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Önümüzdeki cuma gününden itibaren 
• • r g n 

Hadiselerin dolgunluğu karıısında oku
yucularımıza tam bir itminan verebilmek 
arzusu ile gazetemizin sayfalarını artırma:. 
ğa ka rar verdik. 

Bugüne kadar sık sık on i- fazla yer ayırarak okuyu-
ki sahife üzerinden de çı
kardığımız gazetemizi cu. 
tna gününden itibaren her 
gün 12 sayfa neşretmeğe 

başlıyoruz. 

cularımızın dünya işlerine 

karşı alakasına cevap 

verdiğimiz nisbette zevkli 

ve faydalı saatler de geçir. 

Bu suretle magazin ne- melerini daha çok temin et. 

vinden yazılarımıza da daha mek kabil olacaktır. 

1 sayfa k V KIT 
Her sayfasında yeni bir hareketin ve gü

zelliğin örneği olduğu gibi okuyucularına 
en ehven fiyata en çok istifade vermeğe ça
lışan İstanbul gazetelerinin birincisi olmak-
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Arnavutluktaki Italyan 
kıtaatı 120 bine çıkarıldı 
Italyanın maksadı, lngiltere ile 
Türkiyeyi d üşünd ürm_ek içinmiş 

tan d a asla geri kalmıyacaktır. · · 

Her gün on iki sayfa a'zerinden Bu vaziyet, Türkiyeyi müdafaa . ted-
K 1 T . birler:I almaktan vazQeçh;._ri:İek şöyle 

dursun ·bilakis tedbir· almıv.a teşviktir 
İne 3 kur Faris, · 19 (A.A.) _ Arnavut . 120 bin olarak tahmin . edilmekte. icap eden miktardan çok yüliseli. hında Balkanların her hangi bir 

~ j lukta İtalyan kıtaatmın mevcudu dir. tir. Libyada bir teftiş :seyahatin- noktasında, İtalyan kurmayınm 
~ ......... _. .... ,..,_.~-------A~--IWIM. bir ay evvel 80 bin iken, bugün Bu rakam mahalli asayiş için den dönen mareşal Badoglio bu. (yıldırım süratile h ücum) naza. 
"'- gün Tirana gitmiştiİ:'. riyesine uygun bir şekilde mii:ltı-

•'-1 Ü n bar e m İ n 19 m ad d e $ İ k a b U 1 e d İ 1 d İ . öyle anlaşılıyor ki, İtalyanlar hale edebilecek vaziyette bulun • 
bu hakiki sefer ordusunu Adri • mak istiyorlar. 

. v f ... ., 

Doktor ve mühendisler· ikiden Y•''Mid~·~;'·· haricİY~"'' 
fazla ıJazif e alamıgacak nazırı.Ankarada 

Ziya Gevher mütehassıs 
çokluğundan şik.ayet etti ... 

' 

Abdülfettah. Yahya Paşa deqi ki: 
· " Türkiye ile Mısır ara-

· sın'da bundan böyle Mısı
rın k ültürel, iktısadi ve 

. , ticari sahalarda takrıiye ingiltere 
Tokyodaki sefirine 

yeni talimat verdi 
Japonyanın hattı hareketi 

"8 u gidişle gününün birinde · · · 
1 

etmekle bahtiyar olaccı
'ğı bir teşriki m esai mev

. cuttur." 

o 

kat'i surette öğrenilecek 
it l:ondra, 19 (A.A.) - Kabine hareketini daha kati olarak öğ. 
d arıciye komitesinin toplantısın - renmektir. 
~an sonra Tiyençin hadisesi hak Tokyo hükümeti, Tiyençin işi. 

111da Tokyodaki İngiliz büyük ni, (mevzii bir hadise) olara'k ka 
~Çisine yeni talimat verilmiştir. bule amade bulunduğu takdirde, 
~an maksat Japonyanın hattı (Devam ı 8 iııcil~) 

• 
lzmirlileri müteessir eden 

mesele: istanbul Fuarı 
Vali bu hususta beYanaffa bulundu 

11 

Bu teşebbüsün lzmire zarar vere.cegi neticesine 
varılırsa sarfınazar edeceğim ,, 

-

hepimiz mütehassıs olacağız,, 

Ziya Gevher 

Ankara, 19 (Hususi) - Büyük 
. Millet l\.Icclisi, bugün saat 15 te 

Bursa mebusu Fefet Canıtez.in 
reisliğinde toplanarak barem ka
nunu layihasmm müzakelerine 
devam etti. Yedinci maddeye ka. 
dar kabul edilen layihanın . bu. 
gün 19 maddesi daha müzakere 
ve kabul olundu. 

12 nci maddenin müzakeresi 
sırasmdya Recep Peker, ücretli 
memurların kafasında daima 
maaşlılar arasına geçmek arzu. 
su bulunduğunu, günün bit inde 

(Devamı S iııcilt). 

