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' Bu sabah lngiliz askeri 
heyeti geliyar 
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SAYFA 

Bu sabah Londradan bir lngi. 
liz askeri heyeti gelecektir. He. 
yetin riyasetinde bir İngiliz Tuğ. 
generali vardır. Heyet mera.sim. 
le karşılanacak, Ankaraya gide. 
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Br~şvekil meclis grubunda müjdeledi 

Halayın iltihakını pek 
yakında tesit edeceğiz 

iftihara değer 
müşahede:er 

Yazan: AS/JM US 
l..oıulra tetkik "<'l alıatiııdeı 

llliıı ahalı ı ... tanhuln gclincl 
hcııı kaı· .... ıln .. nıı ilk sıwl "U ol. 

Ankara, 13 (A.A.) - C. H. 
Partisi Meclis Gurupu umumi he· 
yet: bugün saat 15 te Reis Vekili 
:!asan Sakanın başkanlığında top. 
andı. 

laşma ile nihayet bulmuş telakki 
edileceğini ve pek yakın bir atide 
Hatayın anavatana kati olarak il
til.akını tesit etmekle bahtiyar o. 
lacağını müjdeledi. 

Qu: . . . 

- 1 n n-lltc rcdc n eler .ı;örclii · 
lıiız? 'J'iirk . hıgiHz do~t1ıı r. ., ... ın 
lı.un·etini or:ı.lln n:ı.-.ıl bnlılu· 
ııuı?" 

Başvekilimiz mııhterem Doktor 
~cfik Saydam, ilk sözü alarak kür· 
.. üye geldi. Hariciye Vekili Şükrü 
Sarc:çoğlunun, misafirimiz Roman. 
ya Hariciye Nazırı B. Greguvar 
Gafenko ve arkadaşlariyle beraber 
bulunduğundan bugünkü celseye 
iştirak ederek malUmat arzedemi
yeceğini ve ona vekaleten netayi
cini muhterem heyetin sabırsızlık. 
la beklediği Hataya ait Türk -

Umumi heyetin şiddetli ve sÜ
rekli alkışları arasınıda kürsüden 
im·:. Bu münasebetle söz alan Ko
caeli mel:t ısu İbrahim Dıblan, E
bedi Şefimizin yüksek hatırasını 
hürmetle andıktan sonra bu mu. 
vaffakiyetlerden dolayr onun ye· 
gane halefi muhterem Milli Şefi
mi-: inönü'ne ve bu işte büyük fa
aliyet ve gayretleri görülen Cum
huriyet Hükumetine ve Başvekili. 

mize ve memleketin daimi koru· 

Fransız sefiri Hariciye Vekilimizlc göriqüyor - Başvekilimiz 'Soıı>yel ~finie - '.Almatf :tefin 
Bcıyanl<irla ••• 

llu ualc 'eı'tli~lm kı~a cc,·aıı 
ŞuıJur: ı.ondnıda. 'fiiı•k milleti· 
llin ltibaruıı gfö·diik. Orn<ln 
'I'iirk gnzctccilcı·iniıı tema ct
ll~i her İngiliz bu itibarm hiı· 
llliiccs em ~c';;Ji olnrnk teliikki 
ClliJchtlircli. 

llnklkat hnlclc hlr milletin 
llıane,i kıymet ,.c itibarını ölç. 
:?{ek için bir tek Cilçii nrdır. Bu 

<.:tı tlc o milleti ldnrc cuen bu· 

~thnetln n o mlllctc mensup o
llll. in anların :rnhnncı mcmle
lcctıeroen gt;rd.ü!:ii muameledir. 

Fransız müzakeresinin vardığı ne· 
ticeyi umumi heyete bizzat arze. 
deceğini bildirdi. 

Bu müzakerelerin tam bir an-

yucusu muazzez Türk ordusuna 
Hatay namına minnet ve şükran.. 

(Devamı 6 ıncıda), 

900 Yahudi günlerce vapurla 
dün dola 1ıktan ra 

Nihayet Belçikada oturmak 

Rumen Hariciye Nazırı 
Ankaradan ayrıldı 

Gaf enko, dün radyoda 1 ürk 
milielıne -,,_ılabede bulundu 

l..ıonclrn) n. Türk gnz" tedlcrln
llen ınürckkcp bir heyetin da.. 
~ tt cdilmc.-,i bu <lctn t ngiltcre 
le hükumetimiz arasında. yapı· 

lan anla.ı;madan ileri gclml!)i de 
RilıUr. ln~ilizler hir Türk mat· 
htıat hc .. ·ctinl <lalın geren nl t. 
~l " .. • 
tı(le da\'et etmek knrarnıı , ·er-

"1.ışıerclir. l•'akat bu knrnrm 
~tblki muhtelif scb~ph'rclc ı 
()\ayı bu scne~·e kıılınıstır. ı; 

"--ı en Tiirk gaz~tccilcriıı~ da\'et 
"-rne geçen mart ll) ı i ı;inde gel 
llılştJ ki, o tarihte lıeniiz Türli 
. t 
(! J\giHz anlnşmn ı ıneuuubahi .. 

müsaadesini aldılar 
Filistinde dün 8 bomba patladı 

(Yazısı 3 •üncü sayfamızda) 

Konuşmalarımız , iki mil-ı 
lelin birbirileri Re güvene
bileceklerini isbat etmiştir 

(Yazısı 6 ıncıda) 

1 ürk gazetecileri 1 agmiste 

~ttıaı. Rumınla beraber Türk 
~ctccllcrinln I.<>ıulraya gidiş. 
~l'l anJa.:;ma. zamanına tcsııdüf 
~d , 1 ~nce tabii olarak iki taraf ıı· Yeşilköydeki heyecanlı uçuşlar 
~ ndakl münacıcbetin samimi 
etinı artırmıştır. 
lltı nhf'al n serait içinde İn

~leteyc gi<len Türk gazetcdlc· 
ilin orada hakiki dostluk te. 

~Üratı3 lo karşılannııyacnğıııı 
l>he edilebilir mi? , 

'İ.ondradn. muhtelif tu•w• n•lr ı 
'- itli Te gayri resmi birçok in 
,~1a.r gör(Hik, g(irü,tük , .e l•cp ı 
lı., 11.e derin lıir. nezaket n mu 

hbet Q eri ile kar. ıla';'tık. 
~ lıunıar arıısın<ln. umıuni harp· 
lı., Çanakkaleclc Tiirkler ile 
'-l'p etmiş İngilizler 'nrllı. l•'n 
'tttJ. t l>lınl nrrn a~zınclnn Türk 
'-' 

11etı ve Tiirk a ... keri hnkl .. ıncla 
~ etb. ve sitayişten lın';'kn. bh 

~ lşltllınlyonhı. fngiltcrede Biritish Council'in ı.etesi olan Taymis'i gezmişler - Londra elçimiz Tevfik Rüştü A. 

Straog ! 
Bu sabah Mos
kovaya vanyor 
Varşova, 13 (A.A.) - Strang, 

saat 9.12 de hareket etmiştir. 

Yarın saat 11.20 do Moskovaya 

muvasalA.t edecektir. 'ı 
Varşovadakl kısa ikameti es

nasında mumaileyh 1ngllterej 

sefiri Willi Kennard ile uzun 
bir mUlA.kat yapmıştır. 

* * * 'tanlar arasında mütarekt• daveti üzerine Londraya giden dir. Bu ziyaret esnasmda heye - ras, Taymis murahhas azası Mr. 
~eıı •nında t tanhulcla lc:gal k u ,· Türk gazetecileri heyeti arasın • timiz muharrirlerin çalıştıkları Chon Walter, Hüseyin Cahit Yal. Londra, 13 (A.A . ) -Malskl, 
~, .. t•nı hlnrc etmi-;; -:;nhsiyctl<'r da bulunan başmuharririmiz A. yerleri, tertip ve makine dairele. çın, Burhan Belge ve ba.şmuhar. dlin Strang'e Yerllen talimatın 
'- ... 

1
• Faknt h··-'ıu·ın uzuttık· U d" b hk' k 1 h · · t k l · · ·· rı·rı'mı"z Asım Us, ayakta duran. k" "'· • sım s un sa a ı e spres e §e rını, pos a ve sev yer erını gor. n. ısleri hakkında görUşmek U· 

~ ~llcrc]e do Haktan ve saıni- rimiı.c dönmüştür. müşlerdir. Heyetimizin hareke - lar Taynıis muharrirlerinden Mr. zere bu sabah Lord Hallfax ile 
lltı~ten ha<:-kıı hiı· ~<'Y hi "c· Heyetimizin Londrada. yaptığı tinden bir gün evvel de Taymis 1. Mc Donald, Mr. C. S. Kent, Bay buluşacaktır. 

lt 30rılu. temaslar resmi program hudut. gaı.ctesi Türk gazetecileri şerefi. Muvaffak Menemencioğlu, Mr. ı 
~atlarında hiç bir yakıt tarını aşan bir samimiyet ve dost ne bir supe vermişlerdir. Yuka . F. P. Bishop, Mr. Cravers ve Bi. Londranın Sovyet mahfille-
~IE: l'eclen ayrılmamış, ~ç bir luk havası içinde cereyan etmiş, rıdaki resim bu münasebetle Tay ritish Council'de matbuat şefi rinde hasıl olan kanaate göre, 
•ı~ t ~ konnşmamrş tngılizler Türk gazeteciler bir çok resmi ve mis idarehanesinde alınmıştır. Mr. E. D. O'Brien ile Türk heye. vaziyet mUu tt bir tekilde lnkf· 
ite 't•tı.ıştık. Jhrnlnrın knlplerln· hususi ziyaretlerden ayrıca yal • Resimde soldan itibaren oturan. tine Londradaki seyahatlerinde şat etmektedtr ve bu hatta !1:,n-

l&l-k hlllJetlne lrnr ı ımclcce ruz 1ngilterenin değil bütün dün. lar Türk matbuat heyetinden AZ efakat eden Mr. F. Scott ve Mr do kal't bir neticeye doğru mli· 
.. (Devamı 3 ;incüde) Y.&tlm en büyük ve en ciddi ga ... t$'din Daver, Falih Rıfkı Atar, o Russel'dir. itm adımlar atılmış olacaktır. • 

YAR 1 N 

Osman Cemalin 
mizah sayfası 

Bu sayıda okuyacağmıa 
fıkralar: Ada yollan, blr 
dakikada neler oluyor? 
Evlenmek istiyen bir ihti, 
yar, Nurullah Ataca bazı 
sualler, bir limonata ay. 

: ran hikayesi, öldüren şiir! 

AYRICA 

Zahir Güvenli'n in 
kari katü rl eri 

BUGüN 

4 üN"Cü SAHIFE.\1IZDE 

Günün meseleleri 

Belediyenin be
ğenmediğ imiz 

bir karan 
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retler: 

raat işçileri ve 
• 

yenı yemen 
L'ürldye bir ziraat memleke· Askerlik kampları 
•. Sannylleşeceğizl Fakat .. • 
üz istilısalfttnnzm yüzde oo Y uksek mektepler talım 
zirai mnh uller teşkil edJ- taburlarında yapacak 
Nüfusumuzun yüzde 81 1 Universite ve yüksek okullarla 

arda ~nlışıyor. Beş milyon- liselerin bu yılki kampl~rı hakkm
fazla topraksız k:Hylü ,·ar. da Maarif Vekaleti okul idareleri. 

ırnk:ım toprnii;ı olanların bir- ne biı· tamim göndermiştir. 
nı da tktı ndi sebepler yü· Bu tamime göre yüksek eh· 
tlcn hnşka topraklar iizcrln· liyetnameye tabi olan üniversite 
ı:alışmnya nıecburllur. ve difcr yüksek mektepler talebe
lu şcmnnm işaret ctUb'i şart- leri Ankara ve İstanbul talim ta. 

t~ln<lc Tilrkiycdc bir zt• vurlarında, tam ehliyetnameye ti
işçl meselesi nıe,·cuttur. bi olan liseye, t.anat ve öğretmen 
~irnnt işçilerinin hnyat\ Ana· okulu talebc!eri garnizon komu. 
luda cfısnnt'lerlyle, destanla- tanlan tarafmdan . gösterilecek e· 
le bıışlıbnşma bir edebiyat sulara göre kamp yapacaklardır. 

selesi olmuştur. Me\·. Imlik Lise, sanat ve öğretmen okulu 
aat Jşçlli.ğl kötü, korkunç kampları üç Temmuzda baş1aya
'tlar içinde ana\·atan hudut- cak ve yirmi iki Temmuzl:la bi. 
"I içinde bir Yemen blkAycsJ tecektir. 
Uni almıştır. Bu ıene hususi okulların kamp 
'"Yemen" e giden gelmez, yerleri tesbit edilmiştir. Talebe 

,men'e uzanan .rollar, bir kendi paralariyle askeri elbise yap 
ha geri dönmez dJye bir hazin tmnaktadır. 
tıra vardır. Bu }Ultirayı bil-
ik harptenberl unuttuk. Fakat Kadıköy vapur tarifeleri 
raat işçi 1 mukadderatını ara· Köprü ile Haydarpaşa - Kadı-
ak için yerlerinden ayrılanla· köy arasındaki yeni vapur tarife. 
n blr daha ne zaman denecek· leri yann sabahtan itibaren tatbi· 
rl, ne şart içinde geri gele- ka batlanacaktır. Tarifeler Hay-
'kleri malüm değildir. Adana darpaıa banliyö trenlerinin yaz 
;, tzmlr mmtakalan, me,·sim· tarifesine göre hazırlanmıştır. 

ı k ziraat işçileri nerelerde, han· 
ı mmtakalardan gelmez. :\lev- Yüzme yarışı 
tın işçllerl turnalar gibi, kır- Bir Temmuz denizciler hayra. 
ıngıç sürüleri gibi iklimleri a· mııiia bir de yüzme yarışı yapı· 
ıa, aşa iş mmtakalarına gelir- lacaktır. Bu yarış Ortaköyde De. 
,l'. Onlann arasında karlı dal· niz 'l'icaret Mektebi önün.den baş· 
arın, yosnnlu tepelerinden ge- !ayacak, Boğazın karşı sahilinde 
enler, Jıurma ağaçlannm mey- bitecektir. 
alnrıru pişiren güneşin altında Yarışta kazananlara muhtelif 
•lrlkfrlcr. Ya7lanm bodur çalı- mükafatlar ~e hediyeler verile
arı ile birllJ..-te bUyü7cn insan· cCktir. Yanıı herkese açık olacak. 
ar arnı yollardan bir heybeniD trr. 
.-e boynnlarma asılı yorganın -o-
;olgc imle kısmet aramara &1· -;'{erli Mallar Sergisi 
lerler. Yerli Mallar Sergisi Dekoras-

Ilunlnr sanki Anadolu yolla- yon heyeti se~ilmiştir. Heyet, mın. 
rında açılmış blr cedvelden ge- talca Ticaret ınUdürü Cemal Ziya
çe.n sular gibi akar giderler. ' nın reisliğinde Ticaret Odası u. 
Yalnız gltt.lklerl yeri blllrler. mumi katibi Cevat Nizami, Deko-

Onlar, şunu duymuşlardır: ratör mimar Vedat ve Güzel San. 
- İş ,·armış? atlar Akal:lemisinden Mimar Got· 
nır mış onları köylerden bir yeden mürekkeptir. 

netlı1lim gibi toplar, önüne ka- Bu heyet sergide kurulacak 
tar; şehirleri arkalarmda bı- pavyonların dekorasyonlarını kon
rakırlar. Dağları gerilerinde... trol edecek, glizelliği bozacak şe. 

Giderler, glttlklerl yerde ya kilde pavyonlar kurulmasına mU
lş vardır. Yarsa saadete ka,,ı. saade etmiyecektir. 
şur. Siyah ekmekler be)'az ek· Dlin ak§Clm ıergi komitesi Milli 
mej;l katık yaaprak refaha iri· Sanayi Birliğinde tekrar toplan. 
şlrler. nuı, hazırlıklanna devam etmiş· 

lş yoksa ihtimaller onları ka- tir. Toplantıya belclJiye iktısat 

saba, kasaba; mmtaka mmtaka müdürü Saffet de iştirftk etmiştir. 
sürükler. Çöllerde dolaşan Benl-
lsrail kabtlesl onlardan daha Kamyonla yaralanan 
mesuttu. Evvelki gün Yedikule çimento 

Açlık, selnlet, :lklim lnrkı, ve fabrikasında amele Şevkiye yolda 
teo;ıkHfitsızlık bu insnnlnnlan süratle geçen bir kamyonun kapa
mürekkep turna kafilesini yer ğı çarpmış, ağır surette yarala· 
yer Juırap eder; sayılarını a- mıştır. 

zaltır. Y edikule Ermeni hastahanesine 
Yemen çüUerlnde kaybolan yatmlan Şevki, dün ölmüştür. Cc

lnsan gilıl onuızlnrmcln <;npatn.- set a.dliye doktoru Enver Karan 
n bir hayli insan hastalıl..·t.ıın °· tarafından muayene ddildikten 
rır ... Xnybolur. Toprak deliknn· sonra defnine müsaade edilmiş, 
lıları lıüylccc yutar.. valca etrafında müddeiumumilik 

Bunun sebebi ne rahmetsiz· tarafından tahkikata baş'ıanmıştır. 
lfk, ne zalimliktir. Çünkü bu 

turnnlnr gibi dolnşa.n kütle, ki- Romanyaya giden 
nı celbcdccek kndn.r mütccadz h t• • d.. d .. 

H h k 1 t edik eye ımız on u 
del,rlldir. Jç bir a ~ s em • R l'k t a1ril"t t 

1 1 istihkak k b t omanya genç ı e~ cı ı ara-
lmlerl çln zu me es e "' fından Romanyaya davet edilen 

!-Olerdlr. h t d'" h · · d.. ·· l 
İ1unlnrı mn.hveden sa.dece tcş- d~ye un şe nnuze onmuş er. 

t rt. ır. 
ldllltsızlıktır. Ilu tcşldlAtı e H t T k' d y bu H . eye , e ır ag me su am· 
Je.rden beylcyenıeylz. Ne ışçJ, ne d' A k B d T b" · "f 
ı: . • ı pa , e en er ıyesı mu et-
uo tarla snhibl bunu kendi kuv . l 'n).l v·lclan A · c 1 tı§ en ...ıen ı şır ve ema 
,·etleriyle ynpın~ıızlar. Ilu nn· G'"kd yd ··t kk"ld' o ag an mu eşe ı ır. 
ca'k milli lstihsliı d.ııva~ıııı ta.-------------
hakk-uk ettirmek, onu nizamın. Jınllıule mıılınfözn etmek, milli 
mak ,·nzlfesinl üstiine alan dev- kurtuluş <ln,·nsınm en chenuni· 
Jete düşer. yctll nnsurlarnı<lan biridir. 

Ziraat \'ekftlettnln bu işleıi Ziraat lşçl~inl bulunduğu Ye· 
tanzim için bir kanun li\yilınsı ınen hayntmdnn kurtarmak, sa. 

