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H E 
Göbels Danzige gidacal 
Yarşovu, 14 (A.A.) - Dnnzig nns· 

yona! sosyalist lideri Förster üc giin 
kalmak üzere D:ınzigılen Berline sil
miştir. 
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~asyonal sosyalist li:ıyrnnıı müna
.sclıctiyle ıı:ıznr günü I>:ınzigc gele
cek olnn Gölıcls'c rcf:tknt etmesi 

ı muhtemeldi r. 
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Curnhu . . . R H •. rreısımız, umen arıcıya Nazırı ve Hariciye Vekilimizle görüşüyor 

~e i s i ou 'mhurumuz, Rumen 
rioiye Nazırını kabul buyurdu 

, ~ , ü misafir nazırı yemeğe alıkoydu 
ren bir an

müzakeresi 
~azan: ASIM US 
~ HariclTe N ezarett Si· 

...._ 1 •-.• -ll .A.u !!.. Ot - ' Y.11 

~ l'ang \?arşova yolu ile 
t~ VI , gitti. Du ziyaretin 
t.qtıe'\. ~· 
~t r1~sntlı İngiltere ile 
\,.'lt~hw3J. arasında hafta.-

\~'1~yıp giden anla.~
~tl 11~ferlnl netlcclencllr. 
'G.ı.~ r. :Pu ·ınksatla İngiltere 

llltn'::-.• ~ Strang'n geniş sn.. 
r~ 

Dı!il.l!~ınlş:tir. 

\ 11\() ltere He So,·yct Rnsyıı n
'lıJ'I a bir n.nlnsma olabilecek . s , 
~'tıs O\•yct nusya İngiltere ile 
'lb a tarnfmdnn hazırlanan 
\· hlokunn girecek mi'! 

\~hancı ınemleektlcı'tlo bu 
~ lltenfi surctt-e cc,·ap ,·eı·cn
ı... llı " ,'rql' 118hct şekilde cc,·np ,·eren· 
l~il tı fazladır. Şimdiye kadar 
~" lero ilo so,·yctlcr arnsıncln 
l,~ ıtıı eden müznkerclcıin 
~~ a.l!:aı·~şık safhaları da. lıa
'-t( ' 0.n ınsana ümitscizlik \'ere. 
ll ltıaıu yet tcdir. 

Jlillf Şefimiz, Rumen 1/a riciye ı\'u:ıriyle blrarada 

~J~ ltnıuıln. beraber J,omlra tct

ı~ St yahntl esnasında. temas 
~ . ~ıtı biitün muhitleri İngi
~ tus nnla~masma tamamiy

~~ttı a.~ıı·lnnmış bir halde bul

'tl\11' l ngiltıerc ile Rusya. ara
lllc ııı" t nnJnşına. müzakereleri. 

•ıı 11 lııaı•uz kaldığı müşkülAttan 1 ıt r Qrnda ümitsizliğe düşen 
''•ı e ıt gt>ı·me<llm . İngiliz efkil-

(Yazısı 3 üncüde) 

ı:hur. iyesl Jıer tiirlü mü~k_ü
:11k 1'nğmcn gene bir İnglllz • 
\l' 1 ntn.,ııınsının t.nhakkuk e· 
~'lt ~I kanantinclclliı'. Slr Stran

b~>'.rare ile I.ıondrayn. gfdlşl
ı1" llnıumi anlaşma arzusu. 
ııl'I( t,ır ifade 1 olarak knhul et
J 11lznnc1ır. 

Mıs1r Hariciye Nazın 
memleketimize geliyor 

ı :glfterc ile Uusyn. arasında
tılnşrnn. mü7.akcrelcr1nl bu 

tı.,'? ceıc .. c1e zorlnştıran ı;;cy ne-

Kahire, 14 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildi. 
riyor: 

l\1ısır hariciye nazırı Abdül _ 
fettah Yahya Paşa, Türkiyeyi 
resmen ziyaret etmek üzere per. 
şcmbe günü buradan hareket e_ 

l~lt "(·tı ı~:)ktn. cfkllrıuınumiycnln decek ve ayın 18 inde Ankarada 
~l)l Ulu <lc~il<liı': Almanya bulunacaktır. 

h hniindc demir , .e ~elik ih- Mısır hariciye nazırına devlet 
lttq~ın, nn(·ak Skaııdina,·ya<lan umuru hukukiye heyeti reisi \•e 
ıı.ho~ eıleblltr; oradan Alman· hariciye hukuk müşaviri Abdül

>e Rclecek dem ir , .e <;elik 1- hamit Bedevi paşa, hariciye ne. 
e1c &Ane Yaslfa ise Daltık mem zaretl katibi umumisi Mehmet 
l:tı,;~eHtllr, Onun için Alman:- Abdülhalek Hasouna Bey ile ha. 

ıııcmleketleri dcnlle.R iye memurlarından Hüseyin 
(Devamı 8 incile~ Bey refakat eylmnektedir. , ~ 

Mı.sır Hri.Ciye Nazırı 
J1 bdüi/ettWt.iY.tJh.1iti~ 

. ı 

lnönUnUn verdiği öğle ziyafetinden bir görUnUş 

Barem müzakereleri 
... .._ _ _. _________ _..._,_.._. ____ _. _____________ ~,.._,__. _____ . _____ ,_, _______ _. ______ ·---·-------=-----=----· 

Dün mecliste hararetli 
müzakereler oldu 

Devlet memurlarının derece ve maaşı aslilerile 
tutarını gösteren madde kabul edildi 

.... ~~~ - .-,:~·~ ...ıan hdıpler (kvlet m.emurlyaUerlDef 
busOn Refet Caıutea1a bqkaDtlllllda .-St deNCeler ve 'bil ~ alt .._ 

tolanarak Ankara Dehri imar mUdUr. q nlsbettert tızertnde ıdurmqle.r n Hatay meselesi 
lUğünUn te§kllat . ve vazifelerine dair 
kanunun dokuzuncu maddesinin te!al. 
tine alt mazbatayı kabul etml§ ve ba.
zı eşh~m ölUm cezalarma çarptml. 
maııı hakkındaki mazbataları da tu. 
\1p ederek devlet memurlan aylıkla. 
rmm tevhit ve teadUIUne dair kanunun 
müzakeresine devam eylemlııtlr. 

Kanunun llk maddeai Uzerlnde söz 

Pek yakında 
....._.,_, ~ ~ -
TUrk_ karllerinln şim

diye kadar okumadıkla
n bu mevzuda yepyeni 
bir roman tefrikasına 

başlıyoruz. 

Sarı 
Esirler 

Bütün dünyada en 
çok okunan, en çok 
beğenilen, en çok 

satılan roman 

D~AT 

Tefrikamızı Sarı esir
leri filme alan şirketten 
husust surette '18'etlrttlğl

miz orijinal resimler 
sUsliyecektir. 

Roman hakkında 
r.Jereceğimi% merak
lı tafsil atı bekleyi-

SAYFAMIZDA 

Birinci Kosvanın 
bugün 550 inci 

yıldönümü 
ALTINCI SAYFAMIZDA 

Osman Cemalin 
mizah sayfası .. ..._ .... ~._.. 

bilhassa bu .ma.qla.rdan ke.!llmekte o~ ı 

lan muhtelif vergilerin çıkartılarak 8 on e s ef ,· rı· m ·, z 1 e 
gert kalan kı.sıİı.mm e.saa maq olarak 
ve bu suretle memura aan bir maq görüştü 
verllmeslnl iate~lerdlr. Bu mntaıea-
ları 1lerl sUren hatlpler, bu e.!Ular da... Paris, 14 (A.A.) _ Hariciye 
!resinde bir oekll bulunarak teııblt edlL nazrrt Bone ile Suat Dav~ dün 
mest l«;ln maddenin encUmene geri ve_ 
rllmestnı ıstıyen blr de takrir verml;,- Hatay davasının başlıca ihtili.f. 
ıerdir. 11 meselelerini gö~ı:;m.Uşlerdir. 

BUt«;o encUmenl lklncl relal Faik Tam bir itilif:ı. vanlmasnu mü • 
Baysal, ve Maliye Vekili Fuat Agralı 
verdikleri izahatta maq ve derecele.. teakip iki ayn vesika imz:ı. edi. 
rin taytntnde e33.S olan clhetıerl izah lecektir. Bunlardan biri Ankara. 
eyleml§ler ve memur maqlarmdan da Hariciye Vekili Şükrü Saraç. 
alman vergilerin kesllerek mütabakl oğlu ile Fransanın Ankara sefi. 
kı.mılarmm maq olarak tesblU yolun_ r i arasında İskenderun sancağı 
dakl mUtaıealara kar§llık olarak da h kkm 
bu hususun bugUnkü bütçe me!humu a da bir i tilaf, diğeri Parls. 
içinde tatblkma lmkln olmryacağı gL te Bone ile Suat Davaz arasında 
bl, amell bir tayda temtn eylemekten şarki Akdenizdc müşterek bir 
de uzak bulundutunu izah eylemiş_ mütekabil Y.ardrm beyanname ~ 
!erdir. (Devamı S irıcide) sidir. . 

Tien - Çinde 

imtiyazh mmtakalar Japonlar 
tarafmdan abluka ediliyor 

(Yazısı 8 incide). 

Adliye koridorunda kanh bir hadise 
Bir kıpti · klzı aşıkıYle 
karısını ağır yaraladı 

Dün öğle üzeri adliye kor ido. 
runda kanlı bir vak'a olmuş, Ay. 
şe adında genç bir kıpti, Ali ve 
Alinin karısı Güllüyü bıçaklaya. 
rak ağır surette yaralamıştır. 
Yapılan tahkikata göre vak'a. 

şöyle olmuştur. 

Mecruh Kıpti Ali ve carih Ayşe 
Fatihte Çinilihamamda 30 - 40 
ailenin oturduğu bir handa otur. 
maktadırlar. Ali, 22 yaşlarında 
güzelce bir kadm olan. AY119 
1.§Ik olm~. fab.t m .datt Y'tz k 
lamaymca kendisini t ehdide baş_ 
la.nııştır. 
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Takas suiistimali 
davası bitti 

Maznunlar berat 
ettiler 

Takas HreUyle harice gönder
dikleri malı, hakiki miktarın-

Mümessil intihabı f 

müddeti bitti Sanat kursları 
açılıyor dan çok fazla göstererek fazla Mümessil seçmiyen iş yer 

ithal hakkı almak ve yurda so- le • ·· k 
kulması yasak şeyleri ithal et- rı ceza gorece 
mek aynı zamanda kerestelere l~ yerlerinde işçi mümessilleri
fazl~ değer takdir ettirmek su- nin seçimi için verilen mühlet bu
retlyle hazinenin 2.163.035 Ura gün nihayet bulmaktadır. tstan. 
40 kuruş zarar etmesine sebep bulda bulunan 2000 iıı yerinden 
olmaktan suçlu lhracatcı tacir. ancak bine yakın bir kısmı mü
lerden Hristo Ninidis, Vehb!, messil ıeçmi§lerdir. Diğer bir ço
Cemn Harir!, Armaktav, Dlya· ğu yapmadıkları için cezalan.dırı· 
mandl, Perlkll, Lagotls, Fazıl lacaklardır. 
kereste tüccarı Kasım, Yusu~ Milddetin uzatılması için alaka. 
Ziya, tUccar İsmail Hakkı !s- darlara müracaat yapılmışsa da, 
mail Faik, Tarakçıyan, 'erlkl buna imkS.n görülmemektedir. 

ş ÇünkU J§ JhUl!tları nizamname 
:Artın ve Artın Topalyan ile ih. • 

11 yarın merlyete girmektedir 
mal ve dlkkatslzllklerlyle bu 1- · 
şe sebep olmaktan maznun tn- Mümessil olmıyan yerlerde nizam-
kas heyeti reisi ve İstanbul Uca- namenin ne ıekilide tatbik oluna· 
ret mıntaka reisi Muhsin, tıca· cağı belli değildir. 
ret işleri borsa komiseri Bahri 
Doğan, takas heyeti dalmt Aza· Atatürk köprüsü 
sından ve ticaret odası 'kA.tlbl u- AtatUrk k6prUsU inşaatı bir 
mumlsl Vehbi, tclaret ve zahlre yandan llerlerken diğer yandan 
borsası komiseri Aklt, takas he- c\r köprUnUn iki başında. vUcu
yetl azasından eski sanayi mU· da getirilecek beton köprülerin 
dUrU Refik, Deniz ticaret mU- projeleri hazırlanmaktadır. 
dUrU MUflt Necdet, eski tica- nu kôprUler esas k6prUnUn 
retl bahriye müdUrU ,.e tstan· sevlyeE1l ile zeminin seviyesini 
bul sanayi mllfettlşi Daniş, ls- blribirine bağlıyacaktır. KöprU
tanbul ticaret odası idare heye. ler otuzar bin liraya cıkacak-

-o-
Viyanalı bir doktor 
şehrimize geliyor 

Bütün sanayi müesseselerinde 
çalışanlar kursa devam edecek 
Bütün sanayi müesseselerinde 

ve maiden ocaklarında açılacak 

kurslara ait nizamname atakadar. 
\ara bildirilmiştir. Her sınıftan i
şin ehli çırak ve kalfa ve usta ye. 
tiştirmek makıadiyle açılacak olan 
bu kurslarda ehliyetini vesikalar
la isbat edecek muallimler ders 
gösterecektir. işçi çalıştıran bü. 
tün sanayi müesseselerinde ve 
maden ocaklarmtla çalışan amele, 
çırak ve ustalar bu kurslara de
vam mecburiyetinde olacaklardır. 

Kurs görüp İktısat Vekaletinden 
ehliyetname almamış olanlara iş 
verilmiyecektir. Çırak, kalfa ve 
ustalar için ayrı ayrı kurslar açı-

lacaktır. Sanatın nevine göre, çı· 
rak kursları 1 - 3 ay, kalfıı ve 

usta kursları da 6 - 12 ay devam 
edecektir. 

Kurslarda mesleki tedrisat, 
türkçe, hesap, hendese, yurt bilgi
al, resim ve sanııt kaideleri halt. 

kında dersler okutulacaktır. Kurs
lara devam eden çırak, kalfa ve 
ustalara yevmiyeleri mensup ol
dukları müesseseler tarafından ö. 
denecektir. imtihanda muvaffak 
olanlara tktısat Vekaletinin tas
dikli ehliyetnamelcri verilecektir. 
Bütün müesseseler nizamnamenin 
neşrinden sonra üç sene içinde bu 
kursları açmağa mecburdurlar. 

Müzelerimiz 
Birer ihtisas müzesi haline getirilecek 

Maarif Vekaleti müzeler mese., İstanbul aynı zamanda · Türk 
lesini esaslı ıurette ele almı11tır. İslam eserleri nıüzesi yanında bu
Vekfilet memleket dahilindeki lunan Dabkhane binası tamir et. 
mevcut müzeleri ihtisas müzeleri tirilerek bir mali müzesi halbe 
haline koyacaktır. Bu suretle mü· konmak üzere hazırlıklara başlan
zelerde eşyalar devirlere ve ait oL mıştır. 
duğu kısımlara göre bir araya top- Beyazıtta kurulan inkılap eser-
lanacaktır. leri müzesi .de önümüzdeki hafta 

Mesela, Osmanlı eserleri bir 
müı:ede, Selçuk eserleri diğer bir 
müzelde toplanacaktır. Şimdiki 

halde iki müze bu hale getirilmiş-
tir. ; 

O m nlı erleri mUaesi de Kon 

yada tam olarak teJkil edilecektir. 
Diğer müzeler baklanda tetkikata 
devam edilmektcl:lir. 

Dün Bursada gösteriş 
müsabakaları yaptı 

Gecen pazar gUnU Ankara-
dan şehrimize gelmiş olan 11 
tayyareden mürekkep TUrkku
şu filosu dUn sabah 9.40 da Ye. 
şllkllyden havalanmış, Bursaya 

içerisinde açılacaktır. Müze direk. 
törlüğüne Konya müzesi müdür 
muavini Bay Şemsi Güneren tayin 
edilmi§tir. 

ŞişHde Atatilrk inkılap müzesi
nin ide hazırlıklarrna baJlanmıştır. 
MUzenin hazırlık iıiyle derle"?le 
direktörü Bay Selim Nüzhet meş
gul olmaktadır. Müze kısa bir za
manda hazırlanacaktır. 

Adalar tarifesi 
25 Hazirandan itibaren 

tatbike başlanıyor· 
Denizbank Adalar ve Anadolu 

yakası yaz tarifelerini hazırlamış
tır. Tarifelerin 25 Haziran pazar 
günü tatbikına başlanması muva
fık görUlmektedir. 

Yeni tarifede geçen seneye na
zaran birçok yenilikler vardır. Pa. 
zar günleri adalardan saat 10 dan 
sonra Köprüye kiönmek mümkün 
olacaktır. Bilhassa Büyükada ve 
Heybeliden çok geç vakıt Köprü. 
ye son bir vapur kalkacaktır. Bu 
vapur Burgaz ve Kınalı adalara 
uğramıyacaktır. 

Adi günlerde Köprüden akşam· 

lan Adalara doğru postalar kon
muştur. Bu postalar geçen seneki 
gibi ikiıer adaya olmayıp mesela 
Heybeliye ayrı ve Büyükaldaya da 
ayn vapurlar kaldırılmak üzere 
mehtap zamanına rastlayan dört 
gecesinde saat 12 de Adalardan 
1stanbula dönmek mümkün ola
caktır. 

Yeni yapılacak okullar 
Şehrimizin ilkokul ihtiyacını 

karşılamak üzere vilayet şehrin 

muhtelif semtlerinde yeniden on 
bir ilk okul binası yapmaya karar 
ver111iştir. 

Bu karara göre tesbit edilen 
yerler bele.diye imar müdürlüğü 

tarafından da gözden geçirilmi~ 

ve ilk beş yer kabul edilmiştir. 
Bunlar Koska, Aksaray, Yusuf

paşa, Şişli, Vefa ve Ayaspaşadır. 
Diğoerleri hakkmda tetkikata de
vam edilmektedir. 