Hükumet istanbuİun • 
ımanna . . 

b~yük ehemmiyet veriyor 

Beş senede on mil
yon lira verilec.ek 
Mevsuk bir membadan aldığı - programına harcanacak parayi 20 

mız malUmata göre, hükumet milyona 51kartmıştır. Bunun ya -
istanbulun imarına büyük bir e - rısı nafiadan vcril~ektir. Yarısı -
hemmiyet '\>ermektedir. m da belediye a:;·ıracaktır. Bu tak 
, Bu maksatla belediyeye yardım tirde belediye her sene üç milyon 
yapılmasr kararlaştırılmıştır. lira yerine iki milyon lira ayıra. 

Belediye beş senelik bir imar caktır. 

.. programı hazırlamış ve bunun i. Beş senede harcanacak para 20 
çin 15 milyon lira tahsisat koy- milyona çıkınca yapılacak imar 
muştu. Bu para her sene üçer işleri ele o nisbette fazla olacak -
milyon lira olarak büt!(eden ayrı. tır. Bu maksatla yeniden bir pro. 
lacaktr. gram hazırlanacaktır. 

Nafia vekaleti beş senelik imar 

• 

ŞUkrU Saraçoğlu dediki : 
Sahillermizi yal.ıyan 
müşterek deniz iki 
memleket arası n
daki faydah m üba
dele inkişafının tabii 
yolu ve iş birl i ği 
remz'idir 

Yugoslavyariin yeni 
Ank~ra . elçisi 

Dün akşam Ankaraya· giden elçi 1dedi ·ki.: 

Balkanlı dostlarımızla eskisi gibi 
dostluk ve · ·ittifa.kta· ·berberiz 

Almanyada~i 
Polonyalılar 

Bir muhhra . 

verdiler 
"Çocuklarımıza 

eza etmeyiniz,, 
.(l"a:ısı 8 incide)_ 

Yeni Yugoslav sefiri. 
1 (Ya.ztsı 3 füıcii sayf crnıı:.cı 1 / 
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j_I_ş_a_r_e_t_l e_r_ izmirlileri mütess 
sir eden mese~e: 
İstanbul Fuan Cum_huriye_~ !ürki· Ortaokul öğretmen Elektrik, Tramvay ve Tünel idarelerinde Bir kahve kavga· 

YeSJ ve musluman . t"h 1 Vali ve belediye relei Doktor . ım 1 an arı Belediyeden bir heyet Metro hanına sının sonu Lutfi Kırdarın bir gazete~e ıs. 
mllletler ·d k I' h 1 ki b tanbulda. 940 senesinde bır fueJ' Uki dün Üniversitede gı ere tes ım azır ı arına aşladı Bir genç yaralandı, açılması etrafında bir beyanatı 

Diişnuınlarımız ild türlü silAh yapıldı Elektrik, Tramvay, Tünel ida- ı da temeli atılan iki kazanın in. kahveci mahkUın oldu çıkmıştı. Lütfi Kırdar dün bU 
.ullnmyorlnr. Biri blzo karşı, Ortaokul öğretmen ihtiyacını releri müdür vekilliğine tayin e. şaatı 2 eylfılde bitecektir. Yevmi. Güzel sanatlar aka.demisi mi- mesele etrafında. §U beyanatta. 
•>İli sark milletlerine ksrşı. karşılamak üzere her yıl ilkokul dilen belediye fen heyeti mUşa.vi. ye 32000 kilovat yerine o zaman mari şubesi talebesinden Ertuğ. bulunmuştur: 

Sıı;·etl h.nktnn görülüp bize öğretmenleri arasında açdan orta 'ri Musta.!a Hulki ile umuru hu _ 50000 kilovat elektrik istihsal rul, pazar günü akşam üzeri Ye- "Geçen gün Yalovada bir ar• 
hulfı çnlonak istedikleri zaman okul öğretmenliği imtihanı dün. kukiye müdürü Ferit dün Metro edilecektir. nikapıda Mer:ıl gazinosunda otur kadaşmızın suallerinıe cevap ve. 
sunu sö .. ·lfr .. ·orlnr: ~ den itibaren başlamıştır. Hanına giderek eski müdür Kad. muş, biraz sonra da iki masa öte- rirken 940 senesi için dilşilndil • 

,, " Elektrik ve Tramvay idarele • · k k ıı "- Daha 1018 senesine ka- Dün ilk olarak türkçe imtihanı ri ile görüşmüşlerdir. Bundan sınde bir avga çıkınca, gitme gumw.. bir fuar ve bir ekspozisY0 
rinde bazı münhaller olacaktır. '·e 

