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!uk Kralı, dün akşam Varşovaya 

gelmiştir. Kral, burada iki üç gün 

kaldıktan sonra Gdynia"ya gide 

cc:ktir. 
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~'Yurtta sulh, dünyada sulh!,, 

Hariciye Vekili dün mecliste 
harici siyasetimizi anlattı 

VAK/Tın hususi haberleri: 

...... aarit Vekili 
ile nıülBkat 

·'Neşriyat kongresi kararlarının 
kaı1un haline konması biı~ 

M cc1isüı soıı cc'l.scsi nelen bir göriinüş .•• 

·sulh cephesine sulhü komisyonca tesbit olunacaktır,, 
·takviye etmek için ilti- Ha tayda t~m 
hak etmiş bulunuyoruz teşkilatlı bir 

''Madenleri ve zengin kız, bir erkek 
top lurı bulunmıyan lisesi açıyoruz 
rnavutluğun işga~i Vekil bu sabah geliyor Maarifl'ckiı::.:=·ı:1~::ı 

iizerine bitaraflık poli
tikamızı terkettik,, 

Mareşal Eski vali Muhittin 
Dün sabah izmir- U sf Ündağ ve arka-

den ayrıldı . • 
l\A.Ankara, ~ (A.A.)-8üyük[ ... ·-··-····--···-····00····-----.. ···•••••••••
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00
••••••• İzmir, g (A.A.) -Genel Kur- daşları beraat ettı 

•vtıllet !\1 l' · . b .. k.. may Baskanı !\1areşal Çakmak, 
l • ec ısının ugun u top. • · ~ntı d V G d b ı bu sabah saat 8 de Alsancak is -
kili Şs~~k a söz alan Hariciye e- af en ar gece e rı tasyonundan hususi bir otokarla 
) l ~ ri.i Saracoğlu, beynelmi • 
... ~ tntlnasehat ve memleketimi. Aydın istikametine hareket et -
"-it) d A 1 t FD k et /A..d 1 o miştir. Orgeneral Altay, Orge -
r , .. ış politikası hakkında Par- O .a an : lr ~ neral Çalışlar, Korgeneral Muğ-
~ ·1ustakil Grup reis vekili Ali laiı, Genel Kurmay mensupları. 
e\l:71 T a~han tarafından v~ki ı Mareşalin beraberinde hareket 
tir: e aşagıdaki cevabı vermış- '· etmişlerdir. 

A k • ... Mareşal Çakmak, istasyonda 
r adaşlar. vali, müstahkem komut.anı, belc-

i Y tırtta sulh, cihanda sulh: diye reisi, vilayet, komutanlık, 
ere bizim harici politikamız, belediye, parti ve diğer teşekkül. 
ul sulh taraftarı idik, bugün Ier erkanı, matbuat mümessilleri 
~ h taraftarıyız, yarın da sulh ve birçok zevat tarafından ihti -
rı,~üftarı olacağız. (Bravo sesle- ramla uğurlanmışlardır. Başında 

bandosu olduğu halde bir askeri 
Sulh Ih kıta ve bir polis müfrezesi scliim 

. . · taraftarıyız, çünkü su ıcınd T k resmini ifa ctmiı:ıtir. 
1 
• e y-:ışıyan bir ür iyenin ·~ 
J~r satn-:Ia neler yapmağa ka- Orduevinden istasyona kadar 
• 1'" olduğunu son yirmi senelik bütün caddeler ve istasyon civa-
ı~~işaf ve terakkimiz vazihan rını dolduran büyük bir halk ka-
R0stcrıni§tİr. (Alkışlar. brav<. labalığı sayın Mareşalı hararetle 
sesleri) (Devamı 11 incide) alkışlamış ve heyecanlı tezahü -

Ticaret Vekilinin 
izahatı 

''Ticaret mua~e· 
delerimize yeni 

esaslar vermek 

istiyoruz .. ,, 
(Yazısı 9 uncuda) 

Dün başlıyan ve birçok hakiki vakalan anlatan bu tefrikayı 
muhakkak okuyunuz. 

(Yazısı 6 rncı sayfada) 

ratta bulunmuştur. 

İzmir, 8 (Hususi) - Sabah -
leyin buradan ayrılan Mareşal 
SClçuk, Kuşadası, Söke birlikle -
rini teftişten sonra Aydın, Muğ· 
la istikametine gidecektir. 

Moskovaya bir Bulgar 
heyeti gidecek 

Sofya, 8 (A.A.) - Bulgaı 
mebuslar'""..:ıan mürel-1<,.p biı 
heyet, parlamentonun ikinci rei
si Markofun riyasetinde Sovyet 
iktısadi mahfilleriyle temas et
mek üzere temmuz sonunda 
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lllııhittin Vstiindağ ı•c Fl:rc m Sn•cncaıı 7mrarı diııliyor1ar 
(Yazısı 3 iincii sayfamızda) 

Havayolları Umum Müdürlük 
binası dün açıldı 

Adana ve İzmir mebuslan tayyare
lerle i~tihap mıntakalanna gittiler 

Diiıı resmi 7:ii.§<ulı yapıl an Haı•ayo11arı bfnttM 

()'a:ısı 3 ıinrii<lc) 
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ı şaret1 er 1 Havuzlar tamir lond 
=ransa ihtilali Hususi mektepler Mühim bir döviz Amerikadan neden edilecek 
emn1ci8s~n~:~~::i;he~~~tin.;e~ hakkında kararlar k az mal geliyor? Azapkapıdan Kasıııı 
:~::.:i:nveb~:t:ı:~·~ıtr~iil:: Sözlü imtihana kalan kaça çılığı mey- Yarın Ticaret Müdürlü- paşaya kadar 
rupanm siluetini değiıtirecek talebeler Vekalete d k ld ğünde bir toplantı rıhtım J8pll3C8k 
bir mahiyet, bir azamet sahibi bildirilecek 1 k 

olmuştur. Resmi lise ve orta okul imtihan ana ç l ar l l Amerik::~:ic:::ünasebetle- ııa~~l f~~~k~e~=~~!ı~::~ ~ 
l 789 ihtilalini 150 sene son- :1 

k b. talimatnamesini tatbik elden husu· Suç'ıular Beşı·ncı· cezaya verı.ldı· rimiz. aramızda yeni yapılan bir evvel ıslah edilmesi ve her ııe11 ra artı ır tarih ve sosyoloji • kt 1 . t'h t ı· t a ı 
J • • sı me ep er, ım ı an a ıma n • anlaşma mevcut olmasına rağmen gemi tamiratını ve hatta in~· 

mevzuu o arak tetkik ebnek ı- . "b' .. 1.. . t'h k h d 'b'd' A 'k 1 t'ril' 
ca.p eder. Onun hakkında ne n•esı mucı ınce soz. u ım ı ana a-· Gümrük muhafaza teşkilatı Türk parası olarak ödenmekte • eme_n urmuş gı l ır. men ·a r tını yapabilecek bir hale ge ı . 
b • h Ik d . lacak çcx:uklannın ılk yaptığı top- mühim bir döviz kaçakçılıg·ı mey dir hır bıze mal göndermemeğe başla·,mesi için alakadarlara emir ver 
eşerı ayran .1 

' ne e ınsan lantılarda talı'matname esasına · 1 -ı H tt" t b'I d · t ' V k'l Al Çeti k a bll 
fi d b d k t H "d' d Bu sureUe de memleketimiz de mış arJır. a es 0 omo ı • ra yo mı§ ır. e ı ı n ay zaa arın an ıri olan kinle hü- .. h k t d'l edig· i ana çı armış ır. a ıse şu ur: 

k .. l'd" gore uygun are e e ı m Şehrimizdeki büyük bir ibra - hiç mal girmediği halde gümrük ı g.ibi h_er sene Türkiyeye. gönder- işle bir.za. t. meşgul ol~ktadır. ·"' 
um vermeme 1 ır. .. "1 .. .. d ki b ı 11 b ı k ı Şeb zd b 1 d - al ... F • • • ,. . • goru muştur. cat mUessescsi sahibi Bulgaris- ı?arası başka ellere geçmekte ve en aş ıca ma arı 1 e sev et- rımı e u un ugu sır 

ransadaki ıhtilil ikı unsurun Bu okullar öğretmen toplantıla- t d ld - l k d . buradan da Bulgaristana ka,..ırıl. memektedirl_er .. Buna sebep bunla_- 1 da. da. bu hu.susta di.rek_ti.fler ~ 
nüfuzu altında doğmuş, inki"af rında toplantının cereyanına ait 1 ~-n dand~w· ıgbı. vle sten ekr~~e~e ~ b d ıı k l k ı V kil t b 2 iP" t · "h "h I,. I gon er ıgı ın erce on omur maktadır. Mezkur ihracat taciri rın e e erını ço geç 0 ara a mıştır. e e u ış ıçın 
e mış, ve nı ayet tan e ma ? : zabıt motomaditleri, sözlü imtiha· bedellerini burada bulunan Bul de Mısırdan aldığı dövizleri ikin- m;alrıdır. Çünkü yapılan anlaşma yon lira ayırmıştır. 
mu~tu;. Bu unsurlardan bı~, 1 na girecek veya doğrudan doğru-

1 
gar çirketi mümessillerine Türk ci bir defa daha başka memleket mübadele esaslarına göre yapıl· Bu para havuzların ıslahın• ff 

Y~nı za.wnan ~vruJ?Umda ha. ya geçecek talebeleri tesbit et- parası olarak tediye etmekte ve ·er için kullanmaktadır. mıştır. Halbuki bu mevsim Türki- Azapkapı tarafındaki boş sah•· 
kım olan, yanı yem zaman dev. mekle iktifa ettikleri, hatta bazı sonra da Mısırda alınan dövizleri Bir rnüddettenheri bu hususta ye için ihracat mevsimi değildir. ya bir inşaat kızağı yapılm_.-
let ve sosy~t~ telakkisine t~ta. defalarda talimatname hükümleri- istediği gibi kulianmaktadır. Ya- J izlice tahkikat yapan muhafa- harcanacaktır. Azapkapıdan ıc•· 
~uk ed~n fikir cer~y~nlan, diğe. ne riayet etmedikleri anlaşılmış· ni bu suretle Bulgaristandan çı- za teşkilatı nihayet dün suçlula- işte bu yüzden memleketimize sımpaşaya kadar olan rıhtunl" 
rı de bızzat bu fıknn yaşama tır. kan kömürlerin bedelleri yalnız rı yakalamış ve tahkikat dosya • ı.on zamanlarda hemen yalnız Al-1 baştan başa yenilenecek, havul' 
imkanını elde ettiği Fransız sos- Vekalet bütün hususi okullara bir kere :-.ıısırda döviz olarak a· sile birlikte beşinci ceza mahke- man malları gel~eğe baılamıştı~. !arın içindeki bazı taşlar deği,U• 
yclesidir. > aptığı bir tamimde; sözlü imti- lmacakken bir de şehrimizde mcsine sevketmiştir. AJma.nyaY_a olan ıhracatırruza rag- rilccek ve aynca havuzların et. 

Yeni zamanın "tabiate ve in- hana girmelerine karar verilen ta- men ıthal~tımızın çok fazl~ olaca- rafında. dekovil hattı yapıl~ 
sana" doğru sözüyle hülasa edi. lebenin adlannı, okul numaraları, R •• l l • ğı ve netıcede Almanya ıle olan buralara seyyar ve büyük vinçlef 
leb~lccek olan müSbet ilimcilik s~nıflan, han~i dersle~in. sö~lü im- uşvet a an po ıs- t:cari münasebetlerimizin aleyhi· konacaktır. 
ve msana kıymet verme telak. tıhanlanna gıreceklerı hır hste ha- mize döneceği tahmin edilmekte- Yeniden inşa edilecek kı~ 
kisi yeni zaman Avrupasınır. lindc tesbit edilecek ve toplantı 1 cHr. da Şirketi Hayriye ve Akay"'· 
fikir patulaaı olmuttur. neticeleriyle birlikte eklenerek lerı•n m uhakem es ı• Bu vaziyetler üzerinde görüşü!- purlan büyüklüğünde vapurlJS' 

Feöd&liteye ve kiliseler haki. toplantıya iştirak eden öğretmen- rnek ve tedbirler alınmak üzere inşa edilecektir. 
miyetine kartı fikrin tek istinat lerc alınan tedbirlerden sonra Ve· yoırın mıntaka ticaret müdürlü- Bu işler için evvelce ha.zırJaJ' 
noktasıinki.redileniıuanmkıy- kalete gönderilecektir. Bir fırıncı, polislere verdiğimiz ğünde bir toplantı yapılacak ve mışbirprojemevcutoıduğundti' 
meli idrik ve tekli mantığın netice Vekalete bildirilecektir. yakında derhal çalışmalara bat 

hududu içinde ölüm döfeği. Ç t 1 k parayı defterde "kasaplara,, ıanacaktır. 
ne dütmüt olan tabiatin tetkiki- amaşır op ar en s t' t hk'k t -~--
ne imkan bUlmaktı. Bir kadın taraçadan diye gösteriyorduk, dedi a ıe a 1 a 1 Köprü altında 

Yenizaman sosyetesi bu fi- du"'•u""p o"'ldu·· 
kirleri anlıyacak bir hüviyette ~ Galata merkezi mürettebatın - mı rüşvet verdiklerini söylemiş- M Jd · b • 16 ya§ında bir genç 
idi. Devletini bu kalıba göre hal- BoyacıköyUnde Feyyaz soka- dan komiser muavini Talat. Ni • lcrsc de bir kısmı inkar ctmig- Ü j e:umu:nl :r boğuldu 
ketti. Fakat her yerde adı yeni ğmda oturan 40 yaşında Lazarya yazi ile polis Zeki, '.Kani, Kahra - lcr, haberleri olmadığını söyle - k "h Dün cabah saat s raddelerinde 
zaman devleti olan müesseseler Ligofena adında " bir kadın, dün ma~ v~ Vahit Galata ve civarı~- mişlerdir. no tayı ta VZI köprü altında zavallı bir gemi'1-
hcr yerde aynı form içinde in. sabah evinin taraçasında çamaşır da~ı bır kısnn esnafı haftalıga Şahitlerden sütçü Koço, dük - nin feci bir şekilde ölmeıiyle ncti-
'işaf a mazhar olmadı. Soaye. toplarken müvazcncaini kaybeh ~a.gla.yakralk paral almak Bluçun - k!incı Vasil, TaQa§ v,,e ~11~P81 ediy-or . !J celcncn bir vaka olmuıtur: 

l b 1 • 'ktı di h . uan ya a anmıcı ar sorgu an so- her hafta birer, ikiı:u>r lira tOJllı- ş·1 ı· ba~ l G" • -1• 
le er Ünye enne, ı sa üvı- miş, 10 metre yükseklikten bah- ··-.ı t k"f l:i ' k 

1
. b' :1- ı e ımamna g ı ozu~en eo 

ıJ • .ı.6 b• kil aldd d" .. .. nWJMa ev ı o unara as ıye ı- yarak memurlara ~·ercüb<Fini ~- Dünku" arkadacılarımızdan birl· k" • c enne i; re ırer fC ar. çeye uşmuştur. . . . ~J v kenli motoru haliçten dıprı Ç' 

7 . "k . U . . .. I h .. 1~-- V" d" h d h 1 ka.d rıncı 001.3. mahkemesınde muha • lcrniş, bir fırıncı da: si, Satiye binasının alım satımın mak kin köprü altından get'nıe~ 
ıpı mısa ennı şoy ece uaaaa ucu u ur e aı o an ın k lt al 1 rd :ır :ır 

k "mk"' dür h .. 1 ü d' b 1 d. eme a ına mmı§ a ı. - Polislere verdiğimiz parayı, da alınan 12,500 liralık komisyo- istemiş, fakat bu sırada nasıl-' 
<' me mu un : emen ° m ş. cese ı e e ı~e Bu memurların dün sabah da d~fterde ıokasa?l~ra,. diye göste- 'ı nun 6 bin lirasını aldığı iddia e - büyük direğin indirilmesi unutul' 

1 - Milli vahdet devletleri doktoru tarafından muayene edıl- muhakemelerine devam edilmi•, rtyorduk, demıştır. dı'len Refı'ı' Cela·ı Bayann, hakkı 
da · k d"kt d f d"l · · v muştur. Motorun ise bu vaziyette 

' Hcu getırme , 1 en sonra e ne ı mt§tır. haraç veren esna! şahit olarak Muhakeme digw er şahitler için sükut olarak reassürans ikinci tabiatiyle köprU gözünden geçme-
li - Ferdin hakimiyetini ka. dinlenilmiştir. Şahitlerin bir kıs.. başka bir güne talik edilmiştir. müdürü Malik Kevkebe 4 bin lira sine imkan yoktur. lşte bu ıekil' 

)rtsı7. ve tarlıız tesis etmek, Kutlulama verdiğini, Malik Kevkebin de bu- de gemicilerin garip bir dalgınhi' 
ili - Kütlenin saadetini le- Haber arkadaşımızın muharrir Yabancı ve azhk 1 iskele kınlınca ~u avu~~.tı.Ekrem 1lham~~e tes - neticesinde motor ıüratle köprii 

min etmek. ]erinden Bay Reşat Enis ile eşi l lım etttgını yazarak Refu Baya· gözüne gelmiş ve tam geçeceği sı· 
Yeni zaman Avrupasmda bu Bayan Ayşe, kurdukları yeni yu- okullarında yazı Dört amele yere düşerek rın da: . -· . rada büyük !direk gürültü ile köp· 

üç lİpe ehemmiyet verdiven, üç \·ayı dün akşam Basın Kurumu- yaralandı - Para 4 bın degıl, 400 lıradır. rü gözüne çarparak parçalanmış· 
tipi de faaliyete sevkeden hayat nun merkezinde bir aile toplantı- de sle " Dün Kotramı tamir içın Malik Kevke. tır. 
şariı mevcuttu. siyle kutlulamışlardır. Bu zevkli r rı sbah saat 8,30 da Nişan- be göndermiştim,, Dediğini ila - Böylelikle direğin kınlan büyüle 

Yeni zamanın realitelerinden vazifeye gazetemiz de iştirak eder. M "f d t taşında Güzelbahçe sokağınd:ı ı ve ediyordu. bir kısmı birdenbire motöriln ;iıe-
biri "millet" vücuda getinnelt.'ti. -o- U re a programın- tüccar lbrahimin inşaatında çalı- Bu yazı üzerine kendisini gÖ-1 rine diltmüş ve ayakta durmaktt 
Millet realitesi milletin vahdeti, Hırdavatçı dükkanında dan gösterilen ayrı şan ameleler, iskelenin kırılması rerck malumat isteyen bir arka - olan tayfadan 16 yaşlarında Ri· 
bir bayrak altında toplanması I d I k üzerine sokağa düşmüşlerdir. daşımıza müddeiumumi Hikmet 

l"Ja" ç mı t yo du? Saa" er e yapı aca zeli Karabaş oğlu Hurşide çarpa· 
ile taha'-'-uk eder. Yeni zaman: sa ı r · ' Onat, demiştir ki: 

Ka Bunlardan Kiğili Hasan muhte- rak batından ağır surette yarala' 
Avrupada milli vahdeti gürül- Balıkpazarında Sabuncu ha _ Resmi ilkokul müfredat progr~ . · w - Yazıyı okuyunca hayret i -

l!f yerlerınden agır surette yara· . d k ld Bö 1 b' d mııtır. 
tüsüz, patırtısız, yahut bir iç ha- nmda hırdavatçılık yapan Rım I mır:IJa yazı dersleri Türkçe gru· lanmış. İnebolulu Sıtkının beli, çhınbee. ~ ım.kl Y He ır. şehy eilzn Vaka bu kadarla da bitmernit• 
reket halinde tekevvün et. adında birisinin dükkanında a • pundan ayrı olarak tedris edil- C f . · 1. . ı a rımız yo ur. em ış en 1 ıı a er ısım ı amclenın de kolu kr izl' tahk'k t afh d ld başından büyük bir yara a a 
miş bir vakıa halinde kaydettiği rama yapılmış, eczaneden başka mektedir. Bazı yabancı ve azlık rılmııtır. g ı ı a s asın a o u - Hurıit kenıdini gaybctmiı ve di· 
...1bı' bazı mınL-'--'ar i..ı'n de bu- ye. rde satılması yasak eczayı tıb- ok. ullan yaz der .. si yapmamakta, ğu için bu gibi neşriyat birer 
a· UllUU -ll' T ı H d b" k rekle beraber denize yuvarlanınıt· 
nu bu··yu'"k harplenn" mu··ca...ı-ıe. bıye bulunmuştur. bır kısmı da Turkçe grupu ders ercan ı asan a ırço ye- tahmini şayiadan ibaret ve haki-

, ue · d t h!'k l' l tır. Etraftan yetişenler bUtün ara· 
ler'ın mevzuu olarak te'-'-'-! et. Rıza gizli ec7.acıhk yapmak su saatleri içerisine sığdırarak tedris rın en e ı e 1 surette yara an- kate asla uygunluk göstermez -

uuuu 1 malarına rağmen zavallıyı bula' 
mi ·tir. Bu nevi sosyetelere göre çundan birinci sulh ceza malı - etmektedir, Vekalet bu durumu ınıştır. ler . ., .. .. mamıılardır. 
m ·1u·

1 
vahdet tem"ın" yen"ı devle- kemesine verilmiştir. Rıza mu - dikkate alarak önümüzdeki ders Ameleler hemen çağırılan sı:1hi Refıı Bayann Üskudar sorgu 

ı Devam eden aramalar netice· 
f 'f · im t M l" hakemesinde ilaç satmadığını yılı baıından itibaren yazı dersle-' imdat otomobili ile Beyoğlu has- hakimi tarafından alınan ifadesi 

Mın kvazı esı· 1 ,?H"'uk!. urd. ,, esedlıa söyliyerck: rinin de Türkçe grupundan ayrı tahanesin_e ya.tırılmıştır. İnebolu· ı üzerine Atı. f Ödill, Meteos. , Malik sinde saat ona doğru zavallı çocu-
a yave ın u um ar a 1 K k dil b h d ğun cesedi köprü dubaları altın· 

k 't b ela il . "rd"' ~ .. b - Bu ilaçlar dris adında bir olarak, müfredat progranunın gös lu Sıtkı ıle ~ığılı Hasanın hayatı ev ep n sa a ycnı en sor - , . 
ı a ın en su ugu gaye u- k'l kl rd' F k t dan çıkarılmııtır. Müddeıumumı· 

d M·ıı· hd ti' .. da ti' arkadnşımındır. Biraz sonra al - terdiği miktarda tedris edilmesine telılikJjedir. guya çe ı ece e ı. a a mev-
ur ı ı va e vucu ge r- kufi te k"flı ed ti ·ı lik ve zabıta direği indirmeği u· · . . l mak tize.re bıraktı. Fakat gelme- karar verilmiştir. Vaziyet okulla- Müddeiumumilik vakaya el ko· .-.ar . . v 1 an en ge. rı .. em .. e-

mektır Makyavelin talya vah a· d . d - rte nutarak vakaya sebebiyet veren 
.• : . . .. .. ~ .. • : ı, emışt.ir. Muhakeme tetkik ra bir tamimle bildirilecektir. yarak tahkikata ba§lamııtır. ıgı ıçın sorgu paz.a 81 gunune 

detı ıçın ılen surdug.ı.ı fikır yenı için kalmıştır bırakılmıştır. motör kaptan ve tayfaları hakkın· 
zaman devletlerinden bir kısmı · 1-1 ~M tla tahkikata başlmıştır. 
icin ideal olmustur. s· b k l 2 k 'A Fethi Okyar 
• Orta znmanda ve yeni za. ır sa 1 a 1 ar adaşını Lisan öğretmeni 
ırı::m:b 1t:'-1yanm hayat 1artı bu- yaraladı 1 T!A~v·ı M"' /ngiltereden geldi yetiştirmek üzere 
m.• ":lr:.m kılnıııtı~: Evvelki akşam sabıkalılardan ~ ' Londraı:la Saint Andre:a:s tini- Orta tedrisat mUesseaelerinC 

Y cm. ~8?da oy le Avrupa. Galatalı Arap Kadri iki eski arka· versitesi tarafından kendisine me· li!an öğretmeni yetiıtirmelc mak· 
nm derı? ınkı~af sahalan me~- daşıru ağır surette yaralamıştır. rasimle ''Hukuk Doktorluğu., un- saıdiyle geçen ders yılında Univer" 
c~ttur kı m~ıele sade~~ ';>eıe~ı: Arap Kadri Fatih Taşçılar cad· yanı tevcih edilen Adliye Veki· sitede açılan kurslara bu yıl d• 
dır. Sadece maanm humyetinı dcsinden geçerken, eski bir mese- limiz Fethi Okyar, dün sabahki 60 talebe alınmaaına karar veril-
k k h.. · t' uh f Devlet meteoroloji umum mü-

oruma , umye ı m a aza leden dolayı dargın bulunduğu ekspresle ıehrimize gelmittir. mittir. Bu talebenin seçme imti• 
e~mck esasına dayanır. arkadaıı Hamdi ile Hüseyine rast dürlüğünden verilen malUmata Sayın Vekil, btanbulda Vali ve hanlan 25 ve 26 Eylulde tlniver 

Holland:ıda veni zaman dev- IamıJ ve hemen Üzerlerine atıla- göre, hararet Malatya, Balıkesir- Belediye Reisi LQtfi Kırdar, ts- aitede ~apılacaktır. 
1, •i ferdiyetçi, liberal, burjuva rak kavgaya başlamıştır. de 28, İzmir ve Edirnede 29, An- tanbul milddeiumumiai Hikmet Bu imtihana girebilmek içirı 
r.İ2 m'"'l:ı istinat zaruretini his. Fakat kavgayı kendisinin çıkar- talyede 32, Siirt ve Diyar bakırda Onat ve dostlan tarafından kar9ı·ı yerli, yabancı bir kolej, veya Hs~· 
s~· ""~ş°ir.". • • m:mna rağmen iki kiŞ: ile bıışa çr 34 derece idi. Hava !dün Trakya, lanmış, doğruca Büyükadadaki I den mezun olmak ve ol~untuk i~· 

Cun :tı, vem zamımm tıcaret kaa.ıyacağmı anlayınca işi bıçağa ' , . . evine gitmiştir. 1 ti hanı vermek şarttır. 
ı ·:"1'\yed:ırlığı hareketini en iyi yüklemiş ve Hamdiyi ağır, Hüsc· Ege, ve Kocaelınde bulutlu ve ~ı- I Adliye Vekilimiz dün Büyüka- İmtihanda muvaffak oll•p ~ıı 
f .. "'lJ:t eden, zamanına göre yini de hafif surette yaralayarak ğer yerlerde çok bulutlu geçmış· dada istirahat etmittir. Bugün kursa alınacaklar hariçte hi"'" r 
f '::arf ft S'!T!9t fa-tiy"'tİn mihr:ı- 1 kanlar içinde yere sermiştir. tir. Bugün hava Egede bulutlu, adliyeye gelerek faaliyeti tetkik 

1 iıle meşgul olmıyarak tlniveroi•e· 
lt! olan HoDanda İngiltt?reden öıı Yaralılar Cerrah paşa hastaha- diğer bölgelerde mevzii yağışlı ve 1 edecektir. Bu meyanda İatanbul de talebe olarak çalısacakl--rc'l ·r. 
c Jiberallzme vatan olmuıtur. 1 n .. nne kaldırılmıı, Arap Kadri çok bulutlu geçecektir. ' matbuat mümessillerini kabul ede· Talebeye ayda 30 lira ücret veri· 

(Devamı 6 ıncıda) yakalanmıştır. 1 ceği haber almmııtır. lccektir. 
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ır londramn yoÜ3n ayn, zamanda 
Son Haberler" 

Vali muavini ve 
kaymakalar 

arasında tayinler 

Havayollan Umum Müdürlük 
binası dün açıldı 

!GörDp düşOndükçej 
: ................................................. : 
Mesut çocuklar 1 

'"' 

Polis hizmetini görüyor 
Y •zan : ASIM US 

B' 
fea~ . ~hir belediyeıinin vazi. cak çok keıif noktalarda bulu. 
Itınt1c '>'! ~&pıp yapmadığını an- nur. Onun hari.cin~. b~~t yol 
YoU. ıçuı her teyden evvel bazan polis vazifeaım gorur. B_u 
kiz, tına bakılır. Londra gibi ae. itibarla Londranm yollan .. polı• 
"n dokuz milyon nüfusu bir a. bulunmayan yerlerde §Oforlere 
bir toplayan ve başlı başına daimi ıurette ihtarda bulunur: 

teh:l~t demek olan bir büyük - Burada istediğin kadar 
ı,,_k t. ile !ol meaeleıi tabii o. 1i:rat ile gidebilirsin! .• 

~lediv . . h . da 30 ·1~... f la Y'Ui b' " ıcm "'" e emmı- _ Bura mı aen az 
8u 11~ "azife mahiyetini alır. makineye sürat veremezsin! .• 

lorıdr, ~ .Londranm yollan _Burada öndeki arabalan 
Ri.ildiir eledıyesinin yüzünü 1eçebilinin ! .. 
bilir ki ~k derecededir. Denile- _ Burada dikkat et, aaidan 
Yoll.rı .. ~Pada hiç bir ,ehrin bir yol sapıyor. Karıma bir o .. 
i:u kada~~uıde Lf'ndrada oldu. tomobil çıkabilir! •• 
lır, <likkat ile çalı,·Imamıt- fakat bu tarzda ihtarlarda bu. 

