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Rumen H;'~i'~if"~"N
1

i~ifim····a·AllkR EM 
Dün Hariciye Vekillmizle remi Dün layihaların müza

keresine başlandı ......____ görüşmelerde bulundu 
idare makinesinin 

ıslahı 
Yazan: Sadri Ertem 

~ı 
~ llaşlıırla. iicrctlcri teadül ct-

Rumen elçisi bir Bazı mebuslar temennilerde bulundular 
• f l d• Tramvay, elektrik ve tünelin 

zıya e ver ı belediyeye devri kabul edildi 

lca eJc maksadlylo hazırla.nan 
~un Büyiik ımııet Mecıı. 
~-11 ~i:mk.c-.ı· . h:ıslAih.......,n... ı~---~-....... 
leı llrıu..n ortaya sürdüğü mese
ltı tl' arasında Wr do devlet hiz-

Ankara, 12 (A.A.) - B. M., müessese memurlarının maaş ve 
Mec!isi bugün ~r. Mazhar Ger • ücretleri hizmete giriş ve terfi u
menın başkanlıgmda toplanarak sulleri hakkındaki kanun 15.yiha -
:'ban ethaaa ait 'dam hükümlerinin 
taııldildne ait ma.zbat la t vi Jarınm mUzakereslne sesllmlttlr. 

etı ı 
t-ııı. er nın tam bir şekilde kad-

a rr as p Bilt .. • • • S . . 
tmi 

. ..:- çe encumenı reısı anısı e ş ...... 
.(Devamı 8 incile), 

Perşembe gÜnÜ 

Osman Cemalin 
mizah sayfası 

BUyUk mlzahcının cok 
. nUktell ve başlıbaşına bi· 

rer şaheser olan fıkrala
rından ayrıca gene kari 
katur san'atkArlarımız. 

elan ZA.hlr GUvemli'nln 
haftanın hft.discelrine ait 
yerll karikatUrlerini de 
bu 1 acaksınız. 

BUGON DÖRDÜNCÜ 

SAYFAMIZDA 

SARIŞIN 
Güvercinler 

'Birkaç gün sürecek 
büyük, aşk ve ma .. 

cera hikayesi 

AYRICA 

Bugünkü şahıslar 
ve hadiseler 
hakkında 

Faydalı 
malflmat 
BUtUn okuyucularımı

zın siyast, iktısadt, edebl 
\•e diğer herhnngl bir 
mevzuda gUnUn hAdisele
rinl takip edecekleri cok 
1 
faydalı bir sUtun: 

BUGÜ:N DÖRDtlNCti 

SAYFAMIZDA 

Baltık devletleri 
Almanya ve Rusya 
bu küçük devletlere 
neden ehemmiyet 

veriyor?. 

b!Jıtıası işi de \'ardır. 
ı.,, C'flct hlzmeatJerlnln kadro· ı 
~~ası sözü tek başına. kalclık· 
~İi. ş halledlJmJş değildir. Çün
llla <levıct ma raf yaptıkça bu 
ttu:l'atıan nşaf,rı yukarı hcsnıı 
'Qıe~e bir kadroya sahip de
lı)(ı r. Ancak bu kadro man
ftt ı;c ınnkul oldu~~. yani de,·. 
~ lıtıetıerlnJ aksatmadan, en 
~il eı, on Jyi şekilde ifa eden ci
s.14 °"' haunı nlclığı zaman gaye

·~~ Yaklaşmış olur. Blnnena
%: harem kanunu me\'zuuba
t't~lUrken dcdctln kadroln· 
lıtt't konuşulması TO bu kadro. 

~l'l~a llıodem <1evlctln işleme 

Türkiye • İsviçre ticaret ve kle. 
ring anlaşmasile merbutatınm ve 
Südet Alınan menatıkı ile Türkiye 
arasmdaki ticari mübadelat ve te. 
diyata ait Tür'kiye - Almanya an
laşmasının tasdiklerine ait kanun 
layihalarile Türkiye • İngiltere 

müzzeyel ticaret ve 'klering anlaş -
malarında bazı tashih ve ilaveler 
hakkındaki kanun layihalarının 

ikinci müzakereleri yapılmış ve 
tasvip edilmiştir. 

Dahiliye Vekili lstanbulun imar 
planı üzerinde tetkikler yaptı 

Gaf enl•o, evvelki geceki ::i yafeUe zıutlmnu ol\ur1•en •• , 

•rq l'Jna uygun bir hal nlma
tı tentln etmek bir znl'tlrett, 

l'ıtcs l 
tqh e e yalnız şu veya bu mc. 

.. ta 
fa~1 Şu kadar maaş yermekten 
biiıı ~ bir şeydir. Dedetin iş 

lılesJ.nt kurmaktır. 

llariciye Vekilimi: Sara cofjlıl n11lk11111l okurl\en 
(fo:ısı S incide), 

to.IQ 
1~de d<ll'l et maldneslıı:in 

~ttt ''c cezri surette ıslAhı her 
Ilı( llrı dfişünülmliş, fakat yn'ı-

llt l<tnali formüller hududu için- lngiliz Hariciye Nazırı diyorki: 
bu\t llhnınak suretiyle bu tcşcb- ................................................................ _ 

, en geri dönülmüştür. · • 
~anı D işinin cebren 

teşebbüsü 
Harbi intaç edecektir ki bu 
harbe lngilterede girecektir 

\l( n..ıı olmuş memuriyet iş- an zı g 
ıl 0

1nünev,·cro bir ne\'i sıb,·an- • 

ıll.,.: ay:ıJnıış, hükumet kapı- h 
1 1

. 
llıarı. l'dına ka()nr nçılmış, z:ı- a ı 

<>lnıus· 
•l •• 

~u..; 4nıan, bir meteliğe on dii
htı '"l•rnhm" denmiş, memuri· 

Cl'i ]d~ .,. 
11.~~I g,·etmc"c, memurları 

~lllcı~''nya (]o~ru tcmnyü1leri a
'.I' nnuı;;tır. 

1(\ 1 11~tnatt.aııberi memur mcse· Londra, 12 (A.A.) - Bugün 
11

11 
bu iki noktninnznr haricin- Lordlar Kamarasında harici si _ 

llıUtttıca edilmiş değildir. yaset müzakereleri esnasında, ha-
1•11 riciye nazırı Lord Halifax demiş. 

t4 ;
1 
.nıal'dnn biı·inci i daima bir tir ki: 

ı~ ı,ı3c ,.e t.cnsiknt nk ülfimcliy. Perşembe günü söylediğim nu
<lc11 ~nrct bulmuş, fnkat yeni- tuk muhtelif tefsirlere uğramış
tıı1 caıllannınya inıkfin knznn· tır. Fakat ~unu knydcdeyım· ki 

~lrl'. :t 

'1
1111 

hakikat daima hakikattir ve ha • 
•u1111 un içindir ki, idare tarl- kikati söylemekte pek nadir ola. 
1,~t'· z:e "tc. kJIAt" Jarı "tensi- rak geç kalınmış olur. 
'·•t· k n .. , tcnsfkntlıırı tcşkllflt,.. Hariciye nazırı Sovyetlerle ya. 

Danzig meselesi hakkında de • 
miştir ki: 

İngiltere hüklımeti bu mesele. 
nin müzakere yolu ile hallini te. 
menni eder. Bu meseleyi Polon -
yanın istiklfilinı tehdit edecek 
surette cebren halletmek teşeb
büsü zaruri olarak bir harbi in
taç edecektir ki lngiıtcre de bu 
harbe karııµcaktır. 

Lord Halifax 1ngiltcren.in u • 
mumi siyasetini 3öyle hulB.sa et. 
miştir: 

Ruznamede olup ikinci müza • 
kereleri yapılacak maddeler ara • 
smda bulunan İstanbul tramvay 
ve tünel ~irketlerinin imtiyaz ve 
tesisatının İstanbul belediyesine 
devrine ait kanun layihası da tas
vip edildikten sonra .devlet memur 
lan aylıklannın tevhit ve teadillü
ne ait kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesini ve mahsus bir ka 
nunla devletten bir hak temin e • 
den veya sermayesinin yansından 
fazlası devlete ait olan banka ve 

Dalıiliye rekili lstanhıılım iamr 7ılcinı elrafınaa l::alıat alıyor 
(Yazısı f incide) • 

Gençler! bugün 
Y eşilköge gidiniz 

tar.da hazır bulunacaklardır. Filo 
çarşamba sabahı Yalova yolu ile 
Bursaya geçecektir. Çarşamba gü. 
nü öğleden sonra saat 14 de Bur -
sada Bursalılar için uçuşlar yapıla. 
caktrr. Meydanların çamurlu olına 
sından dolayı Türkkuşu filosu E
l1irneye gidemiyecektir. 

Çinliler 
Bir Japon deposunu 

uçurdular 
Honkon. 12 (A.A.) - "Öluaı .. 

den yılmaz" teşkilA.tına tncnsu~ 
Çin askerlerinden bir grup. 
Manyang tutun fabrikası antr .. 

polnrına ateş vermeğe muvaf~ 

fak olmuştur. Japonlar, bu ant. 

repoları, harp malzemesi de:QO
su haline ifrağ etmişlerdi. B1I 
ynngmla bu depoda mevcut 600: 
bin üniforma, birkaç mllyoa: 
mermi, yUzlerce zehirli gaz :ıc.
sası, birçok top, makineli tUfe'I 
ve sil1ih ve 500 denk tayyare l'°8"' 
dek aksamı mahvolmuştur. Ha. 
sarat, 20 milyon yen'dfr. 

0
' nhunıştır. ~Jlan müzakereler hakkında ooz 

{.Devamı 8 lncile'lı ~lemektcn imtina etmiştir. 
J • · -

Şehrimizde bulunan Türkkuşu 

filosu bugün Yeşilköytle akrob:ısi 
ve silo uçuşları yapacaktır. İstan
bul halkı bu gösteriler.de bulun • 
maya davetlidir. Uçuşlara öğleden 
sonra saat 14 de başlanacaktrr. 

Türkkuşunun şimdiye kadar ye -
tiştirdiği eski ve yeni bütün pilot

.(pevamı 8 incilel \u-x :bu uçuşlar esnasında mcyldan. 

Yeni adliye müsteşarı 

Ankara, 12 (Husus!) - Adli • 

ye Vekaleti müstcprlrfı:na tem • 

yiz mahkemesi azasmdan Selhn 

Nafiz J\kyolltıı.tayin-c'Clilmiştir, 
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idare makinesinin 
ıslahı 

(Baştarafı 1 lncide) 

.::: ~::::. .. ::: ~~·.:~!~!~ ıkbtisa1 t müdürlüğüne Dahiliye Vekill Is anbulun imar 
Lrnsındn Jıükfunet clhnzını Oh· ağ 1 müesseseler 
ıeı..-ııt olarak ınütnleayu. zanııuı planı u"zerı'nde tetkı'kler y t ~;:.;:ıı::~ .. :.:u:ı::.:.·~~ı~::. BJ:!::, hj~ş~~rii:y!~p- a p 1 
mumıoa imkllnın• bulursak işi~ tstanbulda iktısat müdürlüğü_ Akşam treni le Anka raya gitti 
tını tnresi daha kolay bir hn ne bağlı müesseselerin bir araya 
1 Dahiliye Vekili Faik Oztrak dün 

ı.. ır. 

1 

toplanması .için tetkikler yapıl- snbah Yalovadan şehrimize gelmiş, 
Memuriyetler hükümetln icra maktadır. Bu ı"şle bı"zzat ı"ktısat u~ı d 

& e en sonra belediyeyi ziyaret e· 
bünye ini del'leUn rejim ve hn- müdürü Halftk meşgul olmakta • derck Vali ve Beiedire neisl Doktor 
yat şn.rtlıırma göre idare eden dır. Haluk dün ticaret odasına L<ıtri Kırdar'la ı;örüşmiiştür. Dahili
mn.ldnelercllr. gelmiş, bu yolda tetkiklerde bu- ye Yeklli fen heyeti hino~ına gide. 

Bu makinelerin faaliyeti her lunm~tur. Toprak Mabslleri ofi. rek orada içtima halinde bulunan 
d Ö Jl .. süt heyeli ile görfişmüş, İstanbul süt 

tJCY en nce re me gore aynr- sinin de ticaret mUdilrlügun··· e bag· meselesi etrafında ''erilen izahnlı 
lnnır. Demokratik bir rejim için lanması kararlaşmıştır. Fakat dinlemiştir. 
nınkfno bn~ka '\'n!<;ıflarn muhtaç· ofis huıan~ ... >hsı'yeti haı"z bı'r mu_ }{ . ı ~· eyetın hazırlayıp belediye reisli· 
tır. essesedir. Bu yüzden müstakil ol. Aine verdi~i rapora göre hiri Anndo-

Otokrntlk bir rejim~ göre me- ması 18.zımdır. Şimdilik kati bir lu, di~eri Rumeli Jnka~ında olmak il. 
muriyet bnşkn karakterler nr- karar verilememekte, ortadaki zere jki süt fabrikasına ihtiyaç var. 
:ıodt"r. Smnileşmiş, modern hn· mahzurların kaldırılmasına ça • dır. Hu fobrikalorın müteaddit sül 

toplama yerleri olacaktır. Toplanan 
ynt şartlnrma tabi bir memle- lı§ılmaktadır. ~üller fabrikalarda pastörize edile· 
kette memuriyet ortn zaman ;: ~ek, ağzı kapalı şişelere konup bayi-
!mpnrntorluklnrınınklnden ta· ı· ık Ok U 11 ar ler vasıtaslyle satılacaktır. Bayi teş-
mnmcn fnrkJıdır. Memuriyet kildtı şehrin her tarafında geniş mlk. 
clhnzfarı demokratik: ve bizim Do .. rt sınıf du"nden 1.tı•ba- .rasta kurulacaktır. Bir anonim şir-

ket kurulacak, bu şirkete, süt müs-
gilıl smnileşmo seyrinde olnn ren tatile batladı tahsilleri ve satıcılar( hissedar ola. 
J>fr memleket :için: cnktır. 

r nk okulların imtihana tabi ol- Şehirde silt satışı serbest olacak, I - 1\Inkinc)1 en rasyonel bi 
mıyıın 1, 2, 3, ve 4 ilncU sınıfları ancak s:ıtılacnk süılcrin pastörize e-

t;eldldc Jşletmelldlr. dünden itibaren tatil edilmişler • dilmi' bulunması şart koşulacaktır. 
Yn.nl milletin işleri en kısa dir. Dahiliye Vekili bu izahatı aldıktan 

:zamanda, en doğru ,en emin şe- İmtihana ta.bi olan beşinci sı. sonra Vali ile birlikte fen heyeti mü-

kiıd 1ı:ı 1 d ruf ta ayın 15 şın· den ı"tı'baren ı·m. dürü Nurinin odasına girmiş, bura-
e yapı n 1 ır. do bulunan şehir ıniltehassısı Pro~t· 

1 .. tihana başlıyacaklardır. 1mtiha lan cehdn imarı etrahndo pliın \"ft Memurjyctler lıu prens pc go. - v ' 
na tabi olmıyan smif'Iarm bu yıl. maketler lizerinde izahat almı,ıır. re hesaplnnmalıdır. ki randıman verimi geçen yılla. Prostun verdiği izahata güre, E-

Dunun idn devletin bünyesi · · d ~ ik" ı ... ~ ra nazaran daha üstündür. Talc. mınönfinden Sirkccıye o6ru ·ı cac 
~oğrııff, :fktısndi, hayati şartın benin yüzde 96 sı muvaffak ol _ de açılacak, bu caddelerden biri sa-
ıınznrı itibaro o.lınmnlı, lıesnıl hlli takiben Sarnyburnunu dolaşa. 
J.nr bnnn göre konulınnhdır. :mu§tur. _ cak, Yenikapıda kurulacak olan ga-

,. rın üst tarafından şehri katederek 
U - Bu mn.klneyi rruıdnnnnlı Lisan kurlan '>levlAnekapıda sör haricine çıkacak-

~leıruııın teslim etmlldir. Yani Universitede lisan derslerin _ tır. 
modern devlet clhıızı içinde çn.- Avrupadan şehre girecek en büyük 

den ilanale kalan talebeyi eylfıl turistik cadde burası olncaktır. Bu 
lışabllecek kablıtyette olanları devresine kadar lisan baknnm • caddenin S:ıra)·burnundan sonra ta· 
lşo Termclldir. dan tekemm.Ul ettirmek maksa • kip edece~i istikamet henüz tasdik 

clile Un• tt d ... tilin" edilmeıuI,tir. S6zftn kıc:n ı, bir devlet mü· ıvers e c ya.z ...... ., 
c sesesıntn blı' fabrika. ve tlca- mahsus kurlar açılmaya karar Eminl5nünden ayrılan ikinci c:ul-

• verilmiştir. de, bir hatlı miistalcim halinde de. 
ret müessesesi gibi süratle Jşlc vam ederek Gülhanc park,ının yanın. 
mest, ra.ntobl blr balo gel· Bu kurlar üniversitenin yaban. daki Çiniliköşk yanına kadar gide
mcsl için bütün devlet dalrele- cı diller okulunda açılacak ve o_ cektlr. Cadde buradan Sult:ınahme· 
J'lnc memuriyetin ıcnp ettil,rt rııs- kul profesörleri ders verecekler. de kıvrılncaktır. Bu caddenin istika· 

d . metnin üzerinde henüz Nafıa ile mii-
""onnllznsyon usulleri tatbik c- ır. 
~ tehnssıs mutabık kalamamıştır. 
dilmPlidir. Bu tatbikten son- Derslere 19 hazirandan itiba • 
l'tldır Jti kndrolo.r bnldld surette ren başlanacaktır. 
tn);n edlleblllr. -<>--

Eminönünden ııyrılan bu iki cad. 
de :ırasında Sirkeciye kadar dcnnı 
etmek üzere Vokıf haniyle Eminönii 

Dizim 1.ıütün dedet müessese· 60 ilkokul tamir ediliyor kayınnkamlık binasının üzerindeki 

l orimlzln gerçekten ras,·onel 1--L--'- lldn ile yanındaki murabbah kısım 
J .un.a.noul vilayeti dahilinde bu - liman ve iktısatlt mües~eselere tah. 

J>Jr şekilde çnlıştığıno. knnl de- lunan ilk okul binalarının vazi • sis edilecek, murabbın üst tarafın
tr:tlim. Buna ne bünyemizin fk· yetleri tetkik edilmeğe başlan _ da kalan saha da iskCına tahsis etli· 
tısııdi şartları, ne de personelin mı!ibr. BugUn okul olarak kul • lccektir. 
psikolojik hali müsaittir. !anılmakta olan binaların mühim Sultannhmetle, şimdiki sıra kahve· 

b . k •--: ht t T !erin yanından bnşlamak fizere adli-
B iz bn,.,.40"kÜ devlet te .. RkilAtı ır ısmı ı.wu.ıre mu aç ır. a. t;uı.• • • ih ye sarayı inşa edilecek sarayın sa~ 

ııı mnll ~nrurctler yüzünden çok mıre tiyacı olan binalar tesbit ınrarındo vll!ıyet, onun yanında bele. 
:nıütcvnzt bir hnlde kurmuşuz· edilerek keşifleri yapılmış, vila • dlve bino~ı bulunacaktır. Ticaret 
dnr. Personelin psikolojik hnll- yete verilmiştir. Yapılan keşifle_ ın~ktebinln yerinde de 150 metre ir
ııe gellnce, devletin ruhu, fa.a- re göre (60) ilk okul binasının tifnında bir inkılftp abidesi kurula-

117et tnrzı de>"'....fsti.ıw halde, nn'- yeniden tamir edilmesine karar caktır. Sullıınnlımet c:ımiiylc vilnyeı 
"' • 0 & ·ı .... ;rri-: adliye saraylnrı arasında uilyük bir 

nne- memur tcl11kkller1 hnttı. ven .l.U..'5' .... r. ı k h"' .. n u u nıeyclan \•ilcuda getir lecl' , ulun 
birçok da.lrclerhnizdc hLHdmdlr. DUn 23 binanın ihalesi yapıl- resmi geçitler, ilılifoller, törenler bu 
]]u zihniyetin de!,rişınesl zıuruı..n llUŞ, ta.mir edilmek il7.ere milte - meytlnnda yapılacaktır. 
nıcselesldir. Ne ti dnvmmlır. ahhide verilmiştir. Diğerlerinin Eminönünden Sultannhmedc ka· 

RasJ·onel bir şekilde çalışanın- de ihalesi bugün yapılacaktır. dar uzanan nacadde şimdiki Divıın· 
yolunu takiben Deyazıda gidecektir. 

Şehremini hattı mailleri arasındaki 
dereyi takiben kültür parkta nihayet 
bulacnk, bu suretle külrtür parka iki 
annyol gitmiş olacaktır. 

lstanbulun koşu mahalleri sor ha· 
rieinde şimdiki B:ıyramp115ada olacak 
kültür parktan ayrılacak )'ollarla 
Topkapı, Edirnekapıya kadar uzanan 
bu anacad~eler koşu yerlerini şehre 
bağlıyacaktır. 

Eminönnüden nyrılacak üç cadde
den biri Kapalı çarşının sol tarafın. 
dan Dh-anyoluna, ikincisi Süleyma
niyeye kadar giderek Onivcrsile ile 
Kapalıçarşı orasından Beyazıda çı
kacaktır. Eminönünden üçüncü yol 
Unkapanına uzanacaktır. Bunun he· 
nüz etüdü bilmemiştir. 

Du izahattan sonra Dahiliye Yeki· 
Ii şehir mülehnssnına iklısadl bakım 
dan ne gibi noktaları esas tuttuğunu 
sormuş, Prost da şu cevabı nrmiş
lir: 

- lktısadt mllesseseler, fabrikalar 
Halicin iki tarafında kurulacaktır. 
Sabahları işçiler ve tüccarlıır bu iki 
sahile akacak, akşamları gene dağı
lacaklardır. 

Prosl, Vekilin bedii bakımdan ne
yi esas tuttuğu sualine de şüyle ce
vnp ''ermi~tir: 

- Evvela llbideelri gözönünde bu· 
lundurdum. Uzaktan bakılınca aya
~oryn, Sultanahmet, Nuruosınaniye, 
Şl'hmzadeb:ışı, Falih, Sultanseliın ca
mileri gibi büyük lıbldelerin sörünü
şüııil lüzumlu gördüm. Bunların et
rafındaki inşaat kademeli olacak ve 
:i lıidclerin dvarınd:ıki binanlrın ir
tifaı hiç bir zaman son cemaat m:ı · 

hallini geçml:receklir. 

Sultanahmettekl hüki\met mahal
lesiyle Yenikopıda yapılacak küçük 
liman ve garın Yenikapıya naklini 
n>ıı<•afılt cıördtı... Dn -•nla]uı fctJ!.n 
bulun en giizel yerlerinden biridir. 
~is"de olduttu gibi burada da güzel 
gazinolar, eğlence yerleri, banyo ma
halleri )"apılnbilir. 

Dalhliye Vekili, sıhhi vaziyet nok. 
tasından tutulan esasları sormuş, 

Prost şfıyle demiştir: 

- İma~ plllnını hazırlarken şehrin 
sıhlıt vaziyetini de esaslı bir surette 
gözönlinde tuttum. Her şeyden ev· 
vel ziya, ho\'a meseJeelrini dilşiln· 
dlim. Sokakların istikametlerini ta
yin ederken bunların etrafınıı dizi
lecek uinnlıırın bol güneş, bpl hava 
almolorına dikkat eltim. Caddelerin 
etrafındaki inşant bahçeler içinde 
eYlerden ibaret olacaktır. Bilhassa 
caddelerin uzun istikametli olmasını 
d:ı esas tuttum. 

Vekil, Anadolu ciheti hakkında da 
izahat almış, bu arado Prost demiş. 
tir ki: "HükClmetin arzusu veçhile 
liman Ilaydorpaşa ile Salacık arasın
c) ,, olaeaklır. Şimdi bunun üzerinde 
etücl ynpıyorum. Mahkeme Kunıçeş· 
ıneclcki kömür depolarının kaldırıl· 
mımr.a kor.ar vermiştir. Depoların 
limana yakın bir yerde bulunması 
lazımdır. F:ıkat depoların yerini he
nüz tayin etmedim. Blrkac giln 
sonnı Ankoraya gelccdim. O zamon 
izahat veririm." mızın l>ir sebebi <le memurda 

ve halkta bııhmnn müşterek bir r--:E---~--------
hnletl ruhiyedir. - Panrtesi Salı 

Memur her işi llmlrinden alıL- > 
:::ııı:::: 12 hazirın 113 haziran 

Cadde Beyazıtta iki kola nyrılncak, Dahiliye Yekili. Mısırçarşısı için 
biri şimdiki inkıltıp müze~inin üst hazırlanan plllnı gözden geçirmiş. 
tarafından ve Ileyazıt nahiye müdür, Fnkııt maket Ankaraya gönderilmiş 
lüAü binası yerinden Şehzadebaşınn buluntlıı;;undan maketl tetkik ede. 
uzanacaktır. nıemiştir. cnj;ırı emre göre yapmak ister <C 24 Reblül'A. 2.''i Reblül'A 

Amir yilksek otorite oldul'.,;qına 1- 88 bızır 89 bızır 
kanlıllr. Her lşo müdalıaleyl l""."'".""":-=-=~=;=--r--~-==--=
vazlfe saynr ve en küçük lşl gc- Vakıtler Vasa. IEzant Vısa. Ezınt 
ne kiiçilk memura bir havale ile GDn•• --_,_ 

·'28 488 u:ı 847 gönderir. ooıe 
Balk ela. bruın nlışmıştrr. Çün- ikindi 

kü o i,Jnt yiiksek memura. nr- Ak••m 

zettikte lınlletnıek lstcc1iğ;l şc- vat•• 
imsak 

yin aznmctinl ldrfl.k eder. Yilk-

1218 
1613 
1940 
5?141 

209 

483 121' 433 
8 88 161' 888 

12 00 19 41 12 00 
202 2142 2 02 
628 209 6 21 

sek mc.murnn hn,·alest onun f· ~--------------ı 
~ln Mr ne'\1 gnrantldlr. Bn dlk
kn.te Jrtyık psikoloji cledet oto- le tıımamlAnamaz. O ancak as. 
ritestn<lo lnulsiyet tnsıwvunı- gari ye nznmi hadlıın tayin et
mm son tortusudur. l~n ufnk meU 'o o kadarla. kalmalı. Hız. 
iş için ülülemrc müracaat, )ilk· metlerin ııe\ ilerini miitchnssıs 

sek memurlnrın tomar tomnr hcyC'tler ciddi mesai ile hnzırln· 
kflr,rıt havaleleri yapmnlnrmın malıdır. 

hnkikt sebeplerinden biridir. Cumhuriyet Tilrkiycsinde 1-
Ilütnn bu realiteleri g()zönii- <lr • "' makinesinin böyle bir re

ne nlıırnk de\'let hizmetlerinin 'lı/ona ihtiyacı vardır. Bu re· 
i)leme şnrtlnnnı tayin etmek, \izyon işini en iyi şekilde, yani 
~ nr.i biitiin tcşkiU\t knnunlnrı- tltb:re takip edecek şahsiyet. an· 
nm rc\·lzyonnnu ynpmo.k bir zn- cak muhterem Refik Saydam-
rıırett1P. dır. 

