe artan "f te. sılmıt b: .. ~-1; bı-.._ldar d•'tbti. de kabul olunm111tur. lacak huıuıl faaıllara irm ve tah· nasebetleri 0 özönünde tutula. BuJı. ana. tanın siyasetine uycn.ın w ··r .. d nu ua J B • c1e.x.:ıdir •-. u. un en bahsederken ,ehrin ,ize çarnıvor. nh ettiler ki, unu müteakip Ankara orman ı;iaat kaydolunacaktır. rak ileride almmuı lizımıelen Ku • 

ıundiki nüfua miktannı sordu: .• ,..ı"""' her h;,.; 1 "T"!~ ...... ' orr' ç~tliğindeki bira fabrikası ile te. Bu ıuretle sarf edilecek mebaliğ inkip.f tarzlandır. ilk öğretim 2 .-:- Tür~ye lllÜfkÜ) vuiye. 
- Sekiz, dokuz mily:>n ara- \1er olan reislerin plualarma s~sat ve mll§temilltmm ve arpa 1939 aeneatnden itibaren on aene teknik öğretim, orta öğretim, te du,ene, bız bundan illifade. 

smda imiı. -.-1,ıus .J'lmeti fııırika • "lvrakla- sılolarmın inhisarlar umum mU . içinde itfa11 prtlyle aenelik itfa yüksek öğretim hakkında veka.,Ye kopmyacaiız. 
Cevabını verdim. O vakıl -dır. He' f'..-'- ··~~· rei1i <'laıt dilrlU~e devı:1 hakkındaki ka. miktan ve fwlerl umumt milva· let üzerinde konuıulmak üzere 3 - Harp İstemiyoruz; bq. 

londrnlı ihtiyar laicly: '.ord f.'fl!I' burada m .. .,,teketine n~ liyıh~ı röriltWmU,tUr. Re. zeneye konacak tahaiaattan öde· bir taslak hazırlamıttır. Bunu~ menfaatleri için ken. 
- Benim .. ı;w• d dö , ' övle bir baTnk bırakır. fık İnce söz alarak bu devir dola.. ıtcektir. :ızaya tevzi edecektir. etimizi •tefe atmıyacaiız. 

mil • . gen .gım e r~ yısile bazı encli,elerini izhar ede. B k Dem· G ı../on ıdı: ~k "! o~. bq. rek allkadarlardan tatmin edici üyü Millet l!leclilİ. buallnkll T qkil edilecek bir komisyon • lf. ene laıuıumt BuL 
d.. . sene ıçınde şehnn nufuau H atay d ~ cevaplar istemi, Ziraat encUme toplantıamda yine mllıtaceliyet bu taslağı • maarifimizin plan• ,.,. diplomatlanndan, eaki --
0~_m.ilyondan ziyade artmıı!'' ..;ıL ni reiai Y&§al' oı:ey tatminkAr ce~ usulü ile mllnkere ederek b&Jrim- haline koymak için çalıpcaktır. ~ "~ Makaror', "Türk 
uc<l~. . vaplar vermiı, Ziraat Vekili Muh. ~er kan.ununun ban maddelerini Şimdiye kadar ilk, orta, teknik ".Yatetinin ~uvaffalayeti" adlı 
Bu .ihtiyar İngiliz hanım~ Yeni liman teık11i.tı lis Erkmen ile gtlmrllk ve lnhl •. eiiktpren 3501 aayıb kanunun ve yüksek okullara llit çıkanl. bir makalesinde: 

bu ~~dde _hayret izhar ebnes~- hazırlıklarına başlandı sarlar Vekili Raif Karadeniz be. ıkinci maddeaime yazı~ bir ve liri mıı olan bütün talimatlar Şura- • "~ürkiye, buıün muazzam 
<le tu~heaız ki hakkı V8!'· ~ıra Topraklarımıza katılan Hatay yanatta bulunmuş, heyeti umu. numaralı cen:eller yenne bu ka· nm tetkik ve taıdikine arzolu. b~ aıyul kombinezonun milla
on d ~ •--:·1 asırdan )·•mınc nıntakaaındaki limanlarda da ye· miyenin bu beyantı tasvip etmesi nuna .ballı bir ve iki sayılı cet- nacaktır. vı hukuka malik mühim az•lll\e 
~ra ge:en ln:Uterenin ihtiya:'a. ni tetkilit yapılma11 için huırbk· üzerine maddelere geçilerek bu vellenn _ikame edildiline dair ka· Bütün müfredat programlan dan biridir." hükmünü veriyor. 
uığmı z.anne<!enler vardır. Lon. tara batia.nmıttır. layiha aynen kabul edilmiştir. n~n. ll~ha~, hazineye alt ecri- talimatlar gibi komisyon ve tali Sobranya, eğer Bulgar mec:. 
~ra nüfuaunun bu ihtiyarhl bkenderunda Münakale Veki· Bundan sonra devlet demiryol. ~ıaıllenn affı hakkında kanun li· komisyonlarda incelenecektir. liai İleı onun reialijini yapan 
aevrincle • · ~ m .. ·on artmıı ol. etine bağlı bir merkez liman teş. larına muharrik ve müteh&ITik yıhaımı, !•tanbul ilniveraiteainin Bunlardan bqka eier azadan bir adamm fU açık sözleriyle, 
?"

1
asnu bu türlü zanlar ve iddia dlitı vücuda getirilecek, diğer edevat mübayaası için gelecek se. ;~vueneı umumiyeye alınmaıına yeni teklifler gelecek olursa, Bulgar hükUmetinin hedefleri 

ar ile nasıl telif edebiliriz? Hatay limanlarında da birer liman nelere geçiri taahhüde giriailme. aır olan 2467 sayılı kanunun ha· b la da "t ld "' k · arasındaki tezad nuıl 1 • ..__ 
"' :t zı maddelerinde tadillt yapılmaıı I un dr w tal 

1 0

1 .. ugul 
0°?:1~!1°n- labilir7 u~•sw-

Vakıa Londraya ıimendifeı reiıi bulunacaktır. Buradaki tet· si ve Haydarpaşa - Sirkeci ara. h kk d ka li . ara agı ı ıp uzum u goru en. • 
ile girerken ilk gamı manzarası kil atta çalışmak üzere mütehassıı sında feribot tesisi ve işlelitmesi aba 

1~ ah nu~ ~~ıını, oıidu ler heyeti umumiyede görüıü- Köaeivanof, Berlini bqvekil 
i.raanda ikinci, halli üçüncü de. memurlar gönderilecektir. hakkındaki kanun layihası, ali.. sul ; ,;. kaeyetine 

1~1 ~63 aa· lecektir."' ııfatiyle ziyaret ebniyor mu? 
recede bir A--- tehrine giri Ayrıca tskenderun limanında kadar encümenin talebi üzerine yı 1 e 1 nununun & ıncı mad· ·w .. Bu ziyaretin manui k .. -.L ... • -,..- . delinin tadiline dair kanun !iyi· Dıger taraftan aldıgırn malu- değil "dir? . ~ ~ 
: onnu~ •esirini uy:-,..dryor. Ga tahmil tahliye itleriyle uğraşmak müstaceliyet usum ile müzakere haaınr, teıvilı:i aanayi 'kanunu.na .nata nazaran Şura müzakeresi devletinin~~ b· .. ~ver ııyaaetini 
ı · ve civarmm l 1İ o kadar ba. üzere devlet limanlar itletmeıi u· ve kabul olunmuştur. müzeyyel 2261 aayıh kanunun ü· esnaımda neıriyat kongresi ka. b" h!~!~me uyıun bul 
.. it, mütevazi bin:J:ırdm ibaret. mum müdürlüğüne bağlı olarak Bu kanunun hükümlerine go" _ lan ·· · d d h ·· nuyan ır wuımet durup du çüncü maddeaiyle 3537 aayılı ka· rar uzenn e e esas muza. rurk H ... 1_ ' • 

ir. Fakat L ... - • ·· ·t• ...... , ...... ya. bir de liman işletmeleri müdürlU· re, Haydapap ile Sirkeci araaın- nunun birinci maddeaiııin son fık· kereler cereyan edecek, kitap, en, ıuere uzanır mı? 
Lancmm üzerinde hasıl olıuı bu ~ü kurulacaktır. da işletilecek feribotlarla. bunla. · ba · 1 · fm·L Y oba B··•--=-tanda -!1111 • rasırun ilgaaı hakkındaki kanun yayın ve sın ış erı etra aa • • ,....~.. 1DW1 ı. 
1~ çok cb ::ı.-n em:..z. ra ait techizat ve her türlü mal. dah · '11" k 1 radeyı hır• aa milli" L_.:ı:..r layihaaını tiyatro ve ainamalarla a genıt ve tumiı u arar ar -r- yan, llCUISh 

Biraz sonra Lond.anm büyü! ~me satın alınması, t~rfbot~'% ıı konserin-den devlet ve bilddiyele- alınacaktır. lere! ancak nazi putunun çen. 
"'~de erine • • • ............ naşın~ ıra~ı. d.aJiakıraq, ~ s -"dnm ıellı kollarma bua baaa -L.W 

.. 
' ·~ir. Sonra b:r kere -...1.rin V.e. Otomobil çarpb ~. n lak 1M'•ıt, inp&t,.ame. lerce l•toidittti olaftı demsa. tar ıve. v-..n bil • • '~ 

- ~· ·'% 1 jrari" .e Bel'ediye rftlmlerlyle ü· . ~ manan ve ~u. ulıiııMf*tt~ 
1 • • • - - ' • • • bir u. Şoför hmaiHn idaresindeki 1797 ı::!' iat.imlAk ve bwıiara mUte • rUllcue hiMe9tnin miktarma •e kümeyi dinlemeyen bır idare mi 
cundan ~1.ür ucuna d,.;:. ... , do. 1umarah otomobil di.n Şiıhane sair levazım ve hizmetler i- sureti iatifuma dair bnun ... _,_ Batırayın salyası hakkın· var? 
ı w ba l l ·ı· - çin 4.300.000 liraya kadar gele ,.ı• Do.ıı:...-'J~tahaga 'aymc~.. n..,ı here ~kudşunb~~n. çıkarker bmail iı· cek yıllara geçici taahhütlere gi~ haanu, umum nUfuı sayımı hak- daki rapor verildi .... ~u ~·.ki Bulprlatandı 
p~yı tının azam~ti m·'..\n!I\ a nın e ırıııne çarpmış, ~fır ıu· rişmeğe münakalat vekili mezun. kında bnun llyihaauu ve yedek .. ~ ~ anlamak layll 
Hkl\ten h~yret venr. Fakat Lon ·ette yaralanmaaına ıebebıyet ver dur. subay ve aıkerl memurlar hakkın· An~ra, 6 (Husuıı) - An. ~çtür. Yorsa Markof, "Tür. 
dranm ud büyüklüğü teklinde niştir. Yaralı Beroğlu haatahane. Bu taahbUdatın 1800 000 lira daki 1076 ıayılı kanunun 3, g ve kara ılk~~~. at yarqlar~~da k!ye mütküJ vaziyete dütene, 
<l ·'. ruhundadır. ıine kaldırılmııtır. sı, 3525 sayılı kan~la ·tasdik e: 17 inci maddelerinin tadiline ıdair ~r.~h~rreıslıgıBako9usunda bır1ın- bız bundan istifadeye kopmya. 