8 lunan İf&l'etler öyle yollara key. 
tin y~ Yollan te""h· ve me- fi olarak konmut değildir. Yo
'11ılc lcilnllc, lerniz ve iyi tubnak lon genitliği, itinalan, münaka
YoU,l'Qı fi IÖrünmüyor. Bizzat •anın kesafeti nazan dikkate a. 
ın,,dtıı kazalara, hadiselere !marak yapılmqtır. Bu .~J&r~tler 
YlJ>ıltrı '\'ert"liyecek bir ~kilde k?nmazdan .evvel. yol u.ze~~e 
tu .L llıı ba,Iı batma bir it mev bır çok tetkikler ıcra edilmıtbr · 

u .. '11'. Ancak en ziyade münuip oldu-
\' olu Üz • d bili • ğ'una kanaat getirilen yerler i. 

otob .. I enn e otomo enn, ti . b. 
1 \il erin 1 h k t ıare enmıt r. 
'l'İn' •. , yaya ann rıre e • (.Devamı yarın) 
t~'?~'tlerini ve gelitlerini 
rn,lc •1s1n Yer yer polisler hoy-

!t~tl tl_Yalı otomatik "'"'nfl'ol i. 
~ en Yapmak, şurada, bura-
. Y•)a)a • • • il" "t 1 rı a·· r ıçın çıv ı geçı yer e-

Oatennek. .• Bunlar artık Av-

~ her tarafmda, umumi
'diJ büyük tehirlerde tesadüf 
btt e~ .teYlerdir. lngilizler İle 

r••+••+4+4.A••••+.AAAA,f,46,1 

TUrkiyenin en çok 
satılan mecmuası 

RESiMLi 
HAFTA 

tıhı yenilikleri de kafi ıör. 
ltı~· Bu tirajını, ucuzluğu kadar, 
Yollt 'tler. Doğrudan doğruya baskısnın nefisliğinıe ve en 

rı, inp tarzı ile, toförlere salahiyetli kalemlerden çık. 
t'hhtrlik edecek bir şekle koy. mı§ yazılarının güzelliğine 
~tqlllr. Otomobili arkada olan borçludur. Her lUta bariz 
h:_ ~ YOUirm nerelerinde ve bir tekamül göateren bu aile 
~ ..... ı) diğer bir otomobilin önü- meemuasınm son çı'Kan ~:r· 
••t g b ' üncü sayısında. göreceğiniz 
dt e~ ilir? Şoförler nereler- yazılardan işte bir kaçı: 
" makinelerine azami bir ıürat Vi.-Nu'nun Hafta konuş. 

tl'tbil' , Oo 1 reı ır · tomobi lerin ne. ması: (Dede yadigarları); 

Ankara, 8 (Hususi) - İzmir 

vali muavinliğine Balıkesir vali 
muavini Emin Kırı§. Balıkesir vali 
muavinliğine Diyarbakır vali mu
avini Abdülkadir Keskin, Diyar
bakır vali muavinliğine Beykoz 
kaymakamı ihsan, Beykoz kayma· 
kamlığına Uzunköprü kaymaka:nı 
Sa:lettin Ertür, Uzunköprü kay
makamlığına Refahiye kaymaka· 
mı İlyas Bilgin, Keıan kaymakam 
lığına Erdek kaymakamı Sabih 
Berkmen, memur sicil ve muame
lat umum müdürlüğü şube müdür 
lüğüne • Nazilli kaymakamı thsa:'I 
Kahyaoğlu, nüfus umum müdür
lüğü şube müdürlüğüne Kula 
kaymakamı N ecme.ttin Selen, ma· 
halli idareler umum müdürlüğı.i 

belediyeler muamelat şube müdür 
Iüğüne Çorlu kaymakamı Necmet
tin Erkin, Dahiliye Vekaleti hu· 
kuk müşavirliği muavinliğine mül· 
kiye müfettişletrinden Saim Ha
zer, nüfus i§leri umum müdürlü· 
ğü muavinliğine tabiiyet mii:iürü 
Fuat Yurttaş, açık olan üçüncü 
sınıf mülkiye müfettiıliklerine U
şak kaymakamı Kemal Aral, Tar
sus kaymakamı Mehmet Ali Uran, 
Emirdağ kaymakamı Emin Ergü· 
ven, Gönan kaymakamı Nurettin 
Arslan, Malazgirt kaymakamı Fu
at naklen tayin edildiler. 

Taksimdeki imar 
hareketleri 

Tepebaşmda ve Ayas 
paşada birer tiyatro 

binası yapılacak 
E..rvelce de yudatımıır &ibi 

Taksim sta.dyomu ortadan kalktık
tan aonra bunun yerinde Şehir 
klübü, gazino, matbuat aalonu, ti
caret klübü, hükumet muvafakat 
ederse bir sergi binası yapılacak-

n· 'tde 30 milden fazla sürat ile Ingiltere kraliçesinin çocuk. 
ııı.ıt...._ • v Dokt G tır. 
\.ı.:::ea1 caiz değildir? Bütün luğu ve gençligi; or . 
k~ Yol üzerinde her ıoförün Ata'nm bir yazısı: (Güneş Taksim - Ayaspaıa yolu 35 
v-.)LLı b da kararmalısınız') metre olmak Üzere geni•letilecek-İh-u~ görebilece~ ıekilde anyosun · :ı 
~'""' • •· 1568 maç yapmış ve 470 gol tir, Şimdilik yolun sol tarafındaki 

lo lllnıttir. atmış çok meşhur bir fuL binalar istimlak edilecektir. Sağ 
ot'tta lldra yollan normal olarak bolcünün hayatı; gönül iş. tarafta İstanbul klübüne kadar o· 
ki llldan renkli bir çizgi ile i. leri; Reşat Ekrem'in tarihi lan kısmın istimlaki bilahara yapr 
ıo~e '~or. Uzun hatlardan bir yazısı: (Geçen asrın en 12caktır. 
~~1~ hazan bir sıra noktalar büyük maceraperest kadı. Taksimdeki eski jandarma ka-
v,~ airen bu if&l'etler ıic:len nı); Vasfi Rıza Zobu'nun ~ rakolunun yerine ve arkasındaki 
hı...1telen otomobillerin hareket notlarından: (Muammer Ka. ~ mezarlığa bir tiyatro binası yapı-

"'lt.ı••-- raca kimdir?); Va.Niı'nunl ~ k"t L~. ı teıkil ediyor. fa. l.caktır. Beyoğlu halkevi bunun 
" o büyük bir lezzetle takip edi-

•• , A tıuıı memleketlerimizde. , ı · karşı köıesinde olacaktır. Halkcvi 
w " len aşk ve macera roman , 
old .. "1ııl>anın birçok yerlerinde Cemal Nadir'in nefis bir ka. i için 60 bin lira tahsisat vardır. 

"lll aib" I "lizl Darın aa rikatUrü. Bütün kadınları a. B.ınlardan batka Tepebaşında As· 

Çocuğu, sokağın tehlihcsin. 
den kurtarmak için bir!akım 
çareler düıünüldüğünü ve bun. 
lann yakında Maarif Veka~ctin. 
ce bildirileceğini okudurn. 

Adana ve İzmir mebuslan tayyare- Sokak, semt, yeni &dctler ve 
, • göreneğin bir memlekette çocu. 

lerle intihap mıntakalarına gıthler ğa düıman_oıuıu acıdır. Takat 
· ne yazık, kı buna yalnız soz, sa. 

Ankara, 8 (Hususi) - Dev- zin çoğrafi ve siyasi şartlarına de mantıkla karşı duramay:=:. 
let Havayolları Umum Müdür. göre bizim de bu işe çok büyük Evet, lstanbulda sok<ık, sine. 
lüğünün Etimesut yolu üzerin- ehemmiyet vermemiz icap etti. ma, kahve, bahçe, radyo, gra. 
de yaptırmış olduğu bina bugün ğini izah etmi~tir. mofon, tramvay, vapur. tren 
saat on beste merasimle açıl. Ali Çetinkaya, cumhuriyet mel{tebin hasmıdır. Çocuk, ka. 
mıştır. Mer~simde Meclis Reisi, hi.ikumetinin bu gnyeyi temin biliyct ve istidadım bunlarn ç:!lr. 
Başvekil, Münakale, Maliye, icin çizmiş olduğu programı a-1pa çarpa tüketiyor. 
Hariciye. Gümrük ve inhisarlar, zim ve irade ile tatbik yolunda Soknklar, piyasa yerleri oldu. 
Dahiliye vekilleri, mebuslar, ga. olduğunu bilhassa tebariiz ettir- Burada beı a~ğı, bes yukarı 
zeteciler hazır bulunmuşlardır. mistir. dolaşırken, ~öz aşinalıklan ve 

Kordelayı Meclis Reisi Ab. Bundan s0nm davetliler hi. etek uşaklıkları başlayor. Deli. 
dülhalik Renda, Münakalat Ve. nayı dolaşımslar ve l->;\zırle1nmış '<anlılar, bilmem nasıl bu hali 
kiline, ileride birçok hava istas. olan zengin hiifcdc izaz olun- kendilerine yakı§bnyorlar. Si. 
yonlarımızı da açmak fırsatını muşlardır. nema, ihtiras ve taklidin bir bi. 
temenni ederk kesmiştir. Bir nisandan itib1'ren ac1lmıs leği taş1dır. Oraya giden ço:uk 

Bundan sonra Haveyolları olan lzmir ve Ad~na hava yol. ayna ile dost ol11yor. Kasketin 
Umum Müdürü Ferruh Şahin- larınm reqmen açılış mernsimi altında kırlangıc kanadı percim. 
gil tarafından müessesenin kısa de bugi.in yC1pılmış ve bu iki vi- ler, kübik enseİer beliriyor.~ Cı. 
bir tarihçesi· yapılmış, bugüne !ayetin mebuslmı tC\yyarelerlc lızlıklannı pamuk vatk,.lar. lah. 
kadar görülen işler zikrcdilmi~ mıntakalarına 0itmişlerdir. ta omuzlarla semirtmeğc. göste. 
ve gaye izah olunmuştur. Mü. Bunu müteakrn umum . mü: ri~li yapmağa yelteniyorlar. 
nakale Vekili Ali Çetinkaya ~~i~l~ğün dav:;tlilerine t?,h~~s ettıj Kahvelerde ise, daha fena .• 
hava nakliyatının dünyada bü. ızı ıkışer ve dorder motorlu tay. Oralarda mektepli kağıt ve zar. 
yük milletler arasında ne şekil- y~r~lerle Anknra iizerinde ?e- la tanışıyor. Cıgıuaya alışıyor, 
de telakki olunduğunu anlatmış. zmtıler yapmı~lnrdır. Davetlıler para ihtiyacını duyuyor. "Para 
bilhassa lngilterenin bu husus- bu gezintilerden memnun ola. ihtiyacı" ndaki tehlikeyi tabii 
ta birinci mevkii işgal ettiğini rak müesseseye muvaffakıyet uzun uzadıya vazm::ığ~ lüzum 
tebarüz ettirerek memleketimi- dilemişlerdir. yok. Bu terkibin kendisi, b~jllı 

• • ba!ına bir değil, bin macera, bin 

M b•tt• Ustu·· 0 ibrettasır. u 1 ) n - Tra~vay, vapur, tre11 soknk 
gibidir. Belki hareketsizliği, 

d 'ııJ b r a at et tı• ~arlı.ğı rüzünden biraz daha telı. a g lıkelı bır sokak. 
Maarif Vekaleti, işte bü~·ün 

Ankara, 8 (Hususi) - İstanbul 
eski vali ve belediye reisi Muhit· 
tin Üstündağ ile arkadaşları hak· 
kında, otobüs, Asri mezarlık, Sürp 
.agoP, itlerinde yoı.uzluk o~duğu 
iddiasiyle açılmıg olan davanın rü· 
yeti bitmi§, karar bugün temyiz 
mahkemesi !dördüncü ceza daire· 
sınde taraflara tefhim edilmittir. 

Bugünkü son celsede de Muhit· 
tin Üstündağ ve eski muavini Ek
rem Sevencan hazır bulundular. 

Celse açıldığı zaman evvela o
tobüs davası hakkında verilmiş o· 
lan karar okundu. Mahkeme kara
rında io:ldia makatrunın geçen cel· 
selerde serdetmi§ olduğu iddiaları 
madde madde zikredildikten sonra 
bunların varit olmadığı neticesine 
varılıyordu. Okunması ~5 dakika· 
dan fazla süren bu kararda Mu
hittin Üstündağ ve ark~daşlarının 
otobüs itlerindeki yolsuzluklarda 
suitaksirleri olmadığı beyan edili· 
yor, ve temyiz yolu açık olmak 
üzere ittifakla maznunların beract 
ettikleri bildiriliyordu. 

ediliyordu. Neticede Asri mezar· bu tehlikeleri bildiği için, tedbir 
hk davasında da temyiz mahke- almağa çalı,ıyor. 
mesi !dördüncü ceza dairesi evvel· Fakat bütiin isi ona bır\\1 "· 
ki kararında ısrar ederek maznun· mak, vekaletin takatini boşu!~rı 
Jann beraetlerine ter.ıyiz yolu a- tüketmek olur, ki yazıktır. Ge·· 
çık olmak üzere ittifakla karar çi mektep veki.letindir; amc, 
verdi. çocuğun aile adlı bir sahibi df'-

Asri mezarlık davası hakkında· ha var. Bizde aile de me~ebin 
ki karar da okun.duktan sonra bir türlü düımanıdır. Kimi ye. 
Sürpagop mezarlığı işi hakkındaki ni usulü hazmedemez, hon:rur. 
davanın kararı okundu. Bu karar- clamr. Kimi kendini mektebin 
da mahkeme ı:ldia makamının üstünde tutar, dudak büker. Ki. 
maznunlar hakkında isnatta bu· mi mektebi bir aile kurtancısı 
Iunduğu hareketlerden bazıları ve çocuk zmdam sayar. Sabah. 
hakkında beraetlerine ve bazıları leyin yavrusunu oraya fırl!tıp, 
hakkında da mesuliyeti mucip ha· kendi de keyfine bakar. Evıudı. 
hn mevcudiyetini kabul ve tasdik nın yollardaki hali nedir? Nasıl 
ettiğinden Türk ceza kanununun gidip geliyor? Gidiıle geliş ara-
230 uncp maddesine göre Muhit- ıında ne farklar var? Mektep. 
tin üstündağın 50 lira ağır para ten kaçta çıkılıyor? Eve ne ka. 
cezasına çarpıldığı beyan ediliyor dar zamanda gt"linir? Bunlan 
du. Muhittin üstündağın sabıkası düsünen bile yoktur. 
olmadığı için bu cezanın da teci- Bir kısmı da verdiği üç bu. 
line temyiz yolu açık olmak üze· cuk kuruıluk ~.-ergiyi, mektebin 
re ittifakla karar verildi. kirası, hocanın ma~t, vekaletin 
------------- nafaknsı, bütün vatanın geçim 

--------~------- vas1tft11 bilir. Bunlar, hepsinin 
beteridir. 

furt,1_ 1 ngı er yo • ri Sinema binasının oldugv u yerde 
~ .:1_ "'"l ı d · d' lakalandıracak ev işi, elbise • 

YorL uegı • so un an gı ı. 7 50 ki"'ilik bir tiyatro binası daha Bundan sonra Asri mezarlık da-•r· aa'" dan ı· la ve el işi örnekleri. Sinema :ı 
)'ol'- • .. gın iae ge ıyor r.. yapılacaktır. Bunun planı hazır· vası hakkında verilen karar ckun· VAKUTa ««r kl bahisleri. · dd · çittin· UZerinde gidenler ren ı lanmıştır. Bu bina için 800 bin li· du. Bu dava.da da yine mti eıu-
),t ın laiına geeçmezler. Şa- 5 Kuruş ra harcanacaktır. Tepebaşı tiyat- mumi tarafından ileri sürülen ve 
allı ktçerler de birdenbire karşı. rosu bu sene, Taksiml:ieki de gele· maznunlara vaki olan isnatların 
011.~ çıkan bir otomobil, yahut vererek bütün bu yazıları cek sene yapılacaktır. Şehzadeba- mahiyet ve esasları bildiriliyor ve 

'-rıe d" okuyacak o1e bir çok gillel da k t · a•· da bu i•lerde maznunların mesuliye· .... L!_ l_'Çmek iıtedikleri ığer k ıın onscrva uvar ınıa ... :r 
·•• .. """ il resimlerle karşılaşaca sınız. k d b 1 kt tini mucip bir hal olmadığı ilave 
liytt) ~ :~ çarpıtırlar iae mesu- ......... .,++••v+++4~ ya ın a aş ayaca ır. 

b erını kabul ebnit olurlar. ------~--.-<'V 

abone 
onunuz 

• • ,,. .. ,.,. • ,l • """ 

Q" .... 1 ~ .r:To..ııu.>4.7.-. - - - _._ ._l.L.K.LA_. -
tere\~ ede artık hiç bir ma- ~--. - - - -

1 
F enmez. 1 . T Hususi Havadisler 1 Lehistan, deniz kuvvetlerini 

dtrı tktt k rt Dünkü poata ile ge en ıngı ız- artırmağa karar vermi,tir. 

Umamn, ki vekaletin verece
ği son kararlarda, aileyi, ana ba
bayı, veliyi de vazifeye cağıran 
kayıtlar bulunacaktır. Bizim yap 
tığımızı ve bozarsa halimiz neye 
vam? Neden medet 1 mar, 1-'.3 1. 

gi ümide düse biliriz? 
Hakin Süha GEZGiN ------------

ilciy llonnal olara bazıo uınk ce Daily Sketch ıueteıi "husu- Yarı yar~ya j:pon-ya v';'" Ru:--mü•tekidirle~ ~ 
t-ı e aYnlan yollar no .,, d" 1 .... ki havadisleri :r • • • * * * 
ii 'tdt aynı ki" . iler ile ıı kay ıy.e •t•II yaya ait olan Sakalin adaları ü. . . Leh hükumeti lngiliz tersa. Ankara, 8 (Hususi) - Dev. 
ç, 'Yrılır. 1 r;n~ f1z!çe ayni- vennektedir: zerine ihtilaf çıkmıştır. Fransız ve lngiliz harıcıye nelerine yakında müteaddit harp let memurları aylıklarının tev. 

Barem kanunu 
neşrediliyor 

~ 0 '-n Y.erı!~ ~;örler orta- Üç Baltık devle
1
tine ilavh.:~~- • *, * nezaretleri, Rusyadaki Alman gemileri ısmarlıyacaktır. hit ve teadüli.ine dair kanun 

.. ~tak da d bl ede k rak Hollanda ve sviçre u u- Moskovada!, · --=li7 ve Fran- diplomatik, faaliyetine dair o- * * * bugi.inki.i remni gazetede ı'ıcşrc. 011~ bir • a. ~ .~ .. e .. re metleri de, imzalanması muhtc:- sız sefirleri. kendi hariciye ne- lan notaları karşılaştırmışlardır. Tiyençin hadiselerine dair in. dilmiştir. A • 

lllobili 
1~~cı, uçuncu oto- mel herhangi bir Sovyet - lngı: zaretlerine birer protesto gon. • • • giliz • Japon müzakereelri Tok- Maliye Vekaletı kanu~un tat. 

lo leçebılırler. liz • Fransız misakiyle garantı dermişlerdir. • • inanıldığına göre, Almanya, yoda başlıyacaktır. bikatını kolaylaştıracak ızalmn-
dt ı(illdranırı şreniı anayollann- }tına a1mma1,rınt.•J.!!~-ed.:kl"!- • Ruııyaya kırk milyon liraya ha- * * * meyi. h.azırlamakta.dır Bu kanun 
~·,L.1 rtt isin hudut yoktur. Bu 'i • ."F.ransa ve lngı"ltereye bildir- Bu sefirler, Moskovada ceıe. b 1 h 11 
., Q ) 1 m ligv krediler veren bir ticaret is- Fakat Japonlar, hi.ikl.metle mucı ınce emsa ı ası n_rın.n • 
....... .,1_~. lar u'·zen"nde sık •ık be- rı. 1 rd"ır y=-n eden müzakereler hakkın- r d d l 1 
,,_ ""1 .. ... t'k t krf tmiştir. ordu partisi arasındaki ihtil<l artmasın an ve erece erın ı • 
... tı.~re te. klinde ı" -retler kon- ıuş e . * * * da, müzakerelere zararı dokuna- ı razı e ı e 1 l h .. ı h 1 d d layı ted'ıy s· "cap e 
··•..., r- ld • • • do ayısiy e enuz mura..ı as arı- gasm an o e ı 1 • 
....... , h 'cı• derecedeki yan l • J ponya cak bir şekilde neşriyat yapı ı. d . 1 d' d f 1 l l .. tl'l . "v •IQJ\ Dıs MonC?O is~ .a a . 1 d' B~ndan başka Almanya, Ja. nı gön ermemııoı er ır. en aza ara ucre ı er ve verı 
("a .. • ı,. __ lanna ı" •e 30 m"ıl • ··t denbcrı gıv ndan ~ikay.et .etm.iş er ır. * * * l k k'- t ta • t ı .... -t .. Sovvet arasında o c ponyanın, Rusyaya aleyhtar her ece n:ıuva Ka zmına ve y;ı. 
s.ü ...... 

1 4
5 ki.lonıetre) den fazlı ~e ya~ etmekte olan mücadel~, Sef' l k d'l . ·1 n hangi bir harekete giriştiği tak- Ordu partisi. Japon murah- pılacak derece İntibakı ve b11 • 

. ""....: ......._ . ere f d nı ır er en ı erme ven e h • .ı_ ,_ .1!1 · · k • • 1 k .
1
• ~ • tit, -~ıyecegıv• gösterilmi•- 'k" uharip tara t'rt1sın a ye. • • ' l tal" atın dirde mihverden müzaharet gör. has eyetinae Kena1 ermın e se. nun neticem o ara tenzı 1 ıR7ıı 

T ı ı m • d h ""hım resmı cevap arm ve ım . . l ·ı d'l ~· . k 1 f kl k 'l . b' 
" _ı -·kuaS?elmış a fl mu d' il . d v d . ' miyecegvine dair Rusyaya temı- rıyet e tcmsı e ı mcıırı ıs teme • ge en ar arm esı mesı ır "'. 
ıo) .. . .. 'len ..,.... • • l b "nler ken ı e erme egme en e\VC• ed" l l"l 'h' de ha l k 

la?l~- \l~ennd~ h'lrel·etlenıı· '·ir ihtilaf dolayısıy e .ugu .. matbuatta inti§Sr ettiğinden nat teklif etmi~tir. t ır er. u tarı ın n ş ıyaca tır. 
-..'111 eden İngiliz polisleri an- de §iddet peyda etmi§tır. 
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Yazan f 

bapa ıbir ıeye, otluna yapılacak Kapıya geldi, aralıktan eli uzandı nında clillilmit o hayvan soluma· 
elbisenin kalıbına ginniıti. ve kamışı aldı. Hiç bir lilcmlı da lanna beuae1m aeılere kulak ke· 

Ve orada burada çalııan, hiç söylemedi. Fakat Vang Lung o- silmişti. Kapının ~atlağından, keıı· 

bir ıey söylemeyen, hiç bir: §ey nun, uzun bir yol kopnuı bir hay· diıini korkutan. hasta. edici 1fü 
görmiyor gibi görünen bu garip van gibi soluduğunu duyd\ı. koku, sıcalt bir kan kokusu geJJi. 
kadırudır ki, ilk defa olarak haya· İhtiyar aldam çanağından batını içerideki kadın solumaları fısıltılı 

Jinde çocuğunu böyle giydirilmit kaldırarak: feryatlar, çıflrlrlar gibi mk~ ve 
görmUıtü. - Gel ye! .. Yoksa ııoğuyacak !. , bızldaıt. 
Doğum zamanı gelince, kadın Dedi. Sonra ilave etti: Fakat kadiıdan hiç bir aes 9k: 

yanına kimsenin girmesini isteme· - Telişlanma.. Daha çok va- ' madı. Vanı Lung artık tahammül 
dL Güneı daha henüz betnuftr, kıt var. İlk çocuğumun doğuıunu edemiyerek bir hale gelip de ka· 
gece olmuıtu 'ki, ağrılan başgös- hatırlayorum .. Şafak vaktine ka- pıya yüldenerek içeriye girmek 
terdi. dar sürmÜ§tÜ. Ah! .. Ah f.. Benim üzere idi ki, ince ve vah§f liir ses 
Kadın hasat tarlasında kocası- sebep olduğum ve annenin birbiri yükseldi, ve Vang Lung her ıeyi 

nın yanında çalıııyordu. Buğday· arkasına doğurduğu, - sayılarını unuttu. Kadını büseütün aklından 
1ar olmuf, biçilmit. tarlaya au ve· unuttum - bir düzüne kadardr... çıkararak, yalvanrcasına sor4du: 
riJmiJ, pirinçler yetitmi§; timdi Çocuklarımdan yalnız senin sağ - Erkek mi? .. 
de onJann hasadı yapılacaktı. kaldığını ldütünüyorum da ... Bir Deminki ince ses yeniden, uza-

Yaz yağmurlarından ve aorıba· kadının neden daima ve daima do· na uzana vıyakJad;. 
har ba1Jang.çlanmn sıcak, olgun· ğurması icaıbcttiğini anlayonun Vang Lunı: tmar haykırdı: 
lqtmcı günqiyle de bapklar ya!.. Arkasından sanki yeniden - Erk-t: mi? .. Hiç olmana bu· 
dopdolu idi. Y etiımiJti. Bütün hatırlamış gibi söylemi: nu söyle. Oğlan mı? 
sün ellerindeki Jasa saplı orakl~r - Yarm bu vakit bir erkek ço· Kadının ani, bit' abiaeda ka-
la eiilerek demetleri kcsmitlerdi. cuğa büyük baba olacağım.. dar hafifçe ceorap verdi: 
Kadın hamile olduğu için Meta Sonra birdenbire gülme~ haf· - Erkek .. 
dimdik bir vaziyette eğjllyor, ko- !adı. Yemeğini bıralı:tı. Odanın Vang Lung tekrar gitti. Mau· 
casından daha ağırca hareket edi· lotluğunda uzun müddet kahka· ya oturdu. Bütün bu itler ne lra· 
yor. Bu suretle, gayri muntau:n halar atarak oturdu. dar da çabuk olmu,. bitmi§ti'? .. 
bir surette, kocuı ön sıraları, ken Fakat Vang Lung kapınrn ya- Yemek soğuyalı epeyce olmuı. 
diai de arkadaki demetleri biçi· ihtiyar adam kanapesiride uyumu! 
yorlaıidı. I 

1 
kalmııtı. .Fakat ne de ~abuk ol· 

öile, ikindi ıeçip aırtam yak· Kısa Haberler muttu yaı.. 
Jattıkça, kadın ptgide ağıt- ifle· t Baba911lm omuzundan sanarak, 
meie bafladı v.e Vanı Luq aa.- ____________ _. muzaffee bir. tavırla: 

bıraulrkla dönerek ona baktı. Bu.· * EylUl ayı içinde ıehrimizde _ Erkek dOğdU.. Sen büyük-
ııun üzerine kadın iaini bıraktı. beynelmilel §imendifcr kongresi baba, ben de baba oldum .. 
Doiruldu. Orağr .da. elinden diit- toplanarak beynelmilel katarların Dedi. 
til Yüzünde yenı· bı·r ter yem· b:• hareket ce .. • ... Jinı· tesbı·t ed-ekler-• ' - ......... .... ihtiyar adam birden: uyaadr, u-
utırabın te.ti vanu. dir. Konare Yıldız sarayırida ywmAn. enıeL güldtijü cft>i yine 

- Sancılarım fazlalaıtr. Doiµm toplanacaktır. öyle kahkahalar atmaya ba•ladı. 
yaklaıtı.. eve ridiyorum. Ben ça- * Önümiizdaki Çarp.roba günü s 

iınncya kadar odaya girme. Yal· İngiliz Gilia müeaaeıeıine mensup 
ıu.s yeni soyulmut bi · kanuş ae· bir heyet ıehrimize gelerek liman 
tir. Yar ki, çocuğwı göbepni ke- in§ilatı için tetkikata baflayacak
aebileyim.. dedi. Sonra sanki hi~- tır. 

bir ıey yokmuş gibi tarladan ie· • .tktıut Veldleti taNfın.dan 
çerek eve doğruldu. 

Varır Lung, lrarısmın arkasın

dan baktıktan sonra, dı§Clrı tarla
daki havuzun yanına var4dı, ince 
yepl bir kamış seçti. Dikkatle 
soydu, ve oragınm ucuyla da orta
ıından yardı. Seri sonbahar ka
ranlığı söküyordu. Vang Lung o
ra11nı omuzladı ve evine gitti. 

~hrimize iki' müfettit aönderH
miJtir:. ~Müfettiıler: dünden itiba· 
ren ~Ii:er P,r'ketinin 'tata.ıiblu'i ıu'De
sinde teftitlere başlamrşlaridır. 

• Devlet ziraat işletmeleri ku
rumundan inhisarlar idaresine 
devri kabul edilen "Ankara orman 
çiftliği,, bira fabrikasının devir 
hazırlıklarına başlannuıtır. Devir 
iti bu ay •onunda bitmit olacak-
tır. 

- Evet, evet .• EJ.bettel .. diye 
kıkırdadı. Büyiikbaba ... Büyükba· 
ba oldum ... Sonra kalktı. Daha ha· 
li gülmekte devam ederek yata
ima- gitti. 

Van& Lunı. ao&umuş piliv. ça
nağım önüne sekti ve xcmeğe baş
ta<ıı. Birden a&ıkmıftı. Fakat. bu· 
na rağmen yemeğini hızla yiyemi· 
yordu. Kadının odada oraya bura· 
ya &eziıı«iiini duyuyoridu. Çocu· 
juıı. vıyaklamaları da bitip tüke· 
nemiyor ve gitpde. insanı üzücü 
bir bal alıyordu. 