--o-

T ırhan vapuru 
Diğerleriyle beraber 
matlup şekilde tadil 

edildi 

~~~~~~~~-___.,,,,, 

Adliye koridorun~a 
kanh bir hadıse 

ıJtl 
(Baştarafı 1 ınc 

ı. at· 
Nihayet evvelki gece A ı,. 0e 

kadaşları ile hanın baMesitıd' 
rakı içmeğe başlamış pence~ıp 

"'ldUP' oturan Ayşeye kocasını o eııı!f 

kendisini kaçıracağını söyl 

ti~ -Almanyada inşa edilen Tırhan Bundan korkan Ayşe .helll,,t-
vapurunun Rostok limanınıdaki karakola koşmuş, vaziyeti ıın1 • 
tecr~e~eri ço'k muvafık neticeler mış ve yanma ıki polis al8~ 
nrmıştır. Almanya.da bulunan ko. gelmiş, Aliyi yakalatmıştır. 

. D ' b k ·· uJ!dS :nısyonumuzun enız an a gon- Alinin UstU aranınca koytl 
derdiği telgrafta geminin tama· 3C santim boyunda bir kaıtıll e :f 
men matluba qygun olduğunu bil- geçirilmiş ve hakkında tehdit '1 
dirmiştir. Malum olduğu Uzere kamn taşımak suçundan bir f.llb' 
Tırhan birçok kusur ve noksanıa.ltutularak adliyeye teslim edl 
rı ~örüle~ Etrüsk vap~ru?.~n .~ş- miştir. .. b~ 
lerındendır. Vapur Etrusk un uze- Alinin muhakemesi dun sa. eli 
rinde yapılan tetkiklerden sonra Uçilncti sulh ceza muhakeıne51~ 11 
bu tip gemilerde yapılması karar· başlanmıstır. Mahkemeye ge.~ 
laştırılan tadilata göre inşa edil. Ayşe davacı yerine geçer~edt 

. 'k" ,_ 1 l .. ~ U""rıll ~ış, ı .ı. r~zan ı o mas1 lazım ge- korktuğunu ve Alinin ~ uıt· 
lırken uç kazanlı yapılarak müvs- bir bıçak olduğunu söyleınl§• 
zene esaslarında da birçok deği- rini aratmıştır. . I· 
§ikliklere tığramrştır. Bir fazla ka. Fakat Alinin Ustilnde hiçbır.:. 

urı; .. 
zarun l:~nmasından aonra vapur lah bulunmamış \'~ Ayşe ı>t 
matlup sürati fazlasiyle temin et- bir halde davacı yerinde ottıJ111 
miştir. tur. rJ 

Şimdi aynı tadilat henüz kızak- Muhakeme sonunda .Alinin iJ. 
ta bulunan bu tip vapurlardan Şa- kuruş bir cezası olduğu o~; . 
lam'.da da yapılmaktadır. Yine ay. miş ve bunu ödeyip öderned~~ 
nı tipten Kadeş'de denize indiril- nin sorulması için muh~lt ,.ıı 
miştir. Techizatr ilave edilmekte- başka b!r güne talik edilrnıŞ. 
dir. Temmuz sonlarına do~ru bu· de serbest bırakılmıştır. ol • 
n.ın da tecrübeleri yapılacaktır. İşte hM~se bunda~ ~?n~a ıcaY• 

Gelen haberlere göre 5300 ton. muştur. Alı karısı Güllu ,e ~· 
luk Doğu vapuru da limanımıza nanası Kadriye ile beraber 11: ili• 
hareket etmek üzere hazırlanmak- kemeden çıkmış. merdivenlert Uf' 
tadır. Tırhan vapuru Temmuz ba- miş, kapı altına doğru ytıriltılJl, 
şında limanımıza gelmiş olacaktır. tür. Bu sırada Ayşe arkalafl 1 , 

Vapur süvariliğine Sıtkı Tosun dan yetişmiş ve koynundan ; 6 , 

tayin edilmiştir. Tırhan, Kaldeş, kar~ığı 15 santim boyunda 
ve Şalom geldikten sonra Mersin mik saplı bir .kamayı: w dıV'' 
hc:ttı için daha kısa müddetli yeni - Sen benı vuracagına. . ·e • 
bir tarife hazırlanacaktır. Etrüsk evvel ben seni öldüreyim, dt~ e 

k Al . · ·· d rnstı:.· vapuru da tadilat için Almanyaya re mm vucu una ~ 
gönderilecektir. snplamağa başlamıştır. ,ı 

Ali, biri gırtlağından °1~ıe 
D . il d · üzere aldığı yaraların test 13ı1 
enız yo arın a kanlar içinde ~lara dilŞınUŞ· 

~enizyolları Umum müdürü ib. hali ~örçn k 81 Güllil de Mf. 
rahım Kemal ıle lımanıar uınwu nin uzerıne :filaralt kamııY1 tııl 
mü:iürü Raufi Manyas ve Deniz- mak istemiştir. Fakat };.Yfe 11 
yolları umum müdür muavini Yu- sefer Güllüye de saldınnış. ~e 
suf Ziya Kalafatoğlu dün Ankara- da bir kaç yerinden ağır sııret 
dan ıehrimize gelmi~lerdir. öğle- yaralamıştır. p 
den sonra Denizbankta İbrahim Yetişenler Ayşeyi güçlüıtle f ,r 
Kemalin reisliğinde bir toplantı tederek elinden kamayı a.lIJ11; ,, . . ·~~ 
yapılmı~tır. Dün bu toplantı.da ve jandarmaya teslım ctrn1~ 
Yusuf Ziya Kalafatoğlu ile Deniz- dir. ~· 

bank yapılar müdürü olan eski Kıpti Ali ve karısı GüllU ~ 
Akay idaresi müdürü Cemil bu· gın bir halde Cerrahpaşa. b~., 
:un:nuştur. nesine kaldırılmışlardır. Y~AJ, 

üç müdür geç vakıtlara kadar rı ağır olduğundan hayatı~~ 
ara1arında yeni teşkilat hazırlıkla· dan ümit kesilml§ bulunın-
riyle meşgul olmu~lardır. dır. ıfJ~ 

Denizbank yapılar müdürü Ce. Diğer taraftan Ayşe ba.ld' ~ 
milin yeni teşkilatta ba§ka bir va- cürmü meşhut kanununa. ;. 
zifeye tayin edileceği söylenmek- muamele yapılarak Sul~ 
tedir. . birinci sulh ceza mahkeıJl ~ 

-o-- verilmiş, sorgusu yapıldı 
Sa varona tescil edildi sonra tevkif edilmiştir. . }'!: 

. Ayşe sorgusunda demişti! ·• ıı 
Cumhurreısliği makamı için sa. _ Ben evli olduğum halde ~ 

tın alınan Savarona yatı lstanbul .. k d ınııJ' . . r~· .1 a·ı . . bana goz koymuş, an ır ~ 

Y
liman reıs ilıgme .tes4c0ı OOe ı1?1a!ı§,,tir. ti yordu. Tekliflerinin hiç bi_ıo\I 
atın tesc resmı ır ;.ıan k bul t di B :ı .. P:r>., a e me m. unun u-_~1 

fazla tutmuştur. Bu parayı tş Ban- t hd.d b 1 dı A da bir bY 
k "d · · e ı e aş a . ra 
ası o emıştır. .. d . 

gon erıyor: t ti 

ı . F--o--H • R • • - Ya benim olur, ysbU ı;ı , 
.ıman en eyetı eısı hem kendisini hem kocasJJl.l ~ 
Münakale Vek!leti İstanbul li- dürürüm, diyordu. Ben a.ldlçed' 

man reisliği fen heyeti reisi Hay- yordum. Fakat dün gece ~ 111ş.ı 
rinin maaşı 400 liraya çıkarılmış.. rakı içerlerken, yine tehdide ~ 
tır. Bazı kimselerin daha maaşla- ladı. Kamasını gösterdi. J3ll • 
nna zamlar vardır. fer: çı • 

-o--- - Kocanı öldürüp, seni ıı:ıı. ~· 
Beharadan gelecek racağım, diyordu. KorktuJll pO tıD' 

il se haber verdim. MuhakeIJle ~· 
ma ar İıunda serbet bırakıldı. :sUIÔ)~' 

Mmsın Behara vilayetinde dum ki intikam alacaktır. 11• 
Hummayı kulai hastalığı çıkmış~ ise ben kendisini daha. evvel 'ôıı 
tır. Bu yüzden bu mıntaka ve ci· 1 ruyorum. Her zamnn yaJll~. 
varından memleketimize gelecek I ta§ıdığım kamayı çektim ve ~~1' 
eşya ve hayvanlar için menşe şa- dum. Karısı Güllüyü yarala ut' , 
hadetnamesi tasdik edilmemesi a- niyetinde değildim. Fako.ta!ıs , 
lakadarlara bildirilmiştir. tarmağa gelince onu da Y 

-o---- dım.,,· eJJİJI 

M "ki Alinin kaynanası iKadriY ~ 
otosı et çarptı de üzeri aranınca, koskoca P dJ 

Kulcl:iibinde 14 numaralı mus. uJl 
bir satır zuhur etmiş, .on. til'· 

lukçu dtik'kanında çalı~ Toros hakkında takibata giriş~. 
motosikletle Galatasaraydan Tü- -
nele dcğru giderken 6 yaşında Eminönü fotirnla·'~ıııı· 
Kirkor isminde bir çocuğa çarp- Emin6nUnde tstıml~k ı:ıcel 
mış, ağır surette yaralanma.ama melesi biten K!zım ecznbll dllıı 
sebebiyet vermiştir. Çocuk hasta-lıl~- sakızcı dUkkAnının dtı 
haneye kaJdınlmıttır~ bııtıımasına ba,elanmıştır, 



Sso inci 

\~~yır, bu olamaz. düşman_ 
~vgüa göğüae çarpıp.cağız. Ce. 
~ idi, Fikri reddetti. 

lıı...~ reddedenler çoktu. Bey. 
~ THıruutag: 
11.ı.' ~ler aliva.rilerin atlarına 
~t vermek şöyle dursun, a.z 
~t sUvariyi görtlı\cc, kendi. 
' llrkeceklerdir. Bu halde bi. 
~ aatla.rmuzm U7.erine atılıp, 
~ nrutla.ka. kargaşalık 

ı..~ - getirecc:<ler .. dedi. 
~t, kumandanlcın İle bir 
tıt l'eremediği esnada mUtte • 
\ Pl'eıısıer de girişecekleri har. 
~Unak8.§3Sım yapmakla. meş 
s:er. Bunların bir takımı 
~"erin timrin,e gece hücum e. 
~ini teklif etmişti. !çlerin. 

biri: 
~ Gece hUcumu tehlikelidir. 
)\~arımız tamamile kaçma. 
lttt ~t lıulur. Halbuki biz Türk 
'~e mahvetmek arzu. 
~C~; diyordu. 
~ bu müzakerelere rağ . 
~ harp bir emrivakidC Sırp, 
~hı-, llo§ınak, Arnavut, Ulah, 
\.? .~ Macaı- müttefik ukerleı:i 
~te. geçmi§lerdi. Kral La. • 
~ ~ yeğeni Brankovi~ 
'~. Bosna kralı sol ce • 
~: kumanda. ediycrdu. Türk 
~da. Murat ordunun or. 
R..~ dw.uyord~ 
,~ cenahı Beyaz.ıda., sol ce _ 

.M.:la.kuba. verm.iştL 
~t~~t. cenk işaretini verir 
"a_~ ~ korkunç ve şiddetli bir 
~~ ile her tu J.f sarsıldı. Bir 
~ ta.ytf d~imc.r. yardu:ıl.3; ge. 
~)o l' etrafı k:ı.na bulayarak iler. 

rıardı. 

'~il harpte canını di§leri ara • 
~ ıı.larak çarpışan bir tek ku. 
~liı dan vardı: Milaş lKabloviç. 
o, h0§ • kralın damadı idi. Fakat 
t-." ıu-p başlamadan önce Türk 
1 ·attarı olau'Yu hakkında bir 

·~ ı:ı 
t . 1t uyandırmıştı. Daha açık. 

...... ' ''" • ·"'loşu çckemiycn bacanağı Ga~tnko, Saracoğlıı ile 'Menuntncloğla arasıncla 
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Günlerin peşinde.!..:. 

İngiliz heyeti geldi 
Dün tngilterclden ıehrimize bir 

"keri heyet ıelerek A~aya git.
mittir. 

Tugemeral Lund'un riyasetinde 
bulunan lngilix heyeti, emir ıu'ba· 

generalin mihmandarı olarak An
kara&n gön&rihni§ bulunan 

Yil.ıbqı Orhan Türkkan tatafm· 
dan karplım:mrıtır. 

Yüzbaıı Sprunt, sefaret atqui 
MbaJ'I ~ a.a..at•tHI ~•lı9'r 
Georıe. deniz ata§ni albay Par. 
ker'den müteşekkiltlir. 

Heyet Perapalas oteijnc misafir 
edDmit ve bir mllddet istirahatten 
sonra, Tuggeneral Lund vilayete 

Heyet, Sirkeci istasyonunda la.
tanbul Inni% kumandanı JJbay 
Cemal Akan ve maiyeti ile inciliz 

gelerek Valiyi ziyaret etmit. mü 
tealôben ıehrimizde bir gezinti 

yaparak akşamki ekspresle Anka
raya citmiıtit. 

Görüp düşündükçe: 
--------~·--------.-.---------------------------

Hatay anavatan içinde 
Aylardır beklenen haber, nihayet Bqvekilimizin apı.ı.. 

millete müjdelMldi. Franm.larla yapılan mü.laltereler bi.tmil ve. 
"Hatay" m anavata.na geçmesi: kabul edilmiıjtir. 

''Kabul,, sözünü bir cemile gibi kullan,r.yonmı. Çüııki1 bir 
toprağın ve o toprak ü!tfinde ~ıyan insaniann tarih, kan, 
inanış, medeniyet, dil, türe ile bağlı bulwıdukları a.ııa.v.a.ta.ııa il.. 
tihakları, "kabnl" ün çok üstün.de bir haktır. 

Bu türlü derin birlikler üstüne hadiselerin kurduğu SIBka 
korkuluklar, bir yabancı ınıın olamaz. Hi!; bir çağda talita 
perdelerle vatanların bölündüğü görülmemi§tir. 

Hatay, pek eski zamanlardallberi Türktil. Asırlar, o top
raklardaki Türk damgasmt daha .ÇOk kabartmaktan başka bir 
şey yapamadılar. 

Uğrunda dökülen kan. arttı. Tarlalarına damlayan almteri 
çoğaldı. Taş,ma, toprağına, havasına ve suyuna Türklük işle
di, sindi, yerleşip perçinlendi. 

"1\fütareke,, denilen tarih kabusundan sonra, bu ülkenin 
uğramadığı felaket kalmamıştı. Hatta ibir aralık orasını bir 
cenup Madekonyası baline koymak isteyenleri bile gördük. 
Çerkez ve Ermeni kaçaklarının orada yer ve vazife aldıklarını 
duyduk. Fakat içimizi hiç bir endişenin bul'utu kaplamadı. 
Çlinkil satılmış insanların kimseye yar olmıyacağını çoktan 
öğrenmiştik. "Gaziantep., i, "Ma.ra.ş1•1, ''Urfa"' yı tarihe şeref. 
le nakşeden kahramanlık menkıbelerinde Hataylılarm da payı 
vardır. Onlar da bu topraklar üstünde kan dökmUş, krlıç sıyır. 
mışlardr. Anavatandan koptukları günden bugilne kadar onla • 
nn hiç biri göğsünde bizimkinden başka türlü vuran bir yürek 
ta§TJiladr. 

Dünya yüzünde hak adına bir çok haklar çiğnenirken, biz 
de bu garip yavrumuzu bağrnnıza basmak için hududu geçer, 
ttihtaperdeyi devirebilirdik. Hem kimsenin burnu kanamıyaca. 
ğına yüzde bin emin olurduk. Fakat yapmadık. En açık bir 
hakkı da fikir ve şuurun elinden almak istediğimiz için yap. 
madrk. Dünya barışını y~ yer kundaklayanlardan olmamak 
uğrunda, sabnmrzı iç kuvvetimizle, meşhur ağırbaşlıiığmıızla 
besledik. Milretimizin kahramanbğından kimseye şlphe btrak. 
mryan geçmişe dayanıyorduk. 

Bugün o §nurlu !fyasetm mferlnt at1uş!eyoruz. 
Ha'kkı Süh:a Gezgin 

1 
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Bugünkü 
Hadiseler ve şahıslar 

hakkında faydah malumat 
Sarışın Güvercinler VAKiT 

ADON'E l"AHlffSI 

lfrmltkd lltmlıie 
3 1 ).- trindı dıııntll 

Bohemya ve Moravya 
Çeviren : brahim Hoyi Aylık • 9~ ır,~ ıtr· 

sa~ları~ı taramakt~ olan, kafasın-, gibi görünmedim, Fakat elimdeki yade zihnimi ııcıklamaya batla- 3 •>lık 
da beyın namına bır §ey bulunma. kozlar kuvvetli değildi. Onu ppa mıştı. Ondan izamt derecede iıti. 6 ıylık 
yan bir memuru buldum. Bana, oturtacak, kıs'kıvrak bağlayacak, fade edeceğimi umuyordum. Bu ı )'ıllık 

2UO 
4i5 

425 • 

820 • 

Almanya 1936 senesin.den beri 
propaganda sayesinde veyahut 
cebren işgal ettiği mıntakalar ile 
arazısının miktarını iki misline 
çıkardı. Bu mütevali ilhak ve iş. 

ıaller aynı zamanda Almanyanın 
sınai, mali ve iktisa:ii kudretleri· 
ni de arttırdı. 

Fakat yine bu iıgaller diğer Av
rupa devletlerinin göZlerini açma. 
larına, milttyakkız davranmaları· 

na veaile teşkil etti. 
Almanya bu hareketiyle bir 

bayii toprak ve nilfus ve daha bir 
çok maddi kudret kazandı. Fakat 
birçok devletlerin, milletlerin iti. 
mat ve sempatisini de kaybetti. 

Bilhassa sepmati, bu manevi 
unsur bu~ün Almanyayı bilfiil 
ıarsmaktadır. 

Almanyanın en ıon olarak iıgal 
ettiği Bohemya ve Moravya, bu
ıün, gördilğil cebir tesiri hasıl o
lan antipati neticesinde bir türlü 
Almanlara mnaıruyan bir mmta. 
kadır. Çekoslovakyanm ilhak de
ğil, iıgal edilmiı bir parçası olan 
- ki bu parça Çekoslovakyanın 
en mühim laım*1ır - Bohemya 
ve Moravya, bugün için Alman. 
lara hadim olmak fÖyle dursun, 
bilakis Alman birliği içinde heran 
patlamağa müheyya bir bomba 
vaziyetindedir. 

Son eünlerde duyduğumuz 
Kladno hildiseleri buna güzel bir 
misaldir. 

Evvelce on beı binden fazla bir 
nUf uaa malik olan halkın mühim 
bir laımı Bohemyada otururdu. 

Bobcmya halkı, Çek, Slovak ve 
Slavlardan mürekkeptir. Ancak 
timali prkideld yliksek vadiler 
ile dağlık maden merkezlerinde 
bir miktar Alman oturmaktadır. 

Bchemya asırlarca çok mühim 
ırk ihtill'flarına iahne olmuı. Çek
ler ile Almanlar araıımdalı:i daimi 
mücadele pek bilyük bir fİddetle 
devam etmiıtir. Çekler etleri içi
ne ıokulmuı. yabancı, mühlik bir 
4iken gibi her taraftan ked.iileri. 
ni saran Almanlara bilyillc bir me· 
tanet ile mukabele etmiıler, fakat 
1939 acnesinde mağlQp olmuılar. 
dır. Buğün Bohemya ve Moravya 
Alman itıali altında olduğu hal
de, Çekler memleketlerini gaspe
denleri rahat bırakmamaktadır. 

Iar .. 
Çekoslovakya yirmi bir sene 

yqamıı bir cumhuriyettir. Yirmi 
bir senelik hayatında çok büyük 
faliyet g&termiı olan bu memle· 
kette hem ziraat ve hem ide sana. 

yi çok ileri.dedir. Çeklere ait mın· 
taka bilhassa sanayi bakımından 
çok muazzam bir varlık arzeder. 

Bohemyada Kladno ve Morav
yada Ostra - Karvina çok mühim 
maden kömürü merkezleridir. 

Senelik kömür istihsalatı 17 
milyon ton kadardır. Aynı mınta· 
katarda demir de mevcuttur. Sene. 
lik demir istihsalatr ise bir milyon 
altı yüz elli bin tondur. Bunlar
dan maada gümü~, altın ve rad
yum da vardır. 

Bohemya ve Moravya Çekoslo. 
vakyanın bütün sanayi merkezle· 
rini hudutlarında toplarlar.. Bu 
mıntakalarda tam yirmi altı tane 
yüksek fırın vardır. 

Makine sanayiinde de Avrupa
da önemli bir mevki tutan Çekos
lovakya Bohemya ve Moravya He 
en mükemmel makine ve bilhassa 
silah fabrikası olan Sk\xla mües. 
seıesini ıde kaybetmiştir. 

Bohemyada dünyanın en mü 
kemmel cam ve billur fabrikaları 
varf:hr. Sayısı yüz kırk altıyı bu
lan bu fabrikalarda 150 bin amele 
çalııır. Bunlardan maada elde edi
len camlar üzerine işlemeler ya
pan yetmiı müessesede ıde aynca 
dört bin kişi çalıtmaktadır. 

Cam ve makine sanayii bakt. 
mından Bohemya ve Moravya Av· 
rupanın sayılı mıntakalann.dandır. 

Bohemyanm dallık nuntakaları 

maden cihetinden ide zengindir. 
Moravya ve Bohemyayı çevrele. 
yen dağlar çok eski olduktan için 
yüksek değildirler. Bu mıntıkalar
da akan, Tuna. Elbo ve Morav ne
hir ve tabilerinin vadilerinde zirL 
ata elverişli topraklar mevcuttur. 
Fakat bu mmtakalarlda ziraat ih
mal edilmemekle beraber daha zi. 
yade aanayi ile uğr ılm ktadlr. 
Nüfuı itibariyle Almanlar Çek

ler ile kıyas edilemiyecek kadar 

yardı~ etmeği pek isteyen zavaL Bununla beraber, gider ayak, düşüncelerle yatağıma gi~im. 
1ı dclık~nlı, ~dJ. yere beni uğr&§ - delilleri daha bulmanuttır. Erteıi sabah daireye uğradım. 
tırdı. 'zır~ hıçbı~ ~eyden haberi kendisini, bülbül gibi söyletecek Bazı telgraflar gelmişti. Fakat hiç 
yoktu. Lıstede ısmı geçenlerden ona tete'kkür pamuğuna sanlmış biri işe yaramadı. Diğer tehirlerde 
.Ma_dam ~~ott'u.n Ho?~loloda ol - bir tehdit savurmaktan kendimi yapılan araıtırmalar, bir fayda 
dugunu ogrendım. Bızım tarama alamadım: vermemiıti. 
ar.ıeli~emiz pek kof çıkıyortiu. A. - Teşekkür ederim, ~dam Monterey'de yapılan araıtırma-
ma, yıne yılmadım. Beş altı müra- Korcl, dedim. insan istediği vakıt tarda, kayıp kızların son zaman. 
caatt~n da eli boş döndükten son. her şeyini hatırlayamaz. İhtimal. la~a oraya uğramadıklan anlaşd
ra, nıhayet, şu adrese de gideyim ki sonra aklınıza gelebilir. Onun mışn. Otomobil de ortada yoktu. 
de bugünlük yeter, diye düşüne • için, ileride sizi tekrar rahatsız e· *** 
rek, Ma;dam Korelin J<apısını çal - deceğim! Bir gece evvel bıraknut oldu-
dım. Madam Korel, Bonbrok'un Kadın ilk önce anlamadı: ğum itime baılamadan evvel kah. 
civarında oturuyordu. Ufak yapı. - Efendim? .. dedi. Sonra mı. valtı etmek üzere sokağa çıktığım 
lı genç bir kadındı. Tıpkı Madam nldandı. zaman, müvezziler ikindi gazete· ı 
Banbroku andırıyordu. Biraz hop. - Şüphesiz, buyurunuz .. ne za- lerinin birinci tabılarını satıyorlar. 
r-aca görünüyordu. Sanpnldı. Her man arzu eerseniz... dı. Bir gazete aldım. Kahvaltıya 
zaman içinde size emniyet ve cid- Evden çıktım; ve tam köıeyi oturdum. Keıki oturmaz olayldım. 
diyet telkin eden iri mavi gözleri dönerken başımı çevit..iim. ikinci Zira ne iıtiham kaldı, ne de ak-
vudı. kattaki pencerelerden birinin per- hm... Gazetenin il'k sayıfaaında 

SuaFmi: desi sallandı. Aralıktan bir kum. büylik harflerle ıunlar yazılı idi. 
- Ne Ruru ne de Mira iki haf ral baı görür gibi oldum. BlR BANGER KARISININ 

tadır görmedim. Diye karııla:iı. • • • öLUMU 
- O vakıt - yani onları son Saat g,30 idi. Vakıt epeyce ge· Altınkapı kumpanyaımın ikinci 

göııdüğünz zaman - size bir yere çikmişti. Eve gittim. Ogünkü faa. müdürü Mister Stüvart KOl"el'in, 
gideceklerini söylemiıler miydi? liyctlerime dair raporumu yazdım. karm, bu sabah Prestdio - Teraı 

- Hayır!.. Maldam Korel diğer kızlardan zi- ıokaiındaki evinin yatak odaımda 
Saf kalbinin aynası olan gözleri hizmetçisi tarafından ölü olarak 

duru ve su ıibi apaydınlıktı. Yal- ı-· .... _. - 1 buluıvnuıtur. Yataiın yan"-tmda 
ruz üst dudağmda hafif bir titre- 1 Kısa Haberler içinde zehir olduiu tahmin edilen 
me görür gibi oldum. ı --· .. _ bir de ti .. ele ıeçmiıtir. 

- Nereye gittiler, acaba; bir Mister Kore) kanarnm neden 
fikriniz var mı? • Atatnrk köprilsann yapmakta o-

lan' mfileahlıit şirket köprihü ağustos intihar etmit olduiunu, ve bunu 
- Hayır. ayı içinde tamamlanmış olarak tes _ neye yoracaimı l.ilememektedir. 
I:Unde tuttuğu danteleli men • Um edt'cektlr. Madam Korel'in hiç bir ıılanbıı 

dilini parmaklarile büküyor, kıvı- • r~t:ınhul belediyesinin helediyr üzüntüsü olmadıiını söylemekte, 
nyor, bir yumak gibi büzüyordu. h:ınknsınılıın yıptıAı beş mil)·on lir• son zamanlarda iee. .. 

- Onlan en son görüıünüzden lık istikraz mulcnelt'si Dahlli)e Ye. Meılek aıkım, mideme hlkim 
son:a. kendilerinden hiç haber ::ıl- kili tarafından tasdik edildikten son- olamadı. Yumurtamı yuttum. Kah 
dınız mı! ra Anknrayıı gönderilmiştir. İkinci 

nllsha, Yali tarafından imzıılanmak vemi de bir yudumda içtim. He. 
Madam Korel cevap vermeden nzere bugünlerde şehrimize gönderi- men yola düzüldüm. 

önce diJi ile d1'daklanru yaladı. ıecektlr. Korel'in evine 'eldim. Kendisi 
Islattı: • Evkar elli kuruşa verdl~i memb:ı ile görüıünceye kadar ak ile kara· 