Kıta Avrupuı ile Britanya a. NARA ATARKE YAKALAN· dilen anlaşma. mucibince açılan kanun liyihaaınr kabul eylemit· cı. ıgı aza~an. tırayın yapı an cağız." diyor. Güzel bir komtu 
dasını biribirinden ayn-an deniz Dl - Tophaı.ede Hurma soka· krediden, 2.500.000 lirası da 3628 tir. hı~ afi netıceaınde YarJf~ kazan- sözü. Tetekkür ederiz. Yalım 
llleaafeai nihayet bir saatlik va. tında oturan Hacının kızı 18 ya· sayılı kanunun beşinci maddesi Meclis yann aut 14 te toplana· dıgmm meydana çıktıgmı .. ve 1';1'811 da malam olsun, ki Tür. 
Pur aeyahatinden ibaret olmak- mda Nete evvelki gece uat ikide mucibince çıkarılacak bonolar ha. caktır. hayvanm. ~ly~"?ın almdıgmı kiye mütkül vaziyete düpniye-
la beraber aralarmc:laki fark çolı '\fecidiyeköyiinde Büyükdere cad sılından temin olunacaktır. Ba . . . . evvelce bıldirmı9tım. cektir. Şayet düfel'le de o "müt-
büyijktür: lesinde nara atarken yakalanmıı. Bu paralar devlet demiryollan Sin Bırhöı kongresi Hayvanm salyası Ziraat Ene .. kül vaziyet" i bir harika ,..,_ 

Caddelerde sokakl:ırcb iman ·azla aarhoı olduğu anlaşılmıştır. ve limanlar işletme umum müdiir. Ankara, 6 (Huıusi) - Ba. titüsü Iaboratuvarlarında mua. mumı bilecektir. Sert rüzalr-
kalab.Lğmm in.an üzerinde bı. MERDiVENDEN DUŞTU _ l~~ biltçelerinde açılacak husu. sın Birliği kongresi pazartesi sa. yene edilmif, rapor yarı§ ıslahlar, ujultulu kuqaJar, yalçm 
r_aktıiı ezici teair bqka hiç bir Pangaltıda Türk sokağında otu. :ı l::r f:.:I:. ir:ıt ve tahsisat ola. bahı toplanıp bir günde mesai- encümeni komiserliğine bugün kayalan nuıl cilalayıp parlabr. 
Avrupa tehrinde yoktur. B&: ·an 90 yaşında Corci evvelki gece rak. ~ayıt ve sarfolunacaktır. Se. sini bitirecektir. Kongrede bir. verilmiıtir. Yarın saha komi- aa, Türk tarihini ele milfkül va. 
rıoktacfan Londrayı tarif ebnel -nerdivenden dilfCrek ağır surette ~~sı ıçlnd~ sarfedilıniyen meba . liğin merkezi idare heyetine se.. serleri raporu tetkik edip 5.500 ziyetler öylece yaldızlar. 
icap edene "caddelerinde, so. yaralanmııtır. Corcinin uykuda lı~ aynı ışe sarfedilmek U7.ere kiz, merkez haysiyet divanma lira mükafatın Batıraya verilip Habrlamak İatemediiimiz bir 
kaklarındaki otomobil ve oto~ii ezme hastalığına mUptelA old•ıfu ~iitealdp senelere devmilecek . ~ltı aza seçilecektir. Bun~n bat ırerilmemea~ hakkında bir karar ~~ııl de, K:Nıeivanofla BuJıar 
IÜn ya • dan f~''l olar •e bu yüzden düttüğit anlaıılmıı· tır. Bu suretle sarfedilecek me., ka Ankara, lıtanbul, lzmır, A. vereceklerdır. ricali arasmc::Wd tezadın, mütte-
tehir" ~=dofru olur Mili tır. baliğ 1~39 ~nesinden .itibaren ~n :lana, Trabzo? mmtaka~m ~- Komise.,.1 .. r heveti Kütahya rek bir ıiyut mimari olutudur. 
run ~ içınde ıtfası p.rtıyle aenelık dare heyetlen ve haysıyet dı. Mebusu Rece~ Peker, Ziraat Fakat bu türlü mimarlar delil 

. . .. Eg"' lence yerlerindekı· ıtf:: miktarları ve faialeri devlet vanları da seçilecektir. 1ankuı mecliıi idare azasından bir earay; bir kulübe, hattl bir 
. ~obil ve otob'!' k~e- demiryoları biitçeerine konacak Kongre azalarma Halk Parti. Ihsan Abidin, Milli Müdafaa çardak bile kuramazlar. 

ti yuzunden en pnlf Lonaa tarifeler tahsisattan ödenecektir · f dan b" 1 c:ldeelrinde •• akala ·· · 11 tara ~. ır ?~ e yemeği. Vekaleti umuru baytariye reisi Biz, geleceği; ıözlerinin içi.. 
ca • mun ~ mun- Eğlence yerlerinin dört ıınıfa Devlet Demiryollarr ve liman- ~~ Dahıliye V~~ıli ~rafından General Kamilden mürekkep. ne baka baka bekliyoruz. 0 IÜ• 
kati ~l~ çok defa vakidir. O. ayrılarak tarifelerinin buna göre ları itletme umum müdilrlüfüne a>ır akpm yemegı venlecektir. tir. lene gülümser, r•tuuraa --. 
nun IÇlll buan Lonclrablar ya. · -.:ı:ı · hakıa-.:ı- ha ~ --lan mesafe& yerlere ıürat ile tamun c:ıuumeaı nıua zırla· turuz. lıte bu kadar. 
ıibnek iaterlene otomobil, ya. nan rapor beeldiye daimi enc~üme· Hususi Havadı·sıer Hakkı Süha GEZl'!IU 

nine verilmittir. Bu prenaip bbul _.., 
but otobüs yerine yaya Jili'ime- olunduktan sonra eğlence yerle. ~:_._,. • • :"'. - - - ·: -
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. 1i tercih ederler. Ve yaya ola. rindeki tarifeler bu sınıflara göre U'UIJKU poata ile ıelen ingiliz. larak kullanmaga mezun ola.,Halifab ile aöriifmek üzere ino··nunun V811.J8 
rak ıittiJderi yerlere otomobil yeni battan tasdikten geçecektir. ce ~yli Skeç gueteai huauai caktır. yakında Londraya gitmeği dü-

lir~ahu1 t otobüsten evvel vafabi Buıünkine nazaran yüzde otuz kaydiyle apğıki havaclialeri ver- • • • tünmektedir. telgrafı 
er · be · d b" ı k · d' mektedir: M l --L I · ka nıı tın e ır ucuz u temın e ı· UllO ini ,--mda (eski bir • • • 
tte Londra tehrinin bu l:ceii muhakkak görülmektedir. V akında Almanya ile ltal. petrol ıehri olan Bozen) Bö' 1 b" · 1 Tramvay, Elektrik, Tünel 

"tık ve keaif bayat cereyanı ka• ya arasmda yeni bir mu . dik" Bolzan ' 'd k .. Ti y e ır zıyaret yapı ması, 1 
ilamda kalan bir yabancı aey aheclenin imzalandım "lin olu• ııml 1 lı la .? ya gıb.ere •· huıusi surette bir zat tarafın. idarelerinin İstanbul belediye. 
nhaa: lılihat yapılacak nacaktır •· 1 • r~ .ta yan. n na ır nutuk dan teklif edilmiıtir. sine devri milnasebetile vali 

- .a -L- • __ ...ı......,....,. iclares" Gümrük teıkilitı . • • • soylıyecektir. B bn Al ·1 1 ·ı ve belediye reisi doktor LQt. ~ l..AJllUIP•u•• • • • u za manya 1 e ngı - fi Kırdar tarafından Reiai. 
~ trilçtür, yokla lngi!terenW Çanakkale ve Trakya hudu. Bu muahede ile İtalya, eaki c ' 1 tere harici siyasetini uzlqtır. cumhur lnönUne çekilen tel. 
illi?" dundaki gümrük muhafaza teş. Tiryeıte limanını on ıene için ··-· .. ...:netci spanyanm rnak yolundaki teşebbüslerini grafa İnönü §U cevabı vermiş.. 

Diye merak ebneaİ ... ''n da. kilatlannı teftif eden muhafaza Ahruınyaya kirabmakt.adır. son hariciye nazın Del Berlin ve Londra hüsnü telakki !erdir: 
ha tabii bir te1' olamaz. umum kumandanı General lb. • • • Vayo, cumhuriyetc-i f!'l'.>aJlvanm etmektedir. "Sevgili latanbul tehrinin 

2 Huiran 1939 ,-ünü A•haJ.· ahim Lutfi Karapmar ile mu. Tirye1te, en büyük Adriyatik ı~n. Lonclra sefiri Azkarate ~le · • • • vilayetiniz zamanında refaha 
P.azeteci arkadaşlar ;f. ~: ,., .. , '.&faza bafmüdürü Huan Ko- limanıdır. Harpten evvel Avus- bırlıkte. bu hafta Londraya aıt- ,. nailteredeki oetrol mev. kaVU1maamı dilerim.,, 
l.ondra beledive reisi ı -,r~ Mo -,er dün tehrimize dönmü9ler- turyaya aitti. -nekteclirler. cudu, ıimdiki halde Al. Bundan başka meclis rellll 
'- h~,_ı ibme~ihmda zİ. dir. • • • • • • man7adakinden fazla olmasına i~e MUnka.le, Maliye Vekille. 
Y?!'!et ettiJc. Haber verildiğine flÖre gerek Almanya orada kendi A iman hariciye nazın Fon rağmen. daha arttmlacaktır. rınde~ de muvaffakıyet te. 
~ ~ uzun bo•lu in. Trakya ve gerekse Çanakkale maddelerini ve deniz inıaatml Ribbentrop, Alman ta. Milyonlarca galon petr l )a.. ~ ~leriııi tqıyan telpaflar 

l'iliZ tipine mensup nazik bir sahillerindeki tqkilatta ıslahatjbulundurmağa ve limanm es'ki lepleri etrafmda Bqvekil Çem. cak gizli yera]b deP,Olano ~ ~gelmiştir. 
~~Y9ttir. Bizi ıenit bir aaJon. yapılacaktır. kınnmı deniz üaü ve tenaae berlayn ve Hariciye Yeki& Lord ecliJmektedir. ~""'""",,._..,..,..,._,..,.,.~~vv 
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Sehrimize gelen bir aj·ans 
müdürü diyor ki: SARf-

önümüzdeki haftalar 
harbe hazır olun 

• müştü acaba? ... Acaba nasıl yaşa. 
mıştı ki, bunu kendisine anlatmak 
istemiyordu? Anlayamıyor, anla. 

Ingiliz - Amerikan Keystone yamıyor.du ! ... Birden bu merakın-
ajansı umumi müdürü M . Bert dan, ve kadınına karşı duyduğu 
Garai, foto muhabiri Dallison'la , alakadan utandı. O nihayet bir ka. 
birlikte dün sabahki Avrupa sem :iındı: 
plon ckspresile şehrimiı.c gel . Büyük bir evde esir olan ve şa. 
miştir. fa"k'ın erken vaktinden gece yarı-

Gardan doğruca P erapalas o. lanna kadar çalışmış olan bir ka. 
teline giden Bert Garai, iki ay. :lıru üç oda ile günde iki kere ye-
danberi Avrupada siyasi vaziye. mek ile uğraşmak meşgul edemez· 
tin gergin olduğu sahalarda va. li. Gittikçe artan mahsule bakma. 
ziyeti tetkik etmekle meşgul ol. ya yetişemiyen ve Tanrının günü 
muştur. bellemekten yorulara:: arkası ağ. 

Tetkik ve temaslarına Polon. rıyan Vang Lung, günün birinde, 
yadan başhyan beynelmilel tanın. kendisinin eğilmiş bulunduğu tar-
mış bu lngiliz gaı.ctecisi, Va.rşo. ha kadınının gölgesinin !düştüğü. 
vada en salahiyetli Leh hükumet nü gördü. Başını kaldırdı. Karısı. 
adamları ve kumandanları ile omuzunda tahta küreği, yanı ba-
görüştükten sonra Balkanlara şında dikilmiş duruyordu. 
geçmiş, Romanya ve Bulgarista. Bert Garai Kadın : 
nı dolaşmıştır. kanı kalmamıştır. Romanyayı te. - Sular kararıncaya kadar ev-

Bert Garai, Avrupanın son va- reddüt içinde buldum. Ne yapa. de yapılacak iı yok, dedi. 
ziyeti hakkında şu lza.hati ver. caklanru henüz tamamiyle tayin Ve başka bir tek kelime söyle. 
miştir: etmemiş görünüyorlar ve bir ta. meksizin buğday tarhının soluna 

"- Polonya tamamile harbe kım müşkülattan bahsediyorlar. geçti ve salışmaya koyuldu. 
hazır bir haldedir. Dört milyon. Bulgaristana gelince, zannedil. Güneş Üzerlerine vuruyordu. 
1uk ordusu işe başlamak için Al. diği gibi mihver tarafına iltiha_ Zira yaz başlangıçları idi. Çok 
manlarm harekete geçmesini bek ka taraftar değildir. Bulgar mil. geçmeden de kadının yüzünden 
liyor. leti Almanları hiç sevmiyor. Ve terler damlamaya başladı. Vang 

Polonya başkumandanı mare. ancak ı' ktısadi zarureti bo ere yun Lung ceketini çıkarmıştı. Sırtı da 
şal Smigli Ritz bana katiyetlc eğerek münasebetini idame edL çml çıplaktı. Kaldın ise omuzları. 
dedi ki: yor. Harpte Bulgarlar bitaraf nı örten ince elbisesi ile çalışıyor 

"Almanlar Danzigi ilhak et- kalmak JJ.iyetindedirler. ve bu elbise de gitgite ıslanarak 
tiklerini ilan edince ordumuz on. Bulvarlar Tü ki · k · J o • r erı ço sevı • vücuduna deri gibi yapışıyordu. 
1ardan daha evvel Danzige gi- yorlar ve iki millet arasında hiç 
recektir. Başka bir yardımcı ol. bir ihtilaf mevcut olmadığını söy 
masa da tek başımıza Almanla. lüyorlar. 
ra karşı koyacak vaziyetteyiz.,, Bulgarları düşündüren iki nok 

Polonyalılar çok vatanperver. ta vardır: Şimalde Dobruca, ce. 
dirler. Alman tehlikesi karşısın. nupta Dedeağaç!. 
da bütün bir millet asker olmuş. Biri, Romaızya, diğeri Yuna • 
tur. nistanla anla§malarma engel ·oı. 