1 
hazırladt,l;'.'Tilı haber aldun. Bu (lece insnnlarn ncıma.k, merhn-
ha:ber çckiı-ge mücadelesi, blr-

1
mct etmek değildir. Hııkiluı.tcn 
' kaç misli mahsul kadar ehem- Türk tstlhsaldtmı kurtıınnak· 
1 

llılyetll bir wnadır. ,tır. 
Mm f9tftı.sa1hl aıaaPll olan1 Ziraat \"ekUl Muslis Erkmene 

~ l:nvvctfnl hesaplı bir surcttc
1
1m tşi ta.buk başarmaıııı için sert 

iş sah"STft• «!a~mak, lşçlyl blr
1
muvalfalayet dilerim. 

Dham altmcla Jsttbsal kudreti SADRİ ERTEM 

Bakla tarlasındaki kız kaçırn1a 
..___._,.-' LLııdZ~-,_, .--. ----~ ~ .- .. 

üç karılı bir erkek 
mahkemede 

Sömikok 
Ton başına 225 kuruş 

tenzilat yapıldı 

Lise ve öğretmen 
okullarında 

Müfettişler imtihan
ları teftiş ediyor 
I .. ist- lerde imtihanlara başlan · 

mış bulunduğundan Maarif 
tktısat Vekaleti uzun tetkikler- Vek~leti umum müfettişlerine 

den se>nra Sömikok fiyatlarını bir veklUet tarafından yeni bazı \·a· 
miktar daha indirmek imkanım zifeler verilmiştir. 

Dun ağır ceza mahkemesinde 
Sllivrinin Be~celer köyünde se
çen bir kız kaçırma vakasının 

rmuhakemeılne baflanmıştır. 

bulmuıtur. Ton başına 225 kurut Bu vazifelere göre llee ve öğ· 
Beraber oturuyorduk. Resmt nı·j t~nzdi!it kyadpılrnılştı7 r2• kBuna göre retmen okullarının sözlU fm -
kA.h için tabiiyet muamelemin şb~nı ıyes··· .akr ,_ b' ~ uru§ olan lihanları müfettişler t11rll.frndan 

ır ton omı 011. umıan sonra 15 
bitmesini bekliyordum. 1. d 

1 
k kontrol ve tetkik edllecektlT'. 

ıra an satı aca tır. , 
Ka,..ırma meaeleıdne gellnce, A 1 b 1 A k t MUfettleler Uıe ta . '1elerinln bu ,. yrıca ıtan u , n ara ve •· d 

1 
h k 

karır- · 'b' f 1 'k 0 s·· "k k yılki çalışma urum arı a • lşin garip tarafı, hAdisenln 
suçlusu olan Alt, kaçırdığı kız
la Jmam nJkAhr kıydırmak ıu· 

retlyle evlenmiş ve ikl ııene de 
beraber oturmuştur. 

i>en değil, onlar karımı " mır gı ı az a mı tar a omı o , 
f d h . 1 . b 1 d' 

1 1 
'tında edinecekleri kanaatler. mışlardır. 

lşin a$ıl mUıebblbl kızın an
nesidir. Gelip benden, beraber 
yaşamamıza göz yummak mu
kabili 50 Ura istedi. Verecek
ti..n. Fakat Salime: 

- Anneme ne diye verecek
sin, sen bana bir fistan, kendine 
de bir mintan yaptır, yeter. de
di. 

ıar e en ıe ır erın e e ıye er "l bil 
ı. d k. r· tl d z ld k raporla MaarU Veka etine -

yu~ar a ı ıya ar an onsu a • 
ta t 1. d"l s·· 'k kl . . direceklerdir. es ım e ı en omı o ar ıçın 
birer satış fiyatı tesbit edecekler, Vekrtlet gelen raporlara gör~ 
bu Jehirlerde bu fiyatlar.dan paha. ~alebenln dersler hakkındaki 
lıya Sömikok satılmıyacaktır. vaziyetini, yetişme derecesini. 

Fiyatların tesbitinde bu şehirle· öğretmenin muvaffakıyet dere
re nakil masrafları nazarı itibare ceslnl, imtihan talimatnamesi· 
alınacaktır. nin değlşmeğe ihtiyaç olan mad 

--o-- delerlnl tesbit ederek gelecek 

Ali, Bulgaristan muhacırla

rından iri yarr, yakışıklı bir 
gençtir. Beyceğiz köyUne yerleş· 
tiğlnden kısa bir zaman sonra 
Sallmeyl görmüş, hemen !şık 

olarak kendisiyle "Köy nikA.hı" 
denilen imam nlkA.hı ile eylen· 
mfştlr. • 

.. ... 1~anın bu kadarı fazla ders yılı başından itibaren ona 
Sallmenln bu sözlerine rağ. göre t&dbirler alacaktır. 

men anası ağzından, burnundan Eski Lise muallimlerinden Ka-
1'~akat Salime son zamanlar· 

da. resmt nikAh yapması için ıs
rara başlamış, Ali aldırmayınca 
anasnm evine kaçmıştr. 

girılı, kızcağızı kaçırdı. rabet adında birisi, son zamanlar- --o-
0 gUn bakla tarlasında Sali· da Yenicamide daktilo ile arzuhal. Ekmek meselesi meyi görmUştUm. Gene benimle 

gelmek istedi. Arabacı HUseyin 
gc-çıyl'rdu. Arabasına binip ~it
tik. lşte kaçırmak falan yok-
tur.'• 
Arabacı Hüseyin de, arabası. 

na binmek için müsaade iste
diklerini, işte zor olmadığını 
SÖ)"ledi. 

cılık yapmakta.dır. 

Çok şakacı olan Karabet, dün, Belediye ile farıncılar 
makinede yazı yazarken arkasına, . 
Mihran ve Hüsnü adında iki ar· uyuşamıyor 

kadaşı yaklaşmıı, ellerindeki bir Fırıncılar dUn şehrin birçok 
kise yoğurt ile yüzünü ve efüise- semtlerindeki bakkallara ek· 
terini boyamıılardır. mek vermiyerek ekmekleri yal· 

Bunun üzerine Karabet her iki a 
k d ı h. S lt ah t b" nız nark üzerinden fırınlarınd ar a aıı a ey ıne u an me ı. . 

Salimeyl çok seven Ali bu ha· 
le ancı.k birkaç gUn dayanabil
miş Ye bir gUn arkadaşlarından 
arabacı HUseylnl yanına alarak, 
Salimenin köy kadınlarlyle be
raber calıştrğı bakla tarlasına 

gitmiştir. All Sallmeyi tarladan 
kucağına alarak arabaya atmış 
köyde ŞUkrUnUn evine kaçır. 

· · Ih hk · d b" satmışlardır. Bu yüzden şehrın 
Bundan sonra şahit sıfatlyle rıncı su ceza ma emesın e ır 

Salime dinlenildi. Salime dedi, hakaret davası açmıştır. müteaddit semtleri dUn bir ek· 

ki.. Dava •ahitlerin celbi kin talik meksizlik derdi geçirmiştir. U-mıştır. '!( x 

Salimenln annesinin jandar· - Durun, bir de ben anlata. edilmittir. zak yerlerde oturan halk fırın· 
maya şikAyeti Uzerine muhtar yım. Bu adam benimle iki sene --o- lara ka.dar giderek ekmek al· 
ve jandarmalar ŞUkrUnun evi- oturdu. Bir turıu nikllh kıyma· Eczacı Etem Pertev mağa mecbur kalmıştır. 
ne gitmişler, Salimeyi almışlar, dı. üstelik beni dövUyordu da.. ihtifali Halbuki belediye zabıta. ta.Il-
Allye de şöyle bir kAğıt imza· Bulgaristanda iki karısı varmış, matnameslne göre fırın sahiple· 
!atmışlardır: bir de ben, etti Uç! .. Bunu du· Eczacı Etem Pertevin vefatının 

13 u .. 1 d"' ·· il .. befl rl kendi mıntakalarının muhtc· 
Saıtnıeyi nikAhltyacağım, fa· yunca. anamın yanına kaçtım. ncu Y1 onum munue 1 e lif noktaolarında ekmek bulun· 

k at henUz~ulgar tl';b~ınn.d .. n ı:>und., .... "1 .. 7ı.ı.. bL ... do ~uıu-.n hf'r aen .. oldu2u vibi dün d.e meıs.. 
\. lektasla ve dosttan merhwnun uurıl.ıı,1G Wl:COUr OlUUKUU ıuuall 

oldugum ı~ın, Türk tebeasına olmuştu. Bakmak Uzere aldıs . · .~ , rı.. .... ... "'"' h·u v 1.J.L11 .. d b 1 h kk da: za· 
Eyüpteki mezarının baoıı.ında top- zabıta. Un un ar a ın a"•-geçmek Uzere muamelemln 1>1t- Fa.kat çocuk bakımsızlıktan 61· ır k .-
lanarak memleket ve meıle~e olan bıt varakaları tutmuş ve mesinl bekllyeceğlm. Bir ay zar- d'' · 6 

fmda. Salimeyi n1kAhlamazsam, o gUn bakla tarlashından ge- hayırlı hizmetlerini tekrarlanut- rnakamlıklara vermiştir. 
kendisini almıyacağım! Up zorla kaçırdılar. Göğsüme lar, merhumun bu çalışmaalnrun Ekmek meselesi son gUnlerd0 

Ali bu seendlne rağmen Sall· tUfek dayadılar. Sesimi çıkara· eczacılık için unutulmaz bir imti· şehrin en karışık ye dedikodu 
meyi almamış ve yakalanarak madım. Entarim, elbiselerim sal nümunesi ve bu toplantıların i terinden birisi olmuştur. Dele· 
ağır ceza. mahkemesine ''erıı. yırtıldı." meslekteki tesanüdün bir remzi :ı ·e ile fırıncılar bir tUrlU uyu· 
mlştır. DUn Alinin mevkufen, Reis, Alinin kendisini resmen o!~uğu~u bir kere daha teyit eyle- şa~amakta, biribirlerinin aıcsl 
kaçırmağa iştirAk eden HUseyl· niklhhyacağına söz verdiğini mışlerdır. iddialarda bulunmaktadır. 

-o-
n!n de gayri mevkuf olarak mu- hatırlattı. Salime: Belediyeden bir zatın bakkal-
hakemesine başl~nmıştır. - Artık istemem, ona iki ka- Bir sabıkalı Sabahati lara ve tablA.kArlara. verııece~ 

Ali, sorgusunda şöyle demiş· rısı yeter, dedi. yaraladı ondalar tein !maliye ucretıerıne 
tir: Bunun Uzerine duruşma. şa· ld /{, iddl• 

O be d t Sabah 13 kuruş zam yapı ıbını 
- Ben Saıtmeyi zaten fmam bitlerin celbi için başka bir gU- sman Y e o uran a • f dş:ıı 

nikA.hı suretiyle nikA.hlamıştım. ne bırakıldı. tin, evinde yaralı olarak yatmak. etmesi,
1 

kfı~ınılcılar tt:raB:nı•r 
ta olduğu dün zabıtaya ihbar e. hayret e nış anmış ı • fl-

8.lr·ıkml·Ş kıdem zamları verı·ıı·yor dilmiştir. bu iddiayı reddetmektedir. ı-
Sabah tin . 'd r rıncıla.r cemiyeti reisi Ahmet ıı 

a. evıne gı en memu - d i ur ııı: 
"Cz;m zamandanberi mUtera- caklardır. lar hakikaten Sabaha.tin muhte. zn. dUn bu hususta em ş 

ldm olarak husust idare bütçe- Vali Lntfl Kırdar bu vatlyet· lü yerlerinden yaralı olarak yaL "- Biz, baklı:a11nra ve taptı· 
sinde kalan ilk tedrisat öğret· le yakından meşgul olmuş, öğ. makta, b~ucunda da Gülizar ile kArlara ekmeği halka. snttıfl: 
menlerinin gerek mesken tahsi- retmenlerln Ucretlerinl karşıla· KIVJrcık Maryamm nöbet bekle. mız fiyattan vermeği gayet ba1' 
salları, gerekse müterakim kı· mak Uzere bUtçeye tahsisat koy diklerini görmil§lerdlr. ıı olarak lrnrarlaştırdık. :ıı.ı~•: 
dem zamlarının ~erilmesi için muştur. Saba.hat merdivenden dü§erek sen eskidenberi biz kendtıxıil 
esaslı kararlar alınmıştır. Öğretmenler yeni konan bu yaraalndığmı söylemişse de za • den lstıyerek ekmeği onlara ~: 

Bu kararlara göre önUmUzde- tahsisatla birikmiş r.amların- brtaca yapılan tahkikat netice - gart yfrml para eksiğine -ver 
ld ayın sonunda öğretmenler, dan başka yeni zamlannı da sinde sabıkalı Piç Ali ile erka • yorduk. Fakat dafma bu şeıdl· 
bu Ucretlerlnt almış buluna- muntazaman alacaklardır. daşı K~ bir hafta evvel Sa. de aşağı fiyatla ekmek aatJJl,.ı 

baha.t ve diğer kadınlarla Sandık lk 13e" 
-------------------------• bu d """k M h ed' . mccburiyetlnCle de değlld · ,.1 .- mun a ~ ır e m ın gazı. h tçın~ 

Okuyucu mektunları nosunda içtikten sonra otomobil- tediyenin ekmek nar ı ııı 
- C.: - - · le ArnavutköyUne giderek orada bakkallar ve taplA.kA.rlar 

1:,r. 
700- evlı'k bl-r m-ah-al-le ·s-us,,.uz bir gazinoda içtikten sonra dö - ondalık miktarı ayrılmıuxıı:ıı• 

Kasımpaşaila oturan bir okuyucu.mwıdan fil mektubu aldık: 
Kasmıpaşada. 700 haneyi mütecaviz Sahaf Muslihittin ma

hallesi halkının su ihtiyacını temin eden Sakızağacı camii çeg. 
mesinin Taksim suyu iki Bt'nedenberi belediye tarafından ke. 
silmiştir. Altı ay evvel de boruları belediye tarafından sökü. 
lüp alınmıştır. Mahalle halkı su ihtiyacın bir kilometre uzak. 
ta bulunan Hacı Hüsrev çeşmesinden temin etmeğe ~alışıyor. 

Esasen kendi mahallesi halkının ihtiyacmı temine kafi gelmi. 
yen mezkur çeşmeden bir kova. su almak, saatlerce beklemek 
ve itişip ka.kışmakla ancak mümkün olabilmektedir. Sıhhatin 
§artı temizlik, temizliğin de su ile mümkUn olduğundan yaz 
mevsiminde susuzluk yilzünden civar halkmm sıhhati tehlike. 
ye düşeceği gibi binaların hemen hepsi ah~ap olan mahallede 
bir yangın zuhurunda yine susuzluk yilzünden bir saat mrfm. 
da bütün mah:ı.llenin bir kill yığını haline geleceği şUphesizdir. 

Yukarıda söylediğim mahzurlara ve tehlikelere meydan 
verilmemesi i~in bir an evvel mahalle çeşmesine BU verilmesi. 
n1 saym valfmls Doktor L~tfl Kirdarm hlmmetlerinden bek. 
leriz. 

nerlerken Saba.hatin Ali tarafın. Mevzuubahis 13 kurufJ ond .~· 
dan yaralandığı tesbit edilmiş • olamaz. ÇUnktl bakkallara tel'' 
tir. mek baŞmda asgarx 20 para 11• 

Piç Ali ile Kenan yakalanarak zilA.t yapıyorduk. Bu tse tıxı~ll' 
adliyeye tesl!m edilmişlerdir. ye masrafının hesaplandığı ıc· 

çu,·al undan çıkan 90 ıtusur ı:r. 
~-------~----.. meğe göre 45 • 50 kuruştu ,,,, 

::E Salı ~Çarşamb. iHalbuki belediye bir c;u-vat tıt· 
> ~ için 13 kuruş zam yapın~,,,, 
::.ıı:: n haı·ran ~ 14 haziran tşte bu suretle bu 13 ıcuru;,,ı 
C 2.'i Reblill'.A. r. Rebiül'.A ondalık olarak UA.Ye edllIIle 
t- ae hmr 40 bızır 

meydandadır." 

Vakıtler \ Vıısa. ıEzant Vua. F.ıant - --
GOn•• 4 211 847 4 28 846 
001• 12 14 4 83 1214 482 
l1cıne1• IR 14 li S.1J 161~ 838 

Ak••"' 19 41 1200 19'2 1200 
Vat•ı il 42 ~.08 2U2 208 

'"''•k 208 626 208 926 

Erenköy Liıeıl 
Müdürlüğ\l , 

Erenköy Kız lisesi nı?dUt11d~ 
Mahir direktörlük vaPfed' JCJI 
isttfa etmiftir. Yerine t~ 
Öğretmen okulu eski ııdrı 

il3.,an Sabiha tayin cl!Hl*ılr' 
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~~Y..-~-!~-~.:..._ç ___ !.-~~---~-... ~---~-Y..a-... ~-.' .. -.~--~~.-~~-.!-.. ~-.!~---~---~-.. ~-~!-~---:-y eş i 1 köyde d ü n h eye-
1 ürk -lngiliz anlaşması can l ı uçuşlar yapıldı 
Balkan antanhnın kuvvetine hiç bir Sabiha Gökçen beş tayyareci ba-

900 Yahudi günlerce vapurla 
dünyayı dolaşftktan sonra 

Nihayet Belçikada oturmak 
sureUe asla tesir etmemiştir yanla Avrupa seyahatine ç ıkacak müsaadesini aldılar 

I>ünk~ posta ile gelen Taymis bütün memleket dahilinde derin 
hıctesi "YugoslaV}'a ve Roman. bir hoşnutsuzluk uyandıracaktır. 
}'~ 
b; •• başlığı altın.da şayanı dikkat Almanyanın Avusturyayı ve t. 
~ tnakale neıretmiştir. Bu baş· talyanın da Arnavutluğu ele ge· 

• ~alede deniyor ki: çirmesinden sc-nra Yugoslavya 
h· Yugoslavya Naibi Prens Pot, nazik bir mevkie girmiş bulunu. 
~Çok hoş hatıralarla dolu olması yor. En çok taraftar bulan siyad 

11 
'ın gelen, fakat muayyen siyasi mütalea, Yugoslavyanın büyük 

l ~İteler husule getirmediği anla. devletler arasında bitaraf kalıp 
dil. 1\ bir seyahatten Bclgrada dön· Balkan Antantına sadakatini mu 
d Bcrlin hüktlmeti ve halkı, ken- hafaza etmesi yolundadır. 
~&!Yle refikası Prenses Olgaya en! Yugoslavya resmen istimzaç e
~ r}a~ istikbalde bulundular. Şim. ! dilmeden Türkiye ile İngiltere _ıı
tdiı tnisafir devlet reislerine tahsis ! rasırıda mütcarrıza karşı akte:iıl
~ tn Scholoss Belleme binası bi-; miş olan anlaşma, Balkan Antan. 
ı '' emirlerine verilmişti. Ziyaret. tını ihlal etmemiş olmasına rağ· 
~~in sonunu da Feld Mareşaı· men, Belgradda muvakkat bir bü-
'- ti.ng'in misafiri olarak onun rudet uyandırmışsa, Balkan An. Pa:ıar günü Ankaradan hare -
>'fıyesinde geçirdiler. tantının sukutuna her hangi bir ketle şehrimize gelen 11 tayyare. 

it Cösterişli geçit resimleri, hava \·eçhile asla tesir etmemiştir. den mürekkep Türkkuşu filosu 
~ ~hüratı yapıldı. Her Hitlerle, Yugoslavya ile Romanya ara- dün Yeşilköyde propaganda u • 
~ ~ibbentropla müteaddit gö· sındaki münasebat her zaman'kin. çuşları yaptı. Tatil gUnüne isa • 
lt tlcr oldu. den daha yakındır. İki memleket bet etmediğinden uçuş sahasın-
~tı~ı ziyafette müt.e~a~il sa- arasmd~k~ ittifak, elin ~arici si· da pek. fazla seyirci yoktu. _Ek -
~ hıtabelerle ıerefe ıçıldı. Bu yasetlennın esasını teşkıl etmek- seriyetı de mektep talebelerı teş. 
t~ licr Hitlerin dudaklarından, ı tedir. Rumen Hariciye nazırı Ga- kil ediyordu. 
~" tn seneki hadiselerin Yugos. fenko Romanya meclisinde söyle- Saat on beş buçukta iki tay • 
~ "::" Alman müıterek hududu- diği bir nutukta, Yugoslavyadan yare havalandı ve bunlardan bi. 
~ tbcdiyyen,, tesbit edilmiş "bizimle beraber aynı noktai na. raz sonra iki gencin atladığı gö. 
\i: ~duğu tarzında tayam dikkat zarı besliyen, aynı tavrı takınan rüldil. Bunlarm paraşUtleleri der 
,cuınıc iıitildi. ve siyaseten aynı surette hareket hal açıldı ve rüzgarsız bir hava. 
~1

12~ karırhk Prens Pot da, eden dostumuz., cümlesini kul· da aheste aheste yere indiler. 
~ıği hitabede Yugoslavyanın landı. Türkkuşu başöğretmeni Sabi • 
't!ıt rıya ile iyi komıuluk müna· Her iki memleket de, temamiyet ha. Gökçenin uçuş sahasında do. 
~ tltri. idame ettirmek arzusu. ve istiklalini bütün kuvvetleriyle }aşarak emirler verdiği görülü : 
'trt:akıkt oldu~unu tebar~z etti. müdafaaya azmetmiı bulunuyor· yordu. Bi~ müdd:t sonra kendı. 
' Alrnanya ıle olan baglarını !ar. si de dahıl oldugu halde dokuz 
hrtllYaktntaıtırmak için müsait Bu ikisin.den hiç biri, diğer bir tayyare bir anda havalandıl~r. 