Van& Lunı. keneli kendiline 
ıururla: 

gn Nob'11 miJJtd/fıbm Jımmmn I 
Pearl Buck 

it ••••••••••••••••••••• il 

çin de Vang Lunc ldeta farkında 
olmadı bile. 
Kmnı31 mum yanmakta idi. Ka· 

nsı da temizce sarınmıı olduğu 

halde yatakta yatıyordu. 
Bu tarafların adeti çevhile ken· 

disinin eski pantalonuna sarma
lannuı oğlu da yanında idi. Çocu· 
ğun yanına doğru gitti. Bir mUd· 
det konutamadı. Kalbi, göisünde 
adeta patlayacakmıı gibi çarpı

yordu. Yavrusuna bakmak için 
üzerine eğildi. Oğlunun gayet 
kara görünen yuvarlak ve buru
~uk bir sur.atı vardı. Batındaki 

saçları da uzun, ıslak ve siyahtı. 
Artık ai}amıyor. ve gözleri sım· 

sıkı 1'apalı oldufu ha>de yatıyor.· 

du. 
Vang Lung karısına: o da ko• 

casma baktı. Saçları daha hali ız· 
tırabın.dan ıpıslaktı; dar gösl~d 
de çukur.a batnuıtı. Bundan batr 
ka, üzerinde hiÇ. bir değ.ipklik, 
fevkaladelik görünmi~ridu. Fakat 
onu orada öyle yatar &,Örmek 
Vang'a dokundu. Her: ikisine 'kar 
ıı derin bir sevgi. duydu. Kalbi 
aktı sanki; ıonra bundan batla 
ne söyleyeceğini bilcmiyerek mı· 
rıldandı: 

- Yann. ~hre ineı:., aana. bir 
kilo Iohosa tekeci alır, kaynu su
da eritirim ide içersin .. 

fi 
ı\YK.UA: T1YıA'.J1R0SU 
7.eki AJpen ''"' arltadaf"' 
lar.ı bu aece Defter.dar.; 
Pazartesi Kadıköy Yel
clciirnrenf; Salı Maltepe 
Pl11~•. komedi, DGl'Jlffit. 

EGE TIY ATllOSU 

D 
Pazar ıündü•: Üskiıdnr 

ln~irah bahçesinıie: 
JiUaLAJ:.AR 

\kşamı Yenişehir Cum
huriyet balicnindt: 

.Buaüaı -ndib Ye. 
dikule Pınar ine· 
masında: (Şen ın ü 
lazim), Gece Kadı
köl' Yeldejirmen!n
de J.Ale ıdnemuın
da: (STP ~rnVDf) 

TCRK.. RE~O 
OPERETi 

Beylerbeyi Aile 
bahçe!linde bu 

•Afıım: 
Eve ulilpnca, masada yemeğini 

hazır ve sıcak; babasını da sofra
ya otunnuı yerken buldu. O it a
rasıdda kadın yemeklerini de ha
zırlaınrJtı. Vang Lung kendi ken
disine, bu 'kolay kolay, her yerde 
bulunur bir kadın değil .. dedi. 

• Mühendislik kanunu mucibin
te, yüksn mühendis diplomasını 
haiz olanlara Nafıa V ekiletinı:e 
yeni diplomalar gönldcrllrnittir. 
B\ınlar, belediye vaaıtasiyle ali· 
kadarlara "rilmektedir. 

- Bu evde artık, huzur, rahat • 
görmiycceijz... diye söylendi. 

EFENiN ASKJ 
Muhlis Sabahattin 

NASIT OZCAN 
Ertulrul Sadi Teli 
birlikte bu ıecc: 

Sonra odalarmın kapnma gide
rek seslendi: 

- Kaınıır getirdim .. 
Kanınun. içeriye getir, diye 

lelleneceğini ümit ederek bekle· 
Cli. Fakat kaduı böyle yapmadı. 

• İskenderun limanmda itletme 
itleri Uzerinde tetkikat yapmak 
ü:ztre llinanlar umum mfuffirlüğü 
tarafından iki memur gönderilmiı
tir. 

tatediği kaklar yemek yedikten 
sonra, kapıya yaklattı ve kadı:'! 

ke.ndi.ini içeriye sajırınca odaya 
ıirdi. Havada hada hata a.ıcak kan 
kokusu vardı. Fakat tahta ban· 
yodan maada hiç biı; yerde kana 
benur bir ,ey görünmüyoıidu. Ka 
dın içine au doldur.duğu batyayı 
yataiın altına aürmüttü. Onun i· 

Ortaköy P:melc 
bahçHinde 

SUPIK • HAÇlX. 
Yoch·iL 3 pcrrt.-

ŞEHZADEBASI Tl:iR'A!'\'DA 

Gündüı hem TlYATRO hem SINE~k 
Gece Atina kacakcıları ve Erkttk l/ala 

Çeviren 
Jbrah.im Hoyi 

Ve tekrar çocuğa bakarken, 
sanki birden ailına gelmİf sibi' ~u 
cümleler aizından fırladı: 

- Köy için bir sepet dolusu 
yumurta alıp da kırmızıya boya
rnabyuı.. BtiyleliJtle he"rkes bir ot· 
lum oTd\ığunu llfrenwin ! .. 

-4-. 
Çocuğun doğduğu ertesi gün 

iadın her zamanki ıibi kal!Ctı ve 
onlara yemeli: hanrJadi. Fakat 
Vang Lunı ile biTlilte bMat tar· 
lasma ıitmedi. Bunklanı ötürü de 

Vanı Lunı öilcden sonraya ka
dar yalnız bapna ?,lqtı. Evine 
döndü, mavi elbisesini giyerek ka
~ indi. Plııcara ~ P9 ta· 
ze ~. fakat )'ine' oli:luip iyi 
ve tanesi bir onlujai dli yumurta, 
ve bu yumurtaları. kaynaı: suda 
kırmızıya boyamak içi.n kamı.zı 
kijıt satın aldı. Yumurtaları se
pete yerlqtirerek fekeııciye uirar 
eh, f>ir kilodan biru fazla lunnı&ı 
lohoaa ıekeri aldı, ve bunu da 
kahvermili kifıdına ihtimamla 
sardırdı. Şelrer.ci paketi bafladıfı 
sazın altına kırmızı bir lC(frt sı· 
lafttrarak sordu: 

- G.tiöa yeni doimut bir ço
cuiun anasına alıyorsunuz? .. 

Vang Lung böbürlenerek cevap 
verdi: 1 

- tUr dopn otfmm .. 
Şelııeııci, pleııi ymi ı•lm ve 

iyi &i~ bir müpcNiadc ola
rak kayıtsızca: 

- O pd .. ladc:mB olanı. deldi:. 
Adam bu .azil ~oeuın.. bir 

çok kere in t'drvlıumt; battl heı: 

lltmluet """ 
lçlntl• dıı 

,\~hl 96 155 
3 ıylık 260 425 • 
a ıylık 47~ s20 • 
ı yıllık ooo ıGOO • 

rartfedan Aslbtt 81 

tein aydı otuı kuruş 
Pastı birJllfae strmQ'Wll '1 

apda 7et1111, beter lrul'Uf 
lllWdiUr. 

tuo •• telanıt Derelin t.. 
penısıorn posta nya banl5a 
7allama ltCretfal idare kendi • 
Ml'lne alır. 

TlJrlıloMl• lwr,,..,. lfferıaı-' 
VAılr11 aboa. llflUlır. 
Adres d~ Der.ati 

25 Laruttur. 

lLAN 0CRETLER1 

Ticaret lllalanum amıUlll 
utın sondan itibaren Ula .. 
falaruıda CO; 19 •7fldarda f 
kuru~; d6rdllnc0 u1fada 
ikinci •• OçfincOda 20 lürtnd 
•• haJlrk yanı lesmeee 5 nr 
dır. 

8111111. eoll dnlllldJ. ldlfl 
rukll ilin ........ aJn a3 
indirmeler ıapılır. Resmi llllıJ 
na •atim • aetın 30 kunqtaı 

TfCARI MAHtYl!I IE OLMIYJ 
KtlCOK iLANLAR 

Bir defa JG, Uü defba Mr 
d.taaa IS. d6rt defan 'Ji w 
defüı ıoo .lnınqtur. Ot sw 
Hin ftrelllerfo bir defası beı 
ndır. Dart utin ~ Uln191 
... Mbrlin ........... taa 1 
sap edilfr. 
Yakıt benı dolrudan dotnı 

1• lendi idare } c rınde, hem A 
an emddeainde VHıt Yar 
elluula JmV».Ji'.DDIN tBI 
illa anr.a elQle UlD u.ı 
eder. ( Bllronıın telef onu: JIJ~ 

ıün de bir bqkamna eöylemekte ·i~iiii~~~ii~~~ 
idi. Fakat Vmg Lunı bu dile(i, İ - ----· 
fillnaı• bqı hmml oı.rak ishar: 
edilmiş telikki etti ve tliitldndan 
dıprıya çıilarlıım mütftdldiyen 
~ kaNll, lluNU. Tonu •• 
ğın keskin güne§İn~ doğru iterli-
' yer:.rk dalarken, cfiift,,.ıa trendi· 

sinden, Mfb talihli' tiir: inMn yolıc
muı giii gefcfi ona.. 

Bunu ilk önc:e neıe, IOMa da 
rztttap veren bİı' Jro1'k\: ile diifiinr 
ciü. H-a,atmda fala tidili ohnal 

aucuN Lale d· 

J - IAıl'AııG& IM»ıt81 
DANlELLE DARKIZl. 

2 - QANGSTERLEB Celi 
LouiB H~-waerd - Kay Sut 
3 - En Teni •etzo Janral 

Buıün. saat 11 ve 1 de 
ten.zilitlı matineler 

Yaz fiatlan: 

on• hiç yataüWiiftı. Ytt'" ha· 20 _ 25 - 30 K 
vııa, flnifet"in, bffhaSA fakir olan· ~iiii~ii~i:iiii~iii 
Jann ~~ tafıammü1 ede-- j 
aıeym pıt ajmr rohlarfa dofü i· 
di. Bh<ttn, ödapcr da atan mum 
cunun dtitiimna aptr. Evindeki 
clört canın iter birisine birer adet 
olmak ürere <fart tane adatacı .... 
tın adlı. ff Teprak tlihlann ma· 
bd!ftne ıiderek, bunlan karısiyle 
lıımd1ainin ve evvelce koymuı ol· 
dulları sofumuı ödağaçları li:üllc
ı:inin üstüne yerieıtirdi. Dört a
jacın da iyiden iyiye yanmalarına 

....vmdar sinema 
Kont~s Valaska 
Oç ahbap çavutlar 
".f".f~ mainde 

dikkat etti, aonra rahatlamıı 
lmfde evinin- yolunu tuttu. l 
bili ktiçük damlarının altın< 

(a.....m 

GülUyor musun? .. Yok, yok' ıtıinrii

yor, yine her valutlri ribi .. dece iuı
yonun ..• Çünkü senin hoıuna gitmek 
~n boyuna güzel ve ince feYl•r Out\ıp 
liyfemelr lamndtr. İftc yine tekrar edi
yorum: 

ma. Galitia beni döğmeğ~ niyetlenipr- te Cİtmİt· Bu hal ona güç gelmit ve 
- Bütün bu iper, benim ealri i 

nıılanma uymayor. 
~... . -- .......... -
Kar.amazof Kar.Jeşler 

Yızan: DostoyevSlıli 

Diyonun. Gerçi bıı senin henüz tec:· 
rül>esiz bir delikanlı olduğunu göster
mekten l>afka feye yaraıaz. Çünkü ba
na ait itl~rde dalına zekldan bir eser 
vardır. Ben, iyi ve ten yaratılı11ıyım. 
Hatta vodviller bile yazdığım olmuş

tw-. Sen, belki beni "Klntakov,. &ibi 
bir bunak yerine koyuyorsun. Fakat 
be.nim nasibim bu deii)clir. Hilmıetine 
akıl ermez bir buyrukla asi tanınmııım. 
Buna rağmen ben fena bir mahluk de
plimdir. isyansız, inkaraı.z. tekemmül 
olmaz. Tenkidin de bir manası bu. Mü
nekkitıb rcvülerin hali ne olur? Bir 
düıunacne f.. Hele hayat için bunun lü· 
.zumu inkar edilebilir mi? Hem sonra, 
tenkidin mucidi de ben değilim, meıu
Jü ide. 

Ben, dünyanın vurabalm rolüne çılc
tmı. Bana tenkit nzifeıini yUkJediler 
" hayat batladr. Pabt bu komedinin 
f\ylbl!nl g8rm !Jen yoktufu hinedi
yor, C:tsfwJOIW. 

Bant: 
- Hayır, diyorlar; yqcmakhfın li· 

. , . 

zma. Çünkü sensiz hiç bir ıey varola
nuyacak. Eğer yeryüzündeki herkes 
makul olursa hiç bir vaka meydana ge
lemez. Sensiz dünya hareketsiz, tatsız 

bir yer haline rer. Halbuki bize ha· 
diseler ve vakalar lazım. 

Iıte o ~ündenberi. isteaüye istemiye 
sırf ba§kalarının keyfi olsu111 ıaiye yer
yüwnde vakalar icat etmekle meuu
lüm. Bu işleri vazife olarak &örüyorum. 
insanlar da, bütün zekilanna ratnaen, 
bu iJi ciddiye alıyorlar, sahi sanıyor
lar. Ontaı: için bu, bir faciadır. Iztırap 
çekiyorlar. Ama bu ıztrrapla da halcikt 
hayata girmiş bulunuyorlar. Çünkü ha
yat ıztıraptan ibMettir. Eğer hayatın 
elin<tt bu acı o1mua idi, batka kime, ne 
verebilirdi! Her feY 90nu gelmez bir 
tesbih duasına bensiyecekti. Bw, bellri 
mukaddes fakat her hdie pek can il"' 

lnct olurdu. Bea, rrtttap sektiiim hal
de .-ı-~ek Y'lfll1ıp eremiyotum. ça.uı
ınes bir mulnrnlenin ''X,, ylm. Ben, 
hayat içinde kendi lldımı nnncaya ka
dar her ıeyini kaybetmit bir "tayf,, ım. 

Ben, afdlde bir C9naf heyetine bü· 
rünerek kli9dde Meryem Anaya mum
yaliabilmek ufrundlr semll'9f varlrğmu, 
bütün imkintarı ve imtiyazlariyic bir 
Jiitc fedaya hazınm. 

ivan kinder bir gURimseyiıle: 
- Sen de Allaha inanmayonun. 
Dedi. 
- Cı.ddt konuıtuğunu f>itSem ... 
lvan lurğm bir inatla direndi: 
- Allah var mı Yok mu? Ya ~; 

ya hayır, de! 
- Ha ıu halde ciddi demek .. Valla· 

hi azizim, buıııı ben ıde pek bilemiyo
rum. Allah phittir, iri bu hususta ~ 
Icııecek kati bir fikrim yok. 

- Şu halde sen de yoksun .. Sen ben
den baJka bir ıey değilsin. Bir hayal, 
bir kuruntusun sen. .. 

- Evet, ben de senin gU>i dilfünü
yorıım. Ben 4e aeni., gibi: "Madem ki, 
dütünüyorum, öyle ise ••mm t,, diyo
rum. Dofnıtu da bu itte. Bundan öte
si, Allah lila, t•ytan da benim için is· 
b1rtsn fCylerdir. Bunlar, gerçek varhlr
lar mıdır, yoksa bende. Benim uydıır
dufum kuruntular mı? Pek katimni· 
,onam... 

Susuyorum... Susuyorum.. Hadi kız-

•un. 
- Bu beuymlan bırakıp bana bir 

hikiye anlatun daha iyi edersin. 
- Pekili, itte size bir hilsiyw kir 

hli:radan çok masalı andJı ı1or. 1mamız· 
lrfnndan ötürü bana ç:ılaıpyCllllUn.. tyi 
ama azizim, bu dünyaa nriiabwt iliar 
ler çıkmca, herı.ew 1'1tnim düıftülüm 
tereddüt ve kanrttSlrk kapbıkfı. 

ı.- atomaı:, bet ca.,p.. .-cı ·
baa sahasında kaldıkça sarsıntı olma-
yordu. Çünkü atom nazariyesi pek es
kidenbeti biliniyord\ı. Jl"akat tuttunu~ 
kimya moliküllcrinii, protoplamnalan .e 
d'aha bilmem neleri iefftttinis. Bunllır, 
bizim canımıza okudu. Kuyrulrlannwn 
indirdi. Oı:idan aorıra ortalık kan!tı. 

Faraziye kuruntalan alıp yürüdü. Şc7-
tmlar ITeminde de ayıu hal hüküm sü
rtiyor. Bizim de bir üçüncü tubemiz.( 1)' 
vardır. 

Bu masal, artık sizin dünyanıza ait. 
defil, bizimlcine aittir. Sizin dilnyanız-
4• bun• yalnız birkaç li:aba saba pazar· 
cıdan 1Ja"'9 kimse inanmaz. 
Şunu biT ki yer yüzünde olan her ıey 

bdim llaniraizck de' vardır. Bu mnn 
liytenmea y.u ol4luiu halde. dostla· 
ğumuza hürmeten sana 11pYOrum. 

B" ınualın bir mevıruu "Cennet,, tir;. 

Vaktiyle yerytirinde lrmun1an, vic
danı. imam ve hele ahreti in1dr eden 
bir filoaot Vft'mıı. Son..u Mr bofluta 
düıeceğini umarak ölünce, doğru ahre-

DemiJ. Bu yüJldm cehennemlik 
mut- Hot gör... Sana bu mamli hl 
söyledikleri pkildc anlatıyonmL .• X 
dfsine wrileıı ~analdQar ifinde 
bterilyen kilometrelik kofudur. ~ 
ıaıma, ötelD dünyada da ölçii kaaı: 
var ve biE de kilomette)ri. Jrullam· 
I ıte filozof bu kof uyu bitirince. su 
bağııJ.anacak ve önünde cennet kap 
rr açılacakmıı. 

tvan bircfeJlbİ.r'e canlananık: 

- Şu llaterilyon m...ı:ından ha! 
dah'a ne zibi kaplu .,..? 

Diye 10rdu. 
- Ne izaplan? Aman bunları 

bahaetıne! Vaktiyle d&U .ziyade. m 
di ve cismani cezalar veriliyordu. Şi 
di bunların yerine vicdan izahl. ı 

ezaaı. iç aıkmtısı kulalnıltyor. Tı 

dünyadaki gibi... Siz, nasıl ciamanr 
zaalrı, idamlan kaldtrdlyanız, on 
da böyle bir tekimül oldu. 

Peki ama, bunlai'd• kim lMlfade 
diyor, biliyor musunuz? 

Vicdlllıaızlarl Çünkü onlar, bll tUı 
Azaplarla eğleniyorlar.. Ama asil nh 
olanlar, vicdana tapanlar kıvranıp d 
ruyorlar. Vakitsiz ve yerair tekin-

(Devamı uar) 
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~~Yük MnBU ~oman -·· .. ···----···-····· .. ·····-·······-.. ····-· ~ 
:li Haftalık Radvo RMANSOND 9. 7. 939 Pazar berger - Şarkta süitinden Rakse- borsası (fiat) 23,20 Müzik (Caz 

den kızlar. 7 - Adolf Grunov • band • Pl.) 23.55 • 24: Yarınki ................. 
' 1 faaliyette. .. . 

Sermet Muhtar 12.30: Program. 12,35 Türk 
müz.iği (Kadın küme ses heyeti) 

de gezinti. d) Paraterde atlı ka -
rmca. 23: Son ajana haberleri, z.i 
raat, esham, tahvilat, kambiyo • 
nukut borsası (fiat). 23.20: Mü
zik (Cazband • Pi.) 23.55 • 24: 

Berlin \..\;ana valsi. 23: Son ajans 
haberleri ziraat, esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (fiat.) 
23.20 Müzik (Cazband - Pl.) 
23.55 - 24: Yarınki program. 

program. 

hekı • muşterılerden 
eyen bekle 

kerci İs . ..Yene .. 
dışJarınınau ~ ag.~, taşıp taşıp 

n.uımm""'et da ustuste birikmiş 
Paketle · 

.. 
t 

d 
Ur 

fi 
&J 

J 

derıe . rı, sepetleri, denk 
; ba.Yıp toplayıp içeriye ta. 

!'akanın içi tıklım tık . 

rek ke d' . 
kifıy n ısı, gerek çırakları 
Uf;J'a;znaı. haldeler. Maama. 
: anıara da yetişmede • 

~ p<lk 
cliiinUı 7.a.dem, ıuzun etme iş. 
l Bey altındakini anlndım. 
tderi~elifse sıkı sıkıya ten. 
ili.ki ~oda bumunda, bu. 
Velini altındasınız.. 
l... lneUmin mahdumu· ... , Çok • 
'Uiatın ~kledin ''kenara çe. 
tuın a ·" abdesimle yemin 
:>uo;: sana; ateşe kör baka. 
, ~~n görUnmed· 
:lafa • 1

••• 
.... ~ldın Rüstem beyf en. u :ne fiskostan sonra,, 
'ada lldaJyarın birine; şiın. 
r !_dı. Uzaklara kaçmıs 

• 01 • 
in zıın Mıstığı salıp bul. 
ğı onu .• 

•hJ"1karı vekil vükeiasm. 
ınu;:1 v~ damat bcyfen. 

r...· Inadiyen hizmet gör. 
t'"ın· .. a 1 agırlamış, falan fıs. 
~ardımcılık etmiş. bu tat,. akarlar sahibi ol. 

liid sınaıı ağa sözüm yaba. 
e §ekerci.. 

e .~rık gibi yemeni sarı. 
v goııu, dilinden kelimeişa. 
\salavat ta eksik değil .. 

0Ynundaki saati çıka . 

le, ikindi okundu mu? di. 
ak Vaktini sormada. Hal. 

la tasında.. 
7.a.deye Naci Beyi dediği 
r1ı ~aciyanım .. Velinimet 

•· a~ile yemin ettiği, a. 
ilınezn :ım diy~. U:~in et. 
· ek .

1 
. angt surtük.. Sa. 

i b çı etinden Rüstem beye 
ldu Uralardaydı, Mıstığı sa. 
Yahl'lıru~) dediği de Çelek. 

Ut 'l'iınoni'n.in a.şancılı. 
sermayesi .. 

le tiat.Un llalı d~~i .. kitapçı lrani 
. ta o gtınun hercümerç. 
ısn ~ta 1 adede. Dışarıda yay 

buf~arı dertop etmiş, ne • 
uysa bulup sekiz, on 

"e tedariki ile beraber bir 
&erbetçiyi de yancağızına 
l§tı. 

)et>, CSta.nbul), (Levent 
), <Pr(I~ Türki), (Tahidro. 
~) <>des): (Jamanak), (Pü 
~<Eıtıyempo) diye bar. 
~ ~e~li gazeteler satan 
1ı \ı • ıkı gözü kör yahudi, 

~Pur tarifesi. 
~YUıw?. Haydarpaşaya, A. 

liıı~, daalk.acak vapurları saati 
: kıka.sı dakikasına say. 

'"1atu k 
37"' r a 4,15 alafranga 

~acıık~ • 
l'aıı.g 0 Yiine .. Alaturka 4,23 

~i ik~ 11,54 Haydarpaşaya .. 
tİdi" 1 

dakika sonra da Adala. 
\r .JOr e il ... 
' lıl a"ed.e: 

Ilı?~ Yarış~arına mı gidiyor 
rılııtıar hUk bıletlerinizi alınız. 
~ı (~· (NUzhetiye), 17 nu. 
"· ın) kalkıyorlar şim -

.Corcı k 
lt~ btıe~balrğı yardı. Kndık~. 
etr di~etli .. aldı, bozdurdugu 

lttıı~ b'n. ust tarafını alırken, 
.. ......_ ı.i\. ırıknıişler .. 
•o .. -~·· Ilı' ıı1°• nıon bey.. (Pelit 
(11'~) Ustre) Petit Parisien 
'rı~) U~cture pour tous), 
Cot'ci ' Sınıplismus) var! .. 
''"l' llordu: 

l'Udıı eınps 
'l'o ~. titt· " var mı? .. aldı; yü. 
ra 11lorı ba~" Radıköyü boylayan 

~'Pap1 a ( 4 > numaralı vapu. 
• 

0 attı. 
t\t • • 

,~ et,~ · . . . 
ı . dı, ~- Odada kayık yarışlar· 
aı" "Qrcf b · 

nı "' ~Od ır arab~ya daha at 
~ ~ 0~ burnuna geldi. De. 

adar kalabalık ki so. 

kulabilmenin imkanı yok.. 13: Memleket Eaat ayan, ajans 
Bir sandal bulmak \'e aralarına ve meteoroloji haberleri. 13,15: 

karışmak ıazım .. Aşağıya koştu; Müzik (Küçük Orkestra - Şef: 
bakla tarlasının önlerinden Yo • Necip Aşkın.) 1 - Felix Gless • 
n-urtçuya indi. mer - Kırlangıçlerın vedaı. 2 -
"' Yoğurtçu, Dereboyu bomboş ... Waldemar Gibish . Çakır keyfim 
Sağa sola seslenmede; ceva9 alan (Viyana şarkısı) 3 - Eduard 
kim? kimseler yok.. • Künr..eke • Ledi Hamilton opere -

Yine bir arabaya atlayıp K~- tinden potpuri. 4 - .Michcli • Ço
:iıköyüne mi gitse?.. Orada bır c.uk oyunları. 5 - Miroslav Shi-
3andal bula bilir mi? Jık · İspanyol dansı. 6 - J. Stra· 
Kalamış iskelesi daha yakın. uss • Sabah 'havadisleri (Vals.) 

Akşamları Anadolu uğrağı oldu. 7 - Dohnanyi • Düğün valsi. 8-
'Funu da biliyor. Belki orada ça. \Valter Ncx:k - Romantik Uvertür. 
·~ar almaz bir şey bulabilir.. . 14,15 - 14,30: Müz.ik (Şen şarkı-
Papazın çayırının karşısmdakı !ar - Pl.) 18,30: Program. 18,35 

.\1ahmudiye türbesinin ön_ünde, l\tüzik (Şen oda müziği · İbra -
Feneryolundan boş dönen bır mu him Özgür ve Atecıböcekleri.) 19: 
'ıacir arabası yakalfldı. Çocuk saati. 19,25: Türk müziği 
Kalamışa çektirdi. Vasilin ga.

1 
(Fasıl heyeti.) 20: Memleket sa. 

!inosu. Buram buram rakı ve şa. at ayarı, ajans ve meteoroloji ha 
rap kokuları dışarıya taşmada .. berleri. ~?·10: ~:~~li plaklar - R~ 
Daldı içeri. 20,15: Turk muzıgı: 1 - ...... Hı 
Corcicağız gecedenberi, içldye caz peşrevi. 2 - Şerif lçli • Bi-

can atmada. caz şarkı: Derdimi ummana dök 
_ Bana biraz şarap, biraz da tüm. 3 - Şekip Memduh - Hicaz 

meze! .. dedikten sonra, şarkı: Mah,·olsun o tali. 4 - Udi 
_Rica ederim bir kayık ta bu. Fahri • Hicaz Farkı: Bahar olsa 

tun. Beni götürsün yarış yerine! .• remcnzar olsa. 5 - ..... - Kanun 
Jedi. t:ıksimi. 6 - ....... _ Halk türküsü: 

Vasilin ne olduğunu bilemiyor. !nce çayır biçilir mi. 7 - ....... • 
Vasil 1stanbulda, Kadıköy yaka - Karcığar türkü: Benliyi aldım 
smda, çekicilerin baş tacı. kaçaktan. 8 - Bimen • Hüzam 

Devrin en meşhurları, paşalar, ear!u: Sükunla geçen ömrüm. 9 
beyler doluydu.. - Mehmet Nasib - Hüzzam şar-

Önüne mis gibi şarabı, meze. kı: Açmam açamam söyliyemem. 
!eri de koydular. 10 - Udi Ahmedin • Karcığar 

- Bana bir kayık bulabilir mL ~arkı: Varken gönülde bin türlü. 
siniz? 21 - Müzik (Riyaseticumhur 

Vasil geldi: bandosu - Şef: İhsan Künçer.) 
- Epsisi gitti. Burda bir bar. l - C. Strauss • Niki (Marş) 

ka var, sahibini bulazayım .. Ne 2 - Tshaikovsky • Çiçekler val
verezeksiniz? f si. 3 - Berlioz - ••ı..cs Francs 

Corci, hesap kitap tutacak hal. Juges,, uvertürü. 4 - Leonca -
de mi ki? vallo • Maia (fantezi.) 5 - Cha-

- Onu memnun edecek benim! brier • "Bourree Fantask,, 21,50 
dedi. Anadolu Ajansı (Spor servisi.}; 

Vasilin qe J<a)'J.Şlafıy Q}acak. 22: Müzik (Cazband - Pi.) 22.45 
Çıraklarından birine seslendi: 2~ Son ajan~ '.haberlert Ye' yamı 

- Barka hazırla; müsyüyü için ki program. 
de bindir; götür. Nereye ki is - 1 O • 7 • 939 P azartesi 
terse ... Burada gelezeksiniz! 12,30: Program. 12,35: Tilrk 

Corci sandala atlamadan ev - müziği . Pl. 13: Memleket saat 
vel, ihtiyaten yanma bir şişe şa. ayarı, ajans ve meteoroloji ha • 
rap ta aldı .. Gözleri şimdi açılmış berleri. 13.15 • 14: Müzik (Karı
akhnı fikrini toplamışlık zum ün. şık program - Pl.) 19: Program. 
de.. 19,05: 1\lüz.ik (2 inci rapsodi • 

Koya doğru acıldılar. Yarış ye. Liszt • Pl.) 19,15: Türk müziği 
rinin arasına doğru yürüyüp ka. (Fasıl heyeti.) 20: Memleket sa
rıştılar.. at fıyarı, ajans ve meteoroloji ha. 

Karıştılar diyoruz ama nere • bcrleri. 20.15: Konu '.;:ma (Dokto. 
ye? .. Gecikmiş, alargada kalmış, run saati.) 20.30: Türk müz.iği 
daha doğrusu yarış görmekten (Halk şarkıları.) 20.50: Türk 
ziyade yapmağa, etrafı seyrede müziği: ı - Salô.hattin Pınar • 
ede (gaca) peylcmeğe, bu arada Kürdilihicazkar şarkı: Ne gelen 
da c::akıp çakıştırıp, c:aldırıp söy. ""r. 2 - ':' r.''""'•t!n '7i~·:ı . Kiirdi
liyip, kalkıp kalkıp oynamağa 1 iihicazkar şarkı: Güvenme hüs • 
gelmişlerin kayıkları, salapurya- nüne. :l - Artaki • Kürdilihicaz 
lan arasına. kar şarkı: Ay dalgalanırken. 4 -

1Ieri aşabilirsen aş, her taraf Bogos • Kürdilihicazkar sarkı: 
biribirine percin .. Yarışa tahsis Güller açmı~. 5 - Lemi • Rürdü
edilen saha ta nerede?.. lihicazkar şarkı: Nazlandı bülbül 

Hakem Debas Moda burnunun 21.10: Milli musikilere dair ü -
hizasında. Yarışanlara dönüm çilncü konuşma (Leh musikisi.) 
noktaları olacak sağlı, sollu iki Halil Bedi Yönetken. 21,Z5: Ne • 
duba da Yoğurtc:u cihetinde, (Şi- ~eli plaklar - R. 21,30: Müzik (Pi
fa) nın eteklerinde... yano soloları • Ulvi Cemal Er -

Yarınki program. 