Çün,kU pek iyi biliyorlar ki, AI maktadır. 
manlar Danzigi ilhak etmekle kal Maamafih anlaşmazlıklara rağ 
mıyacak, daha ziyade şarka doğ. men harpten çekiniyorlar. Tür _ 
ru yayılmaya ~att~caklardır. kiyenin çoktJtnwetrt btr vaziyeL 

P.calonyayı ukerlik bakımın • te olduğunu daha !buraya gelm~. 
dan fevkalade kuvvetli ve kudret den evvel muhtelif yerlerde işit. 
li ibuldum. Arkalarından Rusla. _ tik. 
rm yardımcı yeti§mese bile Al. Türkiyenin İngilizlerle ittifa • 
manian durduracaklarına şüp • kından sonraki vaziyetini yakın. 
he eden bir Polonyalı görmedim. dan tetkik etmek istiyrouz. 
Koridor ve Danzig, Polonyanm Bu maksatla. yarın Ankaraya 
boğa~ teş1<il ediyor. Bu kah. giderek Türkiye Cumhurreisi İs
raman millet, boğazmm sıkılma. met İnönü ile Genelkurmay baş. 
sına müsaade etmiyecektir. Her kanı ve diğer kumandanlarla, 
ta.rafta hummalı harp hazırlık _ Başvekil ve hükumet erkanı ile 

Hiç konuşmadan, rr:ükemmel 
bir tempo ile ve ahenkli bir suret
te kansiyle birlikte çalışan Vang 
Lung, saatlerce didinmesinin acı. 
sım unutturacak bir şekilde onun. 
la uyuştu. 

Vang Lung hiç bir şeyini şahsi 
olarak düşünemiyordu. Ortada 
yalnız şu, hareket birliği, barışık· 
lığı, kendi topraklannı h abire ka. 
~P gUnett''arketnttk •~. O tdp .. 
raklar ki, yuvalarını vücuda getir
miş, vücutlarını beslemiş ve ilah. 
lanm yaratmııtr. Toprak zengin 
ve 'kara bir halde yerde duruyor 
ve küreklerinin uçlariyl~. hafifçe 
dağılıyor.du. Kazar~en, hazan da 
bir tuğla, odun parçsı çıkarıyor. 
tardı. 

Bu bir ıey değildi. 'Bir vakitler, 
buralarida erkek ve kadın cesetleri 

lan var. mUI9.katlar yapmağa çalı§acağız. ğiz. Tahmin ettiğimiz ve korktu. 
Almanlar, İngilizlere ehemmL Yeni Türkiyeyi bütün dünyaya ğumuz gibi harp başlarsa doğru. 

yet vermemekle beraber, hiç bir tanıtmak için esaslı intibalar ca Londraya döneceğiz. Şunu 
şey yapamıyacağnnızı zannetmek toplayacağız ve fotoğraflar ala. memnuniyetle kaydetmek iste _ 
le ço~ al~anryorlar:. Hakikat ta. cağız. Ankarada iki hafta kadar rim ki, Türkiye hududuna. girdi. 
mamıle bu zannın aksinedir. Son kaldıktan sonr Hataya giderek ğimiz andan itibaren her taraf. 
~~asl.a.ı:d~ edindiğim kanaate Türkiyeyc ait tetkiklerimizi ta.! ta çok büyük bir dostlukla kar. 
gore, ıkı uç haftaya kadar harp mamlıyacağız. Sonra harp çık . şılandık. Artık bunun ehemmi. 
çıkacağını söyliyebilirim. mazsa Balkanlardan son merha. yetini takdir etmiyen bir İngiliz 
Artık harbin önüne geçmek im lemiz olan Yunanistanı görece • kalmamıştır.,, 
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gömülmüf, evler yükselmiş, yıkıl·! Dedi. 
mış, ve yeniden tekrar toprağa Sonra karısı, bir kadına yara· 
kalbolmuştu. Bir zaman sonra da, şır bir şekikie kocasının altı adım 
kendi evleri, kendi vücutları da gerisinde yürüyerek evlerine dön· 
toprağa 'karışacaktı. Birlikte hare. düler. İhtiyar aıdam acıkmış bir 
ket ederek bu toprağın meyvasını halde akşam yemeğini bekler bir 
birlikte çıkararak, konuşmadan vaziyette kapıda duruyordu. Ev
çalıştılar. de kadın olalıdanberi artık ken· 
Güneş batınca, Vang Lung, a· di:=-ıe yemek hazırlarruyoridu. ih. 

ğır ağır, doğruldu ve kadına bak- tiyar adam sabırsızlaşmıştı. On· 
tı. Yüzü ıslaktı, ve toprakla bu· ları görünce haykırdı: 
lanmıştı. Toprak kadar kararmış. - Yemeğimi böyle bekleyemi· 
tı kadın .. Koyu renkli ıslak elbi· yecek kadar yaşlandım ben! .. 
seleri vücuduna yapıımıştı. Son Vang Lung, yanından geçerek 
bir tarhı yavaş yavaş düzeltti. odaya girince: 
Sonra, her zamanlci sade tavriyle, - Kadın gebe! .. 
ve sesi, akşamın !durgun havasın· Diye haber verdi. 
da mutattan daha basit bir şekil- Vang Lung bunu. tıpkı, ' 'bu. 
de akislenerek konuıtu : ıün ıarp tarlasına tohumlan ek· 
r- Gebeyim!.. timrı"4Hmit ~ llÖJ'lıtımk. isıe-

Vang Lung sesini çıkarmadı. mişti ama, muvaffak olaroadı. 
Böyle bir ıeye ne der.ebilir.di?. 

1 Yavaş sesle konuşmasına rağ
Eğilerek kırık bir tuğla parçasını men, kelimeleri lüzumundan faz· 
aldı ve tarhtan dışarıya fırlattı. la yüksek sesle, bağı:-arak söyle
Ka :ın bu haberi, sanki "Sana çay diğini sandı. 
getirdim! .. ,. sanki ''yemek yiye- İhtiyar adam bir lihza gözleri· 
biliriz!,, 'dermiş gibi söylemişti. ni kırptı, işi anlayınca da keyifli 
Bu, ona bu kadar basit, alelade keyifli güldü. Heh - Heh - Heh, 
bir iş gibi geliyordu. Fakat Vang diye gelinini çağır•dı. Kadın gelin· 
Lung bu keyfiyeti nasıl karşıla. ce de şakalaştı: 
dığını bilemiyor, tahli: edemiyor- - Demek hasat mevsimi yak-
du. Kalbi apansız bir hududa var· taşıyor ha! ... 
~ş, bir yerde sıkılmış gibi tepin- Loşlukta kadının yüzünü göre· 
miş, duracak gibi olmuştu. Eh.. miyordu. Gelini sükunetle cevap 
Bu toprakta, şimdi sıra onlarda verdi: 
idi. - Yemeği hazırlayayım. 

Birden kadının elinden küreği İhtiyar a.dam, bir çocuk ıibi 
aldı ve sesi boğazında düğümle. kadının arkasından mutfağa gire-
nerek, kalınlaşarak: rek heyecanla: 

- Artık yeter.. Akşam oldu. - Evet.. Evet, yemeği hazır-
Babaya aöyliyelim 1.. la!. Dedi. Bir torun sahibi olmak 

•VAKiT 
ABONE J'AHIFESJ 

Mtmleket 
lrlnde 

Aylık 95 
3 aylık 2GO 
fS aylık 475 
ı yıllık uoo 

farireden 

için ayda otuz kuruş dO 
Posta birliğ i ne girmeyen 1 
ıyda )'elmiş beşer kurut 
med ilir. 

Abone kaydını bildiren 
ıup Te telıraf ücretini, a 
parasının posta Teya bankl 
)'ullama ücretini ld:ıre kendi 
terine alır. 

1'iirkluenfn her posta mtrktıl 
VAKlro abone uu:rıır. 
Adres deQıştırıne ücreti 

25 Luruştur. 

iLAN UCRl:."fLEHl 

ficaret llAnlarının sanılıt 
'lııtırı sondan itibaren llAn 
lalarında 40; iç sayfılıırd• 
kuruş; dördüncü sayfada 
ıklnci Te Ciçündlde 4!; bırı 

ı: başlık yanı kesmece 5 il 
dır. 

UOyOk, çok dı:vıımlı, kli 
rc:nkli ilan verenlere ayrı 

ındlrmeler yapılır. Hesmt ili 
rın santıın • satırı 30 lı:uruşııar-
TlCARl MAHiYETTE oull~ 

KOÇUK iLANLAR 

Ulr dda 30, iki defası 50, 
defası 65, dört defası 75 ,., 
defası 100 kuruştur. Cç ayl 
füın verenlerin bir defası 
vadır. Uört satırı ıecen ilAnl• 
fazla satll'ları beş kuruşt:ın 

sap edilir. 
Vakıt hem doarudan dolı11' 
ya kendı ıdare yerinde, heın 1' 
kara caddesinde \'akıt YU 
altında KF~IALEUDlN lR 
llAn Uürosu eliyle ilin ~ 
eder. (Büronun telefonu: %0 

Alemdar sınama 
Kontea Valaaka 
Uç ahbap çavuılar 
"H avdutlar Df!!C:n.tl 

titri kendisine nasıl ~·emeği uJI A 

turmuş idiyse de, şimdi de, '1'"· 
yemek kaygısı, ona çocuğu uıı~ 
turmuştu. 

Fakat Vang Lung karanlı~ 
masanın yanındaki bir tahta tır' 
ya oturdu ve, başını kavuıturcld' 
ğu koUarının üzerine koydu. 

Bu öz vücuttan, öz kaburgall" 
rından hayat doğacak, fııkJtl' 
caktı. 

- 3-

Doğum saati yaklaşınca, VaJlf 
Lung karısına: • 

- Saatinde yardım edecek bi 
risi, bir kadın lazım, deiii. 

(Devamı var) 

Karamazo/ Kar.d~şİl}.r 
Yazan: Dostoyevski , 

ÇeYtrem H•kk ı Siiba Ceqia - '!28 

Hayale .dayak atılmaz. Ne ise, şakayı 
bırakalım ... Benimle bile daha nazik o. 
!ursan iyi edersin. Söğüp saymaktan 
ne çıkar. Bir aldama ahmak, kerata fi· 
lan demekte ne zevk var sanki!.. 

di; fakat haysiyetliliğini de çiğnetmeye 
razı olmıyan bir tavırla: 

heniieseniz var. Bizde ise her §ey hu
dutsuz bir muadeledir. Burada gezip 
dolaıır, düşünürüm. Düşünmeği, hülya 
kurmağı pek sevdiğim için, bu dolaııı 
bence zevktir. Yer yüzünde ben .de hu
rafeci oluyorum ... Evet gülme, ne ya· 
payım bu garip inanııların da kendile
rine göre bir tadı var. Bütün insan a: 
detlerini benimsiyorum. Hamama bile 
gidiyorum. Düıün bir kere, pazar es.. 
nafı ve papaslarla beraber halvete gir· 
mek ne hoştur. Bütün emelim bu esnaf· 
!ardan biri haline, ama ebedi olarak 
girmek, onun bunun düşünüşünü tap
maktır. 

sıhhatini sorarken, kendim için bir fay· 
da düşünmemiştim. Canın isterse cevap 
ver, istemezse vermezsin ... Zaten benim 
de romatizmalarım tepreımeye başladı. 

- Aptal! 
- Hila ısrar ediyorsun demek ... Hal-

buki ben geçen sene romatizma.dan çek· 
tiklerimi unutmadım. 

- Hiç şeytan romatizmaya utrar 
mı?. 

- Uğrar ya ... Madem ki inaan sure· 
tine bürünüyorum, bütün akıbetlerine 
de katlanmak gerektir. 

maz. Aksi gibi bu türlü zen~in rüyal'
rı, muharrirlere değil .de sıradan in...,.. 
lar mesela esnaflar, papaslar, merııı.Jf' 
lar falan görürler. Hatta bir gün ba" 
bir nazır, kendisine en iyi fiiirlerin uf 
kwda geldiğini söylemiıti. Şimdi de af 
m haldeyiz. Sana da hiç zihnine uirt
mayan orijinal fikir telkin ediyorıUS'
Tıpkı kabuslar içinde olduğu ıibi
Halbuki ben aenin hayalinde vücut b..ı" 
muş bir "Birsam., .dan baıka bir ttl/ 
değilim. 

- Evet, yani .sana söğerken, kendi· 
me de küfür etmiş oluyorum. Çünkü 
sen, benim batka bir kılıktaki varlığım
sın ... Hep benim fikirlerimi tekrar edi· 
yor, bilmediğim yeni hiç bir şey söyle
miyorsun. 

Meçhul misafir, zarif bir tebessüm· 
le: 

- Eğer, düşüncelerimiz arasında bir 
uygunluk varsa, bu, beni pek sevindi· 
rir. 

De.di. İvan, dişleri arasından: 
- Evet, ama, sen ortak olmak için 

benim en manasız, en maskara fikirle
rimi seçiyorsun. Sen, ahmak ve !duygu
suzsun. Sana tahammül edemiyorum. 
Ne yapayım, ne yapayım bilmem ki? .• 

Diye mırıldandı. 
Meçhul misafir, kızmadı, gücenmt. 