\ r &Ördüğünü söyledi. devlet manzumesine karşı düş. Filo uçuşu büyilk bir al~ka ıle 
~~ •öılerden sonra, Yugoslav- manhk besliycn her hangi beynel- takip edildi. Tayyareciler yere i. 
~ )\ rı bağlarının henüz daha faz· milel manzumeye girmek istemi- nip te halkın önı11nden geçerken 
~lttnıaşrnadığını ve Yugoslav- yorlar. çok alkışlandılar. Bundan s~?ra 
ı tıc Berlin - Roma mihve- Fakat bagkalarının kavgaların· planör uçuşl~ yapıldı. Pllnor • 
~ ' ile de Antikomintem Paktı· dan ayrı kalmak arzusu, istiklali- le akrobasi hareketleri seyirci • 

~t'ırıcrniı olması ne de Millet- ne vaki olacak bir tehdit karşısın. ler, bilhassa talebeler tarafından 
, ....... •• :..ı .... ı.: ..... ...ııı ı. •• ı.... ,ı .. t.. ... .n .. ;-u .?fıı.ıtHR .. ıa ~.u ;'Jt!fuilıc: ~'tfa w~yecanıa ta ·{p ed liyoıdu. 
~· ~yayı biraz inkisara kalQ.ığJ zaman yardımına ıelecek Bü ar.O tayyı&HıMr de ~ava?an. 
~ ~ olaa yeridir. elan tngiliz ve Fransız teminatını dl. :ayyareler ~e muhtelif ~kro. 

'ttııı~' l>ol bu söz verme muhale. Romanyamn (Mösyö Gafen'konun bası _hareketlen. yaptıl~_r ... ~~l~a.s. 
Set l&nıimt olmakla beraber, dediği gibi) ''Derin bir şükranla,. sa bır tayy~r:~m .~o~o~~u ış. -
~ ltetinin Sovyet Rusyayı reS- kabul etmesine mani olmamıştır. !etmeden pla.oor gıbı ınışı takdır 
~t tanırnamıı olmasını bu hissi Romanya hükumeti, İngiliz - kazandr. 
~~t lcafi görmüı ve bu sebeple Fransız teminatının, milli hürri- Uçuşlardan evvel ve sonra 
~~li Oı:rıintcrn Pakbna girmeği yetleri ve beynelmilel sulhü muha. genç tayyareciler talebelere uçuş 
~tı-huırnuı olsa gerektir. fazaya bir mani değil, belki bir lar etrafında, hayatları hakkın • 
~ ~ll ve klrda Yugoslav hal· yardım olıduğunu çok iyi anlamış· da teşvikkar sözler söylediler. 

d hıssiyatı o merkezdeki mih- trr.,. Ankaradan Js~bul~ ilk uçuşu • 
~eriyle sıkı bir ittifak nu yapan Edıbe Saıt genç kız. 

i 
- !arın sual yağmurlarına tutuldu. 

ftih deg'"' er m U .. şahedeler Başöğretmen s_~bib~ Gökçen ara bir ara şunları soyledı: 
tt \- (Ba§tcırafı 1 incide) hashihalde muhterem İngiltere ''- Ankara - İstanbul seya. 

lı e hürmet duygusu bul- hükômct relslnJn dünya. vaziyeti hatimiz çok güzel geçti. Bundan 
~~ 1J. lconu..,mal.-ır arasında hakkın<la en samimi hi~Jerini ve sonra Anadolu şehirlerini dola • 
tll e!'fn dJllnde "Tiirk CCD· fikirlerini dinledik. şacağ~~· Scya.bati~~ w~n _gün ka. 

llıt •ı dl k ki bf H""l" Tn. k t 11 ini dar surecektır. Gıttıgımız yer -tlt • yo ço es r u nsa 11r - gaze cc er n 
1 

.. t 
lıt eseı bulunduğunu öğ- l.JOndra muhitinde ~(;rdükleri lerde halka uçuş arıv;ot e:.ec; -

~-ı.· ınlsıtfirse\·crllk nncak bir sekil· ğiz. TürkkuşunBa rag e
1
. v?11nh en 

~t ..... . . . . · güne artıyor. u, genç ıgın a . 
ıtc .1.·urkler gtbl tnglUzleı ele tcfsır cdılchılır ki o da 1terek v k .. t d·w· b"' '"k 
~tl A • t vacılıga arşı gos er ıgı uyu 

\ı. llklarıru dil ile ifade et rcsmı, geerk gnrrl resmı n~U. 
1
• k d d v r ,.. 1.. k"" 

~I\ .. • a a a an oguyo •' um un o • 
~l ıfJ'nde fiil ile isbat eden terenin Turk dostluğuna ,·erdi· 1 b az beş tayan ta areci 

lll'{] r.ı h .. ··k k ı T"" k il ursa u Y yy 
'ıı"tı '" ve hiç şüphe yok ... uyu ıyınctt r; .'.'r ın .. . ile bir Avrupa seyahati yapmak 
1ı l;!r \'c milletler arn ıncla !etinin kıu·aktcrlno ~osterdlı.,rt . t" d ·m 
-ıtı ltt .. nıye ın eyı .,. 
Uı-ı l'nıcu olan ela ancaı .. kuv\'etli ltimnttır. Bu muşııha- Etrafını çevreleyen talebeler. 
ltı~ dostıuklartlır. Onun ılc Tiir ketkdrıumumlyesl için den bir fırsat bulup Edibe Sait. 
t•t-e 11:ıleı-ın gerek orduların· '>iho.kkın ittihnr değer. . le de görüştlim. Dedi ki: 

1 it donanmnlnrmda Türk ASIM US "- 16 yaşında iken Türkkuşu. 
lt~linc karşı gösterdik· lktı .. at Veka" letı"nde na yazıldım.Şimdi 18 yaşındayım. 
it~ t \"c emniyeti Tiirk • ~ Ankara - İstanbul arasındaki 

~Ostı1ı,t,"tınnn amiıniyctl tayinler uçuşta bizzat tayyeremi kullana. 
t tte bir delil sarılnhllir. Ankara, 13 (Hususi) - lktısat rak en uzun uçuşumu yaptım. 
' ~ortıancl'<la lngiHz do Vekaleti Dış Ticaret Reisliği mer· Ben Adanalıyım. Ufaktanberi 

Filistinda dün 8 bomba patladJ 
Brüksel, 13 (A.A.) - Hüku -

met, Saint.Louis vapurunun 250 
Alman Yahudi mültecisine mu • 
vakkaten Belçikada oturmak mü
saadesini vermiştir. Yahudi in . 
snniyet muhibbi komitesi, bunla.. 
rın ikamet masraflarını deruhte 
edecektir. 

Maliım olduğu veçhile Holan. 
dada Saint.Louis vapurunun 200 
yolcusuna. muvakkaten Holanda. 
da oturmak müsaadesini vermiş. 
tir. 

Saint.Louis vapurunda 900 mUl 
teci vardır. 

· · d L"senın dokuzuncu Telaviv, 13 (A.A.) - Filistin 
vesım var ı. ı h'll · k l · d 

ıf d ik Tilrkkuc.una ya • sa ı erıne çı ma arma milsaa e 
sın m a en lıt' ed'lm · ı A t" 

1 k · ted' Fakat annemi ı emış o an s ır vapurunun 
~ m: t~ğinıC~m. babam buna ra. bu sahillere çıkmak hakkına ma. 

ay le d eny nı'lmez arzumu lik olmıyan 700 Yahudi yolcusu, 
zı o muyor u. e y h d' . 

· t' k i"in nihayet hi. a u ı makamatına açlık grevı 
yerıne ge ırme "' kl b"ld' . 1 rd" 
l b d Babamın ımza. yapaca arını ı ırmış e ır. 
eye aşvur um. - .. 
sını taklit ederek muvafakatna. Bukr~ş, l3 (A.A:) - Panama 
me imzaladım. Türkkuşuna yazıl. cumhurıyeti bayragını .taşıyan 
d F k t b bam aimdi çok Mana.ra vapuru, evvelki akşam 

un. a a a lıt' Al 1 500 Y h d' nı· t · · 
Çünkü muvaffak ol manya ı a u ı m ecıyı 

memnun... • h ·ı ld w h ld R 
dum. Kendisi Adana.dadır. Benim amı 0 . u~ a e omanyanm 
uçuşumu henüz görmedi. Bu se. M~t?alıa lımanından hareket et. 

'd w• o mış ır. fer Adanaya da gı ecegız. za._ .. . . 
b b .. u·· önünde U"ua Aynı gunde Aghıo Nıkola va. 

man a amm goz ~ ~· 552 Yah d' ili . . h 
1 

w puru, u ı m tecıyı a. 
ar yapacagım. ·1 ld w h ld Bal · ı· 

Ben şimdiye kadar n~ deniz, mı 0 ugu a e cıc ıma~ı~ 
d ··rmemı'ştı"m B da bulunuyordu ve hareket ıçın ne e vapur go · u .. d . . 

sef ki b noktadan da a. musaa e talep etmışti. Ancak bu 
er uçuş u h k t" . . . t d.w. .. 

1• k k" rdu Nitekim deni. vapura are e ı ıçın ıs e ıgı mu. a amı çe ıyo . d -1 · t · B 1 1 zi, vapurlan ilk defa İstanbul se. saa e vderı m52emı~ ır .. u yo cu ,ar 
md .. d'" Gen" kızla arasın a 1 multecı, Dachau • 

mas an gor um. Y ra d k" talı "'t k d 1 
tayyareci olmalarını tavsiye ede. ~ 1

• aşşu.. ~mpın an ge • 
· B k d kli hey mıştı. Bu multecıler, memleketi 
rım. u o a ar zev , ecan. te k k . . . 
1 b. k" H 1 r etme ıçın Uç aydanberi Kös. 
ı ır spor ı.. em ayn zama.11- te ed . . . . 

. . . ne e ıntıznr vazıyetınde kal • 
da bır memleket meselesıdır.,, 1 rd M 1 k ti terk tm k . mış a ır. em e e e e 

Dokuz tayyare ıle uçuş yapan. . . k' te bb" 
1 

. . 
lar; Edibe Sa.it, Naçlye Toros, ~~ın ~a ı şe. u~ erının aka~e -
Muzaffer. Sel. Sahavet ıım.., 1.e ugı:aması ~rıne tekrar Koe .• 
M 0nı-. s 1 Gak N tenceye dlSnmilş olan bu mUltecı-

uammer- a P çe, e. l . . t' h' d" 
cip Ilgaz, lbrahim Göreli, Şinasi enn vazıye ı va ım ır. 

Kavlaktır. Bundan başka 1.300 mülteci 
Planörde Cemal Uygun, Tal~t Tuna nehri üzerinde üç nehir va. 

Subaşı uçmuştur. puru içinde yollarma devam et. 

mek imkanını gözlemektedirleı. 

Bu mülteciler, pasaportlarını 
Şan~hay için vize ettirmişler • 
dir. 

8 BOMBA PATLA.Dl 
KudUs, 13 (A.A.) - Sabahle. 

yin Filistinde 8 bomba ve bir IA. 
~m infilak etmiştir. Bu bomba. 
ların sekizi 'l'elaviv'in muhtelif 
mahallelerindeki telef on kablola. 
rını tahrip etmiştir. Bombalar • 
dan biri bir yangm baflangıcma 
sebebiyet vermi§tir. 

Haytada Yahudi mahallesinde 
patlıyan bir bomba bir İngiliz po. 
tisinin ağır surette yaralanması. 
na sebebiyet vermiştir. 

Petahtikva yolunda bir Arap 
arabacı, bir lağımın infilakı yU. 
zilnden yaralanmıştır. Bu sut • 
kastlar, Yahudi mahüilinde bil. 
yük bir gerginliğe bais olmuştur. 

Revizyonist gençler klübünde 
müfrit ve mutedil Yahudiler bir. 
birine girmişİerdir. Klüp azasın. 
dan 6 klşi yaralanmıştır. Klübün 
mobilyası tahrip edilmiştir. 

BEYAZ KİTABI TENKİT 
Londra, 13 (A.A.) - Haim 

Weigmann, halihazırda Cenevre. 
de toplanmakta olan mandalar 
daimi komisyonuna bir mektup 
göndererek İngiliz "Beyaz Ki. 
tap" mı şiddetle protesto etmiş. 
tir. 

Bu mektupta ezcümle §Öyle de. 
nilmektedir: 

"İngiltere hükQmetinin yeni 
siyaseti, Yahudi milletinin Filis. 
tinde bir "Milli Yurt,, vilcude ge. 
tirmek hakkını inkAr etmekte • 
dir. Yahudiler için böyle bir 
"yurd" a. olan ihtiyaç, bugiln 
oldufu kadar hiç bir zaman lcU 
bir ihtiyaç olarak hissedilmiş de. 
ğildir. İngiltere hükfunetinin bu 
hakkı inkftr etmesi ise tam böy. 
le çetin bir zamana tesadüf et • 
mektedir. 

Akrobasi hareketlerini Mehmet --------------------------
Arabacı, Şinasi, Kemal Karapars 
yapmışlardır. Y. R. 

Romanyadaki 
orta elçiliğimiz 
Ankara, 13 (A.A.) - Roman. 

yal:iaki Türkiye orta elçiliği bil· 
yük elçiliğe çıkarılmıı ve orta el· 
çimiz Hamdullah Suphi Tannöver 
büyük elçi ünvaniyle Bükreşte 1p. 
ka edilmiştir. 

Bükreş, 13 (A.A.) - Rador A· 
jansr bildiriyor: 

Türkiye orta elçiliğinin büyük 
elçiliğe çıkarılması ve bilhassa 
Hamdullah Suphi Tanrıöver'in 

büyük elçi olarak Bükreşte dost 
ve müttefik Türkiyeyi temsilde 
devam edeceği haberi Bükreş ma~ 
hafilinde derin bir memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Bükreıe tayin edildiğindenberi 
gerek resmi mahafiLde, gerek te
mas ettiği bütün muhitlerde bil· 
yük dostluklar tesis etmiı ve bü. 
yük sempatiler uyandrrmıı olan 
Hamdullah Suphi Tannöver'in 
büyük elçi olarak BUkreşte ipkası· 
nı Rumen matbuatı müttefikan ve 
hararetle selamlamaktadır. 

Görüp . düşündükçe: -- -., - -- - ,_, ~ ,_,, --
Bereket yılı 

Yağmursuz geçen Nisan, köylUyü endi§e ile ha.vaya bak. 
tırmıştı. Mayısın üç haftası da kurak gidince, hepimizi dU. 
şünce almıştı. Bulutlar havada değil, zihnimizde belirdi. Çtlıı. 
kü dünyanın bu karmakarışık devrinde, her milletin yalnız 
kendini düşündüğü bu merhametsiz çağda kıtlık, bir çığ gibi 
yurdu ezebilirdi. 

Açlık, insana. musallat olan belalann bence en korkwı. 
cudur. Verem, kanser, veba, cüzzam derdi nihayet tek gövdede 
derinleşir! Yalnız onu parçalar, yalnız onu yere serer. 

Halbuki açlık, yeryüzünden insanlığı kaldıran bir af ettir. 
Kuzuyu kurt, adamı canavar yapar. Kendi etimizde, bir dost, 
bir sevgili, bir kardeş dişinin kanlara bulandığını görmekten 
acı ne vardır? Açlık, yeryüzünde bu haileyi de oynatabilir. 

Bereket versin, mayısın sonuna. doğru ufuklar katmer 
katmer bulutlarla buruştu. Gözleri yakan çiğ aydınlık donuk. 
laştı. Yapraklan lezı.etli titreyişlerle fısıldatan ~ serinle. 
di. Ve bir gün baktık ki toprağa en yakın bulut parçası eriye. 
rek ince bir yağmur dökillmeğe başladı. İlkin toz halinde ya.. 
ğıyordu. Sonra damlalar belirdi. Tozlu dallar silkindi. Ka.v. 
nık yapraklar yıkanıp gerginle§tiler. Oluklar fıakiyelendi. 
Yerler gibi hepimiz de susanuştık. Yağmura karşı 8.det& bağ. 
nmızr açmak, bu ılık damlaları etimizin üstünde duymak isti. 
yorduk. 