Fakn.t btt '' bnrcm knnunu 1- SADRİ ERTEM 

Cadde burada da ikiye :ıyrılacak· \'l'kil bu tetkiknttan sonra Prosta 
tır. nlri Ec.lirneknpıya, oradan Ye- teşekkür ederek fen heyetinden ay
nibahçedc yapılacak kültür parka rılmıştır. Vekil biliıhare Yali:re de te
uzanacaktır. Bel·azıttan ayrılan iJ şekkür etmiş, otomobiline binerek 
kinci cadde Aksaraya kadar refojli belediyeden ayrılr.ıı~tır. 
olarak devam ettikten sonra gene iki· nahiliye Vekili akşnm treniyle 
ye ayrılacaktır. Dir kol Fatih ile Aııkarnya dönmii~tür. 

Orta tedrisat kad
rosu genişliyor 
Yen iden 84 orta okul ve 

20 lise açılacak 
Maarif Vekaleti lise ve orta 

okul ihtiyacını tetkik etmekte . 
dir. Yapılan tefti§ler neticesinde 
her vilAyetin lise ve orta okul ih. 
tiyacı tesbit edilmiş, raporlar 
Maarif Vekaletine verilmiştir. 

Teftiş raporlarının tetkiki ne. 
tlcesinde bu yıl Maarif VekA.le.. 

tinin yeniden 20 lise ve 84 orta 
okul açmak mecburiyetinde oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Orta okul ve liselerin yerleri 
tesbit edilm~ olduğundan yakın
da diğer ihtiyaçların da tesbiti
~ başlanacaktır. 

Ankara kitap 

Mahkemelerde : 
....- -. ,,,._.. ---

Polisi iğfal 
Bu suçla karışık bir dava 

görülüyor 
Eski Şişli ve şimdiki Sinekli 

Se rg İSİ uahiye müdürü AJ; Rıza, Şişli ka: 
rakolu komiser muavini Nazını 

Aynen İstanbula Acar, ve tahkikat memuru polis 
nakledilecek Zihni, dün asliye ikinci ceza ınah 

Ankarada açılan kitap sergisi. kemesinde, vilayet muhakeınat 
nin aynen 1stanbu!a nakli karar. encümeninin kararile, vazifeleri • 
!aşmıştır. Kitap sergisi ıı inci ni ihmal suçundan muhakeme e. 
Yerli Mallar sergisinde gü?.el bir dilmişlcrdir. . 
şekilde kurulacaktır. Bundan baş Bu memurlar~a beraber, eskı 
ka Yerli Mallar sergisinde "Ya- Selanik valisi Hasan Paşanın k1• 

rınki İstanbul,, ismile bir pavyon zı Makbule de nı..hiye mUdilıiİ• 
da vücude getirilecektir. Bu pav. komiser muavin! ve tahkikatta 
yonu belediye yapacak ve bir çok polisi iğfal etmek suçundan ınu· 
maket ve planlarla lstanıbulun hakeme altına alınmıstır. 
ileride alacağı modem şekil hal- Makbule verdiği ifadesinde: 
ka gösterilecektir. Aynı zamanda - Ben memurları iğfal etmek 
şehrin ne suretle, ne şekilde i . niyetinde değildim. Sadece kuduı 
mar edileceği ile bu işlerin ne ka. hastanesinde çalıı;.tığnnı bildir • 
dar müddette ikmal edilebileceği meğe lüzum görmedim. Zira, be
de pavyonda ifade edilecektir. nim maaşım ancak malfıliyetıınl~ 

Deniz kazalarına mani 
olmak için 

Sahiller kontrol 
ediliyor 

Son günlerde gittikçe artan 
sandal kazaları dol&yısile lstan -
bul liman reisliği sahillerin sıkı 
bir surette kontrol edilmesini ka. 
rarlaştmnıştır. Evvelki günden 
itibaren liman kontrol motörleri 
Sirkeciden Floryaya ve Haydar
paşadan Pendiğe kadar olan sa _ 
hillerle bütün Boğaziçi kıyıları • 
nı göz altında bulundurmağa baş. 
lamışlardır. Bu arada bilhassa 
sandalcı bulunmıyan sandalla 
gezmeğe çıkan kimseler tutulmuş, 
bunlara ancak sandalcılar san _ 
dalda olduğu halde gezmek mu -
saadesi verilmiştir. 

Kendisi içinde olmadığı halde 
ttdııJmT 1HrllYA ıt.e~n !'landal • 

cılardan da ceza a.ımacaktır . 

izalesi veya ze~n olmam {ir.erl· 
ne kesilebilir.,, demiştir. 

Maznun nahiye müdürü Ali IU· 
za da: 

- Altı ayda bir defa yapılaJl 
bu yoklamada her şahıs beysJl· 
nameyi kendi mesuliyeti aıtınd& 
doldurur. Biz de polise tahkikat 
yapması için gönckririz. Ta.hkİ · 
kat maaş sahibinin evlenıneSi 
veya bir işte çalışarak ücret ııl· 
ması hususları üz.erinde yUriltÜ· 
lür. 

Ben bu e\Takı karakola yoıte.-
dmı onlar tahkiat yaparak ts.S • 
dik etmişler, tabii ben de bu ,,s· 
ziyet karşısında tasdik etnıe~ 
mecburiyetinde kaldım. Halbu1<1 

Makbule kuduz enstltUsUnde ÇS.
hşıyormuş. Fakat bunu kendi.Sİ 
tam 3 sene müddetle muhitin • 
den saklamış ve kimsenin ha. • 
beri olmamış.,, demi§tir. 

Komiser muavini Nazmi A~ 
evrakı tahkikat için polis Zihlll· 
ye havale ettiği, Zihni de M~· 
l:iulen1.n o {Uz-Clu&-y .., ı>...., t.ıw•.,. ...... 

kapıcı.sına giderek tahkikat ya~· 
tığım, Makbulenin iste olınadıgı 
neticesine vararak imzaladığJll1 

söylemişlerdir. 
Bundan sonra suçlu vekili s5ı 

alarak: 

Piyango çekildi 
Bir bakkal çırağı 9000 

lira aldı 
T . - Müekkilem bu vaka uz.eri· 

ayyare pı!an- ne maaş alamayınca, Dahiliye 
kosu dUn sekile - V kı:., t' .. t tti Di-ça • 

k b 
.. ilm. . e a.ıe me muracaa e . 

re ıtır ıştır. ı h b t k d' · . u"'·e· . . n mu asc a en ısının m """ 
Bu keşıdcnın en nes· 1.. .. t d' Mal.:'\1 oı . ıne uzum gos er ı. ı.ı 

büyük ikramıyesi duğu anlaşıldı. Kuduz hastsJle-
olan 4s,ooo lira sinden aldığı licret dahi olsa. >1· 
26178 numaraya ne maaşının verilmesine karst 
12,000 lira, 20689 verildi ve o zamandanberi de lJlS' 
numaraya çıkmış· aşmı almaktadır. 
tir. Bu seferki bü. Buna göre ortada bir suç uıı-

, yük ikramiyeyi suru yoktur. Bunu da beşinci Jıtl• 
kazanan talililer kuk mahkemesindeki divanı ıııtı

arasında Sultanahmette tütüncü hasebat dosyasındaki evrak i1° 
Habibin yanında müstahdem Re - isbat edebiliriz.,, dedi. 
sul.isminde bir gençtir. Resul pi - Mahkeme bu dosyanın celbC • 
yankodan zengin olmayı aklına dilmesi için muhakemeyi paŞltı; 
koymu§, taliin bir gün kendisine bir güne bıraktı. 
yardım edeceğini söyliyerek her • ,. 
ay bir biıet almıştır. Yalnız Resul Sarıko Jozef mahk\ill1 
bir buçuk lira yerine Uç lira verip oldu . 
beıte bir hisselik bilet almaktadır. Meşhur sabıkalılardan ~ 
Tali nihayet dün kendisine gül • Jo?.ef, evvelki gün Tahmis ııo~ 
müş, biletini aldığı bayi Bayan ğmdaki kuru kahveci banın 
Nimetten hissesine düşen tam do- Hasa.nın dükkfuıma. müşteri ~ 
kuz bin lirayı almı~tır. Resul ldoğ- fatile gitmiş, Hasanm dalgın ,, 
ruca bankaya gitmiş, paranın aL zamanında. asılı duran cekctiıı 
tı bin lirasını yatırmıştır. Geri ka- den 200 lirasını ~a~.ştır. ~ 
lan üç bin lirası ile de borçlarını Sultanaı:met ~mcı ~ JO• 
ödeyeceğini ve bir dlikk!n açaca - ma.bkemesme verilen Sa.rikO ~ 
ğıru söylemiştir. zef, suçu sabit görillerek 1 

Büyük ikramiyenin diğer par • müddetle hapis cezasına çarptı -
çalan da Eskişehir, Siirt, Edre • nlmıştır. 
mit, tzmirdedir. Hesabını ödemiyen 

Kuşadasında Ahmet on beş bin müşteri 

Erenköyde tramvay yolund~ 19 SOi ayağı kasığından kesik s&--
numara?.a sa~in Z~ki, H:ybeha - bıkalı Kadri pazar ak§amı rtoP· 
dada, kure~çı Abdı ~-okagmda ~ - kapı haricindeki Aile ga.zin~ 
turan Bahrı, Kadıkoyde Mazıra gitm~ rakı içmiştir. GideoeğiJ' 
sokağında Mukadde~ on iki bin yakın 'gazinocu kendisine bOrc~ 
latanbul telgraf tevzı ,baJ memu. - nu vermesini söylemiş, fakat l{ • 
ru Ahmet, Unkapanınlda Nurettın ri vermemiş, üstelik gelen jıı.Jl • 
de on bin liranın talilileridir. darmalara da harakette bulutl 

Sonları 36 - 78 ile nihayetlenen mu§ltur. • 
biletler ikişer lira amorti alacak - Cürmu me3hut dördUnCÜ ns cı:ı 
!ardır. liye ceza mahkemesine veril I· 
Nafıa Vekili Şehrimizde Kadrinin dUn muhakemesi yn~ 

Nafıa Vekili General Ali Fuat mış, suçu sabit görillerek 32 l)dC· 
dün Ankaraldan §ehrimize gelıni.}- hapse, 32 lira para. cezaS1 cJ) 
tir. Vekil, şehrimizde bir mfu:ldet meğe mahkiim edilerek }lclll 

kalacak, bazı tetlı:ilder yapcaktır. tevkif olı.mmuştur. 



Görüp -

Ekonomi va 
arttırma 

Cemiyeti senelik 
kongresini yaptı 

Ankara, (Hususi) - Ulusal 
ekonomi ve arttırma kurumu be -
şinci kongresi bugün Ankara aer • 
gievinde toplanrruştır. Kongre 
General KAzmı Özalpm riyasetin -
de aÇ1lrruş, ayakta ldurularak Ata
t ürkün hatırası taziz edilmiştir. 

Cemiyetler kanununa göre, tadil 
edilen cemiyet nizamname projesi 
müzakere ve kabul olunmuştur. 

Cemiyet yeni nizamnamesine al -
dığı bir madde ile Cumhuriyet 
Halk Partisi prensiplerini tabak -
kuk ettirmeyi bir gaye olarak ka. 
bul etmiştir. 

Bundan sonr;. yeni nizamname. 
ye tevfikan 9 merkez idare heyeti 
azası ile 4 yedek ve iki murakiple 
iki yedek murakıbın intihabına ge· 
çilmiş, ve Balıkesir mebusu Gene
ral Kiizım Özalp, Mardin Mebusu 
Rıza Erten, İş Bankası Umum 
Müdürü Salahattin Çam, Müş mc. 
busu Ş~U Ataman, Sümerbank u 
mum müdürü Nurullah Sümer, E'!ll 
lak ve Eytam Bankası Umum Mü 
dürü Cevdet Gület, Maarif müs • 
teşar vekili İhsan Sungu, Kırkla
reli mebusu ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Başkanı Dr. Fuat Umay, 
İzmir mebusu Rahmi Köken mer. 
kez idare azalrğma intihap edil • 
miJlcrdir. 

Krrklardi mebusu Dr. Fuat U -
mayın teklifi ile Milli §efe, Ka • 
mutay başk~lığma ve Başbaka -
na, Cumhuriyet Halk Partisi Ge -
net Sekreterliğine tazim telgraf • 
larmın çekilmesine ve kardeı ku -
rumlara kongrenin selamlarını ve 
muvaffakıyetler temennisinin bil
dirilmesini karar altına almıştır. 

Bundan sonra şubeleıiden gelen 
dilekler üzerinde görü~Jerck mer. 
kez idare heyetince icabına bakıl· 
mal: tlzere kongreye nihayet ve • 
rilıniştir. 

Prağ muhteliti Berline 
galip 

düşündükçe: 
,_.., ~-,,_, ~ __ ,_, -

Zehirli lokmalar 
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ABONE l'AHIFESI 

Htmleket Memlekıt 

i((nde dışuıda 

Baltık devletleri '----
Olfred Bonbrok, 

1 

bağladr: 

sözünü şöyle 

Çeviren : lbrahim Hoyi ---" yemezsem ıde, umumiyetle bulun- ra aldıkları yoktu. Per§enbe ak. 
duklan yerleri bize bildirirlerdi. şamı, her iki kızımın da ihtiyacın. 

- Bu şekilde kaybolmalarına dan kat kat fazla görünen miktar-

Aylık 95 155 Kr. 
3 aylık 100 •2s • 
6 aylık 475 820 .. 

Almanya ve Rusya bu küçük dev
letlere neden ehemmiyet veriyor? 

- Onları dün bekliyorduk, bu 
sa bahda gelmediklerini görünce 
kanın Misis Valdene telefon etti. 
Misis Valden, - Ha.yır, hiç uğra
ma1dar.. Diye cevap verdi. Had. 
dizatında, orayada gidecek değil
lerdi .. Açıkca fikrimi söyledim: 

bir mana vere bilir misiniz?.. da harçlık istediler. İlk önce razi 
Adamcağız, hayır demek ister- oimadım. ileri geri söylendik. 

miş<:esinc yorgun başını arkaya Sonra, istediklerinden çok daha 
doğru salladı. az para verdim .. Haytr, kelimenin 

- Son zamanlarda bir kavga. tam manasıla kavga etmiş, maraza 

1 yıllık 900 1600 .. 
farHcclen Halkan Blrliğı 

lçln ayJa olu;ı kuruş düşülür. 

Po~ta birlığrne girmeyen yerlere 

Siyasi hadise -
!erin son günler. 
deki inkişafı bil. 
tün nazarları Bal 
tık devletleri ü. 
zerine çekiyor. 

l ngiltere - Sov. 
yet Rusya konuş 
malarını bu ka. 
dar zaman uza. 
tan ve anl~ma. 
yı muallak bıra
kan sebeplerden 
bir.i ve muhak. 
kak birncisi Bal. 
trk devletleridir. 

Diğer taraftan 
Almanya Baltık 

devletlerinden Le 
tonya ve Eston. 

ya ile anlaşma imzalryor .. 
Sulh cephesi de\·letleri bütün 

Baltık devletlerine garanti veri. 
yor. 

Bu düğüm çözülünce de Sovyet 
Rusya - İngiltere anlaşması 

mümkün oluyor .• 
Bütün nazarların, üzerlerine 

çevrildiği bu küçük Baltık dev -
!etleri nedir, nasıl te§ekkill et • 
miştir, bugün bu derece ehemm.L 
yet kesbetmeleri nasıl izah olu . 
nur? 

Baltık devletleri ismi verilen 
bu küçük devletler Litvanya, Le
tonya ve Estonyadan mürekkep 
olmak üzere üç küçük devletten 
ibarettir. 

Cenupta Memelden ~imalde Le.. 
ningrat ve Finlandiya körfezine 
kadar Baltık denizinin şark sahi
line sıralanmış olmalarından do. 
layı bu ismi almışlardır. 

Bu üç devletin en kalabalığı o. 
lan Litvanyadır1 nüfusu iki bu -
çuk milyondur, en büyük olanı 
ise Letonyadır ve mesabası 

65791 kilometre murabbaıdır. Bu 
memleketin nüfusu 1,900,000 ki. 
§İden mürekkeptir. Estonya haL 
k1 ise 1,126,413 kişiden ibarettir. 

Coğrafi vaziyetleri icabı bugün 
çok mühim bir mevki .işgal et • 
mekte olan bu üç küçük Baltık 

devleti iktısadi bakımdan da çift
~ilik ve bilhassa denizcilikle işti. 
gal ederler . 

Baltık devletlerinin ehemmi _ 
yctlerini malik oldukları hudut 
komşuları ve 1skandivanya karşı. 
smdalti vaziyetleri ile mukayese 
etmek icap eder. 

Brcst • Litovsk rnualıedesi iİe 
1918 de Sovyet Rusyadan kop _ 
muş olan bu üç Baltrk devletinin 
tamamiyet ve istiklali 1920 sene. 
sinde bütün devletler tarafından 
ka.bul edilmişti. 

Bugün Sovyet Rusya ve Al_ 
manya gibi iki muazzam kuvvet 
arasında kalmış olan BaJtrk mem 
leketleri, eski efendileri Ruslara 
nu. yoksa kendilerine - bir ba. 
knna göre - istiklallerini temin 
etmiş olan Alnı.anlara mı mey -
Ietmek hakkında bir karar vere. 
miyorlar .. 
Polonyanın Baltık devletleri 

ile hemhudut olduğu görülüyor. 

- Bu hale göre kızlarınız, ken. 
di arzu ve isteklerUe evlerinden 
uzaklaşmış bulunuyorlar. 

Bonbrok, .derisi porsu.mu~; kt
rrş kırış yüzünü bir kat daha astı, 
ve gayet ciddi bir tavırla başım 

sallayarak: 
- Öyle olacak .. Bunun içinrte 

polise baş vurmakdansa, acente. 
nizden yardım istcmeğe geldim .. 

Dedi. 
Sordum: 
- Evvelce hiç kaybolmuşlar mı 

Ldi? 
- Hayır .. Fakat mecmuaları, 

gazeteleri okursanız, bugünkü 
neslin, zorbala§trklarına, hiç kim.. 
seyi umursamadrklarma dair ima. 
lara rast geleceksiniz. Kularmın
da bunlardan pek farkı yoktu .. İs
tedikleri zaman eve gelirler, gi· 
derler. Kendi buyuruklarına göre 
fetva verirlerdi. Nerelere gittilclc. 
rini pek katiyetle bildigimi söyle. 
----------- ·---

ağız dalaşı falan... da bulunmuş degiliz. Fakat ara • 
Diye bir kuşku attım ortaya.. mıza hissedilecek ıderccc.de bir so- 1 

Aıdam, ilk önce, hayır!.. Diye. ğukluk girmiş bulunduğunu da 
cek oldu. Sonra fikrinden caydı; saklayamam. 
Evet, dedi. Evet; her ne kadar - Bu münakaşadan sonradır 
fazla ehemmiyet vermiş değildim . ki, Montcreyde bulunan, Misis 
Siz hatırlatmasaydmız, aklıma bi- Valdene gideceklerini söylediler, 
le gelmeyecekti. değil mi? 

* * * -İhtimal. Fakat emin değilim. 
Yaşlı baba devam etti~ Böyle demiş olduklarım, ben ha -
Perşenbe akşamı ~di. Ev.den çı- djsenin ertesi günü duydum. Bel

kıp gittiklerinden bir a~şam ev. ki karıp-ıa söylemi§lerdir. Arzu 
vcldi. Ufak bir kavgamız koptu. ederseniz, ona soralım. 

- Sebebi ne idi?.. - Peki. Onların böyle 
- Neden olacak? .. Par·a mese· kaçmaları için başka bir 

lesinden. Başka hiç bir hususta yokmu sizce? .. 

evden' 
sebep 

en ufak bir ahenksizlik evimizde - Hayır .. - Gayritabii olmakla 
yoktur. Her iki kızıma da oldukca beraber, bu kayboluşta bizim para 
bol harçlık verirdim. Belki, bazıla. münazaamızm dahli bulunduğuna 
n bu verdiğim miktarı çok bile bu. inanıyorum. 

labilir. Sonra bu paralan ne yap· - Anneleri ne fikirde? .. 
tıklarım sormadım. Hem. ekseri - - Anneleri ölmüştür. Karım, 

ya harçlıktan mada da para ver - üvey anneleridir. Büyük kızım I 
diğim vakidi. Miradan iki yaş büyüktür. Oda 

Son aylarda benden ayrıca pa- benim gibi şaşırı:mş .. Ne diyeceği. 

Sinema haberleri : 
ni bilemiyor. 

- Kızlarınızla övey anneleri • 
nin münasebetleri nasıldır?. ~ _, ,_., ... 

Deanne Durbin 
evleniyor nıu? 

Aralarında bir geçimsizlik fa_ 
ı~n yok ya? .. 

ayda yetmiş beşer kuruş 
nıcdilir. 

uım. 

Alıone kııydıııı bllıl l ren mek. 

tup ve tclgrar ücretini, abon<' 

parasının posta \•eya banka ile 

yollama ücretini idare kendi Ü· 

zerine alır. 

Türkiuenln hu posta merkeılnıJe 

VAK/Ta abone uo:.ılır. 

Adrn deaiştirme Ocretl 

25 L.uruşıur. 

lLAN ÜCRETLERi 

ficaret ilanlarının ftantım • 
salın sondan itibarım tlfln soy· 

fal:ırında 40; iç sayralards 50 
kuruş; dördüncü sayrarla 1, 

ikinci ve üçüncüıle 2; birincıdı• 
4; başlık yanı kesmece 5 lira

dır. 

Hüyük, çok devamlı, klişdı, 
renkli ılan verenlere ayrı a)'rı 

indirmeler yapılır. Resmi ilfınlo· 

rın sanlım • satırı 30 kuru~'ur 

rtCARI MAll l \'ETTE 01.MIYAI' 
KCÇl'K 11.Al\I~AB 

Uır defa 30, tk1 ılehısı 50, fH 
defası tıf>, dörl def•"I 75 ve 011 

derası ıuo kuru~ıur. ('ç 8 ~ 11 ~ 
ilan verenlerin bı r dcrası beıJıı· 
vadır. Dört satırı geçen ilanln~1; 
fazla salırları beş kuruşınn ı 
sap edilir. 

/li:md 
klkilk l/dn 
indirilir. 

kııponu 

t11rifest 

u· 
Vnkıt bem duQrudan ıioE:r .\f' 

sa da bu sonuncusunun ehemmi. Zaman çabuk geçer ve genç ~ 
yeti tali derecede kalmaktadır. kızlar hakiki olmıyan sevimlilik .. 

- Hayır, bila)ds.. Aralarmdan 
su srzmaz .. Mesela evde bir anlaş. 
mamazlık çıksa. Kızlarım hep ü

vey annelerinin tarafın.dan oluve. 
rirler .. 

- Kızlannız, cuma günü öğle. 
den sonra cy~~n çıkrP. ~itil~r qe • 

ya ken<lı ıdııre ycrıııc.Je, ııcıtl rd•' 

kara cadılesınue \°;ıkıl ~~j;:
altınlla KE~1 .4.l.EVIJI~ 1 ,ı 

ıııı 1 

111\n IJürosu elı.)· lc ıljn. !:'tı:ıt 
Almanya Lltvanyanın hemen lerini ka.ybodorc.k-lt:Mlı.n. ol.in.ağ<> 

yanıba~mdaki M."~meli i~ııl et . başlarlar .. !şte güzel sinema yıl .. 
miştir. Rusya ise Finlandiya kör clızı Deanna Durbin'in de aynı a. 
fezine hakimdir .. Bu vaziyete gö-ı k1bete gitiği görülmektedir. Gü. 
re Baltık devleUeri iki ateş ara. zelliği yavaş yavaş başka bir ca. 
sında. bulunuyor demektir.. zibeye tahavvül etmektedir. 

~man_yanm bu me~lekeller_ Ü; Şimdiye kadar henüz a.5k mev. 
zerındeki menfaatlerı nelerdır. zuubahsolan bir film çevirmiş 
Evvela şuna işaret etmek lazım. değildh·. Acaba bu rolü hakiki ha
drr ki Almany:ı. demir cihetin - yatında mı oynayacaktır? 
den fakir olan bir memlekettir.. d 

1 
d d 

Uzun bir harbe girebilmesi için Bütün yıl ız armı a ım a rm 
malzemesini daima yen.ilemesi takip eden Holivut genç yıldı -
liznndrr. Bunun için de lskandi~ zm son günlerde sık sık Paul 
nav memleketlerinden büyük Vaughn ile çıktığını bildiriyor. 
mikyasta. demir ithal edebilmek Acaba aşk filmi burada mı baş • 
imkanlarına malik olmasr. yani l:ryor? 
Baltık denizine hakim bulunması Paul Vaughn'un babası film ro. 1 
şarttır. mancısı olduğuna göre güzel bir Her şey zamanrndn ve yolunda . 

Halbuki Baltık de\·letleri üı.e _ aşk macerası hazırlanmış ola - dfl'. Güzel. küc;ük yıldma bu ha _ 
rinde tesiri olmadıkça Almmya bilir. yırlr yolunda saadet temenni et. 
bu denize bakim olamaz. Ne mana çıkartmalı? Vaktin • meli.. Elimizden daha başka ne 

(Devamı 10 uncuda) den evvel olan bir hal yoktur ki. gelir! 
• ------ YE 

gu mı;,. 
- öite üstü, v·e yahutta birka_ç 

dakılta sonra. 
Şehre otomobil ile ineceklerdi. 
- Otomobilde ortalarda yok, 

tabii!. 
- Tabia tiyle !. .. 

- Markası ne idi? .. 
- Siyah, Romscn kupe. 
- Makine ve permi numarasıru 

verebilir misiniz? .. 