- Bütün bunlarla beraber, kibar bir 
adam olduğumu kabul ve ona layık su· 
rette muamele etmenizi istiyorum, dô:ii 
Gerçi fakirim, hem pek .de şerefine ldüş· 
kün clduğumu sanmıyorum, ama her
kes benim düşmüş bir melek olduğum· 
da birleşirler ... Bana kalırsa, kendimi 
melek gibi göstermeğe kalışamam. E
ğer ömrümde böyle bir meleklik çağı 
varsa, bu, o kadar eski zamanlara ait 
bir şeydir ki, unutmaklığım günah sa· 
yılamaz. Şimdi, yalnız adam olarak ya· 
şayorum. Herkese hoş görünmek, biri
cik isteğimdir. Her ne kadar beni çok 
sekiştirmişlerse de, ben yine insanları 
gerçekten çok severim. 

Sizin aranıza karıştığım demlerde 
hayatım, maddi bir varlık olur. tşte 

ben, bundan pek h01lanmm. Fevkala· 
delik, beni de senin gibi sıkar. Ben de 
arzi hakikatleri severim; sizde her şey 
çerçeveli ve bellidir. Düsturlannız var, . 

Namusum üzerine andiçerim, ki kli· 
seye gidip dini bütün bir adam gibi 
mum yakmak istiyorum. Sanıyorum, ki 
bunu yaparsam, içimin bütün derdi bo
şalacak. Sonra ben, stzin ilaçlarınızı, te. 
davi usullerinizi de beğenirim. 

Geçen baharda bir siçek salgını ol· 
muştu. Gidip aıılandım. Bilsen ne mem· 
nunum. Slav karldeşlerimizin hayrine 
sarfcdilmek üzere on ruble verdim .. 
Ama sen beni dinlemiyorsun ... Kendin· 
de değilsin bugün sen ... "Misafir sö::ü. 
nün burasında §Öyle hir durup çarpın
dı., ha... sahi dün §U me§lıur hekinıe 
gitmiftin .• Ne dedi bakalım? Sen, ken· 
dini naaıl UuluyO'l'Jlun? 

- Aplall 
- Senin zekltı i~imlze ide yeter ... 

Bak. yine küfütc baıladın .. Ben acnin 

- Nasıl, nasıl? ... Akıbetlerine kat· 
lanmak mı? .. Bir şeytan için fena iş de. 
ğil 1 

- Nihayet kendimi sana beğendirdi· 
ğime memnunum. 

İvan zihni yeni bir düşünce ile dolu 
cevap verdi: 

- Bu fikir sana benden geçmedi 
her halde.... Bu yeni bir ıey olacak ... 
Evet yeni, yepyeni. 

- Evet ama, bu sefer ben de mertçe 
hareket ederek sana işi anlatacağım. 

Dinle, rüyalarda veyahut dolu, yüklü 
midelerin hazımsızhklariyle uğraştıkla
rı kabuslarda, insanlar öyle güzel, öyle 
fevkalide §eyler görürler, hakiki ha· 
yatın en çapra11'k hadiselerinin birinden 
ötekine öyle kolaylıkla geçerler, ki bun 
tarın en basitini Leon Tolstoy'nin ha· 
yali bile yaratamaz. Bu kudret, en ge· 
niş muhayyileli dahilere bile nasip ol-

- Saçmalamağa baıladın artık-' 
Hem var olduğuna beni inandırma" il' 
tiyorsun, bir yandan da bir hayaldell f• 
rabet bulunduiunu söyliyonun. Ne bi
çim lakırdı bunlar? .. 

- Dinle dostum, buıün sana sebebi
ni sonra anlatacağım yeni bir usul ıei' 
miı bulunuyorum. Dur bakayım birsi 
;ıidımı toplayayım .... Nerede idim? ... ıt• 
Ü§Üdüm, soğuk aldım ama senin evind• 
değil, ötede ... 

tv&>1 hemen hemen çileden çıkacats 
ka:lar meyus haykırdı: 

- Ötede dediğin yer neresi? Orada 
daha çok kalacak mısın? ..• 

Zavallı, tekrar divana oturmuı •e .,.
~ını elleri içine almıttı. Alnına aard 
ıslak havluyu çıkarıp attı. 

Meçhul misafir, açık fakat dostan• 
bir tavırla: 

( Deııamı var) 

d 

b 
c 



BQyQk Mıııı Roman 

ARMAN 

lnegöl halkevinde 
"Ana,, piyesi oynandı 

\ 

1-VAKIT 

,--------------------------· Gunun Meseleleri : 

Otobus kazaların 
da kabalıatlı kim 



1 - V AKIT 7 TFrAMUZ 1939 

Oniversite 
asistanları 

Maarif Vekllctl Üniversiteye 
alınacak aıiıtanlar hakkında yeni 
buı kararlar teıbit etmiıtir. Bu 
kararlara ıare kadroya asistan :r 
laııak girecekler evveli bir yılbk 
bir tecrübe devresi geçirecekler, 
bililaara asıl kadroda Uçüncü unıf 
asistanlık derecesini alacaklardır. 
Asiatanların tayin, ve bat aaiatan· 
illa terfi itleri Maarif V e'kileti • 
tarafından yapdacaktır. 

tf~lJlS- -v~} 1 

Galatasaray mı ? v~;_.;;;;;;;~.- Çeviren:~ 
- Sizl Kamburla götürllp yatıracapn. 

Amerikan 

Demirspor mu ? 
Milli Kümenin bu seneki şampiyonu kim olacak 

Türk Maarif Cemiyeti 
Umumi Heyet 

toplanbıı 

Beşiktaşlıların ikinciliğ i kazanabilmeleri için Demir
sporun bu haftaki iki maçıda kakbetmesi lazımdır 

Tllrk Maarif Cemb·eu umumi he- MUlf küıne futbol milaabaka. 1 Kalecile hafları vuat. mUda • 
)'eti 3 • 7 • 1939 tarihinde lnkallde lan kurulalıbert, hatta 1e11eler • filerile hilcum hattı oldukça kuv. 
toplanarak (3512) numara~ı cemiyet- denberf ya.pılan Uk mac;lan bile vetll ve çok enerjik Deminpor. 
ler kanununa göre esas nızamname- . 
ıinde yapılma!n zaruri delişikllklerı bu seneki mlllf küme karşılatına.. lularm, bu son mtlllabakalarm ı. 
müzakere ve kabul etmiştir. lan kadar enteresan olmamıştı. kisini de ga.libiyUe biti!'~ milli 

leni nizamname hükmfine göre ÖDıllmttmekl cumartesi ve pa.. küme f&JDpiyonluğuDu ka.iana . 
merkez idare heyetine ve hesap mil- zar günleri, Demirsporun Roma.n caklarmı yine pek tlmit etmiyo. 
rakipllline se~llenler şunlardhr: ya eeyahati dolayıaile geri bıra. ruz. Saha ve eeyircl avantajına 
MERKEZ iDARE HEYJ:."TI : kıla.n mUsabakalar yapılacak ve malik olan lstanbul klUplerf bil. 

Kemal Gedeleç Cumhur ~aşkanlı. milli kümenin bu mevsim birin. hassa Beşiktaşlılar Ankaradaki 
lı umumi kAtlbl; Vehbi Demırel Baı- elsi bu ,....a,.lar sonunda ancak or. oyunda. 2-0 m .. &ldp olduldan 
kanlık milsteşarı; Nevzat Tandoğan •• _.,, . . .,.. 
Anlıara Valisi. Refet Ülgen Urla say- taya çıkacaktır. rakiplennden bu hafta muhak • 
lavı; Rahmi Köken Jzmir aaylHı; Demirsporlular ilk oyunlarım kak surette intikamarmı alacak. 
Fakihe Öymen İstanbul uyluı; Ha- cumarteat gtlnU Taklim etadyo • tardır. Ve - yukanda da yudL 
Ut Bayrak Beyazıt aaylavı; Ihsan munda Vefalılarla oynıyacaklar. ğımız gibi - eğer Vefa da dilz . 
Sunsu Maarif vekAleli talim ve terbi. dır, Vefa bu mühim milaabakada. gün bir oyun çıkarıp Ankara bi. 
~e başkanı; Şefik Yürekli Devlet Şü- Ankarada S-3 yenildiği rakibi rincisini yenene Beefktq ta ikin. 
nsı birinci daire baıkanı; Ha)dar _ .. &l(i etm i vaffak olursa · 1 ktır B haftak" ma,.lar. 
Gillrfer Ba,veklılet mQlletar muavi- uwıoa P e e mu cı o aca · u ı ~ 
nl; ıAmi Çubuktll 'Riyaziye 61ret- Galataaaraym f&JDpiyonluğu ilk da Vefanın 3.1 yenilmeai, Beşik. 

tatm da Deminporla 1-1 bera. 
bere kalması yani Ankara birin. 
ciainin iki maçta dört gol abp iki 
gol yemesi av•aJla yine pmpl. 
yonluğu Galataaaraya kazandı • 
racaktJr. 

Yalnız iki müabaka kalmıe ol. 
muma ratmen hllA bir çok ri. 
yad ihtimallerle pmpiyon takL 
mı bu1maP çallflll&IDJS. bu aene. 
ki milli ktlme maçlarmm en en. 
tereaan tarafıdır. 

KUmentn dljer dört takımmm 
vaziyetinin bu haftaki milaabaka 
ıarta hiç bir alakam yoktur. 

Fenerbahçe beşinci, Vefa altın. 
cı, Doğanspor yedinci, Ateı de se. 
kizincldirler. 

meıfi. günde belli olm\lf olur; fakat, 
HESAP MÜRAKIPLERl : Vefa ile Demirsporlular berabe. oıı·mp·ı·k Marsey ı ""R A.NSADA : 

ılublttln Baba Pars Bursa H)la. re kalırlar veyahut ta Ankara bi. .. KIUp deg~iştiren 
yı; Hilmiye Dener Riyaziye öfreı- rincisi yeşil beyazlılan mağlup !°utbol sezonunu açmasa f tb 

1 1 meni. ederse, milli kUıne pmpiyonlu • L-·b•or u o cu ar 
ğunun bu sene de lstanbulda ka. ._. J 

Amerika radyosunda lıp kalamıyacafı ancak Beşiktaş Olimpik lılaney klUbO bu ağus Reims klUbUnUn le; muhacimi 
:firk pavyonu baklanda maçma yani likin son kaqılq. tosun altauıda Alıtip Fransız ki.il •Rizzo önümtlzdeki 8POI' mewimin. 

konferans masmm neticesine bağlı kalacak. büne karp kendi aalıas~ amı. de Langney'de oynayacaktır. 
Amerikanın Nnyork şehrinde ka- tır. gal ~_yapmak aureüle fut;'l Geçen aene Bordoda Girondino 

id !W8XL> ve Pittsburgb şehrinde Bu eeııe baemda Ankara birin. mevsın;ıinı ~c;acalrtır. Ekip 0 • kltlbilnde haf olarak oynam11 o. 
)Ala (W8XX) Jşarelli radyo istas- cisi olarak millt kümeye girdik. seen ~Uteakıbenlsviçreye ~e~ lan iltikbali parlak sporculardan 
70Dlan, Nevyork dilnya sergisinde ten IOllJ'a muvaffakıyetli maçlar ve agwıtosun 13 ve 1~ incı ~ Ben. Arab M.arallyanm Olimpik 
Tilrk pavyonu hakkında fransızca yaparak nazan dikkati celbeden lerindıe muumı ....... ikı ve Pariain Raaing kJOplerf tara. 
bir mll.lahabe hazırlamıflardır. Bu Demlraporluular bilhaaa son maç yapacak, 90lll'& lılarailyadalfmdan. çaim1mJftıı' Gironde'un 
lllil~e, yarın akpm, her lki is- lngllls mUllbal_.,ld 1 ...,.__.cKth• aıllt ••ıılRe Mil liltWU t.M-ı.~rAııM ...... 
tu~9ndan da aynı saatte, yani Tfir. . Aft A c H vr ~l' .... -.T-
klje haliyle saat 22.45 de aşalıda lerlle bUyik..bır :varlık.~duklamp ~cak: D~ha SO}lfA ~ t • wa ği henüz malum değildir. 
7uılı metrelerden neşredilecektir: nı g&ltermiflerdir. da miaafır kalacak ve 27 agus. Montpellier kltlbü önümüzdeki 

WSXL (Nevyork): 1tU7 metre, Ma.amafih emıu kaydetmeliyiz tosta l~. f&Jllplyoııluk maç spor mevaiminde Ekselliyor kltı.. 
WIXX (Plttsbursb): 25.27 metre. ki, lngillz ekipini 2-0 yenen De. larma. gırecektir. bllnden Vaueur ve Struburg klU 

Davet minporlulann o gUnkU takmılL bündeD Amoureux'yU bek olarak 
rmda muavin hatlarmı hariçten Platzer iyiletti Bordo klUbUnden de Rebibo'yu 

l•lanbul Jlüdde(umumllillnden: 
lstanbufda bulunduju anlaıılan 

Malatya alır ceza reisi Sadık Erde
min Acilen memuriyetimize milra. 

aldıklan elemanlarla kurmUf}ar. Berlinde yapılan Admlra - sol iç olarak allDJI olacaktır. 

caab .. 

dı. Bu muavin hattı ki o gtlnkü Schalke maçmda 9-0 gibi kahir 
Deminporlularm galebelinde bir 1 bir farkla galip gelen Viyananm 
bayii mühim rol almış bulu. Adınira klUbll kalecial ve beynel. 
nuyordu. milel aporculardan Peter Plat • 

TASHiH Yarm ve öbUr gün ıtailanJDJZ. r.er'in bu mühim mUMNk•da ya. 
T. C. Merkez Bankasının dünkü da göreceğimiz Dentirspor "o,, ralandıfı malOmdur. 

ntlsbamızda çıkan baltalık vaziyet muavin hattma malik değildir. U zamandanberf tedavi edil • 
cetvelinde pasif kumı sermaye ~Ulu- Buna mukabil merkez muhacim mekte olan bu gtızlde kaleci fim. 
nanda hususi ihtiyat akçesi 8 milyon --ı- +_... __ bullul k iyi .,_ d' t mam i~1-ı-..~ .. Gelecek 
olması IAzımıelirlı.en yanhtlıkla 6 Y~llle .&BUW arm ço ..._ ı a en ,,. ._......,_. · 
yllz bin olarak diailmittir. Tashih mdıfı eski HiWli Ha.kkı ikame futbol mevsiminde tekrar elıkl ye 
olunur. edilecektir. rini alacaktır. 