Ansızın sürekli, kandırıcı bir bollukla dökü!meğe başladr. ıı. ~ttı gc7.dlk. Ilnmda do- kez müşavirlerinden Natuk Ziya tayyareciliğe karşı büyük bir he. 
it llııtnndıınlnl'ınm '••c bıth İstokholm Ticaret Ataşeliğine, İs- t -==:::;;;-r= ..... - • ..-·--~--~r;;; 

1ıt ~l'lerinln 'l'iil'klcrc knr tanbul mıntaka ticaret müdürlü
~~ kalıılerini der il, hnrp ğü müşavirlerinden Ahmet Cemil 
ı h " 111 en mnhrem nokta· dış ticaret reisliği merkez müşa· 

Toprak doydu. Tarlaların çatlakları doldu. Kurumuş dereler 
tekrar şırıltılarına kavu5tular; sel yatakları yeniden çğıldadı. 

t~le llrıiımş bnlduk. CoJ. virliğine, 1stokholm ataşe kommer. 
~I eı.ı lngiliz askeri me,·· siyali Hayrettin Şükrü İstanbul 

<~tı'llı-et ettik. Bnrnclnkl İn· nuntaka ticaret müdürlüğüne, es· 
ıı ~llncınnlnrınm ,.e nsk<'r ki Prag ataşe kommeniyali Aziz 
,14e J;en~ en son ı1istem Peşteıde yeni ihdas olunan ateşe· 

hıal'ı ile ,·nptıkJnrı, n komersiyaliğe tayin edilmişlerdir. 
!Jı~ " 

\" 11 ınensnpln~"Inın bu· -o--
., t'rtta ce, nz ,·erdikleri ta· Münakalat Vekaletinde 

tı.~\. ~1'lp etmek• fırsatmı Ankara, 13 (Hususi) - Müna-
~~ kallt Vekaleti Şirketler komiresi 
'l ~lll'a İngiliz Bafffldll Sabahattin Bayburs vekalet hu
it. 'hl tarafından kabul susi kalem mUdilrlü~e ta~ e.. •==......=--

llu kaba! eenumdakl dilmiJtir• 

İnsanlara ne gül yarar, ne diken! derler. Doğru! .. Uç gün 
hava kapalı gidip te yağmur dinmeyince, hep bir ağızdan: 

- Bu nasıl bahar, ne biçim yaz bu? .. 
Diye sızıldanmağa başladık. Çünkü rüzgar biraz keskinle. 

miş, hava serinlemişti. Ovalar, dağlar, tepeler yemyeşil een. 
liklerile ortalığı donatırken, biz işte böyle düşünmüştük. 

Şimdi yurdun dört köşesinden güzel haberler geliyor. 
"Görillmemiş bir bolluk var!., diyorlar. Yeni bır bereket yılı. 
na giriyoruz . 

Yalnız, unutmayalım, Jd yafmuııı bir tablnt lQtfu balfr.:lc 
bıraktıkça yarmm Urtln pl~ınmu ulft. kestiremeyiz. Ekin 
memleketinde, su, havanm ve mevsimlerin keyfine brrakılL 
maz. Bunun da. ba.kkm.48.n ·gelmeli, f~e hl.kim olmanın 
çarestnı ~ !l!l!I BfDuı Qer,gin 
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. Bugünkü 
Hadiseler ve şahıslar 

h akkmda faydah mal Om at 

Mehmet Emin 

72 ya:ıı 1 .. ·utlanan Türk §airi 
Mehmet Emin 

Edebiyat tarihçilerimizin hiç 
tereddütsüz "Türk Şairi., sıfatını 

veıldikleri Şair Mehmet Emin son 
bir iki gün içinde 72 yaşına bastı. 

Mehmet Emin edebiyat tarihi

mizin haklı şöhretlerinden biridir: 

1 ürkçü bir şair, büyük bir vatan. 
perver, ve dinamik bir insan!., 

"Türk Sazı., şairi eserlerini neş

retmeğe başladığı g\lnlerden 0elki 
çok daha evvel, öz Türliçe mese

lesini, edebiyatımız halletmişti. 

Fakat Serveti Fünunla araya giren 

bulanık devir ancak Mehmet Emi
nin Türkçe atelimclden başka hiç. 
bir kelime konuşrruyan lisanı il: 

yeni bir basübadelmevte mazhar 
olmuştur. Daha fazlası, Mehmet 

Emin, yalnız Osmanlı hudutlan 
içindeki vatandaşlarına değil, ana-

yur.dda yaşayan büyük camiaya 
hitap ediyordu: 

Ben bir Türküm, dinim, cln.sim 
uludur, 

Mısraı, ogün için, söylenmesi 
mühim olan bir mesele ve muaz. 
zam bir hadiseydi. 

Şair Mehmet Emin 1869 da ts
tanbulda doğmuştur. Babası Salih 
Reisti. Kendisi bir balık kayığmın 

sahibi olmasına rağmen oğluna iyi 

bir tahsil verdi. Mehmet Emin 
zamanın tahsil yollanru takip ede
rek Askeri Rüştiyelde okuduktan 

sonra Mülkiye mektebine girdi. 
Oradan çrkmca Rüsumat dairesi 
memurluğuna getirildi ; ve orada 
evrak kalemi müdürü oldu. Meş. 
rutiyetten sonra ise daha büyük 
memuriyetlere geçti; muhtelif va
liliklerde bulurodu. Bugün mebus. 
tur. 

Şairin yukarda da işaret ettiği

miz gibi en büyük meziyeti halkın 
diliyle şiir yazmasıdır. Ayrıca bu 

§iirleri aruzla değil hece vezniyle, 
parmak hesabiyle yazmıştır. Bil
hassa 1897 Yunan harbi sırasında 

bütün gönüllillerin milli bir ses 
arayıp bulmak için halecenla titre. 

diği .sıralarda arka arkaya neşret
tiği manzumeler şöhretini bir
denbire yapmıştır. 

Mehmet Emin çocuklarımıza 
göstereceğimiz en güzel bir insan 
nümunesidir. Parlak ve tatlı zö · 
zünden başka dedikodusuz, iyilik 
için çalışan büyük bir karakter!.. 
Aynı zamanda çok mütevazi.. O 

zamanın ediplerinden üstat Ekre
me yazdığı bir mektupta şunu :>c. 

racak ka!dar mütevazi: "Do~n.: 
yolda mr yürüyorum; yoksa uçu
rumlara nu düşeceğim!., 

Bununla beraber İngiliz müsteş. 
riklerinden Mister Gip Türk Sazı 

şairine şöyle diyordu: "Altı asır 
seni bekliyordu 1., diğer taraftan 

Avrupada Macarlar da onu alkış
lama'ktan geri kalma!drlar. 

Şairin neşrettiği kitaplar şun
lardır: 

Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Tan 
Sesleri, Zafer Yolunda, Aydın 

Kızlan, Danteye, Mustafa Kemal.. 
Bu kitapların ilki olan Türk Sa. 

zmt yazdıktan sonra J914 tc ne~-

retmi~tir.. Zaten bu sıralarda 

Türklük yolunda yaptığı savaşlar 
güzel filizler de vermeğe başla. 

nuştı. Serveti Fünun ve Fecriati 
edebiyatı yıkılmış, Ömer Seyfettin 
ve Ziya Gök Alpm saf Türkçesi 
zafer kazanmıştı. 

Şairin şiirlerinden bir misal .:>l· 
mak üzere ddebiyat tarihlerimize 
de geçen bir manzumenin şu sa
tırlarını intihap ettik; 

En güzel yüz bize çirkin, biz severiz Türk yüzü, 
En iyi öz bize fena, biz ister-iz Tiirk özü; 
Milletimiz allcıılanz, anıldıkça Türk sözü. 
Biz Türkleriz, biz bu kanla, biz bu alevle yaşarız, 

Luvr müzesinden tarihi bir tablo çahndı 
Paris, U (A.A.) -Louvre mü_ 

zesinde, 1913 te Joconde'un ça. 
sanat eserlerinin en kıymetlile _ 

rinden birini çalmıştır. Çalınan 

eser "Lakayt,, isminde Antoinc 

Wattcau'nun meşhur bir tablosu. 

dur .. Tablonun uzunluğu 25 san • 

Sarışın Güvercinler 
2 Çeviren : lbrahim Hoyi 

Sen merak etme!.. Dermiş 1 teşem bir kale.den bozma köşke ketleri erkek gibi. Saçları bebe. 
gibi başımı salladım, ayağa kalk. gitim. Madam Banbarok ile gö - Rengi kahverengi. Gözleri de öy. 

tım; ve: rüştüm. Uzun boylu, ancak 22 le. Rengi ne beyaz, ne de fazla 
yaşlarında kadar görünen bir genç esmer. Orta. Enli bir yüzü var. 

- Dışarıya çıkıp karınızla gö. kadındı. Bana fazla bir şey söy • Çenesi büyük. Yüzü kısa. Sol ku-
rüşmek istiyorum. Acaba evde - lememekle beraber bazı teferrüatı lnğının üzerinde bir yara izi kal. 

bildirmek hakkında işime yaradı. mış. Atlara ve hele açık hava 
_ Evet .. Evdedir sanırım. Te. Kaybolan her iki kızın hüviyetle. sporlarına bayılır. Evden çıktığı 

lef onla geldiğinizi haber vere _ rini hep ondan öğrendim. İşte; zaman üzerinde lacivert ve yeşil 

!er mi? diye sordum. 

. ' yım ... M İRA, 20 yaşında 1,70 bo _ yünlü elbise varmış. Siyah, ayak. 
yunda. Sporcu, çevik, atilc kabı giymiş, küçük lacivert şap

Körfeze, Okyanusa bakan, muh biı· genç kız. Tavırları ve hare - kası ile, kısa yılan derisi ceketini 
* * * 

Zonguldakta köy gezileri 
1,200 kişiye yemek, 353 
h~staga ilô.ç verildi 

de almış. 

RUT: - 18 yaşında, 1,65 bo • 
yunda. Gözleri kahverengi, saç -
lan da ablasınınki gibi bebedir. 
O da ne esmer, ne beyazdır. Yu -
varlak, minyon yüzlüdür. Kendi 
halinde çekingen tabiatlı bir kız. 
mış. Daha ziyade, ablası ne derse 
onu yapan cinsinden. Üzerinde ra 
kası kahverengi kürklü tütün sa. 
rısı bir manto vardır. 

Kızların ikişer fotoğrafile, Mi
ro'yu kupe bir otomobil önün'.lc 
gösteren bir resmini aldım. Evde!l 
ayrılırken götürdükleri eşyanın 

bir listesini yazdım. En fazla e • 
hemmiyet verdiğim bir kazancım 
da, kayıp kızların konuştukları, 

tanıdıkları ahbaplarının, dostları -
nın, akrabalarının kimler olduğu -
nu öğrenmek ve • Madam Ban -
brokun söyleyebildiği, hatırlaya -
bildiği kadar - isimlerini yazmak 
oldu. 

Listelerimi cebime 
madama sordum: 

indirirken, 

- Acaba, zevcinizle kavga et • 
meden evvel, kızlannız Misis Val
<lene uğrayacaklarını söylemişler 

tniydi? 
Madam Banbrok düşünceli bir 

tavırla cevap verdi: 

- Sanmıyorum .. Hem ben buna 
hiç ehemmiyet vermiş değilim. 

• ıira. 1Jm;la~ım1. bt\balatilç haddiza -
tinde kavga etnpş ?egiııhuu. ~m.ı.. 

Zonguldak, (Hususi) - Zon- şubesi başkanı Ahmet Gürel ve 
guU:lak Ha1kevi köy gezilerine ve halkevi başkanı Akın Karaıığuz 

sosyal yardım çalışmalarına, ge. tarafından sözler söylenmiş ve 
çen yıllardan .daha üstün ve genil Vali ve Parti başkanı kıymetli bir 
bir programla devam etmektedir. söylevle halkevinin çalışmalarını 

"Gaca,. bölgesine tertip edilen takdir ve tebrik etmiştir: 

son gezi, çok muvaffakiyetli ol- 422 tıi köylü olmak üzere 1200 
muştur. Bu geziye, başta vali ve kişiye yemek verilmiştir. 

parti başkanı Halit Aksoy, İbra. 248 yoksul yurttaşa tuz ve sa. 
him Bozkurt olduğu halde parti bun ve 140 okul öğrenicisine ka· 
ve halkevlileıl:len, memurlardan ve lem, kitap, kalemtıraş, kağıt, def
halktan büyük bir kalabalık işti· ter ve 15 çok çocuklu aileye ço. 
rak etmiştir. cuk oyuncakları ve 200 köylüye 

Köycülük şubesinin tertip etti- Ulus gazetesi dağıtılmıştır. 
ği ve bu şube başkanı Ahmet Gü. Halkevinin bu sosyal çahşma
relin büyük bir gayret ve muvaf- lan, cidden görülecek ve gözleri 
fakiyet gösterdiği bu geziden alı. fahrile yaşartacak bir manzara 
nan neticeler, ilerisi için çok sevin teşkil ediyordu. 
dirici ve ümit besleyicidir. Diğer taraftan Halkevi gurup. 

Bu gezide hükumet ileri gelen- lan, köylerin içine !dalarak aile, 
leri ve halkla yakından alakalı me- folklor, tarih, ve tabiat üzerinde 
murlar ve mütehassıslar ; hekim. tetkikler.de bulunmuşlardır. 

nakaşalar öyle kavga denecek bir 
şiddette cereyan etmedi. 

- Onları giderken gördünüz 
•. ? mu. 
- Tabii, tabii 1.. Cuma günü öğ 

leden sonra saat yarıma doğru 

evden çıktılar. Giderlerken her za 
manki gibi beni öptüler, ve halle
rinde hiç .de öyle göze çarpacak 
bir gayritabilik yoktu. 

- Nereye 
dersiniz? 

gitmiş 

- Bilemem ki ... 

- Mesela, mesela ... 

olabilirler, 

- Vallahi, ne söyliyeyim bil -
miyorum ki.. Size ver:liğim ahbap, 
dost, akrabaların birçokları baıka 
şehirlerde otururlar. İhtimal ki 
bunlarclan birisine gitmişlerdir. 

- Peki, mesela gitmek ihtimal. 
leri olabilecek bir iki isim de say
maz mısınız? 

• VAKiT ':1 
ABONE l'AHIFESI 

lltmltktt Mtmltl.ı 

{rinde dışıncla 

Aylık 95 155 Kr 

3 aylık 2GO 425 • 
6 •>tık fl5 820 .. 
1 yıllık 900 IGUO • 

rarifeden Balkon Uirll~ı 

için ayda otuı kuruş d iişfi l fiı 

Po~ın Lıırl ı ij i ne girmeyen )crlrrı 

ayda yetm iş beşer kuruş ı:ırı• 

nıedilır. 

Abone knyJını bildiren mek· 
ıup ve telgrar ile reli nl, abonı 

parasının posta veya banka Ur 

yollama ilcretinl idare kendi o· 
ıerirıe alır. 

Tür/.:luenin hu posta merke:lnı/I 

\-'AKIJ"a abone ua.:ılır. 

Adres değiştirme Gereli 

4!5 luruşlur. 

il.AN CCRJ::.11.EHI 

fıcareı llArılarınııı snntırıı • 
!alırı sondan llibaren llAn sa> 
ralıırında 40; iç sııyfnlıırda !>O 
kuru~; dördüncü sayfada 1 

ik i ncı ve üçündlıle 2; blrlncld 
4: başlık rııııı kesmece 5 lir• 
dır. 

Uüyiık, çok devıımlı, klişe! 
renkli ıliln \·erenlere ayrı a>r 

indirmeler yapılır. Resmt ll~nll' 

rın sant im • !atırı 30 kuruştur 

l'lCAHI ~IAHl\'l::.TfE Ol.MIY/.~ 
!\ (lÇt' K 1 l.At-:I.A R 

llır defa 30, ıkl defası 50, 01 

defası 65, dört defuı 75 ve o 
defası 100 kuruştur. Oç aylı 
llAn verenlerin bir defası bed 
ndır. Dört satırı geçen iJAnlsrl 
fazla satırları beş kuruştan lif 
s:ıp edilir. 

lll:mtl kupona 11etlren/e 
kücük ildn tarif esi 11ü:de 1 
indirilir. 

Vakıı hem doğrudan rloğf'll' 
ya kendi idare yerine.le, hem ,.o 
kara caddesinde Vakıt Yurd 
altında KEMALEDDİN tile>' 
llln Bnrosu eliyle llAn k8 
eder. (Büronun telefonu: 203P 

Alemdar sınema 
iKi FiLM 

Sahte kalp 
Marko Polün 

maceralar' 

mekanizmayı işlettim. Diğe! 
hirlerdeki acentelere telgraf!' 
diseyi haber verdim. tcap 
malUmatı toplayıp bildirrııt11 

emrettim. Kayıp otomobili, ıtf 
zayi eşya, listesine yazd 
Kızların birer fotog· rafların'• 

'( 
toğrafçımıza yolhyarak tek51 

mesini istedim. 

Bunları yoluna koy!duktall 
ra, listedeki isimleri araq-ıaf, 
tım. Bir tanesinin evine g: 
Karşıma hizmetçi çıktı. I' 

h . d .•.• 56 
hanımınm şe re ın ıgını 

1 

l~asmı hatırlatan sansasyonel 

bir sirkat hadisesi olmuştur. Ha. 
disc, sanat aleminde bUyük bir 
heyecan tevlit etmiştir. 

Cüretll bir hırsız dün öğleden 
sonra galeriler kapanmadan bi. 
raz evvel 18 inci asrın Fransız 

ler vazifeler almışlardır. Gaca merkezine yakın yedi kö· 
timetre, genişliği 20 santimetre.. Şehirlilerle köylü kütlelerinin yün hemen bütün halkı toplanmış
dir. Eserin kıymeti 3 milyon kaynaştığı - baştan başa bayrak- tır. iki köy okulu öğrenicileri, gü. 
franık olarak tahmin edilmekte - larla donanmış olan - meyldanda, I zel sözler söylemişler, temsiller 
dir. törenle bayrak çekilmiş, köycülük vermillerdir. 

Madam Bonkbrok, düşündü, so:ı 
ra katiyetle: 

- Hayır, hayır!.. dedi. Sayamı 
yacağım .. 

Ma·:iam Banbrokdan ayrılara!< 

doğru idareye gittim; ve bizim 

fakat nereye gittiğini, ne ~ 
döneceğini ağzından alma!<~ 
nı olamadı. Oradan bir ot . 
acentesinde, bütün meziyeti~ 
miz giyinmesi, pırıl pırıl ) 

" (D_e~ı~ ---- -~~~~ 

.. - ..,,, • 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski . 

ÇeYir-eo: Hakkı Süha Ge&ıio m 206"""':ıl=s:ı:' 
- Odur 1 dedi, evet, muhakkak o. 

Ah §U gazeteler ..• Biliyorum onların ne 
mal oıduklarınr... Gronişka için .de az 
şey mi ya.zldılarl .. Ne iğrenç, ne namus. 
suz §eylerdi onlar! .. Katerin bile onların 
dilinden kurtulamadı. 

Dimitri, odada düşünceli bir tavırla 
dolaşıyordu. 

Biraz sustuktan sonra, A1iyoşa, 
- ııAğabey, dedi; çok kalamıyaca. 

iıın- Yarın senin için fena bir günl:iür. 
A'Rl!tm mura~ ye"rlne gelecek. Böyle, 

lıir :ı:amanda ciddi şeyler konuşacak 

yerdt, bh gevezelik ediyoruz. 
- Şaıt ıa buna Aliyoşa 1 Şaşma hiç l 

Şakalaşmayıp da ne yapacağım?.. Şu 
pis mahluktan, şu Smerdiyakov kerata
sından mı bahsd:leceğim? .. Hayır, ye. 
ter artık onun lafr ... Allabından bula
cak o. Bak görürsün. 