- Hayul:. suyu dama<'analnrını daha aşağı in· yı seçtim Korel uzun boylu 3S 
- LQtfen bana 'Banlcbrokun kız dlrcmeyer.eliini vnki olan l'itimz:ıc Ü· ya•larmd~ kal3..; ırözleri fı~ fır 

~ rlne beledi •e 11.:tısat mudüı'Jl\ilünt' " • • 
larile, siıin de tanrıtıiınız isimle. bllairmiştir. Diğer memba suları a- :.ı:ıuw.u ~:. • --.a •. 
rini verir misiniz? hlplerble de tcma"Sl:ır l•Pıldıktan - Böyle Dii zamanda ı1zl rahat: 

ıwlrr (üç milyon) .. Maamafih Al· - Neden? Bir lüzum falan .• 
sonra bunların 11atış fiyatrı üıerindı• sız ettiğim için affınızı dilerim, di
bir karar ''erlkcektir. ye söze baıladım. Fazla kalmıya

• Yedikulc • Bakırköy asfoll )'_0 • cağım. ülkeler arası !detektif bü. manlar daha çok evvelden sanayi - Evet, bu tanıdıklarmızm on-
merkezlerine yerletmiılerldir. lan sizden daha sonra, ve mesela !unun pro}esl har.ırl:ınmıştır. Bu l ol .. 

1 l 'l\' .. n.·1 hııruk ki· roıu memurlarındanım. Gunlerce 2!> metre Ren ş ıl!!ınue, '"' ~ 
ıometre uzunluğunda olacaktır. evvel kaybolmuı olan Rut ve Ban· 

• Tak!\lmde bir apartıman önün· brok Mira'i arıyorum. Tanryonu. 
deki çukuru 'aktinde bpatmndıQı nuz, değil mi, .. 

1100 ıı;oo " 
fulreılen Balkın pırJll' 

oıilr için •.> ı.Ja otuı kuruş d0Ş rt 
Postı blrlığıne ıirnıcyen >erit 
ıyda yetmiş beşer turuı .,.,. 
nıedlllr. 

Abone knyJını bildiren ııse' 
tup ,.. telıraf Ocretlnl, ·~ı 
parasının postı Teyı bınkl t 
yollama Ocretlnl idare tendi 
zerine alır. 
Türkluınln her poda mtrktıt•' 

~'AK/Ta abonı ucuılrr. 

Adres delıştırme Qcrıd 
25 Luruştur. 

il.AN OCRETLEJll 

Ticaret llAnlarınıo 11ntlıll 
11tırı sondan itibaren illn .. ,. 
fıJarındı 40; iç SD) fnlardl 1 
kuruş; d~rdilncQ 1nyfıd• ı4't 

ikinci u Oçüncilde 2; bir•~,.. 
4; başlık yanı kesmece ~ 
dır. 

Uüyük, cok devımlı, ~il 
renkli llAn verenlere ıyrı ı'I' 
indirmeler yapılır. nesmt ntıı1" 
rın sanllm - satırı 30 kuruşııır 
TiCARi MAlll'ı'ETTE oull'I~ 

KOCCK ll..ANLAR 

Bir defı 30, iki <Jefuı 50, O 
defası 65, dört defuı 75 •• 

0 ~ 
defası 100 kuruştur. üç •> 11 

ilin Yerenlerin bir defası bld' 
ndır. DlM satırı geçen ııınl•'~ 
fızlı satırları beş kuruştan 11 

sap edilir. 
l/i:mtl 

kDrük lldn 
lndirlllr. 

kuponu oellrttıl1'' 
tarlfeJ/ un:dt 'j 

Vıkıt hem doQrud:ın dolrU' 
yı kendı ıdare > erınJe, hern ""' 
kara cıddesinde \'akıt YurJll 
ıltındı KEMAl.EllDI~ tJl~l"i 
ilan Bürosu eliyle ilin kıb11

1 eder. fRüronun ltlt/onu: '0335 

fuu .... .,ıA.1.&A 

İmar pllnmın beş senelik tat
bik şekillerini gösteren proı~ 
ram Nafıa VekAletlnce tasdi 
edilmek Uzcre belediye ııııar 
mUdUrU HUsnU, harita mudorU 
Galip tarafından Ankaraya g!5· 
tUrUlmUştUr. 

Program tasdikten geldlktcıı 

Bugün Alınan boyundurutuna pek daha yakınlarlda, cumadan ev. 
alınmak istenen Bohemya ve Mo. vel de görmek ihtimalleri vardır. 
ravyada - Alman iıgali altında Madam Korel, pek de istemiye. 
olmalarına rağmen - sık sık baı rek bir düzine War isim saydı. 
kaldırmalar göze çarpmaktadır. Bütün bu• isimler zaten bendeki 

için mczkfır mınlaka fen memuru cc- Kayıtsız bir tavırla cevap verdi: 
·· fi tür sonra. imar saahsına giren yer· 

za sorm ş • - Evet tanıyorum • Bcledire şehrimizde kunılan hü- ' • • • ıer<lo bina inşaatına mUsaadO Bütün hareketleriyle bir harp listede vaıliı. Yalnız iki defa bir 
hazırlığı yapmakta olduktan his- isim •öylcmek istemeyip de, son • 
sini veren Almanlar, henüz iıgal radan cayıldığına dikat ettim. Fa. 
ettikleri mıntalı:alarda hakimiyeti kat o iri, saf gözlerini bir türlü 
tesis etmeden böyle bir harekete gözlerimden ayırmadı. Parmakları 
kalktıkları takdirlde Çekoslovakya. ile de dantel mendili ile oynama • 
nın nasıl bir rol oynayacağı, üze- dı, etekliğinin kıvrımlarını düzelt
rinde durulacak meselelerden bi- ti, durdu. 
ridir. M. A. j Palavralfrına hiç de inanmamı~ 

tün pazarlar için müsait )erler araş. - Kaybolduklarmdan haberınız t>dllmlyccektir. 
tırmağa karar ,·ermiştir. Bu uretle var mıydı? 
paıarlar sokak ortalarından kurtarı· Gözleri daldığı iskeıril~en ha-
lacaktır. ft lıya takılarak ıordu: 

• Dcledlyc•Jc teşekkül eden sut ko • 
. 

1 1 d ıı rapor , üt - Hayır!.. Nereden, haberım 
mıs:ronunun ıazır a ıeı ... . 
sal·ra~·a lakın olup başlıca "sütün olsun? .. dedı. 
ıc,-zl Te tak im işi" ,.e ''hıırvan '<' Onun sualini duymamıJ ıibi 
ahır 1sl:ıhı" me~elelerlne temas eı. davranl:lım: 
mcktedir. (Deı•amı 'Var) 

istimlak kanunu 
-Belediye tarafından hazırla· 

nrp Ankaraya gönderilmiş olan 
hıtlmlAk kanununun bugUnlcr • 
de Meclisten ı;:ıkacağı anlaşıl • 
l'ı:ıktadır. 

_z_ __ !i&lt 

. ......... . - .,.-; · 1 
Karamazof Ka.rJeşler 

, 

fa çalıı. Bu suretle felsefenin en yük· 
ıeğine ermiı olursun. İnsanlığa hizmet 
ve muhabbet bundadır. 

Diyordu. Ona: 

- Evet, dct:fi; ne vakıt geldi lvan 
buraya? 

- Şimdiye kadar sana tvandan hiç 
bahsetmemi§tim. Sırası gelince, aöyli. 
yeceğim. tıin sonunu bekledim. Hele 
öir kere piyes bitip perde kapansın, o 
zaman hepsini sana anlatacağım. Müt· 
bit bir şey var, ki onda senin hikim ol • 
manı istiyorum. Fakat timdilik bıraka
lım bunu. Bir tek kelime bile söylemem 
artık. Yarınki mahkemeden bahıdtliyor
ıun. Bunu hiç düıünmediğimi söyler. 
sem inanır mııın? Vallah umurumda 
bile değil.. Hiç bir ıey bilmiyorum. 

yor. Geçmişler bunu ona... Şahitlerin 

hepsi beni mahyedecek §eyler aöylemiı· 
ler. Grigori bile. Grigori, namuslu, ama 
abdal bir adamdır. Aksi gibi bu dilnya. 
da da birçok bu türlü !dürüst adamlar 
var. Bu fikir benim değil; Rakitinindir. 
Grig-ori bugün bana düımandır. Lakin 
dostluğu dil§manlığından ldaha fena in
sanlar da bilirim. Katerin tvanovna, 
gibi. 

Yazan: Dostoyev~ki , 
... J_ 

ç.e.lreaı l:lakkİ !ilba Geaaia- 207 -1~--ıll 
btırabın ne ehemmiyeti var? .. İster. 

se ebedi olsun umurumda detil. Ondan 
bir zamanlar ürkmüştüm. Belki de mu
hakcmdde bana sorulanlara cevap ver. 
miyeceğim. Ruhumda duyduğum müt
hit kuvvet, beni teselli etmeğe yeter. 
Elverir, ki ''varım 1,, diyebileyim. Bil
tün ıztıraplara bu iç kuvvetJe kartı du. 
rabilirim. l;tkence çarkında yüzüm acı
dan buruıurken, varım; ıztırap beni 
kendimden geçirerek güneşi gösterme. 
se bile onun parla:lığını hissederim, va
nm, derim. Bunu bilmek hayatrn battan 
baıa kendisidir. Ah benim mele'k Aliyo
pm, görüyorsun ya, felacf c beni co,tu. 
ruyor. Şeytanlar alsın bizim ıu lvaru ... 

Aliyop; 
- tvan mı dedin? •• 
Diye atılacak oldu, fakat coıkun1uğu 

arasında Mitya iıitmedi. 
- Anlıyorsun a, vaktiyle bende hiç 

1'u tilrlil tllphele!' yoktu. Galiba içim:le 
bu tUrlil dU1Unceler mayalandıiı için 
iti urtıoıtuta vuruyor, önüme geleni 
pata.ldıyordum. Çileden çrkıınnın sebe· 

bi hep bu beyin tahammürleri oha ge. 
rek. Bizim lvan, "Rakitin,, e benzemez. 
Düşüncelerini halletmez. O Mısırın 
"Ebülkevli., gibi boyuna susar. Ama 
ben ilahi bir ıztırap ile hastayım. Hep 
bunları düşünüyorum. 

Eger hakikaten Allah yoksa, gerçek
ten o, insanların uydurdukları bir ha· 
yalden ibaretse ne yapmalı? Bu tak·;ir. 
:de adam oğlu, yer yilıünün de, kainatın 
da hi'ldmi, hükümdarı olur. Pekala ama 
o vakıt insanlar nasıl faziletli olacaklar? 
Allahsız bir dünyada bunun imkanı var 
mıdır? İtte bunu kendime soruyorum. 
Allah olmazsa dünyada insan kimi seve· 
cek? Kime tükür, kimi takdiı edeccl:? 
Benim bu fikirlerime Rakitin gulı.iyor 

ve: 
- insanlar, Allah olmazsa da insan. 

lığı -sevebilirler 1 
Diyor. O ahlaksız herif böyle diyebi

lir, ama, ben asla ona uyamam. Daha 
buıün kerata, bana: 

- ÇUrUmüı kanunlarla utraıacağı· 
na, etin pahalılanmamaama mani olma. 

- Allaha inanmadığın müddetçe, her 
fırsatta sen eti pahaya çıkaracak ve bir 
kopekten bir ruble kir etmeğe kalkıp. 
caksın. 

Cevabını verdim. Darıldı. Kuzum Ali
yoıa, anlat bana fazilet ne demektir? 
Ben fazileti bir Çinli gibi anlamıyorum 
meselL. Bu meselenin beni iki gece 
uykusuz bıraktığını söylersem sakın 

gülme bana .• Hatta ba§kalarının bunu 
düşünmeden nasıl yaşayabildiklerine 

şaııyorum ben. tvana göre Allah yok. 
Bu dava.da onun bir fikri var. Fakat ne 
düıündüğünü bana söylemiyor. Galiba 
Franmason oldu o ... Soıl:lum, cevap ver
medi. Ondan istifade etmelc istedim. 
Ağzım açma.dı. Yalnız bir kere konuş. 
tuğunu' gördüm. 

- Ne dedi? 
- Ona ''her ıey mubahtır!,, hükmü· 

nün minasını aormuıtum. Kaılarını" 

çattı ve: 
- Baban, Fiyodor Pavloviç ahlak

sız bir adamdı, ama iyi düşünür, güzel 
sezerdi! 

Dedi. tıte görüyorsun a, 1van, "Ra
kitin,, den daha aydınlık ve açık kcnu
ıuyor. 

Aliyop acılığı ljiklr bir ıeale: 

- Avukatla konuıtun mu? 
- Evet ama, neye yarar? .. Ona her 

ıeyi anlattım. Söylediklerimin bir keli
mesine bile inanmadı. Beni suçlu sanı. 
yor. Benim cini olduğuma inannuı bir 
kere. Her halin.den bunu seziyorum. 
Canımın ııkıl:iığr bir zamanda: 

- O halde ne diye, benim müdafa
am için kalkıp ta nerelerden geldiniz? 
diye sordum, 

Bu herif bana vız gelir. Doktor da, 
beni hakimlere deli gibi yutturmağa, 

cezai ehliyetim olmai3ığını i.hat etme'k 
istiyor. 

Böyle bir ıeye müuade etmiyeceğim. 
Katerin 1vanovna, vazifesini sonuna 
kadar baprmak hevesinde... Ama ... 
"ıözün burasında Mityanın yüzü bu
ruttu,, bu kız bir ktdi kadar haindir. 
Makroi.de aleyhinde buluridufumu bili. 

Pek korkarım ki, hi1<imlerin buzu· 
runda vaktiyle benim ona verdiği!n 

dört bin bet yüz rubleden bahıodecc!t. 
Çünkü bu parayı son santimine kadar 
ödemek baılıca emelidir. Böyle bir ıey. 
den ben, pek sıkılacağım. Kuzum Ali· 
yoıa, git onu gör ve bunu yapmaması. 
nı rica ettiğimi söyle ... Vazgeçmesi ka
bil değil mi yoksa? •. Eh ne yapalım, öy
le de olsa yine eyvallah lder, sineye çe. 
keriz. Mahkemede bir nutuk aöyliye· 
ceğim Aleksi... ''Acı acı gülümsiyerek,, 
yalnız ... yalnız itin içinde Gruşinika 

var. Ah Yarabbi, onu dütündükçe Jco. 
lum kanadım kırılıyor. O zavallı niçin 
bu kadar xztırap çekiyor? Bunu dü,.ın· 
mek beni öldürecek kardeıim.. 
Mityanın gözleri yaıarmııtı. Sönük 

bir .esle: 
- Biraz evvel burada idi 1 
Dedi. 
- Bugün ona çok eziyet etmişsin. 

Anlattı bara zavallı. 
(Dovamı oor) 



E9Qyük MIDl1 Roman 

-um·AN-SONu 
.................... Sermet Muhtar 

11 
erıeaı sabah alaca karan. - Cemil, ou es.tu ? .. 

'hıunıştı. Bir gUn evvel. mon enfant! •• 
h heyecanları, sonra sa. 
~P çekişleri, gece ya. 

lar, tepeler aşışlan .. 
~olsa horul horul, öğlele. 

UYUr; bacağından sil • 

~~duymaz. 
'tli atmazlardan olduğunu 

k. Uyanmış, zipzinde, 
Cizı t~ gibi .•. 
hararetten yanıyor. Pen 

Ölıllndeki Göksu testisini 

46 Bardağı hakgetire, göğ. 
~ ke döke lıkır lıkır içti. 

a.:~ı kırık aynanın kar. 
hıtikettdine hayrandı. Laci. 

koatUmlU, kolunda yeni 
b... U teklini gözUnUn önUne 

&ız."Utdu, 

lııı~efa. (exterieur) itibarile 
Ccıı daıne) erkeklerden; son. 
lt a.~ant) Jığı, (sympa.. 
(~gı; daha sonra ( eclair~) 
i~· afssance) hususundaki 

~gı .. 

k Ylta.ğma yayılaı. Neler de 
'h..ıu:nada; kendini kimlerle 

~~de? 
td;ın biçimi, alnının genişli. 
1'ııı 0nd Rostand'a andırnıı . 

: (Cyrano de Berjerac) 
lıt Pıyesile Parisin gözbebeği 
~l ..\kademi fatöyüne otur • 

an g . ? ~ enç ~aıre .. 

::ca Yüzü, çökükçe yanak. 
li lhur (auteur dramatique) 

\~etvieu'nün aynı .. Boy, cüs. 
~)lııtı:le, İpopotamlarda da var. 
ı."lltıı ın en yüksek §8.hsiyetle _ 
~ '41. 'ltt.öayö Thiers, Mösyö Ca. 
\? acık vücutlu değil mi idi. 

Ortanca hanf endi penceresinin 
önünde. Henüz kalkmış, arkasın.. 
da yine dekolte geceliği, yanın -
da da kafadarı Andelib Hanım .. 

Andelib Hanım, taşrada vali • 
liklerde dolaşan, bet altı sene mu. 
kaddem yetmit betini a.gkın ola. 
rak vefat eden, Rumeli bey leyi. 
beyi payeli bir paşanın odalığı 
idi. Paşa ölümünden biraz eyvel 
mazulen latanbula. gelmif, o yaz 
Yeniköyde bir ya.h tutmu3tu. 
Kavşak, saraa.k; minderden 

kalkamıyor, odadan çıkamıyor. 

Mahaza tazeciği kaskaa kavur • • muyor. Hatta müsaadede: 
.L Sıkılma, civarda bulunan 

erbabı namus ve haysiyet kom. 
şularla görüş. Arasıra git, onlar 
da gelsinler; vakit geçir, avun! 

Daha ileri bile varmada: 
- Teferrüç ve tenezzüh haya. 

tın lazımı gayrimüfarikidi:-. Cu. 
ma ve pazar gibi binbir ayağın 
ortaya karışmadığı, pespayegin 
güruhunun bulunmadığı günler, 
yaşlı başlı bir sandalcının san • 
daUJe yakınları dolaş, deniz ha. 
vası al! .. 

İşte Ortanca ile odalık hanımın 
ahbaphkları o günlerden .. Ziver 
&yin baldızı o yaz yine kocasın. 
dan izin alarak bir iki ayı Yeni. 
köyde geçirmiş, tanışmışlar, ya. 
lıları yakın, sık sık görüşmüşler, 

Göksuya, Kalendere, Sultaniye 
çayırına birlikte gezintiler de 
yapmJ§lardı. 

Biribirlerine bir ısmmışlardı 
ki ..• 

. 
S - VAKiT ıs' HAZiRAN 1939 

1 G .. .. unun meseleleri 

Rumen hariciye nazın Ga/enko cıTc71\i 9föı An7-•ara radyo euinde -------

1 Radyo ve Tiyatro 1 
l'erıembe 

12,80 Program, 12,ııo 'l'Urk mUzlgı 
ı - Hicaz peırevl, 2 - Lltlf ata • 
dic:az prkJ - Niçin ıeb ta aeher, a -
Muaı.ata Nafiz • Hlcu f&rlu • Göt. 
aünde açılmlf, ' - Ahmet Ruim • 
Hicaz prkl • Can ha.sta gönW, 5 -
Artakl _ KUrwll hicazl<Ar prkı • Ar_ 
t.Jk ne siyah gözlerinin, 6 - Kürdili 
hicazklr ıarkı • Güller açmıı bWbW 
olmu;ı, 13,00 Memleket saat ayan, a. 
jana ve meteoroloji haberleri, 13,15 -
14 Mllzlk (Kanfik program • Pi.), 
19,00 Program, 19,05 MUzlk (Kaab. 
re • Pi.), 19.16 TUrk mUztfi (l"uıl 

heyeti). 20,00 Memleket saat ay&n, a. 
jana ve meteoroloji lı&berlert, 20,15 Ne_ 
ıell pllklar • R., 20,20 TUrk mllzlli, 
ı - HUzam peJrevi, 2 - Sadi • Se. 
glh f&rkı • Ruhumd, ölen, 3 - Ze. 
ki Arif • Se(lh p.rkı • · Kısrabı bı. 
r&k, f - Neyzen Rız.... efendi • SuzJ.. 
na.k f&l'kı • Çaldmp çalgıyı, D -
Muatafa Nafiz • Suztn&k prkı • Son_ 
bahar goncesl. 6 - Kemençe taksimi, 

.... utzara nazar kll, ~ - 'J. aınl>uri 1' a. 
ize _ Uıf&k p.rkı • Niçin nalendesin. 
3 - ŞemBetltn Ziya _ trnak p.rkı • 
Şu salkım söflldün altı dalma, • -
Ugpk turu • Söyieyln günege, 5 -
Şehnaz peırevı, 6 - Nazım _ Şehnaz 
ağır sema! • Didem yüzüne nazır, 7 -
Dellal zade • Şehnaz prkr . Etmedin 
bir 16.hz& ihya, 8 - Santur tak3iml, 
9 - Şemaettin Ziya • ~hnaz prkı • 
Hem aldandım hem aldattım, 10 -
Rahmi • Şehnaz ıarkı • Ey d!lbet1 l§. 
vebaz. 21,00 Konu§Ma, 21,1:'5 MUzlk 
(Radyo orkeatruı • Şet: Huan Fe. 
rtt Alnar), ı - )(. Gllnka • Rualan 
ve ludmilla uvertUrU, 2 - Claude De. 
buuy L'apres midi d'un taune, 3 -
A. Bo~ln _ Aııya çöllerinde, ' - N. 
Rlmsky • Korsakov, Capplcclo Es • 
pagnol, 22,llS konu~ma 22,30 müzik 
eşen şarkılar, kabare ve saire • Pl.). 
23,00 Son ajana haberleri, ziraat, eı. 

bam tahvilAt. kambiyo • nukut borsa.. 
sr, (!lyotl, 23,20 MUzlk (Cazbant _ 
Pi . l. 23 55 - 24 Yıumkt program, 

7 - Halk tUrkUsU _ Eminem hopla da 1 
gel, 8 - halk tUrkUsU • Develer ka. 
tar katar, 9 - lı&lk tUrkUıU • Esme. 
rim kıyma bana, 10 - Halk tUrkU.U • 
Bir kaçı blrlqerek, 21,00 Konuıma 

(Ziraat saati). 21,1 ... Mllzlk <Netell 

Al"KARA TiYATROSU 
'Ru gece: Yenişehir<'lc 

C\an'atkAr 7.rki Alııan ve 
tılil:r:yonist F.min Atnba)' 

hlrliklr: 
BOYOK Mt S.\MERE 

ERTU\ıRUI •• AD TEK 

-~--------------------------.__,------------.. 
Düşkün çocuklar yur

du ihya edilmeli 
Memleketimizin sayılı hayır 

müesseselerinden biri olan "Ço
cukları kurtarma yurdu,, kapanl:iı. 

Bu, son günlerde duyduğumuz 

havadis.. Mektep ile alakaları ke. 
silmiı olan beı ustaya sorarsanız 
onlar da aynı cevabı verecekler; 
"Mektep kapandı, çocuklar Darü· 
!acezeye gönderilecek, artık sanat 
filin öğrenmiyenekler .. ,, 

Yaptığımız tahkikata göre mek. 
tep kapanmıJ deği:adir. Ancak tim
diye kadar mevcut tepilit dağı
tılıruıtır. Fakat yerine yenisi ve 
daha mükemmeli yapılacaktır. 

1933 senesinde tesis edilmiş O

lan bu müessese altı senede maa· 
lesef menfi neticeler vermit oldu. 
ğundan, işin yeniden teşkilitlan

dırılmaaı lüzumlu görülmilf, bu 
münasebetle iş başına mlitehuaıı 
bir zat getirilmittir. 

Bu huauıta evveli ustalar ile 
konuıtuk. Şiklyetleri umumiyetle 
kendi menfaatlerinin sarsılmasın
dan ileri geliyor. Bu ustalar mek.. 
tep dahilindeki atelyelere yerleı· 
migler, kira, elektrik, parası ver. 
miyorlar. 

Şimdi bu uıtalann mektep ile 
alakaları kesilince tabii birçok ye
ni müşküller ile de kat'§Ilaııyor

Jar. Müsait yerde yeni atelye bul. 
mak, tesisatı nakletmek ve yeni 
piyasada müıteri tutmak .. Bu bu· 
ıuslarıda ustalar hakikaten haklı .. 
Fakat teşkilatı müıbet bir tekle 
sokmak için büyük bir kuvvet 
sarf eden belediye de bu ustaları 
feda etmekte haklı .. 

her türlü ahlak bozukluğuna uf. 
rarJar .. 

2) Anası babası ölerek sokakta 
kalan çocuklar. 

3) Darülacezeden gelen çocuk· 
lar. 

Son iki ıekilde müesseseye ge. 
tenler normaldirler. Fakat sokak
taıı toplanan çocuklar bunların da 
ahlakını bozuyor .. Defter kayıtla
rımıza göre seksen mevcudumuz 
var. Bunların içinde ancak yedi 
tane temiz kalmıt çocuk bulabil. 
dik. Bunları da Büyükçekmece 
yatı mektebine yerlel§tiıdik. Geri 
ıı:alanların da bet altı tanesi kabili 
rslahtır. Sanat öğrenmi§ oldukları 
için bunları mezun ediyoruz. Ge· 
risi tamamen hastadır. Bunlar için 
terbiyevi ve tıbbi bir tedavi ıiate. 
mi J.a.zımdır. Çocuğun doğumdan 

olan bozulduğunu ve ruhi halleri
nin tezahürünü teM>it ve tıbbi mü
ıahedele"1en sonra da varılan ne. 
ticelere göre tedavi sistemi lizım· 
dır. 

Şimdiki halde müessese Darü. 
licezeye naklolunacaktır. Orada 
ayn bir pavyonumuz olacak, has
ta çocuklar kati bir program ile 
tedavi edilecek.. Çocuğun tema
yüllerine göre nazari ve ameli te. 
davi yapılacaktır. 

Çocuklara sanat öğretilmiyece~i 
hakkırııdaki !§ayia yanlııtır. Bilakis 
yeni te§kilatımızda çocuklar bir 
ıanat mektebinde olduğu gibi me· 
todik bir tedrisata tabi tutulacak. 
!ardır. 

\~~ Venüsüne sıra getir. 
~~ keyüli hulyalara gi • 
~~· oep'?Yada .aatoıar kurdu. 

pllkl&r), 21,30 MUzlJtll konuıma (Ce. " 14 s t 
vat Memduh t&ra!mdan - Opera ve Sehıacltbaşı (TURAN) 

Andelib Hanımın lafına bakar. tekAmUIU (ıon) pllklar mulller), 
Tiyatro~unda bu gece 

san otuz be§inde, yani Ortanca. 22,00 MUzlk (KUçük orkestra • Şet: Sanatkôr Naşit Reced 

Ustalarda kendi menfaatlerin. 
den ziyade çocukların iktbetlerin
den endite ediyo-rmuı &ibi bir hal. 
var.. Çok kıymetli bir mütehuaıı 
olduğuna hiç şüphe etmediğimiz 

Mektebin şehir dııma nakli ka
dar yerinde bir hareket olamar. 
Anormal çocukları muhitten tecrit 
liznr.ldır. Tereddi daha ziyade gör
güdendir. irai değildir. Çocukların 
çoğu köylildür. Bunları muhit boz. 

.il~. ..ıv· vdm.Lymuş, ·· ~)«i, ~~Üz.ere. (_.:ay tir~ 

dan ancak bir, bir buçuk yaş bil- Necip A.fkm), 1 - Lepold - Kafkas Ertuı:ruı Sadi • Halide Pişkin • Sab
yük; . Iq~.B.IRMİS Y~~.bc ~1~0M c. -melodllerinden 
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(potpur1), ~ -

3 
Gan~. rire. Toksuz birlikte OIAYRE-T E-

Y! r fr: • E!ııiiıı er orınanm a, - ._.,,...,,_~--.........1.~ ~~·~..._ 
- ~na abla aemezsen güce • a - :mı .nenn ırenucarmaa. • -ı"f :r.rr-"""'."" 

mektep müdürü doktor Necati 
«fıııııi.MP ~Ttıi'W c>l4Mfq. ..... 
ğıdaki izahat her halde onlan da 

mu§tur. 
Altı senelik !aalzyeti f~et 

saymayıp, ziyan hanesine kaydet· 
tikten sonra yeni projeler, yeni 
teşkilat ile hayatın düşürdüğü bu 
zavallıları tedavi ederek hayata 
temiz olarak çıkarmak iıtfyoruz.,, 