11 • 7 • 939 Salı 

13 • 7 • 939 Perşembe 
12.30: Program. 12.35: Türk 

müziği: 1 - .... - Muhayyer 
peşrvi. 2 - Sadttin Kaynak -
Muhayyer şarkı~ Seni ey dil. 3 -
Sadettin Kaynak - Muhayyer 
şarkı: Adına and içerim. 4 - ... 
· Ut taksimi. 5 - Lem'i - Uşşak 

şarkı: Ruhunda bul:lum. 6 - Le
mi - Uşşak şarkı : NeJer çektim 
neler ca:ıan. 13: Memleket saat 

15 - 7 - 939 Cumartesi 
13,30: Program. 13,35: Türk 

müziği: 1 - ...... - Şehnaz peşre-

12.30: Program. 12,35: Türk 
müziği: 1 - ... - Hicaz peşrevi, 
2 - Bedriye Hoşgör • Hicaz şar· 
kı: Mümteziç aşkınla. 3 - No· 
bar • Hicaz §arkı: Ağlamış gül
müş.. 4 - Ahmet Rasim • Rast 
şarkı: Bir gönlüme bir hali peri· 
şanıma. 5 - Mustafa Nafiz • Hi
caz şarkı: Göğsünde açılmı§. 6 -
.... - Hicaz saz semaisi. 13: Mem 
leket saat ayarı, ajans ve meteo 
roloji haberleri. 13.15 - 14: Mü· 
zik (Beethoven - 5 inci senfo
ni - Pl.) 19: Program. 19.05: 

vi. 2 - Dellalzade - Şehnaz şarkı 
Etmedin bir lahza ihya. 3 - Şem 
scttin Ziya - Şehnaz şarkı: Hem 
aldandım hem aldattım. 4 -Lemi 
- Hicaz şarkı: Neııem emelim. 
5 - Salfıhattin Pınar - Hicaz şar
kı: Yüzüm gülse de kızlar. 6 -
...... - Saz semaisi. 14: Memleket 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri. 14,10 . 15,30: M:üz.ik 
(Hafif müzik • Pl.l 18,30: Prog
ram. 18,35; Müzik (Kabare • Pi. 
18,45: Müzik Küçük Orkestra -

ayarı, ajans ve meteoroloji haber- Şef: Necib Aşkın.) 1 _ Willy 
leri. 13.15 - 14: Müzik (Karışık Koester • Hind ninnisi. 2 - J. 
prokram - Pi.) 19: Program. Strauss - Bahar sesleri. 3 - Zieh 
19.05: Müzik (Melodiler - Pi.) er • Aşık (Romans 4 _ Hipp _ 
19.15: Türk müziği (Fasıl heye· mann _ Seyahat şarkıları (fante
ti.) 20: Memleket saat ayarı, a· zi) 19,15: Türk müziği (İnce saz 
jans, ve meteoroloji haberleri. f~slı.) 20: Memleket saat ~yarı, 
20.15: Konuşma (Ziraat saati 20. a3ans ve meteoroloji haberleri. 
30: Türk müziği (Halk türküleri) 20,10: Neşeli plaklar • R. 21,15: 
20.50 :Türk müziği 1-0smanb:!y Türk müziği (Mü§terek ve solo 
Hüzzam şarkı: Neşeyabı lütfun taganni.) 1- ..... - Şehnaz Puse
olsun .2 - İshak Varan - Hilzzam lik peşrevi. 2 _ Lemi • Şehnaz 
~arkı; Bilmem hen de nsaıl düş- puselik şarkı: Narı firkat şule • 
tüm. 3 - Ahmet Rasim • Segah pa.ş. 3 - Sedat öztoprak • Şeh • 
garkı: Benim sen nemsin ey dil- naz puselik §arkı: Guşedip göz 
ber. 4 - ..... • Ayaş halk türküsü yaşı. 4 - Denizoğlu . Şehnaz pu 
Ayva çiçek açmış yaz mı. 5 - selik şarkı: Yolun bulamam. 5 _ 
.. ..... • Mahur türkü: Tepeler te • Arif Bey • Hicazkar şarkı: Gön
peler. 21,10 Konuşma. 21,25: Ne- lümü bir tıflı dilbaz. 7 _Malı _ 
~eli plaklar • R. 21.30 Müzik mut Celalettin paşa • Karcığar 
(Schumann - Piano konsertosu, şarkı: Vah meyusu. 8 - Rahmi 
çalan Alfred Cortot • Pl.) 22: Bey· Bayati araban şarkı: Bana 
Müzik {Küçük Orkestra • Şef: noldu değişti. 9 - Suphi Ziya -
Neci.b A~kın.) 1 - Franz Liszt Muhayyer şarkı : Titrer yüreğim. 
- İkinci Macar rapsodisi. 2 - 10 - Dede • Gülizar ı--;arkı : Bive
Hanns Löhr • Büyük Vals. 3 - fa biçeşmi bidat. 20,So: Temsil. 
Tshalkovsky • Hazin şarkı opus. 22: Haftalık posta kutusu (ecne-
40 No. 2. 4 - .J. Brahms • Ma- bi dillerde) 22,30: Müzik (Ope • 

Müzik (Vitali - Şakon, çala:ı 

Japues Thibaud • Pl.) 19.15: 
Türk müziği (Fasıl heyeti.) 20: 
Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 20.15: Konuş· 
ma. 20.30: Türk müziği (Kiazik 
program). Ankara Radyosu küme 
5e5 ve saz heyeti. 21.10: Konuı· 
n:2. 21.25: Neıeli plaklar • R. 21. 
30: Orkestra programının takdi· 
oi - Gluck, Beethoven, Vagner 
H. Halil Bedi Yönetken. 21.45: 
Müzik (Radyo Orkestrası • Şef: 
Hasan Ferit Alnar.) 1 - Gluck: 
ffijenya Aulis'de uvertürü. 2 -
Beethoven: 1 inci senfoni Do. ma 
iör. 3 - Vagner: Rienzi uvertü· 
rü. 22.30: Müzik (Sinema sesi • 
Pi.) 23: Son ajans haberleri, zi' 
raat, esham, tahvilat, kambiyo • 
nutuk borsası (fiat.) 23.30: Mü· 
zik (Cazband • Pi.) 23.55 • 24: 
Yarınki program. 

12 . 7 - 939 Çartamb~ 
12.30: Program. 12.35 : Türk d N 7 5 K d car ansı o. 1 . - nu age ret seleksyon ları - Pl.) 23: Son 

müziği • Pl. 13: Memleket saat a· 
Riisager - Bir entermezzo. 6 - ajans haberleri, ziraat, esham, 

yarı, ajans ve meteoroloji haber· 
Rubinst~in • Kostijp.}l\i balo sil • tahvilat , kambiyo • nukut borsa-

leri. l3.l5 • 14 ~ Müzik (Riyaseti itinden Napoli balıkçılan. 7 - sı (fiat.) 23,20: Müzik (Cazband 
Cum!Jur Banıdoau • Şef: ihsan Han.şchmann. Andalusia (lspan. Pi.) 23.55 - 24: Yarınki program. 
Kilnçer.) 1 - Meyerbeer • Le yol valsi.) 8 - Lautenschger • 
Prophete operasının mar11. 2 - Yıldızlara doğru (fantezi.) 9 -
Lincke • Mehtap (Vala). 3 - Hanns Löhr • Düğün marşı. 23: 
Saint • Saens • Kahramanlar mar Son ajans haberleri. Ziraat, es • 
şı. 4 - Puccini • Madame But· ham, tahvilat, kambiyo - nukut 
terfly operasından fantezi. 19: borsası (fiat). 23.30: Müzik (Caz 
program. 1905: Müzik (Mozartın band _Pi.) 23.55. 24 : Yarınki 
iki uvertürü • Pi.) 1915: Türk program . 
müziği (tncesaz faslı.) 20: Mem· 14 • 7 . 939 Cuma 
leket saat ayarı, ajans ve meteo 
roloji haberleri. 20.15: Konu§ma 12,30: Program. 12,35: Türk 
20.30: Türk müziği: 1 _ Sala· müz.iği • Pi. 13. Memleket saat 
hattin Pınar _ Hüuam ~arkı: Aş· ayarı, njans ve meteorolojiha • 
kınla sürünsem. 2 _ Salahattin berleri. 13,15: · 14: Müzik (Ka -
Pınar • Hüzzam şarkı: Seviyor· rışık program • Pl.) 19: Prog -
dum onu. 3 _ Faiz Kapancı . ram. 19,05: Müz.ik (Wagner Me -

:stersinger operasının uvertürü -HUT.zam şarkı: Büklüm büklüm 
sırma saçın. 4 _ . . ..• Halk tür- PJ.) 19,15: Türk müziği (Fasıl 

heyeti.) 20: Memleket saat aya.. 
'tüsü: Karanfil oylum oylum. 5 -

K 
• . · 

6 
C .

1 
rı, ajans ve mc'c~!'o1:j i haberle-

.... • .. eman taıtsımı. - emı 
:-i. 20,15: Konu§ma (Haftalık 

b::y • Muhayyer pe§revi. 7 - 1por servisi.) 20,30: Türk müzl
fanbunri Ali efendi. Muhayyer }i (Saz eserleri ve muhtelif şar-
~arkı: Feryada ne hacet. 8 - A- 'tılar.) 1 - Mahmut Celalettin pa 
rif Bey • Muhayyer §arkı: İltimu ;ia _ Hüzzam şarkı: Kerem eyle 
etmeye yare. 9 - Şevki bey· Mu mestane. 2 - Lemi • Suzinak 
hayyer ıarşı: Hicran oku sinem ~rkı: Yeter hicranlı sözler. 3 -
.leler. 10 - • · · · · Muhayyer ıaz Lemi. Hicazkar şarkı: Son aşkı
semaisi. 21.1 O: Haftalık posta ku· .:nı canlandıran. 4 - Lemi • Rast 
tusu. 21.25: Neıeli plaklar. • R. <Jarkı: Yok mu cana 8.şıka hiç 
21.30: Müzik (Saksafon ıoloları • mürvetin. 5 _ Mehmet Nasib 
Nihat Eseng::ı.) 22: Müzik (Kil- Rast şarkı: Öyle yaktın ki beni. 
,.ilk orkestra • Şef: Necip Aşkın.) 21 10 K 21 25 N l' ~ , : onuşma. , : eşe ı 

1 - Valther Schrader • Akşam ü· plaklar. R. 21,30: Müzik (Rad -
zeri (hazin parça.) 2 - Gangl· yo Orkestrası • Şef : Praeturius.) 
bcrger • Küçük flüt için konser 1 _ Haydn: Senfoni sol majör, 
:>arçası. 3 - Ganglbcrger • Benim Nr. 100. 2 - Adam . "Sij,etais 
küçük T.:ddiayım. (Saksafon par- Rei,, operasından uvertür. 3 -
:;ası.) 4 - Fritz Recktenvald • Joh. Strauss: Kayzer valsi. 22,30 
Grizingde potpuri. 5 - Gerhar:I Müzik (Opera aryaları - Pl.) 23 : 
Vinkler - Donna Şikita - ts· Son ajans haberleri. ziraat, es
panyol üvertürü 6 - Rich. Heu· ham, tahvilat, kambiyo - nukut 

Beyoğlu tarafında 
tramvay 

işletilmiyecek 
Belediye bu hususta 

tetkikler yapıyor 
Amerikalı bir firma belediyeye 

müracaat ederek yakında son sis
tem bir otobüs getirteceğini, oto
büs münakasasının bu nümune 
görüldükten sonra açılmasını iste· 
miştir. 

Belediye bu nümuneyi görmek 
için münakasayı yirmi gün soııra· 
ya bırakmıştır. 

Diğer taraftan haber aldığımı
za göre belediye Beyoğlu tarafın· 

da tramvay işletmemeyi düşün· 

mektddir. Tramvaylar kaldınldık· 
tan sonra Beyoğlu cihetinde ya 
tamamen otobüs işletilecek, yahut 
da troylöbüs işletilecektir. Bu hu
susta belediye fen heyetince tet· 
kikler yapılmaktadır. 

Belediye binası nerede 
yar,ılacak? 

Yeni belediye binası tapu ile ti
caret mektebi arasında yapılacak
tı. Ancak bunların kalkması uzun 
zamana mütevakkıf olduğundan 

belediye binasının Sultanahmett: 
eskiTaşmektep i!eYerebatansarayı 
arasın.da cadıdeye nazır olan saha
da biran evvel inşasına karar ve· 
rilmiştir. Buradaki binalar istim
lak edilecek ve hemen inşaata baş· 
lanacaktır. 

Denizin kara tarafında boy • kin.) 22: Müzik (Küc::ük Orkest
Jan boya beylik çatanalar; şeb • ra • Şef: Necip Aşkın.) 1 -
zadeler, paşalar, beyler, mali mü· Ernst Sorge - Köy evinde çcn kız 
esseseler, banka direktörleri, A • 3 - Arnold Meister - Bohemya 
nadolu demir yollan müdürü u • rapsodisi. 4 - Heinz Link • ln
mumisi doktor Danderin, mu - termezzo. 5 - Cari Frick - Ren 
avini Müsyü Hügenin hususi is • kıyılarında ben evimdeyim. 6 -
~imbotları; düveli muazzamadan Vittorio Guiliani • Yalnız sana 
'ngiltere, Fransa, Almanya, Rus-1 (serenad.) 7 - Viktor Hruby • 
ya, İtalya sefaretlerinin muşları 1 Viyana operetinden (potpuri.) 
limanda, Galata rıhtımına (Me- 8 - Alois Pachernegg - Viyana 
sa Maritim) sefinelerini, Al • süiti. a) Küçük geçid resmi. b) 
man, İngiliz, Holanda kumpan - Operada balet müziği. c) Gra.ben 
yalarının seyyah taşıyan gemi • -----------------------------
!erini yanaştırmak, açıklara da Bir sivri akıllının maceralan: 
demir atan Loyid Triyestino, Pa· 
ke, Fransa, Moskof kumpanya • 
Iarınınki şamandıralara bağla -
mak imtiyazını edinmiş Yunan 
bayraklı römorkörler... Denizin 
ı.çık tarafında Sirketi Hayriyenin 
lngilterede heniiz yaptırdığı, gı
cır gıcır kullo.nmağa başladığı, 
~n yollu. s~atte 13 mil giden va • 
">urları: 44, 45, 46 numaralar ve 

1 <sonra araba vapuru. 
( Deııamı oor) 
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Gardenbar 
Geceleri 

~11 işaret J .. KARA.DA:':-: 
Anlatan 7 - . -. 