Dimitri, Aliyoşaya yaklaşıp heyecan
la kucakladı. Gözleri alev saçıyordu. 

- Rakitin bunları anlayamaz. Ama 
sen anlarsın.. Zaten gelmeni sabırsız. 
lıkla bekleyişimin sebebi de bu idi. S:ı

na çoktanberi içimde ve şu yalçın du. 
varların arasında saklal:iıiÇm bir Şeyi 
söylemek )stiyor.dum. Fakat h~nüz vak· 
tt gelmemiştir, diye susuyoroum. Gön
lümü boşaltmak için son saatln çalma. 

smı bekledim. Kardeşim, tevkif edildi
ğim gün, içimde başka bir varlığın !doğ • 
duğunu sezmiştim. Gerçi bu yeni var· 

lık ben.de eskiden de vardı. Fakat eğer 
şu son büyük darbe ile dehşetli surette 
sarsdmasa idim. Mümkün ijeğil tama-

miyle beliremezdi. Uzak sürgünlerde 
kazma sallamak beni korkutamaz. Yir. 
mi yıl alnımın yazısiyle boğuşabilirim. 
Hayır, içimi altüst eden şimdi başka bir 

derdim var. Kürek mahkumları arasın
da da kalp ve yürek sahibi bir al:lam bu. 
lunabilir. Orada da insan sevip yaşaya

bilir. Iztırap çeker. Orada da bir kürek 
mahkumunun uyuşuk gönlünü yumuşa
tabilecek şeylere rastlandığı görülmüş. 

tür. Orada da ıztırapla, iç ağrılariyle 
büyümüş bir ruha yenil:len can verilerı.:k 
bir kahraman yaratılabilir. Bu türlü 
belki yüzlerce adam vardır, ki onlara 
karşı bizler suçlu vaziyetindeyiz. Ben, 
niçin rüyamda o sıplak ve aç çocuğu 
gördüm. Hem nasıl bir zamanda gör
düm. Bu bir irşattr: Sürgüne işte o yav. 

- - >t!22__ - - - ~ 

ru için gideceğim. Evet, bu .dünya:la 
herkes, herkese karşı suçludur. Herkes 
yavrudur. Dünya büyük ve küçük ço
cuklarla dolu kardeşim. işte onlar için 
ben kurban clacağım. Umum namına 
birinin kurban olması lazım. 

Gerçi ben, babamı öldürmedim. Fa. 
kat cezasını kabul ediyorum. Bura.da, 
işte şu çıplak ve yalçın zindan duvarla
rı arasında bütün bunlara erdim. Yerin 
dibinde eli kazmalı yüzlerce talisiz var. 
Evet orada zincirlere vurularak hürri. 
yetten mahrum yaşıyacağız. Ama zarar 
yok, bu ıztırap cehenneminde yana ya
na temizlenerek ilahi neşveye kavuşu
ruz. Eğer böyle olmazsa, <lünya:la ne 
insan yaşayabilir, ne Allah olabilir. İn. 

sanlar dualar i!;inde çürüsünler isterler
se, ben yerin altında Allahsız nasıl ya. 
şayabilirim. 

Rakitin yalan söylüyor. Eğer biz yer
yüzünclen Allahı kovsak bile, yerin al
tında yine onu bulacağız. Bir kürek 
mahkumu, hUr bir adamdan daha çok 

Allahın varlığına muhtaçtır. Bİi• 
"(I 

altın:la çalışanlar toprağın bag ~ 

acı bir ilahi ile, Neşe Tanrısırı8 

şacağız. Yaşasın Allah ve orııl 11 

neşesi. Ben Allahımı seviyoruJ11· 

Mitya, bu garip nutkunu sof:~ 
göğsü körükleniyor, adeta tıkana' 

t\l• 
hale geliyordu. Sapsarı olmUŞ 

dakları titriyor, ve gözlerindei1 ) 
akıyordu. ! 

- Hayır, hayat onunla dolı.ı0;. ~ 
rin altı bile onunla taşıyor. ŞiJ11 1

t 
ta ne kadar bağh olduğumu ~.e i 
bir ihtirasla yaşamak istediğlj1\ 
mezsin Aliyoşa. 

sırı• Bu çıplak ıduvarlar ara ı:ı 

dikten sonra bende bu yaşama a~ f. 
• ·11! ş 

du. Rakitin bunların h;ç bırı 1 
yor. Petersburgda bir apartı1113" ef 

np kiraya verm~ten başka bit t1' 
diği yok onun. Ama ben, seni 11' 
l;hmı. 

(Devamı uar) 
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&ARMAN SONU 

Belediyenin doğru bulmadığımız bir karan 

~ 28 - ................. . Sermet Muhtar 
Kayıkla mesafe uzun; Bosfor Dizginleri bırakmış, cebindeki 

liizgarı serindir, çarpa bilir... rakı şişesini çekip çekip, 

Çiçek saksıları 
Evlerimizin pencerelerin

Arabanın nesi eksik?. Kuvvet. - Deh, fiyakası bozuklar! .. di-
li beygirli bir fayton Şişli üstün. yerek sigarasını sararken, müt • den kaldırılmamah 
den atıverir onu. hiş bir küt. Belediye yeni bir karar vermiş:\ !aştıran, ruha ferah veren, 

Bir yandan da yine içinde bir - Dinlerine üfleyeceğim şim . Pencerelerin önüne konan saksı-
berek: şeytan çimdikleyip duru. di !. diyerek aşağı atladı. lar kaldırılacakmış!.. 
tor: Kaç yerinden telle, iple bağ • Kazaları önlemek bakımından 

- C.orci, diyor, acelen ne?.. lanmış olan makas kırılmış; te. faydalı görülen bu kararı hiç ye. 
vgiline hiç değilse beş on gün kerleğe oturmuş. rinde bulmıyoruz. istanbulun ha".1. 

aha uzaktan avucunu yalaya • Daha İstinye tepelerindeler. gi semtine giderseniz gidiniz, en 
ksın. Bu akşam keyfine bak!. Aşağıdaki ışıklar ateş böcekleri zengininden en fakirine kadar ev. 
Son kararını \·ermeden hesabı gibi görünüyor. lerin pencereleri renk renk çiçek· 

törüp (Ekonomi) den çıktı. Bir Corci hemen atladı.. Dünyayı Ierle süslüdür. Büyük konforlu ev-
kece eYYel ve o gün şarap tut_ ıunursamıyor, keyfi tamam .. Ye. terin salonla~ıru, merdivenlerini 
llıayan Be;>Tutlunun ayakları do- ni lacivert kostümünün, ipek at. süsliyen çeşit çeşit yeşilliklere yer 
şıyor. las gri pardesüsünün buruşup vermiyen ·kenar mahalle evlerinde 
Tünel kapanmış; Yüksekkaldı. kirleneceği aklı.nda bile değil.. Sarhoş Aklı oturanlar ne yapıp yapıyor, pen. 
ın yokuşunu çıkacak halde de. Fundalıkları çöktü. Yine ope. - Söyle bakalım adresbı ncdir1 ce!erinin önüne desteklerle tuttur-
'!. .. Yine bir arabaya bindi. raları terennümde. - Benim mi?. Post • rcstan memur efendi.. duldan saksılara edinebildikleri 
- Altıncı Jaireye!.. Arabacı yanaştı: çiçekleri dolduruyorlar. Dolduru. 
Orada indi; daracık sokaktan - Müsü kusura bakma, ahbap ' 1 yorlar diyoruz, çünkü bu böy1e· 
eydanı buldu. !aştık artık. Yanında konyağın a a 1 at f <lir. 
Caddeikebir tenha mı tenha; varsa bir yudum çekeyim!. Türk çiçeği sever. Onu bir evlat 

eçip gidenler seyrek .. Derviş SO· Mösyönün temizlediği Koman. _________ ı_________________ gibi besler, büyütür. Hükfunetin 

ğının önilnde duraladı. darya şarapları boğaz rüzgarile l G Çar§amba 2:.ı,uo .M.Uzlk lKUçUk orkestra • Şet: Türk çiçekçiliğini himaye için al-
Polonyalı Margriti yoklasa çoktan uçmuş. İçkiye karşısında- 4- .939 Necip Aşkın), ı - Lepold - Kafkas dığx tedbir, az zamanda cidden 
P \'azgectı' kı'nden daha tesne. 12,30 Program, 12,35 Türk mUzlğl melodilerinden {potpuri) 2 - can .. ! . 
. .. • .. ~ ' " • tak.dır le karşılanacak bir harek!t Hemen ardında Timoni.. Pren. Frenkliğini unutmuştu: r1., 13,00 Memleket saat ayarı, ajans berger - Efsaneler ormanında, s - Le 

· ve meteoroloji haberleı1, 13,15 - H opold _ Nil nehri kenarlarında, • ~ yapmıştır. Eski bir çiçek meraklı. 1Polu, Evdoksiya bulunmaz çap. Sen icat t h · be d 
ırııardandır ... Onu da istemedi. - e ya a 1 n e Müzik (KaM§lk program - Pl.), 19,00 • Ha.ruı Schnelder - Tlrol dağlarmm halk Si: 

na.sipleneyim ! Program, 19,05 MUz1k (Soll • Pl.), 19 prkı ve daruılarmdan • Potpuı1, 5 - - Vaktiyle diyor, yurda Avru-
Venedik sokagvmın başından l" Tü k üzııs.ı (F"e ı heyeU) 20 00 Ar b rt k .. .. ., r m o ...,ı • • Villi Lautenschlager prlmavera • Ar_ padan çiçek gelirdi. Beyoğlu 80• 

Uri.:vcmivor. (Hctcl Suisse) de . a acı a ı yuz, goz: Memleket saat ayan, ajans ve mete. janlln serenadı 6 ·u•chell tapan k 
., ., K k k v • - ......... - • aklarında Avrupadan gelen ~i· i Olgayı bir görmek; çok otur. - ırı ma ası kuşagımla oroloji haberleri, 20,l;. Neşeli pl!klar • yol serenadı, 7 - J. Strawıs - Bu Dağ k1 t 1 :l B' . . . d' v• 

yıp iki şişe bira ısmarlamak.. ama dingilleri kaldırmak lazım. R., 20,20 Tllrk müziği (Müşterek ve meler seni saram ey dilnya • Vals, 8 çe. er. sa ı ır ı. ızım yetıştır ıgı-
Onu da çiğnedi. ( 0 I..ion) un Yardım et mastori!.. solo taganni), 1 - Hicaz pe§rev!, 2 - _ Chopln Noktllrn, 23,00 Son ajans mız çıçeklere rağbet edilmez.di. 
· Sac!ullah ağanın _ lllcaz yUrUk sema. haberleri, ziraat, esham tahvillt, kam 1 Bu yüzden Türk çiçekçiliği ölmek O~csinde, Glavani sokagıv nın ba. Hul" sa h 1 1 1 k 

a • eyamo a ar a oya isi • Nldeylm .sahnı çemen, 3 - Şev. biyo • nukut bor.sası (fiyat), 23,20 MU üzere idi. Halbuki Türk çiçekçili. 
da dimdik. (Pale dö (Kristal) ı'nmı'şlerd· Araba · h be ın hl Bil ı ı. cı yıne mu a • ki y _ caz oarkı _ m yorum zile (Cazbant _ Pi.), 23,55 - 2• Ya_ ğinin parlak bir mazisi vardır. Bü-
rnüzisyenlerinden Macar Nelli verede: bana noldu, ' - l.Rmlnln • Hicaz ıar. rmkl program, yük emeklerle yetiştirilen ve dün. 
saatte yemeğir.i yemiş, otelin. _ Rumelihisanna buradan gi. kı. Soruımamı bana yesim, ıs - Tek y ban R d l d 
h""ırlanmaktadır. ür ,..,.apol - d sazla halk tnrkUsU - .Ay dofdu bat. a cı a yo ar an yada eşi olmıyan Türk çiçekleri· ~ ";$ ~.. emcyiz. Turhan paşanın yalısı · · 

onu gözden çıknr, angaje et var bir kere. 0 olmasa da Tok • madı mı, 6 - Tek .sazla halk tUrkUaU Seçilmiş Parçalar nın numuneleri, yeniden canlana-
londı'ne) ı·.. Yıldız türkUsU, 7 - Keman takat. caktır. Ben şimdi yeni tecrübeler, 

mak burnundan Emirganı, Boya. · u ak ıa yaA ue e u Program Türldve saaU üzcri-
h mi, 8 - § ıar. _ .... g ç " yeni aşılar yapıyorum.,, 0 undan da vazgeçti. Galatasa. cıköyun" ü ac:amayız. zamanım 9 Btm:~R ızen U•ak ıar ne ve öğleden sonraki saat ola- B . 

,...... . - "" .., • " · u çıçek meraklısının bahçesin. . nnda, Şişliye giden tramvaya kı _ Bahar erdi, 10 - Refik Feraan • l'ak verilmiştir: d · 1 
lJ.di ·, son ı'stasvona ı'ndı'. Corcinin zaten oralarda ne işi U•ak •arkı _ Kız bUrUn de ptma, e yüz erce nevi gül vesair çiçek-

., " " OPERALAR VE SEKFONl l ' b l nd v •• l k li:traf kır, bayır; süvari kara. var? 21,00 Konuşma, 21,15 MUzlk (Opera - liQ~SERLERl ler~n. u u ugunu soy erse , söz. 
"'911WM.-ıtın•lta bina yok. Maa _ 1stinyeye indHer:·K1l:vilde•ora. lılll1Mi11•11ıt11attı11Sk post& kutusu,.22.00 ennın taşıdığı ehemmiyet daha 

·h.Nbiıı. jki gece arabası bek- Y~.~~dfif gitme~ yok. Müzik (KUc;Uk orkestra ~ Şet: NJcltı. ~!i~ ;WJ§ıı~~~~~ss ;;~İnör Dahc kolayca anlaşılmış olur. 
ede; sesleri de çıkmada: Arabacı, içeridekinin hovarda. A~km>, Hanna Löhr • Memleketten 9.55 Monte Ceneri: ·~fanon" (Puc- Evlerin pencerelerine konan 

- Yıldıza, Ortaköye götüre • lığını çakmışlardan. memlekete (muhtelif memleketlerin cini). saksılara gelince, İstanbullunun 
'41 ... Bebeğe kadar da ineriz!.. _ Be müsüçüğüm, gördün ya melodileri Uzerlne rapsodi), 2 - Alols 10. Napoli grupu: "CnYallerfa buna cidden ihtiyacı vardır. Bu 
Corci yine frenklik taslaya • ' imanım gevredi. Çık bakalım Pachernegg _ Vtyananm cazibem, 3 - Rusticana" (!\fascagni). hususta bir zat şunları söyledi: 

\k .. l • f k ı· B. Kutach - İspanyol kaprisi.• - Val_ 11.30 llamburg: Mozart, Schuhcrt. - Vaktiyle İstanbul evlerı' hah· .... soz erme ransızca. e ıme. bahşişimi, iki tek çakayım!. di-
"'. karıştırarak seslendı: ye asıldı. ter Borchert • Bir gecenin hlkAyesı, ODA :MUSIKtSf YE KO~SERLER çcli idi. Seneler geçtikçe bahçeler 

w. 5 - Hermann Do.stat . Mar§, 6 - 7. I.ondra (R.): Piyano kon. k 1 
~ (A moi)' Bebek gidecegım Corci, olur diyerek işaret et • Zlehrer • Vlyanah kUçUk kız, 23,00 seri. a madı. Mahalle aralarınl:ia sıkış-

"&!.. ti. Kendisi de peşine düşecek ... Son ajans haberleri, ziraat, esham tah. 7.20 \'iyıına: Keman, çello. mış evler.de oturan aileler için çL 
ir arabacı scgirtti: Bu kadar kafa çektiği halde sar. v!lAt, kombiyo _ nukut bor.sası (fiyat). 8. Eyfel: Şarkı, çello. çeğin ne derece bir ihtiyaç oldu-

- Gel mlisü! mıyor da sarmıyor. 23,20 Müzik (Cazbant • Pi.), 23,IS:S - 9.30 Londra (R.): Canterbury fes. ğunu anlamak hususunda oralarda 
(Zaten kafası fayrapta, pazar • Saat gece yarısına yaklaşmış. 24 Yarmkl program, !imli. küçük bir tetkik yapmak kafidir. 

edecek halde değil. Atladı 15-6-939 Per§embe 10. \'arşova, Budapeşle: Clıopiıı Sabahtan akşama kadar evinde, 
ttona .. Yine dilini bozmuyor: tı. On biri geçiyor. Sahillerin hiç 12,30 Program, 12,35 Türk mUzlğl, konseri. hatta cı:lasında oturmaya mecbur 

k ·a· d ~·1 birinde ışık kalmamış.. Yalnız v1 10.10 J>rağ: Kcm:ın, kuartet. 
~> Ama çabu gı ıyoruz egı ı - Hicaz pe§re , 2 - LAW ağa _ 10.25 Kiiııig.sbC'rg (Heilsberg): Pi. kadınlar vardır. Onların yegane 

l'> n bert k 11 'd b e (Les akıntı Qırıltıları duyulmada·, ya. Hicaz .. a kı Ni"ln •eb ta seher 3 .... 1 ~ · n.o o CJ e u gcc ~ ,,..r - "' " • - yano konseri. gonu eglenceleri renk renk çiçek. 
lles du T ı.vant) (en tete) li bir lı boylarını ölgün mevceler ok - Mustafa Nafiz • Hicaz ıarkı • Göğ. 11 30 .... 1 cı . 1 'd" 

,_ J..A: • .no ony:ı: ıopın. en ır . ., 
"J?\f v k" k şuyor. ııUnde açılmış, ' - Ahmet Raalm • 
tı .... ernns vereccgim. Va ıt a • Hicaz ... rkr _ can haata gönuı, 5 _ HAFlF !\IUSfKt VE OPERETi.EH - Başka bir zat da şunları söy· 
""ı:tı. k · t · Corci vecd halinde; deniı.e ba.. ...-a ıs emıyorum.. Artakl _ Kürdili hicazkAr ıarkı _ Ar. 8.20 Bııdapeşle: Macar hnlk mu- ledi: 
'iıtı.Q saatte Robert kollejliler ka. kıp bakıp Viktor Hügonun La • tık ne siyah gözlerinin, 6 - KUrdlll musikisi. 
~ cı uykuda. Hesaba, kitaba sı. martinin, l\lüscnin §iİrlerini tek. hicazkar §&rkı • Güller açmro bUlbUI 8.30 V:ırşo\'n: Ham musiki. 
t.~or mu, sığmıyor mu farkında rarlıyor, kendi ilhamlarını da a- olmU§, 13,00 Memleket saat ayarı, a. 9. Pr:ı~: OpcrC't parçaları. 

- Çiçek bir zevk meselesidir. 

'Q k' raya katıyordu. jans \'e meteoroloji haberleri, 13,15 - 9.10 Breslav: Orkestra, şarkı. 
ı? 14 MUzik (Kart§ık program • l'l.), 9.15 J.eipzig: Halk ıırogr:ıını. 