"h. İbriği, fincanı, süzgeci, 
\, Oekeri, ispirto limbaın ha. 

~ 
~~ Pİ§irdi; iki fincanı üs • 
~ ~ çtı .. Şimdi de açlıktan kar. 

• • 1 d" • w • • Hana Bchiıelder Tirol dağlarmın halk D EGE Ti. TEMStU.Ent 
nırım... ıye tutLurdugu ıçm be. şarkı ve daruı!a~dan Potpuri, O - \urcltin Gençıhır ve ar-
riki ona (Ablacığım!) deyip du. vını Lautenschlager p;imavera • Ar. ;:ıdaşları 16 Hııziran 
rurdu. jantın serenadı, 6 - Mlchell _ tspan. "uma ııkşamı Şehremi-

Ferah ferah kırklık varsa da yol ııerenadı, 7 - J. Strawıs _ Bu nağ i inşirah bahçe'>inde 
göstermezdi. Orta boylu, tombul, meler seni sarsm ey dünya • Vala, 8 r/ki .~iingii ara.Hnda) 

tatmin cldcrek bu endişelerini iza· 
le eder: 

- Müessese llğvedilmiş değil. 
dir. Islah edilmektedir. Şimdiye 

kadar altı seneliK: çalıımalar men
fi neticeler vermif .. Bir felaket ne. 
ticesinde buraya tlüıen temiz ço· 
cuklar bile, müeasesenin dahilinde 
esrar kullanmağa alı1rı1ış, hatti 
zührevi hastalık almıı.. Çocuklar 
üzerinde kati bir disiplin temini 
töyle dursun, hayvani ve insiyaki 
bir alışkanlık bile tesis. edilmemi" 
çocuklar hayvanlardan daha bqı. 
bO§ bırakılmış.. Dört sene burıJda 
kalan çocuklar daha alfabeyi öğ
renmemiJier .. Sonra mektebin, GL 

~~Ftyor. 
~!'ta Ceketinin cebindeki ka. 
~(ltnlerinden birini alıp don 
~le taıhğa çıktı; kahve o. 
~· a kapısından baktı. Uşak. 
~ l'vaz, kilerci leş gibi uyku. 

sarışın, mavi gözlü, fakat çiyan - Chopln _ NoktUrn, 23,00 Son ajans ISTA~Bl'J. HAl.K 
gibi ve soğuk değil a et en _ haberleri, ziraat, esham tahvtllt, kam TlYATROSlJ 

' g Y ç e blyo nukut boraaaı (tlyat), 23,20 Mil Bıı akşam Ycdikule 
baz, kant sıcak, fıkırdaktı. zik (Cazbant - Pi.), 23,55 - 2, Ya. Pınar sinenın<ıı Aile 

Kongreye davet 

~ sinekler, tatarcıklar u -
~da. Duvarlarda kolkol tah. 
l lıç arı dolaşıyor, yerde pire . 
1'Ufuyor. Kaç kiıinin nefe . 

Odanm havası ağırlaşmı§ 
~la,ınış. Ağız, ter, ayak 
h~ buram buram .. 
~ı~ burnunu sımsıkı tutmuş, 
~ın ucuna basa basa gi. 
11
erci Apustolu dürttil. He. 
~erini aralar aralamaz res.. 
ndı: 

~an Apwıtolaki açlıktan 
liını, bana bir kaç lokma 

1 ... 
un menun sırıtırken bir 

n da hart hart kelle ka . 
kilerci, resme bakıp . ba . 

Paşacağız ahretine kovuşma _ 
dan evvel nikahının altına aldı • 
ğı için maR§ı da vardı. Kadıkö • 
yimde ahrteliğiJe beraber otu • 
rur, Ortanca !stanbula gelir gel. 
mez haberi yollar, ertesi gün de 
konağa veya yalıya damlardı. 

Gecelerce, haftalarca orada. 
Ziver Beyin hanfedinin huyu hu. 
su maJiim; bunun hoppalığı da 
meydanda. · Ayna.göz kocası var, 
delikanlı damadı var. Erkek kıs. 
mma gUveniJir mi?. Böyle bir 
lf eti eve sokmak cau mi? 

Bununla beraber kızkardeşinin 
hatırını kırmak istemez, suaar 
velakin nevri dönüp suratı da a. 
sardı. 

Ortanca bu 1efer de hemen u. 
şaklardan birini KadıköyUne yol. 
lamış, Andelibciğini çağırtmıştı. 

&u fotoğrafiya da benim o. Hanf endicağızm di.lşUncesi kat. 
deği1 mi? diye sorup (e- merliydi. Kardeşinin bu geJi§i ö. 
Cevabını aldıktan sonra 0 bilr gelişleri gibi değil, şimdiki 
&'Öımlekle taşlığa fırladı. temelli. Tabiatım, mizacını bili • 

abuk kiJeri açıp koca fı. yor. Ele avuca sığmazlardan. 
YI dildi dildi. Aralarına Dert birken al bir püsküllü bela 

havyar, ançoyez, tereyağı, daha.. 
t~ peyniri tıktı. Zihnen de ıöyle kuruntuda: 
ıno da istiyorsun?. Ortancanın tamamile yanlan • 

';' Çok mersi! .• Şimdi değil, na yerleşmesi dünyada olmaz, o. 
"· lamaz. Sonu öyle bir çapanoğlu • 

rcı Odasında soluğu aldı. Kar na varır ki artık ayıkla pirincin 
tlllikeınmel doyurdu. Gözleri taşını .. Kardeşim olacak afacan, 
1'. ıihnine bir kat daha kil. Andelib denilen kanyı bu kadar 

i~_\PUcuduna dinçlik gelmişti. seviyor. Aralarından ıu 11mnryor. 
;' ile, yüzUnU kazıya kazıya Kadıköyilnde beraber otursalar 

L?ldu. LA.vantalara, pudra. ya .. Yanlarından irağ olsunlar da 
"Ulandı. Seyrek bıyıklarını orada ne ha.ltederlerae etsinler .• 

~ ltken a.ralarmda.ki altlan Andelibin çağınlmaaına mani 
i>P:ı.rtnada... • olacakken bu kanaatinden dola. 
~~\'ert yeni kostümtl aırtm. yı susmuştu. Uçuk benizle alık 
'""f P&nnaklan yeleğinin kol. alık be.kan kızını da kenara çek.. 
l'lnda, h&_y}li bahçeY,eg rlhtm:. mitti. ,- - • 

: - ~DevatM ,, 
llJ - _,..~ 

rmkl program, 

16-6-939 Cuma 
12,30 Program, 12,85 TUrk mUzlğt _ 

Pl. 13,00 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13,Hi - 14 

Kllzlk (Ka.ntık program • Pl.), 19,00 
Program, 19,0:'5 Mllzlk (Uvertür 
Pl.), 19,15 TUrk mUzlğt (İnce saz be: 
yeti), 20,00 Kemleket ıu.t ayan, a. 
jana ve meteoroloji haberleri, 20,15 
Netell pllklar • R. 20,20 TUrk ınllzi. 

ğt, 1 - Şevki bey • U111&k ,arkı _ 

İstanbul 

Ticaret ve Zahire Borsas 
14 - 6 - 939 

Pll"ATl,AR 
Bulday yumuşak 5.32; Bultda)' 

5erl 5.11 • 5.20; Buğıl:ıy kızılca 5.32; 
Arpa yemlik çuYallı 4.35 - 5.2,5; 
Çavdar 4.30; Mısır sarı çuya)Jr 
4.27,5. 4.30; Mısır sarı dökme 4.17,5 
- 4.20; Keten tohumu yeni 9.20. 9.25: 
le <"i!VİZ 67 - 72; Yapak Anadol 53; 
Peynir be)'tll taze 23.25 - 27.6; Pey 
nir knş:ır taze 46 - 54 kuruş. 

GELEN 
Buğday 523; Yapak 42; Tirtlk 22; 

Çavdar 80; Kuşyemi 15; B. peynir 
54; Kaşar 18; Un 120; Z. yaAı 73: 
Fasulye 31 ton. 

GIUEN 
Ktpek 100; Çavdar 66,5; Tif

tik 5 ton. 

halıçesinde (DcnıO 

drnl{ine) Vodvll 3 
perde. Prof. Mişei 
7 kişilik revü here-

Yeni neşriyat 

Mezar kazıcılar 
Realist bir romancı olarak tanı. 

nan "Bu topra~ın kızları" müellifi 
Akagündü:r:ün bu yeni eseri de diler 
eserler gibi çok hususi bir kıymet ta. lata gibi her tUrlU pisliğin kaynaş· 

tığı bir muhitte bulunması da çc. 
* cu1darın bozulmasmı kolaylaıtır-

şınl3ktadır. 

Anıerikaya kaçınlan nuı .. 
. Türk kızı Bundan bet ay evvel müe11eıe. 

TUrklye Pratik Farmakoloğ
larına: 

Birliğimizin senelik umumi 
toplantısı 25 - 6 - 939 pazar sa
bahı saat 10 da Emin6nU Halk· 
evinde yapılacaktır. Her halde 
tştlrAklnlzl dileriz. 
RUZNAME: 

1 - İdare ve murakabe he-
yellerinin raporları. 

2 - Cemiyetler kanununa. uy. 
gun nizamnamenin tadili. 

3 - Cemiyet reisi Nurlnln u· 
mumt heyetten dilekleri ve ba
zı teklifleri. 

(Bllhassa meslek kurslannın 
açılması.) 

4 - İdare ve murakabe he-

tskender Fahrettin tarafından yn- yi tefti§ ettiğim zaman vermiı ol· 
ııl:ln bu roman ikinC'i dera olarıık bn· duğum bir raporda bütün bu nok. 
sılmış aöriiyoruz. \'akaların ~eye. talara işaret etmiı, bilhassa bu gi
canı itibariyle sentnin tn ııü:r:el ma· bi ıslahhanalerin ır.ehir dr~nnda ol-

:r ·:r- yctl~rl!lin settml . 
ccra romanl:\rı arasındadır. ması hususunda ısrar etmi• ildim. 

ııc :r 6 - Serbest görüşmeler ve 
, Senelik tahsisatı otuz bin lira mf'slekt münakaşalar. 

Hayatımın erkeğı olan bu müessesede a1tmıı çocuk 
Vı\ _ Nü tarafından yazılmıştır. giydirilememiı, 'balnlamamıı idi.. • • • 

Bir aşk ,.e macera romanıdır. __ 1 Birçokları çıplak ayak veya ta.. Güneş Klübünden: 
· -- - kunya ile geziyordu. Ekseriyet olmadığmclan 4o-

AI d 
Bugün artık pllnlı bir çalııma lap tehir edilen fevkalAde kon· em ar sınaması 1 

ile müeueaenin ıslahına bakmak· gremlz ı 7 • 6 • 98D cumartesl 

iKi FiLM 
Sahte kalp 
Marka Polün 

. 

tayız. Buraya ıelen çocukları ıı. günü ~ 16 da kltlbtbı ı.tbı
nıflara ayırmak llzımdır. yede lstlnye caddeaindeld mer· 

1} Sokaklardan toplanan çocuk- keilnde yapılacatuıdan sayın a
lar f Bunlar veraaeten dun kıymet znnm bu toplantıda buluıımak 
ve bed tıynet bir muhit mahsulU- bere mezknr gtln ve saatte tet
~Urler. Buraya ıelinceye kadın ıiflerl rica olunur. 

Bir aivri akıllının maceraları: 



( 

1- YAKIT 15 HAZiRAN 1939 

Samsunda 
Halka kendisini çok sevdiren 

bir vali çalışıyor 
Samsun, (Hususi) - B. Fuat 

Tuksal'ı Denizlideki valiU~ln- ' Fro·· y du·· n gel,· o ı· 
elen tanırım. Memleketimizin 
seckin idarecilerinden biridir. 

nenızıtde birkac yınık ııbay. Sag"'ır dilsizleri konuştu-
Iığr zarfında halka kendini çok 
sevdirmişti. Aradan yıllar geç- ruyo • • d • 
tiği lıalde Denizli muhitinde bu r, zgz e zgor 
se,·ginln hararetinden bir nebze- Ruhiyatçı Doktor Fröyd'Uu 
nln bile eksilm&diğlnl söyllyebi- gelini bir senedenberl Parlsto 
lccek vaziyetteyiz. bir profesörUn Kliniğinde sağır 

Onu Samsunda da aynı sem- dilsizleri konuşturuyor .. 
pati cemberi içine girmiş bir va- Sa~ır ve dilsizler Uzerinde cok 
li olarak görUyoruz. Fakat Tuk- esaslı çalışmalar yapan Opera. 
salın en bariz vasfı, memurları tör Profesör Lemaltre'in Klini. 
nı halka tam manaslyle hadim ğinde çalışmakta olan Madam 
kılmakta gösterdiği hassasiyet- 1''röyd her gUn birçok sağır dil 

Köpek ve kedilerden sonra yeni bir m<ida daha 

tir, Cumhuriyet idaresinin halk- du. Arka arkaya mütemadiyen siz ile uğraşmaktadır. • 
cılık esasına dayanan icaplarını sordu. Madam Fröyd bir senedenberl 
tatbik etmekte pek dikkatli dav- Anladım ki Fuat Tuksa.l, De. afaziklere konuşmayı öğretmek 
ranır. Onun, idare makinesin- nlzllyi ve Denizlileri, sevildiği te, nUzill isabet etmiş yüzlerde, 
do ilk önce ehemmiyet verdiği kadar sevmektedir. İdareciliğin dudakların vazifesini yaptır. 
nokta budur ve bu sayededir tatlı taraflarından biri \'e belkı makta gırtlağı olmayan hastala 
ki hiç bir köylU, hiç bir esnaf başlıcası bu değil midir? .. Bir ı. ra, boğazlarından konuşmasını 
ve hiç bir lş sahibi, temas etti· darecinin ayrıldığı muhiti ve o C)ğretnıektedir.. J::'. J b • 
ğl dairenin memurundan: muhitin insanlarını ziyadesiyle Her gUn birçok hasta ile u;;. r ransaua ır cas 

- Yarın gel, yarından sonra sevebilmesi için sevildiğine ka· raşan bu kadın, bugUn sekse.,~ 
gel.. nl olması da Uzımdır. Tuksal- uc çyaşında olduğu halde, İn- b k • k l 

Gibi ezbere ve baştan savma da bu kanaat ve bu kanaattan glltereye iltica etmiş olup, ora. ş e e e S l ga a an 
sözlerle karşılanmaz. AIA.ka.dar doğma derin bir kalp ve vicdan da. son eserleri ve Bani "Musa" 
memur, karşısına dikilen lş sa- huzuru var. isimli kitabı ne uğraşan meşhur Belçika hUd d d ""' 
hiblnln işini, eğer mUsbet Jse, Sualleri sona erince nöbet ba· ruhiyatçı Profesör Fröyd'Un ge .. u una ogru 
en sert şeklide derhal bitire- na geçti. Kendisinden, Samsu- linidir. tU 1 k k ı • 
cektlr. Fuat Tuksalın her viltı. nun bu seneki tUtUncUlUğU hak- Filhakika Madam Esti Fröyd ne azar en e e geçti 
yette sevllmcsinin ruht sebep- kında izahat rica ettim. Biliriz bir seneden br mUddet evveline Geçenlerde Fransız ·Belçika tevki! olunmuş ve tahkik• 
lerinden birisi budur. ki Samsun, TUrk tUtUncUIUğUn- kadar, Ylyana edebiyat fakUlte_ hududunda bir yeraltı yolu rlnleştlr!lm.lştlr. 

Sonra, çalışkan bir validir. de bliyUk ve ehemmiyetli bir sinde vazifedar idi aynı zaman_ m'?ydana çıkarılmış, iki mem• G1zl1 yolun keşfedildfğl 
Tetkikat işlerinde titizdir, iti- Memleket - 2 da da ıranrlh Nöman hastaba . leketl gizli olarak yekdlğerlne ta.ka şimdiye kadar Ft 
ııayı tercih eder. Fakat tatbikat mevki yapmıştır. Dahilde lstlh· nesine devam ederdi.. rapteden bu hattın ne gibi emel~ Belcika hududunda. kaç 
ta surat taraftarıdır: önce iyi l~k edilen nefis tUtUnlerin mU- :Madam Fröyd yeni bir Ilim ler fle tesis edilmiş olduğu her- rm faaliyet merkezleri 
tetkik, sonra çabuk tatbik.. lıım bir kısmı Samsun toprak· tekniği olan sesin yeniden terbi- kesin alA.kasını celbetmiştlr. Pcruvelz köyUdUr.. Tam ıı 

Halk arasına glrmeği, köylU- larından istihsal olunur. TUtUn yesiyle uğraşıyordu. Va.ka.dan sonra huduttaki üzerinde bulunan bu k6YU 
yU dinlemeyi çok sever. VllAyet fabrikalarımızda, TUrk tUtUnU- Fransa.ya iltica ettikten sonra gUmrU~ n muhafaza kuvvetle- çUk bir yol Belçikaya r• 
bUtcesinl borctan korumak esa- nUn kalitesini yükseltmek, niko da Profesör Lemaitre'ln yanın- ri takvıye edllmlş, dalma taras- mektedir. Şimdi bir de re 
smı elde tutmak suretiyle "cok tini mUmkUn olduğu kadar te- da çalışarak hastalar Uzernde :ut merkezleri tesis olunmuş· yolu meydana çıkarılnuştır 
eser veren" idareciler arasında- sirsiz bırakmak tein Samsun tU- araştırmalarına devam etti.. ur. Peruvelz kövU fevkatAd 
dır. Yol ve mektep.. lşte Fuat tUnlerlne bUyUk ~er verilir.. Madam Fröyıd haftada uç gUn Gizll yolun meydana çıkması klrolr.. Evleri basık, da~ 
Tuksalı hatırlatan lkl hareket. Bundan başka, Samsun tutun· ProfeeHr LemJttre'h~ kablnP,.ln. sonra. tamamen konuşabllecck _ yalnızca. bir kaçakcılık ı,ı ola. saman ile kaplıdır.. ya 

Onun halkça sevilmesindeki lerI dış pazarlara. ihraç e&ilmek de her tUrlU hastayı kabul ede- tir. ~--ı. ,...,,..,, ~"n- ....... ı.,H~ ·o. 1
•

1
•

1 
... .,J u .... Acuauuucı. uuıuuaı.ı. 

diğer ıebepler de bunlardır. suretiyle memlekete bUyUk ser- rek tedavi ediyordu., Pakat bu zavallı hayatında konuşturabilmek icin diğer bir bir şato, bu mmtakanın ye 
Makamrnda ziyaret ottlğim vet ithal eder. Ege tUtunleriyle Bu mUnasebetıe karşısına ne bir tek söz nede bir gUrUllU asap merkezini terbiye etmek gUzelllğlni teşkil etmeJtl 

sırada. onu yalnız bulmadım dUnyaşUmul bir şöhret temin e· her cins ve her yaşta chasta çı . işitmemiştir. Yarın konuşacak lA.zımdır. Öyle zannediyorum ki Şimdiye kadar uzun mUddtt 
vali muavini Egeli dostum Bay den TUrk tUtUncUlUğU, Kara- kıyor, bunların arasında. opera fakat yine hic; bir sesi duymaya. bunda muvaffak olacağız.. durmuş olan şatoyu birkaç 
Orhan GUvenc lle köylUler var- deniz tUtunlerlyle daima takvl- ve operakomik artistleri ıdc var. caktır. Madam Fröyd tedavi usulun - evvel krlalamış bulunan 
dr. Vali, kendisine ha.s_pezak<lt- ye bulmuştur. Ege mmtaka- Madam Fröyd bunlara adele Burada evvelce Viya.nada tc. den de şöyle bahsetmiştir: men Ollvares ismindeki bit 
le oturmaklrğım için yer göster- sı her yıl nasıl milyonlarca tU· kuvvetile değl fakat teneffüs da.Yiye başladığım bir kUçlik - BUtUn bu tecrübelerde, ~ah nebi, notere: 
dl. tUn parası alıyorsa, Samsun ve cihazyle yorulmadan şarkı söy. kıza rastladım .. Ailesiyle brlik. si tesir ve ltlmadı nets çok mu. - Ben şairim .. lstirah•' 

KöylUlerle beş on dakika da- muhiti de buna yakın para elde !emenin usullerini öğretiyor.. te Fransaya iltica etmişler. Şim- hlm bir rol oynayor .. Her tecrU. mek için buraya ceklliyO 
ha meşgul olduktan ve işlerini eder. Samsun vilA.yetlnde bu yıl Doktor Lemaitre'in gırtlağı. dl burada tedavisine devam ede- bem muvafık olduğu zaman ken sakin bir hayata, temiz h• 
gördUkten slnra onunla. yal - tUtUn mahsuıu pekiyi gelişmek- nı çıkardığı hastalarda konuş _ rek öğretiyorum.. dimi dUnyaya yeni bir insan ihtiyacım) var .• demiştir. 
mz kaldık. Fuat Tuksalrn ilk te ve kaliteye sekte verecek ye· mayı Madam Fröydden öğrenL KUçUk kızın kalktığı koltuğa atmış zannediyorum. Lisan şah- ~atonun yeni kiracısı lt~ 
sözil şu oldu: tlşme arızaları görUlmemekte- yorlar, - yaşlı bir erkek oturdu .. Bu za. si yetin ifadesidir. Bir dilsi:ııl siyah gözlU, esmer gUzel• 

- Denizliye uğradınız mı? dlr. Bu hastalar boğaz borusun. vallı adamcağız da afasiye mUp. konuşturabilmek için evvel! o. Aslan İspanyol olduğunu d• 
- Evet.. Böyle yıllarda Samsun tUtUn- dan gelen havadan istifade ede. tela. idi .. Madam Frö:,'ld hastası na yeni şahsiyetini kabul ettir . !emiştir. 
Dedim. leri epey para getirir. Sayın va- rek heceleri kelimeleri söyliye. hakkında izahat verdi: mek lbımdır. Kısa bir mUddet sonra 
Ve tahmin ettiğim ~ibl, bu llnln bu mUhim mevzua alt alA.· blllyorlar. - Bu zat bizim konuştukla- Madam Fröyd bUyUk bir ya. bir kadın ile bir erkek de 

cevabımla. sUrekli bir sual ya,ğ- ka.dar dairelerden rakamlar cel- Bu karından konuşma gibi rımızı mUkemmelen duyuyor ve kınlıkla. meşhur Profesör Fröyd rek şatoya yerleşmişlerdir· 
muru altında kaldım. Vali, iyi betmek suretiyle, verdiği iza- bir şey, fakat Madam Fröyd, bu anlayor, ancak konuşması mum. Un fikirlerine geliyordu. tonun yeni sakinleri arı"ı-'·""'-
tesir bıraktığı ve iyi intibalar· hat, başlıbaşına. bir yazı olacağı nu reddediyor: kUn değildir.. Nitekim bUtUn tedavilerinde mUkellet bir otomobil ile c 
la ayrıldığı Denizli vil~yetinden için gelecek mektubumda suna- - Hayır diyor, bu zanllılar (Bu sırada hasta başiyle tas. ve bu izahatında, haftada Uç da dolaşmağa çıkmakta id11 

bircok şeyler öğrenmek istiyor- cağım . HUiusi Günay midelerindeki hava.dan istifade dik ediyordu.) gUn zavallı hastalar ile uğraşan . Hareketleri şüpheli gı>r 
- ---- --- - ----,....-,,,....------ - --- - ederek konuşmaya çalışıyorlar. Bu hastanın konu_şma merke- Madam Fröyd'Un bUyUk Prote. şato sakinleri hakkında de 

• 

ACIKLI SAHNELER. zl bir hemaroji neticesinde ha sörUn tezleri Uzerinde yUrUdU • gizli bir tahkikat yapılmtŞ• 
Madam Fröyd kUçUk bir kızı rap olmuştur .. Şimdi kendisini ğU g6rU1Uyo:ııdu. (Devamı 10 uncıı"6 

alıyor, ön Un.deki koltuğa otur -
tuyor, sonra kıza dudaklarının 
aynı hareketini yaptırarak er. 
kardığı seslere mana. veriyor .. , Küçük hikaye ---_,__.,_ 

··················----· •• ----·-·· o _ ..... ----· • Bu hastası hakkında. Madam 
Fröy.d şunları söylüyor: 1 

- Bu kUçUğUn konuşabilme . 

si için bir mUddet çalışmak JA._ 
Bir hikô.genin kahramanı 

zım. Maamaflh beş altı dersten, •--------· Yazan : Muazzez Kaptanoglu 
...... denbire sual sorduğumu hatırla. kaşlarını çatarak söylenirdi: Odama girdiği zaman meşf 

mış gibi mırıldandı: -'' Ben senden çok ya.şadım .• düm. Yavaş yavaş yanıma Y'~ 

.:_''Kuzum ne ya.pıyorsun ? .. Bu 
eaki gar.ete parçaamda kendini 
kaybederek okuduğun teY nedir? 
Başmı kaldırdı. G&lerinde a. 

levli bir ıalaldık yamyordu. Bir 
a Uddet HMlll 1e1ela cevap ver • 
meden yllz{Une baktr. Sonra, bir. 

- ·• Küçük bir hikaye! .. ,, Bana abla demen lazım.,, !aştı. Ne yazdığımı merak edere 
Yüzü her zamankinden çok Halbuki, abla olduğu zaman gölgeli bakışlarını sahife]ef" 

solgun, alnı her zamankinden çok bana daha çok muhtaçtı. Bu iğ. dolaştırdı; sonra: b 
kederli gibiydi. Siyah saçları kü. reti ablalık kendi kendisine kar- - Yazını bitir, dedi. Bende 
çük bukleler halinde terleyen şa. şı duyduğu aczin bir tesellisi miy_ raz dinlenmek ihtiyacındayııll·' 
kaklarına yapışmıştı. Anlıyor - di bilmem. Onunla kaç gece uzun Ben yazmağa devam etti!'Jl·, 
dum gene dertliydi.. Gene bir sü. saatler dertleştik. Kaç gece, ba. her zamanki gibi mecmuaları, ~ 
rü "acaba,, nm, bir o kadar · t ı ..ııolll na nasihat eder gibi, acıların • ap arı karıştırmak için r• " 
"belki., nin çerçeveiedig-i ıztırap. d - · "d" A i ,. dan, uğursuz tesadüflerin doğur. ogru yüru u. yak seslenn • 
!arla dolmuştu. ı nı duğu ıztıraplarını anlatır; bir tap yaprak annm hışırtıları eıı1 
-"Ablanı hiç mi özlemedin,. 

diye odama. girdiği zaman anla . 
dım bunu... Böyle ıztıraplarla 

dolduğu zama.n sesine çöken hüz.. 
nün işlediği ağn- ahenkle, kendi. 
sini bUyUmUş görilr ve beyaz al. 
nına doğru kıvrılan ince siyah 

sürü içtimai yaranın tahlilini ya. kadar zaman dinledim bilfll 
parak gözlerinde, şahsi ıztırabı _ Odanın içindeki tam sessizli1' 

11,ı 
na kanşan beşeri dertlerin acısı zarı, dikkatimi çekti. Başımı 1' ıJ 
kucaklaşırken gülmeğe çalışa • dırdığım zaman onu ~ezlongıı 1' 
rnk: zanmış, kendinden geçerek 1 

-" Hayat bizim için insafsız şeyler okuyor gördUm. Merak e 
yavrum,, derdi. ,(Devamı 10 ımcuda) 



Ada yolları kolOnya 1 y Şiir kralı öldü 

ile yıkanmalı ~,~.~ş~~'~"·~,~~~.~."~.~~.~~ 