Fikret Adil Fransa ihtilali " 
~~~::.===::::=::::=~~~====~~- ~ (Bruıtarafı 2 incide) 

Sene l 911. Balkan harbinde-! Filhakika yangın vardı. Ve Groçyüs'ün ileri sürdüğü dev. 
yiz. Vaziyet feci. Her taraftr Gardenbar. on heş dakika irin- let nizamı, ferdin hakkını tah
hastalık. Kolera başgöstermis ... de yandı, kül oldu. Fkat bu- dit etmez, bilakis ferdin hakları 
Hilaliahmer, her zaman o1duğc ;ün "Halk bahçesi" nin bulun- devletin haklannı tahdit eder. 
gibi, yardım için çırpınıyor. Fa- :-luğu yerde, bir yazlık "Carden- Ferdiyeti inkişaf ettiren, ser. 
kat sefalet ve hastalık o kadar bar" açıldı. Daha sonra, mü- best ticaret ve rekabet esasına 
fazla ki, bu yardıma bütün \cndis Kristidis tarafından, bu- istinat eden bir cemiyet kurma. 
memleketin iştiraki lazrm. günkü ... Hayır ... Bir hafta ev- ya muktedir olan Garbi Avrupa 

Düşünüyor, düşi.'n "yorlar. velki Gardenbar yapıldı. liberal burjuva hukukunu ken-
Sehrin yüksek ve tanmmıs aile. "C d b .. . t . dine müsait bulduğu vasatlarda 
J. . l .. ..1 . . I · ar en ar m ınşaa r yenı k d l . . . L.b 
en, e orgu erı, ıs eme yapa- .. t . t' k. • h tl u ret e tesıs etmıstır. ı e. 

k1 b 1 H .
1
: 1. h )1 mış ı ı, umumı arp pa a- l . h kul • . 

ca ar, un ar, ı a ıa mer men _ı "d'' .. L h F t ra nızamın u c manzumesı . . . . -;ır, mu uru e man ransız e- . . 
faatıne tcshır edılın satılacak L ld ... . . k ı·-· · bu esasa ıstıf!at eder. 
C

.. . -:Jaası o ugu ıcın, as ·er ıgını . "h' dı 
uzeL Ama nerede? Yer yok k .. -F · tf Yem zamanın, mu ım say -

H·ı· ı· h b 1 . . yapma • uzere · ransaya gı ı, ... I d b .. d kü" l . 
ı a ıa mer, u esyayı teş 1ır ı- .. d.. I k . "V' h .. gı esas ar an ırı e t enm 

. b' · ... k mu ur o ara , yerme ıc y d .d. B d . 
çın ır r><wyon yapmaga arar . b kt saa etı ır. u a yem zaman 
vttriyor. Karar ile tatbikat ara- vı Bıra dı. k.ı t 'h · · devleti için yerine göre ideal ol. ura a, saca, arı cesını . . k 
sında fazla zaman ge"memistir. t ... C d lJ a·t· b muştur. Bu fıkrm tahakku u • · vap ıgım ar en ara ı u . . h F d 
Pavyon yapılmı~tır. l. t b F nsız t'yat ıçin en müsaıt sa a ransa an '11.a uma ı, ana, ra ı - . 

Gardcnbar ile ilaliahmer ara. rosu müdüri.i, dostum Arditti ba~ka hır Jer ~~~~tdıb l d ... 
sında ne münasebet var, diye. verdi ransa a ı tı a aşa ıgı 

Poloııyanın hava 
kuvvetleri 

tayyareciliği müessif Pofonyanın coğrafi vaziyeti 
kdacak emsalsiz şeraite 

Beri in 
Birbuçuk saat 

içinde bombalanıp 
mahvedilebilir 

maliktir j 
----".'.!"·- -

· (Arkası var) günlerde arazinin dörtte üç~i. nü-ceksiniz? Çok. fusun yi.izde dördünü teşkıJ e. Son zamanlarda Almanların 
Çünkü Cardenbar. işte hl den mahdut bir zümrenin elin. Danzig serbest şehri üzerinde 

Mnı 
Son k 

pavyonda açıldı. Hilaliahmer, Vekalet hesabına tahsil de idi. fazla tazyik yapmaları ve bütün 
şehrin kibar kadmlarmm el işle. eden talebe Halk kiitlcsi topraktan mah. hareketlerile Danzigi işgale ha -
ı-ini teşhir için yaptığı hu pav. . . . rumdu. Bu kiitlenin saadetini zırlandıklarmı göstermeleri bütün 
yonu satmış, aynı yerde, oray• Vekaletler hesabına tahsıl edıp • d k .. J . k R nazarları Polon"a üzerine "evir. 

b • h' · 'f · temm e ece careyı anıa u. J " alanlar, Avrupadan getirdikler: de mec urı ızmetı ı a ctmıyen . • A k~ l k. b d miştir. Polonya Baltık denizinde-
k d 1 h b 1 1 d 1 b 1 h. l"k 1 v k·ı tl se ıctımaı mu ave e ıta ın a f p l t 1 · 1 b' ...... ·a ın arr tcş ire aş amış ar ı. ta e e a ey ıne, a a a ı e a e er 

1 
- • ki mahreçlerinden asla vazgeç . a onya ayyarr: er. ·ı< mı ır gorım•ı'I. 

"Cardenbar .. ilk açıldığı za. 
man, hugünkii vaziyetinde de. 
{,ildi. Küciik bir yerdi, ve Tepe
bcışı kışlık bah<'esi denilen bu-
giinbi Şehir Tiyatrosunun bu. 
lunduğu yerde oynayan artistler 
için yupılmı~tı. Yani Avrupa) 
manasında bir "bar". Türkçesi, 
tezgah. 

Burada tezgah başı yapılırdı, 
ve geç val.;,itlere kadar devam e
derdi. Asıl eğlence yeri "Tepe. 
başı" nda idi. 

"T epeba~ı" müessesesinl ku. 
ran, Bulgar tebaası bir Yahudi
dir. İsmi Natanson idi. lstanbu
la yerleşmişti. Burada bir oğlu 
diinyaya geldi. Onu F ransaya 
gönderdi. Çocuk orada büyüdü. 
Fransız oldu. 

Bugün F ransanın meşhur ti
yatro müelliflerinden "Yacque5 
Natanson" işte bu çocuktur. 

Natanson işgüzar bir adam
dı. Fakat·kafi parası yoktu. Sa
ğa, sola müracaat etti. Eğlence 
yerlerine gelenler arasında meş
hur "Huguenin" de vardı. O, 
bu isi "Komandite" etmeğe ra
zı oldu. 

Tuhaf değil mi? Fakat haki. 
kat. Huguenin'in yardımı ile 
"T cpebası" bugi.ine kadar değil 
lstanbulda, bütün Balkanlardcı 
dahi eşine rastgelenemiyen bir 
hale sokuldu. 

O zamanı yaşıyanlar bilirler. 
"T epebaşı" nın biitün mobilye. 
si Viyanadan getirilmişti. Cid. 
den lüks bir yerdi. Bunun üze. 
rine Natanson. Hila1iahmerden 
aldığı pavvonu biraz bi.iyütti.; 
ve ona "Gardenbar" ismini ve
rerek, bu~ün yıkılan f"<!lence ye. 
rinin vaftiz babası oldu. 

İ§arı üzerine dava açılmaktadır. an atı~ o~du. d k" l . d miyeceg"ini bildirmic::ti. Şu ·halde imi ve müessir bir mani teşkil e Tabii bu miktar, bir h:ırJl 
F k b·ı·h - d ld k Beserı saa et ut enın saa e- . ':$ • .. • • 

a at 1 a ard ava açı 1 tan . . - • • AJmanya Danzıg şehrı uzerınde demezler linde önüne açılacak olan çolı 
il k b • h' · · ·r tıydı, saadetı ancak sosyetenın · ed ere mec urı ızmetını 1 aya . . lm bir harekette bulunursa Polon • Polonya do<Yrudan doğruya niş faaliyet sahasına nisbetlC 

basladığı bildirilmekte ve dava- demokratık, fakat lıberal 0 ı- ya derhal harp edecek ve bu va. h b · t' · k t b'l · o.zdır. Varsov::ı. 'l'Üksek kuııı, 
• J ·ıd·-· .. "l kt d' yan nizamı ile mümkündü. ar e ış ıra e mese ı e, yıne • J 

aan vazgeçı ıgı goru rne e ır. , . . . l .. ziyet belki de umumi bir harp Polonya tayyareciöfoe esaslı bir danlığı bu husustaki r.::>ksanı 
Fransa, Ruse nın fıkır erını . .. . l> ı 

Bu vaziyet Maliye Vekaletinin . . k'ld tb'k . kA doğuracak!. vazıfe duşecetkır: Zaman zaman rüp tedbir almakta geri kn 
en ıyı şe ı e ta ı ım anını D · 1 · d d 1 p .. . d p 1 . b:ıl 

nazarı d'kkatini celbetmi01 ve tet· h . I b. I k . N.t anzıg mese esın en o ayı o. duşmanı tam kalbınden vurarak r. o onyamn kendı men 1 ~ aız o an ır meme ettı. ı e. 1 ·ı Al d b' ·· . . . . · k. af · 1• kikatta bulunarak bazı kararlar kim R be . S Jü M onya ı c manya arasın a ır mudafaa \e da}rınma kuHetlerı. bu in ış ı bır dereceye ı-
• .. 0 spıer, en st, ara, harp patladığı zaman Polonya ne ni kırmak .. Bu da Polonya tay . temin edebilir. Teknik sef\'15 

almıştır. Vekalet bu kararların bu· bu iş için çok çalıştılar. Fakat sekilde tesirini hissettirebilir? ·r~· · · · d b ı d - mu"kemmeldı'r. Gali"'<'ada bulıl 
tün Vekaletler tarafınidan da tat· b h l F b.. .. b.. , yarecı ıgının ıçın e u un ugu '<J 

u a ransanın utun unye. Polonyanın deniz kpvvetleri Al. mesafe şeriati ve şarktaki faali. imalat merkezleri emsaısı.ı, 
bik edilmesini Başvekaletten iste- · ·1 d -·ıru B. p · · ~ 
miştir. 

Yeni verilen kararlara göre ha
disenin mahkemeye intikalinden 
sonra geri kalan mecburi hizmeti 
mensup olduğu Vekalet emrinde 
yapacaktır. Aksi takdirde kendisi· 
ne yapılan masarif zam ve faizle 
birlikte ödeyeceğine dair bir taah
hütname verecektir. 

Avcılar kongresi 

sıne şamı egı · ır ans manlarla boy ölçüşecek vaziyet- yet sahasının orografik vaziyeti şekilde teşkilatlandırdmrştır · 
vardi ki orada fabrikatörler, hü- te değildir. Kuvvetli bir kara or- dolayısile malik olduğu müstes • cak Almanyanm yeni hudı.ıd 
yük n:· ''7c;:iler, müteahhitler dusu vardır. Bu ordu hudutlarını na faaliyet kolaylıklarile müm _ pek yakın bulunmaktadır. so 
vardı. Bunların kafalarında ya. kolayca müdafa edebilir, fakat kündür. fabrikaların faaliyeti için el 
1ayan ide;ı.l Hollanda.da parla- bilhassa Polonyanm hava kuv. Polonya tayyareciliği bu va _ olan kömür. gaz ve demir c 
yan, l_r ... ;lterede veni bir hamle vctleri böyle bir har,pteen. büyük zifeyi ba.5arabilecck vaziyette mi tinden de zengindir. Fakat bil 
yapan liberalizmdi. rolü oynıyacaktır. dir? / bu avantajlara ragmen JI1 

Serbest rekabet an'anesine Şu halde totaliter devletlerin Leli tayyarel-eri memleketin sef Polonyada tayyare sanıı) 
sadık kalan Fransız liberal bur. yeni bir teşebbüsleri harbe sebe. müdafa edilecek noktalarını mu. de çalışacak sanatkarlar, u:t 
juvazisi Monteokiyö ile, Velter biyet verdiği takdirde Polonya hafaza ve düşman topraklarına lar azdır. İşte yalnız bu sebt' 
ile yeni bir ideoloji kazanıyor. layyereciliği mliessir bir şekilde müessir hücumlar yapabilecek Polonya bugünkü vaziyetilc ıı 
Demokrat, faka• libr .. :U olmıyan hareket edebilecektir. evsaf ve miktarda mıdır? bir zamanda tayyareciliğinc 
1!Ümreye karsı liberalizmi mü- Polonya coğrafi vaziyeti dola. İçinde bulunduğu şeriatten ay. seri bir inkişaf temin cdel1

1 

tatanbul Avcılar ve Atıcılar dafaa ediyordu. yısile böyle bir harpte mühim nı zamanda düşmanları da isti _ Halbuki bugün içinde buluncl ı: 
Birliğinden: 1789 un en mühim eseri olan bir rol oynayacaktır. Çünkü Leh fade ederek Polonyayı daimi bir vaziyet ve kendisinden bekle 

8 Temmuz 1939 Cumartesi gü· insan hukuku beyannamesi dik- hava üsleri Almanlara her türlü hava taarruzu tehlikesine maruz rol Polonya tayyareciliğinin 
nü toplanan kongremizde nisabı kat edilecek olursa iki tarafın harp malzemesi imal eden sana. bırakamazlar mı?. 1-:te bunlar kısa bir zamanda büyük h~•tt 

da fı'kı'rlerı·nı· oldukça tezac:!..larla yi mıntakalarına (Silezya, Bo . bugün için mevzuu bahsolan ve !er yapmasını ic:ap ettirmcı-ckseriyet temin edilemediğinden •• 
hemya, Saks) yakın mesafededir. en büyük ehemmiyeti haiz olan dir. 

müzakerede bulunulamamış ve bir1eştil";~t;r, Bu şekilde Leh tayyareleri bu meselelerdir. Polonya için hariçten y:ırdl 
toplantı 12 Temmuz 1939 Çar- Beşer hukuku beyannamesin. fabrikaları daimi bombardımana Polonya tayyareciliği kalite cı almak mecburiyeti vardır. P 
şamba günü saat 18 e tehir edil· de bil-e karsılıklı nusuva yatan tutarak faaliyetlerini ciddi biqe. bakımmdnn 1938 Paris beyne! _ nu da ya Avrupadaki müttef Jı 
miştir. demokratlık, ve Jib,....'\llik müca- kilde durdurabilir. Leh tayyare. milel tayyare sergisinde teşhir !erinden, yahut Amerika BirlC 

-o- :lele~i bütün ihtilal boyunca leri ayın zamanda Baltık deni • ettiği fevkalade modelleri ile bü. şik devletlerinden temin edel11 

h 
1cendini göstermiştir. zindeki bütün Alman limanları- tün tekamülünü ve Leh tayyare lir. Bir kurşun ırsızı d d ı - Jakoben, Jiron en müca e e. nı kolayca bombardıman edebi _ sanayiinin çok ileri olduğunu is - Polon.yanın ilk hamlede iJc1"1 

yakalandı si ve nihayet Oanton Robespier lecek vaziyette olduğu gibi, hat. bat etti. Bilhassa keşif, avcı ve tacağı tayyare kuvveleri~i det 
Habibullah adında birisi, Süley- '<avnası bu iki icleolo~İnm, yani tfı tesir sahasını daha ac_:ıklara bombardıman tayyareleri üzerin. önünde tutarak yapılan bir Jl1 

maniye medresesinden kurşun 'ial \ki hayat sahasının boğuşmas· da götürerek, bilhassa İskar.di _ den verdikleri modeller bazı cL kayesede, bir harp halinde Jllll 

k k l t ;d1' nav memleketlerinden demir al _ hetlerden İngiliz ve Alman tavva kavemet kudretini temin ctrı•C mıs, kacar en ya a anmış ır. . . ,, _, 
Habibullah Sultanahmet birinci İhtilal ilk anda liheral büyük mağa mecbur olan Almanyanın relerinden her :ıe katlar ar;ağı ise. için kendisine büyük mikytıS 

sulh ceza mahkemesi ~arafından ')urjuva hareketi halinde ba11la. bu münasebtlerini müşkülata du. ler de harp kabiliyeti \'e tesir ba. mühimmat temini 13zımdır. 1( 
tevkif Cdilmiştir. dı. Nihayet lib~ral olmıyan <le- çar edebilir. • lnmmdan emı:ıalsiz bir kıymet ar. bu cihetten de Sovyet Rusyn C:l 

mokratlann hükmüne tabi ol- Nihayet Almanyamn merkezi . zetmcktedirler. mühim bir unsur vaziyeti arr.C 
-:Iu. Ve sonunda irticaı mevkii ne bir tazyik yapmak icap ettiği Leh tayyareleri bugünkü harp mektedir. 
'ctidara getirdi. takdirde de bu da huduttan kırk icaplarına tamamen karşılık \'e. Bütün tetkikler mevcut o.rJI" 

Fransa ihtilalinin bariz hakkı beş dakikalık bir uc:uşla temin o. rebilmektedirler. Polonyalıların maların faaliyet ı:ekillerinin c;ll 

·ıberal olmak de<iildir. Cun- lun.abilir. PZL 37 modeli bombardıman tay si menfaatlerden ziyade uını.1:
1 

• .. ı·be ı· · ta;\}.i nri;İ~1lli- Polonya hava kuvvetlerinin di. 1 yaresi saatte 430 kilometre sü . menfaatlere uygun olması ve " 
tu ı ra ızmın ... b' . - 1 l - 1 . 1 ·1 h k'k" bır ı t . b k ti :ı;İ olrnuı:; ger ır avantaJı da bu ı:ıımal ova. rat c uçmakta ve. bır buçuk ton mu lü bır an anı ı e, a ı ı t 
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tar Rir sene ı:ıcınra, 1912 de, Gar 

den bar ve T epeba~ı. meşhur 
Lehman tarafından c:atm alındı 
Y azlrk bahçedeki sahneyi yc:ıp. 
tıran Lehmandır. 

Aradan vakıt geçti. Tiirk Is. 
tanbullular, Balkan harbinin a. 
crsını heni.iz unutamadıkları icin 
Cardenbara pek sık gitmezler. 
di. Müşterileri, en ziyade Avnı. 
palılördr. Bu müddet esnasmd< 
Cnrden bara gel:rı is olan artist. 
ler, cidden sanat kıymetleri olar 
lardı. bu sayede, Cardenbar bii 
ti.in Avrupa artist aleminde bi• 
~öhTet kn7 . .cmdı. 

Londra 
t'\C\' l Cif le 
Pari5 
l\lıl:ıno 

::ı.93 

:ı.:ı:;;; 

li.IHi 

esı Daş a yukrrt.l\l raf m
1
1
: Ptı .. 1 0

:.· larmda hiç bir tabii arıza ile kar. ağırlığında bomba taşıyabilmek. birliği ~eklinde tecellisi icap e 
tur. E"mo a ı c aa ıye ı e - . . _ .. 
... ld. !':ılaşmamasıdır. Bu mıntakada ne 1 tedır. PZL :18 modelı çıft motor- tiğini gösteriyor.. d· 
·ı1ına ır.. M t Alp!er, ne Jura'lar ne de Vosj'lar lü avcı tayyarelerin.in dört bir: Bugünkü vaziyet karı;ıs1J1 

Rmlubspıyke~ ~~' ı ~,.,..~YJl 1 ~ gibi tayyareciliğin bütün teki . 

1 

metre mesafede süratleri saatte Polonya ile mti~lereken hare~. 

Sene 1914. Daha harp olma. 
mı~. O akşam. buqün "Asri si. 
nema' 'olan "Amfi" tivatrosun. 
da, meşhur tenör 'Jom" un baş. 
rolü yaptığı ''T..a Juive" operas· 
oynayordu. lstanbulun bütür 
yiiksek muhiti tiyatroda idi, ti 
yatro hıncahınc dolu. Saat 1 O 
O esnada. Cardenh~r tarafın. 
dan bir alev ytikselcli. Sonro bi ı 
fer yat: Yangın var! 

Cenevre 
Arnsterd:ım 

Bcrli n 
llnikscl 
Ali na 
sor ya 
Prnı't 
\faılricl 

\':ır~ova 

Rurl:ıp~,ıe 

RükrC'~ 

rlelgraıf 

Yokoh:ıma 

Stokholm 

Jstikraı lar 
Ergani 
Siva, • Erıurum lif 

Tilrk borcu I peşin • 

m. ~ ama. ıste 1,·'< en ,"rece müliine rağmen içinde gizli taar- -i.60 kilometredir. ~tmek vazifesi Fransa Ye tngı 
211.5115 •rt C:\ J.._,. .. _,.......,,. - ------ ' h,. k d' kt!l . · . . • • · ruz tehlikeleri saklayan dağlar PZL 46 modelı ke.5if tayyare _ tereye düşme t~ ır. Şar 
ü7 .2:i2:i - t h d h nı safha ı ·11d sen arı ıçm a a ye • "Oktur. 1erinin süratleri 470 kilometreyi müttefikleri havacılık cihetı ( 
5o.:i2;> l ki ' k J 11 ar ya a~mış 0 :\ca h. Leh tayyareleri Krakovi Ka . ı ac::maktadır. Bunlardan maada birinci derecede ehemmiyetli 
21.52;ı ~ A. not .... '>TJ:'.l\.ı' ' " 

1.0825 • liz ,·eya Posen'den hareket ede _ saatte 350 kilometre yapan diğer stratejik vazivete maliktir. 
rek, Breslav, P!'esde, Berlin ve harp tayyareleri de kısa sürecek Polonyanın. ha,·a ordusu knd' ı.;ıli 

.-.:ı:ı'..!5 

11.03;ı 

2:1.Rl:i 
2 t.8~25 

O.!lO:i 
2.8!l2fı 

3«.62 

23.!lO'..!:l 

1!l.32:ı 

Dün ve yann 

ercüme külliyatı 
7 nci seriden 
61·G7.7 kitap 

ya Swinemünde'yi bombardıma _ 'hücumlar için tesirlidirler. rosu mükemmeldir. Pilotları cı11 
na gitmek için azami 300 metre Silfth ku\'vetleri ve tesir saha. '5alsizdir. Ancak tayyareeiJiklC 
irtifadaki tepelerin i.izcrinden ları mallım olan bu tayyarelerin rinin seri bir şekilde inkişafı iÇ 
uçmağa mecburdur. faaliyet sahalarında müessir o . kendilerine maddi imkanlar \e 

Bu şekilde gökyüzü Polonya !abilmeleri için en mtihim mesc. rilmelidir. 
tayyarelerine açık bir yol oluyor le miktarlarının bu tesiri temine Müşterc~ menfatler, ro1orı); 

61 Vikontun ölümü 
62 Leneit II. 

demektir. Memleketin coğrafi va 1~fıfi gelmesidir . nın i<;inde bulunduğu vaziyctt~ıı 
30 ziyeti Leh tayyarelerine serbest Polonya için mevzuu bahsolan azami derecede istifadesini tcJll' 

63 Liza 
64 Evlilik 
65 Gizli Pamuk harbi 

1. hareket imkanlarını vermiştir. , tayyarelerinin keyfiyeti değil. için hava kuvvtlerini bu avant9 
• 

1. Alman tayyareciliğine ve müda. kemiyetidir. lardan istifade edebilecek ı;e\\lt 
20 faa sistemine gelince,dPrhal şu. En yeıı.i hesaplara ~öre Polon- sokmağı icap ettirmektedir. \'ıS• 
50 mı söylemek ic:tp C'der ki, bin iki ya Hl:18 senesi b:uıında sekiz yiiz tiil ovasır.da teşkil rdilecck olıııı 

66 Bizans tarihi 1. }yliz kilometre ıızunluğurı<laki bijy t:ınP birinci h:ıt tayyaresine nıa. her yeni hava filosu sulh r->nnsııı· 
67 Senyolbeos Avrupa 60 le açık bir hudutta Almanlar da. likti. rını artıracak bir amil olacaktı!" 
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~~iln k üme müsabakalar1nın 
Oon hafta karşılaşmala rı 

ef 'l Demirspora 
2 -o yenildi 

Diinkü ma!!la l' efayı 2 • O mağl ıip eden, 1mgiin de Şeref stadında Bcşihla§la 'karşı7a.Jaca1.; olan 
Aııkara şanıpiyo ııu Dcmirsporlıtlıır 

Dünkü müsabaka çok durgun oynandı. Bozuk bir maç 
yapan Yeşilbeyazlılar bu yü.zden mağliip oldular 

.\111Ii ı .. -
Son k tumc müsabakalarının! Vefa takımı topun seyrini de - ı 
~re arhşılaşmnlarını yapmak il - ı ğiştiren rüzgarı hesaplıyarak ha •M~•bi~.......ı-.~ı... 

§e riın· · 
tııy0n ı~ gelen Ankara şam vadan bir oyun tutturmak hata. 1., ~ ~ ~ "'I ~ ""' "'ı ı., 
llunu; De~ırspor klübü ilk oyu· sını işlediler. Ve bu suretle de I .:ı :.:ı ... .... 4 ~ 
Yaptı aksım stadmda Vefa ile iistünlüğü rckiplerine terketmiş-
;\h~ !erdi. 

kemli ~.et Adem Gögdun'un ha - 7 inci dakikada ilk tehlikeli Ve 
llltlJi ~1 

•• ıle oynanan bu maçın fn hücumu Sulhinin ya\·aşhğı yı. 
1111 te ~~e 8ampiyonluğuna o - zünden Demirspor sahasınm or
havJj :ırıne rağmen stad bir tasında eridi. s eııha idi. Dakikalar ilerledik"e Demir -

:ıat t b :. 
ler v am eş buçukta hakem- sporluların baskısı artmakta idi 
tıa1ı:ı e takıınbır sahaya çıktılar. .Abdüşün bozuk oyunu sayesinde 
elan ın merasim ve para atışın - rakip sahaya kolayca akan Zeki, 
tıle d~~ra t~kımlar şu kadrola - güzel fırsatlar hazırlıyor, fakat 

ızıldi!cr: 

1 Bu dakikalarda Vefalılar mağ
lubiyeti tamamen kabul elmiş 
bir halde silik bir oyun oynuyor 
!ardı. Bu yüzden müsabaka yine 

Üçok idare heyetini 
seçti 

çok zevksiz ve heyecansız bir şe- İzmir, 8 (Hususi) - İzmir iiç
kildc uzayıp gidiyordu. 37 inci ok spor klübü senelik kongresi 
lakikada.n sonr.ı Vefalılar tek - evvelki gece Tilkilikteki kulüp bi
·ar canlandılar. Hakkının iltiha- nasında toplanmı~tır. 

dle kısa paslarla ortadan yap - Nizamnamede bazı değişiklik
.ıkları akınlar oldukca düzgün ler yapılmış fakat kulübün, tt~ok 
>~u~ordu. F'akat bu defa da Sul. ı spor isminin ibka edilmesi muva-
unın hem uzaktan, hem de ka - fık go·· ··1 ·· t•· y · ·a h . .. . .. . . ru muş ur. enı ı are cye-
eyı gormıyen ~tıtlerı bu ıyıce ya tine rei r- B R L bl b" · 
fılan hücumları neticesiz bırakı- -ı ' • s 

1

1
gkel · 'BeşaNt. e. e ıcı· 

og u, aza ı ara ' . ıyazı Ars-
ıordu. Son dakilar yine pek dur la M h B h M r' . .. .. n, e met, e çet, usta a Ba· 

Dem· üç orta bw1lardan istifade ede -
lct ırBpor: A'ccdct - Gazi, Şev mi'l.·orlardı. 

- /(. • J 

311(81 f am1l, lbrahim, lbrahim . 

;un gcçtı ve musabaka da boyle- löz s l"h t" · 'h d'l · 
• ce 2 - O Demirsporun galibiyeti· 

1 
d;e a a at ın ıntı ap e 1 mış· 

. er ır. 
le sona ermış oldu. 

Zcı.i. rı a, Arif, Orhan, Orhan 

Vera · 
Mua . ıse Gaziden mahrumdu. 
futb~:~ hattmda üç dört senedir 
get t"Ju . terketmiş olan Şckip 
1 ~ lllı~ ve şöylece bir takım 

mu iu· .. f • 
1Irı7 , a • ırahit, Lılt/i - Abdıı~. 

•ı.ı Şrl. 
·~ıılhi ' 0 • cıp - Necip, Mulıtcşcnı, 

b ' •ıııkJ.a Adnan 
em· ' · ae11 r"' ır~Por oldukça şiddetli e -

Yunu~z~arı kazandıkları için o -
Yaııtıl ılk vuruşunu Vefalılar 
\ın1 :U-· Buakın Ankara mua -
kı11t1nden geri geldi. Ve bu a · 
lı.lrıa :ı~· 5?nra da Demirsporlular 
~ bir oyun tutturdular. 

~Uyünkü güreşler 
aat dörtte baslıyacak 

1k· • 
lan 1 

haftf!danberi yapılmakta ::>· 

l ı:·Ptofesyonel serbest güre§lere 
<le\t lın de Taksim stadyomunda 
~ arrı e:Iilecektir. 

1 lıtUlgar güreşçi Friştanof Dinar· 
l\lj .ehnıet ile, Habeş1i de Kara 

ıle k 
11. arşılaşacaktır. 

illi k"' f 'aınp· ume utbot maçlarında, 
ter Yonu tayin edecek olan Şe· 
sp0:tadındaki Beşiktaş - Demir· 
&an· lllacını gözönündc tutan or 

1<:at" h orler spor meraklılarına 
·trı .. 

ç
1111 

gureşleri, hem de futbol ma-
tin Seyrettirebilmek için güreşi'! 

'Saat d .. tar ortte başlanmasına ka-
~lcrdir. 

Demirsporun ilk golü 
Nihayet 17 inci dakikada Ve -

fa kalesi önünde havalanan to
pu Vahit yanlış bir vuruşla soliç 
Orhanın önüne düşürdü. O da gü 
zel bir plase ile maçın ilk golü. 
nii Vefa 'aleyfün~ knydetti. 

Bu golden sonra Vefalılar to
pu yere indirdiler ve bu sayede 
de derhal akınlara başladılar. 

Fakat yine Sulhinin ağırlığı yü · 
zünden bunlardan bir netice ala
madan faikiyeti tekrar Ankara • 
lılara bıraktılar. 

Devrenin ortalarından sonra 
Vefalılar düzgün bir oyun çıkar
mağa başladılar ve rüzgara rağ
men zaman zaman rakip sahaya 
bile yerlcştilerse de muhacim 
hattının sol tarafında Sulhi ile 
Adnanın hiçbir işe yaramaması 

bu akınlarının golsüz neticelen . 
mesine sebep oluyordu. 

30 un.cu dakıkada İbrahimin 
yaptığı hendbolü Adnan güzel 
çekti. Kaleci P\ecdet bunu yum
rukla karşıladı. Necip yetişti, fa 
kat bu esnada Sulhi Necdete 
favl yaptığı için .Necibin attığı 
gol sayılmadı. Bunun akabinde 
bir de korner kazandılar, Adnan 
müsait vaziyette yakaladığı to
pu avuta attı. 

Bundan sonra hücumlar müte
kabil, fakat Vefalılar daha c;ok 
,.e daha tehlikelı akın yapmala -
rına rağmen 11etice alamıyorlar · 
dı. 

Dilııkü 1:1a. ta heyecanlı uir mı 

Yc/a - Demirszwr mii scıbal.:asmıla seremoni. 

4·1 üncü dakikada sağdan ya . [bu üç kornerden yeşilbcyazlılar 

pılan bir yeşil beyaz hücumunda .stifade edemediler. 
top birdenbire sola geçirildi. Ad Rüzgarı arkalarına almış olan 
nanın ilk şütünü Necdet çeldi. Vefalılar bu devrenin ilk anın • 
Yine top Adnarıa gelmişti. Bu dan itibaren hakim oynuyor ve 
defa Gazi çok sert bir şarjla Ve. rakip kale önünden ayrılmıyor -
fa solaçığını yere serdi. Fakat lardı. 
hakem bu bariz penaltıyı ver - 4 üncü dakik~da Muhteşemin 
medi ve ilk kısım ı . O Vefa a - ortasını Sulhi kafa ile tamamla -
leyhine nihayetıenmiş oldu. dıysa da Necdet bloke etti. 

ikinci devre Demirsporun ikinci ölü 
İkinci devrey.! Demirsporlular 

başladılar. Bu ucfa da topu der
hal kesen Vefa soldan Demirspor 
kalesine indi ve bu hücum kor -
nerle kesilebildi. Atılan korner 
bir ikincisini doğurdu, bir daki -
ka sonra Vefa yine bir korner 
kazandı. üç dakika içinde atılan 

8 inci dakikada sağac;ık i\Ius
tafa geride kalan Şekibi avut çiz 
gisi üstünde atlattıktan sonra 
kale önünde topu merkez müha -
cim Orhana geçirdi. O da kolay 
bir vuruşla ikinci say1yı çıkar

dı. 
Hakim oynamalarına rağmen 

ikinci golü yiyen Vefalılar bun
dan sonra bozuldular. Ve ilk da
'dkalardaki üstünlükleri kalma -

• dı. 
10 uncu dakikada Şükrü ile 

~arpışan Ankara sağ muavini 
lbrahim, sakatlanarak sahadan 
.fıktı. Biraz sonra tekrar girdi. 

On kişi kalan rakipleri karşı • 
:;ında Yeşil beyazlılar yine baki
nivet kurdular. Fakat muhacim
'erlnin beceriksizliği ve tutuk -
uğu yüzünden dakikalardanberi 

beklenen golü bir türlü atamı -
yorlardı. 

25 inci dakikadan sonra iki ta
:-af da yavaşladı ve oyun tama · 
ııen mütevazin bir şekil aldı . 

Dcmirsporlularln ilk golii Vefa afjlar~ndıı ... 

29 uncu dakikada soldan Ze
ki vasıtasile yapılan bir Demir • 
spor akını Vefa kalesini karıştır
dı. Lfıtfinin sert hareketleri Va · 
hidin yerinde müdahalcsile bu ı 
biiyilk tehlike bertaraf edilebil · 

di. 

* * * 