0 SALON OYUNL. HI 0 
J>UNKO BULJılACAVJZIN 

HALLEDllıdŞ ŞEKLl 
Her kartm birinci köteeinden 

diler brtm birinci ktiıeıtni bir. 
lettfrerek bu tekilde bir murabba 
elde etmıt olursunuz. Reeim üze. 
riQıde bu murabbaı elde edince, 
keleceğini& parçalar da meyda • 
na çıkmıf olur. 

BUGONKO' MESET·E 

B ug ünktl 
bulma camız 

SOIDAN SACA: 
1 - Bir Franaız ilimi, 2 - Milkemmel... Bir Olmanlı IUl. 

tanı. 3 - LAzım olduğu gibi, • - Vakit, 5 - Bir nota. .. BUyUk ta. 
ba.nca, 6 - Bir erkek lsmi, 7 - On tane aıan... Bir Finike eehri. 
8 - Eziyet, 9 - Zehir •• Zultlm eden. • 

Bedri, Hakkı, Naci, Ali ve Ve. 
ll tamtnde bet arkadqlar bir ae
nt! hiç biribirlerini görmedikten 
80Dl'IL nihayet bulUfUl'lar •• Beşi de 
bet 'kıta tıııerinde aeyaba.te çık. 
JIUI, maceraya atılmışlardır. YUKARDAN AŞACI: 

Bisiklet yarışlar1 geri 
b1rak1ldı 

Beden, terbiyem İatanbul böl. 
l'J8i bisiklet ajan1Jlmdan: 

1 - 7 ve 9. 7.939 gllnlerinde 
yapılacağı Uln olunan Türkiye 
biaildet birincilikleri .un.t ve 
mukavemet )'U'lllan tehir olun. 
mQftur. 

2 - Y&n1 gl1n1ert billhara 1. 
l&n olunacaktır. 

Tehir edilen 
müsabakalar 

Beden terbiyem ı.tanbul b61 • 
gesl atletlım ajanlJtmdan: 

16 temmus ent.enıuyona.I mn. 
aabakalar dolayıalle İstanbul bi. 
rincillfi 1 hafta, pentatloa ajua. 
tou. tehir ecHJmlftlr. 

Anadolu Klübünün 
senelik koqreai 

AtlCICioıK ~ : 
Kltlbümtlz nlumnameai mucl. 

bince her aene temmuz ayında 
yapllmuı mukarrer 1enellk kon. 
grenln 9 temmus 939 puar ,u. 
nü mtt 10 da Şemalpapcla ldilp 

B\9dri yerli avcılardan satm al. 
dıtı fil ditlerlni, Hakkı çektiği 
kaDguro resimlerini, Naci yaka. 
~ çok kıymetli, bir kelebeği 
göetermekte, Ali bU~ bir goril 
ile mücadelesini, Veli de ayıyı 
vm11Dcaya kadar başından ge. 
çenlVi gururla anlatmaktadır • 

1 - ltaıyada bir tehir, 2 - Mükemmel, 3 - Sebep .. lpret merkezinde aktedilecefinden aza 
4 - Bir hayvan, 5 - Bir memleket .. Çok defli, 6 - Yabancı ~lmelerinl ehemmiyetle rica 

kelimeler, 7 - Bir erkek ilpıf, 8 - Bir nota, 9 - Bir kUf .. Um. -----------

lar. 
Bunların her birinin 1e11eyi ay. 

n ayn Jatalarda pçlldiklert ma. 
lOmdur. Yalnız Veli blr arkada. 
tile iki kıta arumdaki kara. hu. 
cludunda bulupıağa muvaffak ol 
muttur. 

B\l malam.ta g&-e bet arkada 
ıpn hangi lataluda oldufuııu aöy 
liyebilir ml•tsT 

mak fiilinden emir. Bu haftaki profeayonel 
aüretler 

Bu paar Talraim ltadyomun. 
da yine heyecanlı profe.yonel ,u 
ret mllabakalan yapılacaktır. 

(Bt& mueıe..ıt& cevablt11 paawghlrii ria1Mımuda beılacabtıau.) 

Bulpr pehlivanı Friftanol Dl. 
narlJ ile, Kara Ali de Habetli 
ile ıtıneecektlr. Bulgar pehllva.. 
m geçen hafta oldup gibi kırk 
bet dakika deffl, yeıılflnceye ka. 
dar gllnt latemektedlr. Dbaarh 
ile bir uatten ful& sUı"el yapa. 
~I 167lemektedlr. Bize 
kalına Dinarlmm Bulprm tek. 
JJtlnl b.bal etmeli dolru olur. 

-O! 
Kibrine dokunmuttu. 
- Hey, bana bak, Kambur, buraya gel! .• 
- Fena bir adameını• siz, kaptan' .. 
Yardım istemeden, kendisi ap.lı indi. 
Saat sababm beti olmuttu. Rttzpruı bu 10n daJgam l!e 

na Adeta can çekifiyordu. Biraz sonra, fırtına, 610 gibi. 
serildi. 

Fakat, gtlnet hll1 çıkmaml§b. Yalnız karanlık 
yor, fakat daha alır bir bal ahyordu. Sis baslDl§tı. Sanki 
eUiktl. Bir de bllyUk bir at1kClD. Şiddetli buhranlardan 
len atlltfuı. 

Gemi, mrtmdaki yelken ve direk yilkllnden kurtulmut. 
vııra vura, her bir an yerinden ses çıkararak ve sepet gibi 
rafından sular akarak, yuvarlanayuvarlana gidiyordu. Y 
ve ipler .ıırtaomıt. devrilen direklerden sarkıyordu. 

Ne gt1zel vaziyette klik! Kaptan köprilsUndP., iti yan 
parçalanmış. yere yatmlş. Adamlar, ölU gibi yüzft koyun 
Iar, gemi allandıkça oraya buraya çarpıyorlardı. öteki,~ 
len de, ba11nın yana kopuıwı. onlann arasında idL 

- Franch, IU ahyormuyuz hlll? 
- Hem de ne almak kaptan! .• 
- TuTlumbalan lflet. 
O metum. hep bir teviye aea yine b~lıyor. 
- C'rllverteyi yıka. Rerkeae birer kupa rakı. 

Kımıld1yan yok. 
- Dur biraz, diyor Franch. Bir robe de chambre yapb 

çin ölçtlnQ a.layım. Hey Aşıklar! .. 
Temizlik başlıyor. Kaptan köprüsü temizlenecek, ip1er 

edilecek. yedek yelkenler takılacak. 
Yolcumu görmeğe qajt indim. Soyunmadan yatmıtb

nında da benim kaplan kedi vardı Beni görünce dişlerini 
di. Amerikalı, bu haliyle melek tavırlı bir kürek ma.hk 
benziyordu. 

- Neredeyiz, efendim? diye sordu. 
- Sis içinde. 
- Geri dönüyoruz. galiba? 
-Şimdiki halde bekliyoruz. 

nUyor? .. 
-A! .. 
- Yemek yer misiniz, mis? 
- Mersi, çıkıp gitmek istiyorum. 
- Pek ali., buyrun çıkın. Serbestainiz. 
Nihayet sinfrlenmlttim. 
- Rica ederim, Wi, dedl. Kara.ya çıkmak 

al~nım. "" 
. . - Onu, ben de istiyonı:m !., 

Tekrar kaptan köprilstıne c:ıktım. C-n•m mkıbyordu, 
endite ediyordum. Etrafmmr ~remlyorduk. Gemiyi sevk 
lmklnı yoktu. Yalnız, bir cereyana kapılnut olduiumuzu 
yordum. Amerikalıdan aea çıkmadı. Bizmetlne acemi bir 
vermfttim. Zira, Kamburu yanından kovmuttu. Halbuki o 
en mahir adamımdı. 

Kendbdnl gidip görmedim. Bütün bunlar aruuıda iyi bir 
ziyet icab etmedllf lçln darılmıftım ona. Ctaur, blru 
kendlat için lbumundan ful& gtı.ı bir Jmdı ıu Amerlbll 
Kaybolmuş bir gt1ze1llktl daha dofru.m. 

Öfleye doğru, Blalerin biraz ~ zaman, bl,tlk W 
ramn gölge halindeki eeJrlint farkettik. Adeta tızertmllde 
yanımııdan aıyırdı geçtL 

- Shlp, ob6l 
-Ho? 
-Apllot? 
- Yes, accoste. 
- l'rench?(*•) 
- Evet, Biz? 
- Gueruey •. Nereye, siz? 
- Saint·N .... ye. 
- Ne verindniz? 
- Sis möyleyin. 
- On bet sterlin. 
-Olmu. 
- Good nfghtf .. 
- On sterlin. 
- All right! .. 
Bet dıldlga 80DI'& ldavu, pnlf, Jdlçtlk kayılı De -. 

b ve içeri atladı. 
- Gooc1 monilq kaptan. Bari> pmW mi T 
- Macera pmW. 
- Nerede bulUJMlulunun bWyor mumım.T 
-Bayır. 

- Tam am•nnııta pktik. Bereket venin hafif llir 
var. Gemiye llıtlb.met vereblllrls. 

- Bir GrocC* .. ) içer mlllnll! .. 

- Ya, k .. ~ eminim ld me 18 anda gllzel,,..ı..-
şınıza mi benim kadar 18Vindirmadi. delil mlf 
yordu. Nlha)'8t. •qema dojru rU-clr çıktı. Yen.diri 
yola çıktık. mrtem abalı Sabıt-N .... ye plmje demlrt.rbnbl 
dıfımız dubaları bulmuftuk. 

Amerikalı kısa unutmUflum. RaW yo•'8mlf, bml 1ds 
derhal karaya çıkartmn diye. Beraber Al,pıMlne 818111de 
mu acaba diye mordurdum. Cevab _......: Gemide beDlm 
pçermlt. 

Deniz kıyımnda banyo saati idi. Herkee bUl WIUtaa 
(o,,,... ,,,,,,. • 

(**) Melinde l,.,UUC. ol.an bu nıuhere fU 
"-Hey, pıni - Hey! - Klfll1ua Ülel' miıiıtUP - E 
nat - Fl'OAl&a mı?" 11 c•••> eros Mftk ,,,run 19ne ıebr. ra1ca.,. ,__ 
raralı yapılan bir I~ :IOL.:.:~:r. (Çevlrtnln -r--- ..... .. 
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Mareşal 1 isfm'.Aa us_ulonde 'Halifaksın Moskovaya' 1 ien - Çin ilıtilô.f ı -
lzmirdekı hava ve kara bır yentlık 't · ht 1 - - - - _ _ __ _ 
birliklerini teftİŞ etti (Baf tarafı l inctde) g 1 mesı mu eme ,,Çindeki yeni nizami fanımıyan 
İzmir, 6 (Husus) - Mareş;ı.l ! İltiml&k salibiyeti çok mahdut ç b ı •• k'I" t ı d 1 1 1 1 ""' F~~zi ~akmak beraberinde ordu idi. J:selediyeler ancak açacakla- em er ayn mus 1 a ya nız ey et er e an aşamıyacagız,, 

mufettışleri, generaller, İzmir va· r.ı. meydan hudutlan dahilinde. • · ft . . ~ k 6 (A.A) T' · · • 
liai ı . . .. k - ki l"ki . timlik :1 .• di bır tara an gelmıyor dedı o yo, . - ıye.nçın ve menfaatlenne hilrmetkardıı. 
m;t ;mır mcvk~~ mustahk:m ~o .em 8 

• ~ e eJ~ ~e hi.diseslnin bir hal suretine rap_ Fakat Japonya için, Japonyanm 
cldu":: ~~ldve dıg.er ~sk~rı erkin yoJann iki ~~ utimli.k Londra, 6 (A.A.) _Çember • cek bir taarruzu harp sebebi ola. tı için toplanacak İngiliz - Ja - bUtUn Çindeki vaziyetini tanımak 
ki h!v : Ga.zı~~r c~v~rınd~ olun~ ~ımn. ~onar layn, dün Avam Kamarasında be. ırak kabul etmek istememesir.de11 pon konferansı hakkında gazete. tan imtina eden devletlerle iş bir. 
et . a ve. ~ra bırlıklerını t~ftış metre~ ~eiemezdi: la~ aa. yanatta bulunarak Lord Hali - doğan güçlükler hariç olmak Uze. ,cilere izahat veren B. Hiranuma, liği yapması imkansızdır_ Japon. 

tamıtb.'k' verditı meıeleler ilzerındel! ı.u.:yoünin bu tekilde tahdit e. fax'ın Moskovada <'ereyan eden re Moskova halli olduk"a sıkın. demi§tir ki: ya imtiyazlı mmtakaların tam 
ı at yapılmıt b d kur aüm' hem A en- , , ~ Şar ' . 