---(~:::_n~l~~ 

Al em dar sın en1a5 ı 
tKt FtLM 

Brodvay kuklası 

Akdeniz korsan~ 
f 1 ııı1' 

• }:Jt 
tini söyliyeceğim. bittabı 6 

~ 'Jif11· - .Veririm. mzın ismini verecek .degı. 1'1ı' 
Bonbrok, isgemlesinde döndü, suretle otomobili, dolayısile 

ve divarın bir köşesini kaplayan larmıza kolaylaşır, dedin1· 
Amerikan yazıhanesinin içinı::le bir Bonbrok, boyun eğdi: • rıı1 

takrm kağıtları hışırdattı, sonra - Siz bilirsiniz.. Anca~ ılıı"' 
başını '"evirerek bana bir takım dile düşmeyelim de, ne yaP ~" 

- ~ f'l'l ' 
numaralar okudu .. Bunları bir zar- lazımsa yapınız .. Maama 1 'ıııl 
fın arkasına yazdım ve~. tarıma bir hal olmuş ise, oı ,,si .. r,~ 

- Şimdi otomobilin kayboldu. tcabeden makamlara rrı; Çİ• 
ğunu polise haber vereceğim. Ça· eder, neşriyat yaptmnz. ~rır) 
lınrmş eşya listesine kaydetmele - (Deııa_!~ , 

Dedi. 
-·- ... - - -- -- ----·--~3~. 

- Bir kere onunla evlenince, .doğru istiyor. Bilsen Aliyoşa, şöyle ne •J(B ı(I - . . 
Karamazof Kardeşler 

Delikanlı ağabeysine dikkatle bakıyor 
ve can kulağile dinliyoridu. 

Petcrsburga giderek bir gazete çıkar • rurdu 1.. Manzumenin adı da ,Antı 
11 

;1 1 

mağa ba§layacağım. Antika: .. Sevilen bir kadın ayağırt~~ı f 

Sözlerile ellerini oğuşturuyordu. Gör. bulması için 1,, Divanenin buldu 
sen Aliyoşa, herif bunlan anlatırken ağ- bu i§te. . 

Yazan: Dcstoyevski 

- Ben de bir şey anlamıyorum. Va. 
zıh değil; ama uyaruk bir fikir kımıldı. 
yor içinde ... Ona göre şimdi herkes böy
le bulanık yazıyormuş.. Kalem modasr 
buymuş. Şiir de yazıyor hergele... Ge
çenlerde madam Koklakovun ayaklarI 
için bir manzume karalamı§.. . Hah! 
Hah! Hah! 

zının suyu akıyor gibi oluyordu. Tabii J3u minicik dilber ayak 
bu ihtiras, madama karşı değildi, onun Acrsıru ıöylüyo..-

"'•-
ÇeYlrro: Hakkı Süha Gezgio .. 205 ·~ıım• 

Bana bunlan anlatıyorfdu.. İlim ne 
güzel §ey Aliyoşa. İnsan gitikçe teka -
mül ediyor. Ala, fakat bunda acınarak 
görüyorum ki, Allahın aleyhine bir şey 
var. 

- Bu tcessUr güzel. 
- Çok acıyorum, kardeşim çok .. Kim 

ya ... ı:vet işte o muhterem varlık ge:i. 
yor, ha.di divan durunuz, yol veriniz ... 
"Raktin,. in Allah ile başı hoş değil. 

Evet Tanrı sevmiyor. Bu, zaten bütün 
onun gibilerin başlıca dertleridir. Sev
mezler. fakat saklarlar, yalan söylerler. 

- Zeka sahibi olanlara her şeyin mu. 
bah olduğunu bilmiyor mıydın? d.:i:li. 
Böyle bir adam her valot kendini kur· 
tarmaoın yolunıı bulur. Fakat sen bun
lardan değilsin. Cinayet işledin, adam 
öklür•Jün, sonra da yakayı ele verdin. 
Şimdi, elbette bir çuval saman üstünde 
çürüyeceksın. 

Aliyoşa: 

- Ben •:fo böyle bir şey duydum. 
Dedi. 
- Şiiri gördün mü? 
- Hayır! 

yüz elli bin rublelik geliri içindir. Hekimler şifa için 
Meselede muvaffak olacağına. adama

kıllt inanmıştı. Her gün beni görmeğe 

geliyor ve etekleri zil çalarak: 
- Gittikçe mukavemeti kırılıyor! 
Müj.::lesini veriyordu. 
Tam bu sırada onu Madam evinden 

kovdu. Aferin Perkotine mükemmel bir 
çelme ile yuvarladı maskarayı. Şiirin ya. 
zrlışı işte bu hadisenin olıduğu güne rast· 
!ar. 

Manzumeyi okuduktan sonra, bana 
dedi ki: 

- Nazma ilk defa tenezzül ediyorum. 

Ona eza veriyor. 

Ben ayağa acnnadmı, 
Puşkin terennüm etsin onu; 

Ben fikirlere isyan eden 

B"\§ın kendisine acıyorum. 
Çünkii başın anlamağa 

Ba§ladığr demde ayak 
incinerek kafa durdu. 
Şu ayak bir iyileşse 

Bıı.ş anlardl derdimizi. 

01d11~~, 
Raktinin bayağı bir serseri c'/ 

na şüphe :rok; ama şu şiirde . ep·bi c 

1 

Ona: 
- Pekala, dd;lim; sen bu fikrini ya -

zacağır. makalede söyliyecek misin? 

O alçz.ğtl'\ bana SÖ) lediği işte bunbr. 
dt. Evvelce bu dom.ızlardan bi.-i, böyle 
bir şey söylemcğe cesaret etseydi onu 
yakasmdan tutar koıprdışarı ataılJrm. 

Bugün sadece dinliyorum. Sonra, bu 
herif uyanxk bir adam. lyi söylüyor \'C 

güzel de yazıyor. Sekiz gün önce bana 
bir makale okumuştu. üç satırlık bir 
kısmı hatırımda. Not etmiştim bunları. 

- Ben.de sureti var. Sana okuyaymı 
istersen ... Bu şiirin bir de kocaman ma. 
ccrasr var. Ra::.~tin kcretasr, üç hafta ev
vel, benimle alay ctrneğe kalkıştı ve: 
''Sen ü~ bin ruble için kendini aptal gi
bi ele verdin. Bm. yüz elli bin rubleye 
kcn~ca;ım. Bir dul kadınla evlenecek 
ve Pctresburgcla bir ev satın alacağım . ., 
dedi. Sonra Madam Koklakova nasıl kur 
yaphğını anlattı. Tanırsrn sen de onu. 
Gençliğinde zaten pek zeki bir şey de. 
ğildi; farkına varınca, olanını da kay
betti. 

Bir budalanın elinde gömülü duran bir 
serveti alıp hayırb işlere hasretmek 
gibi bir gayem olmasayıdı, asla §iir yaz
mağa katlanamazdım. Hayat ve cemiyc. 
te hizmet gayesi bu türlü küçüklükleri 
mazur gösterir. Hem ben bu eserimde 
"Pu~kin., den çok muvaffak o1dum. Çün 
kü alelade bir manzumeye kahraman 

d'-ı gı ' 
şaklabanlığı yapabilmiş. De ıg ~of'~ ~ 
serine kahraman yeisinin acısı~ı . p.ı ~~. 

Bana gi.ilerek: 
- Hayır, böyle bir şey yapmama izin 

vermezler. 
Cevabım verdi. 
- O halde dedim, Allahsız, ve ahret. 

llfz bir insan ne biçim bir mahluk olur? 
Dilediğini istemekte &erbest insanı kor
kunç bir canavar olmaktan kim ve Da • 

sıl koruyacak?. 

Mitya cebinden bir kağıt çıkardı ve 
şu cümleyi okudu; 

"Bu meseleyi halledebilmek için bir 
adamrn kendi faaliyetile tezat halinde 
yaşaması gerektir.,. 

- Ne demek bu? Anladın mı sen? 
Aliyoşa : 

- Hayır, anlamadım. 

Raktin : 
- Aşka karşı çok has.as bir kadın, 

onu bu tarafmldan yakalayıp kendime 
bağlayacağım. 

Diyor ve: 

. 1 rtıı~tl· •ıı 
yor. KovuLduğuna fena 1scr e ~~it 

leri gmrdıyortlu. • tat! 
Aliyoşa: rrr0 ~ 

yeisimin actsmı katabildim. 
- öcünil aldı ama. gazeteye ·4 

irin fena bir makale yazdı. 
1 
· ,,.i ' Q 

:ı • hl: •. -
Dedi ve mahut ya21ııın bır 

yaptı. 

Puş"kine tariz eden maskaranm bu 
sözlerini anlryorum. "Eğer Puşkin ger
çekten yüksek değerde bir adamsa , ştir. 
lerinıde niçin ayaklarla. uğra§tı?,, demeb. . 

Mitya kaşlartnı çatarak : 
(Devamı vat) 

'I• 
' 
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IQQyük Mlllö Roman • 1 Günün meseleleri 
............ --···----........................................... ... ..........-._. ::wwwa 2- "-' '-' - .. .--.... 

l&RMAN SONU Atatürk için yapılacak abide 

Sermet Muhtar Türk sanatkarıan mı ; 
..................... 

~Ilı önünde kendini baş . 
. • cepheden, yandan süz.. 
il... Şıklığına. eleganlığı. 

Duvardaki altıyı yirmi geçi. 
yor .. Doğru mu acaba? Yabancı sanatkarlar mı? 

; keyfi katmer katmer. 

~llldi de şarabın sırası .. 
lYriyenin alafranga ta. 

:-ktı. Direkt olarak Ye. 
Utan aon vapur yediyi 

tı luna, blr saat vakti var. 

a batık diyerek yine bir 

Garson karşısında bekliyor: 

- Un Komandaria a l'etiquettc 
bleue! .. dedi. 

Kaçın kuruı olan rumyoz ba.k. 
mada ..• Kibar adam 3arabı ye
mek arasında içer. Canı içki çelt. 
tiyse apertif gibi geyler, konyak, 
amer, vermut filin getirtir .. O. 
turur oturmaz şaraba sıvanmak 
Mesajeri Martimin, Pakenin, Lo. 
yidin lostromolarmm, tayfaları • 
nın işi ... 

- Bilmem belki sıkılırsınız; ben gelinceye kadar şu. kitabı 

01...--u.sanız! •• 
- İngiliz karikatürü -

ltladı· Q . 
. alataya, Karaköye! Adeta, bıyık altından gülüm _ 1 

1 
ilanın _ 3eyerek, bozuk fransızcasile so. R T • 

da ıagında, sırtını ar. ruyordu: aayo ve ıyatro 
. .~arnıe, ayak ayak UstUne 
' 0Yle bir kurulu§U var ki - Yemek yemiyecek misiniz? 
lltens.. Listeyi de uzatıyor.. Corcinin l~-6-9~~ Salı --·" l4~uçuk orkestra _ şet: Necip 

lbide hakkında şayanı dikkat bir 
mütalcada bulunan ressam 

Mii.nif Fehim 
tt 8eYi 

1 
aklı batma gelmi§ti. Aşkın>, 

oıı n ya ıaında.ki Ven.Us . twrgun onu.. Klğıda göz gezdirdikten son- 12,so Program, 12,S~ Türk mUziği, 1 - Hanns Löhr • Memleketten 
)' ra: 1 - Hlcazkt'Lr peşrevi, 2 - ZekA.l de memieketo (muhtcllt memlekeUerin Gazetemizde arkadaşımız Hik • 
a~e karakolunu biraz geç. Ö denin • Hicazktı.r ıı.""ır semlsi _ cw·_ melodileri Uzerine rapsodi), 2 _ Alols met Münir, Atatürk için yapıla • 
""llra k - nce aala.d, ala angle bir 0 

p eh ı ı:: k b' lcr· • uyumcu Hanus bi. gende heuır, 3 - Rakımın Hlcıırke.r a ernegg - Yiyananın cazibesi, 3 - ca;c c1nıt - a ırin ne şekilde ya • 
lı ın dUkkAnmın önünde fiftek ! .. dedi.. prk!-'ı - Bekledim ta tecre kadar, ' - B. Kutsch • İspanyol kapris!, ' - vaı pılması lazımgeldiği etrafında or-

~li db~durelu. tçcrideld biri Koca tabak kanoık aalta ile Çorlulunun _ hicnzlcAr oarkm • Ben ter Borchert • Bir gecenin hlkAye.si~ taya iki fikir attı .• 
ırı · Kıbrızm me§hur ilem Koman • sa.na gönW vereli, 5 - Sazla halk tür 

15 
- Hermann Dostaı • Ma?11, 6 - B d b 

dt • ınce bıyıklı iki ili- kUsU • Şu dağları delmeli, 6 - sazı~ Zlehrer .• Vlyanalı kUçUk kız. 23,00 unlar an iri yalnız Ebcıdi Şe. 
~arı fırladılar·. tlarya earabı geldi. s j ha fe mahsus bı'r mez r ik. · · · ~U~ halk tUrkUsU • Bülbül taşta ne gezer, on a :ı.na bcrleri, ziraat, esham tab_ a ı ıncısı ıse 

~.b., ... d r

1

un altes!.. Bekle bekle, biftekten haber 13,00 Mcm:cket saat o.yarı, ajans vf'. vlll!.t, komblyo _nukut borsası (!!yat), diğer meşahiri de içinde toplaya _ 
~ .. d yok. meteoroloji haberleri, 13,15 MUzlk (ka_ 23,20 MUzlk, (Cazbruıt _ Pl.), 23,55 - cak bir panteon incı.asıdır!. 

1 ...... "•er en veya Mısırlı 
7 

"• .. en b Mantarı kapalı §&rap §işeşi ö. n§ık program • Pl.), 13.•~ - H Ko. 2
'
1 Yarınki program, Ark:ıdaınruzm bu mevzudaki 

tr. İl"'· irine benzetmiş ola- nünde durdukça oynat""ak .. Ar. nuıma (Kadın saau. Ev hayatına da. ---------
·• ·a ura.ne, aynı za. ir), 19,00 Program, 19,05 MUz!k (Me J '' ' ' ·' :. 

rer tarihi kıymet taşıyan i'oidelc 
mizi, camilerimizi, türbelerimi 
yerli sanatkarlarımız yapmamı 

mıdır? Bunla:::-ı bugün yalnız bi 
değil, yabancılar bile takdirle sey 
tetmektedir. Halbuki bu eserle 
ecnebiler yapmış olsaydı, muhak 
kak ki üzerimizde hiçbir t~ı.ir u 
yandırmazk.rdı. Ben, bugün de b 
§ckiLCc abidelerimizi ve mercırla 
nmızı yapacak &an-itkarlans mali 

olduğumuza e:ninim. Büyüklerimt 
için yapılacak mezarlara ancu o 
lar hakiki manayı ve güzeliği ve 

rebilirler. Ecnebilerin para içi 
yapacakları abideler belki süslü v 
güzel olacaktır. Fakat Tilrk ru 

hunu okşıyacak güzelliği de mu 
hakkak ki bulunmıyacaktır. Bil 
yüklerimizin kahramanlığını an 

:ak ruhunda duyan ve yalnız 
ra için ıdeğil, duyarak, anlayara 
bi!erek çalışacak Türk sanatkar 
n manalandırabilirler.,, 

Kaçırılan gazeteci . 
nın macerası " \ k """' :ıı \f ERTU"I'UI s \Dl TEK yaıısı her tarafta büyük bir alaka 

n~2·ı·'~ . tırmağa kalkıp et gelmeden içse Şehzııdcbaşı (Tl;HAN) uyandır.dı. Çok yerinde o~uğunu , 
... •14ne mukııbelc ettı: lodiler _ Pl.), 19,15 Türk mUziği (Kıı._ '>'•:ıtd' ayıp. Tiyutrosundn bu gece' gördüğümüz bu alakanın birer fi. B' .ı _ .• rnnC:evum v:ır, bıı,.,ka n~ık program), 19,40 Türk mUzlğl ( S) ., ır kaç hafta evvel Franb.nd 

""l ~ K d k' (11 " k d S. O. • · " perde 1·ir halı'n ~e t b " t' ·ı · · • '"' ır;r.1 ı. arşı a ı, cebindeki saat yll. ""Ilı e eb!yo.t saz şairlerinden örnek Ol\UYlJCU AYSF.I. ~ u e aruz et ırı mesını Rene Pöti isminde bir gazeteci 
, b-. rüdükçe yürümede. Buraya gel- 1er). 20,00 Memleket s:ı.at ayan, ıı. : faydalı gördüğümüzden sanatkar. nin meçhul şahıslar tarafmd 

,~ ra"'! ditba'lt!:im öteye gittik. diğine bin pişman. Domuz soka. ıans ve meteoroloji haberleri, 20,15 Y enikapıda bir yelkenli mütefennin ve ediplerimizin dü • esrarengiz bir surette karırıldı 
11:~ ra cı,·a: .. neşell pl!.klar • R. 20,20 Türk mllziği .. ı · · 1 :o ~M ..... t. Pist! .. J gındaki Foskolo'nun, hatta Top- (klAalk program), Ankara Radyosu devrildi şunce ennı a arak bunları okuyu- ğını ve gazetecinh: kendisini ka 

"'(j ı.... h~neye giderkenki meyhanelerin kU h u cularımıza tekrar arzctmeği fay • rıran otomobı'lın' ı~-tig"'ı'nin U 

ltı"'·-"''1" ~Uğu verdirip ı'ndı'. Kar me eye ' idare eden: Mesut ee. Evvelki akşam Yenikapı açık- ~ ıs.os pa a ·ıır nesi eksikti?.. mil ı B ti ban dair bulduk. m""Ind i tü d ed k kurt ı "-~· Ud. liavyar hanından be. ' - ayn ara petırevi, 2 - larmda ·bir deniz kazası olmuş • ...., an s a e ere u 'a Radullah ,. ba u ... __ b 1 Ethem İzzet Benice, suallerı'mı·. mag" ff k ld ğu ~ aki (Ek i) 
1 

k Pemoruıtruyonun şimdi sırası abanın - ya ıı.ta....... 1• tur. smnil isminde biri sandalile a muva a o u nu yaz 

~ <latd onom o an. d 
7 

nnci beste _ Novclvanım, 3 _ Saduı_ d . zc şu cevapları v.cröi. mıştık. 
ı. mıy ı . .. !ah ,. enıze açılmış, yelken açarak " on abanm • bayati arııbo.n lldncı bcs_ - Atatürk için yapılacak kab- y· h t 1 d ld "' · 

Otnf) 
0 

de\Tin bütlin ki- Ala Angle pütekten hfüa ses, te _ BWbWU dil ey mııu ranıı, ~ _ gezmeğe başlamıştır. Fakat bir- ıne a ır ar a o ugu tize !) da • ç t.;.' h d..:ı .,.t; b" 2 A • dn yalnız Ebedi Şefe tahsis edil - Rene Pöti mütecavizlerin k 
e)e,.;~_. Öi:le:JlStÜ ,sa arama;;. . S: cı.ımI ar cı.ı .ttıı. Sııdullllh cı. m • ""ilayo.U o.ro.ban 6 ,...... 'Venbırc artan rüzgarlar yüzün • . l -~de K" . . ~nnu ıu:uaı10":ı '"''"OU LJU'L"' 6~- ..mı~ oması pek tabiidir. Bunu ı"cap nile de yaralanm•cı oldu"' il ım .. _. n opniye ınen ı- ·..... .. J u.- aemııJ.. ..sBtkwleJCMO!s • "'!Ç"'.;;.4.'&IU-.lıWıll~ ... , y,ııtep.t J.YJ ı~e ~eıqJ~n .,.. gunu e Otı. .. ~ar, beyler, yemekleri. ~a.dı; daha kuvvetl!~?ıa.:ak .ta-. simi, e - m Selim _ Muhayyer §ar_ ail vir ara birdenbire sağanak ettiren sebepler de a§ikfttifir. 4'ta. ri sUrmU§, polise milracaat et .. 

• ."Qa " d' bagma. vurdu Fr kl k Ey h ı· d ı türk tekdi. Kabri de tek olmalı _ mi"'ti ) .ı-e ıkten sonra da.irele- · en ıgı yıne us. ı • goncaı nazik terin. 7 -- Var. n ın e ge en rüzgarla kendini - "" · 
~Uatunadalar.. Civardaki tünde: da Ko.sta Ahmet - Muhayyer sUnbüle denizde bulmuş, sandal devril • dır. Şimdiye kadar yapılan tahki. 

)o:ı·1 .. bUyUk sarraflar, Voy. - Garson Servez _ ici!. §8.rkı • Ey nlhall işve, s - Lcmlnln miştir. Bereket hadiseye yakın Sonra bu kabir için açılacak mü kat suçluların ele geçirilmesine 
t'ı~Undaki bankaların di. llavede: • bayati araban §arkı • Baka.sız hUs_ bir yerden geçen liman motörü sabakanm yalnız yerli sanatkfirlar kafi bir delil vermemiş, ancak iı; 

~ , ....... . (D bo h 
1 

bo nUn gUvenme anına, 9 - Rııhml be_ d 1 arasında olmasını te c'h -·1 
: te sı'vası· bı'r nı'ye1. 1 b' 

1 111'ıı.. ....ngın komisyonerler - e uc ez a uteille!.) - san acıyı kurtarmış, sandalı da r 
1 l...;ıerım.,, J o mnyıp, ı '\ ·"'l!a yin _ Bayati o.raban şarkı . Hıına sey. " p t ı ı.._ kadı - d" d · ... :ıını · Avanak, köskös bakmada: yedeğine bağlayarak karaya çek. - an eon yapı ması v.:nce n parmagı on lıgu anlaşıl. 

!) arı d d h h rant cemallndlr, 10 - Saz semnls!. 21 m',.,t' daha yerindedir. Bütün büyükleri mı&>tı .. 
· "a~ı ersen a a ınca. - Aç bu şişeyi!. Konu§ma, 21,15 MUzlk {Radyo orkes_ ı"" ır. 'k 'ı Sakall ··k k k ------------- miz için yapılacak ayrı ayrı me • Bugtine kadar aydrnlatılamr-
ea~ 1 \'C yu Ee I. Herif şişeyi açıp çekilir çekil. trası _ Şet: Praetorluıı), 1 - Fr. Şu_ ~ }...ı-., Cıla.r, vezir ve müşir zarlar birer ihtişam arzetmekten yan bu muammam nihayet ken • 

"'"'(,\~ d ınez, şarabı bardağına doldurdu. bert. 7 lncl senfoni Do MajÖf', a) An. Tire - lJdemiş yolunda başka bir ıeye yaramıyaca"ktır. diliğinden çözülmücı ve İ"'in fect 
"'lıa • amatları.. Kadıkö. Bir solukta içti. danle _ Allegro, ma nan troppe, b) An. "" ı.-·"·ı .Yd:ırparo.nm Adaların dante con moto, c) Schcrzo _ Trio, bı" r kaza Büyüklerimizin hepsini bir yer. bir hadise olmaktan ziyade gu". 

~ ?ıın - ' ' Metr dotelin gözleri orada. d · b' h'k. ~lııı son vapuruna beş da. Garsonlara yavacırıı söylenı'yor, ç) Allegro vıvaco, 22,15 müzikli ko. İzmir, (Husus!) - Tire - Öde- rue otolapclaamktaırk. her cihetçe daha doğ- rıp ır ı aye olduğu anlaşıl • 
1tı..1 caya kadar çakıstır ':.t:r- nuoma (Halil Bedlt Yönetken tarafın. mıştır. 
'l dik ı. an. mutlaka diyordu ki: miş yolu Uzerlnde, Gök"en mev- ,..1·· 

~
h~ ten sonra da içerisi dan - Schubert H ). 22,so Müzik (Ne_ ... Açılacak müsabakanın beynel - !• osyö Rene Pöti nihayet ha. 
'<4 

0 
Dikkat edı'n buna ·1 ıeu mUzik • Pı.)J, 23,00 Son ajans kilnde bir otobUs kazası olmuş, ·1 1 1 d h kikati kendı'sı' meydana ko'--ucı1 ~"' nıuza.. - , sag am mı e o masm a ma zur yoktur. .1u.• ıt 

'"'ı~qı Yok, lstanbulun bi - ayakkabıya benzemiyor .. Yeyip haberleri, Zire.at esham tahvilat, kam_ bir yolcu beyni patlıyarak öl- Bilakis bu müsabakada sanatkar • eski bir kadın ahbabının naza ,. 
~-"' l • • al blyo _nukut borııası (fiyat), 23,20 mu_ mUştUr Ka h kk d d'kk · v~~i: gazinosu ··e lokanta. ıçıp par an vermeden kaçma _ · za a ın a şu ma. larımızdan biri kazanacak olursa rı ı atıni celbetmek için bu o. 

"'<;" • ztk (Cazbant • Pi.), 23,55 - 2' Ya. lCı t \' rnastıkası aliyyülala; sın!.. rmki program. ma verilmektedir. bu bizim için büyük bir muvaffa. yunu oynadığını bildirmiştir. ı 
. ıteSakı~da bilhassa çekti- Yine uzatmıyalım, Mösyö Cor. Şoför Mustafa oğlu Alt Kaya, kıyet teşkil edecektir. Abidenin Filhakika Mösyö Rene'nin eski 
ll\ıtou ~1er1 enfes. Yerli Bal. ci mUkemmel salataııını, kanlar 14-6-939 Çar§amba idare ettiği 1 03 sayılı otobüsle inşasında süs ikinci derecede kal _ bir arkadaşı kendisini terkede • 
1'\an Pa earaplarmm, Yu • sızan bifteğini, bar alamayonezi- Ödemişe gelirken yolda Hayret· malıdır. tıin vekarını b:>zmayacak rek Monpellier'dek: ailesi yanma 

l'İ• ,:•• konyaklarının, li . ni sömürdükten sonra duvardaki ıuo "'••••m. 12,a• TUrk mll•lğl tin ısmlnde bir yolcuya tesadur demode ılise müsaade edi!meU • çekilmiş ve Parise gelmcği red • 
,"'llıca naınlıları.. saate baksın da ne görsün? Yedi Pl., 13,00 Memleket saat ayan, ajans etmiştrl. Şoför, yer olmamasına dir. Şekil bakında bir fikir ileri detmi~tir. 
~ l'o~U~avimleri arasında, buçuk, hattA sekize yirmi var ... ve meteoroloji haberleri, 13,15 - 1' ve yasak edildiğini bilmeı;fne sürmek imkansızdır. Bunu ancak İşte bunun üzerine Mösyö Rene 
Jl'. ıı; kınııer? YeniköyUn vapun: çoktan git • MUZik (Karı§ık program - Pl.), l9,00 rağmen bu yolcuyu kaçırmak k 1 malum hileye bagvurmuş, Bolon. 
''a "~ · Program, 19,05 MUZlk csoıı • Pl.), 19 y~p:ca . ~anat.tar herkesten iyi ~:i.t ile ll~lil Rlfat Paşa za. mıı. ı• Tlı.k m-l (Faml hoyetı), 20,oo istem om iş, <•murluğa almışhr. duıunebıh<. Yaln" Abidenfo il>e. ya ormanlarına giderek orada 
, '."•ıı. Y hır sene evvel köp. Böyle bir keyif daha bulunur ><•ml•kot ,.., ayon, •l,.. vo mete. Oto b iia, tam G Hkten mevkii nde· rinde bfr Hitit aslanı ve yahut bu kendisini tabanca kur§unlle ha • 
lıti .. l!: '."'ruluncaya kadar mu ki?. (Fichtre) deyip yerin. o<OloJI babed•rl, 20,1, Ne,.U p"lkla<. ki bir "1raJı dllneceğl sırada, şekilde bir şeyfo yapıL-nası doğru flfçe yaralamı§ ve tabancasmı 
"-da hUlhüda za.de Hasan den kalkmadı .. Lokantacının ba. R., 20,20 Türk mUzlği (MU:ıterek ve Hayrcttinin elbiseleri çalılara olamaz. Bu Atatürkü ilerdeki ne- Bolonya gölüne attıktan sonra. 
\ 1~Puru dlldllğünll öttll- k'şlanndan kendisi de güphelen. ooıo tagannl), ı - Hım POFOvi, 2 - lllşın!ş, muvazenesini kaybe- sillcrc endirekt oıa,.k hatırlata • malilm olduğu ııekl!de zabıtaya 
~dar ltlesin) deyip koşun. diği için yediklerin.in ve içtikte. Sadullah ağo.nm - Hicaz yUrUk ıema. den adam yere yuvnrlanmrş. siv· caktır. Abide, bir bakışta Ebedi müracaat ederek, malfım hikA.ye. 