Çiçek seven, evinde çiçek bulun
duran insan temizliği ve iyi geçin
meyi seven, açıkçası zevk sahibi 

ltabediğimiz tarihlerde Şişlinin 
~ llıvay istasyonu önünden iki. 
~al'rılan, soldaki Kahtaneye gi. 

Yolun sağındaki mimli. 
~ Zincirlikuyunun, Balmumcu 
~1~liğinin güzergahı. Oraları da 

1aht Reşat Efendi makarrı. 
Q..~~Vari karakolunun önünde nö
~i~ yetişip beygirlerin önüne 

ı. 

...... '1'T ? 
~ ·~creye. 

tı)ı·aşı açık olan Corci öfkelenir 
1 Yaptı. 

' 'l'erapya gidiyorum!.. 
' kimsiniz? 
~' F'ransa büylik elçisi !\fösyö 

tı.ııtan sor .. 
~vuşcağız, 

- (O, ma Venüs! .. ), (:t\fon a. 19,00 Program, 19,05 MUzlk (Kaab. 10. Homa grupu: "~lelodi ''e 
me!.), (Ma preberee!) diyerek re _ Pi.), 19,15 Tilrk muzıg-ı (Fa811 lirıı". 

ri. insan demektir. Çiçek ruhu olgun. 

coşuyordu. heyeti): 20,00 Memleket saat ayarı, a. 10.15 Biikreş: Hafif orkestrn. 
11.30 Viyana: Orkestra, soprano. Kendinden geçmiQ halde·, en • jans ve meteoroloji haberleri, 20,ı:s Ne_ k 

";$ 12. Budape5te: Or ·cstr:ı. 
sesı'nde bı'r el·. §eli p!A.klar _ R .• 20,20 Türk mnzıg-ı, .k .. 

Bu gece: Yeııişehirılc 
San'ntkfir Zeki Alpan n 
llliiıyonisl Eınin Atnbay l 
ı\:-\"Kı\IU TlYATROSlJ 

12. Prnğ: Çek mtısı ·ı.sı. 
1 - Hüzam peşrevi, 2 - Sadi • Se. 

- Ne arıyorsun burada? Kim. R h a . D.\~S l\llJSIKlSt gAh şarkı • u um a ölen, 3 - Ze. 
sin sen? 

.. hirlikle: 
ki Arif _ Seg!h şarkı • Mızrabı bı. 

Oradaki büyük yalılardan biri. rak, • _ Neyzen Rı:r..:ı. efendi _ Suzl. 
nin korucusu deniz kenarına ka. nak §arkı _ Çaldırıp çalgıyı, 5 -

dar inll\iŞ, etrafı yoklamada: Mustafa Nafiz • Suzinak şarkı . Son_ 
bahar gonceııi, 6 - Kemençe takslml, 

Corci şaşkın şapalak, hüviye • 1 _ Halk tUrkUsU _ Emlnem hopla da 
tini, Necip Melhame Beye men. gel, s - halk turkUsU _ Develer ka. 
supluğunu anlatırken, korucu çı. tar katar, 9 - halk tUrkUsü _ Esme. 
kıştı: rim kıyma bana, 10 - Halk UlrkUsU • 

_ Hadi yoluna git, buralarda Bir .kaçı birleşerek, 21.00 Konuşma 
(Ziraat saatl). 21.1;; Mllzik (Neşeli 

dolaşma hemşerim! p!Aklar), 21,30 MUzikll konuşma (Ce. 

(Devamı var) 
vat Memduh tarafından _ Opera ve 
tekAmillU (son) plllklar muiller). 

10.45 Sollcns; 11 .Beromunskr; Bt'YCK :\ICS.\.:\IERE 
ı ı.ıu Prağ; 11.30 Xapolı grupu; 12. Hı I -
ı.ondra (H.); 12.15 Londrn (ll\.), \V ımn;Gnur. SADl TEK 
Roma grupu. 1 Sehznclelı:ışı (1'llfü1X) 

ı BlJI ıf • ,_. Tiyatrosunda bu gere STA:-\ ~ .... ı. .... 
TiYATROSU (/>ara kııvııeti) 3 Perdr 

OKUYUCU: AYSEL '\ennn Güler ,.c ar-
adnşları: Şen yol 
;ınardihi Aile hnh- ~ 
:esinde Denyi llcıı· 
11irıe TOChİl 3 p. 

Profesör l\lişel: 
7 kişilik varyete 

heyeti" 

EGE TİYATROSU 
Tmıstı.umt 

\'uri Gençdur Ye :ırka. 

la~lnrı 1G Haziran cu
na akşamı Şehremini 

lnşirah bahçesinde 
(iki ıüngü arasında) 

<lirler.,, 
Biz bu miltaleaları 

hiç şüphe yok ki, idari bir mec 
riyetle verilen kararın ilk t>allaftail 
basit görünen bu fikirlere feda eıc 
dılmesini söylemek istemiyonu. 

Yalnız bu müta]ealar, çiçek 
tiyacının mutlak surette lazım 
duğunu göstermektedir. Bu kaba1 
edildikten sonra belediyenin .eı~ll 

ceği daha başka bir karar olabilir 
mesela .saksılar pencerelere 111 
kilde konacak, umumi caddelere 
nazır pencerelere saksı konımya.. 
cak, saksılara su dökülüp reçenı.t 
tin üstleri başlan ıslatılmıyacakfi 

v~ire gibi kayıtlar! Salı:sılarm 

bldmlmasx şehir güzelliğinin bo. 
zulduğundan olmasa gerek. 

Çünkü pencerelere konan çiçelr:
ler ipt~:iai bir hal değildir. ~ 
bu karar kazaların önünü ~ 
için verilmiş bir kararsa, bu da 
doğru .değildir. Şimdiye acı. 

saksı ile başı yarılan kaç kişi ftl'

dır? 

Netice §U: Çiçek merakı, çiçeli 
zevki Türkün kanma işlemiftir. 

Tarihte çiçeğin devirleri, çiçekle
rin üstattan vardrr. Onun iplda
rrnx birden çiçeksiz bırakmak dd. 
den acr olacak. Pencereleri pml 
pırıl renklerle yanan evlerlmfd 
bomboş bırakmıyalım. BeledJf. 
saksmm muhafaza edemiyene tf,a
detli ceza vermeli; fakat asa oma 
kaldırmamalıdır. 

Kırşehirde zelzele 
Kırşehir, 13 (A.A.) - Dilnı p. 

ce saat 20,18 de Kırşehir merYa. 
zinde orta kuvvette ve TosuıılRtr. 
nu, Akpınar, Sofular köylerin&f 
de şiddetli olmak üzere 3--4 A.t 
niye süren bir zelzele oln;ıtlflur. 

Kongreye dave~ 
Topkapı fakirler yurdu idanl 

heyetinden: 
Haziranın 24 üncü cumarteld 

günü saat 14 te Topkapıdaki mi. 
essese binasında yurdumuzun fev. 
kalade kongresi aktedileceği .. 
sayın azaların teşrifleri rir.a olu. 
nur. 

İıtanbuf 

Ticaret ve Zahire B.or,sası 
13 - 6 - 9J.9 
FİYATLAR 

nuğday yumuşak 5.32 • 6 ; Bul
duy .sert 5.10 - 5.13; Buğday kızılca 
5.3'.!; ~fısır sarı ~m·allı 4.23 • 4.27: 
~lı.sır sarı dökme 4.20; Keten tohumu 
yeni 9.25; THtik mal 100 - lOG; Tif
tik çengelli 100; Peynir heynz taze 
23.15 - 2G.22; Peynir kaş:ır taze 40" 
52; J>nmuk ya~ı 42.20 • 44 kuı;uş. 

GELEN 
Buğd:ıy 523; Arpa 18; Kepek 71; 

Yapak 5G; Un 88; Tifllik 31; Kıl 5; 
ÇnYC!:ır 4; B. peynir 47; Knşar 17 
ton. 

Gll>EN 
Kepek 351; Mikst 100; Yapnk 30; 

Tiftik 15; lç fındık 1 ton. 
' Geçin! .. demişti. 

Bir aivri akıllının maceraları: 
•. .. . ... . "'' , " " .· 

~ı~l'rak bir yaz gecesi.. Yaprak 
tııi~~danııyor. Zincirlikuyuyu geç 
~i\.. r, lstinye sırtlarına döne 
"Q~ . 
~ ıniyorlardı. 

~~tıbacak aşk ve vecdiçinde. 
~l'ıtı en, Faust, Rigoletto opera. 
't1t ın birinden birine geçiyor, 
~'ı tı.el'e çıkmış bir tenor gibi a. 

...._'"az gırtlak paralıyor, 
~·~·~ O, nıa belle! .. O mon anje!. 
~haykırıyordu. 

abacı da müşterisine örnek. 

İki sut fabrikast 
kuru:acrk 

Süt meselesinin halli için 500 
bin liralık bir şirket kurulacak. 
tır. 200 bin lirasına belediye, ge. 
ri kalanına da müstahsiller işti. 
rak edecektir. Haydarpaşa ve Fa • 
tihte olmak üzere iki fabrika ku. 
rulacak, bunların 6 tane topla -
ma yerleri bulun.ncaktır. Sütün 
kilosu azami 15 kuruş olacaktır, 
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Rumen Hariciye. Nazırı N B
1 
one

1 
.. d ispanya, Almanya - italyan 

azır ar mec ısın e k " •ttlf k · k · ? Ankara dan ayrıldı Pariisz, a13h(aAt.A.)ve_rHdaivas a. as erı 1 a ına gırece mı 1 
Romada bu hususta müzakereler 

G afenko, dün radyoda 1 ürkıja.r;~z~::::~~~;isi, bu sabah 1'). cereyan eftiği söyleniyor 
isicumhur B. Lebrun'ün başkan. Faris, 13 (A.A.) - Ma.driıdden R ( Stefanı' 1 - d to 1 t oma, 13 A.A.) -

ml.lletı•ne hı•tabede bulundu ıgm a panmışır. bildiriliyor: Ajansmınb:rmuhabirinebeyan:ı.t· 
B. Guy Lachambre, hava ordu. Romada cereyan eden son İtal- ta bulunan İspanya dahiliye na:ı:r-

3U yüksek kumandanlığı arasın. yan - İspanyol görilşme1eri esna· n Serrano Suner, İsparıyanın t tal. 
Ankara, 13 (A.A.) - Üç ırüıı-

dcnberi şehrimizde bulunmakta 
olan Rumen hariciye nazırı ve 
Bayan Gafenko refakat ve mai
l etlermindekl zevat bu akşam 

saat 19.30 da hususi trenle is-

1 
da bazı tayinleri reisicunıhurun smda bir İtalyan - İspanyol - ya, Almanya ve Portekizle olan 
tasdikine arzetmiş ve bunu mü. Alman askeri paktının imzasr mev- dostluğ:.ınu meth ve sena etmiştir. 

teakip B. Bone, harici siyaaet 1 zuu bahsolduğu bildirilmektedir. Mı.:maileyh, demokrasilerin ve on· 
hakkında beyanatta bulunmuş Bununla beraber İspanyol liderle. lann çenber içine alma teşebbüs· 
tur. rinin büyük bir kısmının böyle bir terinin aleyhinde bulunmuştur. 

Bone, bilha.~a. Fransız - ln. pakta taraftar olmaıdıklan söylen- B. - !:rano Suner, demiştir ki: 
tanbula. hareket etmişlerdir. 

Hariciye Vekilimiz Saracoğlu 

ŞUkrü de büyük misafirlerimize 
refaltat eylemektedir. Rumen 
Hariciye Nazırı istasyonda Ha
rlciyo VektUeti umuml kAUbi 

gillz - Sov,)P.~ göri.lşmeleri Uze. mekteclir. 
rinde durmu§ ve. İngiltere hUk(l. İspanyol askeri ve bahri heyeti- - İtalya, Almanya ve Porte· 
meti tarafıac:ı.n Sltang'a verilen 'lin dün İtalyan askeri şefleriyle 'dzle olan dostluğumuza sadık ka-
talimatı bi!dır- ıııı·s, bu talimatın mu'"zaker 1 d b l d ~ S 'acağımız .aşikardır. İspanyanın 

~ e er e u un ugu ve er· .. .. . . . . 
İngiltere, Fr::..ns;ı arasında müş. rano Suner ile Kont Ciano'nun bu, ·~u;ş~ul ı~tı-~laıu harbını ~a:betmc-
tereken hazn la.ıı<l.;ğmı söylemlij toplantıda hazır bulunduğu İspan. :;ı. ıçti1 butun ~ayretlerını sark:· 

Numan Menemencioğlu ile An- ve demiştir ki: yol telgraf Ajaruır tarafından bil. ı:ış ~lan ve halıhazıI1d~. res~en g~-
kara mevki kumandanı Gener <' 1 dirilmektedir. Bununla beraber, rışmış old ukları teahhutlerın yen· 
Kemal Gökçe, Hariciye Vckfı.lc· Strang'ın \'azife&i Mv'Skova • İspanyol matbuatı henüz bu habe- ne getirilmesini mütemadiyen te. 

nın sarih ve kati fikirlerini öğ. • · d d ı l · d ı 
ti erkAnı, İngiliz, Polonya ve 1 ri neşretmedigı~ · irin Maı:iritin as· .ur e en ev et erı, 0 ast arımııa 

B k ·z· ~· d b 1 7 renmek ve hükumetinin va:ıiye • :ı ·h d ~· · · h · d 
Almanya bUyUk elçileriyle Bal· aşve ·ı m yeme !JıH e u ımcm ar keri bir pakt imzasına şiddetle tercı e ecegımızı ta mın e en-

. tini ve bunu icap ettiren sebep. ' İ d 1 1 
kan devletleri elçileri ve. elçilik- I un .n kesif bir halk tarafından nin nezdinde, bu derece otorite l leri bütün teferrüatile bildir _ muhalefet ettiği zannı hasrl olmak ıer, spanyanın üşmanı 0 an c:r· 
lo!" erkAnı, Ankara mı::nrnz ku· .aamimt tezahtiratla alkışlaıı ıle .dev~~- c~.1:1~kte oldukları .. e.

1

mektir. Müteakiben Strag me _ tadır. :iır . 
mnnd.11n taraundan uğurlan· mıştır. s~rın buyuklu?11 ~a~şısı~da bu - selenin esasına girişecektir. Üç. 1SPANY ADA ASKERLİK Bazr memleketler, sulh ün ken· 
mışlara.ır. _., , RADYODAKİ HiTABE tlin Rumen ~ıll~tının h~met ve ı ıer anlaşması projesi için de Mos MÜDDETİ ARTTIRILIYOR iilerinin müstefit olduktan b.l?

1 

Trene binmek Uzere istasyo- Ankara, 13 (A.A.) - Dost V(' hayr_:ınlık hıslerıne tercuman o. ı kovanın yapılma.fl!nI istediği ta. Madrit, 13 (A.A.) _ öğrenil. 'laksrzlıklarm idamesi ve diğer 
na gelişlerinde gar peronunda müttefik Romanya Hariciye Na lacagım. . . . dilata dair İngiliz hükfunetinin diğine göre hükumet, askerEk hiz. memleketlerin tezlili manasına 
B. Gafenko başta mızıka oldu- zırı Ekselans B. Gafenko, bu- Rumen nıılletının sadık dostu mütalealarmı anlatacak ve son • meti müddetini bir seneden iki te- 1elmekte olduğu düşüncesinde bu· 
ğu halde bir kıta asker tarafın- gUn Ankara radyosunda Türk Türk milletinin şan, şeref ve re. ra muallakta bulunan muhtelif neye çrkarmağa karar vermiştir. lunuyorlar. 
dan sclAmlanmış ve mızıka Ru mille tine aşağıdaki hitabede· fahı için en harare.tli temenni - noktalar hususnda Paris ve Lon. Efrat, 19 yaşında silah altına da- Bazı memleketler, memleketi-
mcn ve Türk milli marşlarını bulunmuştur: lerimi bildiririm. draca müştereke:ı hazırlanan for vet edilecektir. Şimdiye kadar as · :ııizin inkişafına mani olmak içirı 
çalmıştır. B. Gafenko, ihtiram "Ttirk dinleyicilerime, Ru- NAZIRIN GAZETECİLERE mtilleri Sovyet erkanına tevdi kerliğe davet yaşı 21 idi. İspanyanın• etrafında bir iktisaJi 
kıtasını teftiş ettikten sonra men milletinJn samimt sela.mını BEYANATI eyliyecektir. Halihazırda silah altında bulu- 5rfi idare vücuda getirmek istİ· 
askerlere merhaba asker diye bllılirmekle bahtiyarım. Beni Ankara, 13 (A.A.) - Anka - nah bütün efrat 1936 1937 1938 ·ıorlar. İspanya, kendisini ihata 
selA.mlamış ve askerler kendisi· rlinl('yen herkese de, Ankarada· ra radyosunda Türk milletine a:;e, Fransız - Sovyet mü · 1939, 1940 smı~ları ~üstes~a ol. !tmeğe uğraşan Yahudi çenberiııİ 
ne sağol mukabelesinde bulun· ki lkametimi ne derece sevdiği. yaptığı hitabeden sonra matbu - nas atından da bahsetmiş ve mak üzere, terhis edilecektir. krrmağa hazrı-dır. 

at mümessillerini kabul eden Ru. iki meleket arasında ekonomik 
mıı ı;.lar. Gafcnko mevki kuman- ıul s!1ylemek isterim. Ben şlm· 

men hariciye nazırı Bay Gafen • münasebetlere dair Polonya. bü. 
danı General Kemal Gökçeye diye kadar yalnız, bUtUn komşu ko demiştir ki: yük elç.isile yaptığı son konuş -
teşekkür ettikten sonra kendi- milletlerin sıkı bir surette mer. 