'Y tl' h f' • u ara a lf --ıası umumı m • mü:-r kereler h:- d ı ... a C!ovyetle • tı verecek diğer bir mesele dahi\ kı Asyada yeni niı.amın te. bitaraflığma muhalif değildir. Fa 
:,;er~7~ !?ları vazife uçuılan I faat, hem de huauai ve ferdi r!n e··~ümı ald ~:ııı bıl<lirmiştir. ortaya koymaktadır: sisine kareı i~irazlarda bulunan ks.t askeri hareketlere yapılan en. 
~ S e ır. menfaat noktumdan zararlı ı:.e- Du teYap, Fran~a h1.1kfımeti ile Almanya kendisine Baltık mem ve buna manı olmaya çalıgan geller bu bitaraflıkla kabili telıf 
d aat H>_d~ Kızılçullu meydanın- iiceler veriyordu. Umumi men- b:rlı:tte te~kik edilmektedir. leketlerinde istinat noktalrı te • memleketlerle Japonyanm it bir.1 görülmemektedir . 

a ordu bırlıkl . M ı· .... - . ·L-~ l b ul" di l'~· i k•- --~ Eğe d b" . . en areşa ın onun jfaat llir.JanY e u us un ver - Başvekil. şu sözleri ili.ve etmiş. mini için doğrudan doğruya biJ ıgı yapması m d.llSu.uır. r Londra, 6 (A.A.) - İngiliz 
ıa:~ır ~~ilk ~r ceçit ~eami yapm~': ği zarar ~ e~cami. meyd~~~ tir: harekette bulunduğu takdirde ta. bu nokta lngilt.ere taraf~dan sa. mahfillerinde söylendiğine gö.re, 
1i bul u torendc binlerce 1.zaıır olduğu gıbı belediyece buy ... KI - Henüz hallerilmemiş olan lh. kip edilecek hattı hareket meııe. rah~tle anlaşılman;ıı~ onilmUz. Tokyoda yapılacak olan İngihz • 

M unmugtur. feda!..l.Lltlar ile açu.h. . ~-·•• tilaflar hakkında tafsilat ver . lesi, Tallin veya Rigada Alman dekı konferasm hıç bır manası ı Japon görüşmeleri için henüz her 
k arepl aaat 19,JO da Kültür eski püskü çevresi mey..!amıı ' me ~e lüzum görmüyorum. Müş • lehtarı bir "Putsch" Moekovada olamryacaktır. hangi bir tarih tesbit edilmiş de. 

pu ta Aıt Poligonunun reımikü· um~i heyetine bir harabe mc.n külatm yalnız bir taraftan gel • bir taarruz başlangıcı olarak te A Japonyanm Uzak Şarktaki bat ğildir. 
§.!~mı. Y•PIDl§tır. zaruı vermiı idi. Bu harei:leldiğini zannetmek yanılmak o . JA.kki edilecek ve bu takdirde Sov. tı hareketinin ve niyetlerinin İn. Tiyençin, 6 (A.A.) - lngilte • 
.. • z.rnır belediye reisi bir nutuk manzaraamın J.::ğ:şJrilmeame 

1 
ıur . ., yetler Birliği ihtimal kendi stra. glltere tarafından tam olarak an re, Çang.Kay.Şek'e yardım siya. 

&o)lıyer~k. Küttürpar'k ve Fuar~j imkin bulunamaması idi. hu-1 Londra, 6 (A.A.) - lyi haber tejik mevzilerini teminat altmn !aşılması, bir ha.l sureti için el • setinden vazgeçmedikçe imtiyaz 
dan 1zrnınn ve yeni ne.Un kazan- ıusl ve ferdi meniaat cihetiyle alan mahfillerde söylendiğine gö. alacak tedbirleri derhal ittihaz e. zem p.rttır. mmtakala.nnın ablukasmın kal • 
cı~ anlatrnı,, İzmirdc bir askeri l buaule gelen zarar ise bele:liye. re, Sovyet hüküm~tinin teklifle - decektir. İngiltere ve Fransa böl' .Had.ise Tiyençtnde vukua gel. dırıl.mıyacağı Japon askerl ma • 
~uzc açılması hususumia Mareıa· ; tın alınan binalardan ıeri. rine cevap vermek ve pakta dair le bir vaziyette derhal müdahaln m.ıg.tir. Müzakere edilecek mese. kamlan tarafından söylenmekteA 
lın Y•:dıınını rica ederek Marepl-

1 
ce ~:ıl ~lamı yeni bir bı. müzakereleri tacil etmek U7.ere mecburiyetini kabul edibilirler leler demek oluyor ki, Tiyençine dir. 

d~n .. ugurlu eli ile Poligonun res- ye GD ·a müsait olmam:ıaı, Lord Halifax'm yakında Mosko. mi? Mesele tetkike !Ayıktır. Zlrn ~dut kalakalacaktır. Fakat e. Çunkin, 6 (A.A.) -Bugün ge. 
mıkü!&dıru yapmasını dilemittir. m. aıı"~~ le e l8U ..il: ~en vaya gitmesi ihtimali vardır. hakikaten Bitler tarzı da tama. ger mUzakereler, Japonyanm U. ce yarısından biraz eonra, Çun. 
Mc:r~!~l, İzmir belediyesinin gös- ~lerin y.:ali• ku:lre~ imar Bu sabah bu haberi veren Dai. men böyledir: Fllhrer, kurbanını zak Şarkta yeni bir nizam kur • ktng, Japon tayyareleri tarafın. 
tc~.d~gı rnuvaffakiyetten dolayı tr . . . . h . b ::.maaı ly Exprese gazetesi, Sovyet hU. yutmadan önce parçalamakta • ması esuma dayanmusa, mual. dan bombardıman edilmiştir. DU 
nıdıleri ve belediye reisini tebrik 

1 
~iliyelini d '7._ ~~. l"'kl kfımet mahfillerile tam salibi • dır. likta bulunan meselelerin hakild şen bombalar, yedi yerde yangın 

ederek kurdeleyi keamif, ilk atıp ıdi. B~dan alan ° 1i ıttım a :~- yetli bir İngiliz devlet adamı ara. Populaire gazetesinde Blum dt surette halline hiç bir suretle va... çıkarml§sa da bu yangınlar şa. 
k~rıdiıi yaprnıttır. 1 den gen k. yer er ~ene mal: sında yapılacak olan bir temasm yor ki: · nlamıyacaktır. Eğer İngiltere J a faktan evvel söndüıiilmüştiir. Ba 

Büfci:ie izazdan sonra, asfalt harabe halin.le kalmaga • şimdiki güçlükleri süratle izale Pakt çerçevesi dahiline irca ve ponya için esulı olan bu nokta • zı yabancı binalar hasara ufra. 
Yolda bir gezinti yapan Mareşal kUm oluyor::lu. edebileceğini yazmaktadır. onun hakikt mana ve hedefi g&ı yı kabulden imtina ederse, bizim mııtır. Amerikan misyonuna alt 
Fuar inşaatını ve hayvanat bahçe- l§te hükfunetçe yapılQD yeni Paris, 6 (A.A.) - Petit Pari. önünde tututlrsa, zorluk ortadan için görll§meleri kesmekten baş. binaya bir bomba dUşmtıetUr. Di. 
sini de görmüf, belediyenin Kül- tadil teklifi bu türlü zararların sine gazetesinde Bourgues yazı • kalkar. Müzakereler esnasmda ka çare kalmıyacaktır. fer bir bomba da Almanya katı. 
türpark gazinosunda verdiği 150 vukuuna meydan vermemek yor: birçok hayali meselelerin ortay.ı Japonya üçüncü devletlerin im solosluğu civarında patlamış • 
kiplik ziyafette bulunmuttur. için hazırlanmrfbr. Sovyetler Birliğinin Hollanda, çıktığı ekseriya vakidir. Ve bu • tiyazlı mmtakalardaki haklarına tır. 
Mare~l yann 1.zmir civarında· Tadilat Meclisin tasdikinden İsviçre ve Lüksemburg'un toprak nun içindir ki müzakereleri çok 

ki deniz birlılderini tefti' edecek. geçtikten sonra belediyeler açı- bütünlüğüne karşı vuku bulabue. uzatmamak li.zundır. Sovyet - Japon 
ak§am Kar§ryakada Ticaret odası lacak yolların iki ta&afmdaki bi. f ------------------------

Bulgar Kralı 
Mısır Hariciye Nazırını 

kabul etti 
:~rafından verilece~ ziyafette ~u- nalan yalnız onıır metre gibi Kasta m u n uyu I b t harbi ı.:nacak, Cumartesı sabahı da ız- mahdut bir saha dahilinde değil,I se as 1 B ümJ l inoİd6 
rnaıden ayrılacaktır. b" .. ll hal' d . timi~'- ( Cif fi ) 

---o-- utU? pase. er ın e ıa BKI .. .., , Yang gölü ve Khalkhyngol neh- Sofya, 6 (A.A.) _ Bulgar 
Ruznameye alman e~~bilece~. Meydanl~ m.u- Kopru!er yıkıldı şehır karan- rindcki Sovyet mevzilerine taar- ajansı bildiriyor. Mısır Hariciye 

• • A ~~de dalu gene ~u te ... Jde w- • J , , .. .. ruz etmiıler ve bu göl ile nehri Nazın Yahya Pqa dün sabah 
iki fayıha timi~ hakkını haız ol~. hkta kaldı dört kışı oldu g~~k iıtcmi§lerd~r. Bu taarruza n_ıeçhul.askerin mezarına mera. 

Ankara, 6 (Hususi) _ Nü. Belediye gerek yolların ıki ta. bır pıyade alayı, iki tan'k alayı ve sımle bır çelenk koymu§tur. 
fus yaırmı deneme kanunu la. rafında, gerek meydanlann çev- .~~JXıQn\4 6 (A.A.~ ~ zerindeki altı ahpp köpriiyi.i altı ıilvari alayının yardımı ile Saat 11 de nazır Kral tara. 
y;hası ile Sümerbank sermaye. ~~~ri Y't!• ~~n -:Ut 16.lO~.•~J:> ~~~ "ıK-taubam., ~Ul 21 Un· ~~ kabul eclilerdt maiyetit~ 
s:.ıe on dokuz bucuk milyon li. len muayyen ııırllar''tte 'satabı. yuk bll' eel ıelmıt ve ella dalcıb Dart la,mm Mide f>olulduiu cU piyade fırkuı ıttlıtk etmlttfr. bırlıkte öile yemeğine ahkon. 
ra iiavesine dair~ 

0
1
8

_, layiha leceği gibi kenef· i bu yerlerde kadar devam etmiıtir. 1313 der. bildiriliyor. Sel, elektrik hatla. Sovyet - Mogol kıtalannın ve muıtur. Yemekte bqvekalet ve. 
1\1 ~ı· . ·ı· t imar plam mucibince birlakmı beri tesadüf edilmemiı olan bu nnı da tahrip etmif oldufundan Sovyet tayyarelerinin fiddetli bir kili Nedef de bulunmu•tur Knıl 

e.._ ıs ruznamesıne a mmış ır. • b• _1 .. le .. __ ı..: k bk kal · eaind J ku :s • 
_ 0 _ _ yenı mı;-ıD~ ve mueseese r VU· sel neticesi mecrasından b~r tcıur aran ta mııtır. taar~u netic e apon . v- Yahya Pa§a ile maiyetine yük • 

Hatav hakkındaki cuda getirdıkten .. :n.ra bun!an metre kadar yükselen sular de. Hükumet, her türlü tetbirle. vetlen akpma ~.oğru ağır .. ~.~- sek niıanlar vermiştir. 
A h:-?ka artırma usulu ıle s'!tabile- renin iki tarafmdaki caddeleri ri almıştır. Jandarma kuman. ıa. ~alkh~ngol ün prlana püıkul Dün akşam başvekalet veki.i 
layıhalar cektir. Gu suretle he'D hallan ve evleri tamamen istila etmit :ianlrğı şehir dıtında selden ha- tWmu§lerdir. ve alakadar diğer nazırla Mısır 

Ankara 6 (Hususi) _ Ha. zararına mevd!\n verilmi"· .. ~ek ve bir iki evin dere tarafındaki sara uğrayan mmtıkada tetki. ~ovyet - Mogol topçu kuvvet- hariciye nazın araamda ikı 
ta • h de beledi imar edece d l k l D .. k k dı len Japonların 50 tankını ve 8 l k . li da ed k 

I
AY,havilayeti tetkili hakkındaki jiem 1 • ..::1,.!ke •--•er il; uvar arı yı ı mıştır. ere u. at yapma ta r. top~nu tahrip etmitlerdir. m~ke eti al ika hakkmr enda e ~-
'lYı ile Hatayı al8kadar eden yer en ,. ___... ıu,.......... la- S t M oll 50 tank nomı meae e er mu-

~i3~r layihaları tetkik .~e~ ~~- 0ıar_ak ~ ıı!:abi- ırakla lbnı·ssuut hu .. kOmeıı· zırh~~:oı:-bu :yb:~mı,1eıidir.vc zake~~ler ~ereyan etmi,tir= 
'akKat encümen mesaıemı bıtır. um unar m ç J - M k lula i- Muteakıben Sofyadaki Mı. . . • l ktir apon ançu o nn zay l . • b' 1__ • f . 
lllış.~ır~. Uyinalar. yarın .. ~~~~- ece. : • • • ,. .. • s atı 800 maktul, Sovyet - Mogol· sn: e_çısı . ır a~am zıya eti ~er. 
aa obur gün Meclıste goruşule. Fikrimızce ~ uaul~- aras•nda ıhtııaı çıktı tarın .sayiatı ıoo maktul ve 200 ~ıştır. Zıyafette. Mısırlı ~ısa. 
cektir. den yapılan yenilığın bqka bır _ yaralıdan ibarettir. fırlerden başka bır çok phsıyet. 