göl huzııruncl.ı ıı~ıl:ın ,·:ısi)cl nnmc~indc krnllığı "Kıılılırıml:ır" ş:ıl-ehir muhabirimiz istanbulun şıklaş- ri :\cc!J! Fıızılıı lıır.ıktığı tciJc) ~ün ctnıiştir~AZETELERDEN -

rnası için daha neler teklif ediyor 

Dengi dengine, Limonata, 
Rengi rengine A 

Kayışdağının tepesine neden 

B ;~···d-~ki"k~·d·~·····ı ~~~:.::~I:::::: :::.~:::::: 
1 1 ? : birer gözbebcğidir. Ne diye bu 

ile er o u yor. ~ adaların yolları, hiç değilse, yaz 
: meYslmlerlnde kolonya ile sllln

h· * Almanyada yirmi beş : miyor? 

lll kilo tereyağı, on bin kilo i:::::. Ben olsam belediyenin yerin· llaYınak ve beş bin kilo sL de iklimi, Meta Beruta muadil ~ah havyar yeniliyor. 
olan BüyUkadanın maden sahil· * Sirkecidoki işkembe çor terinde kanarya, papağan gibi hacısı elindeki bıçak ve ma. 

=.::::=:.·: gUzel kuşlar bile üretirim! k ile yetmiş beşer defa tah. 
L Nişantaşı ne Maçka arasında '(Ya vuruyor . 
. * Meşhur İrlandalı muhar yalnız çocuk bahçeleri değil, 

tıı- Bernar Şov üç defa enfi- şimdili kutalc mikyasta bir de 
~ .. e Çekip dokuz defa aksm. hayvanat bahçesi ister. 
ıor. ( Asfalta kalbedilen caddeleri 

fi. Arnavutköy akmtısm • İ miz fena değil ... Fakat bu as 
darı Poyraz havalarda Mar. i faltların üzerine birer muşam. 
llıaraya, lodos havalarda Ka : ba sersek de icabında kirlenince 
tadenize (37000) ton su akı. J: bu muşambaları sUngerlerlr 
~or. (lnanmıyan rasathane • slldirsek! 
~rektörü Bay Fatinden so • 
tabilir.) - tıpkı cennette olduğu gibi -

• Hintli Gandi on tane ku. baştanbaşa. muhallebiden ve A-
~ fasulyenin içini oyup on.. nadolu kıyısına da gene baştan· 
tarı biribirlerine bağlıyarak bata. sUtlaçtan birer rıhtım yap-
Ganj nehrine salıveriyor. tırsak! 
"' 1stanbulda on kişi kitap : Mecidiye köyUnUn bütün çıp-

~~Uyor, on bin kişi tavla, is. ~:. lak yerlerini tuba. ağaçlariyle 
°"lnbil oynuyor. sUslesek ve Hürriyet tepesine 

11- Zühal yıldızından Utari. E bir .de Ke\•ser havuzu yapsak! 
'-' oksijeni alınmıs olarak, i nn~aııc.ıtlA. T...Aioll ··--.. Hı.t.ı 
" elli bin litre karınca boy ~ IC>Kum oşese , D1vanyolunun 

llıu ihraç ediliyor. (İnan - ~=:. ~ bUtUn taşlarını altın yaldızla 
ıyan profesör Salih l\1ura. ya.ldızlas~k! 

sorsun!) tstanbulun t;ııklaşması için 
·························· ................ . 

Temizlik 
her kes bir şeyler yazıp duru
yor. Fakat !stanbulun .bugün 
Aksaraydan, Fatihten ötedeki 
semtlerinde, mahallelerinde öy
le yerler vardır ki buraları yıl
lardanberld lr dört gözle Ama· 
\'Ut kaldırımı, sekiz, hattıı. on 
altı g1zle tenar bekliyor! 

Şehir :\Iuhabil'l 

Hepsi büyük, ufağı hiç 
kalmadı 

Galiba yn,·aş yarnş (üc4 ~·I) rn 

ıno<lası ~cçt i. Fak at <;-imdi <le or
ta ya bir (hiiyiik) çıktı. "Diiyük 
tnya bir (büyük) ~ıktr. (B üyük 
lktısat~ımız), ( Ilüyük m uhnrri
rlmiz), ( flüyük şnirimiz) fala n 
gibi... ı~akat korkarız ki bunun 
flit tnrnfı şöyle gelmesin : Büyük 
röportnjcımız, büyük m uhnbi 
rlmlz, büyük muhasebecimiz, 
b ü yük <laktilomuz, büyük maki
ni ·tiınlz, b iiyük miir ettlbimb, 

Ne 0 bugün pek aheste gidi- büyük kıllşccimiz, biiyük fotoğ· 
U rnf("nnız, b iiy ük çaycımız TO b ii.-n .• 
Evet ayaklarım çok yumuşa- yiik mü,·cz7Jinıiz ..• HattA büy ük 

İki ay evvel yıkadrm da.. hadememiz! 

Şiir Krallığı tac '"e fül'atmm mUnekklt Nurullah Ataç ta
rafından Necip Fazıl KısnkUrek'e glydlrlldlğinln resmidir. 
XOT: 

Tac merasiminde bütUn üdeba hazır bulunmuş, şairi da
ınlraıarcn aıKışıunrşıaraır. :M . nı.tjl:n, ,ıµu teakııı )·eni şUr Jwal ı 

mız hazıruna senfoni manzumelerinin altıncısı_olan şu ne!is şii
ri okumuştur: 

J{Ainat bir umman ben iso katra, 
Dedenim ruhuma teneke matrn, 
nu dile kuşdili derlermiş ılo.:::h.>tı·! 
11Yunus" dan öğrendim ben çatr a pa tra, 
nen bir kuşuyum llimell\ yanın, 

Yızgellr bana Cava, Somatra.. 
Bu şiir yarın akşam radyo<la Toplulğne tar~trndan lnşad 

edilecektir. 

Ethem izzet Vekilharç Öldüren şiirler 
oluyor 

Ankara muhabirimizden ('l'e- Bir lngiliz genci aşık oluver -
ıeronla) - Gazetesinde son yaz· miş. Olur ya! Fakat.sevgilisi bü. 
mış olduğu siyasi başmakaleler· tün tekliflerini - evlenmek tek. 
le nazarı dikkati pek ziyade lifi dahil - reddedince genç ln. 
kendisine çekmcğe başlamış O· giilz mevcut parasile şiir kitap. 
lan tthem tzzet Benlicenln ya- ları almış ve onlarr, okuya okuya 
kında :ıtonako Prensliği masla· ölmüş. 

Akşam üzeri, Beyoğlu Hamal. y r an 
başında iki dutçu yan 'yana dut Tan gazetesi müdüril Hal 
satıyorlardı. Fakat bunlardan bL Lutfi, yazı odasından girer gi 
rinin sattığı beyaz, birininki de mez: 
kara duttu. Bir aralık meşhur O- _ Amanın dedi, çocuklar d 
kuyuculardan Bayan Safiye ile min Sultanahmctte bir ayran iç 
Hamiyet ayrı ayrı gelip bu dut - tim ki, ağzınıza layık, gayet 
çularm karşılarına. dikildiler ve festi! Hem de bardağı kaçaY. 
ikisi de yine ayrı ayrı tablalar - biliyor mµsunuz? 
dan birer kilo dut istediler. Dut. (Felek) sordu: 
çular, dutları tartarlarken herif. _ Çeyreğe mi? 
Ierden biri baktı ki Safiye beyaz _ Ne çe:}Teği yahu? 
dut tablasının başında, Hamiyet _Yüzlüğe mi? 
te kara dut tablasının .. O zaman: _Hangi yüzlük? 

- Hey dedi, bana bakm abla- _ Kaça ya? 
lar, yanlış durmuşsunuz, yerlerL _ Ben herife yUz para uza. 
nizi değiştirin! yilrUrken adamcağız bağırmas 

Berikiler hayretle sordular: mı~ 

- Neden? . - Gel -Oa.ynn, gel, altmış par -
- Nedeni var m.r, me.~hur ke. m aı da. git. .. Meğerse ayran kır 

lamdır: Dengi denğine.. Rengi paraya. O.eğil mi imiş ... Hani mU 
rengine! • barek şey kağıda konsa idi, 

Sarho§ mantığı 

.. ı 

dan ikl bardak daha alıp ~uray 
getirecek ve susadıkça içecek 
tim. 

FelelC gillereli: 
- Ben de dedi, dün ÜskUdar 

da bir limonata içti~, hariku!Ad 
nefisti. 

Halil L{).tfi sordu: 
- O da kuruşa mı idi! 
- Ben önce kuruşa sanıp he. 

rifin avucuna kırklığı toka et 
mi§tim ama adam gözlerini 
ra.k: 

- Efendi dedI, :içtiğin su de. 
ğil, limonatadır, altmış para dl. 
ha \•erecekSin ! 

Nurullah Ataç'a 
bazı sorgular 

l - Bir metre halis Silivri yoğurdundan kaç k!se Uşşak 
peşreti çıkar? 

2 - Evliya Çelebi mızıkacı olsa idi davul mu çalardr, tr~ 
pet mi? 

3 - Necip Fazılın manzum senfonisini İbnilemin Mahmut 
Kemal karcıar makamından bes teliyecek, Münir Nurettin de 
saksfonla radyoda çalacakmış, doğru mu? 

4 - Maruf Yunan muharriri !straU Mirivilli dermiş ki: 
"Herkes ışığını önünde taşırken, şu ateşböceğı neden acaba 
ardında taşır?,, Ben de sana derim ki: "Herkesin evi, barkı 
emvali gayrimenkuleden iken kaplumbağanİnki niçin menku. 
lcdendir ?,, 

hatgUzarlarıınızclan birinin ve- Bu havadisi, !ngil~~ ~azetel.~ · 
kilihar~Iığına tayin edileceği rinde okuduk, ve bu olduren şıır. 
burada kuvvetle söylenmekte· !erin kime ait olduklarını merak I 
dir. ettik. 1 

5 - Üç kilo telkadayıfı kaç kulaç gelir acaba! 
6 - İki emrihazırdan bir "yen, geç!" çıktığına göı::e iki 

istakoz için ne kadar mazii şuhudi gider dersin? 
7 - Loyd Corç mu jyi gözleme açar, yoksa rahmetli Tols.. 

toy mu daha iyi açardı? 
-o- Telsizle yaptığımız tahkikat 

Lokman Hekimin neticesinde, bunların Necip Fazıl l 
otomobili Kısaküreğin - bütün dünyanın j 

malUm.u olduğu veçhile - her lL · 
Doktor Muallim Hafız Cemal sana tercüme edilmiş bulunan şL 

(Lokman Hekim) husust oto- irlerinin ingilizce nüshaları oldu. 
moblllnl bu defa tentürdlyodla ğunu öğrendik. 
baştanbaşa. kahYe rengine bo- ---- --- ----
yatmağa karar >ermiştir. Bu sayın doktorumuzu tebrik ede· 

8 - V~ilyalı paça pişirmesini şair Fıtnat Hanım mı icat 
etmişti, Kontes De Növay mı? 

9 - Şu cümleyi on beş defa üstüste ve çabuk çabuk saya. 
bilir misin: 

Sivaslı Şemsinin şemsiyesinin sarı sapı! 
Bu suallerin cevabını, yalnız Nurullah Ataç değil, kim doğ_ 

ru verebilirse kendisine Beyazıttaki Terelelli Hafızın lokant:ı. 
smda birer tabak pilav ve z.erde ısmarlanacaktır. 

pek isabetli kararından dolayı riz.. ~------·------------------

aayaını M. ve san'at mecmualara 
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Barem müzakereleri Uzun suren bir an:S a 11 k d 
laşma müzakeresi trang ıv1. os ova 

(Başlarafı 1 incideJ 
Bu me\'%\l üzerinde geçen uzun mlL 

zakerclcrden sonra takrir okunarak 
reddellmlı,ı ve madde tasvip edilmiı,ıUr. 

Buna nazaran: 
Manıılı dc\•let memurle.rmm - hA

kimlcr ve mu::ı.lllmler dahli, subaylar 
ve o.skerl memurlar hariç - derece. 
leri ve her dereceye alt mııarı aslılcrlle 
tutarı 8§ağıdaki ccdvcldc gösterilml§. 
Ur: 

~laA, 

Derece nsılları Tut.&rı 

l 150 600 

2 125 ISOO 

3 100 400 

' 90 300 

IS 80 260 

6 70 210 
7 60 170 
8 ISO HO 
9 'o 120 

10 ~ 100 
11 30 815 
12 2:S 715 
18 20 60 
1, UI ISO 
ııs 10 4.0 
Tekaüt ve harcırah he.ııaplarmd& ve 

muhtellt kanunlard& maq uıllarma 
taallnk eden hllkllmlerlnln tatblklnde 
bU cetvelin ikinci. ırUtunund& yazılı 
mlktarl'ar ve emaall haaılma alt hU_ 
kUmlerde UçUncU ırUtund&ki rakamlar 
esastır. 

Mebusların sözleri 
.ADk&ra, U (Husust) - BugUn BU

)'Uk lıl.lllet Mecl111nde devletın alvil 
mamurlarma dair olan barem kanun 
19.yiha.u maddelerlnln müzakeresine 
b~l&nm.lflır, Saat 115 ten 20 ye kadar 
fuılaaa b9f ııaat devam eden bu top. 
lantıda ancak üç madde görtl§Webll. 
mi§. ve bunlardan blrlncl madde ay_ 
nen kabul edllmJo, tklnci madde encU. 
mene iade olunmllf, UçUncU maddenln. 
~ müzakeresi uzadığından gelecek 
toplantıya tehir edilmfltlr. 

Her Uç maddenin müzakeresi hara. 
reW olmu,, ve bu maddeler hakkında 
birçok mebus söz alarak mUtalealan. 
nı aöyleml§lerdlr. 

Sivil devlet memurları 
Sivil devlet memurlıumm dereceleri 

ve her dereceye ma&fI asllleri ile tu_ 
tannı g6atere:n cetvele dair olan blrln. 
c1 madde görll§WtırlCen ilk aözll Retık 
ince ( :Ma.ntsa). alıı:ııJtır. 

Manls& mebusu BUtçe EncUmenlnln 
maaoı &alllert ile emsalinde vahidi kL 
yası olarak neyi itt.lh&z etUlf.nl 110r. 
m~ ve lN meselede :muayyen bir me. 
todutı eau ıtuııa. edllmedlğln1 ufak 
bir tetkikin meydana koyacatmı ifade 
etmtşUr. 

Sekiz ölçü 
Refik ince bU mUııa.ecbeUe demlf. 

tir ki: 
" - Cetvell ehemmlyeUe tetkik et.. 

um. Dört m1sll ancak on beşl.ncl dere.. 
ce lle birinci, ikinci ve üçüncü dere_ 
celcrde kullanılml§br. Diğer dereceler
de muhtell.t mlslller esas tululmU§ ve 
cetvelin hryeU umumlyeslnde yani on 
beş derecede sekiz ölgU kullanılmı§tır. 
Bu da adaletatzliği ifade eder. ArZU 
edWr ki Jdlı;Uk dereceli memurların 
m.aaıı &slllerlnln dört em..ııal lle darbı 
esas t.utuım~ olsun, ve en çok bu BL 

nıf memurlar konmuıinuı bulun.sun. 

Maaılardan kesilen vergiler 
Refik Şevket lnce bundan 80llra ma. 

ao tutarlarından ke.sUmekte olan ver. 
gilere de temtıs ederek töyle bir mtı
taleada bulunml11!tur: 
"- BugUn vergi mUkelle!iyeU namı 

altmda m&a§lardan keatlğimiz muhte. 
ill vergiler memur Dıaa§larını esaslı 

surette tenzil etml§Ur. Bu vaziyet kar. 
fl!lllda meseleyi olduğu glbl gfüıter_ 

mek 19.zmıdu'. 400 - 600 Ura maat 
alıyor gibl fil hakikatten uzak blr hal. 
de g5stermekten :ziyade hakikati oL 
duğu gibi göstermek zamanı gel.mto. 
Ur. B~ memurlardan ve mUtekait_ 
11'~1.ien yuvarlak fılr hesapla ü.ttU.te 
maa.,atı umumiyenin yüzde 25 1 vergi 
olarak kesilmektedir. 

Bu da 25 mllyon kadıır tutmaktadır, 
Barom bu memlekeUn muamelAtmda 
tasarnıfu temin ve memurların gide. 
cekleri yolu çl.zdlgfııe göre herhangi 
b!r adama bundan •onra maqm bu. 
dur, denirse art.ık ona o maqı l!ade 
edildiği miktarda vermek zamanı gcL 
mljUl'. Yeni demek lııUyorum kJ, bu 
cetvelde göstertlen tut.nrlar yerine ma_ 
aşlar her memurun eline geçen para 
miktarı olarak te..b!t edilmelidir. Blrln
cl dereceden bir memurun alacağı pa. 
Ta 600 Ura değil, 433 lira olarak gös. 
tcrllmelldlr . ., 

Refik Şevket mUtaleamu tevılk için 
flAve cbnlştlr: 

•'- Hiç birimiz aklIDUZdan geçirml. 
yelim ki buhran, muvazene ve kazanç 
'l.ergiııl kalkıı.caktır. Biz bu gemiyi yU. 
r11tmek mecburiyetinde kaldıkça Tür. 
!tiye ~ lltL 30 milyon kUJur bir varL 
tlU.AA ilde""* ~ktlr, ede_ 
ı:ıııos •as. 

Hakiki miktar 
Birinci barem kanunu Mecllstcn çı. 

karken o zamanki Maliye Vekill Sa. tarlarının kesllmi, olduğu unutula- L. L (Ba§tarafı;:) Almanyanın Romanyayı yenide 
raçoğlunun bu kUrsUdcn söylediği söz.. c:ık, ve bir varidat membaı aranır- •· •.ın17n, etonya ve . n7a 
lcri hatırlatmak i.stcrlm. Maliye Vekili ken "!\lemurlar ~:erğı verml:rorlar, lle ~yi ge~lnmek mecburf7etln. tazyike başladıg" 1 so""ylen'ıyor 
diyordu ki: .,Barem memurlaruım bun onların maaşları uzerlnden vergi ala- dedir. 
dan sonra her ay h"·t elterine .. c,.erek. " ı · t b' t kl"f k b"l' " ~ 

"-s' o ,. tun < ıye or ayn ır e · 1 cı a 1 ır Bu memJooktlere ademi teca- Moskova, ı• (A.A.) - Strangf mtş olacağından AlmanY•" 
parayı ka.tlyeue bllmelcrtnı temln ede. ıle~ll. . ,. k·ı· R f'k S k t vüz mukavelesi yapmak tekli· saat 11.20 de buraya gelmiş. Romanyayı muhtemel bir d eekUr. TeaUdiye ve diğer vergi gibi .• alıye e ·ı ı gene c ı ev e e 
herhangi bir kesinti yapılmaksızın.,. cevap olarak dedi ki: tinde bulunınuı;;tur. Baltık mem tir. man addetmek mecburJyetJll 
Fakat biz o zamanın Maııye Veklllnln .. _ ~lcselıi Milli Müdaroa bütçe5i. leketleri ise Almanya ile Sol")'et Berlin, H (A.A.) - Emin bir kalacağını ehemmiyetle kaYd 
vennl§ olduğu sözU blrçok zarureUer ni tanzim ederken bu bütçeye o sene Rusya ara~ında sıkışıp kalmış membadan öğrenfldlğine göre, lemektedlr. 
karıııwıda keatık, boyuna kestik. E_ gümrüğe ödenecek resimler için de olmanın zanıri bir neticesi ola- Sovyetler Birlfğl ile İngiltere a. 
ğer bl.z m&B§ları hakiki miktarda teL M d ki b Londra, 14 (A.A.) - Fraıı 
bit edecek olursak Maliye VekAleU me ı:ılı~isnt konuyor. • a. cm u re- rak bltnrafiık l'&ziyctinl tercih rasmda bir lttl!t aktedildiği 11 
mur miktarından da kazannC4ktır. B~ <;İm ödenecek lir, o .. hald.e neden .bir edi orla.r. takdirdeRomanyanın lngillz ga· bUyUk elçisi bugün haricire 

tnrarııın ma,rar butçcsıne tahsısat Y d 
hesapları tutmak yüzünden elbette ki olarak koyuyonız, diğer taraftan da Ve ne tngtltcre ve ne de Sov· rantlsinl yeniden gö:r.den geçir· zaretlne giderek Van Star 
fazla memur kullanılmaktadır. BUtçc ,·nridat bütçesinde bunu gösteriyo • yet Rusya tarafından kendileri· mesi için Almanya, BUkreş hU- Cadoganla görUşmUştUr. 
F..ncUmeninden rica ediyorum. Bize ge. rı11. Kt'za muhebcratı resmiye icin nı bitaraflık ,·azh·etlndcn uzak- kumetlnl tazyik etmektedir. d 
ni§ izahat versinler. Eğer tekl1!lmde b" ' ..... Paris, 14 (A.A.) - Londr• 

posta ve telgrafa ödenen paralar ut- lastll'n.btlecek bir garanti rejimi · 1 ıt mazarrat gör11yorııırııa bu mazarratı, 1 . r d • Siyast Alman mahflllerl, Ro- ki İtalyan sefiri B. Grand • 
eğer kendi formUUerlnde bir menfaat çcd~ gösteriliyor. .kı tara tan. n altına girmek Lc;teıniyorlar. }\şl 

teıu;ıl yapalım, bu mütalea yerınde 
1 1 8 

t R manya, bu suretle bilvasıta Sov- maya gitmek Uzere dUn a 
ıörUyorlaraa bu 'men!aatl lCltten tcba. olur mu?". İşte ngiltero i e ovye us. yetler tarafından garanti edil- Paristen geçmiştir. 
r11z ettlrılnler. (Allu§lar). va ara.c;ındakl anlaşma müznke- __./ 
90 1. 1 1 Maliye Vekili kürsüden ayrıl. · '* 

ıra maaş a an ar hak- relerini müskillAtn uğratan ~a- T • Ç • 
k d b madan Refik İncenin bütçe mü. • 1 e n • 1 n d e ın a .ir tekl~f zakereleri sırasında hükfunetin dece bu ,·aziyettlr. İngiltere 

va~~d:;.~~h=:dnd~~~k~ı:~~r~a:ıc~~~: vergi tenziline gideceği hakkın - küc;:ük naltık memlcke~~:·.:~~ ı·mıı·yazlı mıntakalar Japon•ar 
tarını anlattı n: "Gönill isterdi ki da kanaatini izhar eylediği hal. bUt,raflrk arzularına ~ a 
dedi. Bu cetvel daha yilksek maaşlar: de bugUn vergiler indirilemiye • etmek slrasetlnl takip ettl~i 
ihtiva etsin ve memurlarımızı daha cektir demi§ olmasına ve bu ııöz. halde Sovyet Ru~ya bu mcmle- f d b 1 k 1 • 

müreffeh bir hale .koysu?, ~akat dev. terindeki tezada ioaret eylemi§. ketJerin bitaraflık vnzlyetlerinl tara 1 n an a o a ed ılıyor 
let o derece ıengın deAıldır. Onun ti kendi emniyeti için tehlikeli 
için olduı;tu gibi kabul etmek zarure- r. ı • 
ti vardır." Refik İnce, Maliye Vekilinin f. buhıyor. Onun itin . 1' tvanya. Şanghay, 14 (A.A.) Japon\ yollardan biri imtiyaz mıntııı 

Abdurrahman Naci dördüncll de- zahatmın bir realist olarak ken. JJCtonya, Estonya hükQmetlert bahriyelileri tarafından yarala. sına yapılacak n:ıkllyat, dlğt 
recede 90 lira asli ma~, ıılanlann Ye· disini tatmin etmediğini · beyan anu etmeseler de Almn.nya ile narak ölen İngiliz Tinkler hadi. bu mrntakadan yapılacak sc1'~ 
kQn 300 değil, 350 lıra almalarını etmi§, buhran ve muvazene ver. Sovyet Rusya ara ıncla,ki bn !'in· · 1 'd' ahafT d b"" .. k yata tahsis edflmiştlr. 
teklif etti ve bu farkın büttede mü- _, da d hanın da mfü:terek .. narnti alh· s~sı. n.gı ız m ı ın e uyu • 
hlm bir yekun tutmıyacaAını, nlha· gileri?in i?dası s~arm .ev • • .. bır ınfıal uyandırmı§tır. Tfençlndeki askeri Japon ııı 
yet mülkiye memurları arasında bu let ~ütçesı 185 mılyon lira .ıken na almmA8ı talebinde 1 rar edi- Alman ve Norveçli doktorlar kamları evvelki gece lngllfZ ııı' 
derecede 2t0 memur bulunduAunu bugiln bu .mikdan:ı 261 mılyon yor. . tarafından yapılan otopsi netice. kamlarına muhtelit bir tnb~ 
söyledi. li~ya. balığ oldugunu ve buna Görillüyor k1 tn,;ıtercnln bu sinde Tinklerin aldığı süngü ya. kat komisyonu tcş1<1ll hnkk•11 

Diğer bir teklif ragmen mUkelleften alIDı8Jl ver. meseledeki vaziyeti bir nehir ralarından öldüğU sabit olmuş • yapılan teklifi 11'ıylki vctfll 
giden tenzilat yapılmak için te. kenarında duran kurt, kuzu '\'e tur. takdir ettiklerJnl, fakat bU ıel 

:&min Sazak (EskişehJr), cetvelde şebbUsler yapılmadığını söyledi. onlan bir tek kayık ile öbiir Tiyençin, 14 (A.A.) _Fransız lifi k &ıJli 
tcsblt edilmi' olan 15 decrcenln her ! Ço V .,..t kalk n ço geç yapılmış oldUo 
\'ekAlelin bünre~ine uyup uynuıdığı. . smet rum - erı;• a. c:ııhJie gec;:lrmek işine br.nziyor: ve İngiliz imtiyazlı mıntakaları. vq abluka programında bir~ 
nı encümenden sordu, ve dedi ki: bilir. tmkA.n bulunursa 8.7.alacak Bir şartla. ki ne kuzu ı..-urdn, ne nm bu sabah saat altıdanberi Ja. ğlşlkllk ynpmnnın artık ıııU"' 

- Yokııa meselA maarif tatmin e, ve kalkacaktır. Şu halde mtaeı:ıura de, ot kubuy:ı yedlrilmJyecek! .. ponlar tarafından abluka edilme. ittin olmadığını blldirmlşJerdl~ 
derken ziraate uymuyor mu? Neden vergisiz bir maaş _tutarı YID. e. tngfltcrc kendilerini garanti et. sinin ilk neticesi olarak gıda mad bi'' 
15 derece de 20 r 25 derece de~il. d k ı k il d nun lehın Reuter ajansının m ubll 

o ece o ursa erı e o · tirmek istemeyen kiiçük Ilnltık deleri fiyatlarının yüzde altmış bu s."bah fngflı"z imtiyaz ınıııt' 
Her vekAlet te~kildtına uygun bir de· d h ı 1 ak bf f k ma<>c:ma L ·~ 

li e ası o ac r ar ı ~ devletlerini Rusyn. bnınmmdan nisbctil'ldc artması olmucıtur. Pei kasını rrezmiş ... e mıntn"'·ll' rece ctv tanzimi daha doğru olmıız k U kül 1 ~ 0 ' "'. 

1 zammetme m 5 o ur. gnarntl edecek, fnknt bu gnrnn- hon nehrinin üzerinde hi çbir ge. tı 
mı •• Mümtaz Ergen :Ankara - Ar. tt Dnltık devletleıinnl itirazını mi işlememektedir. lıntiyazlı mın hududunda birkaç noktada or 
Bütçe Encümeni namına kadaşlann mUtrueaı.arm.m_ . ne a. mucip olmıyncnk! Bltarafhkla- takalardan her rıkamn üzeri a. raştırmalar yapıldığını görJll ti 