Ankara birincisi ve milli küme 

ı:ıampi::.:on namzetlerinden Demir 
Jporlular dün hiç de muvaffakı -
yelli bir maç yapamadılar. Vefa. 
·un fevkalade kötü oynaması yü· 
;U11den ~ncak. .2. - O lık gali biye -
l temin ettiler. Yeşil beyaz ta -
'nm bir hafta evvel Galatasaray 
'rnrşısmda çıkardığı oyunu dün 
le tutturabilseydi... i\Iilli kiime-
1in şampiyonu dün akşam belli 
;lmuş olurdu. 

Dok:;an dakika içinde Sulhinin 
Jzak mesafelerden kaleyi tut · 
mayan şiltleri müstesna olmak 
üzere Vefa muhacimlerinin bir 
tek vuruş yapamadıklarını kay. 
dedersek, takımın mağlubiyeti 
haketmiş olduğu ortaya çıkar. 

Yeşil beyazlılar içinde Hakkı 
\'e Liıtfiden başka hiçbir oyun -
cu vazifesini yapamamıştır. Hak 
kı blokajlarda l.:Ok sıkıydı. Va -
hit ters vuruşlarile klübünün bir 
gol yemesine sebep oldu. Muavin 
lerden Abduşla Şckip (seneler -

denberi sahalarda görülmeyen 
Şekip) - bilhassa birinci haf -
taymda • birer koridor halinde 

idiler. Hücum hattı ise bir hayli 
çalıştı. F'akat zamanında pas 
vermesini, zamanında şüt çek -
mesini bir türlü beceremedi. 

Galip ekip, rakiplerinin kötü 
oyunundan istifade ederek ra -
hat bir oyun çıkarmakla beraber 
bu galibiyet hiç de bugün için 
iimit verici değildi. 

Enerjik " on bir,, içinde yalnız 
Arif biraz da Orhan nazarı dik
kati celbcdiyordu. 

o . . 1!. 

Beykoz Klübünün 
kongresi 

Beykoz Spor Kurumu Ba§kanlr 
ğmdan: 

Kurumumuzun senelik mutat 
kongresi 12 · 7 - 939 Çarşamba 

günü akşamı saat 19 da Bcyko.ı 
C.ımhuriyet Halk Partisi İlçe bi
nası'lda topla:'lacaktır. Kayıtlı ü· 
yelcrimizin mezkur gün ve saatte 
hazır bnlunmaları ehemmiyetle ri· 
ca olunur. 

Puz:-· mei Müzakerat: 

1 - Yıllık mesai raporu. 

2 - Yem cemiyetler kanununa 
göre tadil edilen nizamnamenin 
müzakere ve kabulü. 

3 - Yeni idare heyeti intihabı. 

-------
Futbol federasyonu

nun turnuvası 
Futbol Fedeıasyonu İzmir Fu

cırı dolayısiyle bir futbol turnuva· 
sr tertip etmektedir. İzmirde An
kara, İstanbul ve İzmir muhtelit
lerinin iştirakiyle yapılacak olan 
bu müsabakalara Atina, SeUinik 
veya Pire muhtelitlerinden birisi 
de davet edilecektir. Maçlar 2 Ey· 
lCıldo başlıyacak, 9 Eylulde bite
cektir. 

Fuarda yapılacak gü
reş müsabakaları 

İzmir Fuarında yapılacak olan 
Türkiye serbest güreş birincilikle· 
ri için yeni bazı kararlar verilmiş
tir. Buna nazaran müsabakalara 
ordudan seçilecek güreş takımla· 

rt da iştirak edeceklerdir. 

·················································································-------... 
Muvakkar Ekrem Ta /u

nun seri yazıların ı 

Bu haftada bu 
Serlevhası altında yarından itibaren neşredeceğiz 

Gazetemizde tefrika ettiğimiz Harputlu Şerifin romanı ve 
teknik spor yazılariyle okuyucularımızın çok İY.i tanıdığı değerli 

spor muharrirlerinden Muvakkar Ekrem Talu, Kırmızı - Beyaz 
mecmuasındaki (Bu hafta da bu) serlevhalı yazılarına bundan 
sonra Vakıt'ta devam edecektir. Kıymetli arkadaşımızın ilk yazı
sını okuyucularımız yarınki nüshamızda bulacaktır. 

····-···························-································································· 
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r--- Heyecanlı zabıta Romanı --mı,- Frasız tı• yalro kl b• 

S O S 
- m e e 1 Şehir meclisinin 

• • 15nci senei devriyesin i kutladı fevkalAde toplantı~ 

0 aum. k:l:~:
1

:.::~:~d~~~ :;.·.~::~~, k•l=m.,ıı. 
1 
Vivyam Romans tarihten ve hesaptan birinci, ~:ş~~:~~~~;~{: 

yana dayana, Arabellanın ardın· F k b'" ·· b " f d 1 
• ır ec ısının ya ın a 

dan bir gölge gibi gidiyordu. O· k aka~ utun:..:ıunlbardanl.ııonrHa i·ı cogra ya an s11nuncu ımış lade bir toplantıya çağırılacağı~ ı ar a aş yen~"en arıştı ar. e· J ı yazmıştık. Bu toplantıda s ırııı-
nun da ardından ağzı pipolu uzun ı: Co ~krgan geldiği zaman Md. , . . yonluk istikraz meselesinden blf 
boylı1, ıoför kıyafetli biri yürü· rı, Tonınin kolları arasında bulu 1924 senesi kanunusani ayın- 'ıasrettıkten sonra, tıyatro ile a- ka t 1 kt "k .. 1 •ciafC-
mekteydi. Keza bu adam dahı· d da Fransız artistlerinden Rogo ı k · · · ramvay, e e rı • tune 

1 
• nuyor u. _ n {asını esmıştır. 1 ı· . b""t 1 . . d _..ı·kı' if 

· · k'l" d b' b' b" er nın u çe ennın e ta""ı 
Mak Karti ile Karter'i alakadar Co Morgan bu manzara karşı- nı ış ve ı ın en ır ına, ır kaç Geçen günkü merasimde bir ·· .. .. . . lt: · b' "k' · h t h .. goruşulecektır. Bu ıdareler be 
ederdi. sında: ·sıra, ır ı ı sıya a ta ve doı t hitabede bulunan Rogoni mekte . .. . .. . ·.1•· 

1 ır · t · ek'l d ' dıyeye mulhak birer butçe ıle 10"' 

Arabcllanın otomobile binmiye_ 
ceği şüphesizdi. Çalışan orta halli 
bir kızın otobüs nesine yetmez. 
Arabella da otobüse bindi. 

Koltuk değnekli adam da aynı 
otobüse binerek üst kata çıktı. 

Lcssinger, bir taksiye bindi. 
Lessinger taksi şoförüne: 
- Şu otobüsü takip et, emrini 

verdi. 
Bu sırada onun eline bolca mik. 

tar.da para sıkıştırmıştı. Şoför 

hayretle bakıyordu. Leasinger isti 
fini boımayarak: 

- Haydi, dedi. Ben herkesin 
tcınıdığı haydut Lessinger'im ... ö· 
nüm:leki otobüsü takip et diyo· 
rum sana ... Çok yakından gitme! 
Bunım ardından göz kırpma

saydı, ~oför söylenenlere belki de 
inanacaktı. 

* * * 
Toni Ferrari ve "Kaypak Mari., 

birbirleriyle aynı sepete kapanmış 
kedi gibi sızlanıp duruyorlardı. 

Onların adetleri böyleydi. Ma· 
ri, bazı cihetlerden akıllı ibir kız· 

tiır. Fakat çabuk heyecana gelir, 
damarına basıldığı zaman bomba 
ıibi patlardı. Fakat Toni onu bu 
haliyle severdi. Ne kadar fazla 
çıkışırsa, o kadar sevimli bulu· 
yordu. 

Bu seferkf mlinakaşanın sebebi, 
Arabella Minter hakkındaki rad
yo ilanı idi. Zaten Arabcllanm adı 
ne zaman geçse, ıbu ikisi birbiriy· 
le tutuıurdu. Toni, mücevherleri 
hiç tarumaldığı birisine vermek 
suretiyle kendilerini bütün ömür
leri boyunca idare edecek bir ser
vetten mahrum etmesi dolayısiyle 
cmu muaheze etmekteydi. 

Fakat bu defaki kavga, kolay
lıkla bitmedi. Gittikçe hırsı artan 
ve birbirlerini olur olmaz itham· 
!arla tehdit eden iki şerirden 

''Kaypak Mari,, bir bıçak kavradı
ğı gibi Toninin 'kalbine yerleştirdi. 

- Ah, dedi. Dünyada aşktan mua ım ıs emış, v ı e: .>in yaptığı işlenlen bahsettikten .. ıı F k t · b ... ,
1 

d - d re olunacaklarına gore kanune 
t< tlı bir şey var mı acaba!? - n a ' sız wn en ogru aı ;onra bir çok meşhur yıldızlann b .. . . . .... "' d • b' kt b 'sti unların butçelerınır Şehır ıne 

Toni: ogruya ır me c ı yorsu la bu sıralardan geçmiş olduk · · . . . . nuz • hsınce tasdıkı ıcabetmektedır. 
- Evet, dedi. Mari güzel bir · !arına işaret etmiş ve güzel I<"'ran H ·· "d k d ..ı- k~nıf Deyın' ce. er uç ı are a rosunu. .. 

kızdır. Onu çıldırasıya seviyorum. · sız yıldızı Vivian Romausu misal · k d h" b" d •· 'klİ~ 
Senden ne haber l Bir şey öğrene· - Evet, vcldl bey. Tiyatro mC'k 1 <ılnrak almı~tır Roaoni Vivi:ın nusalnıye a ar ıç 1

.r egışı ·ıeti 
bildin mi? tebi kurmak istiyoruz. Çocuk ti- Romaus hakkı~daki b hat~ralarını yapı mıyacaktır. Nafıa Vek\.ıı 

tr ı t k"k cd ' memurlarından olup da ayrı.a-
Co Morgan bu sefer filhakika ya o arını et ı erek çocuk· pjyle anlatmıştır· . . . e-' ' 1 k k b"l d'kl · · 1 · memurların vazıfelerı ıdare ırı 

bazı haberler getirmişti . ı arın o uma ı me ı ennı, r o • . 
Koltuk değneği ile g~Hp üç el. terini ebcveyinleri ile tekrar za· - Vivian Romaus gayetle iyi ı murları tarafından vekaleten y• 

mas taşı satan adamın izini takıp lyesinde Öb'TCnebildiklerini gbr. bir. t~lebc idi. Bil~a~:ın Fransız pılacaktır. 
ederek kim olduğunu öğrendiğini düm. Çocuklar bir tiyatro terbi tanhı ve ~esabda ustune yoktu.. ---<>---
söylüyordu. Toni Ferrari velyesi görmedikleri için umum'yet Anc~ c~~fyadan pek zayıf~:... Sarıyer okulları 
"Kaypak Mari,, heyecanla sordu· le yanlış bir yol ihtiyar ederek fi Bugun dunyayı do!aş~~ ve şım· 
!ar: •:;Uran olup, figüran kalıyorlar.. di d~ Homada oldugu ıçın aramız sargısı 

_ Ona soracak olursan kendi· işte, bu scbeble bir tiyatro m!'k da bulunamıyan Vivian Romaus 
sinin Harison adını taşıdığını söy· tebi açıp çocukları bir sistem da. çocukluğunda cografyadan hiç Dün merasimle açıldı 
!er ama, inanmayın. Stonmur ha. hilinde yetiştirmeği arzu cdiyo· lıoşlanmaz, bir türlü coğrafya öğ Searıyer kazası dahilindeki olcıll-
pishanesinden kaçan aı:Iam budur. ruz. renmezdi. !arın bir yıllık çah~malarmı göt· 
Kendisini gördüm: nerede otur· Diye cevab vermişti. M. Rogoni, bundan sonra mek· ter:nek maksadiyle Sarıyer 14 uıı· 
duğunu da biliyorum. MEKTEB AÇILIYOR.. tebin yetiştirmiş olduğu yıldız· cü okul binasında büyük bir seri' 
B~nun üzerine Toni birdenbire I . ~ mayıs ~924_ t~rihinde ~o?.oni lardan bazılarının muvaffakiyct· hazırlanmıştır. Sergi dün saat 1

1 

Marıye haykırdı: tı~atro muctebının rcsmı kuşa· !erinden bahsetmiş ve hayatları. de törenle açılmı~tır. 
- Hay.eli 1:alk ! dını yapıyordu. Resmen tanınan nı kısaca anlatmıştır. İlk olarak mıntaka ispekteft 
Sevgi okşayışlarının sona crdı· bu mektebdc sahne bilgilerinden Tiyatro mektebi bir çok çocuk Muslihittin Okbay bir söylev .,er 

ğıni gören Mari derhal ayağa b_aşka hiç bir gey öğretilmiyect!k· mektebin on beşinci scnei devTi ları, yarının mlistakbcl yıldızla- miştir ve ezcümle şunları söylt' 
kalkn. Co Morgan, hapishane ka· tı. . iyesi kutlulama merasimlerini yap rını yeti~tirmekt€dir. miıştir: 
ç~ğı mahkumunun oturduğu evin Bazı bcdbinler: tı ve bu sene muvaffak olan tale M. Rogoninin bir çok dostııı.n, Sayın büyüklerimiz ve değerli 
a!:.resini veriyordu. . -: . Talebe bulamıyacak, mekte belerine mükafatlar dağıttı. 

1 
faka~. ayni zamanda müthiş bir nıisdirlerimiz: • 

- Rıhtım kenarındoa, ucra bir bı ıkı hafta zarfında kapatmağa Tiyatro halen 200 talebesi v:n diişmanı vardır. Küçlik yıldız Şir Yunlumuzun incisi olan Boğa•• 
evde tutuyor, diyordu. Çokluk dı- mecbur olacaksınız. dır. On beş sene zarfında 1500 ley TcmplC', Rogonidcn nefret eL içinin Arnavutköyünden Rumeli· 
şar: çıkmıyor. Saklanıyor... Şim· Diyorlardı. çocuk bu mektebde tahsil etmi!i. tiğini, kendisini bir numaralı diiş kavağına kadar sıralanan, küç:i~ 
di ne yapmaklığımı istiyorsun? Fakat, bu iddiaların hepsi bof!S lerdir. ı tcdir. köylerinde sessiz çalışan ilk okı.ıl' 

Toni Ferrari cevap olarak: çıktı. Bir kaç gün evvel Rogoni M. Rogoni kendisini mektebe larımızın çalışma tarzları hak kıtı' 
- Hiç bir şey yapmam istemi· :la halkımızı aydınlatmak ve tale' 

yorum, de.cıi. işin geri yanını ben Tahta kurban giden başlar be velilerine çocuklarımızın na••1 
tamamlıyacağım. Kendim çahıa· ~al.ştıklarını göstermek imkinJ•-
cağım. B b ' p pnı vermek maksadiyle bu sergi}1 

Co Mcrgan: ' asını· ad •ş·al hı ı • Y ,_U_n' nı~ydana getirdik . .Sergimizde :E· 
- Bu herifi haber veren için - ' 

1 Ö' ~a1.JI bedi Şefimiz Büyük Atamı:ıı:l• 
büyük bir mükafat var, dedi. E-

1 
Milli Şefimiz lsmet tnönünün y~· 

ğer kendisini polise haber verir- 8 z ede 11 Ya v u z rattıkları Cumhuriyet ve inkılAP 
sem, yüz İngiliz lirası alacağım. · mukayeseli bir şekilde canlandır•· 
Hiç bir sual ide sormayacaklar. T h b 

8 
rak, ve rejimi kökleştirmek için 

(Devamıı:ar) ari in ir sırrı : eyazıdı Yavuz mu zehirletti 7 bir de tnkılip köşesi hazırlcdrk· 
B F ........ .. . . B.ır.dan başka okuma ihtiyac·rt1 

inkılap Müzesi 
Yarın saat on yedide inkılap 

Müzesi açılacak. on sekizde <le 
Kal:lıköy Halkevi binasının temeli 
atı~acaktır. 

Parti Müfettişi yarın 

eyazıt, atihin boş bıraktı. Ekabiri devlet, askeri reisler .-u~~u kulakları, bınlerce yem. gözönünde tutarak bir -de çocu~ 
ğı tahta bir an evvel kavuş. yeni padişaha arzı tazimata ge]. erının: neşriyat sergisi yaptık. Sergimi.ti 
mak ic.in dört bin si• vati ile yo. miqlerdi. P d" h k " · ~ - a ışa ım ço ya~.. cın! hır karar neticesi olarak kıt' 
la çıkmıstı. Ker.disinıı: mektup Yeniçeriler mavnalara dol. Diye bağmcılnrma tn!ıammül bir zaman içinde hazırladığımız r 
getiren süvari yüz altmıf fersah muşlar, padişahın kadrrgasın 'demiyordu. Birkaç gün sonra çin sizlere pek mükemmel eserıet 
tutan Sivas yolunu sekiz gün. sarmışlardı. crkes ona yüz çevirmişti. c'.:>steremiyeceğiz. Bütün eksikti\c· 
de katetmişti. Beyazıt, ordusu Beyazıt, herhangi bir hadise. Yirmi gün sonra Beyazıt, lerirrize rağmen kıymetli irşatl•r•· 
ile dokuz günde lstanbula gel- ye meydan vermemek için yeni- ')imetokaya gitmek üzere Is. nızdan istifade edeceğiz. • 
di. çerilerin, söylediklerini, kendi. ·anhulu l'!rl·r !iyordu. Serginin hazırl:ınmaaında 

İstanbul Parti müfettişliğin~ Deniz gemi ile dolu idi. Se. sinden istenenleri yapıyordu. Beyazıt, Oimetokacla ömrü. yük yardımlarına mazhar 
tayin edilen Tevfik Fikret Sılay fineler denizde kürek küreğe Ba,ına siyah bir kavuk koya. :ıün sonuna kadar asiir

1
e bir ğum öğretmen arkadaşlarıma 

geliyor 

rarın şehrimize gelecektir. biribirine çattılar. rak, gene siyah renk bir elbise bayat sürecek, insanlardan u- zurunuzda teşekkür elderken te 
-------------~--~---~------~===2==~----~giy~~pay~~gi~i.&~bmky~~oc~~~kat~li,k&~hld~ ~~~~iğWz 

O SALON Oy UN L 
\ HI o pısma geldiği vakıt, yeniçerile. :ırzusunu da çok gördü. lstan. dolc.yı teşekkürler ederim.,. 

Fakat yerleştirldiği bıçak hiç bir 
zarar tevlit etmedi. Zira Marinin 
k~\•radığı bıçak ucu yuvarlak ek· 
mek bıçağı idi. Toni'nin göğsüne 
vurmasiyle sapınlan kırılması bir 
oldu. Bunun üzerine dostunun işi 
azıttığım gören Toni en iyi tngL 
Jiz bastonunu eline alarak Mariyi 
adamakıllı dövdü. O kadar ki, ar· 

DÜNKO MESELENlN HAL - 1 
LED1LM1Ş ŞEKL1 

Bedri Asyada, Hakkı Avust -
ralyada, Naci Amerikada, Ali 
Afrikada, Veli de Anupada se· 
yahat etmişlerdir. 

Goril yalnız.ca Afrikada, Kon
guru ise Avustralyada yaşar. 

Hem A.syada, hem de Afrikada 
fil vardır. 

BUGÜNKÜ MESELE 

Fransada iki süvari zabiti hay 
vanlarile birlikte bir hana iner
ler .. Kendilerine bir oda kiralar
lar, hayvanları için de yer ister
ler .. Hancı karşıdaki çayırlığı 

göstererek: 
- lşte hayvanlarınızı oraya 

bağlıyabilirsiniz.. Tarifemizde o. 
radadır. 

Tarifede şunlar yazılıdır: U • 
zun kuyruklu atlardan 6, kısa 

kuyruklu atlardan 2 frank otlak 
parası alınır. 

Hancı acaba neden böyle bir 
tarife yapmıatı? 

(Bu meselenin haUedilmi§ şek
li yan"k4 Jril.tJ'1tmnızdadır.) 

·~ rin saffı harp halinde dizilmiş huldan ayrılışının üçüncü günü Dav~tlilere bundan sonra ser,;1 
olduklarını gördü. Zabitleri va. 1512 yılı 26 mayıs günü gözle. gezdirilmiştir. Sergiye iki salon 

B uııünk ü 
bulmacamız 

SOLDAN SAGA: 
1 - Tarihe karışan bir memleket, 2 - Barsak, 3 -Çift de

ğil · Olmnmış. 4 - Peki - lcariyc, 5 - Bir İtalyan şehri - VücuL 
taki leke, 6 - Atılan - İyi değil, 7 - Uzaklık işareti . Beyaz, 
8 - Bir çalgı, 9 - Fenalık. 

ı UKAROAN /' c- ,. GI: 
1 - Canbaz, 2 - Cübbe, 3 - Keskin bir filet, 4 - Bir mey

\'a - Yemek, 5 - Çift değil - tıavc edatı, 6 - Olmak faslından 
emir· Sergi, 7 - Kadın papas, 8 - Kireçli toprak, 9 - Mecmua. 
nın büyüğü. 

sıtasiyle verilen bir mektupta rini hayata yumdu. ve altı oda tahıiı edilmi§tir. Salo
Ni§ancı Mehmet paşayı, §ehri Hammer, bu ölümü şöyle nun biri kitap sergisi olarak ayrıl· 
yağma ettiği için idam ettikleri. kaydediyor: mıttır. 
n .. hu husus~ki cezalarının af. "Beyazıdın ölümü, yaşından ilk salon gezildiği vakit bura:I• 
fedilerek, kendilerine fevkalade ve uzun müddet ıstırabından büvük bir devrim köşesi, diğer o· 
surette bahşiş verilmesini isti. mı, yoksa hizmetkar sıfatiyle dalarda her ııruf talebesine mah· 
yorlardı. Padişah, bu hem suc. yanında bulunan Ceneviz Me. sus ev işleri ve yıllık faaliyetlerine 
lu, hem güçlü yeni: erilerin a,;. nanimo'nun isnat ettiği gibi ait cnt~r~san işle:. ~lunmakt~ .. idi· 
zularını da yerine getirdi. filasıl Yahudi olan tabibinin Scrgının en mu hım ve orı1ınal 

Osmanlı tarihinin bu vakası 5elimin emri üzerine verdiği ze. tarafı kitap sergisidir. Bu sergide 
o günden sonra adet haline gel~ hirden mi neşet etmİ§tİr, bura. ç~uk ~eıriyatı, Vakıt'ın çocuk ~· 
di ve 1 77 4 yılma kada t 11 bilinemez " lavelerı de yer almaktadır. Sergı-r mun a. · · · k 
zaman devam etti B b h . V dik 1 . . A d A . . yı tertıp eden nunta a öğretmen-

.. .. . u a şış ene e çısı ·'"'n re grıtı, terini tebrik ederiz. 
usulu kabulunden üç yüz senr- Beyazıdı şöyle anlatır; 
sonra Birinci Abdülhami.t tara. "Etli olan çehresinde asla bir öl:.:.~ıünü haber aldığı vakıt, ba
fmdan .~uı1y~ ~u~arekesı sıra. -zalim ve korkunç adam alameti ,ından kavuğunQ yere atmlf• 
sında lagvedılmıştır) kt B'IAk• h" ·· h da' 1 · · h 11 .. · yo ur. ı a ıs uzun, ev am. ıre ennm ar arını ters çe-

Beyazıt, olmeden tahtı hı. pereatlik, biraz da haaet emara. virtmİf, üç gün her türlü mJ%f"' 
rakmak, onda~ uzakl~§mak acı. tı görünür. Makine sanayiini kayı menetmittir. Fıkaraya da
sını ~uyan v hır ~-dı~~htır . . -::: ziyade ~ever, iyi kesilmiş krr- ğrttığı naranın miktan yedi bin 
Belkı de oglunu oldurmedıgı, mızı akıklerden, itlenmit gü. akçe idi. 
varis_ bır~ktığı .i.çin -. ~ eniçeri müşten. güzel imal edilmiş Cf- Sarayını üç yüz kapıcıya bek 
ve sıpah~er, sen ıh~ıyarsın. ;~d~n pek hnıılanır. Yıldızlar ve

1
1cten Beyazıt İfte son arzusun\J 

tahtını ogluna hırak,, dıye om· lahıyattan derin malumat "'· yerine getirmeden meçhul bir 
':m acıya mahkum etmi~l~r, u(i \ibi olup. 1:ıima bu ilimlerde' sehenten birka,. dostunun göı
~una karde~. ana. h:.lba bıle fe. nütalea ile m-~~ulür. Kir.se leri önünde ölmüştü. 
·1a ettiren tahtı bıraktırmı,lar. ·mdan daha ivi ok kuran-a7.f Bazı rivayetlere inanacak o• 
:lı. _ '~ayli vnkittenberi ıtaraptan ft) luraak, onu, oğ)u Yavuz zehir

Bey~ıt, ogluna paditablığm• '"ekmit ise de diğer huzuzattan Jeterek öldürmüttü. Böyle ite 
terkettıkten sonra saraydan ay. fariğ olmaml§tır.,. jBeyazrt da tahfa kurban gitrnİf 
rılmak için hazırlıklara başladı. Beyazıt, Şehzade Alem§8hın demektir. NIY AZI AHME"f 



1'icaret Vekilinin, harici ticaretimi;l;KIT İı~Mg~
3

İ 
.~.~aha/ılığı ~akkında Wecliste verdiği izalıat 
~ licaret a~laşrııalarına yeni 
~;~ esaslar verr11ek istiy oruz,, 
'd . " Atıkat 8 1 :ıı n1illet ~t· .. c~.A.) - Büyük , '\ fade, yeni mahsul senesi ihracat 
0
ec· 1ant1sınd:c1hısı~ın bugünkü top- lf.. D ü ng a pazar şartlar z na intibak . edeme d ig"" imiz vaziyetine de birkaç kelime ne 

tatb·k arıci ticaretimizde temas eylemek isterim. 
• 

1 
edilrn k l •• dd f t k • t • • t k d • .... • Şurasını bilhassa işaret etmek 'nıı' tadili. . e te o an usullerin mu e ç e a as s l s em l n l er e em l gece g l z . lazım gelir ki, yeni mevsime gi. 

Jik İt \le ~ın ne düşünüldüğüne da. rişimize tekaddiim eden bu ay • 

'teri ki tetk~Yat Pahalılığı hakkında- * Takas primlerini tabii gör Ü lece k bir vaziyete larua bizi tazyik edecek bir va -
ıJaıı sah ... ıkletin ne zaman tatbik ziyet yoktur. Esasen belli başlı 

;:.· Pat;~~. intikal edeceğine dair g e f l r m ek Ve fa ll Z l m e Y f emek l S t l g 0 r UZ• ~:~~:ıale~:n i~:~~. ~~::ı~~r;:~~ 
kili Ali Rstakil Grupu reis ve. pamuk, yapak, palamut, tiftik, 

'aki anaTarhan';arafından *Memleketin yüksek menfaatleri bakımından zeytinyağı gibi maddelerde stok 
lbı' t-~u<\. le, İicaret Vekı'lı' Cez- l t · h 

' 

~. ar amamen erımiş veya ut eri-
llıiştir·Çın aşağıdaki cevab[ ver. kuvvet ifade eden b ug.., d ay s foku haricindeki d ig"" er miş addolacak derecede ehem .. 

f\1 · miyetsiz bir rakam ifade etmek .. 

kada~~erern Rana Tarhan ar. hububat maddelerimiz de sfok kalmamzşfzr. te bulunmuştur. Tütün sahasında. 
1 

ı-ı · ıı, da endi~e verecek bir stok va .. 
d'i Cltict r . &.. AAAAAAAAAAAAA--•AAAAAAAAA ~ ziyeti karşısında bulunmuyoruz. kııl· ~.tnekt ıcaretımizde tatbik e- ' ·-------------..... ---------· " 

ös· dt%n··ı~· olan usullerin tadili rika devletlerini zikredebiliriz. Serbest dövizli rette vukuu ile, iyi bir tarzda, rülen sebepler de primin yük • :\1emleketin yüksek menfaatle • 
uıı· ~u~ıa:du:yor mu) Sualini sor- 2 - Aynı esas, ihracatımız memleketlere işleyebilir. selmesinde müessir olmakta • ri bakımından kuvvet ifade e • 
erı' lıcatet ır .. Çok ehemmiyetli ve lehine yüzde yirmiden aşağı ol. ihracatımız İç ve dış tesirlere tabi olarak dn. Dahili, harici piyasalar a • den stoku haricindeki diğer hu .. 

17 ~ Polıt k k .. b. . eşya mübadelesinde Y"' fı'yat rasında.kı· fı·yat farkı, arz ve bubat maddelerimizde, stok kal • 8~1 1 amıza hakim olan nama· uzere ır marı veren ve 21 milyona yakın ihracat, ser- - "' ma t B' l h · 
d. arı ala~k d d b d kl · benzeri bakımından veya mı.ktar ve ı·h. talebı·n ademı· tetabukundan mt"ı mış ır. ınaena ey yenı mev ıt. B a ar e en ir sual. aramız a erıng veya oest dövizli memleketlere vaki- · b' · t ·k a k k 

t;fl ka.t u suale mümkün oldug~u bir anlaşma mevcut olan memle d' k' ,. 'h t .. tiyaclara göre mütekabilen bir tevellit fark. takascmm kar • sıme, ızı azyı e ece sto lar • 
~t v 'h h l ır ı umumı ı raca ımızm yuz. ~ . d'l dan uzak bir h::ı Jde girmekteyiz. 

veı" "tr~b·ı azı ve §amil bir cevap '<.etlerden vaki olacak it a at<. d 14 4 .. .. 'f d d ahenk ve tenazur temın e ı e - normal sebepler arasm:Jadır. B h 
L ı"" k . B . l e , unu ı a e e er. d·~· kd' d k' b k S h u al, ileride maruz kalınabiJe .. 

ıe· !}ad I "''e tein b .. k.. ·· :la samildir. u ~rup mem e • B .1 1. d I me ıgı ta ır e - ı u e se- . er est döviz marjlarmm mev • 
h~ e e Ve ~t d'. ugu~ u. mu. ketl.er arasında Almanya, fn • eş mı yon ırası a. an aşma . b" "d' l kl d h I cek herhangi bir müşkülatı tah • 
"ll~j rn·· . e ıye reıimımizin mevcut olmıyan memleketlere rıya .. unyev.l ır - .. a aca 'harın cu iye ti, it a ve ihraç rr'alla • fif edecek bir manzara arzeyli .. 

erli l~lldi'" Uessırat altında şekil. giltere, Fransa, Belçika gibi aittir ki bu da umumi ihracatı- terakum etmış, mute~kltp ı ra- nna konulan cins itibariyle tak- yor. Kaldı ki, cemiyetimizin bü-
lt1kiı ... &ınte· ve nasrl bir istikamet memleketleri sayabiliriz. .. d 3 4 .... t k·ı catı durdurmak suretıy e ma. yidat ve bilhassa ar:ıP.n taka~ ytik kütlelerini ~lrurndar eden;; d r- c t •· mızın yuz e , unu eş ı ey- . l k l .... 
t, tem ıgıne, ana hatları için. 3 - Anlaşmalarda Türkiye 1 kanızmayr ata ete sev ey er. muameleleri yani fpekülSsyon züm ve incir gibi maddelerden 

t~ir. as eylemek lazımgelmek ihracatı lehine, yüzde 20 den a . erİthalatrmızageli~ce: 149 mil- Bu~u önlemek. ~çin kleringfmka. da, anormal sebepler arasında üzüm hakkında alman malumata. 
Lı .. r şag~ı marı' veren veya böyle biı ı· "t · 1 kanızması dahılmde ve a at yer tutar. göre, bu sene Avustralyada ge .. 
ıı" yon ırayı mu ecavız o an ye. . h . . d l 

11~etrn şkeY?en evvel şu ciheti 1 marj mevcut olmıyan memle. kun icinde, 126 milyon liralığı klerkın~ hes~hplarr arıcı'?hel? • Dahili fiyatlarım•'lla düny<' çen seneye nazaran mahsulün 
hadel e ısterim: Mevcut mü- ketlerden vaki olacak ithalat, klerin~li memleketlerden itha- ma uzere 1 ra_ca.t ve ıtd a atm fiyatları arasındaki farkın ;za. mühim mikdarda az oluşu ve bu 
sen sab~e ~ediye rejimimiz esa- anlaşma hükümleri dahilinde- lattır. Umumi ithalatın yüzde ~·.rşı!'l~.m.asıı;ıı ıstıhdaf e en V" lesi mümkün olmadıkca ve dün. sebeple, imparatorluk mülahaza-
lrıeLted~t bıt manzara gösterme., dir. Yugoslavya, Polonya, Ma- 3? 4 .. ·· t k'l d ıthal<.~(.t ıle ıhracatcının muta - ya pazar şartlarına intibak ede. lariyle mezkur memleketten ge -
ı ı-. ı "'• unu eş 1 e er. b k k { k · ı' kl · h -
ili Ş~rt( Bu rejim, yalnız da. caristan gibi memleketler bu 5 milyon lirayı mütecaviz ve 1, a.ma . ~uretıy·e· erın~ e- mediğimiz müddetçe, takas sis- niş .miky~ta üzümv tedarik ede~ 

leketin hrırnıza göre değil, merr 1ruptandır. anlasmamız olmıyan memleket. sa )ma .. geçırılmeksızın ~edıyatı temini terkedcmiyeceğimiz aşi- !n~lterem.~ bu aç~gı memleke:ı-
zJa lf!n bite kUdutları haricinden ge- 4 - :"k'ı,ık:aıl;lak.i kjq.gQ.rilerc lerd~n vaki ithalat, umumi itha- n;umk I! ~rlan usul. yanı, husu- kd.rdrr. Bu vaziyete göre takası m1zden mubayaa ıle kapatmaga 