Gazeteci meslekdaşla.rımla te _ ma.yı izah etmiştir. 
ı:ı tnl ~ğurlamaya gelmiş bulu· but bulunduğu muhteşem bir 

Tiyen - Çinde 
Vaziyet çok ciddi 

Başvekilin müjdesi 
( Ba;ılara/ı 1 incide) 

ııan ze,·at ile ayn ayrı vedalaş· mazinin parlak hatıralarını ta· ~a.se~medenAnk~rnd~ ayrılmak Bone, merkezi Avrupanm ve ıstem MUttef k R Londra, 13 (A.A.) - Harici· lar ifaıde eden ve hararetle alkı~· 
r: . l• .• tır. Bu esnada Bayan Ga- şıyan Boğazirinin incisi lstan- ıyorum. 1 oman • bilhassa Romanya, Yugoslavya. " te · l L+ .. n1 u t B thl b u lanan bir nutuk irat etti. 
fe nkoya mliteaddit buketler ve- bulu tanıyordum. yaya, gaze cı mes e .... '49'ara ve nm vaziyetini Fransız - tspan. ye m s eş~rı u er ug n a. 

nihayet mütevazi şahsıma karşı 1 n...... b tı' • • d tetk'k vam kamarasında yaptıgı beya- B d d ı ·ı rilmiştir. Trenin hareketi es- Şimdi Ana.dolu ya.yle.sının va .. te il f " . ~ yo m~-se e erını e ı ey. , , ,.9 11 iI'f ;1 un an sonra ruznameye a .11 
os r en evkalade aa.ı:nunı ka _ 1 10 TUrk" il t natta Tlentsınde vazıyet n ÇOK • • • • 

nasında .gel islerinde olduğu gi- kur d ekoru, içJn,de, cUret~~r. bf r b ld d 1 k ""teh . . em49 ve ıye e cereyan e · 5'!...ı:.r.t. t.: ;.<;.f 'taknrlerden Satı ye bınasına aıt CY 
., . . • u en o ayı ço mu assısım. kt 1 ·· ki · K bi 'clddt d 6 uuu e fa-Kat tiza- ' 

bi peronda toplanmış olan kala- gayretın, ateşll hır azmin, yeni- Geçen günkü ziyafette teali o. mtoel to ından muza elrTUı vek. a b~e kerelerin Japonlarla devam ey· lan suale Münakalat ve Muhabe· 
balık bir halk klttlesı misafirle· den doğmuş bUyUk bir kuvvetin 1 A P an ıs an evve r ıye u. rat Vekilimiz B. Ali Çetinkaya 

, yaşayan sembolU olan "'"'nl hll· una::ı çok vazıh nutu~ardan s:m yük elçisi Suat Davaz ile yaptı - ledlğinl Ye bir neticeye varabi-
ri mlze içten gelen dostluk teza- ., "' ra soylen k k b k 1 kürsüye gelerek cevap verdi. 

kOmet merkezini keşfettim. ece pe_ az ır şey a • ğı mülakatı anlatmıştır. leceği Umldinde bulunduğunu 
hüratmda bulunmuşlardır. Ru- . .. . . .. mıştrr. Ancak, Tilrk devlet adam_ söyleınlştir. 
ııı en Hariciye Nazırı He birlikte Sızlere, Kemal Ataturk gıbı bu. larile derhal tahakkuk eden an. Yeni teşkil edilmiş olan bu ve· 

R 1 yük bı'r ı'nkılaA pcının hatıra.sına Fransa tahlisiye Londrn, 13 (A.A.) - Siyasi kalete evvelki vekaletten milde"' 
gelmiş bul un an omanya ı mes ~ " .. A laşmayı teyit eylemek islerim. •• 
lektaşlarımız da aynı trende İs- karşı duydugunuz taabbutkar Yarın Yalovada Reisicumhur ts. Çant ahyor mahfilde beyan olunduğuna gö-
tanbula hareket eylemişler ve hürmeti ne kadar iyi anladığrmı met !nöntin tarafın.dan kabul e _ . re, Tientlsinde İngiliz - Japon 

Şehrimizde bulunmakta olan ve bu hürmete ne derece iştirak dilm k ı:ıer r· ·ı ı ;y Parıs, 13 (A.A.) - Fransa ibtna.tını halletmek için bil' ha-e ,., e ıne naı o aca:,ım. 1 kil t· "S 1 ,, h lb 
yerli ve ecnebi matbuat mUmes- eylediğimi söylemek isterim. Resmi tebliğ ondan sonra neşre. '.U me 1

• qua us ta te a- kem hel<'etinln tesisi görUşUl-
silleri tarafından uğurlanmış· Türkün milli kurtuluşu, modern dilecektir. hlri efradı~ıt>; kurtarılması lçln mektedir. Blr lnglliz, bir Ja-
lardır. tarihin en ziyade ders ve ibret ..., b t .. k 1 . . . kullanılan tipte dört tahlisiye pon ve bir de bitaraf azadan teş 

ı k f 1 ı ınd b
. . . J.ua ua , muza ere erımızı hu ~ at n 1 x. karar ver· 

M!SAFİR RADYO amaca ası a ar an ırısı o - lasa edeceğim. Bu müzakereler ~anı s ı a maoa kil edilecek olan bu komite, bir 

ver Satiye işine ait dosyanın tet· 
kikatı ikmal olunmuş ve bu mese· 

lede suçları görülenler hakkında 
icabetden adll takibatın icrası içirı 

tahkikat evrakınm Adliye Veka
letine tevdi edilmiş bulun.:iuğurıll 
bildlrdi. 

MERKEZİNDE lar~k ka_lacaktır. Bu . kurtuluş, bir çok noktalara taalluk etmiş. miştir. cinayette methaldar olmakla it· 
Ankara, 13 (A.A.) - Rumen yenı ne_s_ı~lere ş~uı:lu bır v~~ • tir: hükumetine arzedcceğim. Mezkur tiham edilmiş olan dört Çinlinin Ruznamede bundan ba§ka nıU· 

perverlıgın ve mılli şeref asıl hıs zakere edilecek bir mevzu kat111a• 
Hariciye Nazırı B. Gafenko . . . .. ~ . • 1 - Türk - Rumen münase _ enstitü Balkan memleketlerinin la.deleri için Japonların talepte 

' sının kuvvetıni ogretecektır. b . ' .. . h kk 1 ımadı MUnakalM Vekili Ali Çetinka- .. .. w.. atı: Bu baptakı konuşmaları • devamlı munaııebetlerı hususunda bulunmaya a r o up o -
ya ile birlUtte bugUn saat 14.30 __ Ar~nızda gordugum _kardeşçe mız iki memleket arasındaki müş iktisadi, harsi, coğrafı, ve siyasi ğ'mı tesblt edecektir. 
da Ankara radyo merkezini zi- h_usnu kabulden dolayı s~~ere de_ terek duyguların ve menfaatle • menfaatleri tetkik eyliyecektir. 
yaret etmiştir. Bu mlinasebet· rın s~e:~e mey~un~ ş~kranım. rin müşahedesine imkan vermiş Tamamiyle mutabıkız ve Bal· 
le Ankara radyosu tarafından Bu hus~u ~a~~lu,. sıy~ı . yaklaş. ve Türkiye ile Romanyanın biri. kanların emniyet ve iıtiklilino 
B. Gafenko şeerfine 16.30 da ~a ~~~rı.mız uzerı~e ıbtına et - birlerine güvenebileceklerini is - müteallik biltün meseleleri enter-

Ankaradan gelecek 
müdürler 

başbya.n hususi bir konseremla· tırdigımız temcllerın ne derece bat etmiştir. nasyonal siyaset çerçevesi içinde Denizyollan Umum müdürü lb-
yonu yapılmış ve emisyonda derin ve sağlam olduğunu bana 2 - Daimi konseyin şimdiki re. tetkik eyledik. rahim Kemal ile Limanlar işlet-
enesku müka.fatınr kazanmış O· isbat etmiştir. Devletlerimizi bi. isi bulunlduğum Balkan Antantı: . . mesi umum müdürü Raufi Ma:ı. 

ribirine bağlıyan rabıtalar, an • ş b ed . k" h . . Rumen Harıcıye Nazın, yarın yas bu sabah Ankaradan şehrimi· 
lan Rumen be~tekA.rlarından b' . unu eyan eyım ı, epımız .. . . . ı İ 

cak, milletlerimizi biri ırıne Balk An lh i 'h Turkıye Reısıcumhuru smet n· :re geleceklerdir. 
Sabln Drgey'nin bazı eserleri ve bağlıyan bu derece canh dostlu. d an. ta_n~mın. ·~ u ~tı _daf önü tarafından 'kabul edileceğin. 
kltı.slk Türk şarkılarından bazı guw temhır" eylemektedir. e en sıyasetinın bırlık ve ıstıkla. d d 1 d yıd - . . k --o-

1
. . . . en o ayı u uvu 6evıncı ay. 

b t 1 1 T · k" l d bl ıne ıtina " t le d · "' · kv• es e er e una _musı ıs e e • Beş asırdan fazla bir zaman gos erme azının eyız dederek sözlerini bitirmiştir. Holanda ordusu ta ıye 
yatından seçilmış parçalar ça· b' . bi "'ı:>' • • kl t ve Balkan Antantuun bütün mü- d·ı• 
lınmıştır. Bayan Gafenko ile 

1 
ızı rı 1?~zdıze ya a.ş ırmt_ış. o. messillerinin daimi kaygu.su bu- HARİCİYE VEKiLiMİZN RA- e 1 ıyor 

an mazımı en, cesare ımıze ı EY AN ATI 
Rumen Hariciye Nazırının re- karşı hürmet, ahlakımızın dü _ dur. Türkiye Hariciye Vekili ile DOR AJANS NA B Amsteıidam, 13 (A.A.) - Hol. 
fakat ve maiyetlerinde bulunan rüstlüğü bahsinde karşılıklı bir tan: bir m~tad~.akat halinde bulun- Bilkreş 13 (A.A.) _ Türkiye landa ordusunun takviyesi progra-
7.evat ve Rumen - TUrk ve diğer itimat ve aynı şeref ve namus dugumu gar um, Hariciye 'vekili B. Şükrü Saraç- mınrn tatbiki~e. baılanmı§tır. Yeni 

dığxndan gelecek hafta içtima e· 
dilmek üzere celseye nihayet ve· 

rildi. 

Japonyamn Rnma sefiri 
Londrada 

Berlin, 13 (A.A.) - Japonfll' 
om Roma sefiri hava yoıuyltl 
buraya gelmiştir. Zannedildi· 
ğlne göre sefir, Berlindeki Dles· 

lektaşı ile antikomintern paktı~ 
taJ:Yiyesi için Tokyo hUkuJJJet 

·rıe 
tarafından mihver devletlel'I 
geç•mlerde yapılan tekliiler 
hakkında görUşecektir. 

• 
Diğer cihetten Japon eefare· 

ıt• 
ti i!e Von Ribbentrop'un tn11 

·ı· 
vinle ri arasında bir nokt:ıi il' 

ccneb! matbuat mUmessilleri - telakkisi almış ve muhafaza et., 3 - Balkan Antantı bütün B.ıl- oğlu, Rador Ajansının Ankaraya progra~ m~cıbınce fırkalar, Kol
nin hazır bulundukları bu neş miş bulunuyoruz. kan ~evletlerini ihtiva etmiror. ı gönderdiği hususi muhabirine ap· 1 ordu, lıva, lıvalar da frrka olmak. 
riyat sonunda B. Gafenko, TUrk Bu hisler, uzlaşma zihniyeti ile Fakat "'Antantrmız hiç kimseyi ha.iğ ıdaki beyanatta bulunmu§tur: 1 tadır. zar teatisi yapılmaktadır. 
mill eti ne hitaben bir beyanatta dolu fakat her türlü zlftan da riç tutmuyor ve hiç kimse aleyhi- Cumhuriyet hükCımctinin ve 
lıulunmuştur. Rumen hariciyt a.ri bir tarzda, sulh siyasetimizi ne müteveccih değildir. Balkan Türk milletinin, dost ve müttefik ' 
Iınzırı ile refikası ve misafir- müşterek surette idame bahsinde Antantmı ona iltihak etmek isti- ı Romanyanm muhterem Hariciye 
ieri:ı:iz mliteakıben radyo nıer· bize yardım etmektedir. Millet • yenlere açrk bulundurmak siyasc· Nazırı tarafından yapxlan ziyaret. 
luızioin salonlarında hazırlan. ler arasında bir ittihat ve iş bir. tini takip ediyoruz. Bu siyasete ten duyduğu derin memnuniyeti. 
mı!';' mtikcllef bir büfeden izaz e - liği aleti olan Balkan Antantı e. tevfikan her girmek istiyeni kabuıl ni Rumen milletine iblağ için Ra
clil mi~lcr \'e bu arada B. Ga!en. serine ve aynı zamanda hüsnüni. etmeye amadeyiz. Bu siyaseti te. 1 dor Ajansmın bana verdiği bu fır
ko mat.Luat mUmesslllerlnl, di· yet sahibi bütün milletler arasın. reddütsüz ve fakat zaaf göster. sattan dolayı bahtiyarım. Balkan 
ğer hususi bir salonda kabul e- da yaklaşma. büyük eserine yani meksizin takip ediyoruz. Çünkü Antantı ruhu ıdahilinde fikir itH· 
ö eı Pk Ankuraya vaki ziyaret lh büyük sulh eserine hikmet ve müttehit dört milletin te~kil etti- 'r~l:imizi bir kere daha teyide ve 
ti ::ı'.1. ı:;larınr 1 frade eylemiş ve iki cesaretle çalışacağız. ği kütleyi kuvvetlendirmek eme- iı.i memleketin yüksek menfaati. 
me mleket hariciye nazırları a. Yarın Yalovadaki ikametgah. l"ndeyiz. j n=n aynı olduğunu bir kere daha 
rasmda geçen görUşmclere ait larında Reisicumhur İsmet lnö. 4 - Balkan Antantının birlik mi.:~ahede ve tesbite imkan vermi2 
m :ı ı üm at vermiştir. nü tarafından kabul edilmek yük. davasına hadim olmak üzere mer· 1 ola~ bu ziyaretin, barıı hizmetin. 

Radyo lstasyonun<lan ayrılış- sek şerefine nail olcağım. Buka- kezi lstanbulda bulunacak bir a.
1 
deki te§riki mesaimizin de...,a.mı l- rntt1.; 

larr eenaaıncı. Bay ve Bayan bulün büyük kıymetini tama. raıtmna ve tetkik enstitüsü tesisi.için mesut neticelerle velQt olaca- Robert Kortejde diln orta '°1.Mm falebeleritıe (liplomalan (16,-

Cafenko caddede tÔplanmış bu- mile takdir ediyorum. Kendileri. ni derpiş eyledik. Bu fikri Yunan 1 ğma kani bulunuyorum, m~tır • .Resmimiz mezun 14" biramd<ı gi>steriyor. 



F'ransa futbol şampiyonluğu 
............... ·---·-··-·-······ ····---...... --... ..__·······-····--················-·-··············· ... 
Son müsabakalar sürprizle netice endi 

Sete takımı bu senenin birincJsi oldu 
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Memleket Mektuplerı: 
~ -----------
Yozgad'ın tarihi 

Vilayetin çıkardığı broşürde çok iyi ~alumat var 
Yozgat, (Hususi) - Cumhu- :.~aşların da yerleştirllmeğo leketfn gençlerine Jş fır • .lnı 'f'er 

rfyetln on beşinci yılı mUnaae. : ~lanması, nUf"sun tezayUt ve mckte, hem de büyUk bir sanat 
betfle, her vUAyetfn hazırladığı araziye c~re kesafetini temin lhtly ıı tela.fi eylemekte ·ır. 
gibi, Yozgat vfllyetlncede gü. eylemeğe başlamıştır. VJIAyet Bu mUess~se, doğrudan dot
zel bir broşür çıkarılmıştır. Bu Iç' do büy" •: ölçüde endüstri ruya, ilbay Feyzi GUreltn ese -
broşürde şehrin vilAyet ve he. hareketi göze ç:ırpmaz. Gere! rldir. Bu sayede Yozgndın kırk 
yctiumumiyesinin tarihçesi ile tirtlk yapalı gibi ham maddeyi elll ailesi geçindiği için mUea. 
umumi durumu kısa notlarla yetiştiren koyun, keçi veaair seseyl mUmkUn oldutu nisbet _ 
şöylece hUJAsa ediliyor: hayvanat ile Akdaf madeni ka. te desteklemek ufrun.da bUtOn 

"Yozgat merkezi 12 inci hicri zasının yaslnndıtı dnğlarda or- Yozgatlılar gönUllUdürler. 
yüz yılının başlarında, 1110 ta- man ve simli kurşun varsa da H. G. 
rihinde cebbar Ömer Ağa tara. bunlar şimdilik ham olarak is
frndan bina edllmlş ve mumal. tihsal ve yine öylece istlhllk e. 
leyhln torunlarından Ahmet dllmcktetır. Endüstri bahsinde 
Paşa tarafından da tevsla lhti- Yozgat broşUrUnde şunlar ya. 
mam gösterllerek bir c;ok cami zılıdır: 

Dünyanın en buyuk 
faresi Par iste 

ve medreseler inşa olunmuştur. 
Esas kasaba halini 1160 tarih-
!erinde almış olan Yo·,gat, otlak 
ve yaylalık arazide kurulduğu 
için bir çok suru sahiplerinin 
buraya yerleşmesiyle, bir şehir 
haline girmiştir. 

Yozgat deniz seviyesinden 
1300 metre yükseklikte oldu. 
ğundan kışları oldukça soğuk 

ve bol karlı geçer. Kışm en so. 
ğuk günlerinde ımhnnet derece 
sinin sıfırın altında 20, yaz 
gUnlerlnln en sıcağında ise sı

fırın UstUnde 35 l kaydettiği 

görüIUr. Arazi umumiyetle yay. 
lahk ve halk ekseriyetle çiftçi. 
dlr. Yaylalıklarda bir çok sürü
ler ve bilhassa koyun keçi bes
lenir. Meşhur Ankara tiftik ke. 
çllcri Yozgat yaylalarında pek 
mebzul yetişirler. 
Şehirde ve kazalarında kışın 

manzarası pek caziptir. Yağan 
karın bazan bir metreyi buldu
ğu vakidir. Döyle günlerde çam 
alac;larrnın beyaz bir elbise 
geymiş gibi görUnen manzarası 
nı seyre doyum olmaz. 

Merkeziyle beraber dört ka. 
ıast, 12 nahiyesi ve 682 köyU 
••rdff' Q'11M111t'· ~•1'.. IHIU 
iken 935 •ayın1ında bu miktar 
60 bin kadar artmış umumt nU· 
!us yckCınu bugün 262 bin 58C 
ya ba:lğ olmuştur. Halihazırda 
kilometre başına vaeatt hesapla 
18 kişi isabet eden Yozgat vil~-
yetinde bu senelerde göçmen 

BORSA 

5.93 
3.355 
1.0825 
1.56 

14.035 
23.872:i 
24.8425 

0.905 
2.8!>25 

34.62 
23.8725 

126.555 
6.655 

28.5375 
27.30 
A0.76 

2!.49255 
30.5325 

"İleride, bu gibi kıymetli Hayvamn yuvası bir 
bam maddesi olan Yozgadımı

zın gUzel bir endUstrl merkezi muamma 
olması Cumhuriyet hUkü ti Dünyanın en bUyUk faresinin 
den bekleneblllr. Şimdi ;,:g:t Parlste olduğu anlaşılmı,tır. 
da Cumhuriyet devrinde kurul· Dofrusu enteresan bir rekor .. 
muş 220 volt cereyanlı bir Plak- Amerikalıların bunu nasıl ka. 
trik santralı ile 4 tane un f b tırmış olduklarına şaşılır. DUn
rlkıısı vardır. Ayrıca hususi ;u: yanın en iri faresi henüz paııtGr 
hasc.be idaresinde 100 ki-lllk enstltUsUne getirilmiş ola:ıı Crl-. 