b k :ı tur. Japon askerleri 1talya.nl11 

izahat melt ve ne de naza.:ı luç ır 1Y- roıı uozmıyacnld ... Yahut ateş raştırılmak, demiryolu garına gi. ve Almanlara iyi muamele ' 
Blltce encnmeni rei~ veklll Faik meti yoktur. Bu. ~~n devletin ile pamuk yanyana getirilecek, den enternasyonal köprU U7.erin • 

Baysal (Kay9eri) Hcriye ııürillen mü. f~ ~a.cıraf ettigı milWeası ~a fakat hem ateş sönmiyecek, hem de izdiham vilcude getirmiştir. 
talealara cevap -verdi ve emsnllerin ye.raizdır. Ne :rnalfun yat'Ill çe~ın <le pamuk yannuyacak!.. lpıtiytl%lı ~rn~'tka<Jan Js\asyopa 
hangi esasa g!Sre hesap edildiği 'Su:ı- bir mevzu karşIS1Ilda. memur ?ra Anca.k İngiltere e •'r n CV\'ClC~ bcş~~ka~a, ı:riniljrken 
llne encllmenln fn~tuının umumt yeni mtikellefiyetler ıhda.s edıl - • d. · · · · l'~"'.1 • 
bfitçe Ta7.iyetl "e eldeki cetvellere . . ra.fındo.n hazırlanan !mlh blo- §im ı ıkı saatte gıdılmektedır. 

mıyecek ve yıne ne malfun yarın 
s5re her dercede bulunan memurla. 1 

• • • w kunun tnmamlnnınası itin So\'- Londra, 14 (A.A.) _ Daily 
nn addi bulundu~unu ifade ederek mevcut vergılerden tenzılftta dog. yet Rusyanm bu cepheye iltihak Herald gazetesi yazıyor: Bütün 
şu !!Öı1eri söyledi: ru adım atılmıyacak? 1 ~ gibi ç· d · t · · 

.. p · 1929 d 1 tbik kil tk· . dd . .. k . etmesi 1Aznn o du~u , umu- ın e vazıye gıttıkçe vahamet - roJe a a mev · ne ıncı ma enın muza eresın . . k . . 
konan barem kanununun lıazı hilkOm d b" k ~ t• , .. 1 mi ve •le,·nmlı bir <lunya sulhu. esbetmektedır. Japonlar, Çın 

e ır ço ua ıpıer soz a mış ve w t th" · · · . . . 
Jerini ıslaha matuf bir projedir b added 'k d'l t ld nun şartlnn t.n.yin e<lHdJgi bir sı- e ışçılerını mı takıp edıyorlar · u m e zı re ı en ce ve e . . • 
Yoksa muayyen derecelerdeki me· .. 1 1 

.1. b k tl kl racla Sovyct Ru!!yanın uznktn. yoksa ımtıyazlı mmtakanın sta_ 
1 d h d t f.. 1 1 . . d goz er ne ı ısen azı sa a ı arı t" il .. .. h . w w 

md.urıarlın ıı ~ ka er ıınbl emın dı . işaret eyle~işlerdir. seyirci olarak durması da bu us nu m~ ta rıp etmege ugraşı. 
ıa~ ye orta~a onmu, ruer e. • memleket lehine değildir. nn yorlar. Eger Japonların maksa. 

~ildir." Maddenın mevzuu bareme da. dı bu star· .. tah . t k . 
Faik Baysal bundan sonra maaş. bil olan t~kilat kadrolarının ne itibarla gerek tnglJterenln, ge- lt . uyu rıp e me ıse, 

lardan kesilmekte olan tevkifatı da suretle değiştirileceğini gösteren rek Sot-yet nncıyanın knr~ılıklı ~ıltereni? Uzak Şarktaki mev. 
gözönünde tutarak maaş hıtnrlnrı- b' tv ı· k b wl bul bir ferağat TC fedakArhk ile an. kıı tamamile mevzuu bahsola • 

. k . ek ır ce e ın anuna ag ı un. caktı • 
nın ona göre tesbıti ha ·kındalo t • d w d . d' H t" 1 . .. !aşmaya '\"armaları gene kendi r. 
life cevap "ermiş ve demiştir ki: uguna aır ır. a ıp erın mu • . . 
"- Böyle h k t t k b d . taleaları müna.sebetile Dahiliye menfaatleri icabıdır. Daıly Telegraph, Japonyanın 

ce are c e me en e ASL'f US ç· . · t·ı~ 
nb:cc muvafık delUldlr. Zira şu his· ve Sıhhiye Vekilleri kürsüye ge.. · ' mı ıs ı a etmek teşebbüsünün 
sl veerlıllir: Devlet hlzmetinde mfi<~- lerek kendi teşkilatlarını alaka. pek bati bir surette ilerlemekte 
tahdem olanlar hiç bir vergiye ttıbi dar eden müt&lealar hakkında Kont Ciane Mad- olmasına binaen Uçüncil bir dev. 
del!ildir. Kaldı ki hilkQ~et ~rog. cevap vermişlerdir. letin zararına olarak vaziyeti 
raroı.nl da -~a ı.,adret tctti~kik gfılıI bırktok D h'l" V kili b t 1· r·ııe gı·decek kurtarmak istemekte oldugwu mü. vergı er uzerın e cva u etme ·te- B.! ı ıye e u ce ve ın 
dir. ı.:en kabul etmem ki rnrın ,·er1ıi kaymakamları maalesef muta • taleasını serdetmektedir. 
ebedidir. Hiç bir zaman halkmıy:ı. zarrır ettiğini ifade etmiş. Fakat General Franko da Londra, 14 (A.A.) - İngiliz 
cnktır, veya aznlmıyaacktır. Yaziye· bu esasa uymak ıztırarmı teba • kabinesi bugün haftahk toplan • 
tin mü!aadcııl ni~betinde h!ikOmeı rüz ettirmiştir. Bu münasebetle Romaya gidecek tısmı yapmıştır. 
vergileri tahfife gidecektir . .!':Hekim z d"ld" - · •· T . · 
gitml~tlr de, Yarın dahi bu vaadini demiştir ki: Berlin, 14 (A.A.) - Alman is. anne 1 ıgıne gore. ıyençın. 
her halde tutacaktır. 90 liralık ma· - Barem esaslarını mahfuz tihbarat bürosunun aldığı ma • de hasıl olan yeni vazıyet mev _ 
a,ın tutarının 350 liraya çıkarılması tutmak suretile kaymakamlara lfunata göre Kont Ciano l8 tem zuu ba~solmuş ve nazırlar kabi. 
teklifine gelince bu teklifin bütçede da.ha refahlı bir hayat temini muz 1936 d~ lspanyad~ dahili ne harici komitesinin bu baptaki 
oynıyaca~ı ro~ü düş~nmek lıizımd~r. için tedbirler alacağız ve karşı. harbin atlamasının yıldönilmü. raporunu tetkik eylemişlerdir. 
Ve hcyetı celıle teklır hakkında ka- nıza öylece geleceğiz. . ~ . . . 

1 
k Derpiş edilen hususattan biri 

· ı.i b 1 ı ı aötö nUn tesıdı ıçın yapı aca mera.. . . 
rar verır "' unun por rcs n ., • Recep Peker - Birinci ve ikin- . ·· ·· de, bıtaraf bır reisin mürekkep 
nünde tutmalıdır. Emin S:ııak arka- . _ sımde hazır bulunmak uzere o • . . . . 
da,unıza gelince kendilerine diyebi- cı maddele~e baglı cetveller. ara. nümüz.deki 18 temmuzda Mad • komıs!on .. te§kılıdır •• ~~ komi~ • 
lirim ki bu cetvel, Yek/iletlerle sö· sm?3- tatbık .bakımmd:-n hısset.. rite gidecektir. yon gümrük mUfettıgının katlın. 
ril~ülerek \'e kadrolııriylc intibak ~t- tiğı ~aruzu. ifade .. etmıg ve n_ıe: Roma, 14 (A.A.) _ Stefani d~ rne1:118:1d.ar olmakla maznun 
lirılerek yapılmıştır ve derecelcrııı sel~ lısan bılen yüksek tahsıllı . B 'd k. 1• h. t dort Çınlının Japonlara teslimi 
t tblk k bıı· 1 · 1 n·r. b' . . aJansınm urgos a ı sa a ıye • . . 
8 0 iye! eri Var( Jr, Jeer il' bir genem idare ffiCSleg-ine nfr • b d .. w d•w• meselesını tetkik edecektir !n 

'· d d ı ld n ü n d- . " • tar bır mem a an ogren ıgıne . . · -nı:_ ... a a,ımız ~ a ce "c e ç ne • or. mek ic;in nahıye müdürlüğüne ta- .. gılterenın doğrudan doğru a 
duncil bir sulun açarak ita miktar- . . W• • gore General Franko, eylfıl ayı • T k .. Y 
!arının ıtösterilınesfnl isteıli, iimit ve yin ~d.ılemıyecegını, bu mevkide nm sonuna doğru Romaya gide- o yo~a muracaat etmesi muh. 
temenni ediyonız ki önüıniı7.dcki !le- kendısıne hakkı olan maaşın ve. cektir. temeldır. 
ncll'rdc itn miktarları ço~nlncnktır. rilemiyeceğini, halbuki nahiye Hongkong, 14 (A.A.) - Çine 
Bıınıın için cetvelde ita nıiktnrlarını mildürlüğünde bu güzide gencin na bakmıyarak bir derece yuka. gitmekte olan bir Japon vapu • 
gösteren bı;, sütun tesbili ~akat mu. öğreneceği çok işler bulunduğu • rı bir farkla tayinlerinin çok ye. runda yangın çıkmış ve içinde 
nmnele 

1
olur. R f'k 

1 
nu söylemiş ve encümenin bu ba. rinde bir hareket olduğunu, an. bulunan 7500 teneke gazolin tu. 

unı nn sonrn e ı ncc tekrrıı . . t' 1 b. . ·· k h t k k"l 1 
kürsüye geldi. Encümenin verdiğ kmıdan tatbık kabilıye ı o an ır j cak bunlar içerisınde yukse ta • uşara vapur u o muştur. Tay. 
iınhııt etrafında söz .söyledi ,.e esk i formül bulmasmı temenni et • sil yapıp ta ihtisas yapan ve bu fanın büyük bir kısmı yaralan. 
mütalealarında ısrnr elti. miştir. 1 suretle dil bilenler için bir kay. mıştır. Bu gazolin Japon ordu • 

Recep Pekerin teklifi ü7.erine dm mevcut olduğunu, bu gibile • suna gönderiliyordu. Maliye Vekilinin izahatı 
Maliye Vekili Fuat A~rah aynı mü 

na~ebetle kür~üye gelerek nrkndaşla· 
rının mütale:ılarını ehemmiyetle elin. 
ll'diAini n~ izaha muhtaç ha11 nokta. 
l:ır bulunduğunu ~iiylcui ,.e ilfıve et-
0: 
"- Şayet memurlarn vHiler.ek mo

n, mlktarl:ır'ı nl't olnrol: cetvelde tes
hil edilecek olur~a hirknc ~ene ~on
ra l.ıu ctvel tıınzim edilirken vergi tu. 

ikinci madde tadil tekliflerinin 1 rin vaziyeti ile diğer dil bilen, Yangın harp aleyhtarı Japon 
nazarı itib:ı.rc alınması için encü. 1 memurların arasında bir farkın I unsurlarının bir suikastına atfo. 
:nene iade edilmiştir. !mevcut olması lazım geldiğini . lunmaktadır. 

ÜçUncil maddenin müzakeresi söyledi ve maddede yapılmasını Tiençin, H (A.A.) - Japon 
sırasında müstakil gruptan Fiıat istediği tadilatı ;ötseren bir tak. askerlerinin işgalinde bulunan 
Sirmcn projenin dil bilen vatan. 1rir verdi. bnrikadlar bUtiin mahreçleri tı
daşlara büyUk bir kıymet atfedc. 1 Meclis cuma günU saat 12 de kamı~lardır. Dun unla beraber 
rek onlarm orta, lise veya yük. 'ıtoplanarak müzakerelere devnm(tnglllz lmttyaz. mmtakasına gl· 
sek mektep mezunları oldukları. edecektir. den !ki yol açık kalmıştır. Bu 

mektedlrlcr. 
Buna mukabil lngillzlcr, ~i 

zun bir isticvaba tiibl tutulIJlll r 
ta ve vesilfoları tetkik cdtıll11 

tedlr. 
Karakollarda birkaç ÇinJl11

1 

elbiseleri alınmıştır. 

Zahire fiyatları mahsus dt' 
rPcede yUkselmlştir. 

Şenksov1 U (A.A.) - Atııı0~ 

-· son haberlere göre bUyUk k8 11~ 
lın şimalinde mUnteha nokt ti 
olan ve Pekinden 30 kiloı:net 
şarkta bulunan Tungşova kad~ 
bUtUn mUhim askeri nokta!' 

ıt 
Çin !cuvvetlerl tarafından e 
geç!rllmiş bulunmaktadır. pUf 
man burada ezilmiştir. 

Taııbonln kumandası a1uııd' 
Japon garnizonu Çin mevzııc:, 
ni tehdit etmek istemişlerse 
ı;oliskU rtU lm flştUr. 

ı· Şunking, 14 (A.A.) - çın ıe 
i •I tnah çeteloln de muzaheret~ ır 

Kian~ıırnn eyaletinde bUyUk ~ıı 
faali\·et b"ÖStermektedlr. Illlg . r 
Şankhııy • Nrınkln demiryol, 
nun bHtUn cenup mıntaltasıtl 

t'' Çin kıtaatı lı~kim bulunma1' 

d ı r. _..-:::: 

1 BORSAi 
1
- Ankara l 4-6-939 ---" 

I ÇEKLER__....... 
LonıJra 5.93 
1'e,·1 rır lr 126.60i5 
Paris J.355 
~lilano 6.6!ii5 
Cenevrt' 28.55 
A ın .. ıerılnm lii .2s2:> 
Beri in 50.i7 
Brük,.cJ 21.5175 
Atinn 1.os25 
Sor ya 1.56 
Madriıf ı.ı.o35 
\'arşo,·a 23.Si25 
Ruılapcşte 2.t.8.t25 
Aükreş 0.905 
Rel"roıl 2.stı2S 
Vokohama S.t.li2 
Stokholm S0.5325 
Mo•kova 23.8i25 

lstikra%lar 

1 
Ergani 
Sivu. Erzurum 111 

'TUrk borcu I peşin 

19.22 
19.i1 
19.40 



~erakh Tarih Sayfal~rı J ı··KAl'A~ ~'W ~~ 
tanbul tarihinden 

, bir kaç f !f:~!!.11 Sulh ~8{Jhaine iltihak miilakereterindB 00Ju1131
1 

S:s:=i:::~~~t=~E Sovyet ordusunun 
~ı, bir kısmını &ören çare olmadı. Şevvalin • .. ıtıncı h k • k" k t e d• ? 
~~z!~1i:;~ o~~p~~~ !ıeee:mı:::~~::-:::a':~ a 1 1 ıyme 1 ne ır. 
L_bydetmişti. Ve bu defte. 4ü. Yerine kardeıi Sultmı tbrahim 
ll'Clldillnin saray gılmaııları Han uhta .ohlrtu1du. Polon,... ~ Batwkili w Yazan : Tenarecilik rnuuzam bir lnıv-

-Dti Gihnant., adını ver.mitti. di yıi saatanat ıriiniü. Gayet baha- ••n .ipti .......... ........ •• G sı·korskı· _ .... bq te .deniz tayyaresi liva· 
yetiımiı oldufundan D:rciüllcü Sultan Murat on ye- Healliı• Vekili c-.'111 Silcowlü 1 1 m halilldc&r. Kırk dört livadan 

Jinaı bir kıymeti çok büyük .iır, boylu poslu, lteybetti idi. Şol bilhassa ... .,. ile sula ce......._ • u Wt1dir. Bu be.aba -göre birinci 
~rden, bugün, okuyucuları- mertebe ok ft ckit atar iai ki, ak· ~ dnletln .lllii~ea.bM " battai tayyare miktarı bet bin. Sinema ydaım Kathtn Hep. 

1tanbul tan"hinden birkaç t'anı bulunmarlh. Ciridine kimse ibtilif noldiıannı tetkik ettikten .U-i ile ...._, '-la.adan '1la c:IR, bir .bu kadar tayyare ae geri bönı'.un Nevyotl~taki apattıma • 
•• diye, eserin ihtiva ettiği takat getirmezdi. Cirit ite ıekie wa IMaaü.t iiuriMe dunalacıa1c kao.tl•-" cılllll •alt o.plaesi- batltrda mevcuttur. nma hıl'BIZ glnıilf, fakat bir tef 

ile 1079 ydlan arasındaki Arnavut kalkanını ~lip Budin'c1bir kuvvet ola• Ruı _.uı.- •·Al .,.a. tasiııiai ne tekede Bufh !Jaal'p makemesi ile ya.. çal_,. muvaffak olamam19til'. 
dan bazı notlar naklecliy:>. ;ıöndermiştir. Hali Budinde Beç 1 hlıkiki la7-tiai '°"'9 aalMl,.or. _...,_.ıw .,_ ba 'birlepnenin nıcı madch bakımmdan Rus harp xat.erliı 'Hepb8tn ~n tıer • 

~ . . . kap. ı~~a asılı d.urduklannı. gör-1 ~ Sikirlki A..._,.. 1111111 ,...... ... ilaftJI ~ ta1aJB etti- &m}'ii feftaJMe ehenuniyeti ha- şembe gUnU Aba1ıa kal'fl Ufak 
~· Mehmet Halıfenındır: ':nÜJÜzdür. On ilu cebeyi ok ıte de. pıa .. ,... llÇlln. ııyaeetinde ror: iritt. bir güriiltl ile Uy&nmıf, dikkat 
~~unı ~~rdüntö Murat 1032 ip Mmn gtindermiftir... J~•afıfaki,oetini temin edeltilmek Her ne eluna okun 'Rutyn1n Zıfttb •illhlan 1rYfJCa :zikre de· edinee ~ Mlommun k&n§tı. 

CGıu. ettifi zaman (Murat o ~'Jbrahim Han cülüs edince KL- •Çift Rutyada ,apmq oldaju p..o- IMnf ını.nıtleriyle de wlh cep. "1'·· l!u sllihların imaline 1930 • rıJOıjDu ulamqhr. 
henüz 14 yaıında bir ço- ra Mustafa Paıayı vezirlikte bı. l.,aaanda ve Çekoslovakyanm Hha. haılM &il'llMli Atm.ny6 hiçbir 1Ht ~nesinde afır eanayi ile bir- Derhal yatqmdan frtia'yat 

~ l!ıemle'kette azim fitneler raktı. O da, Sultan Muradın yo- Jllm4a RllS)'amn fwn!iiifiain t.iyük beyeoan •yaninmıyacalrtrr. ita ilkte bqlanmııtı. Bunlar umumi· yıldız 'Yeldlbaru ve a§çıaile ~ 
"t balar zuhur etmi§ti. lundan hareket etti. Sultan tbr.ı- bir ehemuü,ni ohlafu1111 s&ertıl ant.unun llrfmetinin sıma mtl. yet.le !nıUWerirı (Vickera) ıve likte kügük aalona ginnif, ya • 
.... ~42 .t.arihinde yeniçeri layh- hime be, yı1 vezirlik yaptı. (Son fiyle '1emekte.tir: Mft QWutunu iddia etlenler yek Fransızların, (R.eıwılt) ve Ame. banc1 bir pha1n etı.fı lcanetır. 
~t turlü fesada ıcbep oldu. ra, kendisini çekemiyen ve i1leri- Sovyet Rusyaıun Almanyanm deg"'ildir. Bir Jmm sda bu kUTWti rwlcann (Chriatie) tininde4ft. dJtuu görmüet.Ur. 

hilnıayün Hafız Ahmet Pa. ne uygun bulnııyanların tezvirleri bu hareketini kefayta,tırmıı oldu· oeskkr• "'lrınnakt&clırla. ~'-t r-· Pijamalı Wr admm br.-m.. '- • .- ~ 1936 senesi nibayetleriadenberi, da-dikfJdah.i-X-- '--__ 
I! tlettiler. Yeniçeri atası ,.._ !le) idam edildi. Mührü ıerH Şaır. ğunu itinf edelim. Evvell Veimar ise butuuı tam ortaalftUdtt. So~ yui ilk bCf senelik plin ıC>na er. .ıııe•u ,._._ ~ .... ._ 

iisııü agayı katlettiler. Padi. valisi olan Civan Kapucubap .Meh cumhuriyeti bilihara da Hitlfr ta· yet Ru~ kanetiai ölçea n- .<fiği ı:amanlardanberi Sovyet Rus- hakkak Jd acemi ~ h~ı -
l!ıüsahibi Musa Çelebiyi met Paıayagönderildi. Mehmet rafmdan yenilenmlı olan Rapollo kamlar ıunlardır: ya on bin .zırblı liliha maliktir. !Jllirm~al~~~~!01!.,~ 
er. O zamanlar yeniçerile- Paı:a pıdipha }'aranmak için göıı. muahedesi, bugune kadar iki dile. Y~~ ,e~ piyaie f~ o. Bunla~ hücum arabalan, ,zırhlı ocı- ::ı.. -.r ........ ....- • 

lol lrlertebe tuğyanı var idi ki, lünce yürüdü. Padiphı ri.ifvete tatörli ymi bir usule kadar res. tuz ıki ıuvarı fırkuı, birinci batta tomob\Der ve motosikletlerden Katerin Hepbörn hınuı takip 
tiz hamamdan pcştemal ile alıştırdı. Halkı kendisindeq aoi.uL men birteftinniı oluyordu. Diter huır ~i~tte ~~ ~ mik l~ütetekk~r. Zırbh araba, trak. ettiıı:nemif, bımdan irİIDle)'e de 

IYrat çıkarmak, Fatih cami- tu. Nihayet aıle:lildi. Salih Paıa cihetten Sovyet Birliğinin harici ta1~ bır "mil~ .iiç yi1s bı•, -~ 1 tor, otomalııl ve her tfirlü nakliye 'bahsetmemiftir. Fakat Ja.imet • 
tiltün içmek, müılümanların sadrazam oldu. siyasetinin komintern hükümleri- talim ıormiif aiWl aJtmda ihtiJ'M 'Va11tası da bu yekQna daliftdir. .c;Uerı. UJIWl dilleri.~ ~ 
Pl)imal etmek ve kötelerde "Kara Mmt.ı'a Pap zanaanmd• nin kuvvetli teıüri altında oldup asker altı milyo?·· Btf .bia hücum' Buıilnkü vaziyete g8Ye Sovyet giren lunma kac;mak ıU:.tmı 

:C. e ayak üzere zina ve livata Cinci Hoc.:ı ôiye bir adam tüce. g6rUlür ise de bu takdirde b~ut arabası faal vıwyetteclir. (DemmJ 10 uNCUda) verdiğini ileri sllrmütlenür .. 
"e kan dökmek ve evler ve ır.işti. Amı kara vezir korkuaun· Rusyanın menfaatleri dütllııülıne
l' basmak ve bayram ıün- dan ileri vuaaamııtı. Kara Ve- mi' demektir. Belki de bur.da Sov. 
Ahncak kurup bizzat pa- zirden ıon:.t bir caail adam iken yet Rusyanm buıün aWh cephe· 

•e valdealni ve vüzerayi ve Rumeli ka~ileri oldu. {Miifauu .indeki yani, Büyük lki&:anya. 
trklnını mumlar yakarak i>ylc aı-ttı 9r.) biuat aadruam ona Fransa, Polonya ve Amerika kar· 
P davet etmek _ıibi ... Ve ıııüracaat edudi. ıısındald mütereddit vaziyetinin 

·'"··~--- kahvehanelerde ve mey. Şekerpare adında bir avrat pey- sebeplerini bulmak mümkün ola. 

Daha neler göreceğiz 
de .füli na meıru etmeleri da oldu. Cincr Efendi ka<lar di· cakur. 

\il 'tyıememMnımamivı•~~'ftl'rlhı.i~r-ri~Si~!Mmiiı~:..-.:=,~~HT'!lim:91i1'1iiiiM~li:lrri~~~~~~~~~ 
~ Si'cııı·ı idi. Vade ıclmez. ''Sultan tb111him latanbulda ara- Sovyet RuaJanm bir laiııkim wıD. 
~arı. Sultan Murat yeniçerinin ip ge.cmeıin diye fid4etli emirler yeti •lmasmna ıcla mubtıemel Mı. 

ıebep olan efkiyayı, h=r vermifti. AUaJıın hikmeti bir luadq111111 'Ve bu karana, MdU.. 
biT lille ile ele geçirip vü- gün bir arabaya rutladı. zi.lteria millette )'U'aUcaiı .-kaiyo. 

-·~..... ilemden silip yok etti. }ade hiddet ve ıucp etti. Salih na Nik .ı.lujuq ,ii.j liiriiyor. 
sonra tol mertebe eıkiva Pq&Jt hmuruna setirip dtr ki: Sovyet Ruayanm ıulh cephesine 

\i bir kümenin bir yerden - Benim hükmüm niçin KCÇ- ----

ICS.termcte iktidan "kalmadı. mez ı 1 Di1e birl8ftUer. Erteai p Ba. 
İstanbul ıehrinde yatıu Hemen o saat arabaya rastladı. bı hümayWıa gittiler. 

·~--""-a fenersiz gitmeğe kimse ğı yerde, bir weybia evinde Salih Cümle ırs alaları ve büyük 
tt edemezdi. Merhum bütün P&§a idua olundu. Allah ona çok valde çıkıp cemiyetten: 
Ctzerdi. Halk namaza var· 
korkardı. Ben lstanbula ıel
ıamanda Hocapaıada misa. 

l4iın. Bir gece Sultan Murad 

çok rahmet eyliye, iyi adam idi. - Muradınız nedir? 
"Yeriııe Ahmet Pqa :vuiribam Dediler. Onla da:. 

oldu. Padiph itimat edip bütün - Padip.bıımz ıeluacleleri kat. 
saltanat işlerini ona bıraktı. O da· letmiı, doğru mudur? 

ey; dolaı·rken Hocapaıa hi padiıahtaıı korkmayıp ve Tan- Dediler. Bütün ırz ataları: 
' : imamının o&lu camiden ndan uwımayıp ve )'evmi ahreti - Hltl t.. Şehzade Efendileri-
' liderken padipha rastıelip batırma getirmeyip padijabın ha· ruiz cümlesi sağdır!.. 
\"-o verilmeyip katlolunmuı- beri yok iken bir mertebe rütYcte Diye c.evap verdiler. Aaker etti~ 
''1ı vanp gördüm: Yetil kaf. meyl ve fukaraya, zengine zulmet- - Neden malUın?! Çünkü sa&-
"ı bir taze yifit yatır. ti ki, uker tayf&aı ve İltaııbut hal. !ardır, getirin görelim! 
~40 ta büyük bir yangın o- la ve tqra Iukaruı padiphtaa Irz ağalan ve valde sultan vı· 
S hbvehaneleri umumen yık- nefret edip yilf ~virdi. Ama kim. rıp Şehzade Mehmedl Kufharıc 
ll 'l'iitUnU fiddetle yuak etti. seniıı canı yok idi ki padipha hali kapısından çıkarıp BabıhUmay6na 
\ "1\lrat Han ölmeyince meyda· bildire. Bir kj.mae pkiyete ıclae ıetirdi'kleri vakıt hemen asker a
~ltınam. Tütün için kırılan :ı- fikayeti dinlenmezdi. Zira padiıı. ra11ndan birisi: 
~ '11.afa gelmez. Gece ile lstan. hm yanındaki kimaeler vezirin ta· - Cülüsturl •• 
"9 Yatıudan sonra mum ve a.. raftarı olııp padifah huzuruna fi· Diye ne kadar lvazı var lae ba. 
~ gayet yasak oldu... kaycte gelen kimlıenin fiklyetine ğırdığı gibi atu:dan ağıza dU9üp 
~ ":•t Han Batdada . varıp üut .erilmudi. Padipha aksini içerden taht çıkıp ve kapı 6nUnd~ 
' tün ve kırk gece muhasara IÖyJerlerdi. Dünyayı battan bata kurulup Jchade tahta otartuM ı. 
...,;~ .104a tarihinde Şabanın on harap eylese pfımmalı. Ama pa· (Mehmet o saman 7 ,.pnda leli). 