1 

ltııı.1 .. 0 rada .. Yıldız kuman. rinin parasını geciktirmedi, gar. isi - Nldeyim aahnı çemen, 3 - Şev. rl bir tnş başını pnrçalnmıştır. ş tI' h ı yi anlatmı§tır. Mösyö Rene Pötl lh.-:V 4 Şe ki beyin _ hicaz ııarkı • Bilmiyorum e ı atır atacak mahiyette olma. ~· ı!"du . •ket paşanın bü • sona da iki çeyrek bah§lt toka bana noldu, • _ Lem!nln. Hl•az ,.,_ zn,·allı s.dnm oracıkta HlmliştUr- lıdır • ., ı bu kadarla da bırakmamı§ za. 
~ Uııı..:'" Cavit Paşa abo • ettikten sonra yerine daha ziya. ıa • Son>lmum bana ,.11m, •_Tok Kazaya sebebiyet veren şoför "- Bence her bllyük adamnn" bıtanm tahkikatını siyasi bir in. 
~ de Yaveri Arnavut Ga. de yerleşti. sazla halk tUrkllsU _ Ay• doğdu bat_ Tire adllyesincc tevkif edilmiş- için birer mezar in§a edilmelidir. tikam yolu üzerine sevketmifı 
~,.,Od oraıı ama içkisi yok Şimdiye kadar hayatının en ke. mldı mı,• - T•k oazıa halk tU•kUall tir. Tabil bu memlar hepsinin hizmet bütün bu hareketlerile de uzalıi 
~l e kulak; mruyctinde yifli anları. Yine ısmarladı. • Yıldız tUrkUsU, 7 - Keman taksi_ d . kaldığı sevgilisinin na.zan dikka:. ıurııa etmede. mı, 8 - U§ak ııarkı - YM ile geçU erecesıne, :tan ve şerefine göre tini celbetmiştir. 

'et - Bir Koma.ndarya ile bir ma- zamanım. 9 - Blmen Şen. U§nk §llr_ v All<Uii' a olmalıdır. Eski büyüklerimizin me Mösyö Rene Pöti'nin bu itira. 
:~. (~• yonez daha!.. kı _ Bah3r erdi, 10 - Refik Fersan _ zarlan meydand<:ı:hr. Hepsı"nı'n ay- f k d ,...öt "'J{onom ·) b' · k' d - a ı~ ı en isini daha nıUşl:ill ibir va-
t. ll:ı.11!} ı ye ır 1 1 e. Aklına şu esiyor; geceyi Be _ U1ıık ıarkı • Kız bllrlln de §alına, ~ CQ) (f-ıl 9 rı ayrı mezorlan vardır. 1.;~ '" ardand K' .f k zlyete dUşürmü§tUr. Polisi aldat. 
~ "aııti . ı. ım ar m- yoğlunda geçirmek; Konkordiya.. 21,00 Konu§ma, 21,15 MUzlk (Opera _ Mezarlar tamamen yerli ıınn:t • 

,,._ :. 81 ol-tun an? ardan de • ya, Kristala. ug" ramak; 
0 

gece bir Pl), 21,45 Hattaıık posta kutusu, 22,00 O O U (f\) iYi 2 ka 1 malt ve olayamal>tan dolayı hak .. 
. ~~ .. ----;;;:-~==~~~~---:-.,.---~--:-------------__:.:.:.:.r:a:r:a~y~a~p:t~ır~ıl:m~.a~l~ıdı~r~.~B~u~g~~~:n::_:b~i~-~k~ın~d~a~ta~k~ı~·b~a~t~~n~~ı~la~c~a~k~t~ır~.---

. l b(S (f~te) yapmak .. 
t~t'i J1e lUkı halde kapı Yani Beyoğlunda gecelemek.. Bir sivri akıllının maceraları: 
~ te tip .te garsonlar bu İçi hem dürtüyor, hem vaz ge.. -------
~ ~Ql:eyı görünce seğirt. çirtiyordu: 
, , ı llJn daki pardesUsünU, - Kal burada behey adam! .• 
<it ... ışıardı derken, 
t "lSb • . 
~?!.o ~~en erken olduğu - Deli misin herif, seni bek • 
~·ııtıu nha idi. liyenler var! .. eesini duyuyor. 
. cıo~· 8Üvende gilvcnde ni. Duvarda.ki aaat, dan, dan çal. 
~ YUrUdü. Kuytu b1r dı: 

~~l. ~ Oa.. 
'- Puru kaça m• 1\ !!ehemtlıa! YenJklSJe g!tmeldL 

• Obide eaa~ ayar ği eımn. .. J)üfllııcede: 
lDeuolM.,.. A 



8 -VAKiT 13 SALI 1939 

1 Merakh*' Tarih Sa;f;i;;";wl V 8 b şet j 
1111 1 '•U E • -=- 1 cm Bir kadın çocuğunu 

iki Avrupa 

Memleket 7Mwa turuna çıkan kahraman Tür'kkulu çocukla, 
nna BtJ11an Sabiha Gö~en talimat veriyor. 

fırına atmaya kalktı 
Manisa, (Hususi) - Karaoğ. 

lanlar köyünde feci bir hld!se 
cereyan etmiş; beş yaşındaki 

bir yavruyu fırında yakmağa 

kalkışan bir Uveyana yakalana
rak adllyeye verilmiştir. Yaka 
şudur: 

Karaoğlanlar köyünden Meh
met, iki sene evvel ölen karısı 

Ayşeden kalan cocuıu Mehmedl 
bir sene yalnız bUyUttUkten son
ra; Akseklll Fesli Şerife ismin, 
de bir kadınla ikinci defa ola
rak evlenmiştir. Fesli Şerife, 

her nedense daha ilk günlerde 
bile öksUz yavruya daima işken
ce yapmakta~ çekinmemiş, onu 
her zaman dövmüştür. KomşUs 

larm ifadelerine göre; hAdiıe 
gUnU, beş yaşındaki Basanı ge, 
ne bayıltıncıya kadar döven Şe
rife, gözleri karararak zavallı
yı ekmek fırınına atmağa kalk· 
mış, çocuğun feryatlarına yeti
şen komşular kendlılnl kadının 

elinden ve fırının da ağzından 
zorla, elleri yanmış olarak al-

, mışlardır. 

Mu1&terem mi8a/irimizin Ankaracla kar~ı1anm&ından w af
yaai temaalantıdan muhtelif intıbalar. 

Yakadan çocuğun dayısı ha
berdar edilmiş, derhal yavruyu 
alarak mUddelumumlllle mU· 
racaatta bulunmuş. Fesll Şerife 
yakalanarak hapishaneye atıl-

mıştır. 

Bir esrar kaçakçısı 
Kendisini arayanlarm 

üzerine köpekle saldırdı 
!zmtr, (Husus!) - İzmir za

bıtası, bir ay evvel hapishane
den çıkan, sabıkalı bir esrar ka
çakçısının idare ettiği şebekeyi 
meydana ~dı-•19ı it• .. beke 

mensuplarından birini, yedi ki
lo esr arla yakalamıştır. Şebeke 
reisi sabıkalı Bursalı Çakır Mus
tafadır. Yakalanan da, Seydl 
köyde bahçıvanlık yapan biri
dir. Zabıta memurları ,esrar sa. 
tın alacaklarını alSyllyerek ·ve 
Mustafanın da lsmlll vererek 
Emine müracaat etmişler; o da 
evden yedi kilo esrar getirmiş
tir. Bu sırada bahçenin arkasın
da saklı bulunan diğer polisler 
gelmiş, cUrmU meşhut yapmış. 

lardır. Fakat açıkgöz kaçakçı 

azgın bir köpetı polislere sal
dırtmış; esrar torbasını ortadan 
yoketmeğe çalışmışsa da muvaf· 
fak olamamıştır. Çakır Musta. 
fa aranmaktadır. 

Eve yabancı erkek 
aldığı için 

Bir kız anasını 
tabanca ile yaraladı 

lzmlr, (Hususi) - Kemalpa
şa kazasının Yukarı Kızılca kO· 
yUnde bir vaka olmuştur. 23 
yaşlarında bir kız, 4 7 yaşında
ki anasını, namus meselesinden 
tabanca ile vurmuş, yaralamış
tır. 

Yaralı İzmir memleket hasta
hanesinde tedavi edilmektedir. 
Kız; anasının eve dalma yaban
cı erkekler ceUrmeainden mü· 
teessfr olmlş, tsrarlarma rağ. 

men anasının gene yabancı bl r 
erkek getirmesine kızarak ta
banca ile kasığından yarala· 

mıştır. 

Dün ve yarın 

tercüme külliyah 
7 nei ıeriden 

61 • 67 • '1111cap 
61 Vikontun ölümü 30 
62 Leneit 1L ı. 

63 Liza ı. 

64 Evlilik 20 
6S Gizli Pamuk harbi 50 
66 Bizans tarihi L 
67 Senyolbeoı Amtpa eo 

Sulh bloku yalnız müvazeneyi temin etmedi 

üstünlüğü de temin edere 
Avrupa sallı.unu kurtardı 

Müttefik devletlerin 
askeri kuvvetlerine 

bir bakış 
Avrupada Berlin ile Roma ara.. 

sında çelik pakt imzalaridıktan ve 
İngiliz - ı6ovyct anlaıması da müs 
bet bir safhaya girdikten sonra 
Avrupa kati surette iki muazzam 
bloka aynlmıt oluyor. 

SULH BLOKU 
Hitlerin Avrupa.daki yayılma ıi 

yaaetini önlemek için, her tilrlil 
taarruz teşebbüsünü akim bıraka • 
bilecek bir sulh bloku teşekkül et .. 
mittir. 

İngiltere ile Fransa her ne ka
dar resmi bir muahede ile biribir. 
ltrine bağlı değillerse de iki hü .. 
kQmet adamlanmn beyanattan ve 
erkiru harbiyeleri arasındaki an • 
Jaıma bu iki ldcvlctin yakınlığını 
tebarüz ettinniıtir. Hitlerin Lo .. 
kamo muahedesini feshcttiğinin 

hemen ertesi günü İngiltere Fran.. 
sanın hudutlanru garanti ctmiftir. 
Bu garantiye Delbosun bir nutku 
ile cevap verlimittir. 

. Paris ve Lon~rada yapılan muh 
telif temaslar İngiltere veya Fran. 
ıadan birinin taarruza uiramuı 
halinde diğerinin de bütün kuv .. 
vetlerile müdafaaya koşacağı tifa
hen kararlaşmış ve bu anlaıma u 
k!nıharbiyelerinin mütcadidit te • 
maslarile de teyit edilmittir. 

Fransa, Polonya ve Sovyct Ruı 
va ıniit.bhil ıuı!rtlar iW. vek.di -
ğerlerlne bağlıdırlar. tngUtere~ de 
Polonya ile müıtereken hareket e. 
deceğini bildinniı ve Sovyet Rus. 
ya ile anlatmak için de her türlü 
hilsnüniyeti göstermiştir. İngiltc • 
re • Sovyet Rusya anlatması bir 
cUn meselesidir. 

Bu ıekil:ie İngiltere, Fransa, 
Sovyet Rusya ve Polonya tedafüi 

S:ın'at: --Taksimde guzel bir 
sergi açlldı 

Taksimdeki daimi resim ve hey 
kel sergi salonunda kıymetli reı. 
samlanmızdan Şeref Aktik otuz 
parçadan mürekkep bir sergi aç • 
mıştır. Bundan üç ay evci açılmıt 
olan daimi resim ve heykel ser • 
gisi salonunda, §İmdiye kaJ:iar 16 
sanatkarın, on beş gün.de bir deği. 
şen sergileri yapılmış ve devam e
diyordu. 

Bu sergi, ressam Şcrd Aktikin 
muhtelif zamanlarda yat'tığı etüd. 
leri bir araya toplaınıı bulunmak • 
tadır. 

Sanatkarın bilhassa Pariı pey -
zajlarilc ~arısının portresi ve Gcy· 
ve manzaraları çok muvaffak eti,;l:l 
lerdir. 

General c.melia L'onC1nda lngillz liumandanile mü 

bir anlqma ile yc.kdiğerlerine bağ aile tcıkil etti. Demokr,, 
lanmıflardır. İçlerinden biri İtal - ursuz mu hareket ettilet1 
yan • Alman birliği tarafından ta. bir dereceye ka.dar .. Fak•' 
arruza uğradığı taWirdc diğerleri kudret yarışına Almanya 
otomatik bir şekilde yarfdıma ko baıJamış ve gece gündüz :..1 
pcaklardır. muazzam bir kuvvet mcyd"'" 

Bunlardan maada İngiltere, Tilr muştu. 
J..i.rv 11 .. TTTihd.t.lJı ,... .. .ı..n -•1•- ..Muvazenf'vi tem;" .,,. 
rıtnc!'ttfilstlffltt•1:Sl~ tedafiıt anla1ma konuşmak için birletik t\J-J. 

da yapmı1tır. Aynı zamanda İn • kını kuvvetlendirmek l~ 
gilterc ve Fransa Romanya ve gün hila bu ite çalışmakt' 
Yunanistan hudutlarını garanti et- vaffak olunmaktadır. suJJl..ıt 
mişlcrdir. Rusya lda Litvanyayı si mecburen en kuvvetli ~ 
garanti edecektir. İngiltere ve girmektedir. Totaliter ıde -A 
Fransa da İsviçre, Belçika ve Ho. çin mcı'um olan bu ~w 
landanın bitaraflığını kabul \•e anlaımaaı aşağıdaki ku 
müdafaaya karar vermiılerdir. müteşekkildir. 

Nihayet Polonya ve Romanya:ia Devletlerin askeri ,ı4', 

Ru3yaya müteveccih bir ademi te. hakkında kati bir rakaııı 
cavüz paktı ne bağlıdır. Ancak mek her ne kadar müıııkil" 
son günlerde Varşova ve Bükrcı· bir harp halinde en büy~ 
te cereyan eden müzakerat Alman myacak kuvvet nüfus ve -
tehlikesi karşısında, Sovyct Rus. yani harp sanayiidir. BU ciJ. 
ya ile askeri işbirliği yapmak ga. rine yapılmıı olan aşağı- wı 
ycaini taşımaktadır. kaycse, sulh blokunu tefY. 

Bu vaziyete göre, nihayet Av- devletlerin ne azim bir 
rupa kıtası üzerinde İtalyan , Al. zettiğini göstermektedir: 
man birliğinin herhangi bir ameli- BUYUK BRİTAN'Y'~J. .. 
nin umumi bir hareket doğurma • Nüfusu: Kırk altı • 
yacağı üç noita kalıyor: Yugos. Ordu: İngiltcredc ııı 
lavya, Macaristan, Danimarka, t • mi ordu 130 bin kitidetı 
talya ve Almanya çelik pakt dedik kildir. ~ 
leri askeri anlatma ile daha sulh Ayrıca 180 bin ihtiyatı 
zamanında askeri ve iktıaadi var- dır. İngiltere takip etıııe~ 
lıklamu ve memleketlerinin ikıbet ğu yeni rejim sayesinde 
lerini birleştiriyorlar. Çelik pakt hayetinde bir milyon UÇ 

tedafüi değil taarruzt bir anlat - asker çıkarabilecektir •. tı' 
ma.dır. Mihverin iki devleti hayat bakımından, en yeni ,;J 
uhalarını kazanmak için mücadc. techiz olunmuıtur. ti 
leye karar venniJlerdir. Sanayi kudreti: İngilte 

İtalya ve Almanya, Japonya, ve çelik istihsalatı 
Macaristan ve İspanyanın dahil dünya.da ikinci olarak g 
olduğu antikomintcm pakta isti • dir. Dünya kömürlcriııill 
nat etmektedir. sine maliktir. ~ 

Bir Avrupa harbi halinde Ja • İngiltere maden ihtiY' 
ponyanın vaziyeti, Birletik Am~. de altmışını idhale ıo 
rika ldcvlctlcrinin aynıdır. Japon- Petrol, nikel, kauçuk bıl 
yanın Almanya tarafına iltihakını dadır. ~ 
kabul ederken, Amerikayı da ıulh Askeri kudret bakıır>l 
-:ephcsinc kaydetmek lazımgelir.. sanayii fevkalade ıııUte 
Bir harp halinde ~acaristanın il • Ayda iki yüz tayyare Y'P" 
hak edilmek korkusile Almanya tcdir. Fransa ile birlikt:ı, 
hesabına hareket edeceği kabul o. ederek denizlere hak~ duPf 
lunsa bile, İspanyanın bitaraflığı Mali kuvvet: Bütü!l ;"' 
tercih edeceğine muhakak nazari- yasasında eli vardır .. s.1'." 
le bakılmalıdır. bara maliktir. Altın ibtı 

mm.dan dünyada ikinci g 
7 mart 1936 da Almanya gayri 

askeri Ren havzasını iıgal etmek. dir. ~ 
le bir seri askeri gezintilere baı. Manevi vaziyet: !&.:;~ 
lamıı oldu .. Almanyanın bu ha - kerliği kabul eden~ 
rekctini kabul e_tmck Avusturya • nevi bakımdan da 
nıo ilhakına, Çckoslovakyanın 'cchhczdirler. 

parçalanmasına, Prağın işgaline, FRANSA.. • • oıil~ 
Memcl ve Arnavutluğun ilhakına Nüfusu: Kırk ıki 
ve Danzi2in tebldit edilmesine ve. (DefJfJll'' 
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Y.9.!.?.!!. .. !iP..!!:.!'.!.~. Çor.um H~lk~vi- Londra hayvanat bahçesinde görülen garip manzaralar ,,7,. çı·çek, bı·r bo··cek nın faalıveh 
"- Bilhassa folklor mevzuu 
:---- Vaz an: 

Dr. Cemil Süleyman 
1 

üzerinde bUyük bir 
dikkatle çahşılıyor .. 

Tir11sahlar ara
sında bir kedi 

1( AYA ile HaldQn... /olduk. Bcndenlze bir ürkek ka_ 
Kaya adlı kız olmaz amn, tır tesadUf etmişti. Kuyruğu. 

bu, hakikaten cok ince bir san'. nun altına sinek kaçtıkça mel'_ 
ıı.t zevkiyle yontulmuş bir Aşk un atıyordu çifteyi.. . Acizleri 
\'e husun ıırıhesi gibi asil ''e iyi hayvana binerim. Dizginleri 
llıubteşem gUrUnUyordu. Altın bir topladım, ver ettim kırbacı 
gacıarı tunç rengine çok yaraş. aman Allah ne kırbaç! ... 
~ıştr. Güldükçe bir ay ışığı gl. Zavallı kız, sıkıntısından mc. 

, Şirin bu canlı 
adalar arasında 

nas)I yaşıyor 1 ağzının içini aydınlatan ik~ lfll melfıl nişanlısının yUzllne 
'•ra sedc>f dişleri, okşarken Ira_ bakıyor; bir öksliz, bir hasret - Herkes kedHeri sever. Evet he. 
dire hissini veren yumuşak ve zede gibi firaklı içini çekiyordu. men hemen herkes ... Fakat kedi-
1effnt bir teni vardı. Gözlerinin 11 isine de çol• acıyordum. Biraz den kediye fark var değil mi? 

l~ı. derin ve gölgeli bakışları, yUltU hafifletmek için herifi n_ 
ıı Bir çeşit ke:ii vardır ki dizele 
"sanın yyUreğlni, neşe ve san. rada sırada lakırdıya tutuyor . 
"et . yatar : süt içer ve akşama kadar 

le dolduruyordu .. Gençlik ve dum .. Fakat ne mümklln!... 
1 

•• 
tli yumuk el erını yalayıp uyur. 

Zellik çağının en hisli ve a. Benimle konuşurken gözü 
t~şu gUnleriydl. Kendisi gibi onlara tesadüf etti mi : Fakat diğer bir çeşit daha var. Tims;ıhlar, hücuma hep birden 
~ene; ,.e zarif b!r sanatkflrla nL - MUsaade buvurun.. . dır ki, görünüşte ehli iselerde, ha· l B" . h r·f " Br111an Ferdane geçer er. ır tanesı a ı çe hare-

l anıanmışlardı. Mehtaplı gece. T";·e derhal yanımdan fırlı- yat larını kazanmak için çektikleri ket edip bir istikamete doğru iler. 
erde, uzun deniz ''Olculu:!una vordu; Brtimcek gibi, avını kıs. Çorum, (Husus·ı) - Çorum müşkülat dolayısiyle vahşetlerin. 

" ~ J kmesin. Derhal ötekiler, canlı a-
~lltıyorlardı. tstanlınldan blı kacmın absıııa alıyordu; caııı. halkevinin veni başkanı Bayan den kaybetmemiştir. Bu gibi ke-
~e • J d"I k · tl h I a· dalar halinde kımıldayarak mağa. 

ş e \'e kahkaha tuffı.nı içinde nı çekiyor; kanlarını kurutu. Ferdane Bozdoıfan ile konuşuyo. ı er, e serıye e rı tım ara, ar ı· 
a"' ~ ı vd h t b h 1 · · ra gibi ağızlarını açıp müşterek 
JtıJdılar; uğurlamıya gelen!eıi yordu. rum. Bayan Ferdane İstanbul Ü- ye e e ve ayvana a çe erının 
~ ht ı·r d · l · d b f bir hücuma kalkar. "lldillerle seH\mladılar.... nodosa lrndar zavallılara niversitesinden mezun, muhitin mu e ı aıre erın e ulunur; a. 

geçer. "Arasında geçer,, demekle 
bır kompliman yaptığımız muhali· 
Y.aktır. Zira küçücük vücudiyle 
"Nelson,. hipopotamlann ve züra. 
felerin ancak ''ayaklarının arasın .. 
da,. gezmektedir. 

Kızılay Bomonti 
müsameresi 

~ Gemi Saray burnunu döner. ~öyle baş başa bir yemek yemek hatırlı ve münevver simaların • kat güzel hayvanlardır. "Şirin,, böyle bir hücuma maruz 
~en, bir aralıl{ onları kaybettim: kısmet olmamıştı. Garsonu ça. dan biridir. Bu itibarla onu hal. Londra hayvanat bahçesinin kaldr. Fakat tabii süratine can 
a.rrn'nrnyı geı:crken, ilk m0 h. ğır..!ılar; yemek talcınılurını bir kevi gibi bir inkılap müessesesi- ''Şirin,, kelimesiyle tercüme ede· korkusunun ver-diği harikulade 3 Haziran cumartesi akşamı 

lab il kl tti · · d Bomonti bahçesinde Kızılay ın alaca karanlığında, s u. haşka masaya na · e rmıye ne bruıkan seçmişler. Bu seçım e bileceğimiz bir isim taşıyan kedi. çeviklik ile kefeni zor yırttı dene· 
~tı 1 menfaatine verilecek olan müsa. 
l erini gördüm. lki güze>! bnş. mecbur oldular. Falrnt o sa ona büyük bir isabet yapıldığım bun. si, bunlardan biridir. "Şirin", yer· bilir. 
vlrb· b 1 d h t · mere 17 Haziran akşamına hıra. b ırıerlne yaklaşmış; ruhları girdi; iki; iki tarafıua a mı ı. dan evvelki yazımda ba se mış - öe sürünen hayvanlar,. ~airesinin Fakat bu kedinin yılanlar dai- kılmıştır. 
~ rı~şmiş; hr>lecanlarınm sesi 8Urahiyi tabakları yüklenince tim. Filhakika Çorumun aile ha. adeta muhafızı gibidir. Gecede resindeki hayatı o kadar korkunç - -------- ----
l'SIJınişti. Gizli heyecan içinde lıay<li onların masasına: yatında bugün göze çarpan sos. belki bir düzüne fare yakalar. "Şi. değildir. Hatta bazan ani baskın-
~""·nin sUkiıfıtunu d!"1iyorlar_ - l\öftehorlnr, benimkileri yete hareketi, halkevine intihap -
11 rin1, in gece faaliyetini hesai> et- lar yaparak yılanlan ürkütür bi-

1··· unutmuşlar ... Diyordu. edilen başkanın Bayan olması ile 
t mcğe lüzum yoktur; çünkü ertesi le ... Onlarla oynar, şakalaşır. Kız. 

1 
·~aktan bir ı;ölge belirdi. İri. Niharet açık lisanla anlatmak vücut bulmuştur. Vali Salih Kı. 

• gün ortalıgv r bir harp me"·danına dırd gv akıtlar sokulmak ve ze 
•Şe lrileşe yaklaştı; iki başın mecburiyeti hasıl oldu. hem Çorumdaki ilk verimli .iş. " 1 ı v • • 

ar d çevirmiş olduğunu göriirsünüz. hirlenmek tehlikesi~den de kendi. 
~asında bir ki'ıbfıs gibi dikil- - Onlar yeni n!şanlıdır .. De- lerinden birisi de bu ur. 
1· Bu adam kimdi; onlardan ne diler. Belki baş başa kalmak Ferdane Bozdoğan anlatıyor : Londra, hayvanat bahçesinde ni kolay kurtarır. 
~!Yordu?... Deminden beri :sterler. Siz lütfen bu masadıı - Şu gördüğünüz yeni faali • birçok kediler, zahifelerle omuz Esasen tüyleri pek kaba olduğu 

'°klo ve iştiyakla seyrettiğim yiyiniz... ~etin başlang_ı~ı, icinde b~l~d~- omuza yaşarlar. Fakat bazan ge- için yılanlar onun derisini tüylerin 
~:"hanın Ustllnde, şiş karınlı }i'akat o hiç aldırmıyor: başı. gumuz yılın ılR ayının yınnı U · çirdi1cleri tehlikeler, hayatlarına ucunda farzederek oraya kadar 
~ır ôrUmcck gibi gözlerimin a,_ nı iki tarafa salhyarak: çüncü gününe tesadüf eder. O ta. mal olmak derecelerine varır. hesap edip avlıyorlar ve bittabi 

b~llginı bozuyordu. Onun bUyUk - Sizin yanlışınız var .. Diyor. riht~, mü~d:tı~ri hitam bulan ''Sirin,. bir kere, timsahlar dai. hamlelcrl bota ıJ.ciiyor. 