-o-- faydası daha olacaktır: 2 _ 5 Temmuz araaında ecre· ler hazır bulunmuşlardır. 
Pamuk ipliği hakkında Budaşehirimarpllıumuci- Başvekil /rakın harici yanedenmühimhavamuharebe- --o-

t t b , · 1 b;nce yeni aı:dacak yollann ve leri Sovyct - Mogolların lehinde A 1 manya 
1 

lr e Q I . ~eydanl~nn.muhi~lcrindeki en siyasetini izah etti neticelenmittir. Bu muharebeler-
~~·:a.m~ 6 (~·~:) ~. ktısat kıyme'li araa!.-ınn birtalmn ser. • • . . de Japonlar 45, Sovyet - Mogol- Japonyaya askeri 

Ve~ulet1,nkt.e~ b.ı-~ırılmı!tır.,., !mave-\t\r kimseler tardmdan ı· BaJdat, 6 (A.A:>.
1
-i Irak pa

0
r. Ara:lıgmıb' tasrih etmış ve lbniuuut tar g tayyare kaybetmiılerdir.,, ittifak teklif etti 

.em e etımız.::.e tesıs ec..ııe • ı "" ~ruı~svon me"'ZUU hal:n" ge. amentosunda harıc s yaset m . ıatanı ve Yemen ile olan it. Tebliğ.de, Japon tayyarelerinin 
ce!~ pamuk iplici ve mensucat 5

• : 1 • · bu verleri w·ıtz fiyat. zakereleri esnasında söz alan Ba~ .ifakm MIBira ve diğer Arap hU. muvaffakiycti hakkında yalan ha- Tokyo, 6 (A.A.) - Japonyaıun 
8anayiinin tabi olacanı şartlar itini mkesı, tm 1·- ni',"vet be vekil Nuri Sait Paşa, Irak İbnis. kumetlerine de teşmil edildiğini herler nqrettifinden dolayı Kuan Berlin sefiri, Fon Ribbentrop ta. 
h u k ı ar a apa " .... •• • A . · . rafından tevdi edilen b · t akkındaki 218903 sayılı arar- ledi e i-"r "la,,mm tatbikinden suut hUkQmetı arasındaki mUna • ~rmek Umidint izhar eylıyerek tunc ordusu matbuat bürosu teli hUkOmetine göndermiş:r. ~~~ 
narne hükmü 2111171 sayılı ka. Y "'cselen lavmetlerivle sa- sebtlerde bazı ihtilAflar çıktığını sözlerine nihayet vermittir. miralay Kavahara'nın azledildiği d bi . if . . 
rarname ile kaldınlmıt olduğun. s'lnra ~ak hallan ve beledi- bildirmiş ve Bağdadın bu ihtilif. ilive edilmektedir. a ~ ıtt ak aktedilmeaı için m. 
dan eski kararnamelerin meri- bt•. ç r havadan büyük, lan Mısırın veyahut diğer bir CebelOttarıka iltica eden Tokio, 6 (A.A.) - Mançuride· rs:~ unma~ta. ve Avrupada harp 
Yette olduğu sırada müracaatta ~~n~kzaraT, kazanmam Pibi memleketin hakemliğine tevdie . • • ki Japon orduıunun bir tebliğin· :..n ~kdı~e J~po~:-~m. 
bulunupta talepleri reddedilmiş ~vuetl ~a~ üne eedlww,esidir. hazır olduğunu ilave etmiştir. 1Sp8RJ0f zabJtf8rl de, Buir gölü civarın.da Mogol - dım yapı dianhsıyta.sl tılmve aktadıryar 

l 1 'd .. t ed vzıy enn n e .. t ku tl i ,..... ı1an vaaa a: ıra . 0.~n ar. yenı en muracaa - e. ASIM US Irak ile İngiltere &r&8lndaki Cebelüttank, 6 (A.A.) - J. ~ovye vve er ne ...... ,. yap Slyaat mahfillerde söylendiğine 
bılirler. münasebetlerden bahseden Nuri ı_: • ki b'nba 1 k .. Ja~n t~zunun ilerlemekte ol- göre Hira.mma bu ittifakı aktet. 

-o--- ıusı es ı fi o ma uzere dugu, bırçok Sovyet tankının tab· .• : 
D "'n· il .. n ya.z t:ır • iesi 1 1 Sait Paşa, askeri hazırlıklar için - . --iyet ordusunun eski rip edildiği, Sovyet tayyarelerinin ~ekkeriist~el~ıkgı b~~rdedn...ı~rUapol n 

" ızyo ""' ladı ... ~-Hzmetci aran\vor_ rraka beş milyon İngiliz liralık l . ..... rıca ı a ınenm U9" • bat 
1 

d iyi bir u-, •ir iEtikraz vermiı olan lngilte . mensuplarından I 16 spanyol. !atpı1a2ı fimalınd~ uçd~.~rWyd~~;~: mesini derpiş eylemektedirler. 
.. .. . y yi bir nile yanın a ,... b l" k 'l h'l' 5 • ve tayyarenın uıur uvu 

Denizyollannm konru ıle a- retle .. alışacak iyi bir hizmetç enin dostane semahatini bilhas- ...e c uttan ı e spanya sa ı ı u 

l ~ 1 h tt ~ k d t . . , k' f . .. .. 1 bildirilmektedir. Ayaaofya mozayıklan . ·wa, Adalar ve Ana=.o u ~ ' 

1 
ye ihtiyaı; vardır. l\~ntbıınmıııı 

1 
~a ay e mıştir. araam:.a ı mesa eyı yuz~ yl.;ze 

ıskeleleri arasındaki yaz tanfe- . kitap satış yerine mura<':ı:ıt Başvekil, Filistin meselesine geç:.rek bu sabah buraya gel.1 Amerikada selden tamir edilecek 
si dün sabahtan itibaren tatbike temasederek, Irak'm, diğer Arar mi§le. rdir. .. lOQ kı'şı· o" ldu" Müzeler idaresi ve Ayasofy~ 
b~anmqtır. 1 memleketleri ile beraber. Siyo . mozayıklarını se,...e~lrdenberi t~ 
"t-t----a.ı!l\-..,0""'~ nist siyasetinin ortadan kaldın! ~ırk~ç ~t: ~bgalarla m~ca. Vqington, 6 (A.A.) - Ker ;nizleemkle meşf?ul olan Am~ri. 

- -\WWL..L..Z.V.-..ıc..W. ~ ~ M ma.sı ve Fillstinde milli nıUsta Je. _,klen ıçın unlar bıtap 1 tucky havalisindeki tubn- 'a• talı mütehassıs Withmor bazı 
birbirine g<;eteriyordu. Yanaşınca derhal etrafımızı sardılar. e. kil bir hUkilmet kurulması ic;ir Jir halde bulunmakta : ~iler. iç. neticesinde 100 kadar kitinin öl. mozayıklanda görülen çatlak. 
rak etmişler falan. filan. . ldi ·t izin far gayretlerine devam edeceğini bil "·rinden biri gelir ge'n"'A- "1·""üt 1müı olmasından korkulmakta. lan ve bazı tehlikeli vaziyetler 

Fakat. kuon babası sanki biziın lki gUn g:ıç g - .n : dır · ed k nl ğ k 
lnnda ali ihtiramla teşekkür etti dirmi§tir. ür. Daha bazı Cumh1•...ıv.-• ile. · tamır ere ö eme e amr 

defilmlş gibi duruyordu. Kem - ' . d ] .• , Cebel" t 1 Morehead•cla kayb.,Jan 4R ki ıerrniılerdir. Bunun için yakın 
,limi tuttu dif~r tarftan da ınzınm elini anyordu. Nihayet hUkOmetin harici si ın e aynı ~ c • ut 8 • 'd 30 d' da _ı_ f .1. d k' B' . 

1"\-..: ' - • e "abuk da da.mat kay- yasetini tarif eden Başvekil, ı _ . , l .. -LL" ,., • 1 ıı en unun ceae ı su n !:I· :ıa ngı tere e ı ızans enstıti 
.uw-hal sıynldım kaçtım. Adamcagız n ~ rak'm faaliyetinin kom§u Akde. ..~ .1 g~ mege t,~us et .... ;lerı kanlmıttır. sünden malzeme getirilecektir 
~ rolü oyııamağa kalkıtıJllŞtı Y8:!.. ,. · niz ve ialam memleketlerine inhi. z. __ Jilmektedir. Diğer cihetten sel sulannm bu malzemeler gümrüksüz ola. 

l~oh::,~ba::: y:::~n~u~:,, ;:zk:: sar "eylediğini ve biri Sadlbid Birçok kim1eler, denizde yü. birdenbire kabarması yüzünden rak memlekete aokulacakhr. 
}»olnı•'mUı sebebi bu idi. paktı diğeri de tbniseuut htlk11 • zenler olup olınaclıinu görmek takriben 30 kitinin boğulduğu Mozayıklar bozulmı,arak tele jl 

Tam manaıliyle bir kaçırma hldisesi idi bu. Kendi kendimi meti ve Yemen ile ittifak paktı Q1 için mütemadiyen ufb bakmak Caıtercounty•den bilclirilmek • de ve çok itinalı olarak eai1ap· 
~ mak üzere iki vesilta.ya dayan • tadırlar. teclir lattmlacaktır. JOl'dum ... 
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lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

j 

Kıtası Cinsi .Mile darı Tahmin bedeli İlk teminatı 

Kilo Lira Lira Ku. 
Sarıkamış Sadeyağ 35,000 31,500 2362 50 
Kars .. 30,000 25,500 1912 50 
Sarıkamış Sığır eti 155,000 26,350 1976 25 
Kars ,, 140,000 22,400 1680 
Sarıkamış Çam odunu 3,500,000 31,500 2362 50 
Kars ,, 3,000,000 39,000 2925 

Yukarıda yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmesi 13-7-939 
Perşembe günü saat 11 de Sadeyağı, saat 9 da sığır eti, saat 10 
da Çam, odunu Sarıkamışta Mmtaka Lv. Satınalma komisyonun. 
da yapılacaktır. Şartnamesi ve evsafı dokuzuncu Kolordunun gar. 
nızonunda ve her gün görülebilir. Isteklilerin kanuni vesikalari. 
le beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel ko. 
misyona vermeleri. (35) (4659) 

* * • 
Vanda inşa ettirilecek yüz yataklı hastane binası Diyarba. 

kır Levazım amirliği satmalma komisyonunca kaplı zarfla eksilt. 
meye konulm~tur. Yapılacak inşaatın birinci keşif bedeli tuta
rı 253,427 lira 44 kuruş olup muvakkat teminatı 13,887 lira 10 ku. 
ruştur. İhalesi 20-7-939 perşembe günü saat 11 de Diyarbakır 
~vazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Bu inşa. 
ata ait plan, hulasai keşif, fenni ve hususi şartname Diyarbakır 
Levazım amirliği satınalma komisyonunda, Vanda hudut komu. 
tanlığında, An.karada M. M. V. İnşaat şubesinde görülebilir. !s. 
tekliler 12 lira 67 kuruş bedel mukabilinde Ankarada M. M. V. 
inşaat şubesinden ve Diyarbakırda Kor İnşaat ııubesinden alabL 
lirler. İsteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar temi. 
natlarile teklif mektuplarını ve kanunen icabeden bütün vesaiki 
Diyarbakırda Levazrm amirliği Satmalma komisyonuna verme
leri. (62) (4662) 

• • • 
Kimyevi muayene ile 4000 kilo zeytinyağı pazarlıkla satm 

alınacaktır. Muhammen bedeli 2160 lira ilk teminatı 162 liradır. 
İhalesi 12 Temmuz 939 çarşamba günü saat 11 dedir. İsteklilerin 
Lüleburgazda satrnalma Ko. na gelmeleri. (90) ( 4967) 

• • • 
59500 kilo patates açık eksiltme suretile alınacaktır. İhale. 

si 20-7-939 perşembe günü saat 16 da Çorluda kor satınalma 
Ko. da yapılacaktır. tık pey parası 312 lira 40 kur~tur. Evsaf ve 
şartnamesini görmek isteyenler her gün Çorluda Kor satınalma 
Ko. na müracaatla görebilirler. isteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün ve saatte Çorluda 
Ko. na müracaatları. 