.... ~i cUnünde, Cuma ıünü, '1ifÜa 11yık olan bu idi ki, tebdili Biat olundu. Ertesi etin de IUltaaa 
~ edilip fetholundu. Fetih suret olup memleket ahvalinden lbrabimi hapiabaneJe ım,dulu. 
'- btanbula Ramazanda gel. sual eyliye, ti ki kendi veziri ve ıs bahtifi için 1İpa1ıilerde ye. 
-.ı tok fiddetli bir k J içinde yir. yanındakiler yüzünden ve bizzat niçeri ft vuirler araunda anI21-

"gCGıı donanma oldu.. kendi hakkında halk ne derler. Zi- 1mazhk oldu. Sipahiler ayak buıp 
~\lltan Murat Bağdadı fethet- Ta halk ym çevirince ahval müı. - Biz Sultan tbrahimi iıterül 
~ il l<>nra Sadrazam Kara Mu· kül olur. Dediler. 4aker ortasında fitne 
~ ~~yı Bağdatta bırakıp Is tan- "Nihayet berkeı bideıip Sof •J ve feat ıünden eüne siyadelqti. 
' clöndü. Yolda gelirken ayale· Mehmet P-.ayı vezirliğe lAyı:C Feu:lm defi için ayın yinai Nki· 
~ tiYade elem ve ıztırap vermiı. gördü. 1058 Recebinin on sekizi!l-lıiııci ı&ıü aadrazam ve mDftl .. 
...-:·buta hasta geldi. Yedi gün ci tünün.de Mehmet Pattyı h11 fendi Te nala"bünerif saraya .... 
~ oldu. Lakin Sultan Mu.. Odaya gönderip: lcellit l1lltan lbnhime feWdlk p-
'c.Unden güne hastılığı ~el. - Elbette padifabm:uz vezirliii rabım içildi. Sonra cı11flnl .._ 

...., di. Müftü Yahya Efendi. bwıa venini joda,. pbnp küçik" 111,ik o-
l ;t P.diphmı sadaka verip kul Diye bildirdiler, ıarar ettiltr. danm helileleri llOail e..riM 
~ tyle! Umittir ki sadaka be- Hain Ahmet Pqa saklandı. Müb-1ıtunm okadalar. Sonra ~ 
1'! ~efede, vücudunuz sıhhat b:ı- rü ıerif Mehmet Pqaya teslim o. 1 defneyledller. Halifelere ıdart J1z 

h..-- lundu. Bundan ıonıa yeni~eriler lınıruı ihaan oluaclu. 80ftl'& .. .._ 
~ Padiph da Efen dinin na· Sultan tbrahimden ziyade nef:et ılneden Jri1stk .,. ı.e,111 ..... lf 
~ tuttu. Nice sadaka ve ib- etmekle tekrar milpvere edip: ıotlanlanna .... 1ltp. Mas Ü. 
b.....~ ve adamlar bat ettipnden - Bu paditaJı bize ıerekmu, çe, iç hadnedea •biner alıp~ 
""""nt 1049 tarihinin Şevvaliııinıehzadeyi padiplı edelim! rildi~ 

sonra 

Şimdi de uçan 
iskarpinler 1. 

Belki hatırlıyacaksmız. Daha 
bir iki hafta kadar evvel UQ&U 

ppkalar çıkmı§b. Kadın ppk& • 
lan berine tıpkı bir ku§ kanaaı 
gibi tüyden yetpueler takıyor • 
lardı. Hatt& bu ppkalardan ba .. 
zılan o kadar garipti tJ bir lnlt 
§eklinde yapıldıktan başka ic;er • 
!erinde civ clv çlkamıt olanlan 
da vardı. 

Bu şapkalar ne oldu"'r Bir &)' 

evvel moda olmalarma rağmm 
bugün kadmlarm gözünden düe
tü mü?. Bunu bilmiyoru.ı. Yal • 
nız Avrupa postasile gelen ya • 
bancı guetelerde görüyoruz ki 
ıapka üzerleriııde bu1wwa bu 
kuş kanatlan bu sefer iskarpin. 
lerin kenarlanna gelmiş! Belki 
bize inanmıyacaksmız. Fakat ı,t.e 
resimleri lörUyorsunuz!. Kadm 
uf alt bir cadde tu.erinde adeta 
uçacak gibi vtlrbor; neredeyae 
kanatlanacak. 1 

Yalnız şu da var 1rl bu cim mo.. 
clalar mUteDulp bacülUd& 1ael. 
ld 1llr cu-& lllPll ecWIOlr ..... 
kat bir de bu uoan iataıpm1eri 
mUten11ip olmıJ81l 1Nrinia ~ 
fini dDIQDlldal. 
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·~-@j.ttt··~·; ~~~ -- ~'~:ım· ~~~Ji Bir hikayenin kahramanı Sovyet ordusu 
hakiki kıymetin t~~~ • J_~s . . w~. ~ ~ (Baş tarafı 6 ıncıda) J sevmiş bir genç kız .. 

Galatasarayın Izniir-
tim. Onun böyle ve kendinden ge_ 
çerek okuduğu §ey öyle nadirdi 
ki.. yaklaştığım zaman, bunun 
bir iki ay evvelki günlük gaı.c • 
telerden birinin bir parçası oldu. 
ğunu anladım .. 

d eki maçla rı Elindeki gazeteyi dizlerinin üs 
tüne bırakarak: 

- ''Küçük bir hikaye,, diye tek 
rarladı .. Duyarak yazılmış, ya -
zılarak duyulmuş bir hikayecik ... -Sarıkırmızılılar Fuar münasebeti le tertip 

edilen müsabakalara davet edilecek 
Beni kendimden geçiren şey, 

bu hikayenin kahramanını tanı. 
yışımdır ... Hayret ettin değil mi? 

Milli kümenin §ampiyon nam. 
redi Galatasaray lzınirdeki dep. 
Jisman maçlarını - İstanbul ta. 
kımları içinde ilk olarak - mağ. 
lılbiyetsiz bitirdi. San kırmızılı. 
la.rm bu muvaf fakıyeti lzınirde 
çok iyi tesir yapmış ve fuar mü. 
naaebetile tertip edilen İstanbul 
- İzmir muhtelitleri maçı yerine 
1mı.lr karışığı ile karşılaşmak ü. 
zere Galatasaraym davet edilme. 
si kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan lzmir gazete • 
teri takımlarının bu mağlubiyet. 
terini oyuncularının dağılmasın -
da. bulmakta ve bunun için de 
ha.klı neşriyat yapmaktadır. 

Düşüncelerine tamamen işti • 
rlk ettiğimiz !z:mirli mesleştaş • 
larımızdan Yeni Asırın gerek Ga. 
la.tuaray maçı ve gerekse takım. 
Iarmm zayıflığı sebeplerini teş • 
rih eden yazısını aynen alıyo. 
ruz: 

Cumartesi günü Ateş takımını 
7-2 yenen Galata.sarayın, hali 
ha.zır kadrosuna göre Doğanspo -
nı da mağlılp edeceği tabii ad -
de~iiliyordu. Nitekim maç tama.. 
men misafirlerin hakimiyeti al • 
tında cereyan ederek 4-0 !ehle 
rine neticelendi. 

Şurası bir hakikattir ki Gala 1 
ta.saray takımı, İz.mire gelen ta. 
kımlarm gerek teknik ve gerek.. 
ee eleman itibarile en kuvvetli_ 
leridlr. Ve misafirler takımları -
mızı farklı bir netice ile mağlO.p 
etmelerine .rağmen çok iyi bir 
intıba bırakmıılardır. 

Ta.kmılarnnız her \ki maçta 
da iyi bir oyun gösterememiıler. 
dir. Kendilerinden her hangi bir 
galibiyet beklememekle beraber 
bu derece farkla yenilmelerini de 
tabii addetmiyoruz. Mağlfıp olur. 
duk, fakat hiç olmazsa. biraz iyi 
oynamamız lazımdı. Maalesef 1liç 
bir takımnnızın elle tutulur bir 
tarafı yoktur. Yani lzmirde fut. 
bol gUnden güne geriliyor diye. 
miyeceğim, geriletiliyor. Şöyle 

en ufak bir hesapla bir sene için. 
de dışan verdiğimiz ve karşımız. 
da takımlarında birer as olarak 
gördüğümüz oyuncular bir takım 
teşkil edecek kadar çoktur. Ve 
daha da gideceklerden başka .. 

Tabii bu şekilde de İzmir fut. 
bolundan muvaffakıyet beklemek 
hiç kimsenin hatırına gelemez. 
Ve biz bu işlere gelecek seneler. 
de de bu ~ekilde karşı koymağa 
çalışacaksak bundan sarfı nazar 
etmemiz kendimizin menfaatine 
olacağını tahmin ederim. l çeride 
ve dışarıda mağlup olmaktan hem 
futfolcuya ve hem seyirciye gına 
geldi. Bunun için futbolu büsbU. 
ttln söndürmek istemiyorsak ha 
rekete geçmek zamanı geldiğini 
zannederim. Bence işe evvela şu 
noktalardan başlamak lazımdır: 

1 - Klüplere varidat memba1 
bulmak, 

2 - Takımda oynıyanlara iş te. 
m1n etmek. 

3 - Futbolcu 
önUne geçmek. 

muhaceretinin 

GALATASARAY -
DOGA~SPOR 1-IAÇI 

Hakem Mustafa Balöz. 
Takımlar: 

Galatasaray: Osman - Faruk, 
Adnan - l\Iehmet, Celal, Rıza -
Musa, Murat, Buduri, Cemil, Sa. 
IAhattin, Bedii. 

Doğan.spor: Mahmut - Reşat 
Fethi- Sait, Macit, İrfan - Sah 
rf, Mehmet, Fuat, Halit, Yusuf. 

Bqtama lpretile hücuma ge. 
geıi Doğanspor inide Galatasaray 

önüne kadar geldi ve Osman bu 
akını güçlükle kurtardı. 

Oyun derhal Galatasarayın ha. 
kimiyeti altında cereyana başla. 
dı. Doğanspor takrmı bugün en 
fena oyunlarından birini çıkar • 
maktadır. Hücum hattındaki beş 
oyuncu da adeta bir gölge hissini 
veriyorlar. Otuzuncu dakikada 
kalecilc karşılaşan .Mehmet mu. 
hakkak bir sayı fırsatını kaçır • 
dıktan sonra 32 nci dakikada sol. 
dan bir hücum yapan Galatasa • 
raylılar Budurinin ayağiyle ilk 

Almanya bisiklet turu 
Viyana, (A.A.) - Almanya 

turunun 301 kilometrelik seki • 
zinci etabını teşkil eden Passau 
- Viyana arasında koşunun ne. 
ticeleri §Unlardır: 

1 - Langhoff, 8 saat 59 daki. 
ka, 20 saniyede. 

2 - Spiessens (Belçikalı). 

3 - Chocque (Fransız). 
4 - Schild 

5 - Schmidt 
6-Wengler 
7 - Bautz, 

" 
" 

8 - Lachot (Fransız). 
9 - Jocobsen (Danimarkalı). 
10 - Gruppe. 

Umumt tasnü neticeleri eun • 
!ardır: 

1 - Georg Umben Hauer, 57 
saat 6 dakika, 23 saniye ile. 

2 - Fritz Scheller, 57..Jlaat 20 
dakika, 4:5 saniye. 

3 - Zimmermann (İsviçreli), 
57 saat, 20 dakika, 51 saniye. 

4 - Erfoh Bautz, 57 saat, 24 
dakika, 38 saniye. 

5 - Oubron (Fransız), 57 sa. 
at. 25 dakika, 44 saniye. 

6 - Thierbach, 57 saat, 27 da. 
kika, 35 saniye. 

7 - Wierinck (Belçika), 57 sa. 
at, 34 dakika, 2 saniye. 

8 - Vengler, 57 saat, 34 da. 
kika, 34 saniye. 

9 - Petersen (Danimarka), 57 
saat, 35 dakika, 24 saniye. 

10 - Gryisolle (Belçika), 57 
saat, 36 dakika, 38 saniye. 

Ekiplerin tasnifinde: 

1 - Diamant (Almanya), 172 
saat, 37 dakika, 3 saniye. 

2 - İsviçre, 172 saat, 53 daki. 
ka, 11 saniye. 

3 - Belçika, 172 saat, 53 daki. 
ka, 47 saniye. 

4 - Fransa, 173 saat, 9 daki. 
ka, 44 saniye. 

5 - Muhtelit ekip, 174 saat, 
2 dakika, 6 saniye. 

sayılarını yaptılar. 43 üncü daki. 
kada Salahattin yine aynı vazi _ 
yette ikinci Galatasaray golilnü 
yaptı. Devre 2-0 misafirlerin le. 
hine bitti. 

İKİNCİ DEVRE: 

İkinci parti heyecansız geçti. 
Bir türlü açılamıyan Doğanspor. 
lular Galatasara.yın tazyikine bo. 
yun eğdiler ve Galatasaray da is. 
tediği gibi rahat bir oyun oy -
nadı. 

27 nci dakikada Mahmutla Fet 
hi arasında bir anlaşamamazlık 

yüzünden Fethi kendi kalesine 
üçüncü golü yaptı. lki dakika 
sonra da Buduri dördüncü golü 
yaptı. Ve maç ta 4-0 Galatasa. 
rayın galibiyetile bitti. 

Bundan evvel yapılan Alsancak 
- Demirspor maçı da 3-2 Al . 
sancağın galibiyetile bitti. 

Bu hafta lzrnirde maçlar niha. 
yetlenmiş bulunmaktadır. Bütün 
rakiplerini yenen Üçok ''Beden 
Terbiyesi Kupası" birincisi ve 
Alsancak ta ikiciııi olmuşlardır. 

,Yelken yarıfı 
Kiel, (A.A.) -17 den 24 hazi. 

rana. kadar burada yapılacak o. 
lan yelken yar~larına. dünyanın 
en mükemmel yelkencileri iştirak 
edecek-tir. 

Bu yıl 280 yat iştirak edece. 
ğine göre. bu defaki yar~lar ge. 
çen yılm yarışlarından 
enteresan olacaktır. 

Bun,dan başka 300 kayık ve 
kik'in de yarışı beklenilmekte _ 
dir. 

Dinlenmek istiyen gözlerim, ge 
lişi güı.cl satırlarda dolaşırken, 

muhayyelemde garip bir kımıl . 
danış duydum .. Şuurum, muhay. 
yelemin altında kımıldanan bu 
hayali hemen şekillendirdi, renk. 
len.dirdi.. HattA onun sesini bile 
duydum .. Kafamın içinde kıvır • 
cık siyah saçlar uçuştu .. lri siyah 
gözleri hummalı bir genç kız ıs. 

lak kaldırrmlarda, içini yakan a.. 
leşi söndürmek ister gibi, bütün 
kuvvetini bacaklarına vererek, 
içinin acısını vücudunun yorgun. 
luğunu unutmak istiyerek yürü. 
yordu. 

~la.sa başmöa bıraktığı sol • 
gun yüzlü, ince zayıf parmaklı, 
sesi yabancı genç adamı da gö _ 
rüyorum. Evet yavrum onu da 
tanıyorum. Muhayyelem, sönük 
sönük yanan sokak fenerlerinin 
alacaladığı ıslak kaldmmlarda, 
günlerce kendisini sevmiş ve me. 
rarteini duymuş olduğu adamın 
yabancı soğuk yüzüne bir türlü 
inanamıyan genç kızın arka.sın.. 
dan koşarken, benim içim de ay. 
nı acıyı duydu .. Gene garip ga • 
rip, anlamaz anlamaz bakıyor • 
sun yüzüme .. Ben o kızı severim 
yavrum. Halbuki bir kere ya ko
nuştum, ya konuşmadım .. İri yu. 
muşak bakışlı siyah gözleri, bo. 
yalı kalın dudakları, çekinir gi • 
bi, gülümseyen esmer yüzü ile 
kendime yakın bulduğum, yahut 
acıyarak sevdiğim bir insan bu .. 
Bu acnnağı yanlış anlama sa -

... rı, ... -.,..,n ·m a ığım g' · 
temiz ve samimi acırım. Çünkü 
o da bendendir.. O da tertemiz 
duymuş bir insandır. Muhakkak 
ki hUsnUniyetle bağlanmış ve 

Ankaraya gitmesinden sarfınazar edilen 

Midelsix İngiliz takımı 
Bu pazar Galatasaray-Fener 

muhteliti ile karşılaşıyor 
Fenerbahçe klübünün 31 inci larmdan Doğanspor - Galatasa. 

senei devriyesi münasebetile trlem ray maçı da vardır. alakadarlar, 
leketimlze davet edilen ~1idelsex bu maçın cumartesi gününe alın. 
İngiliz takmıı, geçen pazar 2--0 masını, pazar sabahı da Doğan • 
kazandığı Fenerbahçe müsabaka. sporluların Beşiktaşla kar~ılaş • 
sından sonra önümüzdeki cumar'. malarının teminine çalışacaklar _ 
tesi ve pazar günleri Ankarada ı dır. · 
iki maç yapacaklardı. Bu mühim müsabakanın ya • 

Ankaradaki organizasyon müs. 
bet netice vermediğinden misa -
fir takımın bu seyahatinden sar_ 
fınazar edilmiş ve İngilizlerin ö. 
nümüzdeki pazar günü Galatasa. 
ray - Fenerba.hçe muhteliti ile 
çarpışması kararlaştırılmıştır. 

O gün, milli küme müsabaka. 

ıılması tamamen tesbit edilirse 
Galatasaray - Fener muhteliti 
cidden büyük bir kuvvet arı.ede. 
cektir. Bize göre bu onbir şöy. 
le kurulabilir : 

Cihat- Faruk, Adnan - ~ru. 

sa, Esat, Reşat - Naci, Salahat. 
tin, Buduri, Rebii, Fikret. 

IJıt pazar Gakıtasaray- Fe ncr muJı.teliti ile 1«ırşila.,acağı söylettim misafir lngili:: futbolcuları 

Halbuki, onun hiç bir şey ol • 
mamış gibi, 
-" Her şey bitmiştir. diye kı. 

ran adam! .. ,, kafamın içinde u. 
zun uzun konuştuğumuz ba~ka 

·bir akşam can.landı ..• 
- Abla, dedim.. Bu kız sana 

ne kadar benziyor .. Ve galiba, 
bu genç solgun adam da, seni 
kendi kendine düşman yapan er. 
kekle eştir. 

- Zekisin.. çok zekisin. diye 
mırıldandı. . Belki ben o kıza çok 
benzerim .. Belki o adam da. beni 
kendi kendime dü.şman yapan 
genç adamla eştir .. Fakat çocu. 
ğum, yaşadığımız cemiyette da. 
ha binlerce bana ve ona benze. 
yen genç kız.. Onlara benzeyen 
genç adam var .. 

Ben hikayenin kahramanında 

aynı acıyı duydum .. Çünkü o da 
yaşanmış, gözyaşı ile yuğrulmuş, 
hıçkırıkla örülmüş bir ıztırap _ 
tır .. 

Onu bugün yolda görsem, ga. 
rip bir hüzünle büyüyen siyah 
gözlerine dalan ıslak gözlerimin 
samimiyetini yadırgamasa .. el • 
lerini tutarak ona üzulmemesini, 
vücudunu saran ateşin bir gün 
söneceğini; yahut solgun yüzlü, 
ince parmaklı genç adamın, bir 
gün bütün bu yaptıklarına piş • 
man olacağını; bir gün paranın 
verdiği büyük muvaffakıyetler _ 
den başka bir saadet arayacağı • 
nı, bir gün temiz duygularla, 
yabancı bir adam gibi değil, du. 
yan bir sevgili gibi ona döneceği
ni söylesem ... 

Elindeki gv.ete parçasmı ma. 
sanın üstüne bırakarak güldü .. 
G,!ne seni şaşırttım değil miyav. 
rum .. Ablanı bir sürü istifhamın 
gölgesinde görüyorsun. Fakat 
şaşma yavrum .. 

Gözlerim, gayriihtiyari ma~a . 
nın, üstündeki gazete parçasında
ki hik!yeye ilişti.. Islak gözlü ab. 
ladan sirayet eden garip bir hü. 
zünle, hikayenin kahramanını ve 
onun iri siyah gözlerini dilşiln. 

düm ..• --~-

(Baş tarafı 9 urı 

Rusyanın zırhlı ordusu i.iç 
dudan müteşekkildir. Bunıd 
ada her piyade fırkasında 
uygun olarak bir hücunı 

taburu, her süvari fırkası 

bir motörlü alay mevcuttur. 
Şuna fda dikkat etmek la 

ki, bu teşkilat malzeme ve 
bakımından her ne kadar ıtl 

mel değil ise de, yapılan 
lardan elde edilen neticeler 
or::lusunun ateş kuvveti, h8 

ve süratteki mükemmeliyeti 
şerait altında .mesela Şarki l' 
da, müstakbel modern bir b 
birinci derecede rol oynayab 
kabiliyette olduğunu göstc 
tedir. 
Aynı zamanda Sovyet ~ 

tayyare kuvvetlerinin gün:lc 
ne artması da ıayanı ebeın 
tir ... 

Sovyet Rusya tayyare le 
lcri, bugün dört kolordu ağr! 
bardıman tayyaresi, dört li\'ş 
iade bombardıman tayyaresı 
liva vcı tayyaresi, üç liva b 
tayyaresi, ldört liva harp 
tayyaresi, dört liva da irtibat 
z:lhaç vesaire tayyaresindcll 
teşekkildir. 

Zikretti2imiz rakamlara ' 
Sovyet Rusya ordusunun }IJ 

kıymeti nedir? 
Sovyet Rusyanın yükse1' 

manda mevkileri daima bir b 
arzetmiştir. Bugün için yıı 
rütbeler ve erkaruharbiyelde 
husus pek az hissedilmclc1 

Orta derecedeki rütbeler tn8 

teşkil edecek vaziyette deği!Ö 
Fakat bütün bu ge.dilderine r 

men Sovyet Rusyanın tn~ 
bakımından gayri mahdut i 
lara malik olduğunu müşahede 
mek lazımdır .. Taarruz kuvfe 
ise bazı şerait dahilinde eht 
yetli bir unsur olabilir .. 

İspanya tecrübesinde Rtı 

elde etmiş olduğu neticelerin' I" 
ret verici olmadığını söylüyor 
Böyle bir mülahazada bulu 

F ransada bir casus için muhakkak bu misali • 
icabetmez .• 

(Ba.ş tarafı 6 ncufa) Bunu daha ziyade geçen ıt 
nl kiracıların birçok kaçakçılık Chang • Kn • Feng münasebeti 
h!diselerinden ırnçlu ve sabıka· Rusya ile Japonya arasındalcİ 
it oldukları meydana. çıkarıl· çarpıtmada aramak lazımdır. •' 
mıştır. Bu çarpışmaya Ruslar iki fıf 

Fakat bu deliller kendilerin! ile iştirak etmişler, iki yüz to~ 
tevkife ka.fi gelmemekte idi.. ateş etmiş, 150 hücum arabafl1 

Şato sakinlerini daimi neza . yüz tayyare de bu harekete ittır 
retl altında bulunduran polis etmişti. " 
komiseri bir mUddet en-el Kar- Japon menbaları Rus kuvvet 
men Alivares'in Amerikan mar· rinin intizam ile hareket ettild' 
kalı ve biraz zedelenmiş olan ni ve muvaffakiyet gösterdiklerı 
mUkellcf bir otomob'!l ile şato. bildirdiler. Atışları yerini b11ııı' 
ya döndUğUnU görmüş. Derhal yordu. Modern harp vasıtalı! 
g-!zll olarak yaptığı tahkikat ne· hakimiyetleri Rus ordusunıııı · 
tice~indee bu otomobilin Parls· çalışmış obduğunu göstermittİ• t' 

ten ~alındığını meydana. koy. Bütün bunlardan siyasi rne•e , 
muştur.. lerin aynı zamanda askerliğe 1'' 
Bımun üzerine tevkl!ata ge. teımil edildikleri takdirde ııe 

çllmcf'l fazla btr şey temin et- dar girift ol:Jukları neticesini ç 
mlyeceğinden ta"rassut arttırıl· karmak lazım geliyor. Fakat 1• 

mış, bir memur şatoya gizlice belki de bu meseleleri en iyi rıife,_ 
girerek inceden inceye tetkik lcr ile bir kısımda halletmeğe ııı. 
etmiştir.. ni olabilmek için yapılan bir i~ı 

Memur nztreslnln hitamında rettir. Sulh cephesinin 5011) e• 
~örmUş olduklarım hayretler Rusya ile münasebetlerinin f11et 
·çinde şöyle anlatmıştır: le teşkil ettiği nokta da bud~r~ 

- İçeride ne imal cttlklerinl Bundan, sulh cephesinde1tıle f' 

')ilmfyorum. Geceleyin çalışıyor gözleri kapalı olarak Sovyet ~ıı tf 
:e evin ic;lne toprak ve daha bir ya ile bir anlaşma yapmağa h'

1 

"Ok malzeme yığıyorlar .. Şöyle olmadıkları anlaşılıyor. ~ 
oır tahmin ile ya kuyu açtıkla· ~U 

rını, yahut da define araıdıkla· tı yoluyla. Fransız mallarını 
11 

rını iddia edebillrlm.. yiik mikyas tıı. Belçlkaya ıcnC 
Memurun bu ifadesinin erte- mağa teşebbüs etmektedirler· ı 

si gUnil i şlerin acele olarak hal· Fakat suçluların dUşunceıe 
1 or·· li için evde bir araştırma yapı · bu noktada hudutıanroır 11~ 

nıağa karar ,·erilmiş ve mah- Yapılan araştırmada Frııll rı 
7cnlı•rde altı metre derinliğinde topraklarının müdafaa pll\P1 ~ı· 
b· r kuyu kazılmış olduğu, bu ele geçirilmiş ve şato sakillH' 
vo'un Belçika hududuna do~ru nln aynı zamanda casusluk ~;!)' 
o ıı beş metre uzanan ve ray dö· tıkları meydana çıkmıştır. rl 
<;c-nmiş olan yola mahreç teşkil nun Uzcrine ikisi kadın ~11\ııı 
-- tti;;i görUlrnUştUr. Ele geçiril· erkek olan şatonun Uç ııı.1' 
m!; olan pla.ntardan ileride elek tP\ ),if edilmişlerdir. 
trlk ile işl emek Uzere şimdilik ~fc e lenin içyUzUnd• bir i\C 

uıuıı 
... ııe itil en kUçUk ,·agonl.arın de- c :ı. ~n s lu ~un bulunmaet b 11• 

ıwvllc katlar bu şekilde seyret- Pr:ııısada bUyUk bir tcessıırdl'tt 
~ıe lc l'i dilşUnUldUğU anlaşılmış- yandırnı ı~tır. Henliz Uç kişi 

1
.;. 

ıı· ba-.:ka. -.. ımse tevkif olunınnrJl ,,. 
• }llP 

Yakalanan suçluların birinci tır. Tnlıkikata devam oıunn 
gayeleri kaçakçılıktır. Bu yeral- tadır, 
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Harici Askeri Kıtaatı Satınalma ' 
Komisyonu ilanları 

4la.y hayvanatmm ihtiyacı ola.n 504,000 kilo ot kapalı zarf 
.. ıtıUnaka.saya çıkarılmıştır. lhale Dörtyolda 30--6-939 

TUrlilye Cumhurj1et MrrkPz Bankası 10 6 ı 1939 vaziyeti 

. mu saat 15 de yapılacaktır. Muvakkat teminat 1134 li. 

AK T 1 F =ura 
Ka.•a: 

Altın safi klosrnm 17 164 264 