İstanbul 

Ticaret ve Zahire Borsas 
' 12 - 6 - 939 

FİYATLAR 

Ilu~day yumuşak 5.32; Bu~da3 

c:crt 5.10 - 5.12,5; Ilıığd:ıy kızılca 

5.20 - 5.32; Arp:ı Urfn yeni mahsul 
4; Snrı mısır çuvnllı 4.27; Sarı mısır 
dökme 4.14; Kuşyemi çuvallı 6; Ke
ten tohumu yeni 9.25; Tiftik mal 111; 
)":ıp:ık Anndol 53; Pe)nir }Jeyıız ta .. 
zc 23.25 - 26.35; Peynir kaşar ta. I' tna~a ile bacaklarından ya, du. Onlnr bonden hoş1.:ı.myor_ komıtelerı~ ı~tihaplar.x y~U~n ."' r t;sinc gfrtni§tı. M'a'l<sadr aa· bu 

il.\ • mlş ve yem bır hızla yepyenı bır . . . 
ayıp denize fırlatmak için tar .. Znnnctmemki beniM için h k t .. t b 1 t K . korkunç vahş1 hayvanlara yedırıl· 

Bu arada fırsatı bulan "Şirin., ze 46 • 51 kuruş. .. 
ı ·~ı . 1 are c vucu u muş ur. omı_ 

~ tlıde bir arzu ihtiyaç tutu~mı· akıllarına bir şey gelsın.... t 1 .1 1 anl kU'"'etl'ı mekte o1an etten bir küçük par_ 
var kuvvetiyle kaçıyor... GELEN 

ıa '- · . e ere seçı en e em ar n 
"aşladı: IIaldün ... Çok kıbar ve terbi. k d 1 d .. kk t• !da çanın bir tarafta kalmış olınası i· Londra hayvanat bahçesinin bir ç . ar a aş ar an mure ep ır. -
ekıı oradan... Diyecektim. yeli çocuk ... O, yalnız gUltiyor; re heyetimiz her hafta muntaza. di. "Şirin,, kısa bir duraklamadan diğer yan vahşi kedisi de "Ncl 

b ilin ak saçların, galiz çchreıi, şaka ediyor. man .içtima etmektedir. sonra, derhal etin yanına sıçra- son,, adını taşıyan bir kuzguni ~L 
U Cliz~l dekora yaraşmıyor; git. - Siz bilmiyorsunuz, dahası U A 1 ·· 1 h dı Fakat onun bu hareketi tim- yah kedidir. Nelson'un hayatı hi· 

"~rı. . mumı ça ışmamızı şoy e u- · • 

Iluğday 1113; Arpa 26; TifliK 26; 
Yapak 83; Kaşar 25; ÇnYdar 22; Koş .. 
yemi 24; Un 43; Pamuk 23 ; :Kl .. 
pek 15 ton. 

GİDEN 
Yoktur. e dine bir çerçeve ara.. Bu ,·ar .. . Diyordu. DönUşte tekrar lasa edebilirim: sc::hların gözünden kaçmamıştr. popotamlarla zürafeler arasında 

~lllı levhanın yanında göz, ka_ bir vapurda buluşacakmı~z; Dil, tarih ve ed~iyat komlt~ ~-------~~-----~-----------~-----~---~~~ 
' "ature tahammUl etmez..... bano. kamaraları yan yana nL miz tarafından ' 'Çorumlu,, adın- K d 1 d 

b ~nıı kaşlarının nltındn. bir mnyı teklif ediyor! .. .Aradaki da bir mecmua çıkarılmakta, mu a ı n ar arasın a 
arkuş gibi ihi'ınet ışığı p ~ ·ıa. ı ·.ilnıelcr inceymiş, k:u:uı .. 'ldan hitte atalarsözleri toplanmakta, 

•an gözlerinde, kurbağav• fp" •c da birbirimizle konuşa billrmL Çorum tarihini aydınlatacak a. 
(•f"atnn bir yılan bakışı vardı. şiz .. Zaten niyetimde öyle... raştırmalar yapılmaktadır. Mec _ 
;~zl~r;nı, onun gözlerine tcsa. Kaya Hanım kızdı: muamız bugüne kadar her ay 

ı t etliği zaman, ndeta içimde - Hele öyle yap .. Dc>di. Eğer muntazaman intişar etmiş ve her 
v r 
1 eza duyuyordum. o kadife \·apura adımımı atarsam, bak çıkışında bir parça daha tekamül 

n, o n!'.\rln yapılı taze vücut. görUrsUn.. Sen afiyetle Zeki eylemiştir. 
~:.ılııı, kızgın bir şiş gibi dikilen Beyini karşma al, doya doya Ar şubemizin bir dershanesi 
~zarıarı karşıs•" ·.... mutlaka konuş... vardır. Burada memleket gençle. 

~l nıum gibi erir tukenirdi. - Anın o benden hazzetmiyor rine ameli ve nazari müzik dersi 
11"ak ettim: ld .. Seni gözüne koymuş, varsa veriyoruz. Talebe adedi gittik~e 
' h ., k artmaktadır. ~u Dev akrabanız mr . ... sen .. yo sa sen .... 

~u' l-Iayır ·ilk defa vapurda gö. - G5ztinemi koymuş.. Güzü Ax kolumuz. dil tarih ''e ede. 
~·oruz çıksın in~.all:ıh.... biyat şubemizle köycülUk komi. l ... 

tı la.l·retımı galiba gözlc>riınden * * * temiz idare heyetlerinin köylere 
lacı,. Bir sabah, Kaya Haııım sinir. ve civar kasabalara yaptığı gezi. 

~ 11' Cok sırnaşık adam, değilml lenmiş; giyinmeden, bir kimono lere iştirak ederek elde edilen 
cıı. ile kamarasından fırlamış; hid- folklor üzerinde çalışmakta, halk 

0 
~"ş dakika baş lıaşa kalamı. detli lı!ddetli söyleniyor: türkülerini notaya alarak "Ço • 

~ rıarcıı. Sabahları ç')'t erken - Bu ne terbiyesiz herif böy. rumlu,, da neşretmektedir. Evi • 
4lltı-.. k d le! .. Sabah ltaranlığından beri mizin bir ban.dosu_ vardır ve caz cııı ,or; kamaranın ·apısın a h k 
~rın uyanmasını bekliyordu. ne kere oldu. Kanınrama telefon n.oksanları a ıren ı mal edilmiş -

lr gUn yemek takımlarını edlvor .. Bnimle konuıımak isti. tır · . . 
ltıı - , 0 b . 1 . k Gösterıt şubcmız ayda bir ke. 

t >: izin-siz habersiz, onların yormuş... enım e ne onuşa . , . . . 
1 "'!:! 1 ? K .1 t h h . t \.. :re temsıl "erır. Bu temsıller sı. 

ına çökmtiştU. bll r. .. t s a crı .• j. gıınm b. d k ·r b. k 1 b . nema ınasm a esı ır a a a. 
ı L,· Rendi başına insanın iş. payını aldı ama .. B ı r daha onun_ 1 k h d .1. p· 

1 
. 

•ı 
1 

ı uzurun a verı ır. ıyes erın 
geımı.,,·or Diyordu la konuıımıyaca rsın... Anhvor \· " ··· · . · · gerek mevzu ve gerekse sahneye 

r cı dikkat ediyordum, onlara musun?··· tatbiki bahsinde en çok itina et. 
ııaniye nefes aldırmadan O günden sonra Kaya Hanım_ t•v· . okta "nezı"h ol t ıgımız n ,, ması me .• 

~~· "trıacııvcn kendisi söylllyor ı:ı. Zeki Bey, birbirleriyle ko- 1 .d. · sc esı ır. 

"ll ~~l~ba söylediklerinldc hep nuşmaz old~lar. :F'aka: llaldfın.: Daima milli ve daima içtimai 
,,

1113
1 dinliyordu. tnce ve hislı coçuk ... h.cmançcyı ve terbiyevi piyesleri temsil ede.' 

ı0 •••··•·•• 1341 senesinin ağus- alıyor; bir tel tizerin<le bin nağ"_ riz. Evin en mühim gayelerin.den 
• 1:~daydr. Heç unutmam, salı mi"' yaratıyor. İçten gelen bir birisi de memleket gençliğinin 
~ ~I ııaat onu lurk üç geçe trc. coşkunluğu var. Hem çalıyor: bedeni inkişafını temin kılacak 
b11 e :PenUiğe gidiyordum Hava hem ağlatıyor!... spor işlerine kuvvet vermektir. 
~ ~Utıku gibi sıcaktı. Pardesli. * * * Bu hususta mümkün olan t erti. 
bllr~1 tnaınıştım. Akşnm Ustu bir Du gece konser var ... Dediler. batı almış bulunduğumuzu söy. 

r. bir bora .. Arkasından bir Herkes hoparlörlerin karşısı. liyebilirim. 
~ııı ~1~ gözlü yağmur başlama_ na geçti. Haldun, telsiz telgrat Köycülük şubemizin faaliye _ 

1 ll:ıı? ••• dairesinclc mUrsilcnin karşısına tinden, size, biraz daha cesare 
• , 311 de 1),..,ı.,r "1erhum Diyar geçmiş; kenıançPııiıı lellerine 1i dille kon~abilirim. Civar köy
ı,11 •rn dC'fterclar olmuştu. Şuba. nıhl'ntı vermiş; kendisini din_ lere munta1.nman geziler yap _ ; 
l ~:rlrrnı birinci gUnU, galib~ .liyenlerln hassasiyetine hitabı:-J maktayız, Geçen haf~ ~hrin ı 

clı. Konyadau yola revan diyor!... .(Devamı 10 mıcuda.1 (Devamı '1.ttuicidJ), 

Bisiklet 
merakhları 
çoğaldı 

Bisiklet merakı kadınlar arasın
da bilhassa )'l!yılmaktadır. Bütün 
vücudü ve siklet merkezimiz olan 
bacaklan inkişaf ettiren bu spor 
daha ziyade sayfiyede oturan ka· 
dınlarca tercih edilmektedir. 
Yalnız spor merakı kadınlar 

arasında resimlerde de görüldüğü 
gibi k endin mahsus ayn bir kıya. 

fe ~ratmrştır. 
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m iki Avrupa 
(Baş tarafı 6 mc;ıda) layihalarının ~~~;r~i~a~!~:~:,~~~~, · 

··zake relerine başlandı görüşmelerde bulundu sız
0

=~~s~ıaz;~~v:ı;:y~:~ek~~~;~~ 
( Baştarafı 1 incide) çe encümeni reis vekilinin verdi. 

aik Baysal meclisin tasvibine ği izahatın mensup olduğu grup 
rzedilen bu kanunun üzerinde iza azaları üzerinde iyi tesir yaptı. 
at vererek bunların ihzar ve tan. ğını söyliyerek teşekkür etti ve 
iminde hakim olan fikri ve istih. bazı mahzurları i~aret etti. 
af cdılmekte olan maksadı izah Fuat Sirmen, yeni vaziyetle u. 
;ylemiştir. rr:umi ~ad:olarda, Ucretli memur 

Birçok hatipler bu mevzular ü- ı dıye hıç hır sınıfın mevcut olma. 
erinde b:ızı n:ıks;ınlara işaret ey_ ması temennisinde bulunduktan 
misler ve temennilerde bulun _ sonra devlet hizmetinde büyük 

rıuşİardır. kabiliyet say ve gayret gooteren 
Faik Baysal hatiplerin bu mü • memurları teşci edici hükilrnlerin 

alaalarına ayrı ayrı cevap vermiş projelerde yer abıamış olduğu -
e bu izahatı müteakip heyeti u • nu işaret etti. Ekalliyet mektep

numiyesi üzerinde müzakere kafi !erinde çalışıp ta devlet kadrosu. 
'örulerek maddelere geçilmi~tir. na geçen muallimlerin kıdem 

B. M. Meclisi bu kanunlara ait haklarının tanınıp tanınmıyaca. 
naddelerin müzakeresine çarşam _ ğmı sordu ve çok çocuklu me -
la gUnkü '°plantısında devam e _ murlara yardım yapılmasını e . 
~ecektir. hemmiyetle istedi. 

Doktor Hasan Vasıf (Gire • 

müteşekkildir. İhtiyatları mik.d:ı • 
aleset yeni haremde buna kar-ı Ankara .. 12 .<A.A.) - Muhte- nun Ankara garında istikbali n on iki milyondur. Bu ihtiyatlar 
şı hiç bir tedbir alınmıyarnk rem m!safırlmız Romanya Hart· esnasında Yunanistan el~lsl B. birkaç gün içinde cepheye sevke • 
bUtceye yeniden 2,5 milyon lira clye Nazırı ekseltı.ns Gafenko. Rafael. Bulgaristan elcisi dok- dilebilir. Techizatı, modern " e 
gibi bir yUk yilkletlldiğinl HA- bu snbah Hariciye Vekili ŞUkrU tor Kritot, Estonya elçisi n. boldur. Motörlü kıtaatı Aln:anlara 
ve etti. Saarcoğlu ile görilşmelerde bu- l\farkils ve Yugoslavya masla· nazaran geridir. Kadroya dahil 

ıunmuştur. Dayan Gafenko ise, hatgUzarı B. Tomasseo da hazır modern tayyarelerin mikdan bin -
Refik İnce, bundan sonra ter- refakatinde Rumen gazetecllerJ bulunmuşlardrr. dir. 

~I dcrecelcrlne temas ederek bu olduğu halde, Gnzi Terbiye Ens- Ankara, 12 (A.A.) - Roman- Sınni kudret: Demir madeni 
işte de l~zım olan hassasiyetin tltilsUnU ziyaret etmiştir. Ru- ya bUyllk elçisi ve Bayan Stoy- istihsalatı bakımından dünyada i. 
gösterllmediğini bildirdi. Terfi men gazeteclleri, ayrıca, usta ka bu akşam Ankarapalasta kinci olarak gelmektediı. Milodarı 
ve terfihlerde çalışkanlığın, lta- okulunu da gezmişlerdir. Romanya Hariciye Nazırı ve Da· !cafi kömürü yoktur, maamafih, 
billyetin esas olacağına işaret Başvekll Doktor Refik Say. yan Gafenko şerefine bUyilk bir İngiltereden i.dhal edebilir. Petrol 
ederek iltimasa meydan nrme- elam, Anadolu klUbUnde Ro- ziyafet vermişlerdir. kauçuk, nikel ve bakır idhal et • 
mek suretiyle devlet mekanlı· mnnya Hariciye Nazırı ·ve Da· Ziyafeti parlak bir kabul res· mesi Uizımdır. 
masının ancak lşleyeblleccğinl yan Garenko şeerflerine bir öğ- mi takip etmiştir. İngiliz - Fransız donanması ti
söylcdl ve bu hususta verllecek le zlyafetl vermiştir. Bu ziya- Atına, 12 (A.A.) - Romnnya caret yollarının ehemmiyetini te • 
sözUn tutulmasının memurlara fette. Harlciye Vekili ve Bayan Hariciye Nazırı Gafenko per- min edecekleri için bu idhaHitın 
itimatla mesailerine devam im- Saracoğlu, Adliye Yektll Fethi şembe gllnU Atinaya gelecek ve kolayca yapılması mümkündür: 
ka.nı vereceğini beyan ederek 1- Okyar, Muhnberat ve MUnnka- dört glin Yunan hUkClmetlnin Gıda bakımından Fransa ker.clirıı 
10.ve etti: Ul.t Vekili AU Çctlnkaya, lktısat misafiri olarak kalacaktır. doyurabilir. 

ebusların 
temenni eri 

_Ne herhangi bir banka mU· Vekill HUsnU Çakır, Sıhhat ve DUkre 12 (A.A.) _ BUtUn Son seneler zarfında Fr~n~ıı 
sun), evli memurlar için projele. tlUrUnUn birdenbire 300 lira ve- tctımat Muavenet Vekili Dol{tcır R ş, tb t Har·cı've hi!rp sanayiini büyük bir enerjı ıle 

. h·'küml. erk nulm . . 1 omanya ma ua r, • ı , " u·ı 
re yenı u ·o asını ıs. rerek terfi ettirdiği blr memur Hulusi Alatnş, GUınrült ve n- arttırmıştır. Bugün ayda Y 
tedi. Bu suretle çocuklu ailelerin i - d ı Nazırı Gafenkonun Ankara 7.I- .. •. ıur. 

görmek istiyoruz, ne de devlet hisarlar Vekili na r hnra en Z, ti ı h ı ti Utun tayyare elde etmek mu:nl:ı.n 
terfihinin yerinde olacağını ila - kapıla~ında cl<mek parası bek- Ticaret Vekili Cezmi Erçin VC' ynrct hn ~ e temmkty:ı no s - Mali kudret· Altın ihtiyatı b:ıkı 

A -kara 12 (Hus11"i) Bugün "e etti Ve bu par"'"ın bekarlar R 1 • t lar a sıs e me e r. d F • ·· ·· ·· · tte • .tcUı , ....., - • · .w• .. ,_ • leyen memurlar görınelt ıstıyo- refilcası, Devlet Şiırnsı a sı s- mm an ransa uçuncu vazıye 
Büyük Millet Meclisinde barem dan kesilmesini teklif etti. ruz. mail Hnkkı ve re fikası, Mer lls Gazeteler bu ziyaret hakkın- dir. Bilhassa Amerikada bUrul: 
rnnunu projelerinin müzakeresi. Emin Sazak (Eski~ehir)' üc . Grup Reis Veldllcrindcn Hasan da uzun lafslHl.t vermekte ve kredi imklinlanna maliktir 
ıe başlanm~tır. retli mmeurlarla maaşlılar ara • Hikmet Bnyur (Manisa) - Saka, hariciye encümeni maz· pazar al<şamı Ankarnda verilen SOVYET RUSYA: 

Bu münasebetle ilk defa söz a. smda. bir fark bulunr.ıasının çok Knpl tnllst lngllterede ve komu- bata muharriri Muzaffer, Ro- ziyafette Sarncoğlu lle GafC'nko 
an bütçe encümeni reis vekili yerinde olacağını, masa b~ı me. nlst Rusyada zekA ve kabiliyc- manya Ankara bUyUlr <'lçisl n. arasında teati edilen nutku tnm Nüfusu: Yüz nltmış altı milyon~ 
Faik Baysal, projelerin umumi murları Ue dağbaşı memurları • tin esas tutuldulunu söyliyerck Stoyka, ve Dayan Stoyka, Ro- metin olarak neşretmektedlr. Ordu: Sulh zamanındaki or 
hükümleri hakkında umumi he _ nm yaptıkları işin aynı olmadı~ bUtUn devlet teşklIAtmda zeki ma ve BUlcreş bUyUk elçileri- Gerek lstanbulda, gerek An· dusu iki milyon.. İhtiyatlarının 
~ete izahat verdi. ğmı söyledi. Memurl~ bir kıs. ve faal memurlara ınUkt\.fat ver· mlz Hüseyin Ragıp Baydur, lcnracln Gafenkoya yapılan he· kati adedin.i tesbi.~ ~~ek imka~,: 

Refik lnce bütçe umumi yekii- mını ücretli yapmaktan maksa - me usulUnUn konulmasını, dev- Hamdullah Suphl Tanrıöver. recanlı knbulUn bozulmaz TUrk sızdır. Hafıf motorlu kıt~t ba e· 
nu ile maaşlar yekCınu arasında. dm ne olduğunu sordu. Eğer faz. ıet icraatının bu suretle daha hariciye vckt\.letl umumi kntlp _ Rumen dostluğunun yeni bir md ın1danAmuaz;~k~ bb!r ga_::et a::y. 
ki nisbet\'l ne olduğunu sordu, la para vermekse bunun veril • mütevazin iş göreceğini tebarüz muavini Nebil Batı, harlclye Ye- ü lilini teşkil cylo<liğinl yazan er er. sgarı ı ı ın mVJern 
müstakil gnıp reis vekili Rana mediğini, onların da günün birin. ettirdi. Çocuk sahibi memurla- ktileU müsteşarı Ag!ih Aksel, g~zetcler hususi muhabirlerinin yareye maliktir. Ufak rütbeli kUıı~ 
Tarhan haremle bütçede temin e- de maaşlı olmak için saJıştık!a . ra da yardım etmenin her vakit protokol dairesi reisi Fuat Kc- \•erdikleri haberler de TUrklye. mandanlan fenadır. Büyük kurn 
dilecek tasarrufun miktarını öğ. rmı ve aradaki bu farkın kaldı - mevzuubııhis olduğu halde yal- çecl, Ankara mevki kumandanı nln hUkQınet merkezinde ecre. danlar ise fevkalade bilgilidirler· 
renmek istediğini ifade eder~ bu rılmasmı söyledi. nız söylenip geçildiğini, bu işin 1 eneral Kemal Gökçe, muhafız yan eden milzakerelerln ehem- Fakat bazı siyasi şebeplerle ıızal • 
projelerin maaş tahsisa~ te. DiL BiLEN VE BILMIYEULER sureti katiyede bir karara ba.ğ- alayı kumandanı lsmail Hakkı miyetinl tebarüz ettiriyorlar. nuşlardır. fı 
zayüdüne mani olmak nfaksadi. Rasih Kaplan (Antalya), layi. !anması ltızımgeldiğlnl lltıve et- Tekçe ve refikası, hariciye hu- Ankara 12 (A.A.) - Türkiye Sanayi kudreti: Sanayi inki~ 
le hazırlandığı halde projelerin hanın memurların lehinde oldu ~ tl. Ve kUrsUden ayrılmadan bUt· sust kalem direktörU Abdullah matbuat ~lrllğl tarafından bu· hdcndüz iki~ s~fhasmkladırl. Kafil'rnıkt~;. 
mucib sebeplerini gooteren 18.yi • ğunu, hiç bir memura ve hiç bir i i · 1 · · d R ar a omur ve petro e ma ı çe encümen n n proJe erı gerı a· Zeki hazır bulunmuşlardır. gUn şehir lokantasın a umen k • . . • çt· 
halıµ-da bilakis tezayUdUn işaret müesseseye zarar vermek için larnk teklif e-dtlmtş bulunan Ankarn. 12 CA.A.) - Roman- gazetecileri eereflne bir ziyafet ~nca aletlerı ~çın bazı husus: .. e 
.... ""ildı'Vini °"'lattr yapılma.mış olduğunu, muvaze • •-a·ıı ı il 1 t'r lıklere, kaur.t'.uga, bakır ve nık..l 
1\."U c~ _.. • flAve l'e ı.a ı er yapmasını, on- ya Hariciye Nazırı B. Gafenko· ver m ~ ı . ::u 

Faik Baysal memur sayısmm neyi temin için lazım gelen her dan sonra müzakereye devam 0 . ~---~--------~......:.-:......--------- ihtiyacı vardır. 
162 kadar azalmı& olduğunu, ma. türlü hükilmlerin lftyihada. mev • ıunmasını taklit etti. s •t 
arif ve adliye te§kllatmda. ha - cut bulunduğunu, terfi esasında trang t Q' 1ıyare l e 
kimlerin ve muallimlerin terfi - dilrüstlük, çalı§kanlık ve ehliyet BaTyeskalr,arhaktUlprlseUryı'ne tgee'mlenns eFtt~kll~ ~ 4 

hine çalışıldığını, ordu mensup • olması lazım geldiğini, terfi ve ı 

lannın tatmin edilmesi için de terfihte bu hususiyetler gör.etil. lerl noktalar hakkında encU· 17arşovaqa gı·tıı· 
fazla. tasarruf temlmine imkan diği takdirde devlet J11ekanizma • men namına ceyaplar verdi. V ı 
bulunmadığını söyledi. sının tam bir şekilde işlemesinin Bundan sonra başka söz f ı: te· 

Ziya Gevher Etili (Çahakka - kabil olacağını ifade etti. Me • yen olmadığından maddelerin Bugün trenle Moskovaya gidecek 
le) - Baremin yalnız memur sı _ murlardan dil bilenlere verilen muzakereslne geçilmesine ka-
nıfmı aH'ikadar eden bir kanun derece farkının yerinde olmadı • rar verildi. Vakıt geciktlğin- Londra, 12 (A.A.) - Sir Vil. dar kalacağı belli değildir. Bu 
olmadığını, mUkclleflere vaki o _ ğmı, yabancı dil bilen ve fal-"t den çarşamba gUnll toplanmak liam Strang, tayyare ile bu sa • müzakerelerde kaydedilecek te -

POLONYA: 

Nüfusu: Otuz dört milyon. 
d .. rt Ordu: Hazari vaziyette o 

yi:z bin f.tişi .. İhtiyatı sekiz mil • 
yon. Modern techizat ve son rno • 
del 600 tayyare... . 

·ı 
Sanayi kudret: Ma::ien sanaY1 

çok ileridir. Kömür ve petrol ib • 
raç eder, aletleri için idha!at yap· 
mağa mecburdur. 