*** 
21200 kilo kuru soğan açık eksiltme suretile alınacaktır. 

ihalesi 20-7-939 perşembe günü saat 16,30 da Çorluda !Kor. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. Ilk pey parası 103 lira 35 kuruş. 
tur: Evsaf ve şartnamesini görmek isteyenler her gUn Çorluda 
Kor satınalma Ko. na müracaatla görebilir!~., !steklil~ kanJinun 
2 ve 3 cü maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün ve saatte 
Ko. na müracaatarı. (89) (4968) 

*** 
Cinsi Miktan M. Fiatı llk teminatı Tarihi günü saati 

kilo Ku. san. Lira Ku. 
Yulaf ve arpa 783000 3 75 2202 19 25.7.939 salı 15 
Sade yağ 16800 97 50 1228 50 25.7.939 ,, 16 

Dört yol garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan yulaf (ve 
arpa) ile sade yağı kapalı, zarfla satın alınacaktır. 1ste:dilerin 
ilk teminat makbuzu ve mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale günü ve sa
attinden bir bir saat evveline kadar Dörtyol askeri satınalma Ko. 
na vermeleri şartnameleri görmek isteyenlerin her gün garnizon 
levazım müdürlüğüne müracaat etmeleri. (76) (4853) 

Belediye Sular idaresinden : 
İdaremiz müstahdemini için ceman 139 kat muhtelif cinsten 

elbise 
,, 19 adet palto 

Kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
1 - Bu işe dair olan şartname idaremiz levazım servisinden 

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

2 - Taliplerin şartnameye göre hazırlıyaeakları kapalı tek. 
lif zarflarını ihale günü olan 24-7-939 pazartesi günü saat 15 e 
kadar Taksim Sıraservilerdeki müdüriyete vermeleri lazımdır. Bu 
saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. (4904) 

·Jstanbul 8e•ed~ ves• ll2tf'lar1 

100,000 adet parke taşı 11,000 lira tahmin edilen bedel üze_ 
rın<len şartnamesi mucibince pazarlıkla satın ahnacakıt.r tık te. 
minat miktarı 825 liradır. İhale 10-7-939 pazartesi günü saat 
11 de daimi encümende yapılacaktır. Keşif, proje ve şartnamesi 
Zabıt ve l\luamelat :\Iüdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliple. 
rin 939 yılına ait ticaret odası vesikaları ve teminat makbuz ve. 
ya mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende 
bulunmaları. ( 4667) 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
h1ftalık mecmua Türkiyenin yegane rakip41İz gazetesidir 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz ! 
.. ,, "' . 

IAlllül ; ASIM l 'S Neşri)·at '.\!iiıHirü: R. Alınıd Seveııui 
D:ısıldığı yer: V AKIT '.\l:ıtb:ıuı 

ADDIATICA 
SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZI~ 

Uğrayacaklan Lımanlar Vapurlann isimleri Hareket Günlerı 

BKSPRES HATLARI 

Pire, Brlndisl, Vencclik, RODI 717 
Tricsto EGITTO 1417 

RODI 2117 
Galata rıhtımından her EGITTO 28/7 
cuma tam saat 10 da RODI 418 

CITTA'di BARI 117 
Pire, Napoli, ~larsilya, ı\DR1A 1517 

Ccnon CITT A' di BARI 2917 

htanbul - P!RE saat 2-1 

saat 10 da Galata 
Rıhtımından 

Pire, Napoli l\farsilya, 
Ceno\'a 

,, Napoli 
,, Marsilya 

CAMP1DOGL!O 
FENlClA 
• ı~RA~A 

KaTala, ScJAnik, GoJos, J:30SFORO 
Piree, Patra.s, Aysaranda, 

Brind1sf1 Ankonn, 
\'encdik, Trlcste 

ABBAZ1A 

VESTA 

SeIAnik, .M1dilli, İzmir, ALBAi'\O 

Pire, Kalamata, Patras, SPARTlVENTO 
Brindisi, Venedlk, Tricste 

Abbazia 
Burgaz, Fenicia 
Varna, Spartivento 
Köstence V csta 

617 
MERAN O 

l2/7' tSEO 
14/i 
2017 

BOSFORO 

gün 3 
gün 4 

1317 
2717 
1018 

517 

2017 

318 

1317 

2717 

2617 
28/7 
318 

Saat 17 de 

Saat 17 de 

Saat 18 de 

Saat 17 de 

Batum Albano 3016 ı lSEO 
Batoum Spartivcnto 1417 

2817 saat 17 de 

Sulina, Kalas, !brail 

Abbazia 
Fenicia 
Vesta 

MERAN O 
BOSFORO 

617 
1217 
2017 
2617 
318 

Sa:ıt 17 de 

Tadilit veya teahhürattan Kumpanya hiçbir suretle mes'ul tutulamaz 
Fazla malümat almak için Galat.ada Mumhane Şarap İskelesi 15-17,141 
"ADRİATİCA" Umumi Acentalığma (Tel. 44877.8-9) , .e Bcyoğlunda 

Galatasaray clvannda l."olca Dairesine (Tel. 44686) müracaat olunur 

Devlet Demirvoiları ve Limanları 
rt''"t""n l lmum ;,rı,,,-o~i ·ııa .. "'arı 
''/'"' 1tıu ~•11w111 ıwuı "'"' • Ilı • 

Devlet Demiryolları iŞletme Umum 
Müdürlüğünden: 

1- Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek 
üzere müsabaka ile hareket memur nam7.edi alınacaktır. 

A - Türk olmak, 
B - Müsabakaya iştirak edebilmek için orta. tahsili bitirmiş 

olmak, 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan "dahil,, yukarı olmamak. 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak, 
E - idaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muaye

nelerinde faal serviste çalışmağa mani bir arıza ve hastalığı ol. 
mamak, 

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

3 - Askerliğini. bitirmiş lise mezunları imtihansız olarak 
aynı şartlar dahilinde alınacaktır. Bu gibilerin dilekçelerinin 
doğrudan doğruya umumi müdürlüğe göndermeleri lazımdır. 

4 - Müsabaka imtihanı 15 temmuz 939 cumartesi günü sa.' 
at 14 de Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, MalaL 
ya, Adana, Afyoıı, İzmir ve Erzurum işletme merkezlerinde yapı. 
lacaktır. 

5 - En son müracaat 10 temmuz 939 cuma gününe kadardır. 
6 - Talipler işletmelere ve istasyonlara istida ile müra. 

caat edeceklerdir. 
7 - Kabul şerait ve evsafı hakkında daha fazla malumat al. 

mak isteyenler t~letmc Merkezlerine ve istasyonlara müracaat e. 
debilirler. (2309) (4234) 

* * * 
Muhammen bedeli 1888 lira olan muhtelif cins ve eb'atlarda 

boru anahtarı, elektrik tornavidası, tesviyeci gönyesi, lağımcı 

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

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

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

Belediye Sular idaresinden: 
İdaremiz müstahdemini için ceman 111 çift ayakkabı 

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

sız olarak alınabilir. 
2 - Taliplerin pazarlık gi.lnü olan 12 Temmuz 939 çarşam. 

ba. günU saat 15 de şartname mucibince müdüriyete müracaatları 
lazımdır. (4905)_ 

1 
Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonundan --------87476 Kilo patlıcan 
21869 ,, Bamya 
29158 ,. Kırmızı domates 
7290 ,, Dolmalık biber 
9900 demet maydanos . ...4 

Yukarda cins ve miktarı yazılı beş kalem sebze 18/Te~,:; 
939 salı günü saat 16 da Tophanede İst. Lv. Amirliği SatlllY 
Ko. da kapalı zarfla alınacaktır. rJI 

Hepsinin tahmin bedeli 8160 lira 82 kuruştur. Anadolu •-' 
tinin ilk teminatı 209 lira 87 kuruş, Rumeli cihetinin ilk t~ 
402 lira 19 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülebilir. !stek~ 
kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saa 
bir saat evvel Ko. na vermeleri. (45) (4801) 

* * * 
Bir adet elektrikle müteharrik pedolu hava kompresöril 1'1 

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 11-7-939 salı günü saat _ .. ti 
da Tophanede İstanbul Levazım amirliği satmalma Komi~ 
da yapılacaktır. Evsafı komisyondadır. Görülebilir. İstek 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri· 

(47) (4852) 

* * * 
1581 çift eski kundura satılacaktır. Pazarlıkla arttırın~ 

Temmuz 939 salı günü saat 15,15 de Tophanede Levazım ;il 
liği satınalma Ko. da yapılacaktır. Fotinler deniz kumand rJ'I 
nın Hasköydeki ambarında görülebilir. Ve istekliler işbu ~ .... 
leri gördüklerine dair vesika alıp komisyona göstermeleri lP""~ 
dır. Tahmin bedeli 253 lira kati teminatı 38 liradır. !steklUstf 
belli saatte Tophanede amirlik satınalma Ko. na gelmeleri. (4 

*** 
Harp Akademisi için 171 bin kilo odun alınacaktır. AçılC 

siltmesi 24 temmuz 939 pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
mirlik satınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1539 li:'.-. 
teminatı 115 lira 42 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülür. JP"", 
lilerin kanuni ·vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelınel 

(57) (4965) 

*** ""-33 kalem elektrik malzemesi alınacaktır. Pazarlıkla e 
mesi 10 Temmuz 939 pazartesı günü saat 15,30 da Tophanede 
mirlik satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 351 
ra 14 kuruş kati teminatı 53 lira 57 kuruştur. Keşfi Ko. da 
lür. İsteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. (56) (4966)) 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye benzin ihtiyacı için alınacak olan "270,00oı• 

ra kıymeti muhammeneli •·1000 - 1200,. ton benz.in kapalı 
usulile 45 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 18-8-939 cuma günü saat 1l de belediye e 
meninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı "22,250,, liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün eocümen 

lemine müracaat etmeleri ve islekliİedn de · klif mektupl 
18-8-939 cuma günü saat ona kadar encümene vermeleri 
olunur. (2635) (4680) 

Nafıa Vekaletinden: 
12-7-939 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafıa \',J, 

kaleti binası içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan ~.dl 
zeme eksiltme komisyonunda 3231,30 lira muhammen ~ 
muhtelif demir ve saç malzemesınin açık eksiltme usulile Y 
den eksiltmesi yapılacaktır. .,ptJ 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak mal 
müdürlüğünden ahnabiJr. 

Muvakkat teminat: 242 lira 35 kuruştur. • 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı ;,ı 

saik ile birlikte aynı gün saat 15 de mezkur komisyonda b 
bulunması lazımdır. (2589) (4606) 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
~~16ll ·~ 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Ay~ varislerine ıl 
yolile tebliğ: ,J 

Bayan Ayşe Ayayokuşu Kemalpaşa mahallesi Boyacı S?,1' 
eski 2 No. lı arsa ve üzerind~ inşa ~ilm_iş ve edilece~ .bile~) 
kagir binaların tamamı (Yenı sokak ısmı Defter emını No. ~ 
birinci derecede ipotek göstererek 6. 2. 935 tarihinde 20744 h~ 
numarasile sandığımızdan aldığı (600) lira borcu 16. 9. 938 tJ· 
rhine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile bt· 
raber borç (147) lira (47) kuruşa varmıştır. Bu sebeple 320~. 11~ 
maralı kanun ~ucibince hakkında icra takibi başlanma~ u~ 
tanzim olunan ıhbarname borçlunun mukavelenamede goste 
ği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bayan Ayşenin yukl' 
rıda yazılı adreste öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılaınamı~u; 
Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebliğatm ı1 
suretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bayan Ayşe mirasçılat' 
işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığıın: 
müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kab 
şayan bir itirazları var ise bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipO" 
teği kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi usul dairesinde dtlr" 
durmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezkur kanuna göre Sandık~ 
satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hareke 
edilmek ve herbirine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaiOI 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. ( 4981) 

Vazifeye davet 
lstanbul Vakıfıar Başmüdürlüğünden : 

Yıllardanbcri tevliyet vazifesine alaka göstermeyen ve ad
resi idaremizce bilinmeyen (İmam Elhaç Hafız Mustafa Ef. ~ 
ElhaG Mehmet Vakfının mütevellisi Fatma Raide'nin) ida~ 
ı.c müracaatla vakfına ait muameleyi takip ve hayır şartlaP"'"" 

etmesi için ilanen vaki tebliğata icabet etmediğinden kendisi" 
ilfın tarihindt•n itibaren J5 gün daha mehil vcriimiştir. Bu mil 
det zarfında da gelmediği takdirde hakkında kanunt mua.ırıel 
yapılacağı ihtar ve tebliğ olunur. ( 4971) 
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