Banknot • • • • • , , 
Ufaklık • • • • • , • 

Dalıildekl Jluhablrler: 

:U.142.910,17 
13.581.783, 

1.207.200. 
• 

38.9'71.084,6 

P A S 1 F Ura 
Strmaue . . • , 

ihtiyat akreıl: 
• • 

Adi ve fe\'kaUıde • 
Hususi • • • • 

• • • 
• • • 

4.217.13!,25 
6.000.000,-

ı 15.000.000,-

10.217.18-1,2~ 

U teıninat kanundaki ahk!m dahilinde vakit zamanlama
~tırııarak bir saat evvel komisyona teminat ve teklifin 

1 lazımdır. Şartname her gUn Alay Levazımında iste. 
Verilir. (1049 ( 4116) Türk lirası . . • • • , 734.76'7.4! Ttdauı11dtkl Banknotlar: 158.748.563,-

'1ı • • • . llariçtek/ lluhablrlır: 
Alim: san lı:llgram 9068821 
Allına tııhvlll kabil serbest 
dÖ\'İzler . . . 

12. 74.1.252, 
t.>eruhte edilen evrakı nakliye 

Kanunun 6.8 ıncl mai?Ue
terine tevfikan hıııine tara. 
fındın vaki tediyııt • • . ı 7.15.41.238,-

kesir Birliklerinin ihtiyacı olan 130 ton sığır eti kapalı 
. ~ksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 35,100 lL 
· Uvakkat teminatı 2632 lira, 50 kuru3tur. İhale 29-6-

tilntı saat 11 de Balıkesir Kor Sa. Al. Ko. cıa yapılacaktır. 
\'e §artları her gün Ko. da ve btanbul, Ankara M. M. V. 

Diğer cJövfzler ,.~ bo;çl~ 
kliring IJnkiyelerl • • , 7.'7151.871,4 

L>eruhte edilen evrakı nak. 
20.403.072,U ı dıye 1':ıkı)esı • . . • . l ~ 1.1505.830,-

btıı· lnıirliği Satınalma komisyonunda görülebilir. Taliple. 
1 belgelerle ve muvakkat teminatlarını havi teklif mek. 
1 ihale saat.inden en geç bir saat evveline kadar Balı
leo. na. vermeleri. (1047) (4117) 

*** ~öee garnimnu için iki milyon dört yUz bin kilo ter.eği 
1
'4.rna eksiltmeye c;ıkanlm11tır. Tahmin edilen bedeli 
ira, ilk teminatı 1800 liradır. Eksiltmesi 28-6-939 çar. 

da rtınu saat 10 da. Karakösede yapılacaktır. Şartnamesi 
lllevcuttur. Her gUn görülebilir. İsteklilerin teklif mek. 

b ihaıe saatinden bir saat evveline kadar Ko. na teslim 
Ul\Uunaları. (1051) (4119) 

*** ~an garnizonu için 700,000 kilo odun kapalı zarfla 

Hazine lahvillnl: 
Deruhte edilen evrakı nak 
diye karşılılı • • • • : 

Kanunun 6.8 mııddelerlne 
tevfikıın Hnzlne tarafından 
vaki tediyat • . • , • • 

Sened<.I cıi:danı: ·-
Ticart senetler • • ~ , 

/:'.,ham ve tahuildl cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı nak 

A /ti yenin kaqılıAı esham Ye 

\ lah\'ilat iti hart kıymelle 
B · Serbest esham \'e tahvil:lt: 

A.vans
0

lar: 
Hazineye kı~a vadeli nans 
Altın ve döviz üzerine • • 
Tahvilat üzerine , , • • 

158.7 48.563,-

1'7.tr>3.233,-

120.728.888,46 

48.812.823,47 
7.897.lM, 

8.429.000, 
13.436,11 

'1.808.794,1 

141 .&05.330,l 

120. 7Z8.888.46 

51.200.027.47 

16.261 .220,26 

Karşılığı tamamen altın olarak 
ilAveten tedavüle vazedilen 

nee~kont mukabili il!ıvetcn 
!eda. vaıed. • . . . 

Türk lirası Mtvduatı 
Oiviı Taahhlldatı: 
Allına tahvili kahil dih·iıler 
OiAer dövizler n alacaklı 
klirinıı hakiyelerl • • , • 

Muhtelif , • • • • , 

10.000.000,-

69.000.000.-

5.0-t2,·1~ 
80.613.608.0f 

229.1505.330,-
23.882.330,63 

30.618.741,41 
100.62'7.203,7' 

Ye çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 15750 lira, ilk te
~-181 Iiradır. Eksıltmesi 27-6-939 salı günü saat 11 de 
VCll!de satma.ima. Ko. da yapılacaktır. Şartname ve evsafı 
~ görülebilir. İstekliler teklif mektuplarını saat 10 a ka. 

· lla vermiş olacaklardır. (1052) (4120) 

His~edarlar • • 
Muhtelif , • , 

• • • • 
• • • • 

Ttkdn 

4.MO.ooo,1 
15.445.504,71 

409.940.749,05 

Yekun 
.:.l00.040. '749,0:S 

~ *** 
r Gaziemirde bir adet u~uş pisti yaptırılacaktır. Mu- l Temmuz 1038 tarihinden ltibarea: İskonto haddi 410 ' Altın tberlne r " S 

tn bedeli 131,096 lira 3G kuruş, ilk teminatı 7805 liradır. ~ 
1 tarna ihalesi 29-6-939 Perşembe gUnli saat 11 de Aiı. 

tı. M. V. Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şart. 
:a<I f~je ve resimlerı 660 kuruşa Ankaradıl Ko. dan alınır. 
~ 1 erın kanunun 2, 3 cU maddelerinde yazılı vcsnikle birlik
'; teminat ve teklif mektuplarını muayyen saatten bir saat 
•.zı., k er" adar Ankaradı:ı. M. M. V. Satınalma Komisyonuna ver. 

' .......... -\ . . ' 

~.evle.t ,Qemiryoilar1 ve Limanları 
·" ~~ iŞlehne Umum idaresi ilanran 

t. (1C53) (4121> *** Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 
Q~~7r1~da bir uçuş pisti yaptırılacaktır. ~Iuhammen bedeli ( 3) gurup malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek 

. hra 73 ı.uru3 olup ilk teminatı 9302 liradır. Kapalı Uzere 19 - 6 • 1939 pazartesi gUnU saat ( 10.30) on buçukta 
'ııı ihalesi 28--6-939 perşembe günü saat ıs de Vekalet Sa. Ilaydarpaşada Gar binası dahlllndekl komisyon tararınd:ı.n açık at :l\omfsyommda yapılacaktır. Şartname, proje ve resim. eksiltme usuliyle·s:ıtın alınacaktır. 
~a O kuruş mukabilinde alınabilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 Bu işe girmek isteyenlerin her gurup hizasında yazılı mu 
ttıı.cI~elerinde yazılı vesnikle birlikte ilk teminat ve teklif vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksllt-
~t.ll.arını ihale saatinden blr saat evveline kadar Ankarada me gUnU saatine kadar komisyona müracaatları IAzımdır. 

V. Satınalma komisyonuna vermeleri. (1054) (4122) Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağı 

a·· .. * * * "~.~-=--~·'=""--~~-.... ~..-....--•..,;;;:" th?\1 ~k t;ı,~ ır. 
.'11'bahan garnigonu için bir m lyoo=-aıtı - . .ı -r 'l.0.0 rulo.El&maıı T. ~"n . 3 tipi sUr'a.t ıltoaÜ"Olr-

ı l kapalı zarfln eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen be- bandı muhammen bedeli 700 lira muvakkat teminatı 62 lira 60 
6.500 lırn, ilk teminatı 2237 lira 50 kuruştur. Eksiltmesi Jıuruştur. 

939 Perşembe günil saat 16 da Ağrı satmalma. komisyo. 2 - 1600 adet prlnçten Kondense kazan borusu muham· 
4.t ~·apılacaktır. Şartname ve evsafı Kolordunun tekmil gar. men bedeli 4125 lira muvakkat teminatı 309 lira 38 kuruştur. 

,tıııcıa mevcut aynıdır. Her yerde ve her gün gröülebilir. !s. ~ - 50.000 adet cilAlı parlak çini, 6.000 adet mat çini mu 
~tin teklif mektuplarını saat 15 e kadar komisyona vermi§ hamme·t bedeli 3400 lira muvakkat teminatı 255 liradır. 

lll ıı laumdır. Bu saatten sonra verilecek teklifler kabul ( 3 71 l) 
eı. (1050) (4126) 

*** ı ~anada yeniden yaptırılacak olan 232,665 lira 20 kuruş ke. 
lttıı. elli hastahane binası kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
a:· Eksiltmesi Adanada TUm. Satınalma komisyonunda 30-
~ .t'uma günü saat 16 da yapılacağından tayin edilen sa
tt bır saat evvel teklü mektuplarını Ko. riyasetine vermeleri 
~ır. İlk teminatı 12,882 liradır. İn§aa.ta ait keşif, plan ve 

;
1'lletlni görmek isteyenler Ankara ve İstanbul Levazım 

:cı a . .A.1. Ko. da ve Adamı.da Tüm. Sa. Al. Ko. da görebilirler. 
~ :ıer 24~0 sayılı kanunun 1, 2. 3 cü maddelerindeki evsafı 
. l.('!Cı•tlut,ların:ı d~ı.ir lüzumlu olan vesaiki ihaleden evvel Ko. na 
"~ek m~cburıyctindcdirlcr. (2) (4129) 

*'** "~· ni:ı:ı ve h:ıriç kıtantm ihtivncı için 33,300 kilo ~ade yağı 
~ .. 'l' <:arf]:ı s:ıtın alınacaktır. Hepsinin tutarı 36,630 liradır. 
? \\trıeci para.sız olarak Manisad:ı Ko. dan verilir. İhalesi 

'. ~933 günU sa:ıt 11 dedir. llk teminatı 2747 lira 25 kuruş. 
h~.,1.0~!ıtmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddele. 
l~1 ısteni'en belgelerle ticaret odası vesikalarile birlikte ek
·~fıaatinden bir saat evveline kadar teminat ve teklif mek. 

ı Mnnisada Tüm. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (1) (4130) 

l *** ~28 ton benzolün şartnamesinde tadilat yapılmış ve yeni. 
lj i;Palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Hepsinin tahmin be. 

320 lira ilk teminatı 3024 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
~. d 939 cuma günü saat 15 te Ankarada M. M. V. Sa. Al. 
. a ~apılo.caktır. Şartnamesi 2 lira mukabilinde Ankarada 
l>e~ alınır. lste!dilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazı. 
:ı~ •ltle birlikte il'{ teminatı ve teklif mektuplarını ihale sa
'iee-:ı b;r cııııt C\'Velirl." kadar Anbrld:ı l\1. :M. V. Sa. Al. Ko. 

tınciori. ( 1033) c~:{8) 
~ >(. • ,,. 

ı 7~~ ten otomobil benz.ini alınacaktır. Hepsinin tahmin be. 
CC'o lira ilk teminatı 475::> liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 

'J. el ~:l9 cur.ıa glnii saat 11 de Ankarada M. M. V. Sa. Al. 
lıl~b: ~·a)ılacaktır. Şartnamesi 350 kuruşa Ankarada Ko. dan 

1:1 
1l!r. E!:siltmeye girecekler kanunun 2, 3 cil maddelerinde 

atlıı \'e~ail;Je b!rli:ı:te ilk temina.t Ye teklif mektuplarını ihale 
~. ~elen bir s~at evveline kadar Ankarada l\1. M. V. Sa. Al. 

·a \'ermeleri. (1GZ5) (31347) 

l *** 
~~-6-933 pergembe gUnü saat 11 de kapalı zarfla satın ah-

;1 IIrın ccilen ve beher adedinin tahmini fiatı 14 lira 93 'ku. 
~~ 7500 adet yün battaniyeye eksiltme g'ılnU talip çıkma. 
' Yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ve ek. 
. bıc runu 28-6-939 çartamba günü saat 11 tesbit edilınl§. 

lenıinat 6850 lira OIUP, ıartnamesl 6'50 Jaıruea. Ankara.. 

*. * 
Devlet Demiryolları işletme Umum 

Müdürlüğünden: 
1 - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam ediL 

mek üzere müsabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 
A - Türk olmak, 
B - Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitir. 

miş olmak, 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan "dahil" yukarı olmamak, 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak, 
E - İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhht mua. 

yenclerinde fani servisde çahşmağa mani bir arıza ve hastahğr 
olmamak, 

2 - Müsabaka.da kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
Ecnebi lisanlarından birine \'akı! olanlar 67 lira ücretle alına. 

caklardır. 

3 - Askerliğini bitirmiş lise mezunları imtihansız olarak 
aynı ~artlar dahilinde atınacakur. Bu gibilerin dilekçelerinin 
doğrudan doğruya Umuınt Müdürlüğe göndermeleri lazımdır. 

4 - Müsabaka imtihanı 15 temmuz 939 cumartesi günü sa. 
at 14 de Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Ma. 
latya, Adana, Af yon, İzmir ve Erzurum İ§letme merkezlerınde 
yapılacaktır. 

5 - En son müracaat 10 rremmuz 939 cuma gününe kadardır. 
6 - Talipler it;letmelere ve istasyonlara istida ile .müracaat 

edeceklerdir. 
7 - Kabul şerait ve evsafı hakkında daha fa:.la malumat al. 

mak isteyenler l13lctme Merkezlerine ve istasyonlara müracaat 
eckbilirler. ~2309) (4234) 

da Ko. dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2, 3 • cü madde:erinde yazılı belgelerle bu 
gibi işlerle meşgul olduklarına dair vesaikle birlikte teklif mek. 
tuplarmı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M. V. Sa. Al. Ko, na vermeleri. (1044) ( 4067) 

• • • 
Edremit ve Bergama garnizonları ihtiyacı ic.;in 21,5 ton sade 

yağı münakasaya konmuŞtur. Muhammen bedeli 22575 liradır. 
Şartnameyi görmek isteyenler her gUn Edremitte Ko. da göre. 
bilirler eksiltme kapalı zarfla 30-6-939 gUnU saat 16 da Edre. 
mitte Tüm satınıı.lma Ko. da yapılacaktır. Teklif mektupları bir 
saat evvel Ko. na teslim edilmiş olacaktır. Teklif mektuplarında 
Edremit ve Bergama ic.;in ayn ayn fiat yazılacaktır. llk teminab 
1693 lira 13 kuruttur. Taahht1de lftirak edecekler ticaret od! . 
e~ ~~ı _oldukları y~tkalarmr_ Ko. na göstereceklerdir. 

~(8), .(m&t , 

Deniz Levazım ilanlara 1 
l - Tahmin edilen bedeli (29.772) lira olan (120,000) kilo 

pirinç, 15 ha.ziran 939 tarihine rasthya.n per§embe günU saat 14 
de kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 2232 lira 90 kuruş olup şartnamesi her gUn 
komisyondan 149 k~ bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İste!di!erin 2490 sayılı kanunun tariiatı dahilinde tan
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasımp~a·da bulunan komisyon bqkanlı. 
ğına makbuz mukabilinde vermeleri. (3740) 

YENiJfSUMAT__ ~ 
iLMü~ABERLERiMiZ 

DA~AYUKSE:IC 

rAiZ, DAt-IA E:Yi 
ŞARTLAR, TrMiN ro~R. 
~OLANTS~ QANK-UNI NY. 

VAKiT Kitabevi 
Dün 

21. 30 
ve yarın tercüme külliyatı 

Kicaphk üçüncü ı~rı 

Numara Kuruı 29 Kapitalizm buhranı :ıo 

21 Hükümdar millet ~o 30 Slambo 12.S 
22 Yeni Umf zihniyet 75 
23 Mevcudu kalmadı 61~ 

24 Gt•Un tktraad! itleri 60 Bu ıerintn fiatı e. ı~ Jruruıtur. 
~ Cumhuriyet 60 Hepsini alanlara % 20 Iskonto 

26 TercUmenia rolll . 100 yapılır. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 

27 Değtş{3ler 75 kuruşu peşin alınarak nıOtebakJ-

28 J..aokon 30 si ayda birer lira ödenmek üzere 

Uc takllte bağlanır. 
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Bir tek tüp sizin de bu neti
ceyi almanıza kafi eelecektir! 

Bugün ilk iş 
olarak bir 

A ol i 

• 

alınız ve bitinceye kadar 

her yemekten sonra kul

lanınız. Bu müddet so

nunda dişlerinizin evvel

kinden çok daha parlak, 

çok daha beyaz ve çok 

daha temiz olduğunu gö

receksiniz. 

Çünl<O "ASPiRiN seneler· 
1 

denberl her türlü soğukal· 
gınlıklarana "ve .. ağnlara karşı 

tesiri şa~maz bir ilaç olduğunu 
lsbat etm1~tır. 

A S P 1 R 1 N rn ~ resirinc1en 

emin olmak için lütfen ffi ·marka· .. 

dikka) ed1nli ~ 
RADYOLt.~'ln belllbaşlı iki hususiyeti 't'&rdır: EvvelA diş· 

Jerde.ld kfr tabakasını söker, 1emek, içki ve sigara dumanının 

husule getirdiği lekeleri çıkarır, sonra dişleri yıkar, parlatır ve 

ttıJkroplıırı % 100 öldürür. 

Sabah, öğle ve ak§am, her yemekten sonra 
Günde 3 defa 

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

talip çıkmadığından 19 Haziran pazartesi günü ihale edilmek 
ilzere 20 gün müddetle temdit edilmiştir. (4150) 

iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Naklolunacak tu.ı Sevk mmta. rl'on başın& M. Bedeli teminatı 
miktarı ton kalan nakliye ÜC-

Karadenlz mmtalttları 
reU kuruş Lira Lira 

18.000 350 63.000 (.725 
12.000 Akdeniz 

" 300 36.000 2.700 
10.000 Marmara den.lzi 150 1:5.000 1.125 

40.000 114.000 
1 - 939 marr senesi zarfnUl& Ça.maltr ve Foça tuzla.Iarmdan Karadeniz, Akdeniz ve Muma.. 

ra denizi limanlarına. ceman 40.000 ton tuzun nakli i§i 5-Vl-939 tarihinde ihale edilmediğinden 
yeniden pazarlık suretile eksiltmeye konmuştur. 

II - Her mmtakaY,a. naklolunacak miktar ve muhammen bedellerile teminatları Y.Ukarıda ya.. 
ıılıdır. 

IlI-Pazarlık 30-Vl-939 günü saat 15 de Kabataşta. levaznn ve mübayaat ~besindeki a. 
hm komisyonunda yapllaca.kt.Ir. 

iV - Şartnameler her gUn leva.mn şubesi .veznesinden ve İzmir, Ankara başm.UdUrliiklerin • 
den 570 kuruş mukabilinde alma.bilir. 

V - Talipler gerek üç mmtaka için birden ve gerek 1 veya 2 mmtaka için teklifatta bulu. 
nabilirler. Bu takdirde ''erecekleri teminat akçesi teklif edecekleri mmtakaya ait miktarlarda. 
olmalıdır. Fiatlar haddi lAyrlC görUldilğU takdirde 3 mm.taka i~in birden yapılan teklif tercih edi. 
lir. 

Vl - tstekliler % 7,5 güvenme paralarile birlikte pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte 
'% 7,5 güfenme pa.ralarile birlikte yukanda ad.I geçen komisyona gelmeleri. ( 4182) 

BUGÜ~·KU~.B~~IZA;_ATAC~Gl~IZ:5· .KU~U) 

' 

------------"" -------~ 

... 

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR - . " 
' r u --S!!-$• 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

l
r BAKER Mağazalarının 

sattığı kostüm ve pardesiller, 
emsalsiz bir biçimdir. 1 

Sağlam 
Şık 

Ucuz 
Halihazırda piyasamızın en 

zengin çesitleri, her yerden u· 
cuz fiyat ve müsait artlarfa 

Z AY l 
Haydarpa~a gümrüğünden aldığı. 

ııuz 6073S numaralı makbuz kayıptır. 
Yenisini alacağız, eskisinin hükmü 
yoktur. - "Antalya Umamt Nakliyat 
Türk Anonlm Şirkt!ti. (29419) 

r :•• 
İyi bir elblso en müessir 1 

Tavsiye mektubudur 
Amerikan modası üzerine 

calışrr 

Yavuz Sezen 
Parls kadın ve erkek terzlltıı 
akademilerinden diplomalı 

113 Beyoğlu Parmakkapı 

Gayret apartımanr TUrk Fo 
to evi UstUnde .. 

Dün ve Yarın 1 
Tercüme külliyatı 

Sahş yeri : 
VAKiT KITAPEVI 

1·1 O kitaplık birinci seri 
Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuruş 

100 
100 
75 

4 Devlet ve lhtili.l 75 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı ı 75 
7 tşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta l~§uur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı Il 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 2C 
!skonto yapılır. 236 kuruşı• 

1 peşin almdıktan sonra kalan 
4 lirası ayda birer lira öden. 

imek üzere dört taksite bağla· 
nır. . . 

HER KESEYE ELVERiŞ 

s 

HER OÇO DE MEMNUN •• 
. 'Çünkü yeni çıkan HAS bıçaklarile gayet., 

kemmel ve pek ucuz traş olmak kabil ol~ 
tecrübe ile gördüler. ( -

1 O tanesi 15 'liuruş 

H S N ve P S A 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Dünyanın en mükemmel ve yüksek ve kibar ıe 
tın en hassas traş bıçağıdır 

Deposu: Hasan deposu: Sirkeci Liman H. alt 

Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonundan 

ı ide yüZ' avhısu müteahhit nam ve hesa.bm.a 1 
939 cuma. gUnü saat 14,30 da. Tophanede lst. Lv. lm. Sa. JJ. 
da açık eksiltme ile alma.caktır. Tahmin bedeli 1750lira111' 
natr 131 lira. 25 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da. g0 
bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli .ı;aatte J{O. 
gelmeleri. (696) .(3858), oı. 

*** 
Bin adet yUn kaza.lC müteahhit nam ve liesaom& 16 

939 cuma günü saat 15 de Tophanede lmirlik satm alma ıo. 
açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 1500 lira ilk ~ ~ 
tı 112 buçuk liradır. Nümunesi Ko. da görülebilir. hteklileriJls"' 
nunt vesikalarile beraber belli saatte Ko.na gelmeleri.(698)( 

* * * 
200 adet çöp kovası müteahhit nam ve hesabına. 16 ~ 

939 cuma günü saat 14 de Tophanede ~mirlik sa.tm alma. ~~ 
açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 2000 lira. ilk _""'".Jı 
natı 150 liradır. Şartname ve nümunesi Ko. da görülebilir.~ 
lilerin kanunt vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelJll 

(699) (3860) 

*** .,:' 
Rumeli cihetinde bulunan müesseseler için 346,200 adet ~ 

murtanın kapalı zarfla eksiltmesi 26-6-939 pazartesi günt1 )°' 
at 15,30 da Tophanede İstanbul levazım amirliği satm_a~~ııtııf 
misyonunda. yapılacaktn-. Tahmin bedeli 5712 lira 30 ~Uil' 
llk teminatı 428 lira 42 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görüle~ ~ 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ~ıı 
saatinden bir saat evveline kadar Ko. na vermeleri. (10) (41 

*** I 

Adet 
100 Bakır yağ tavası. 

100 ,, kevgir 
100 ,, süzgeç büyük 
100 ,, saplı kepçe 
100 ,, saplı tas v6 
Yukarıda miktarları yazılı beş kalem bakır malzeme :ı. şl· 

-939 cuma günü saat 15,30 da Tophanede Lv. amirliği sa~tı ırıO 
ma Ko. da pazarlıkla alınacaktır. Hepsinin tahmin bcdelı,. :ı. <i' 
lira kati teminatı 174 liradır. Şartname ve nümuneleri 1"0

• ıte 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli sııB 
Ko. na gelmeleri. (12) (4213) ___./ 

Floryada (25) n,umaralı dükkan, yüz elli lira tahmin edıı:~ 
senelik kira bedeli üzerinden arttırmaya konulmuştur. Bun~pıe· 
şartname zabıt ve muamelat müdürli.lğünde görülebilir. 'l'ııl~25) 
rln yevmi ihale olan 26--6-939 pazartesi günü (11) 11r&ds.it111 
kuruşluk teminat makbuz veya mektubile saat 14 bu~ukta. 
encümende hazır bulunmaları ilan olunur. ( 4052~ 
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