ALMANYA: ]an yükU ile de dolayısile bütün hiç bir şubede ihtisas sahibi ol. uzere celseye nihayet verildi. balı Heston meydanından Var - rakkilere bağlıdır. 
milleti alB.kadar eden bir kanun rnıyan bir memuru sırf dil bili. şovaya. ve Moskovayahareket et- Varşova, 12 (A.A.) - Strang Nüfusu: Seksen milyon (AvU~ 
olduğunu, binaenaleyh memleke - yor diye faik addetmenin diğer ·ı · ı·ı K alı Ame- miştir. B. Strang, Varşovaya k.a- saat 18,30 da tayyare ile Londra. turya ve Südetler bu yeku:ıa da -
tin içtimai seviyesini ya.kından a. memurlar için bir onur meselesi ngı Z r dar tayyare ile, oradan Mosko. dan buraya gelmiştir. Yarın sa - hil, Bohemya ve Moravya hariç • 
lakadar eden 'bir mevzu te§kil et. olduğunu ilave etti • ·k d ld va.ya da trenle gidecektir. hah trenle Moskovaya hareket tir. Çeklerin Alman hudutları i · 
tiğini işaret etti. Memurlara ve. iLK MEKTEP MUALLiMLERi rı a an ayrı 1 Sir Villiam, Londradan hare • edecektir. çinde olmaları bir harp balin·1' 
rilen maaşlnrm senelik tutarı o. AA) 1 T ket etmeden evvel Başvekil B. Londra, 12 (A.A.) - Siyasi ln Almanlar için yardım defil, tell • 
lan 90 milyon küsr lira ile mü • Hacer Dicle (Kastamonu}, pro Hydepark, _12 .< . . . - ngı ~.z Çemberlayn ve hariciye nazırı giliz mahafilinde beyan olundu • like tevlit edebilir .• ) 
tekaitlere ve malullere verilen jelerde yüksek tahsil sahibi olan- Kral ve Kralıçesını Kanada~ go. Lörd Halifax ile görüşmü~ür. ğuna göre Strang, Baltık mese. · 

la d b A • 1::. ed larm 3, diğerlerinin 4 senede ter. türecek olan tren bura saatıle 3 Lord ,.Ialifax, bila· hara Sov . lesinin sureti tcsviuesi hakkında Ordusu: Hazari vaziyette bı' 
para r a u yekima 1 ı:ı.ve i - fi etmeleri esasına temas ederek .ı k'd h k t t J.'ı J milyon. Talim görmüş ihtiyat rnil<• 
lince 120 milyon lira gibi bir pa_ de Hy.uerpar an are e Re - yet büyu .. k elçisi B. Maiskiyi ka. ~foskovaya geniş talimatla git -

ilk mektep muallı'mlerinın· zaru • · c mh • · B a uz dan yedi milyon.. Muazzam su • ranın her sene mükelleften alma_ • mıştır. u urreır.ı ve · ay n bul ederek B. Strang'm Moskova. mektedir. Bu suretle Strang Mos. · 
rak memurlara verilmesi suretile rette olduklarını ileri sürdü. On. velt gara kadar misafirlerle birlik- ya götürdüğü forrr.ülün esas hat. kova hükfimetinin mütaleaları rette modern ve her zaman yenı ; 
hnsıl olan içitiır.,ı hadisenin bü. larm da üç senede bir terfi e.t • te gelmi~ ve İngiliz Kral ve Kra • larmı kendisine bildirmiştir. mucibince bazı noktaları orada lenen techizat.. Motörlü kıtalıırf 

tirilmesinin rok y.·'"rı'nde olacagı· d 1 fevkalade kUı:iretli.. Gayetle se ~k hassasiyetle iizerinde durul. 1i "' • liçesini bir vatandq ost arını B. Strang'm Moskova<la ne ka. kendiliğinden halledebilecektir. 
ması icap eden bir mesele oldu • nı ifade etti ' teşyi el~iyormuş gibi merasimsiz iki bin modern ta:,yare.. 1• 

- Projede, bu noktadan tadilat b. t d ı~ 1 1 d A "k d . . 1 ak Stadyom i~i tet kik Sanayi kudreti: Harp imalatı . 
gunu izah etti. Baremin bu ka - yapılmasının zaruri olduğunu, ır arz a se am aını11 ar ır. mBrl a a yem yapı aC l :ı: çin daha sulh zamanından muaı -
~far gt>i" kalmasile maddi ve ma - K al h kt d k R vel t 1 edı' ı'yor ~li bütün ilk mektep öğretmenleri - r • aree .• ~ er en uz • ayyare er . . . zam faaliyeti Mükem.-nel makine-
ııevi büyük zararlar doğduğunu, nin hep dil, tarih fakültesine ve te gerek kendısırun ve gerek A - V . gt 12 (AA ) _ p • Vali ve Beledıye Reısı Doktor 1 al 1 Al .. buglll1 
memur ailelenru· ·n e.......,lerden .... _..ı 'ka ·11 . . . f. l' aşın on, . . ar L!\. f' Kı d B-.ı T b' . er, et er • man sanayıı 
r- Q'-._ ~,, d' - f külte! •tm k t• merı mı etının mısa ırperver ı • 1::. t b"t .. . harbı"ye ut ı r ar, c.uen er ıyesı d "t'b b" .. d 500 1110 • lıa geliyor, ha gelecek, ha rıka • ıger a ere gı e sure ı. . . ı:ı.men o u çe encumenı . kt . .1 T en ı ı aren ır gun e t 

1i le meslekten ayrılmaga· ra}ıı:ıtık _ ğinden .dolayı teşekkUrlerıni ıfade t' . . t d .•. 292 mı'lyon Genel Dıre öni Cemı aner, şc- d . 1 d b·ı· Fal<' 
eak, ha çıkıyor gibi sözlerle çok 1i :.- • • nezare ının ı.s e ıgı h p D 1 ern tayare ıma e e ı ır. " 

ıarmı nave etti. iç. in altın bır hokka hediye etmı~-, dolo.rlık tahsisatı kabul etmiş _ hir müte as1sısr rost, dün . o .. - ham ma:ldeden mahrumdur .. pe 
7;>uhranlı günler gt>i"irdiklerini 1 bah e at d 0 maketı u ı-ıı 

.. li Refik nce Manisa - Barem tir. · tir. Bu tahsisatın 189 milyonu ma ç aı Y munun • az demiri vardır. Petrol, bakır, P 
söyledi ve bu barem 18.yihasmm · d t tk.kl 1 d 

derecelerinde terfi müddetlerin- Saint-Joh.n. - Quebce, 12 .<A.12467 .veni tayyare yapılmasına zerın e e 1 er yapmış ar ır. u,.uk ve nikelden mahrumdur. 
adının 'teadül kanunu,. oldugun· u p t t d y 'b h d :ı ı de yapılan yenlllklere işaret et· A.) - tngıltere Kral ve Kralıçe. sarfedı· ıccektı'r. ros 8 a yomun enı a çe e D · d " h · i tta" söyliyerek bu projeler kanun ol- . . .. .. .. .. enız e yegclne ma recın 

ti. Bu lAyfhanm adıyla nadctti- sini hamil olan tren, bu sabah A • - - yapılmasını ılcrı surmuştur. Çun - el t . d b'l' 
.rluktan sonra alakalı daireler a- 1 · ı · LI • • N · · ya an emın e e 1 ır. 1' 
T ğl teminat arasında bir mUnn- merika. Kanada hudcldunu geç _ı nQI iZ ı arıcıye azın kü Dolmabahçedekı Gazhanenın Mal'ı kudret·. Altın ı'htı'yatı yo 
rasında hakikaten bir teadül te. ..... 
min edilip edilmiyeceğini bütçe scbet bulamadığını, baremin m:ş ve Saint.Joh~'a vasıl c1anu§: diyor ki kaldırılması dört milyona yak.ın tur. Mali itibarı sıfırdır. 
encümeninden sordu. Bunu müte. memurlar arasında tevazUnU tur. Kral ve Kralıçe. burada k~sıf rnıı~tarafı 1 incide) bir paraya ihtiyaç göstermektedır. İtalya: 
akip barem münasebetile son za. temin etmesi Hı.zımgelirken bu b!r halk kütlesi tarafından alkıı - t T . t• h. k' . teh Perşembe günü tekrar bir top - Nüfusu. Kırk iki milyon 

ngı ız sıyase, 1 ıç ımseyı lantı yapılarak kati bir karar ve - • - . . uı 
manlardn. aldığı bir çanta dolusu mevzun hemen hiç yaklaşmadı. lanmıştır. dit etmiyor Ye aizli hiç bir mak. 1 .

1 
k' Ordu: Hazarı vazıyette be!?' t 

mektuba naklederek dedi ki: ğmı söyliyerek bunların arasın· -<>-- sat takip eyle;iyor. Eğer sulhü rı ece ıtr. -o-- elli bin.. Talim görmüı ihtı>'ıı11 
- Bazı devlet dairelerinde baş da en mühim bir meselenin de ltalyanlar Rumenleri bozmak isteyen zorbalar mevcut mikdarı on iki milyon.. Moder. 

döndilrücü zamlar yapılmıştır. memurlara verilen bu paranın d' olmazsa tngilterenin taahhütle _ . Beygir tekmesi techizat .. Bin tane modern ta'/ , 
Bunu bütçe encümeni nazarı iti. bUtçemlzln yUzde kırkını buldu- yem 1 rinden hiç birinin tatbikine tstınyede oturan bahçıvan 14 yare! Fakat İspanya, Libya, .aa 
bara almış mıdır? Bazı yerlerde 1 ğunu, halbuki komşu memle- Bükrek, 12 (A.A.) - 45.000 mahal kalmaz. 1 y.aşında İsla~ çiftv sürdüğü beygi. b:şistan ve Arnavutluğa dafılıtlı' 
iki üç yerden maas alan memur_ l ltetlerde yUzde yirmi beşl gec kişilik bir seyirci kUtlesi muva.1 Sulh muhafaza edildiği müd. rın tekmesıle agır yaralanmı§. bir vaziyettedir. . . ti 
Jıı.rdan encümen haberdar mıdır? 1 medlğlnl ve l~O milyon lira gl. cehesinde Italyan futbol tc.k:nu detçe Ingiltcrenin bütün nüfuzu hastaneye kaldırılmıştır. • Mali kudreti: Altın lhtı) 11 

Ve nihnyet encümen hükumetin bl blı: parayı 42.000 memurn sıfıra k:ır~ı bir ıı.ayı ile Roman. '_ bu nüfuz ihmal edilecek bir 1 500 seyyah geldı yoktur. Mali itibarı sıfırdır. . i~ 
proje!eri üzerinde büylik deği~ik. vermekle her memurun rnsatf ya takımını mağlup etmi~tir. lşey <:eğildir - müzakere yolu ile 1 İngiliz bandıralı OranJdcra Star Eu mukayeseler s~lh cep!lesırıtfi 
liklcr yaptığına göre aca:.:ı hü - 200 lira nldı~ını ve bu paranın Gol, birinci haftaymcla yapıl • bütün me!:e!elere adilane bir tes. vapurile dün limanımı:za 500 sey- muvazeneyi temin etmiş, bat t 

etle ba şe?dl fizerlnde bcm • bizim gibi bir memleket için mamış ve beraberliği temin için viye t::ı.rzmı ara5tırmayı istihdaf yah gelmiştir. Şehrin görülecek çok ağır basmış olduğunu isb:I 
fi'dr midir? çok fazla olduğunu, bu nlsbetiıı Romanyalıların snrfctmiş olduk.

1 
edecektir. Fakat bütün müzake _ 1 yerlerini ve müzelerle camileri ge- etmektedir. Bu da Avrup:ı sul : 

Müst:ıkll grup namına söz n. 'i5 llradan fazla olmasının ka· lnrı bütün gayretler boşa git - 1rccilerin aynı suretle konuşması il zen seyyahlar bugün limanımız • hunun korunması bakımından ~a 
lan Rize mebusu Fut Sirmen bilt. tlycn doğru olmıyacağını ve ma· miştir. 1 Hizımd:r. dan ayrılacaklardır. yanı teşekkür bir haldir. 
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kocalar muhakkak 
lazım bir şeymidir? 
~en Kar.ol botamyor 

Orümcek satışı ile 
geçinen kızlar 

Haftada yüz liran kazanan bu kızlardan 
birinin haşıudan geçen bir macera 

iki zehirli hayva 
nm boğuşması 

çok korkunç 
olmuştu 

J Mer~kı! Tarih S~yf~~r1 1 
I Telli Haseki 

Yazan: Reşat B<rem 
lbrahlmln son sekiz aylık sal- Sürgüne gönderildikten soa. 

otanatı, her gttn bir 'başka ve y e- ra ŞekerpArentn bUttın mallan 
'bl zevk ve eğlence 11e geçiyor- mUsadere olunmuştu. Başında 
du. bulunduğu rUşvet tıebekesln:ln 
HUmaşah isminde dilber ve en mllhim iki Azası, sebzeci Hl

fettan bir kız 1brahfmi çil&d~m seyfn fle Defte Süleyman da TA
cıkartmıştı. Padlşa'bı, zekbr, kalaııdılar. 
cazibesi ve güzelliği Ue yüzlerce Bunlar ŞekerpArentu sayeıD
kadmın arasından çekip kendi- de birer Kanın hazineSl topla
n• bendetmiştf. mJllardı. ŞekerpArenia Valltıe

lbrahimden çocutu olmama- hanında bir odası olt!u,ğu haber 
sına rağmen, padişah "fcral sun- alındı. AçıJ.dılı zaman, bu 04&
netl senlye için" HUmaşah ile da on altı aa.ndık bulundu lı.l, 
nlkAhlanmağa, zevklerinin ara- hepsi ağızlanna kadar mUcn-
11na bir de düğUn ıeflencesl kat- her, altın ve gUmUş lle dolu iti. 

lfoıı DUnyada tnrıu ticaret var. mağa karar verdi. 'Sarayda par- Anahtarları ~ebzecl Sttleymaa-
~ Vlltt.aıı gelen haberler Fakat örümcek yakalamak au. ıa:ıc bir dtığUn yapıldı. HUmaşah da 2d1. Sandlklar saraya getirlt· 
~l~ .sinema yıldw Madlen retlyle haftada yUz Ura kazana. tellerle, pullarla, mUcevherler dl tve lbrahlmln gözleri önUnte 
ı..~- üıı. kocasından ayrılmak il. 
~ ~1:>büalere gir.Şn.i~ oldu. nı ltslttfnlz mi 7 lnglıterede genç "duvaklarla sUslendl. Osmanlı r.çüJr. tclerfnden mQcevherler, 
toı ub bıl~ırmektedir. Madlcn Ka.. ve eesur bir kız, bu işi kendisine / tarihinin .. Tem Haseki" si oldu. inciler, nadide vo kıy:m~tll Hlat 
•·~• u rıvayetleri teyit ederek meslelc ittihaz etmiştir. 'b1'ahlm, devlet ricali tarafın- ve Çin eserleri~ antikalar, altm. 
~arı söylemiştir: BlltUn -dünyayı ıbUyilk örüm- .,~ ılan kenc\lsine getırJlecek hedi- ve gUmQş çıktı. tbrahlm bunları 
Jı..:"::' :Su karan vermeğe mecbur ee'kler yakalamak tein geziyor. :releri de kendisi tayin etmIJU: görttnce: 
~~a ço'k mUteessirlm .. 'O'ç Ve yaka!adıklarmı mm mUesse- ·• ••.AJltı cevahir Ue pttrzlver bl- - Hay: klttr! diye bağınb~ 
,~beri olduğu gibi aaima selerine ntıyor. rer carlyet mah peyker! .. " tııte- Bana "akşam ekl!lek alacak aJı:. 
~kada kalmağa mecbur olu. 'Ekseriyetle örUmcek yakala·ı mtotı. çcm yok!" diye yemin eden11~ 
~ k İngilterede yapmalc isti- mak tein ya Afrikaya, yahut An evveli, dblnlitln dış ta· t Sonra an, tam boynundan, lbrahlmin etrafındaki kadm- Bak neleri çıktı;_ heP. benim m... 
~ ~a evli kalmamm müın Ko.ndkaya gidiyor. Dorotl Ves- rafına kcmmuftu. Fakat örUm-ıhayatt tdnir merkezinden yaka- lann devlet işlerine karışmala- Iımdır! 
~ --aıamalrt.adır. ton adındaki bu kızın, bir kere ceğln fçerde bulundufunu se· ladı, ve kıskac!yle öldtlreslye n, sullstlmalleri o kadar lleriye Dedi. 

'a.ı ~berler meıhıµ- yıldu:m .lfr1kada başından çok garip zince, ihtiyatla fçeri girdi. sıkmafa başladı. 'Yar~ıştı kl, bizzat İbrahim bl- Şekerpft.renln evl t8e 1.deta bir 
~~iği "Kocalar ınuh&k • bfr macera geçml,tfr. Bu Afrika arısı, bildiğimiz a- Fakat bir mUd4et sonra örUm 1,e bunlardan bir kaçını feda et- çal'Ş!ya dönmUştU. Ktlrkler, kJ7: 
~lınn mıdır,, iaiınli filmi oy. !Ur ~lğer arka4aşiyle bera- rılardan çok b11yUk, kalın par. cek sUklnet bult!u. Hıraı din- mek mecburiyetinde kaldı. metli kumqlar, takım takım at
\ ~ ibere olduğu bir Y.a.man. her &eJ'.&hat ediyorlardı. Gece- tak kanatlı idi. Sırtı kadife gibi miş gtbtydl. An yatafm Uzer!- Dejenere hUkUmdarın mUsa- tın ve gUmUş sırma iflemeli Yft-
~~ıştır. ~fadlen Karo! is..perin ber biri lkUçUk çadırlarını yanıyordu. ne yuvarlandı. hlblerlnden ŞekerpAre kadın, ganlar çıktı. Bu yorganlardan 
~ r:tn önün.e i:'es:mek iı;in bu 'kururor ve yatağ'ınm Usttıne, Her halde bu arının sokuşu K ko k d b 1 k d Valide Ktssem Sultan fle mtt'na- bir tanesi ise inci ltlemell t4lı 
ltcsi;. değiştirilmesini istemek .. sivrisineklerden muhafaza 1cin da mttthlş olacaktı. Bununla be- rece;:re ;el:ıı';.. a~a:: 1 b:~ kaıa edecek kadar şımarmış, Yalnız nakit olarak mUsadere 

'tıı . . yapılmış olan clbinllll çekerek raber örUmceğtn hcyebtıne ·nJL nunla kalmadL Arının a:dın- a4amlar1yle rüşvet alarak dev- olunan iki yUz em kese •• 
lh..:.."dızın kocası Filıp Astley bu :ayku7a dalıyorlardı. betle nrı solda sıfır kalıyord c:ta hf 11 k d let mensaplarının satışındaki idi. 
~bir ~ söylememiştir. Bir ~ece arkadaşı, erkeu yat- u. n ze r örttmce e yatağın sulfstlmallere karışmış idi. Şe- Bu vakadan iki gtın sonra 
~ di' mış, uyumak üzereyken, karşı- Bu mUthlş arı ile bu kocaman nzerine ,yuvarlandı! 'kerpl.re kadının adı herkesin ağ sebzecinin boynu vuruldu. O.. 
2ft- "lencinin üzerinde eında kocaman bir zehirli örum. örümcek biraz sonra karşı Bu eanada f911Ç kız, bir mu- ıı:mda dolaşmağa başlamıştı. sedt .Aksaray çarşısnıda teşhir 
~·000 frank bulımdu cek gördU. Gözleri elmas gibi karşıya geldiler. • etse kabflfnden 8elln1 buldu. O- Nihayet bir gUn, 1brah1mln edildi. Dede Süleyman da gece-
~ ~e yabSanarı bit- ..allenci, parlıyaıı iri ve korkunç bir malı örttmceklerln. arıyı yedikleri lanca kuvveıtrle haykırabllmiş. birdenbire verilmiş bir emri :tle leyin boğuldu ve cesedi yokedn .. 
iN..' fakiri bulmanın imkan•ıs • Uik! .. Vücudu kıl içindeydi. maltımdur. Fakat bu arı, yene- ti. Kopardığı çıflık arkadaşı 6 evinden alındı ve Sakızadasına dl. 

"t\Ueı bir mieal tqkil etmek Gene kız 1m lhafizaraı ka.rşı - bilecek bir şeye ben~emlyordu. rUmcek avcısı Doroti Vestonu sUrUidU. İbrahim aynı gUn, E- Şekerplreye gelince, Sakızda 
ı.":._. sında ter dökmeğe başlamıştı. Kola, kolay 4a kend1D1 k9J:R N'8c1Ua: da-- o,;~ z 'Hd Mt:w ~de hatumnı da Şe- kalması da tehllkelt görUlltl. 

aı.;-~o imnlııdeld ı.u dlleaıci Kuıııldayamryordu. OrUmcek; 11 haua~n beıll7cll. ll&,..,.aa1 .fladyatDrUn tızertne ka- kerpft.re ile beraber sürülmesini Sakızdan lzrlme sUı1lldtl. O ka-
"'-~u ileri sürerek dilen • başına ı:ok yakın bir yerde ası. Genç kız bir aralık yataktan patıp yataktan fırlamıştı. emretmişti. Fakat Hamide ha dar gafil yakalanm1e idi ki, ııı-
~ ._ herkea tarafından da ıı duruyordu. Eğer kımıldayıp sıyrılıp çıkmak istedi. Fakat U· . Az ıonra tekrar çadıra gir- tunun zeki ve fedakA.r bir carl
~kta idi. da cibinliği sarsacak olursa, zerindeki cilb'nlik titredi. Kız, dıklerl zaman hem örUmceğl, yesl, hanımını kurtarmağa mu
~ kimlelerdcn, bilballa belki de bu BrUmcck yUzUne dü· korkudan tekrar durdu. Tam bem de arıyı ölQ buldurlar. Fa. vaffak olmuştu. Hanımını sor
~ kapılannda muhtelif yal • şecektf. bu sırada örümcek arımn Uzerl- kat bu nadide tabiat nUmunele- dukları vakit fşln farkına var
~larıa para almasını bilen bu Korkudan haykıramıyordu ne saldırdı. Fakat tutamadı. rinln ölUstı bile :para ediyor. dı: ''Hamide hanını benim" de
~ 'Ceçenlerde otobiile bimniı, Sesi kısılmıştı. BUyllk zehirli örQmeeğln Genç örümcek avcısı Dorotl'nln di. Gelenler de bu kızı alıp Şe
~ berıceat taciz ıider vaziyette Pıt.kat heyecan bununla kal- maksadı bir hamlede arının boy 'bu iki lSIU için dahi bir hayli kerpAre ile bir kayığa bindirdi-

tünde hemen hiç parası yoktu. 
KendJslnl s11rgllne ıgötUren mU. 
haşirden borc para almıştı. &e
kerpA.renln meydana çıkan mu· 
a.ızam serveti, devlet hazlneat
nln ne kadar zalimane soyuldu
ğunu bUtUn dehşeti Ue göster. 
mekte idi. ~ gürilltüye .ebeblyet -.er- madı. trt örümcek ağ'ır ağır YU· nuna zchirint akıtmaktı. Fakat ıağ para aldığı .Oyleniyor. ler. 

~·kb~~~u~-~me~b~am~~ k~~ı.Bunamukahll~.~--------------~------------~------------
'llİ lıicıdetlenerek birisinin de e. Gene kız, bu esnada örUmcc· rJye kaacrken bir bıçak gibi o
~ '1ıtır. ite pOlis mUdah&le lln ayakları kurtularak yttzUne lan iğnesiyle az daha örUmcetı 
~ ~ dilenci karakola götilrW· dtlşmemesl 1çtn dua ediyor- vuruyordu. 
~ bzert arandığı zaman boyun du. lkincl bir saldmşta Ortlmcek. 
~ 