t "b .. o sev., l · tl ·n · ~ IAt .. d 3 5 . . 'f d 1 sı takas vucuda gelır. Aramız- 'o t f t k d "''l ' t k temayu··1 etmesi tabil ve Kalifor-,, atın J Ja vazıye en ı- dahil olmıyan ve aramızda an- a m yuz e , mı ı a e ey er. - er ara e me egı , a a~ . . . . 
ya· t"d' a ll:Yar k 'd d'l k 1939 . . 'lk d .. t l k da mevcut olmıyan memleket- · l · · .. k l · · ruya gıbı rakıp yerlerden serbest JaP ır. e· a 1 are e 1 me . !asma bulunmıyan memleket - senesmm 1 or ay I. • . A prım erınm yu se mesının ve d" . 1 b ah r· . . 

tc.ı ınaenaleyh devamlı b1'1 , b . l .h t .th IA t d kl . 1· lerden vakı olacak ıthalatı tan- g,"'_"ı·ı· tabı'ı• surette oynamasrnm ov.ız c u m s.u_ u te. darık vazı· 
ıra· ı.ıavii} h !erden herhangi irıne yapı a • 1 r:ıca ve 1 a a 1 a, erıng 1 

• d k lıkl ·· d ·· "' I b I . . .. k .:.- yetınde olan klırınglı memleket-
lnı~ avası icinde yasadığı l d · · d t ·k memleketler lehine cüz'i bir zıı:n. e en ve . a~şr 1 yuz e yuz anorma se ep crını, mum ur 1 . d 

1 
k t' . d . 

çirı tı ı, serbest . .'h d J :. • , cak ve usu Ü aıresm e evsı . ... k mubadeleye ıstınat eden mec. ld ... k d k ld k . erın e meme ·e ımız en ilzüm 
le ll'ııılll• ki rnu a e e re11mıne edilecek ihracata mukabil, bu fark ıle, aşagı yu arı, aynı sey- b A k l 1 kl . t k o ugu a ar a ırrna. suretı. tedar·k· . d h l . 1· b 1 

ı · tı l Şe ld · k · k" 1 . . . . . b . h f l urı ta ·as ann 1u ~nng a as. 1 l b... · .. .. 1 1 . t ı mı a a e verış ı uma • 
"' elde •d'l· e gırme ım an a- memleketlerin herhangı bırın • rı ve. nıs etlen mu a aza eye- b ,. k c, onu a ıı goru cccK vazıv>! r ları ticari mant o- .. rül 
.,, " ı ın k d d'... k d' Kl . 1. l k t larmdan farkı, mec urı ta as- t' k t · 1 k · ıba uygun go -
''ıcırıleketlet ~P:b.~eb. ~ ard t~ge1 den vak'ı ithalat keza konten • me te ır. erıng ı meme e • . . h . ~e ırme ve anzım ey eme ıs mektedir. Kuru incir gibi, beynel 
' "' gı l 1 . .. .. b d 1" t larm klerıng makanızmasr arı- 1 • 
"'·•ıGna .. ebatt ıh ılzımd ... e ıca. ı·a,"'cl taAbı'dir. Sayısı fazla olan ere: tıcarı mu a e a ımız ne- . . b l ,ıyoruz. milel pazarda tarihi bir şöhreti 
·•ı• ·' a • d b d "k k . ') O h' cınde cereyan etmesı ve una- " 1 d" . 1. l k I 
l,,,"t\'\l~ketlere 't uk u1: ukgt.~mtuz hu memleketler arasında, Ce • en u erece yu se tır. a ı- . . h l" b d ll . . 'h ;:,erJest ovı7 ı mem e et er. olan mahsulümüzün de, ecnebi 
..... aı on10 ur a 1 d b 1 d ... b .. k.. ra aıt ıt a at e e erının, ı ra. l l kl . b k. 1 . . 

r t.,'."iilatına h . .. ··]) d 
1
- nu:ıi Amerika devletleri, Hin _ 11 e u un ugumuz ugun u ld d'l k d" . l l e o an enn~ a ·ıye erının e- memleketlerde ötedenberi geni§ 

Je!' "lırtıirn· ' arıcı mu a e,,. K D . k d alwal ve şerait icinde herhangi cattan e e e 1 ec~ o:ız er r riLilmesi tedbirleri, bcışlıca meş. bir tevezzü imkanı bulması, mü-
ti:t"ti dı:zi ı'ntı'bak ettı'rmek za- :lı·sır-n. an:-ıd:ı. anımar a a- 1 1 b' h.d: . . h karsılanmasından ıbarettır. 1. . . I d B b d 1 1 . .zd k db' 1 . " , " ı.>.~ı~aai ır ii ıs~nın ıza mr • H .... t k -;u ıyetımız Nasmc a ır. u ne a e e erımı e ta as te ır erın 

.ik· dej h: e bulunduğumuzu, rrıe1 \ıl b-:Jlunmaktadır. Deri, Jüt, mahdut ve muayyen anasıra is- ususı a as vi memleketlerle olan klering den de istifade etmesi gibi amil -
rı· l'n~]j}" reket olarak kabul eyle. \ala~', pamuk ipliği, çay, kahve. tinat ettirmenin kifayetsizliği Mübadele ve tediyelerimizde !erin islerr"rr"si sebPpl"rini vt ler, bu mahsulün vaziyetine it -

l•t'l(:, 
1cakao ô'ibi madr!,.ler, kontenjan. l · ı· b' k'. 1 h • · nl 

Q .., -nal um olmakla beraber, dene- e 1emmıyet 1 ırm ev 11 0 an u- ıslahı çarelerini ara~tmrken mü. mına a bakmamızı istilzam ey -1 ıtraten 'IA d . k' -1? mu"hı'm yer almaktadırlar. 1 l " t k m vzuu u"zerı·nde bı' b J 1 l · d ler ~~}'ile) . ı ave e eyım ı, •• bilir ki, hir taraftan nızi tere, susı a as e • teakıp mü acıe ,. en e avnı va- · 
Cıscy ~ılel şartların arzeyl,.di- İthal reiimimizin tatbikatın· Fransa gibi devletlerin büyük raz durmak isterim: Takasların, ':İyete chş:irnc': "'~ khri~g-= Fındık mahsulümüz 
l'li ~(:;Ya İYete ve her ai.in kendi. -la hadis olan bazı müvazene • :ktısadi buhranr miiteakıp bün. ahdi hususi takaslar, deblokaj buralarda }ı:;]rr hir f"'f' ltani?m:-
d.. steren . . ı"' b l kl . 1 k .. t k l l lmı ı l fazla cı,.İ;ı>\' Yenı ıcap ara ser esi >iz i erı ön erne unre mun • yevi bir mahiyet alan politika a as arı, an aşmamız 0 - 11aline koyabilTY'e1:, ir:tiy"c; an. 

Fındık mahsulü.müzüA bu se -1~tıt,; 1 rnernleketler hile uym3]; "':am bazı t::ıd""l-ı: .. rl,. :-lrnmış bu. ;caplan "mctrepol ve imparator- yan memleketlerle yapılan ka • mızla mübaclelc11e r-as nJnça' 
rgı tııırı tın::ıa kalmaktadırlar. Bu- lunmnk•- ·'·- f.' 7r\imle, memle- luk malısullcrini himaye politi. rarnamelere müstenit takaslar, 111addeler nn•"mdcıki iri ib-t v e 

ile A~ Y_ekni misalini, İngiltere 1·etimiz ile ticaret mi.ivaz
1
enhele. ··~s•tıq dayarı~n tP~hirler gibi" takas esasına müstenit anlaşma. :lhengi dahn iyi temin e·!ebil<' 

"~asınderı a Birleşik devletleri ~inde c;~- ,_..,ı.,.-: T·· .•.: •. e e inr ··e di~e-.. t;n·;:ıfom Orta Avrupa lar ve nihayet memlekette raşa r-ek s~rettP. tinn·et JY'•ıkavelele
l ır e a: on gün kadar evvel kayda değere bir aktivite mev. ''liiyi.ik devletlerinin yüksek fi • hakk~m kullanılmasından m.ü: •·im ize yeni i · til·al'"'!etle,. verpıe' 
tirll'ıeknıyet stoku vücuda ge - cut iken, 93 7 senesi harici sta- vat politikası takip etmekteki tevellıt. tek t~raf_lı ola~ları gıbı · stiyoruz. r•J es-..sl.·rr!'.\n rr.ü 1 
kabil k rnaksadiyle pamuğa mu- •istiklerimize nazaran . cınorma 1 ~evamlı mesaileri ve bu mem- muhtelıf nevılerıne, gırecek de. !1em olanı~' f r.-ns3 ile bc<ılıvar 
Yaı>ıla auçuk verilmesi şeklinde ~eheplerle bu vazivdlerde de~i- leketlerden ecnebi dövizine ih- ğilim. takas mevzuund~ sö~le. J rtıi.iz<ıkerel"ri, di;1er müzak~rf' 

ne, geçen seneden fazla oluşu 

.nesut bir hadisedir. Miktar ba -
kınımdan bu fazlalık dolayrsile 
maruz kalınması muhtemel müş. 
~ül5.ta karşı, elimizde Fransa ile 

n 
ıo· 

ıl' 

.ia 
o· 

in 

k 
tl 

it 

ftıa~1nda a~111 müb~dele anlaş- -iklik h~s1l olmas1 \i7""rine .Tü~. tiyaç kalmadan mübayaatta bu. mek istediğim, takas prımlerınf' 'er tal.ip e le-e1
• lir. 

'8· . gorrnekteyız. 'dyeye karsı aktif hale F:ırmıP lunmak suhuleti, kleringli mem- taalluk edecektir. Tekrara hacet yoktur ki, kli -
jitı,j~~rn llıübadele ve tediye re- , olan memleketle"'..l"n vaki ola. leketlerle olan mübadelat hac - Gerek dahili, gerek hari

1
ci bdair ring ve takas ile tediye şekilleri 

v"l ız lled' '\ N 1 b. h k d mı·n·ın artmasına başlıca a"mı·' takım amillerin tesiri atın ııaricin<l", mtitekahil il'ra"at ve u o-" ır r ası ır ta av. "ak ithalat icin ala a ar mem- ' 
., " 0 stcr· ) ş· d. b · · 1 d olmuştur. bulunan bazı mahsulatımızı1n ı'thala· tın serbest dövizle tediye · <.\la, o-' h· I:Yor. ım ı u mev- 1,.ketlere ancak. bura ar an ge. _ · 

ı:.tre ıl' · k · dahili fiyat seviyesinin, beyne • sini kabul ed<;?n memlekeller:e o-
h .. ırız: 1 .. cek do"'vı'zı'n yü7de se senıne- Ted"ye rej0 1°mı·mı0 z b' 0Uınınk" b d' " k d · h l"t 1 milel fiyat seviyesiyle tam n ian münasebetlere de. inkişaf ve 

:Ye t .. . u rnü adele ve te ı- ·ekahül eden mi tar a ıt a a t k ı · · b l d v CJırn . . 193- . ,_1. d ve a as USU U mutabakat halinde u un ugun- hız verecek tedbirlere tevessül 
·erıe . 1rnı:zın esaslarmr, / Sedell .. r'~:.., ö.J .. ..,,,,esı ~P<c ın e h d 

sı Orta) k d ... 'b' .. Tediye rejimimize gelince: dan bu malların i racın a tesa- eylemek gayemizdir. 
%lr.. arında rneriyete O· ~ ıir takyid konul ugu gı ı, mu- b k'l~ 'h t 1 ·•ıuş 1 l h _1 Umumi ticaretimizde ser est düf edilen müs ı at, ı raca çı- İthal ve tediye reJ' imimizin ha-<ataı-.. 0 an 2 . 7005 numara' ,·a:-::en,.~· - 1·~. ~--· 1 ~1 "'11 am -:ıe· ~ 1 k 1 
L ·11arn fövizli mübadelatı bir tarafr ya temin edilen prime arşı an- kim olan esaslar ve bu esasların 
!'\lslll e ile bunu takip ve ri. pamuk ipliiii, b;:1k1r, kalav 

en t d'I · '\yırar::ık. tec'· .,.. -~ .. ~:- :_,._ kle. -naktadır. takip eylediği tahavvül seyri bu. 
lrıiit,.~d ~ ı ve ikmal eyleyen ·ııvf\1, 1·üt p-İhi m;:ıddelerin itha. l b' tt ...... d t k b ,.ing ile onun yanrbasmda işle Takas, ihracata ta e ı ar ıran dur. Dün de bu gün de mevzubah 
l'tıa1 t 1 ararnamelerde ul. 1.· .ırıı, memleketimizin muayyer d B k · 

I{ <\}'ız 1 ven takas usulünün hakim ol ;Jir makanizma rr. u ma anız- solan milli menfaatlere uygun su 
b · ·, ·cıhsullerinin ihracı sartma u • ·1 t h ·k t ql.l ·· k foounu müşahade ederiz. nıa iledir ki, ı 1racatı a rı e • rette işlerin daima daha iyi tan-

gun Ü mübadele 1C\mak şeklinclp t ... l-1-,j .. rl .. alın. Malum ,..,1--ln~u Vf'('hile. itha mek ve ona vüs'at vermek im- zim ve idaresini temin edici ted-
~ esaslarımız 'illS bulunmaktadrr. Umum1 ve ihrac edilen malların becfol kfüılarmı bulabilmekteyiz. İhra- birleri araştırm~k ve kabili icra 
1 aslar şunlardır: hatlarına temas evlP..:t;;;;..,., ahal lerinin l\fo,.1<ez Bankalnrmd::> vr catcr takascılar delaletiyle. ih- olanlarını tatbik eylemekten iba. 

111\ k .._ Memleketimiz ihracatı. rejimimizin neticeleri, 938 ti. yahut vazifeyi gören takas ofiı;; rar ~~çıyı bul~akta, ona ihra • rettir. 
~!')~l:ek§hr •. bu ihracatt müteessiı caret T"'····----- · ~-ı .... .....,ı .. ,.;,.]r 1crinde milli para ili" ödenmes; "at mallarının ecnehi pazarlar· Yeni mahsulümüzÜ!l 
ol"',., ıç bir takyit koymamlf ~u sekilrle if~rle 0lıınah;lir: 938 ni ve bunların evvelden tec:l:ıi· :la s?tıı::ım mümkün kılacak de · h . . .. v • i ra cat vazıyetı 
lrıirte e llıemleketimizin müste <ıenesinclp 141l milvon lira etra- ~dilen ,..,,.5 lara göre mi.itek(lh: recı-de 1 ıir m;m vermekte ve an-
lcrq 11 aktif kald ~ .• memleket fmda olan ihracatırnt?'ın 11 9 len milli paralara transfer edil ~ık iınn."1-n $"'1"a, ithalat yapa. Muhterem R::ı.na Tarhan arka
~~ Vaki ~lan ith:"lata. mev. milyon lirasını kleringli memle- mesini ve tediyelerin bu suret 1Jilmektedir. T-l·~s primleri sa. daı:ıımıza. harici ticaretimize da
tısi v ~ dahılin<le, :.ı -l ~~rbe~ ketlere ihracat teşkil eder ki, le ifnasım taza111 ,.,.,,ın eden klP.. bit de~ldir. Takas priminin ir izahatta bulunmak fırsatını 
ketle :rılrnektedir. Ru rnf'rnle umumi ihracatımıza nazaran rinı_:! usulü, ancak mal mül)a. teşe~~hilünde normal görülecek bana verdiğinden dolayı teşek -

tın ba~mda Birleşik Ame. nisbcti yüzde 82,2 d ir. delelerinin müşkilatsız bir su. sebeplere ilaveten, anormal gö- kür ederken, bu fırsattan bilisti· 

münasebetlerimızde olduğu gibi 
~akas mevzuu ve buna benzer 
•edbirlerle şimal memleletlerin -
tlen başlıyarak diğer kliring mem 
lekctlerinden İsviçre, lngilter€ 
~ibi memleketlere kadar plas . 
-nan imkanları ve Amerikaya sa
tış cereyanları bu mevzua atie · 
leceğimiz ehemmiyete bir işa • 
ret olarak zikrolunabilir. 

Pamuk sahaaında, dahili pa · 
~arlarımızrn büyük ihtiyacı bt 
maddeyi, mü~külat mevzuu ol · 
naktan çıkarmakla beraber, pa. 
nuklarımıza alıcı olarak piyasa· 
mzda görülen memleketler ek · 
>ik değildir. Tütün mutaden alıc· 

bulmaktadır. 

Birkaç aydanberi meYsimin< 
girilen tiftik mcvzuunda almar 
'edbirler, bu mahsulün İngiltere 
-ribi memleketlere olan ihracatı 
·u genişletmiştir. Sovyetler Y< 

Almanlar da alıcı olarak piyasa 
mızda faaliyettedirler. 

Pamuk, buğday, zeytinyağ 

ualamut mevzularında endişey 

davet edecek bir vaziyet görül · 
memektedir. 

,'Lı1tfen sayfayı çcı•irini: 
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!Jimdild halde vaziyetin objek- 'maaı için gUmrilk ithali.t tarife&i 
f izahı bundan ibarettir. Uzerinde bir reviziyona ihtiyaç 
i\luhterem Rana Tarhan arka bulunduğu muhakkaktır. Bu mak 

aşımızın bir suali hayat pahalı. satıa lktısat ve Ticaret Vekalet
tğt hakkında. bütçe mür.akcresi lerinizl- hazırlığa başlamıi bu -
ırasında beyan edilen tekliflerin lunmaktadır' .. -. Hazırlık mUıte-

ne zaman tedbir sahasına intikal rck mesai ile tamamlanacaktır. 
tmesi beklenebilir tarzındadır. Ke?.a ithaltıtçının ihracatçıya 

Hayl\t pahalılığı 
meselesi 

Bu suale cevap verirken, ev -
vclemirdc, hayat pahalılığı mev
zuunu nasıl anladığımızı kısaca 
ifade etmekte fayda görüyorum. 
Hayat pahalılığı denHince, bun
dan fiyatların, sureti umumiye -
de indirilmesi manasına çıkarma 
mamaktayız. ~lemleketimizde. 

fiyatlarının indirilmesi icap eden 
maddeler yanında, fiyatlarının 
korunması ve hatta yükseltilme
si iktir.a eden maddeler de bulunr 
maktadır. Fiyatları indirilecek 
maddeler içinde de, kendi şartla

rımıza göre, normal addedilen 
birçok eşya ve mamulat fiyatla. 
rmm, bizden çok evvel iktisa -
di kalkınma. hareketine başla -
mı§ ve bu hareketi ilerletmiş o
lan memleketteki fiyat Beviye -
!erine nazaran, belki uzun müd -
det yüksek kalabileceğini berveç 
hipeşin kabul eylemek ıamndrr. 
Bundan başka, hayat pahalılığı 

mevzuu. geçinme seviyesini yük
seltme davamızla sımsıkı bağ • 
lıdır. Fiyatlan indirme tedbir -
ler:i yanmda, kazançlann yük -
seltilmesi tedbirleriniı\ de birlik
te ele alınması zaruridir. Kazanç 
lan arttırmayan fiyatları ne ka
dar indirir!ek indirelim birçok 
mallar ve eşya, bin:;ok vatanda.ş
iar için yine pahalı kalacaktır. 

Binaenaleyh, bütün iktısadi ku -
rul~uz ve eartlamnızla. ali.
kalı bulunan bu mevzuun a.nıca.k· 
muayyen bir•pıan ·dahilinde şa • 
mil sabırlı. ve )tinalı mesaiye ih
t iyaç gösterdiğini .. açıkça· !!Öyle -
'llek yerinde olacaktır. 

Yüksek heyetinizin malnmu 
'duğu veçhile hükUınet, bu .. mev 

-uu sistematik bir;surette.tetki! 
e giriııirken",' birkaç" ecnebt•mu! 
hasaısm mütaliasmı da•alıri11-

.ı. Yapılan tavsiyeler meYa'il.mda 
ılk iş oıüikr"s8hih1'fiyat statis -
tikleri, ge~imlıı-pahasını' ve bu~ 
nun deği§ikliklerini hakkile ölç.. 
mcğe yarayacak endeksler mey -
dana getirilmesi bulunmakta idi. 
Bu tavsiyeleri yerine getirebil -
mek için faaliyete geçilmi~ir. 

Ticaret Vekllletimizdeki konjonk 
tür bürosu bu ihtiyacı ka!'§ıla -
yacak surette teıkilitlandırıl -
mıştır. l3u büro, statistik umum 
mUdUrlüğil ile işbirliği yaparak 
fiyat statistiklerini, mühim mad 
delerin fiyat teşekkülünü tahlil -
!erini geçinme endek&lerini, ha -
zırhyacaktır. Bu büronun, milli 
gelir, Türk.iyede gıda. maddele -
rinin fiyatları ve geçinme mas • 
ra/l&n Türk çiftçisinin istih&ll 
ve geçinme vaziyeti gibi neşre -
dilm.it etüdlcri malumunuzdur. 
~ balka büronun muhtelif 
viliyeUcrcle geçinme masrafları
na dair hazırladığı geniş bir an -
ket vardır ki, neticeleri alınmağa 
bqlanmıştır. Bu yoldaki mesai -
ye kuVTetle devam edilecek, böy
lece meydana. getirilecek mater 
yelden her daire kendi sahasın -
da Uıtifade edebilecektir. 

Vekaletlerin aldıklan 
tedbirler 

Bu tetkikler bir taraftan de • 
V&m ederken, milli iktisadiyat 
ile alikadar her V ekfilet istihaa. 
le, imale, mitnakaleye, iıı1&ya. ve 
i§ ıalıast açılmasına, devlet mali
yeaine taalltik edim hayat paha -
lılığı davasına da ll1.Ü8bet ve ha
yırlı tesirleri bulunan tedbirleri 
almaktadırlar. Vekil arkadq • 
lal', bu yeni faaliyetler hakkında 
fınat dillttüllçe arzı maltimat ey
lemiflerdiı'. 

8'ı meyandaı Ticaret Vek&le -
tinizi yalandan alikalandıran 

ıthalit rejimimizin hayat paha -
lrlıtJ davuile- olan 11kı irtibatı 
Mla# n ~ ...... amak. 
~~ Jır. Himaye politikanusm ter -
:~·:?tlllr, !latmayıcı ve yetiştiri
, ı hir hlmay.o hucudıJ içinde kal-

ödediği takas primleri de, ha -
riçten getirilen mcv'adın dahili 
istihsal cşyamızm fiyatlarının 

teşekkülünde ve yükselmesinde 
amil olmuı dolayısile bu mevzu. 
un şayanı dikkat bir safhasını 

te§kil eyler. Müstahsili himaye 
için yapılan bu fedakarlığın da 
evvelki suale cevap verirken ar -
?.eylediğim veçhile, normal had -
de indlrilm~i esbabının temini 
meşguliyetlerimiz arasındadır. 

Uzak Şarktaki 
bahri kuvvetler 

İngiltere: 

H<"landl': 
Frınaa: 

Sovyetler: 
Ameriltanın Pa
Hfi.11 filOM& :. 

Yôıan: 

Japonya: 

Sabık Avusturya Başvekili 

Şuşnig 
ne halde 

tngif.iz fleyeti 
tzmir, 8 (Husuıi) - Kocatepf 

ilt- gelen tngili• heyeti bazı ı.ui
lerden sonra ıehrimizcfen ayrıldı. 

Maarif Vekili ile 
mülakat 

Ankara, 8 (Hususi) - Maarif 1 olduğu karart.nn tatlıüdııe ı 
Vekili Hatan Ali Yücel bu1UnlcU mek mümkün oldu mu? 
makamını matbuat ve maarif ha· - Neıri)'ıt kongresinin ver• 

ği kararları tatbika telif hakkı 
nunu hakkındaki çalışma ile b 
ladık. Kongrenin kıbu1 ettiği 
bil kanuna esas olmak Uaere tel 
eylediği proje İstanbul ve Ank< 
Hukuk Fakültelerine gönderilıtı 
tir. Projenin bu lki ilim mUe11e 
si tarafından tetkiki bitirilmek 
zendir. Telif hakkı ile al&kall 
ler fotoğrafçılığa varıncaya kaıd 
nazarı dikkate alınmıı baıka me 
lcketlerdc bu mcvzua dair mevc 
kanuni hükümler bizim ihtiya 
mrıla beraber dikkatle g~ıden i 
çitihnittir. Bu kanunda 11ıemlelcı 
te bir ıcy dütilnüp yazan ve y 
pan insanların emek ve eterli 
devletçe korunmak hedefi euat 
Ne~riyıt kongreıi faaliyeti 
bütün safhalarında tesbit edeb 
mek için kcmgrcıde okunmuı rı 

porlar mUzakere esnasında geçe 
sözler, mütalealar konıreye da 
matbuatımızda intltar etmiJ Miti 
ya.ıılar bir kitap halinde topla 
mıttır. Tab'ı bitmek Uıere bub 
nan bir kitap Vekilette tetldl ec! 
ltcek bir koml&yona tevdi e&l 
honırede ılınan kararlann tahL 
kule ettirilmesi için icıbeden te 
kiıat ve tedbirler ve kanun tekli 
leri bu komiıyon~ tnbit olunı 
cılttır.,, 

Vekillilin ehemmiyetle üetiinc 
durduğu üç meaeltnin hallir 
bundan sonra batlınacalmr. B 
Uç rne1eleden biri tercüme, ikinc 
si matbaaların ve matbaacılıiı 
ori&nize edilmeıi, üçüncüsü tev. 
tetkilitı davasıdır. 

- Yeni den mektepler açılma 
mevzuubahs midir? 

- Evet, memleketin endüstr,.i 
yel ve ekonomik kalkınma itlerit. 
eleman yetigtirmek için tekni 
öğretim sahaaında ihtimamla ç.ı 
tıımaktayır. Bu sene mevcuda y 
ni müesseseler katmakla büyii 
bi:r hizmet yaptıiJm.ıza inaruy 
ruz ve memnuniyet duyuyoru 
Bu ihtiyacı yeriıide duyan ve ta1 

dir eden Afyon ve Sivas aibi v 
layetler Vekilliğin maddi ve m 
nevi hususlarda yarduncılan t 
muşlardır. 

Afyonda yapılan bUyUk ve m• 
dern binada bir kız enstitilsU Si 
vas vilayetinin bu iıe tahıiı etti 
mükemmel binada gene bir k 
enstitüsü açıyoruz. Karı, Kayae 
ve Eskişehirde yeniden birer A' 
§am kız sanat mektebi ıçıyoruı. 

Tasınıırfanmıı arumda tttaı 
bul ve Erzurumda birer inıa&t u 
ta mektebi kurabilmek 't'e bu af 
neye yetiştirip açmak u T&tdı 
Bu iki TiJ&yetimi.ıln Afyon. ve 1 
va• sibi mahallindtn yapacaklar 
nr umdulum ve pek tabii buldu 
fum yardımlan temin edildikte 
sonra bu iki mektep asılacaktır. 

- Maarif Vekillitinin Hatay 
ait haırrlikh1rı nelerdir? 

-- A!Ulfttıına yeni kavupa Hı 
tayla ilk ötreticn ınetelai müal 
ilrtiyaslenn ine.den imeye utki 
ki dnam etmekle ~a])er Mıar 
v.ır;miince yapılmam düfüniile 
en önemli merhalesini tefkil eı 

melltedir. Son çıkan kanunla viU 
~t maarif tegkilitı kadroau tt!s 
1.it olunmuştur. Yakında tayinlı 
yaçılacaktır. Fransızlardan satı 

alınan iki büyüle binada tam tetk 
at ve levazımı ile bir erkek, bi 
kız liıeıi açılacaktır .. , 

Vekil geliyor 

ve b~me imtihanlarına teli vcsya izamı 4 kiıilik guruplarla gün 
dib ve aece ıdıc 4 lisanhl hazırlt}"':>ruz. 1914 aenesindenberi uıuli 

tedris ve rauvaffakiyetile tanınan (ÇENBERLtr AŞ Kal'fısınd• 

yabancı diller ve riyaziye im: - dt'kek okulu) birkaç derste mnıtcU! 
terinizi gidedr, irnı!ta katmak korkusu da bırakmaz: Tediyatta ko· 
laylık ta g<Sıt'erilir. Direktörü: ZIYA ÇETINK.AYA 



11 - VAKiT 9 TEMMUZ 1939 

'Yurtta sulh, Almanyada Amerikada ecnebi gümüşü itha-
Bazı sınıflar ıa b k k 

kiler, bazı memleektleri tama- lık goster er. lf ar • \ 1919 1920 tevelliıtlülerle 1914 't ·Ada • · f d t 2 p d bedii · · · 
. Yıllarının porgun- men, bazılarını da kısmen yok- Akdenizin bozulan asayişini den i 917 ye kadar tevellütlü)e. ~· ~ mrn rıyas~ ı~ i ~P- 500 -.1 ara ar .. ..meİık ıçın 

~enıı yangınların tah. .!tli. iade için Niyonda toplanan mu.I rin bakayası ve ıimdiye kadar d na ecl ne ~. ~em ebet erıln. k mı yon ons gumuş a ı ona-
Yinn · ) · hha l k l en yapı an gumuş mu ayaa a. ca tır. it ı Yı ıçinde tami· Siyasi hadiselerin bu yeni in- ra s anınız, aynı arann a ·muayene görmemi§ 1906, 1907, nnı durdurulması hakkında . .. ... 

teplerimizin ve mek. ki-; lan kar•ısında yurtta sulh tına imzalarını koydular ve ni. 191 O ) 913 t ll"tl"l 3 - Amerıka endustrısının u ::- -s , ve eve u u er, so. Townac d ta f dan l .. .. d . ·h1~k· . k 
h Yan ÇOcuklarımızm a- ve citıanda sulh politikamızı ta. hayet Cekos1"'..,.-

1
···- hadisesi ve kaklara yapıştırılan ilanlarla 7 tekl"fi tntkik ratmı~ t' Byapıhan gl uml uş • mka. e.n •2s5tı0 ıa000ınıd 1

°· 
YillarJ da b' k k' ·~· . b' fl k l d k' _ı ' • •• • ·ı A kada ı e e 1§ ır. u u. ay aştırma ıçın o ar eanasm ır a ··~ ettıgımız ıtara ı yo un a on•ı t,,. ı'1 en· .. ı · :: ~:- le r. temmuzdan 9 temmuza r ta b' k ·1 di~· · · la k · 

_ .. ' zirai sahada istihsa. 'suh-al etmenin artık mümkün lav · ı·\,~un İ"! __ ,. • .ışıemda ay. askerlik muayene tubelerine ıusl ekırhaafrtaarb~ertı emle tıgıdahıçın ayn ca tır . 
.. •Ut d ge ec ır op an a A Ec b' ·· .. 'th 1~ eına iyen çoğalıyor hırı :·lmadığını kendi kendimi- u J.,;sl•ri duydular. müracaata davet edilmiılerdir. la "' - ne ı gumuı ı aıatına 
f:e evvel on milyon li- ze sormağa başladık. İşte. bu siyasi hadiselerin tev. yapı caktır. ambargo konacaktır. 
"· ~ P&ramızı hariçten Meşrutiyet ile hiç bir telif ka. 'it ettiO.i görüş birli~;, bu üç dev. .Sonkanun 1939 da tev~i ~il. Tali komite, hariciye nazırı 
nı~ un'a ve ekmek'e >iliyeti olmıyan hadiseler, bu 'eti sulh cephesinde daha sıkı Cenup Kutbuna m1ş olan Townsend proıesınde Hull'ün gelecek hafta komiteye 

h i:· Bugün m:'yonlarcc: 'ludiselere uzak ve yakTll he ·, .. ;;lor :1 .. birleştirdi (Alkışlar). yapılacak sefer derpif edilen noktalar şunlar. gelerek ecnebi memleketlerden 
u ubat satıyoruz. ,,ilJet gibi, bizi de düşündür Üç devlet araımdaki Vqington, 8 (A.A.) :-- ~:dır: . . güm~ı müba~aası hakkın~ n.e-
,..~ferlerimiz her senf' neğe haşladı. k ,... l merika Birlctik Devletlen Reısı 1 - Malıye nazın, hazmede zaretın nokta1 nazarını bıldır-
,,u~ kilometrl'! r'lö-cılrvn.. Orta ve Şarki Avrupanm bu 1 at 1 an aşma Ruzvelt bugün büyük kutup bulunan bir milyar 700 milyon mesini istemiştir. 
Yok d"'"""r•k bir halde ~n,da ciddi bir buhran geçirdi. Bugün, bu üç devleti birleş. kaıifi Amiral Byrd'in cenup kut onsu tecavüz eden gümüt sto. Hull, bu daveti kabul edip et-

t L.~n8_!iimiz, memleke. 'ni hep hatırlarız. Hakikattt irecek olan uzun vadeli, kat'i puna yapacağı seferin plinlan- kunu Amerika hükumeti için mediiYini henüz bildirmemiştir . 
.. QQCağma kurduğu bü • ise bu buhran Şarki Avrupadr -ınlaşmanm teferrüatmı teshil m tasvip etmiıtir . 

• 

11

":ik .. fabrikalar sayesin • ~t ~:~~z zai! ol~aı:::~,t;~İere~:· :!e ~fı!~~i~i :Şimdiden size söy. Amiral Byrd, gaze.t~ilerle Po 1 on yan 1 n Dan z ı· g 
tr c!_0 atermekte ve bun - Y konuıurken. sefere teşnnıevve-
L-~' m.~ yer yer neşeJ' ıU':k eden ~ekillerde bu buh. Türk • fngiliz yarclımlafma litı llS ine doğru çıkılacağını ve • 

? l Vucut bulmaktadır. ranlar tazelenmekte Ve ağır)a. :uahedesi Üzerinde çalıtılmak. bu. seneki ae. ferin elU hedefi. m ese 1es1 ka rş 1s1 n da 
11~ devlet merkf".zimiz" ~ıp h11fiflemektedir. Bu ahva. adır. nın evvelki seferler esnasında 
"'tına bo 1 ·n 1>aslaması bize memleket i. B h d h 'k' d l t ' .. rç uyuz. u mua e e er ı ı ev e a. Amerikal•'"'r"' ı._..f .. t+;;;i arazi. 

un mükemmel bir üni ~in yeni rmniyet tedbirleri al. rasında muhtelif sahalarda itbir- leri Amerika Birlqik Devletleri vaz ·, yet•ı ' 
>'c, Ankarada birkaç fa . 'nak ve cihan sulhuna başka yol li0ğini tanzi~ eden hükümleri ih. hükfuııeti adına temellük etmek • 
~k~c çelik gibi bir geneli • lar· faydAlı olmak için geçirile- tıva edccektır. oldugu .. nu bilc:lirmiıtir. 