K" 'lrosiyle çalışan bir (tA:nlr- ~~toml Ombranis fsmlndedlr. 
hane) vardır k' kövlU ü k ~ r tavşan kadar bUyUktUr .• 1 

• Y a"nı. P tö UtU U d kt ı dan kurtarmak için fennt ökOz as r ens s o or arın. 
arabaları ve bazı tlft aletleri dan Moris Mathie bu nadide 

kt d B t 1 
hayvan ile iftihar etmektetlr: yapma a ır. u a e ye zaman 

la genişletilecek, bundan maa. - Bakmayın henüz çok genç_ 
da dağlarımızda yatan ham tir .. Daha çok bUyUyecek, şiş .. 

manlayacak, demekte sonra m::.ddelerla madenlerin lşlctll-
hayvan hakkında şu izahatı ver-

mesine zaman gelecektir . ., mektedir: 

Broşürde bahsedilen atelyeyl - Bu dünyanın en iri faresi. 
vali Feyzi Gürelin rehberliği 1. dir .. Senegalda yaşar; 7erlller 
le ben de gördüm. Burada bll. bu hayvana Kançull derler •• 
hr-- l köylUyU "ihtiyaç,, adı al- Serbest yaşadığı zaman çok 
tında ilgilendiren birçok alAt büyük hasara sebebiyet veren 
\·e edevat yapılmakta, l""'"''ni a- bu hayvan ayrıca bir huıuslyet 
rabaları yerine daha kolaylıkla gösterir .. Yuvasındaki Necek
kabl'' 80\"k ve amn!f arabalar lerlnln yanına dalma kaya tu. 
inşa olunmaktadır. zundaıı kUçUk kümecikler ya_ 
Yavaş ya,·a~. bu sayede, Yoz. par. 

gat köy1UsU, tevek'kUlUn mirası Bu tuzu nerede buluyor?. Bu 
lan. ka'fnrdırn kurtuımal'.tacıır. suale hlg kimse cevap vereı.m.ez .. 

Atelyede kaynak, tesviye ve bu. Doktor Morla Mathls bu koca
na müteallik demirciliği, tor. man farenin yakında nlendlri. 
na,.·1 ığı alt'tkadar eden bUtUn leceğlnl söylemiş, bu glbl hay
işlerin yapılmağa başlanmış ol- vanların ne kadar çok olursa 
duğunu kaydedebilirim. Başın- tecrübelerin okadar kolay ya -
da usta ve iş becerir mUtehae. pılablleceğlnl, sonra vebanın 
sıs bir mUdUrU bulunan bu (vl. naklli olan bu hay?anı yakın. 
IA;ı·.!. m · ~ssesesl) gen·:ı · ·~ ı-~d dan tetkik' etmenin de ayrıca 

ro ile çalıştığı için hem mem- faydası olduğunu illve etmlUr. 

Harici Askeri Kıtaatı Satınalma ı 
Komisyonu ilanları ------Niğde ve Bor garniwnlarınm ihtiyacı olan 105,000 kilo aıfır 

eti kapalı zarf usulile alınacaktır. 
İhalesi 26/ 6 ·939 pazartesi günü saat 10 da Niğdede Tüm. 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 22,050 liradır. Şartna.. 
mesi Niğde de Ko. da görülebilir. İsteklilerin teminatı evveliye 
ve teklif mektuplarını muayyen mmandan bir saat evvelkine kL 
dar Niğde de Tüm. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (10.2) (4070) 

*** 
Muğla garnizonu için 85000 kilo sığır eti k&palı zarfla ek. 

siltmeye konulmuştur. thaleıl 19-6-939 pazartesi gUnil saat 
15 te Muğlada dağ tuğ. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tutan ı9tmo 
lira ilk teminatı 1467 liradır. İsteklilerin kanun! vesaiki haiz 
olmalan 19..zımdır. Teklif mektuplan ihale saatinden bir saat 
evveline kadar verilmelidir. Şartnamesi Muğlada Ko. da görWe. 
bilir. İsteklilerin Muğlada Ko. na mllracaatlan. (1033) (3924) 

Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonundan 

1 - Bir mavuna ıle bir layteri cer etmek üzere bir romor. 
kör kiralanacaktır. 15 Haizran 939 pereıembe gUnU saat H,30 da 
Tophanede Lv. amirliği satın alma komisyonunda pazarlığı ya. 
pılacaktır. 

2 - Fazla tafsilat almak isteyenler ve hususi §eraiti gör. 
mek arzu eden isteklilerin !mirlik satın alma komiısyonuna gel. 
meleri. ( 13) ( 4214) 

*** 
Adet 
100 Bakır yağ tavuı. 

100 ,, kevgir 
100 .. ıUzge~ büyük 
ıco ,, saplı kepçe 
ıco ,, 13.plı tas 
Yukarıda miktarları yazılı beı kalem bakrr mab:eme 16-6 

-939 cuma gUnU saat 15,30 da Tophanede Lv. amirliği aatuı al. 

m& K.o. da puarlılıla almacaktır. Hepaiııhı tahmin ~:ırf. 
lira ka.tl teminatı ın UradJr. ~e ve nUmuııeterl 
g&illebilir. ~ilfrin ~;!-~~aber, 
Ko! - ~ ~ . .(Cla)~ 
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Kadıköy - Haydarpaşa tarifesi 
U5 Haziran 939 Perşembe gilııUnden itibaren yeni tarife 

tatbik olunacaktır. Tarif eler iskelelere asılmıştır. ( 4215) 

Devlet Demiryoiları ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Yolcu katarlarmda izdihamı önlemek ve yolculuğun daha 
mUsait prtlar altmda yapılmasını temin etmek maksadile 1~ 
-939 tarihinden itibaren Ankara - Haydarpaea - Ankara a. 
rasmda itleyen 1 ve 2 No. lı Anadolu ekspres katarlarile 3 ve 
4 No. lı sUrat karatlarmdaki birinci ve ikinci smıf arabalarda 
mevcut yer adedi nlsbetlnde bilet satılması muk11Terdir. 

Bu katarlarla seyahat etmek isteyen yolcular beher birinci 
smıf yer için 25 kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 20 Kr. te. 
diye etmek prtile: 

A) Ankarada Haydarpa§a ara;ında ve mütekabil her gün sey 
rllsefer eden 1 ve 2 No. lu Anadolu silrat katarı: 

B) Pazar, Salı, Çartamba ve Cuma günleri Ankaradan ha. 
reket eden 3 No. lu aUrat katan: 

I 

C) Pazar, Salı, Pereembe ve Cumartesi giinleri Haydarpa. 
tadan hareket eden 4 No. lu sUrat katarı: 

İçhı Ankara ve Haydarpaşa mebde garları ile Polatlı, Es. 
kftehlr, Karaköy, Bilecik, Arifiye ve İzmit mutavassıt istasyon
lardan yer kuponu temin edeceklerdir. 

Yer kuponlannın aa~ mahalleri ve zamanlan: 
1 - Ankara garı 
A) 3 No lu katar için katarın hareket saatinden 24 saat 

evvel ve 1 No. lı Anadolu katan için katarın hareket edeceği 
gUnUn saat 8 inden itibaren. 

2 - Haydarpqa garı. 
A.) 4 No. lu sUrat katarı ile 2 No. lu Anadolu sürat katan 

için hareket saatinden 24: saat evvel; 
3 - Polatlı istasyonu: 

Bu katarların Ankara ve Esklgehlrden hareketlerinden sonra, 
4 - F.skltelıJr garı: 
Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden 1<>nra, 
5 - Karaköy istasyonu: 
Eaki~lr ve Bilecikten hareketlerinden sonra; 
6 - Bilecik istasyonu: 
F.akieehlr w Arifiyeden hareketlerln4en aonn.: 
7 - Arifiye istasyonu: 
Bilecik ve lzmitten hareketlerinden sonra; 

8 - tzmit istasyonu: 

Haydarpqa ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 
Yer kuponlan satacaklar. 
Mutavassıt ista.syonlar kendi emirlerinde kalacak serDest 

yer nisbetlnde yer kuponu aablabileceıdir. 
Yolcuların aldıktan yer kuponlarını gidecekleri mahallere 

ve kondüktörler tarafından toplanıncaya kadar muhafaza et. 
meleri llzımdır. 

f ı ~~k2!1S~!~~a g~!o!ak!~~~~!!~~~~!~ı. 
meai icap eden maddeler hakkında karar verilmek U7.ere üye. 

l 
lerimizin 21. 6. 1939 gUnUne ~ıyan ÇARŞAMBA günU sa. 
at 17,30 da İstanbul Aşir Efendi caddesinde TUrkiye hanmda 
Birlik merkezine gelmeleri rica olunur. (K. t. 137) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
CiMl Miktan Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme 

Lira Kuruş Lira Kurut tekli saati 
DUz kapak tahtası 30.000 Kg. 1200 - 180 - Açık ek. 14: 
Trifil tahtası 30.000 " 600 - 90 - ,, ,, 15 
Kafes ,, 25.000 ,, 875 - 131 25 ,, ,, 15,30 
Parça ambalaj kA. 12.000 ,, 726 - 108 90 ,, ,. 16 

I - Kutu fabrikamızda bir sene ~.a.rfmda Birikecefi tahmin 
edilen cins ve miktarı yukanda yazılı tahta ve kiğrt parçalan 
açık arttırma ile satılacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, arttırma 

saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
m - Arttırma 3-VII-939 puartesi gUntı Kabatafta Levaz 

mı ve milbayaat şubesindeki alım, sat11 komisyonunda yapıla. 
cakbr. 

IV - NUmuneleri her gün Cibalide kutu fabrikamızda gö -
rUlebilir. 

V - İstekliler % 15 güvenme paralarile birlikte arttırma, 
için tayin olunan gün ve saatlerde yukarıda adı geçen Komisyo. 
na gelmeleri ilin olnuur. (4229) 

*** 
I - Şartnamesi mucibince 75.000 adet yUz kiloluk tı.znın çu. 

valı kapalı, zarf usulile eksiltmeye koomt11tur. 
• II - Muhammen bedeli 31500 muvakkat teminat parası 

(2362.50) liradır. 

m - Eksiltme 19-VI-939 pazartesi gllııü saat 12.30 da 
Kabatqta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gi1n levazım aubeai vezneslle İzmir ve 
Ankara başmildUrlUklerinden (157) kuruş muka'bilinde almabillr. 

V - Münakasaya gireceklerin mühürlü teklif melrtuplarmı 
% 7,5 güvenme parası makbuzu veya buka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflarmı ihale saatinden bir saat evveline 
kadar mezkfır komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver. 
meleri l!zmıdır. (3838) 

Vazifeye davet 
lstanbul Vakıflar Başm~ürtüğünden: 
Yıllardanberi tevliyet vazifesine allli göstermeyen ve adres

leri idaremizce maim olmıyan fstanbulda Milstedam Cavut vak. 
fmm. mütevellileri Hamdi ve Ahmedin ilin tarihinden itibaren 
l~irfln zart:rrM& tc!aTerntz M91hak ...,-

7 na r ı ,..._ •• 11iatfa. 
vakfına ait muameleyi takip ve hayır &Utlarını ifa etmesı aiiI 
takdirde hakkında kanuni muamele yapılacafı i1ln olunur. (ilST) 

1939 ResimliHafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

f/ô/5e/er1nızı 
GÜVEURE 

Harsı Koruyunuz~ . ~ 

................................................. 

Saraç el işi ve makine kalfası ile m 
ile diker erkek ve kadın terzi aran 

1 - Tophanede 2. No. lu dikim evi için saraç el iti _. 
kine kalfuı ve &Jrle& makine ile elbise diker erkek ve 
teni. aJmacaktır. 

2 - Yq ve ukerllk nuan dikkate almmıyacattır. 
3 - 'Ocret haftabt verilmek üzere taliplerin hUım 

tifo qı klfıtlarile birlikte hemen dikim evi mUdUrltlfdll' 
racaatlan. (5) (4000) 

VAK 1 T 
Cep 

No.. Yazan "' Tllrkceıe C91'1renla •dı 
ı x....:(~•L\rdn) -Aı-.IJI ..... 
1 QMMlft,ıAlllltA-f~ Aılr 
3 Kıleranı Terr81 11Nn (Galopla'den) G. V. 
4 YUIOlla1'78 MJabat aotıen Anm Uı 
1 Sark ~de dna)'et (Chrlstle'den) V. G. 
ı Etrlsk VHosa (Ptolptt Kefrme'den) Haydar Jtltıt 
7 Her memlekette blrkac llbı (Muhtellf müelllOerdeo) S5I 

Ahmet Ekrem 1• • • 10 
il 

Son korun <Fon LQknerde'den) Fethi Kardq J 
Kalku blklyelerl (Kubek'teo) Niyazi Ahmet 1~ 
Son Ebllullp maharebeltrl (Kolllns'ten) Ahmet Ekrem '!o 
Futbol bldelerl Nllıbet Abbas 

1 ve 2 No. lu Anadolu silrat katarlarmdakl bUtiln birinci ve 
lldncl lmlf yerlerin evvelden kapatılması zaruridir. Yer kupo. r 
nu almamıı olan yolcular bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. lu katarlarda yer kuponu almıyan yolcular bu 
katarlarda bulunan aerbeet arabaya binebilirler. Yer kuponu al. 
makmzm No. lu yerleri ifgl.1 eden yolcular iıgal ettikleri yerle. 
rl terketmeye mecburdurlar. 

Baker Ayakkaplan 

Rahat .. saibımchrlar. 

ist. Vakıflar Oırektöriüğü ilanları 

Bu mevzu baklanda Ankara ve Haydarpaşa garlarının is
tihbarat bUrolarmda daha mufassal malfiınat alınabilir. 

Umumi istirahatin ve herkesçe matlftp intizamm temini 
için sayın halkmıızm latasyon ve katar memurlarının tavsiyele. 
rine uymalarını ve tahsis edilip kuponları verilen yerlerden baş. 
ka yerlere oturmamalarmı ve herhangi bir ho111utsuzıuk vuku. 
unda dileklerini istasyon ve katar memurları yanında bulunan 
ıikiyet defterlerine yazmalanm ehemmiyetle rica ederim. (4023) 

UMUMi JltJDtJR 

• • • 
15-8-939 tarihinren itibaren katarlanmlZJ!l hareket tari

feleri değigecektir. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi 
rica olunur. (4187) 

••• 
Muhammen bedeli 7088 lira olan muhtelif zımpara taıtarı 

28 • 7 - 1939 Cuma günil saat 15,30 da kapalı zari uaulile Ankara. 
da lldare binasmda aatm alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin (531,fiO) liralık muvakkat teminat 
ile bıtunun tayin ettiği veıikalan ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğiae vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpapda TesellUm ve Sevk Şefliğinden dairtılacaktır. (4169) 

TÜRKiYE-
Şişe ve cam fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden: 

Paşabahçe Fabrikamız için 600 ton çavdar sapına ihti. 
yacuım vardır. 23. 6. 939 Cuma gilni1saat17 ye kadar kapa. 
lı zarfla teklif kabul edilecektir. Taliplerin eartnameyi al. 
.. - Galatada Perşembepuan Samur sokağmda İş 
He•ııdakt tstanbu~ Bürosuna müracaat eylemeleri. 

.iu a,.akkaplan almakla ilmut 
ltmit olacakıuuz. Halihavrda 

;erli ve ecnebi malı zeqin 
'ti . ' __ _._ G r . 

;eıı erımaz nınur. 49 nz, 
ıörüaib •e intihap ediniz. 

ZA Y l 
Gazi Osmanpaşa orta okulundan 

almış oldulum tasdiknameyi zayi et

li m. Yenisini alacalımdan eskisinin 
hükmü yoktur. - 40 No. lu Sakahat. 
tin. (K. t 138) 

Yakıt Kitapevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 

No. 31-40 4 CÜ seri Ki'. 
31 Rasio külliyatı IV 60 
32 Metafizik 40 
33 lak ender 60 
34 Kadın ve eo1yallzm 100 
35 Demokrlt 2S 

36 Dioler tarihi 12S 

37 Fllozofl ve unat 40 
38 Etika 100 

39 Herakllt 25 

tO Ruhi muclzeler 75 

-
650 

Bu ıerüıhı flatı 8JSO lmrultur. 
Hepıiol alaulua ytlade 20 lüou. 
to yapılır. Kalan 5.20 kurupıı 

120 lruruşu peeln alınarak mllt~· •••••••E••••• ... •••••• .. •lıiill baklll ayda birer lira Menmu 
Ozere dlSrt tablte ballulr. 

SemU ve mahalleel Cadde veya .,bfı 
Aku.ray, Gunba HUseyiıı afa Pertevnlyal 
Topkapı haricinde Vevlevllwıe 
Bahçekapıda dördUncll Vakıfhanm birinci katında 

,. " .. " .. ,, 
Çarp.mba, Koğacı dede 
Çartıda, Çuhacı hanı üst kab nda 
Uzunçarşıda Camu 

Divanlli 
Babılli ' 
Cal'fıda 
Fatih, Hoca Hayrettin 
UzunÇ&rtI 
Mimar Ayas 
Kadlrga, Şehauvarbey 

Gedikpqa 
I •lahıyrettin 
JCalıvehane 
)ı(alta ÇUflSl 

Mektep 
Saraçhane 

No. 1R1 

7 
22 
23 
37 

141. H3 
19 

65 
18. 5 

A: 
29. 33 

22 - 24: 
33 
53 

Cinıl 

Ev 
Ellki metnıtahane 
Oda 

•• 
Oda ve araa 
Nıaıf hiuesi oda lb
rahimpqa camii ve 
son cemaat mahalli ıo 

Di1kk&n "' .. 
,, .. 

İki bodrum 

6 

' s 

' Mektep kapı mahalll • 
Ana 1v 

Yukarıda yazılı mahaller 9-'0 senesi Kayı. 1<>nuna kadar kiraya verilmek üzere 
kanlDll§tır. latekliler 20 Haziran 939 salı günü 1aat on bete kadar Çemebrelita§ta lıtanbul 
lar BapıtldUrlilğUnde Vakıf Akarlar Kalemine plmelerl.. <-'J04) 

• •• 
r ...... ıı, ı Kıymeti 

Lira Kr. 
278 '2 

Pey paruı 
Lira Kr. 

20 89 
!\llnlmlnl yavrunuzqn 
düşünilnllz. Onlara cocuk •arbala· 
rının krallcesl olan ve en iyi imal 
edilmiş, en fazla tekemmill etti-
rllmlş. en ııhhl arabayı •hnız. 
Yeni ıelen 1939 modelinin 50 den 
fazla eeşldl nrdar. Her yerden 
ucuı flat ve müsait Şttrllıırln yalnız 

Bak er mağazalarmda 

1 bulablllrslnlz. 

SAHIRI : ASIJ\I US 

~ql'i)'Ol ~Jüdilril: /l, A/ınıtl 1''ııtn!Jf-

11&Slldlğl yer: V AJUT Ma.tbai.aı 

206 M 15 C52 

123 94: 9 30 

213 68 16 03 

Mercan Dayahatun Dl ti 
yl1k Y enihan ikinci katt-
la odanm tamamı. e ~ 
Cartı Divrik aokak 1 
dtlkkln. 
Çakmakçılar Dayab&ııaı:u 
han birinci katta 3' N:-., 
tünde oduı bµlunaD 
babın tamamı. 
Çakmakçılar Daayb&tuJİ jj 
lesi valde han avlUIUJl~ 
lu dftklrAnm tamımı. 

Yukand& yuıh müHU emı&~n ıo ,on maddetle •C: 
maya çıllarılmllbr .. bıalesi 21-~93' Çarpmb:ı gUll 
da. icra edil~den Wi~rin Çemberlitaşta VakJflal' 
dUrlilğU mahlruAt kalemine mtltacaatları. (3999). 