11 
da ki~ıt parçalarına aanlı Kalbi o kadal' hızlı çarpıyor- arıyı hafifçe yakalamafa mu. 

~~~t bulunmuı ve bu pakette du ki Adeta göğsünden fırlrya. 'V'affak oldu. Karnından vur· 
~ 11\in §imdiye kadar biriktir· caktı. Derken, nerden geldiği IJ).uştu. Ve akıttığı zehir, belki ' =~~ 300,000 frank klirt belli olmıyan bir Afrika ansı, de yarım saat sonra arıyı öldU-
L ~meydana sıkarıimıttır. vızıldayarak peyda oldu. rUrdU. 
~ rtt..-.. ....... ...-... ...-... ...-... ...-... ....-..._ ...-.. ..-.. ....... ..-.. ...-.. ...-.. ...-.... ...... ....-... ......, - .._!WWLL~\.Lfl.LA.Lil..V ... ............ 11111. _.._ ...... _ 

Küç ük hikaye 

Telakki me·seTesi ... l 
Yazan: Reşat E n is 1 

~ ltnEM Suat deıdl ki: iri memur oldutun hatde nihayet - Azizim, sen doğru bir a-
"-ıtıı - Tuhaftır, bu zamanın bir mümeyyiz muavinliğine ka- damsın. Bu seneki ,;ergi itin 
~ ll~t'J terbiyeli görünmek f. dar yUkseleblldln! bir tablo yaptım. G12l, gör ve 
~'>nrrıa. Yalan söylemeğe mu- - Zarar yok. Her şeyden ev- fikrini söyle ... 

~ııı dlrier. Herkes, karşısın- vel doğruluk ... Kaleme geç kal- Ekrem, reSBamm atölyell.na 
~~llt hoşuna ogltmek için dtt- dım, gidiyorum, dostum... gitti ve gUzcl tabloyu seyrettik-
~ lııl' Unun aksini söylemekte Ekrem Suadın idare ettiği ten sonra: 

>, ltı beıs görmUyor. Adeta kalemde gene bir memur vardı - Mevzu unuz yanlış, dedi. 
\ oıcısa.nlar için artık bir pren- ki vekAlet milstı:ışarlarından bi- böyle bir resim hakikate muta-
~ ll11 ~ rinln akrabasındandı. Bu deli- bık değildir ... 
~~"et ~er Uzcrlne romancı kanlr, dairenin işlerini yapmak- - Fakat, bu hakikat değil, 

't'bt !Jkun, arkadaşına tu tansa bir takım kafiyeler ara- bir hayal... 

1~' l!:"l'erdt: mayı tercih ederdi. Bu yüzden - Hayalden hakikate yaklaş . 
b llıııalt et, azizim. Fakat metho- mümeyyiz muavininin sık sık malı! 
~'" ltıe\'a.rzusu insanlarla bera- tekdirlerlne uğra.rdı. Bu söz üzerine ressam daya-
tt,1 cut olagelmiştir ve bir BugUn de, şiir merakı yUzUn namadı: 
~ ~>'l lllecburlyettlr. Çok doğ- den yanlış bir iş yaparak Ami- - Azizim, fikrini sorduğum 
~ llııı11eıneıc hazan tcrblyeslzli- cinden bir suru azar işitti. dan dolayı pek mUteesslflm .. 

ll cer olur Ekrem Suat kalemden çıkın- ÇUnkU sanllttan hlc anlamadı-
~ ~rı htc bl~ zaman, hiç kim ca, ahbaplarından ressam Hik- ğını görüyorum. Senin işin ke.· 
11>1lı etbetmek mecburiyeti mete rastladt. Ressem. elini ar- lemdeki kAğıtıar .. Sakın onlar
' !_dı11ı. 

410 
kadaşının omuzuna koyarak de- dnn başka bir şeyle u~raşma! 

•et, fakat senelerdenbe- dl kt: Ekrem, ressamın atölyesln-

den tıktı. Siyah ve bftytık göz. 
lerlyle kendisini teshir eden Me
lAhaUa, .sinemalardan blrtnı·n 

antresinde buluştu. Sevlşmeğe 

musaıt bir muhallebicide otur
dular. MelAhat, bir aralık, Aşı

ğına sordu: 

- Yeni şapkamı nasıl b11lu-
1orsun Ekrem? 

Ekrem Suat, yeşil kurdelalar
la ve ttıylerle sUslU kftçOk şap· 
kayı clddt bakıtlarla tetkik et 
ti. Modanın sık sık değiştiğln· 

den katiyen habeı1 olmadıtı için 
fapkayı pek fena buldu. Bil· 
hana yutan dotn blkan sol 

tarafı, sevglli!lne hafifmeşrep ~e kadife şapkan sana t!aha ~ot 
bir eda. veriyordu. lyi görlln- yakışıyordu; daha mUnaslpU; 
mek arzusuyla, hakikati feda •:11\!ıa ...•• 

etmemek endişesi arasında bir - Hakkınız Yar; gecen sene
mttddet tereddüt ettı. Nihayet nln şapkası... zevklsellmlnlzle 
sordu: 

- Fikrimi açıkça söyliyeylm 
mi? 

- Rica ederim. 

- Bilmem ama, bu şapka se-
nin yUztınn biraz bozuyor. Ga
liba fazla neşeli bir yUz gibi 
gösteriyor. 

- Desene bir kokota benzi· 
yorum! 

- Bstaffurullah .. Fakat ben-

övünebilirsiniz doğrusu ..• Zaten 
bunun farkına varmıştım. Eğer 
kadife şapkam hoşunuza gidi
yorsa, gidin onu hlzmettimln 
başmda seyredin. ÇUnkU ona 
verdim. Hizmetçi kadın da, ıl

zin gibi, onu gayet iyi buluyor. 
- Çok acı söylUyorsun, Me

llhat ..• 
- Beyefendi, her sözUnUzden 

(Devamı 11 iMde) 
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1 

Tayyare Piya 
keşidesinde ka 

dünkü 
iki çiçek, bir böcek 

ngosunun 
zanan numaralar 

No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira 

M 100 56 500 234 50 646 50 23000 30 170 30 555 30 
66 30 170 100 272 31) 764 50 86 5n 270 30 595 100 
69 31) 292 100 352 50 795 50 159 30 632 500 598 30 
82 30 316 30 374 30 

129 30 330 30 383 50 
137 30 463 30 508 500 
325 100 490 50 539 30 
337 30 529 50 549 30 
407 30 612 30 567 500 
409 30 793 30 721 30 
423 500 814 30 905 50 
499 60 949 200 944 30 
583 30 6027 30 958 50 
635 500 48 30 12022 500 
671 30 117 50 56 50 
676 50 254 30 92 50 
816 30 315 30 103 30 
819 30 414 50 202 30 
844 30 438 30 289 50 
884. 30 471 30 376 30 

1049 30 487 50 451 50 
600 50 736 30 583 30 
719 500 789 50 604 30 
103 30 826 100 703 50 
168 500 959 100 760 30 
174 500 978 30 773 100 

799 50 178 30 747 30 609 30 
828 50 237 :50 778 500 691 3') 

974 31) 268 200 917 500 865 100 
981 30 307 30 934 30 873 50 

8119 50 326 :50 29032 30 952 50 
163 50 400 30 70 30 • 35022 500 
174 50 401 500 253 30 133 ~·) 

198 30 446 50 254 50 201 f:ıO 

251 100 447 30 295 30 206 ;:)t) 

297 50 455 100 331 30 482 100 
307 50 468 50 370 500 608 500 
348 30 508 30 373 30 673 30 
372 500 535 30 390 50 684 n'l 
380 30 584 30 413 50 788 U) 

384 50 601 500 550 200 nı ı~ 

386 30 621 50 923 50 902 :.::o 
497 30 638 100 959 30 961 100 
582 30 826 30 968 ao 993 30 
619 30 849 50 30035 30 995 200 
862 30 80 7 50 119 30 996 50 
996 50 24127 5!) 126 50 36177 30 

9075 50 169 30 128 30 187 100 
109 50 243 200 535 200 360 10000 

1 

1 

272 50 981 30 774 200 199 500 289 30 546 500 409 30 
387 30 7033 30 922 tıO 259 30 309 30 574 500 458 ll)Q 

389 30 125 500 13027 50 
392 50 169 30 59 30 
419 31) 219 50 91 GO 
532 30 289 50 394 500 

260 50 333 30 804 30 515 31 
518 50 363 50 31012 30 584 2~ 
531 50 412 30 81 30 592 50 
559 100 427 50 106 30 624 u::ı 

541 50 311 30 420 30 622 30 462 30 119 30 775 11.)ı) 

551 500 404 30 566 200 648 100 474 100 136 30 787 50 
639 3:) 505 30 899 50 681 30 482 200 176 30 830 30 
689 3.) 644 100 939 30 699 30 488 500 208 50 916 1000 
690 50 690 50 14082 30 750 30 591 30 231 30 971 5n 
'i59 30 717 30 158 100 769 30 655 30 269 50 37048 50 
877 30 755 100 270 30 
948 50 773 50 772 30 
983 500 794 50 !;73 5J 

2165 50 805 50 444 !>(J 
639 50 850 50 t:r.2 51i 
694 100 860 30 672 50 
705 100 888 50 711 50 
707 30 922 30 731 30 
733 30 967 50 770 200 
792 lt}) 8088 100 778 30 
805 500 102 30 879 50 
816 200 129 50 988 100 
843 30 204 30 15060 200 
984 30 350 200 75 100 

892 50 692 30 337 50 59 50 
928 50 699 100 563 50 65 30 
939 50 799 500 593 500 116 50 
944 30 893 30 642 50 274 200 
972 30 993 30 698 30 285 31) 

0059 50 25016 30 859 30 380 30 
70 30 26 500 942 50 444 30 

140 50 48 30 993 30 485 30 
306 30 88 50 32009 200 515 50 
320 30 155 30 26 30 551 200 
378 100 173 30 52 500 556 30 
&79 80 329 30 60 50 612 30 

1 
42e M 888 f>() 131 80 607 30 
458 100 445 100 236 50 701 5!) 

2 

996 30 356 30 94 50 510 30 471 30 265 30 731 31) 
3271 30 587 30 157 30 652 500 498 500 353 30 H5 30 
331 30 738 100 515 200 658 30 627 100 396 30 855 500 . 
347 500 962 50 639 50 670 200 687 30 494 30 896 50 
555 3J 966 :;o 642 30 
569 öf) 969 30 649 30 
643 ltJ.) 9048 30 653 30 
666 30 114 50 693 30 
748 30 159 50 779 30 
813 100 335 200 825 30 
821 50 440 30 847 50 
110 30 441 50 921 50 

41Ô6 10:) 564 30 978 50 
112 10i) 570 30 16006 30 
124 50 606 5() 39 200 
148 31) 646 100 42 50 
170 30 248 30 221 50 
195 50 890 30 407 50 
213 500 / 10048 30 501 50 
229 5(} 209 50 636 500 
256 r11.1 219 30 713 30 
277 ao 428 500 799 50 
230 30 411 31) 889 50 
313 ıo 492 50 979 30 
386 50 539 50 17023 50 
4 '>- !;') 6ô8 50.) 157 30 ... o 
434- 50 673 30 161 30 
445 30 732 30 176 30 
490 30 749 50 179 30 

689 12000 757 30 633 100 981 500 
1004- 100 845 30 655 30 38029 30 

23 30 909 50 758 30 75 3') 

64 30 940 50 844 50 325 30 
150 30 956 30 846 50 227 5') 

243 5!) 26135 30 852 30 236 3ı) 

247 200 178 45000 908 30 212 20) 
253 30 212 30 949 30 329 30 
287 2(J.) 245 30 967 50 540 3:) 

288 3') 422 30 33079 30 590 30 
315 30 464 30 109 30 601 30 
318 500 794 30 273 30 654 3) 
401 30 928 30 311 30 f.72 3ı) 

538 • f j;) 948 500 467 100 698 31) 

fl20 50) 956 50 629 200 ';'78 fı() 

658 30 997 31) 677 :30 784 3rı 

688 30 27011 500 744 30 856 200 
728 30 20 50 745 30 39056 30 

i:?ıl6 50 37 50 815 50 304 30 
l22 f)C) 71 50 906 30 334 30 . 
~31 30 103 10000 907 GO 429 50 
334 30 208 50 34009 30 511 30 
382 . 30 310 30 46 50 517 500 
427 500 404 50 85 30 538 50 
4~2 ~ı) 447 1Qı) 159 fi O 617 50 

2 

593 30 753 100 323 50 501 f\(I(! 716 50 169 30 644 30 
663 30 811 50 338 50 5~1 ~o 824 30 214 100 773 50 
689 50 858 50 387 30 t.i21 1:0 930 30 223 5() 812 30 
708 30 880 30 412 50 b~ (: :~ı) 947 50f) 273 500 867 30 
721 50 926 50 519 500 >8~ 30 28009 500 305 50 882 30 
731 3') 11005 3u 559 30 [,~:. :!•J 42 30 356 50 894 30 
758 100 l:.:lS 50 630 r;o ~!l..? r,,., 110 30 478 30 923 200 

5010 50 212 5') 644 30 9..,~ .:o 160 500 498 30 997 ~~ 

.......... 11111 ................ .. 

Bılelleı ine ikramiye çıkm 
kollu Cemal kişesinden ik 

iŞ olanlar Eminönünde Tek-
ıamigeleıini alabileceklerair 

-
, -.. KİRALIK ODA LAR~ 

nazır 1 Ankara Caddesinde denize ve caddeye 
Muayenehane yapılmaga elverişl i k irahk 

Yazıhane , Atelye, 
ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 

--

'~ 
Aris gemisi gitti 

Dört gündenbcri şehrimizde bu-
lunan Yunan mektep gemisi Aris, 

d::n limanımızdan ayrılmıştır. Ge. 
mi limandan çıkarken toplar at -
mak suretile ~ehre veda etmiş, bu-
na Selimiyeden aynen mukabele 

J cdilmittir. 

(B<l§ tarafı 1 ncide) na bakınıyorlar: çok yakınıar•0 
da bir UçUncUnlln bulunduğuoll 

Onun içlnd~r. <.oğan ahengin, farkedemiyorlardı. BulutıarıO 
her ~ .. ;ı ~elrı . .h.çe tellerden dö. arasından sllzlllen nemli rUı. 
k!ll<:ıl nağmelerin, muhtelit r 

gA.r, gene kızın saçlarını uçıı ,· 
tipte, muhtelif kabi1i: ette in. tuyor; Haldunun başı, lpelt d•"' 
3anlar :izerlnde yaptığı tesirle. ııı• 

gaların içine gizlenmiş, sır ., 
re bakıyorum, hilkat, bir teney_ J&" 

tellerin arasından esen leY 
vüden başka bir .~ey değil. .. N' ı. kokulu ılık havayı tenefCUS e. 
sıl gUlUn yaprağı menekşenin. ııt• 
. . diyor· yaşamanın zevkini t 
.ı n~ benzemiyorsa, lnsa., gözU, ' alC f. 

· k 1 ıı- d .. 1 n· 1 d'ğ mak, aşkın lezzetini duyın r .nsan u noı a oy e... ır ı e. daıtl• 
· h. b. kt h' bi çin başlar yaklaşıyor; du 

rıne ıç ır ren en, ıç r cep. 
h d D

. h i birleşlyordu ..• 
e en uymuyor. ır anım, • u1ar: 

cinde derdi, acısı nr, o ağlıyor; Ertesi gUn Mersine çık • eli. 
.~aya Hanımın bUyllk Aşkı iskele başında rastgeldiın. 
Jir yangın gibi · etrafı s ·ı r· ml sıktılar: • sıt• 
:nış o ta.ıtlı bir rUya içinde saa- - Aman, diyorlardı. BU eO 

·t't tahayyUl ediyor; blr başkası naşık adam gene peşııntıd ., 
hulyaya dalmış, dtişUnllyor; bir geliyor .. Şunu lAkırdıya ıut'
genç kız, sevinç Ye neş'e duyu. nız da, biz şu motörle canılJI 
yor, mUtemadiyen gUlUyor; Ze. kurtarsak ..• 
ki Bey, kemançe ~alındığının Fakat ne mUmkUn! .. O. •: 
farkında blle değil, o, sadece bir mızdıtn bir yılan gibi so•rı ıf 
radro dinler gibi. arada ıırada rak daha evvel motöre at19~,. 
sesin geldiği yere kulak kabar. bulunuyordu. Bir gören s1'1 
tryor; fakat daha mUhlm. an. 
!atılacak bir mevzuu var, .Mer. 
slnli bir tüccarı köşeye şıkıştır. 

mış, nefes almadan söylüyor: 

dl: 1' 
- Affedersiniz, demişler. ,. 

culuk burada bitti. MUsaad
8

11 , 
derseniz, biz artık evimize 

- 1328 tarihindeydi. Balkan 
harbinin e.n cl,·ctvll günlerinde, 
hemşireye talip çıktı, bunuda 
kaçırırsak, kızın talil kUıer. ev. 
de kalır diy e gözllmUzll 1umduk 
verdik. Artık h.,n-!sl hangisine 
uğursuz geldi bilmem, dUIUnUn 
Uçllncü gUnU peder beruienlz 
vefat etti. Aradan on gUn geç_ 
medi enişte beyl cephe1ı gön. 
derdjler; bir ay sonra eehadeti 
haberi geldi.. 

diyoruz. 1, 
Zeki Bey, ertesi gUn blzlıSI 

dönmu~u. d~ 

- Çok ıırar ettiler, dlY0r
0

" 
Fakat bendeniz misafirlikte ~ 
kılırım. Nezaketsizlik old11 ~t' 
ma, davetlerini kabul ede 
dlm doğrusu!! •.• 

Dr. Cemil Sille~ 
2 haziran, (E~ 

Baltlk devletleri Arkadan bir ses: 
- Beyfendl, biraz )ılV&f ko. anciJd') 

:rnşunuz ... Yahut lutfen hl~ ko- {BQltarafı 4 
ı.ıt dl' 

nuşmayınız. Muslkt dinliyoruz... Almanya Tallin ve Riga r tılJ' 

O, güya sesini alçnltmıştr, ta. imt §ekilde kontrol etnı~! fi 
kat susmamıştı: rala.rda. olduğu gibi vae;,.t! 

- Evet ne diyordum! .• Oka . Aland adalannda da Ualet ~ıt 
etm~ dn.n• ... eoektir.. ~ dar uğraştık bin yere bat TUr . ""5" Y9""" ~.M 

duk .. Fak;t eski eytanı Ye 1'r~ i'inliııdiya körfezinde 7,_ 
mil maaşları ml16mu&ıtıert... bir kaç parça Rus don ~ 
Bağlıya bağlıya koca Blnbatı altmll kadar Rus denizaltı ~ 
karısına yUz yetmiş Uç kuru' ai bir harp halinde AlınaJl ~ 
maaş bağladılar.. Bir otlan lerinln Baltık denizinde dil8"~ 
yetim kalmıştı, şimdi Udılıde hareketine mani olacak, ,,S f 
bendehanede yer içerler... raftan da İngiliz don&DJll-::..,Jı 

mal denizindeki yolları l<,
- Susunuz dedik, kemance tir. 

çalınıyor.... ~ 
. Bu aebeplerle Almanya IJ' 

Merslnlı tüccarda sıkılmış ola. di körf . . ka arak it°' f 
cakki, şehadet parmağını ağzı. ya ezmıh patm:,. e lu;ı' 

. nanmasmı apse ~ v "'" na götürerek onu sUkiita davet halinde Leningrat Uz,eriııt-.; 
cdiyo~du. Nihayet dayanamadı; b" bil k ....... elil' 

ır cum yapma ~ - ... w' 
kalktı. HikAyenln sonu, Zeki tık denizine yani Baltık fDeP' • 

Beyin ağzının i~inde kalmıştı. ketlerile Aland ve Dagoe ~. 
Yanındakine dönerek: rma hi.kinı olmak istenıeJıtC"'" 

- Sonu lAtlfd':r, buraaını ıiz ~tf~ 
dinleyiniz ... • Rusya Finlandiya kı° elı !.-

- Bendeniz ibtldasını dinle. serbestçe hareket edebi IJl ~. 
medlmki sonunu letUetlnl Estonya ve Letonyayaı '/J>, 
kavrayabilcylm... göz önünde bulundurnıa ~fJ 

- O halde durun, size baş 
Litvanya daha ziyade pol 
alakadar etmektedir.. ~ 

tarafını hula.selen anlatıvere. el 
ylm... Baltık devletleri ){eıtl 11 ' 

- Zahmet buyurmayınız, re. Danzigden sonra Almanl'f~ 
fikam cA.rlyenizi deniz tutuyor .. zanmak istedikleri şiınal y..J'4 

- Beş dakika efendim, ne o. nm müntehasıdır, fakat dt'/' 
Ilır!... ve sulh cephesinin diğer aJ1 ~ 

* * • leri bu istilaya hiç bir zs,IJl ~ 
saade etmiyecekler, AlIJlaJl-etı' 

Son gece ... muharebe imkanlarını kU~ '-
. Bulutların arasında, sedef direcek olan İskandinav ıııu;

gıbl parlıyan bir ay parçası var. kellerine yakınlaşmasına ııı 
rlr. Işıklarını doğrudan doğruya de etmiyeceklerdir. 
güneşten alıyor; koyu JA.clvert 1' 414 

atlasın Ustllne, tabiatın renkle. 1~~ b~ ~-ebeplerle Baı!!:llştıı'' 
·lnl gllzelltklerlni işliyor: geç. letlerı gunun mevzuu 0 M· )• 1 

niş gllnler, yaşamış saadetler, ı 

orada, hep, blr rOyA ,hep bir ---------
hulya. oluyordu.... Rr,ıkı.11 Sulh icra Jltf1111;~~ 

Genç nışanlılar, yanyana kll. claıı: ı 
peşteyc dayanmışlar; bulutların nir nl arn~ın temini ldifa~'ııı' 
arasından sllziilen ziya dalga. Brşi'.l • ~ .\kıırcllcrde 5!'ı/59 " 1~c 

1 cı ıı ı 
1 
1 

ş 

t 

:ı 

ş 

o 
d 

arını seyrediyorlar; Urpermlş. arıır4 ıınıı n ın 3 nııınar:ı ı 11 1' 
h / ' 2 •ı · ol iki dolaP ~ 

er, blrbirlrrlne sokulmuşlar gl 1 
8 1 

• 
10 

'"' ınan 'b el 0dıı '•t 
ıanc, on pa ,·ç:ı d:ın ı ar 6.9" 

1, o kadar ya.kın, o kadar baş. kolluk Ye ~ııir ev eşyası 24· . ,,o 
başa durııyorlardı . İki güzel ba. rihinc miisadif cumartesi gil ııı' 

k rtır 
rn boşlukta irtisam eden çiz. 10 dan 11 e kadar açı 11

• ' 

~nerine baktım· renkten ışık retiylc pıır:l\'a çeHitecektıtr.rde 1~ 
n • • • ' 1 ğ tak< ı 
nn zarif bir çE'rçeYe içine akse. Yl'lnıış bcı.ı tıulmar_kı tı r"""', 

. . el :ırlırması Beşı . :ı~ oıtl-
dcn iki canlı hayalın sessız mu. ti.7•939 tarihine miisadlf ~itr''~ 
şakalarına şahit oldum. ırün li :ıynı s:ı:ıll<.' icra r ,,,!11' 
Avdmlıktan kaçıp kuytu kö. \'crır i ll'ri nıli51cri~inl' nit 

01 11 ıte · ı · 1 • ün \'(' s:ı eler•' sokulan ~ölgeler beni rr in ııı c rın mnı ır . rıı1' 
' hallinclc lı:ızır Jıulıın rlnrıı·3 11 ıı' 

nlarrn tecessUstınden gizliyor. muruna nıürncaallnrı Uıin 01
11
(' 

u. Arada sırada iki tarafları . 
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~- Heyecanlı Zabıta Romam --~,-

s. o. s 
lngihzcedcn Çeviren: H. MUNlR 
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~~:şk:ornıser Mak Kartı masa- ciğerlerinde su olmadığı görtll-
llleönune Uniformah bir po- dü. Bundan da kendisinin deni· 

tlt rnurunun koyduğu kart- ze dlişmeden evvel öldUrUldtığı: t: baktı. Uzerlnt okudu. Bu anlaşılmaktadır. 
tlt tı:ıertkah gazetecinin kart· 
t:l idi. Sonra memura döne-

(De\·amı nır) 

~ llu knrıt al. geri götur. de-ıÇorum Halkevi· 
!tı e kendisine buranın enınl- • f ı · f' 
kllı:nuınıye olduğunu s5yle! nın aa ıye 1 

~hı:dar meşhur bir gazeteci 
·"" l ( Baştarafı 7 incide) ,~, o sun, burası matbuata 

"d ~la veremez. Aradığı ha- · cenup mmtakasmdaki köylerden 
li lı:endısı bulsun. sekiz köye doktor arkadaşları • 

~ellıur b U 
1 

mıda baytar, kabile ve öğret • 
, h unun zer ne: 1 • · . '..+' ~k'l · 

011 A 'k . men erımızın ı..,aru ı c gezı yap. 
>o nıerı alı ha~adls iste- t k B k da 1 d h b' · · r, er d ı . u ar a ş ar an er ırısı 

' 
en im, dedi. Sizinle k d' 'ht' dah"li d k"" ı··ı al\ gö U , en ı ı ısası ı n e oy u e. 

1 e r şmek isti> or. Sebe- rimizin ihtiyaçlarını temine in 
:ıı~Orduk. Anlatmıyor, yalnız san ve hayvan hastahkl;rm~ 
~ltt:örUşmek. istediğini söy- muayene ve tedvisine !:alı!;mı~ -

izmir Fuarı 
edi11or -Halayda iştirak . 

.C:u. sene açıla.:ak fııardan lnönii 1w.ptst ve sergi sarayı 
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arici Askeri Kıtaatı Satmalma ı 
Komisyonu ılanlar1 --------Yerli mamulatından ve beher adedine tahmin edilen fiat 

240 lira olan 100 adet temiilik arabası kapalı zarfla satın ah 
nacaktır. Eksiltme 22~939 per~embe günü saat 15 te An 
karada M. M. V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. tık teminat 18 
lira olup şartnamesi Ankarada Ko. da görülebilir. İsteklileri 
kanuni teminat ve vesaikle birlikte işbu eksiltmeye konulan iş 
lerle meşgul tüccardan olduklarına dair vesaikle birlikte tJkl; 
mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar An 
karada M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (3862) 

Cinsi Mikdarı M. Bedeli ilk teminatı ihale tarihi Eksiltme 

Arpa şehriye 
Çorbalık pirinç 
Kuru fasulye 

Pil~vlık pirinç 
Sabun 

Nohut 
Bulgur 

Kuru soğan 
Makarna 

Kilo Lira Ku. Lira Ku. Şekli 

15700 3877 90 290 34 29/ 6/ 939 S.9 Açık Ek 
14000 3485 00 259 35 " .. 10 " 
54100 9197 00 689 78 ,, ,, 11 Kapalı 

20950 6075 50 
15600 6068 40 

455 66 
728 20 

23500 3337 00 250 27 
61750 9880 00 741 00 

43300 3767 10 282 53 
37700 9236 50 692 74 

Zarf 
,, ,, 15 Açık Ek. 

16 Kapalı 
Zarf 

30/6/939 9 Açık Ek. 
,, " ll Kapalı 

Zarf 

.. " 

,, ,, 15 Açık Ek 
.. .. 

, ~ lsrar adıyor. tar, birlikte getirdiğimiz ilfıç!arı 
~~knladım. Öyleyse bana ve. tevzi eylemislcr, köy mekteple • 
~ bir havadis vardır. O rindeld çocuklara mektep lcvazı. 

İzmir, (Hususi) - Hnvalarm 
blrk:ıç ı;Un bozuk geçmesi Uze
r!ne bir müddet için, geri kalan 
I<..,uar hazırlıkları yeniden baş

lamıştır. lnşant sUratlc devam 

16 Kapalı 
Zarf 

etmektedir. Gönderdiğim resim- 6 

terde de ı••irU:dUğU gibi; büylik Toz şeker 27610 7454 70 372 74 ,, ,, 17 ,, ,, 
Sade yağı 65000 72800 00 5460 00 1/7 /939 ,, 10 ,, ,, 

bil telsin. 1 mı vernıi~lerdlr. Bundan başka 
l':dan sonra knpıyı açtı ve köyde tedavisi kabil olmıyan has 
~ bir gen!: adam girdl. Gi- I tnları not ederek memlel<et has_ 

sergi snrn~·ı \'e fuarın bu yıl a· 
l Kırmızı mercimek 54100 9467 50 700 06 ., 11 ,, ,, 

çılcca;:ı r.ünU kaı ıs.nda hum-

1

1lden Amcrilrnlı olclu~u 1 tanesinde tedavilerine de!alet et. Tela" kk"ı meselesi 
~l anlaşılıyordu. Yalnız ba- mi§lerdir. Halkevindc mevcu' ı i 
~lt~I Şapkanın kenarları A- 1 (i~. b!t, karasinek, \'erem. fren., (Ba§ tarafı 9 uncuda) 
a. 'lıların giydiklerlndı>n gi) hastalıklarını gösterir afi§~er anlıyorum ki tnbintiniz çok fe· 
t tenışu. Iskarpinlerl heyaz üzerinde köylü vatanda~lara on. 11a ... Kalıil değil anlnşanııyaca-