1 •l. rek çok vaktimiz kalmadığın Arkadaşlar, Parla, 8 (A.A.) - Danzig me· rindeki hakları baıka bir devletin 
lh oğretmiştir. Hiç bir medeniyet harbin ço. ıeleli hakkında tefairlerde butu- keyfine tabi bulunmamalı ve bu 

un memlekete Nihayet, hiç bir gıda madde ,..uğu değildir. Bilakis her me- Am~rika Bahriye Nazın nan Excelaior diyor ki: haklara yalnız kağıt üzerinde de· 
hediyesi si ve hiç bir maddei iptidaiyes· ..Ieniyet uzun süren bir sulhun öldü Totaliterlerde.n .~ütün pr~a- ğil fakat aynı zamanda fiiliyatta 

aulh yılı Türk nüfusuna c.lmıyan, ne madenleri, ne dt 'llahsulüdür. Harp esaret tev. can~a gayretlen, du~!.a!ı. Danzıg· da hürmet cidilmelidir. 
ı·tcbl~fi ettikten sonra, fü zengin toprakları bulunf!1ıyaıı lit eder Sulh hürriyet yaratır. Nevyork, 8 (A.A.) - Bah. in bır harbe değmeldıcını ıknaa ça· 4 - Danzig, Alman ekıeriyeti-
Yı ın Türk çocuğu hedi Ar ...... , w 1" i~oali, bitaraflık Medeni~et de hür milletlerin e- riye nazın Claude. (\· MSwan- htmaktadır. Fakat Danzigin vbir nin kültürel inkitafı için imkanlar 

1 °:· (.'.lkı•lar) ,ditikamızı terkederek, sulh 'd' son, dün vefat etmi§tir. uma- lıarbe değmediği maalesef dogru 
et -; 3erı ır. .1 h b' k .. b' h ta . • b' bi mevcuttur. Fakat buna mukabil 
ın ~ururunu teşkil eder. cephesi tarafını takviye etmek Bugünkü Avrupa medeniye. ı ey ' ır aç az~urehanf ırdaabes : değildir, zira Avrupa .ıçlın, '~. ~ Pc.lonyalı ekalliyetin milli ıahsi-

dan Türk ordusunun ka. ~c:ı:ıımını verdirdi. (Alkışlar) O. tinde. laakal büyük devletler ka- lıktan ıonra .~ ta n n rini takibeden ~ecaviiz er poııti- yetine de hürmet edilmeli.dir. 
~~;lde ve havada bugün. •amanlar lngiilzlerlc malum -lar, kücük ve müstakil devlet- nekahet halinde bulunmakta kaaı kartıamda bir kere daha bo-

... Uııtenuneliyetini de suU ~yannamcyi ilan ettik. !erin de hiPcaİ vardır. idi. yun eğmesi imklnıızdlr. Bu beyanatın üçüncü noktası 
••in ı. l k • d ·ı d Ba T kasten kapalı yazılmıttır. Varto-nazır ı(!ına borc )uyuz Sulh cephesine Bunları bertaraf etme , me- Bahriye nezaretın en verı en Oeuvre gazetesin e yan a· 
k:;~leri, alkıılar). iltihakımız deniyetin ve terakkinin seyrini malumata göre perfembe günü bouiı !diyor ki: vada tebarüz ettirildiğine görw 
ç ~lar, kırmak demektir. Bu mümkün beynine kan hücum ede? Sw~- Vaziyette en tehlikeli nokta, Danzicdeki menfaatleri iiJerinde-
" r ~fer, sulh yıllarınır. Bun~n sonra dahi,. _Yurtta değildir. Miimkün sananlar a. son, doktorların gayretıne rag. Almanyanın bir harbi göze alma· ki tehditlerin Polonyayı hareke· 
t~cltte devam ettiği bt· sulw~' cıha~d~ sulh polıtıka~ız cı akıbetler ile ergeç kartı kar. men cuma sabahı saat 8.06 da da_ll Dan#gi iıgal edebileceğine getirebilecek bir ma\iyct aldı 
:'~ez ve hiç bir vic. ~me'lrufbr. Sul1l cephcaPff ':1}'a ı.lacaklardrr. vefat etmiftir. kani buluamaa•dır. HaıouJd bütün dakikayı tcabit etmek yalnız Pc 
.. Ruıe) 'eylerin bir harr ~e, wllın~ltlal,.j~etnMılıt iginı>ilı. Bugün dünya politibs'ô\m • . • .. • . brilidllııet merkezlerinde emin bir lonyanrn hakkıdır ve Polonya hu 
~Bnde erimesine razı ola .ıl 1ak ettık. . ..,.ündelik seyrine bakıbraa görü- hır emelimız olrnac:lıgı ıçın, Al. surette bilinen cihet, Polonyalıla· k\imcti, bu pllnı katiyen ldaha ev 
nl ravo sesleri) Bizim bu cepheye girifimız. 'ür ki silah ve cephane fabrika. manya ve ltalya dahil, bütün rm Daruic atatüailnde deiifiklik- vclden ifp emelinde değildir. 
e ~:·.bizim memleketim;. 'car?•. g~et~ler tarafından çok lan tam bir harp faaliyeti icin. devletler ile no~al münaseba- lcri katiyen kabul etıniycceği ve 
tkJ . . "", nl'.ı-k te cn .. ıt edildı. Bu gazeteler ken. dedir. Diplomasi görüşmeler bir tunızı devam ettırmek kararın. buna silihla mukabelede buluna-
ki~r ıle her memleket i Ji rejir'ı _,. ... ,., ~~ e~aslı kita~la- harp havası içinde devam edi. dayız. . . cağıdır. 

Almanyaya giden 
İtalyan ltçileri 

Roma., 8 (A.A.) - 2.256 
endüstri işcisini hamil dört hu. 

r. ·mda Alm~~ ~ıl.letıne ta~sıy.e yor. Gazeteler, radyolar, ajans. lsteyoruz kı, her çefıt alı~ ve- Figaro diyor ki: 
h'~unLtrı yalnız Refik Say. ,,Junan lngılız ıttıfakını. bılmı- lar beşeriyete aylardanberi bir rif ve ~ültür münascbetl~~ı ve Eaaıen, reımi Polonya mahfil· 
~~ntnetinin değil, bütiir orum, un ,~...,,,~)ar mı~ . harp günleri yaşatmaktadır. De. umumı olarak .d?stluk mun~se leri, dün bir kere daha Polonya· 
ba'~etinin sulha ne kada Alrr~~ -··

11
-··:· tavı::.ye e~- nilebilir ki bugün sulh içinde ya. betleri eskisi gıbı devam etaın. nın Danzig meselesi kartraındaki 

h..~ arla, ve ne kad3r sa - ·r: 1.n~ılız dostl~gunu T urk ~ıl- "'ıyan t .. 1. 1 ••• u,, ... • J,; ... zat harbi Yalnız şurası da m~~akkak. battı hareketini tasrih etmiılerldir. 
susi tren Berlin, Nürenberg ve 
Stuttgart' a gitmek üzere bugün 
ltalyanın muhtelif ıehirlerinden 
hareket edecektir. 

vıtalarla b.."\ vlı oldu - un• letı ır ın fena gostermek, dogru k 1 d 1 rd Te br ki normal ve dost munaaeba. k . .. 
ı_ • • L , 1 w da .. "'aca o an or u a ır. • , . Polooya no tat nazarına gore: 

Cıt ici d :ıı- m"r- ""me rı aca0 m n şup. t k' · 'b' d n arzu ~t b' n say ım. - . . . 0 
• menni ederi..., k• bu bulanık ha- m es ısı gı 1 evamı ıçı • ı _ Danzig, Alman hudutlarr 

~l b1~ sulha, sulh olduö- le 1 ed~l~bılır. (Bravo seslen) va icinde ıulhu kurtarmak gay. ve kararın iki taraflı olması prt. nın haricinde birlik olarak kalma· Bunlar, senelik tatillerini ge. 
' ız sulh1'. Türk mem nı:nlızlerle başhyan temas Vt" • ·.. k" 1 ktı tır. Bu noktayı h~suiyetle ta. hd çı'rmek iizere Almanyaya g1'tme e .. 1 l . . .. . la rı mum un o mıyaca r. · ır. 
Ve inaanlı3a $ZP.•;rd·~· nuzax.t'ree nrnıze muvazı 0 • kip ediyoruz. 2 D • p lonya gilmrük lerine karar verilen 30.000 ftal. 

k~ VeSölçi"s"'z iyilik'er i ·ak, Frensız~R~la .da'd'km üzaker~ dSovytl e!lerle ltalya ile ahı veriı münaae. ıebeı::i d:~~~~~de obulunmaluiır. yan endüstri iş~isinin dördüncü 
.. · L,ayet, buna rağmr· ıeHtemasa g1m1ım~ş .1 ıh. ll' d Ol ugumuz betlerimiz, eakiai gibi devam et 3 _ Polonyanın Danzig üze· grupunu teşkil etmektedir. 

•ulh bize harpten dak atay mese esının a ın en So ti ·ı d ti w muz mektedir. ------------------------' l F .1 T" k' vye er ı e os ugu , I rd b 
l aa. tr mak istenirse, c Jonra, ransa ı e ur ıye ara • 'Ik d ti k .. 1 · · b'"t"n ha Almanyac:la ilk güne e İT 
ııe..L .. . b' l os u gun ennın u u • 

t ~ '"oın ve zaferin bize n< unda, muallak hıç ır mese t" ti · tama · 1 h f t tereddüt ve bir kararsızlık belir-
:!_ılt olduğunu göstermt" \almadığı için, İngilizlerle yap • rarekt n~. r{;1

Y ~ ~r 1 ah aza r:e· di Fakat yavq yavq bu te
""" de l · nı• olduğumuz beyanname, ay. nel ~k.ırd. l ti!'1e mı e er daı: reddüt zail oldu ve itler normal tJi e yiz. (Bravo sc erı -s F l d . se e, ı ı eve yanyana ve • ' 
\te aür,.'·li alk·~l r) . 'len ransızl"'r a a ımza ve te. fda b l t (Al yola girmeğe bqlac:lı. 

11-. • dil k 1 .1. ) l k ... ma aynı sa u muş ur. • 
~--un yıllar yurtta sull· ti e eer • n"1 ı~ ~".e atı B· ~1 lar). Bugün bir tek İf müıtelna, 

· . •ulh politikamızı taki• istans mukaveles1 ıcın yapıl. şp t k' •· A l · ti iki tarafın biribirinden bir ıiki-
i~~.bitaraflrk siy seti ''O lakta olan müzakereler ayn :1 tol ~m ın ın nb;arahzlyarb~n:ı yeti voktur 
.. •:t " . . . • ld os ugumuzun u arare -t • • • 

1\1- ~aale uğraştık. ızaya"' · ,.,fmış o u. t ha .. tf w b' k dahcı Bu tek işin de yakın bir atı&, 
ıcu · E ,.. l Arnavutlunun t""ga.li. bitaraf. e .

1
ruz ek.ılnnte~et" ır ere mu"sbet olar .. k halledil-•mni ·,. . vvft . o zemP" Ih ~ h . '1 ıesı e teş l e mıı ır. . . ... ~e-

,. ...... ~e llZ çok güveT\ilerileı !;tan ayrılıp su cep esme ı • B" l b' k d h nlA•ıl ümıt edıyoruz. 
~- .. ıy . b' bak .. oy ece ır ere a a a --s • • .. · b" e.tt.· akvam sulh müeı: ıhakımıza, ır ıma gore, en t k' k elan görü•- Bır aralık, Almanyanm T urk 

lt k 1 k . '"k .. ·ı l kl b h d' mış ır ı, onufma ' " ) L __ • f le •v• un uvvetiy e aya t u~ u amı o ma a cra er, ı. d h 'k' lnket digv eri ta euesıne ena muame ettigı 
\l}'or w b' ' 1 .. d b 'lf ıne en, er ı ı mem ... ha d' . ·ı . . B ha eli 
l°'·cn· e: ır ·- :'ma gore e, u ı ı. . . l . d" .. kte ve va 111 ven mıştı. u va • 

7 , , ~ • • .. h'"di ·çın aynı şey erı uşunme w _ 1 __ l 
· .1 , her devlet kene t .:ı son sene.erın sıyası a kt d (B sesleri). sin dogru olmadığı aıuatı mıı-

ı t 1 . . b''" b' . . d ıaoma a ır. ravo at Ve müşkila iyle me• ·.e ennın .. ta ıı ır netıcesı a • iki muhtelif inkılabın çok tır. 
~·"Y"~or ve münaks'1alar dn ~tmek l:rzımdır. .. k'l ti d ve aynı Arkadaşlar, 
~n 'c'.c ideolojik sahalard Tarihi doıtluklnr nuş 1 d~adr ~rı aTr~~1~·-~ .... Sov- Tekrar ediyorum: Politika. 

D .. •ahiPleri aras·n-la '·-'aca' •aman "1 °: an
1 

~ TKı :_ .ı·.. · 
1
• mız, yurtta sulh cihanda sulh. 

"Ofii Ça .... kkaJede, 5\ . e•'e VC ·et ru..,. ........... f"TJ. VCF.':llge!ın ' 
,,ı1.,. nüyord1

1. Ve nihayt-1 -~: . .a karşı ka11r'A harp ederı ·.,)olan ... ,~unun ate§İ ile sev. turG. k edi B' 
tt L~ herhanCYi hir v,....;ndr fürk, t 'fiz ve F rAmnz IT':llet. L eli I ene te rar yorum: ız 
l Qtr h 1 "Tlf"ııde r er. Iha fak • f' 
''tth· arp rıkacak o uraA '·ri yt"ı • ...ı:;;.erini t1'1.-t:,. ettiler B Ik l lan keli" erine bağ. ıu , at emnıyet ve tere ı-

ın b ld k 1 a an ı ' ve g . • b la L_ "la la 
11 • ""'•vzii ir ha c a a '3u takdir t• ..• dostluklarla bir. l B Ik . ktı 'mdiye ka- mızı ve un ra oag nmq o n 

ıraan 1 d ıyan a an "" ' ş1 ahh" l . • . k b' 1 C-.u 1 Iyor u. ,eşin,... u•ni h: .. incizab)a se~ dar Balkan sulhuna yapmlf ol- ~e .. ı:.;rı(S~~ kl'r·;~" la 1) au • 
~ıf Yetin nüfuzu v~~meğe başladılar. .luğu hizmetleri. bundan sonra aBaıı . .h ure .. ı ,. k rş r İ 

.... ,~?eti "''<vama yava• ya. Habe• harbi esnasında, San. 1 k t kudretle yap u ıza atı mutea JP sua ıa-
, ... ıtı n"fu "" "" a, aym uvve ve 'h'b' Al' R T ha .. la h U zu kaybettinneğ' •:0 r 'lc-:-=ı tatbi1·in..ff"n d~cal ..,alet;\ ..1-vam e.J ... ,.~ı.dİ". CV.n 7..B•'ı ı ı ı. .ana. ar n soz a • 

" • 1 k T'" k 1 ·ı· w ı rak dernı•tır kı: 1'1 Ji ... J.Jike.ere ~r"'· ı r ve ngı J7 "'""'"'·-'" ,. __ .. --·- temas arl Y • • • • • 

'r
' tttı'd. i t"slihat tc..,,.bbi.is1er· "':t1 .. t1 nıiit,.1rth=l h"\hhütbr il 'e mnhı:wt",.eler bunu vazihan . Muhtf"lT,.km ~~c!y~ vekit.lıhmık· 

ı L ... , , zın mem e et ,.. ....... ııı•,•a"'~ ı a ~r" ,,.'. -;;:;.t>,.in• n"' "'T'·n. ·;~ ... .._.; ... ; ... 
~er mihraklar ve mih"er. Montr~ux'rlf", lr-:l;z ve Fran kında lütfettikleri tatminkir 
~~ u.. .. 1rz muT'lhlıa~lan. Boğl\zlan ye. Türkiyenin kt'.r:..rı sözlerine arzı tqekkür ederim. 

' •ılah ve kalemle, tor niden Türk hakimiyetine iadt Arkadatlar, Ve isabetli siyasetlerinde mu. 
C.b, · mesafeler azaldı. eden mukaveleyi yaparken Türk Sulh cephesine iltihak eder-

1 
v.affakıyetlerinin .tcvalisini dile.1 eıa Yapılan bazı emri va- milletine ka11ı hakiki bir yakın- ken, sulhu takviyeden ba§ka mn. Bravo seslen, alk.ıflar) • 

OSMANLI BANKASI 
TDRK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
St•t/Jlrrı w TrirltivP Crimhurl~ ;ı, mün.1/tiı multa11tlntamrsı 

2192 Num•f•lı 10/611933 tırilıli ltınun/11 IJsdılt rdılmı5tır 
t 24/611933 t.mhlı 2435 Numaralı R~mı Ciaıtt' J 

.. ,....,uı: t0.000.000 ln&lllZ Lirası 

thtlrat akçesi: • 1.250.000 lnımz Llr~aı 

TGrkiyenin baslıca Şellirlerinde 
PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA w- MANÇESTER'de 

MISIR. K1BR1S. VUNANISTAN. IRAN. IRAK, FlllftlN 
,,. MAVERAVI ERDON'de 

Mmn w Şubeleri 
VUGOSLAVVA. RUMANVA. YUNANiSTAN, SURiYE. LÜBNAN 

ve HATAV'da 

Pilyalleri " biten -Dlnyada Acenta ve Muhabirleri .,,.,.. 

Hesabt ar. w mMut hesaplan kG5adl • 
Tıcırl krediler w vesaılıb kttdıltt kü~dJ 
TOrlııvt' ve Emebı memleketltt 6zerıne keticfe senedıı ıskoıtlOla., 
Borsa emırlen. 
Esham ve ııhvilaı, aitti\ ve cmıaa üzerıne avın& 
Sftıedaı 1a1ısııa1ı Oi? saire. 

En vukselc •mnıvtı şarllarını haız lcırılılr 
Kısalır ServıM vordır. 

'Piyasanın en mGsait ıartlarlfe ( lcuatbın:h vep 
kambarHız) tıunuf hnB11lan •çıht. 
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r;;:buı Levazım Amirliğinden verilen: 
l~arici Askeri Kıtaatı ilanları 

Tüm Birliklerinin 140 ton bulguru 11 taksitte ve birlikler 
ambarına teslim şartile kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Ev. 
saf \'e ~artları komisyondadır. Muhammen bedeli 16,800 lira ve 
ilk teminatı 1260 liradır. İhalesi 18-7-939 salı günü saat 11 dir. 
lsteldilerin belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarile 
teminat ve kanuni vesikalarını Lüleburgazda Tüm satınalma ko_ 
misyonuna vermiş bulunacaklardır. (64) ( 4 739) 

• • • 
105,000 kilo sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 

18-7-939 Pazartesi günü saat 15 de Niğdede Tüm satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 22,050 lira, ilk teminatı 
1653 lira 75 kuruştur. Şartnamesi her gün Niğdede komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ilk teminat ve teklif mektuplarını belli 
saatten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (65) (4740) 

*** 
Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için 36,000 kilo sade yağı ka. 

palı zarfla alınacaktır. !halesi 17-7-93~ Pazartesi günü saat 
16 dadır .. İlk teminatı 2565 liradır. Evsaf ve sartnamesini gör
mek isteyenler Çorluda Kor Satmalma komisyonunda görebilir. 
ler. İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerle birlikte 
belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplannı komisyona 
vermiş bulunmaları. (66) (4741) 

• • • 
İzmir Mü!tahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 

tahmin bedeli 54409 lira 90 kuruş olan iki adet garaj inşası ka. 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. !halesi 17-7-939 pazartesi 
günü saat 16 da Jzmir Lv. amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Teminatı muvakkate akçesi 3970 lira 50 kuruştur. 
Şartname, keşifname ve projeleri her gün İz.mir Mst. Mv. lnşa. 
at komisyonunda ve Ankarada M. M. V. emakin i~aat şubesin. 
de görülebilir. İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve 
bu işi yapabilecek1erine dair ihaleden en az bir hafta vvel İzmir 
nafıa fen heyetinden alacakları vesikalarını göstrmek mecburi_ 
yetindedirler. Eksiltmeye iştirak edec~kler 2490 sayılı kanunun iki 
ve ücüncü maddelerinde yazılı ve İzmir Mst. Mv. K. na dilekçe ile 
müncaat ederek emniyetçe yaptırılmış tezkiye vesikalarile te. 
minat ve teklif mektuplarmı ihale saatinden en az bir saat ev. 
ve! !zmirde Lv. amirliği satın alma komisyonuna vermiş buluna-
caklardır. (4742) t 

••• l 
Tümen birliklerinin 45 ton sade yağı kapalı zarfla eksiltme. 

si yapılacaktır. Bu yağ kolordu kimyahanesinde muayene yapıl
mak ve tüın ambarına teslim şartile 11 taksitte alınacaktır. Ev. 
saf ve şartları komisyondadır. Muhammen bedeli 45.000 lira ilk 
teminatı 3375 liradır. İhalesi 17-7-939 pazartesi günü saat 11 
dedir. İsteklilerin belli glin ve saatten bir saat evvel teklif mek- ! 
tuplarile teminatlarını ve kanuni vesikalarını Lüleburga.zda Tüm 
Sa. Alma komisyonuna vermeleri. (4:74:3) l 

*** 
67,000 kilo sığır veya keçi eti kapalı zarfla ekailtmeye ko. 

nulmU§t1,1,r. İhalesi 12-7-939 çarşamba gü;ıü saat),O da Tirede 
alay karargahı binasmda yapılacaktır. Bu miktar sığır veya ke_ 
çi etinin umum tahmin bedeli 15,410 lira muvakkat teminatı 
1155 lira 75 kuru.5tur. Eksiltmeye girecek olanların eksiltme gü. 
nü 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı, belgelerile 
birlıkte ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar te_ 
minat ve teklif mektuplannı Tirede alay satınalma komisyonu. 
na vermiş bulunacaklardır. Evsaf ve şartnamesi Ankara ve İstan
bul levazım amirliği, !zmirde Tüm ve Tirede alay satmalma ko. 
misyonunda mevcuttur. İstekliler müracaatla okuyabilirler. 

(46) (4586) 

••• 
Erzurum garniwnu ihtiyacı olan 20,000 kilo sade yağı kapa. 

lı zarfia eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 17,000 lira ilk 
teminatı 1275 liradır. Eksiltmesi 17-7-939 pazartesi günü saat 
15 de Erzurumda As. satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şart. 
name ve evsaf kolordunun tekmil garnizonlarmda her gün görü. 
lebilir. Teklif mektuplarını belli günde belli sa.atten bir saat ev
veline kadar komisyon Bşk. na verilmesi. (63) (4678) 

*** 
700 ton yulaf Bursa tüınen satmalma komisyonunda 2~7 

-U39 Çarşamba günü saat llde kapalı zarf usulile satın alına. 
caktır. tık teminat 2340 liradır. Evsaf ve şeraiti İstanbul ve An. 
karada Lv. amirlikleri satın alma komisyonlarında ve Bursa tü_ 
men satın alma komisyonunda her gün parasıL görülebilir. İs. 
teklilerin belli saatten bir saat evveline kadar teminat ve kanu. 
ni mektuplarını komisyona vermeleri. (37) (4846) 

*** 
Keşif bedeli 31431 lira 36 kuruş olan muhafız ve piyade a. 

!ayları kışlaları yolları kapalı/ zarfla zarfla eksiltmeye konmuş. 
tur. Eksiltmesi 11-7-939 salı günü saat 11 dedir. tık teminatı 
2337 lira 35 kuruş olup şartnamesi 157 kuruş mukabilinde Ko. 
dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sa_ 
yılı kanunun 2. 3 maddelerinde yazılı belgelerle ve bu gibi i~ler. 

le iştigal ettiklerine dair ticaret odasmdan alacakları vesikalar_ 
la birlikle ihale saatinden behemehal bir saat evveline kadar 
zarflarını Ankarada M.:\1. V. satınalma Ko. na vermeleri. 

(47) (4587) 
• * • 

13,3CO kilo sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 15.5JO lira ilk teminatı 1162 lira 50 kuruştur. İha. 
lesi 2~7-939 ~alı günü saat 15 de Sivasta tüm satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebilir. isteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesika
larla ilk teminat ve teklif mektuplarını havi olan zarfı yine ka. 
nunun 32 ve :-J3 cü maddelerindeki sarahat dahilinde tertip ede
rek. ihale vaktinden bir saat evvel Si,·asta Tüm satmalma ko
misyonuna vermeleri. (74) (4847) 

"'"** 
Sivas garnizonundaki hayvanatın ihtiyaçları ilcm 550000 ki. 

lo kuru otu kapalı fazla eksiltmeye konulmuştur. Beher kilosu. 
nun muhammen bedeli 6 kuruş olup ilk teminatı 2475 liradır. İ. 
hale 20 Temmuz 939 per~mbc günii saat 15 de Sivasta Tüm sa_ 
trnalma K. binasındaki Ko. da yapılacaktır. Şutnatl"esi her gün 
ı·o. d11.görülebilir. İstekliler kanun.un 2. 3 üncü maddelerinde ya
zıiı ,·e-o:lkıı?arda ilk teminat makbuzlarını ve teklif mektuplarını 
lı \'İ o!nn zarfı yine kanunun 32, 33 cü maddelerindeki sarahat 

Genç (;'C ta=c görünmek 
i~lerse11iz 

PUDRANIZA BiR KAŞIK . 

KREMA 
KÖPÜÖÜ 

Cil-

muş ve 
buruşmuş 

bir hal kes· 
heder. Çün· 
kü, pudranız 
cildin tabii 
yağlı ifrazatını 

mas eder. Yeni 
bir güzellik ted· 
biir sayesinde bu 
halden kurtulacak
sınız. Kullandığınız 

pudra kutunuza bir 
kahve kaşığı miktarın· 
da "krem köpüğü,, 

ilave eıdiniz ve ktn~tm· 
mz. Bu sayede pudranın 
cildin tazeliğini mas etme· 
sine mani olur ve yumuşak-
lığı muhafaza ve idame eder. 
Halihazırda gayet ince ;,e son 
derece nefis ve sizin için tam mat· 
IUp nisbette "krem köpüğü,, lca· 
rıştmlrruş pudradan tedarik ede· 
bilirsiniz. O da; yeni Tokalon 
Pudranıdrr. Tokalon pudrası ter
kibindeki krema köpüğü saye· 
sinde saatlerce sabit kalır, ne 
rüzgar ve yağmurdan, ne ele 
terden katiyyen müteessir olmaz, 
tende temin ettiği "Mat,, tazelik 
ve sevimliliğinizi bozmaz, Toka
lon pudrasını tecrübe ediniz ve 
birkaç gün zarfında teninizde: 
temin edeceği güzelliği görünüz. 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 11·20 ikinci seri Kr. 
11 Gorio baba 100 

12 Deliliğin psikolojisi 50 
13 ilkbahar selleri 75 

H Engerek dilğümti 60 
15 Rasin klilliyau Ill 75 
16 Samimi Saadet 50 

17 lsta ti.s'tlk 30 
18 Çocuk düşürtenler 60 
19 llim ve felsefe 30 
20 Mevcudu kalmadı 

5301 
Bu serinin fiatı 5.30 k~rıştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon. j 
to yapılır. Kalan 4.24 kuruşun 

l,24 kuru!fu peşin alınarak müte· 
hakisi ayda birer lira ödenmek 
U.zcre üç taksite 8ağlanır. 

SAlllBI : llS/M US 

!\'c~riyllt :\liidürii: H. ,\/ıııırl Srvc1111i 

O:mlılıı!ı ~er: VAKiT Matb:ııısı 

r ' ~tinimini yavrunuzun sıhhatini 

düşününüz. Onlara çocuk •arlınla· 

rının kraliçesi olan ve en iyi imal 
cılilmiş, en fnzlıı tekemmül t'tlİ· 

rilmiş, en sıhht nrahnyı nlınız. 

Ycnı gelen 1939 modelınin 50 ılen 
fıızla çeşidi varılır. Her yerclen 
ucuz fiat \'e müsait şartlarla yalnız 

Baker mağazalarmda 
J bulalıilirsiniz. 

Z A \' 1 
31 - 00i98 nıınınrıılı ikamet tez. 

keremi zayi ettim. Ycnisıııi nl.ır:ığıııı· 
d:ııı l'~kisiııiu lıül,ıııii yoklur. !Jr. 
yoıilıt Tııur/ ciııurı t;cı/ipdcı/c 1'l!kkr 
ı·m/dr.si Xo .. 17 Timolcoıı Nııroılili~ 

kı:ı Fra:clti. ( K. 1. tG!l) 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sab:ıhlnrı 8.30 a kadar; akşaro

lnrı 17 den soıırn Laleli Tayyare 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarını 
kalıul eder. (Telefon: 2395:ı) 

1 
Levazım Amirliği Satınaıma 

Komisyonundan 
-----~ 17 ton kaşar peyniri alınacaktır. Kapalı zarfla eksil 

18-7-939 sah günü saat 15de Tophanede İstanbul LevaJJlll 
mirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
11,050 lira ilk teminatı 828 lira 75 kuruştur. Ş:ı.rt.namesi k 
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ve 

(42) (4737) 

• * * 
17 1.on beyaz peynir alınacaktır. Kapalı zarfla eksil 

18-7-939 salı günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul Je 
amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
bedeli 6800 lira Hk teminatı 510 liradır. Şartnamesi koınis 
görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif :ın 
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona ' 
leri. . (43) (4738) 

*** 
200 adet çöp kovası alınacaktır. Açık eksiltmesi 11-1 

salı gtinü saat 14,30 da Tophanede amirlik satın alma Ko. dS 
pılacaktır. Tahmin bedeli 2000 lira ilk teminatı 150 liradır· ~ 
munc ve şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni v 
larile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. (29) ( 4589) 

l_iN_Hi_SAR_LA_R _U_MU_M_M_OD_OR_LOG_~ON_DE ___ N 1 
Cinsi Miktarı Beher kilo Tutarı 

Muha. B. Lira Kr. Lira Kr. 
Kuruş 

Kanaviçe 19898 Kg. 12 2387 76 358 16 Açık art. 
Çul 12791 .. 7 895 37 134. 30 Pazarlık 

Çuval 9500 " 
10 950 142 50 .. 

Marka bezi 250 " 
15 37 5 55 " lp 8760 " 
17 1487 20 223 08 Açık art. 

Kınnap 7319 ,, 15 1067 85 160 17 
" .. 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktan yazılı ıskarta sargılat 
zalarında gösterilen usullerle ayrı ayrı satılacaktır. 

II - Muhammen bedelleri % 15 muvak:<at teminatları eksiltme saatleri hizalarında 
lıdır. 

m - Arttırma 13-VII- 939 perşembe günü Kabataşta Levazım ve, mübayaat şubes' 
alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi nüınune1er de 
le bilir. . 

V - Istekliler arttırma için tayin olunan gün ve saatlerde % 15 güvenme paralarile 
rıda adı geçen komisyona gelmeleri. (4570) 

ır. 

8UG0N 
KUM6AllASINA 
PA'24ATAN 
KOCOK El 

YA~IN 
CEK DEFTERiNE 

IMZAATAH 
~OYOK EL 

OLACAK TIR 
, -

TORK(Y 
rs 

r>ANKASI 
dahilinde tertip ederek ihale vaktinden bir saat evvel Ko. na ver. 

1 
S .. B k 4 

miş bulunacaklardır. (75) (48!8) * * um er an . ~~ 
Harp Akademisi için 4500 kilo koyun eti ve 25000 kilo sığır Verıı· Mallar Pazarları Mu··essa es= 

etinin kapalı zarfla eksiltmesinde verilen fiatlar pahalı görüldü- ~S 1 
ğünden pazarlıkla eksiltmesi 18-Temmumz-9~9 salı günü saat M ER s 

1
• N ş u BE s 

1
• f 

11 de Tophanede Levazım Amirliği ı:;atınnlma komisyonun<la ya-
pılacaktır. Tahmin bedeli koyun etinin kilosu 42 kuruş, sığır eti-
nin :10 kuruştur. İlk teminatı 704 lira 25 kuruştur. Şartnamesi Yeniden tevsi eıdilmiş ve ıo Temmuzda satışa 

komisyonda göriilür. isteklilerin knnııni vesikalarilc beraber bel- ı ••••••••••••••••••llİ•liİ.f.§...,..,., 
li saatte komisyona gelmeleri. (61) (5026) 