a.b\' • d'l'J . h t ta ., . . \' e rengi deriden mamul- mrm ı ı e ıza a verı mıştır. :;ız. Ml\lemadiyen böyle mana-
a1t1şıkh, uzun boylu bir 1 Evimizin, fakir halkın ihtiyaç. sız şeyler sllyl Uyorsunuz. Eğer 

~ · ! !arına cevap verecek derecece c"ı.,nseydik halim ne olurdu? .. 
't tsınd ki ti i 1 1. 1 • munt:ızam bir muayenehanesi Bana kalırsa siz cvlcnmevlnlz. • a zer ne c ,o a} - . • 

ma !ı bir ı:alışnıa ;·nrdrr. Komi
te, 1 nföl tl kapısıııın Ust kısmın. 
ela bir ele gazino yaptırmakta· 

dır. Bura.dan hem KnQifekalesl 
ile lzmirln arka kısmı, hem de 
deniz ve Karşıyaka gürlllcbile
cektlr. 

Fuarda (dUnltU, bugUnkU ve 
yarırJki İzmir) pavyonu, müze
ler meydanında tesis edilecek 
Ur. Ellerinde lzmirin tarihi ne ~ lr ha 1 d bili . d 1 vardır. Kıymetlı doktorlarımız Allaha ısmarladık. Arkamdan 

~ltk sı e e lor u. b~ı muaye:ı~hayeye her gi.ln nö. gelmekten sizi menecliyorum! ait resim, kroki, meskO.kdt, eJ. 
l oıaru, bu genç :ıclnmn r;-ıı· b::ıt!e uğrayarak, mUr:ı.caat eden Genç l{adm, mUmeyyiz mua- blse vesair eserler bulunanlar, 
t tı:ıakıa beraber tevecl.!llh hastaların muayene ve tedavile- vinlnin sözlerini dinlemeden, öf- bunları fuar komitesine teslime 

~ ın()kten kendini alamadı. rine ehemmiyet vermektedir. Bu keylc yUrUdü, gitti. başlamışlardır. 
t;\'lııt Uzerlndeld ismi lek· :ı.y içinde 318 fakir muayene ve Cidden bu knamlar garip Bornovadn oturan blr ecnebi 
ı11en geçirerek: 1 tedavi edilmiş, bunların reçetele. mahlüklardr vcsscll\m ... On le • ele, meşhur (İzmir Amazonu) 
?ıırurunuz Mister Salter. rl halkevi veznesinden tediye o. rinde doğru bir şey söylenmesi- heyk.ellni, bu p:ı.Yyonda teşhir 
·~cvyorlt. neyli Port" ga- iunmuştur. Talebe pansiyonun • ne ir tUrlU tahammUl edemez- edilmek llıere fuar komitesine 

!\ ll Londra muhııblrlslnlz da. da iki fakır talebenin masraf. 1crdl Bu şerait altında beıt r 
l'ııt? ı larmr ödfifôruZ: " ıuıımak şüphesiz daha isabetti .. 
...... c dl Evimizin kitapsaray kısmında tnsan, hakikati karısına da söy-

' b0ı:.r edYap ver : L d 1G9S kitap vardır. Kitaplar der. 
" 6 u an doğruya on rn . . . leyemiyecek olduktan sonra ... 

hırı d di d lıa.l te:ht ettırılerek memleket Ekrem Suat, dU~.Une dUşUne. 
ı ~ e~ıum eren m. e - 1 -~· • , , k "'il" ~c~~ ı;,,ının f::ı.cn~n. o umaları 1 'll'a muhabirinin bUro - . . . . . . eski arkadaşı Iloşidln e\·ine git· 
a Cal . temın edılmıştir. Evın ılen gaye. 1 0 b dl h ft b' 

qbirı .ı1şıyorum. Muhabirın 

1 

Ierindcn biri de gençliğin bilgi· t . n eş sene r, n anın ır 
~ nı i . t k . . d'l . iki gUnU bu en aziz ahbabının e· 

tıal.. • s nı ar ırma ıçın neı;re ı mış ve 
,~ l\rtHl. Ben doğru sö;ll • edilmekte olan eserleri getirt _ vln·lc yemek yemeyi Met edin-
tı~ al'lıları seyerlm. Bana ve mektir. iki aydanberi her hafta mlştl. Du suretle biraz aile ha-

tn ı lb t yatı geçirmiş olurdu. 
~"l a flmat neden are · , çarşamba günleri sert halinde 
"at b Tesadüfen bu akşam yemek-

~nı aakhm. Yalnız şunu konferanslar vermeğe başlanmış. 
la. Yeyıın ki, biz malClmat a- tır. Bu konferanslara bUtün hal. !er pek gUzel değildi. Reşidiıı 

~'ttJ.a., vermeyiz. Onun içini km gelmesi, bilhassa münevver karrnı yeni bir hizmetçi bulmuş· 

"de h · b mek pişirmeyi bilmiyordu. Ke· 

hır , ır. 
~uar komftesJ, kardeş Hata· 

yın lzmlr fuarma lşllrô.ke ka. 
rnr ,·ermesi tızerine, Hatay için 
güzel bir pavyon hazır1atma~n 
baı,.!amıştır. Hataydan gelen 
bir t.c :r,vrc.fta, kom lteye şu su
retle teşekktir edilmektedir: 

"Sayın komttenizJn, kartlc~ 
Jlntay Jc,;in göstıeı·ıuiş ol<luğu 
yüksek nlükıı ,.c kncllr-;;innslığn 
can :~an t(•şekkür <'der; funrımı. 

za, Jlntnym ŞC<'ı·fiylc miitcnnsİJl 
bir ~ckildc hazırlanclrğımızı bH
<llri r, sc,·gi \'C snygılnrımızı su
nnı·ı:r.." 

ı.al\ herhangi bir hile ge., olmıyan ve bugüne kadar halk. tu. Fakat bu kadın pek iyi ye· 

~ r al çıkar. evıne ya ancı kalan bayanların 
4lı:t>orum efendim. B<>nlm devamı i~Jn tedbirler almışızdır. bap çok pişmiş, etin lezzeti lmy- 1'1/rl:.'11e Tiflik Ccmı11r.ti Alrrke:ı ~ı:,,. D , "'" bolmuştu. Kuşkonmaz ezilmiş. l .. / "Ilı rnaıcımat bu paketin ıı scne.d ı.. ... tı;.:cn.izi:ı, yıl sonu 111:111wr11ıc eıı: 
~lr. 1 olr:ıa:ı dolnyısile, müsaadesiiliği t i. Salça f\deta su gibi bir çc~·cli. HPZ!'.:.\:\IEf :\!( ZAl\ERAT 
ht , .. _,. ~ ' b' • Ta.tJınm şelrnrl azdı. 1 - ;:\lıırnl.l.at hir rt'İS ve iki ktitip 

ilden bir kUçUk paket çı- ; . .ı~ .. n~enrli~·ı:na.m~yan ılardo iye. Reşidin karısı: inı;Jı:ıl.>ı. 
it a~lı. lçerlslnden bira şl· r~r.c tım ı.c pmpon ma:a ar. - El:rcm bey, bu nkı;::m bir ~ - fıl:ır(' lı<'~l':inin r:ıporıınun 

1tııcıa k .,.1 k Kartı YJ.~tır:lmır;tır. Genç valimizin ve ! J.;ır:ı:ıt ,c tasdii;!. 
t rı çı tı. •• a t~'·d' , t, " • h . ıey yemiyorsunuz, de:ii, gnlib::' "e h b k kl --· ır.: .r p::ı.r~ımız .eyctı!e umu. 3 - l\Hir:ıldp raporunun ve mer· 
t eyccanln u ırı a- • .. . . . ·pmckleri beğenmedini:= ... 
ı ....., mı mc=ı • .:ırnı::.:ı va.rJıml"rile pe',• bıı:i he :ıp cc·'''(•llerı·nı'ıı ıetkı'k ,.l. 

1.. • ı· nknt Wdalini de kay- ..... , ; ... · • ı ı i? u "lııto l l- ....... mc.:a l:c.:ı no :::a.."ll:ırımızın ta. - Doğrusunu söy eye~· m m l:ı•ıt.l:i. 
filli mlyordu. t m:ımc:1 tc!5.fi edi!ece_::ini umuyo. Kelınp ynnılc lrnlrnyordu. 4 - rn:::. - l:>W senesi bütçesinin 

~ ldt~ ismini unuttum. de- ruz.,, - Ben hissetmedim. Fakat tctl:Ik "e t:ıstli!d. 
G l dan da az ... •ediniz 5 - Teke tevzi talim:ıtnııme•inin ~ı · enç ve münevver muhatabı . ·c~ş conmaz ,, · ... 

.. t k r. :ıılili ın[ız:ıkcrc ve kııbıılü. """er! mın verdig~i izahata ter:ekl:'u'r e. - Salçasına ·onan ya6 taze 
'\.....,, ~ • G - A7.:ı t:ırafındıın dermeyan olu-
() erıkaır olduğunu blliyo- dere!< yanından ayrılırken o, ka... J,~ğlldl de... ıınr:ık tekliflerin mfiz:ıkeresi. 

b
4u11 lctn bana karşı her- pıya kadar beni te~yi etmek ne. Bu sö'Z Reşidi çileden çıkar- 7 - t:muml reis intihabı. 

' lr ı ' t' · .. d' t "'fk le· 8 •ı - k ' · ~~ lt l aıneriken gazetec_l za.~e uu goster ı ve elimi sıkar. tlr. ~\de a v ey · - " ura ·ıp ınlihabı. 
~d lltuyorııan, sonra neda. ken de: - Baksan a, dedi, eğer yemek 9 - Kongre zaptını imza için reis 
ııı.l!raırı. Onu peşinen aöyll- - Halkevimizin, memleket ıer fena ise yapacak bir şey var: l:ır:ıfıııd:ın iki zatın seçilmesi. 

~ Türkhc Tiftik Cemiyetinin umumi 
)ol' 'ılU kırıklara bakarak ı' gençliğinin bedeni inki!Flfına e. Buraya gelmemek. Senin kadar heyeti senelik korıı:ırcsini nktederck 
~ ~Ilı ki, birkaç şişe parça- hemmiyet verdiği nisbette kafa mUnnsebetsiz bir adam görme· yuk:ırd:ıki mc\·:ı ddı müzakere etmek 
ı:l!clrnıışsln n bu şişede sporuna ve fikir hareketlerine de dlm. Sana aile efrndımtzdan bl· üzere 17 lf:ızir:ın 939 cumıırtcsi ı:ıü-

~ 
4 
hıra, varmış. Fakat mak· büyük b!r yer ayırdığını iiave e. rl imişsin gibi muamele ctti2;1 1 nü .sn~t .~n lıeş1le Ankarıının ~cnd de. 

C ~? }\fc;ln getirdin~ der::~ni~ b!r haldlmti lt::ı.y.:lctmiş rr.iz için mi böyle söyltiyorsun? reııım c :ı ıııcr.<ez uıııuml hııınsında 
etırdı o~ac:ı·?znzuı. '"J"ll'" ~·o'·tu~ • ET·ı"'ffi Suat Raı>lrnsını ah • '.o ı ıı c w nı':ııı ıııenıaıp !ıznnııı icti· 

m ÇUnkU bu kırık ~ • ·~ J ... • • ... "' ' ~ " 1 .~1::.ı ! ... rı4! ... ri. 
~llu · • o~:ı; rak c,,ıktı. Pek mahzt1'1da. De· · 

la.Ilı l> sahlllnde buldum. w •• T. 7'. C. G. 8. ı•e 

1 
.. anlarda cereyan eden Ilu.l1si Gi;npy roek en snmlmt arkafüıc-ı bilr 

t "I' doı flk kendisin! ko\'uyordu. O hrldc 
Qecetı ayısiyle sizi al a. Dcı'ikta, Sallı icra Mcnııırllığun. doGruluktan istikrah etmelly · 

nt ümit ediyordum darı: !138/511 

\~ lt. 1 Bir alacaAın lemini için Deşikta~- dl. .. 
~~ti •rtt bir müddet ıeaalz 1 ta Hıısfırın cııddesinde 12 numaralı 
ili· ~u adamda vlr zekA.lboyahanede tahtı h:ıcıe alınan islim Ertesi gün, mensup olduğt• 
~ llııtu 

1 1 
d kazanı, kurutına makinesi ,.e sair bo vdt~let müsteşarından bir me~: 

~ ltı an aşı ıyor u. . yahane eşyası 24-6-939 tarihine mü. tııp aldı. Bu metkupta, te::~'.l· 

• • • 

l' o:oat lı/ rbusu 

il:Ln 
20 sam altrnda lsloııbtıl Emniyet 

5 ncr şubeden almıı olduğum otomo • 
bil clıliyetnamenıi kazar.n ;:oyi eyle. 
dim. l" enisfni olacağımdan eskisinin 
!ıiilmıü olmailıyını b 'ldiririm. 

Jşhan (K. 1. 130 
1 ~ıı, l'tklarla alA.kadar ola· sadif cumartesi günü saat 12 den sa. '3dlldiği blldlrillyordu. Knflye 

~l'ıllı tlerden hükmediyor· at 13 e kadar acık artırma suretiyh me raklısı küçük :neınur i.•!I :ı.:ı - Z A r I 

Tümen Birlikleri için yukarıda cins ve miktarlarile muhaııı. 
men bedel ve teminat ve ihale tarih ve saatleri yazılı enaklar 
Edirnede Tümen Satmalma Komisyonunca eksiltmesi yapıla
caktır. Şartnameleri mezkii.r Satmalma Ko. da görUlebilir. A. 
çık eksiltmeleri için belli gün ve saatlerde komisyonda hazır bu. 
lunmak ve kapalı zarflar için belli saatlerden bir saat eV\iel tele. 
lif mektuplarını ve teminatlarını komisyona vermeleri. (16) (4212) 

*** 
660,000 kilo yulaf satın alınacaktır. Tahmin bedeli 33,825 

liradır. Yulaf evsafı ile teslim mahalli ve şartları şartnamesin. 
de yazılıdır. Şartnamesi Sökede süvari alaymdanki satın alına 
Ko. dan parasız alınır. Eksiltmesi 3-7-939 pazartesi günü 
Söke postahanesi saatlle 10 da alay kışlasındaki komisyonda ya.. 
pılncaktır. Eksiltme kapalı zarfla olacaktır. nk temintı 2536 li
ra 88 kuruştur. Teklif mektupları 3-7-939 pazartesi günü sa. 
at dokuza kadar Sökede Ko. na. makbuz mukabilinde verilmiş o. 
lacaktır. (14) (4210) 

* * * 
Hepsine tahmin ~dilen fie.tı 30,000 lira olan 17 kalem ale. 

mlnyUm fliig, kutusu kapalı zarfla 31-7-939 pazartesi glinü sa. 
at 11 de Ankarada M. M. V. satınalma Ko. da satın alınacak • 
tır. llk teminıtı 2250 lira olup şartnamesi 150 kuru§a Ankara. 
da Ko. dan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte bu 
gibi İ§lerlc meşgul tüccardan olduklarına dair vesaikle birlikte 
teklif mektuplarını eksiltme saatinden behemehal bir saat ev. 
veline kadar Ankarada M. M. V. satınalma komisyonuna ver. 
meleri. (4156) (7) 

*** 
8-6-939 günü ihalesi mukarrer Babaeski Sv. alayrnm 540 

ve topçu taburunun 405 ton kuru otuna talip çıkmamasından' 
2~939 perşembe günü saat 11 de Lüleburgazda Tfun satm. 
alma komisyonunda pazarlıkla ihale edileceği (10) (4206) 

* * * 
Kaynarca Sv. alayının 32 ton sığır etine 5-6-939 tarihin.. 

de kapalı zarfla yapıf an eksiltmesinde teklif edilen 25 kuruş 72 
santim fiat pahalı görüldüğünden bu miktar et 19--6-939 pa. 
z:ırtesi günü saat 15 de Lüleburgazda Tüm satınlma Komisyo
nunda pazarlıkla eatın alınacaktır. İsteklilerin Ko. na gelmele. 
ri. (11 l ( 4207) 

**• 
Gebze gar:nizonur.da emanet suretile inşa edilmekte olan na.. 

tamam kamyon hangarının ke~ifnamesine göre 456 metre mu. 
rabbaı çatışı beher metre murabbaı 993 kuruştan 4528 lira 8 
kuruş olup açık eksiltme ile inı;:a ettirilecektir. Açık eksiltmesi 3 
temmuz 939 pazartesi gUnU saat 15 de lzmitte Tümen satmalma 
Ko. da yapılacaktır. tik teminatı 340 liradır. Fenni ifari şa.rtna. 
mesi plan ve keşifnamesi her gün lzmitte Tümen satınalma Ko. 
da görülebilir. İsteklilerin belli gUn ve saatinde ilk teminatlari. 
le birlikte, Tümen satınalma Ko. na gelmeleri (12) (4208) 

*** 
Siirtteki birliklerin ihtiyacı için münakasaya konulan sığır 

etine verilen fiat pahalı görilldü 95000 kilo sığır eti 5 temmuz 
939 çarşamba gUnü saat 11 de pazarlık suretile alınacaktır. Mu. 
hammen bedeli 20900 lira ilk teminatı 1567 lira 50 kuruştur. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin ir; snatlerinde her gUn eksiltme_ 
ye gireceklerin belli gUn ''e s"atte Siirtte Tüm satınalma komis. 
yon"na m'lracMtlnn. (13) (4:"9) 

Besni Belediyesinden· 
29 Mayıs 939 tarihinde ihalesi mukarrer Besni içme suyuna 

talip çıkmadığından 19 Haziran pazartesi gUnU ihale edilmek 
üzere 20 gün mUddetle temdit edilmi§tir. (4150) 

1939 RESi ~ Li 1-IAFT A 
~I • j paraya çevrilcce:;tir. Yüzde yetmi~ lstanbııl lılıall'ıt GOmrü!lünden 
~/ltac .gun evvel cenup ea- beşi bulmadı~ı takdirde ikinci artır. mını almıştı. 5Gl8 numaralı ve 6 • 7 • 37 tarihli Her nüsha yeni bir gilz?lli'< ve olganlukla çıkan bu 
ı~ btr ld masa da Beşıktaşta Bayat pazarındıı Can çıkar, huy çıkmaz: Ek- bey:ınn:ımcsiylc muamelesini yaptı. h ft l k T" k ' · 2 ı · · t ·dir 
-q, arnın OlüaU bulun- 11.7.939 cumartesi günü aynı saat- :em Suat hAlA. dUşUndllğUnU ol- ~ım 25 lıalyn k:ın:nkclcrin 320894 8 a 1 mecmua ur ıyenın yegcane ra.<ıptıız gaze esı • 

-- t) te icra ~dilecek tir. Yergileri rnüşte. du~u gibi söylemekte devam e· nuınar:ılı ve 10 - 8 - 937 tarihli 2135 M .. e · ı de sra rl "steyı· n ı·z ' 
-~ l•11ıa blr ..,.~ ~ine ait olmak fizere aynı slin ve dl herkes ondan kaçıyor· lira 73 !:uruşluk depo makbuıunu uv zzı er n 1 a 1 • 
~ "' .. • ile l"ah11llinde hazır bulundura- yor ve ,, 

1 
' zayİ ettim. Yenisini alnca~ımdan es- .- .-.-.- .- .- .-__ .- .- -. .- .- .- .-_ _ ''wt, ~ me.nıorununı müracaa~lan Db ~]:.kes ona "budala d yor. kis!~in hükmfi . yoktur . ..-- ~0.IJ . ~ _ ~ --W.ıı:ı~ 

ar.: t.{2_Y .r- REŞAT ~ Con-KYısapu..an.. '~ f 
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BAHAR ATI 
Karabiber 
Beyaz biber 
Kırmızıbiber 

Tarçın 

Yenibahar 
Kimyon 
Karanfil 
Zencefil 
Sahlep 

Yemeklerinize lezzet; 
Nefaset verir ve 

sıhhntinlzl korur. 

Her yerde 15 gram
lık paketleri 

~' ~ •. 

Beheri 256 kalemdeıı' ibaret iki takım fizik malzemesi mü
teahhit nam ve hesabına 20 Haziran 939 salı günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. amirliği satın alma Ko. da açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli 3400 lira ilk teminatı 255 liradır. Şart. 

· namesi Ko. da görülebilir. lsteklilerin kanuni vesikalarile bera_ 
ber belli saatte Ko. na gelmeleri. (2) (3923) 

* * * 
H050 kflo tereyağı 15-6-939 perşembe gUnU saat 15 de 

Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda kapalı 
zartla alınacaktır. Tahmin bedeli 16455 lirn, ilk teminatı 1159 
liradır. Şartnamesi komisyonda görUlebilir. lstcklilerin kanuııt 
vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. (695) (3705) 

* * * 
1500 ton kadar buğday kırdırılacaktrr. Kapalı zarfla eksilt. 

mesi 26/6/939 pazartesi günü saat 15 de Tophanede lst. Lv. Am. 
•ısa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 9958 lira 66 ku_ 

ruş ilk temin.atı 746 lira 90 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülebi. 
·. ·• • lir. Her mevki için ayrı ayrı fiat vermek şarttır. isteklilerin ka. 

• ~~ 1 
nuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 

·~ 1
saat evveline kadar Ko. na vermeleri. (9) (4066) 

Kuruştur '.?B i BE R. 1 3196 metre ya.sbk yüzü.: :.:resimlik bez müteahhit nam,., 

••••-•••••••••••••'••••••illi hesabına. alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14,......6-939 çarsamba . 
1 

günü saat 14,30 da Tophanede Levazım amirliği satmalma. Ko-•••••••••••••••••••••••••ll misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 910 lira. 86 kuruş ilk te. 
minatı 68 lira 33 kuruştur. Nümunesi Ko. da görülebilir. İstek. 

bir hadise .. 

l 

Sütçüler aleminde lilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

Süt Makineleri 
1939 modelleri gel

miştir 
Dünyanın en sağlam ve en 

ucuz 

(11) (4132) 

*** 
Adet 
100 Balar yağ tavası. 
100 ,, kevgir 
100 • ., süzgeç büyük 

100 ,, saplı tas M .1 
E L E 100 " saplı kepçe 

Süt Makineleridir Yukarıda miktarları yazılı beş kalem bakrr malzeme 16-6 
Paslanmaz lekelenmez ·\'e -939 cuma günü saat 15,30 da Tophanede Lv. amirliği satın al. 
bozulmaz. Yedek aksamı da 1 ma Ko. da pazarlıkla alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 1160 

ima mevcuttur. MIELE lira kati teminatı 174 liradır. Şartname ve nümunelcri Ko. da 
makinelerimizo mahsus görülebilir. !ste~ilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
hususi yağımız gelmiştir. Ko. na gelmelen. (12) ( 4213) 

ıa ı ıger yag ar an a \ 
ucuzdur. 1 - Bir mavuna ile bir layteri cer etmek Uz.ere bir romor. 

F . t d'- -ı d dah ı · *** 
Anadoluda acenta aranmaktadır kör kiralanacaktrr. 15 Haizran 939 pe~mbe günü saat 14,30 da 

Türkiye umum deposu Jak Dekalo ve ş~ .. lst. Tahtakale No. 51 
1 
Tophanede Lv. !mirliği satın alma komisyonunda pazarlığı ya_ 

Taşra sa1ış yerleri. pılacaktır. 
Ankara acentamız: Yusuf Esendernir \'e oğullan 2 - Faz.la tafsilat almak isteyenler ve hususi şeraiti gör. 
Adana " Omer Ba~ğmez mek arzu eden isteklilerin ~mirlik satm alma komisyonuna gel. 
Konya " Mehmet, Şilkrü, Necati Ka tkçı meierl. (13) (ttt.l) 
Ceyhan .. Sait Akman -==--=-=-~------------------=--==~ 

Devlet Demiryoiları ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanları 

Gaziantep " Mutafoğlu M. Şakir Ozşeker 
Erzurum .. Neşet Solakoğlu 
Polatlı " Süleyman Uzgeneci 

Eskişehir " Trabzon .. 
Trabzon " 

Bolu " Riz.e " Bolu " Bafra " Kastamonu ,, 

Alanyalı Abdurrahman Şeref 

Polathancli kardeşler 
Kurumahmut oğlıı Hafız Salih 
Mehmet Yönder 
Musa Güveli ve Şeriki 
Mustafa Gözüküçük 
Saim Ç',elebi 
Mustafa LUtfi Nuhoğl u 

15--6-939 tarihinren itibaren katarlarımızın hareket tari
feleri değişecektir. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi 
rica olunur. (4187) 

Parisin en son model• kadın 1 
şapkaları Beyoğlunda 

IBAKIER 
mağazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 

1 
dairesinde teşhir edilmektedir. 

Geliniz, intibah ediniz, 

iLAN 

1 
Kadıköy -Haydarpaşa tarifesi ısıanbu1 tkıncı ttlds Memurluğuna : 

938/27 
15 Haziran 939 PCI'§embe gününden itibaren yeni tarife Taksimde Talimhane meydanında 

tatbik olunacaktır. Tarifeler iskelelere asılmıştır. (4215) 12 :\o, lu Dclkis apartımanında mu. 

İll••••••••••••••••••••••••ııi kiın Ahmet oğlu İzzetin iCHhı 3--t-939 tarihinde açılıp tasfiyenin adi şekil. 
de yapılmasına karar verilmiş oldu
ğundan: 

1 - ~fiirli'ile alacağı olanların ,.e 
isi i lıkak iıl tll:ısında bulunanlnrı ıı al:ı. 
cakl:ırını ve istihk:ıklarından i14m
dan bir ay içinde htanbul ikinci ir-
15s dairesine geelrek kayrlcttirmelc. 
ri ve dcllllerindeki (senet ve defter 
hiil:isal:ırı \'e saire) asıl vey:ı musad 
uak suretlerini tevdi eylemeleri. 

2 - llilıHına hareket ccı:ıt mesu. 
liyeti ıııiislclziın olmak iizere müfli
sin hordarının aynı miirlclct içinde 
kendilerini ve borçlarını bildirme
leri. 

3 - ~lürıisin m:ıll:ırını her ne sı· 
r:ılln olurs:ı olsun ellerinde bulundu. ,. 
r:ııı ı :ırın o rnnllnr üzerindeki lıııkları 
mahfuz kalııınk ü:r.cre bunları uyııı 
nıiidclct içerisinde daire emrine lc\'
di etmeleri ve etmezlerse makbul 
mnıercllcrl hulunmadıkc:ı cezııl me
suliycle uğr:ıync:ıklnrı ve ruclıan 
haklarınt1nn mahrum kalacakları . 

. ı - 1i.li·!l39 cunı:ırle"i günü saat 
onda alacaklıların ilk iclim:ı:ı 11elnıc
kri ve ıniiflis ile mü5tcrck borctn o
l:ınlnrııı ve kefillerin ve borcunu te
fckkül eden sair kimselerin toplan· 
macl:ı hakları oldultu il~n olunur. 

(29397) 

S.\lllHI : ASl~I US 

1 
NeŞ1"iyııt ~lüdürü: U. Alım.el Scv~noll 
Basrldığı yer: V AKIT Matbaası 

10 
d dı 

Fennin yarattığı asri yeniliklerin bir eseri ol.' 
rak EMlR yerli traş bıçaklarımızın yjizle 

ÇAPAK 

No.. 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

j 

VAK 1 T 
Cep KütO plfiıanesn J(rt 

Yazan ve Türkçeye çevirenin adı SııY1fa 15 
Kader (Vollerden) Asım Us 208 jO 
Olimplyad oyunları Vildan Aşir ı20 tJI 
Kılerans Terras esrarı (Galopin'den) G. V. s0'

2 
1 

Yugoslavya seyahat notları Asım Us 11 fi 
Şark Ekspresinde cinayet ( Christie'den) V. G. s60 fi 
Etrüsk Vazosu (Prosper Melrme'den) H:ıydıtr Rifnt 6' 
Her memlekette birkaç gün (Muhtelif milelliflerden), ') 
Ahmet Ekrem 352 ') 
Son korsan (Fon Lfiknerde'den) Fethi Kardeş 376 ti 
Kafkas hiUyeleri (Knzbek'len) Niy:ızi Ahmet ı~O tJ 
Son Ehlfsallp muharebeleri (Kollins'len) Ahmet Ekrem 216~ 
Futbol kaideleri Nüzhet Abba, 40~ 

lstanbul daimi. encümeninden: . ~ 
Gtilliane parl(mi:likı ahşap gazino, sahne, localar ıle ~ 

kanlar enkazına 3 bin lira tahmin edilerek açık artrrnıa)-& f.. 
rılmıştır. Şart.name tatil günleri hariç olmak üzere ll~ 
İstanbul belediyesinde zabrt ve muamelat müdürlüğü kal 
görülebilir. ş 

!steklilerin 225 liralık ilk teminat makbuz veya llle~ V" 
ihale tarihi ol~ 19-6-939 pazartesi günü saat 14 buçu~J 
imt encümende bulunmaları 13.znndn-. (3973) 