(1"r sizin emrinizde bulunan top- yapılmıştır. İmtihana on dokuz başka ticaret dairesi reisi Cevat, istemiştir. Fakat, ayağı takılarak meselesi etrafında da bir kaç" · 
.. Çünkü Nafıa ve Münakalat Ve. 

l .llıl,nrı •Arketmek mecburiyetin. öğretmen iştirak etmiştir. Bugün murakip Salahattin, hukuk mü . yere düşmüş, gazino sahibi Çakır lime söylemiştim. 
·• "' kaleti şeflerinden bazıları bu ida. ı1 

fıc kalclıj'j:ınız; devletlerle dost de tarih, coğrafya imtihanı yapı- şaviri Tahir ile de tesellüm ha. Mehmetle kardeşi Süleyman Ne - tstanbulda senelik fuarlar aç • 
... relerde vakaleten vazife görmek. be 

oluyorsunuz. Sizin gibi büyük lacaktır. zırlıkları etrafında görüşülmüş . te idiler. cati de kavgacıyı bu zannederek ması fikrinin bir kaç seneden • 

(•ıııellcrl olnn milletlere bö"le Yazılı imtihanlar tamamlandık- tür. kendisini yakalamışlardır. ri ayru mevzu Ur.erinde meşgul ,, Bunlardan Nafıa başmilşaviri · 
... .. , ·nıa~mnz.,, tan sonra evrak tetkik edilmek Kanun henüz n.eşredilmediğin. Ertuğrul inkar ctmif, fakat Sü- olan lzınirdc e;diş0lere ve suı : 
'~ l ~ Süruri müdür muavinliği Dev • d·gı-·ııı 

· Soıı ın' ...iliz _ Tur"" k anl&şm""J üzere Ankaraya gönderilecektlr. den tesellüm muamelesine başla. leyman Necati dinlemiyerek ken. tefehhUmlere sebebiyet ver ı 
o• ...., let Demiryolları münakale reisi d 

(loln),151
.l.10 mllınr matbuatı bu Yazılı imtihanda muvaffak olan namamaktadır. Tesellüm muame. disini tekme yumruk gazinodan gördüm. Evvela şunu kayde e • 

.. v 1 l'"'-' .. 1"" • 1 · ş· k f h"kfı. v Abdülkadir teftiş dairesi reisli • dı-an atmıtttır. yim ki bu mesele burada ilk def• clüsüııceyl te'k-rarlnyıp, tckrala... ogretmen er, ey uı.ue soz u ımti - esı ır e ın u mete yaptıgı g~i, İstanbul posta müdürü Emin :ı :ı ıl 
..... ,~ )'"zdı. Bu yazılarda. Türk ha~a tabi olmak üzere Ankaraya gibi yegan yegin tadat suretile Sö" t k "k d . . . 1.w. 1h Dayak neticesinde Ertuğrulun benim tarafımdan ortaya. a.t • 
·' x· •• - la ktı 1 k k yıt l .. un e nı aıresı reıs ıgı, • sagv go"zu"'nlin etı', sol go"zü ve ku. mıa bı'r a&>y degıY'ldı'r. btanbulıJJl 
(lc'·letı"nln kiiltür hudutlarına çagırı ca r. 0 mıyaca a esas arma gore san Boang~lu ""'bek "dil l'" y., Y - .... 

S .. l"' • tih da A ·..ı • • 1 kt - :."" e mu r ugu, lağı yaralanmı!I. burnundan da refah ve inkişaf mı düşünmek.""' tı-knbiil eden siya.si hmlutıara. oz u ım ~n ur.:recesını yapı aca ır. Demiryollan muhasebe mtifettiş ~ ü 
k 1 d - d d v 938 senesi kanunusanisindc kan boşanmıştır. tahakkuk ettirmek vazifesini • 

sn.bip olmasını tnhnf bulan, bu· azana~.~r ogr~ an . ogruya or . . . . !erinden Edip levazım müdür mu. })e1'i 
1 

telfikki eden bir ruh taokul ogretmenı olabılecektir. d~vralman Elektrık ıd_aresı şım. avinliği, Demiryolla.rı muhasebe Bunun üzerine yakalanan Sliley urine almış olanların öteden 
;~1~: Bn ruh bir galatta.n, B der~cesini a:anlar bir yıl Ga. dıy~ ka~ 2:239.000 lıra hasılat ı müfettişlerinden iKemal mura • man Necati, hemen ctlrmü meş- başlıca ~~şgul oldukla.n mese:~ 
cahilce blr görilşten kuvvet al- zi Terbıye enstıtüsünde okuduk. tetımdın etmı~tır.'100-500Tramvay1 . hasıla. kiplik vazifesi görüyorlardı. hut üçüncü sulh ceza mahkeme- !erden bın de İstanbul §ehl"

1
• 

kt d tan sonra ortaokul öğretmeni ola. a yevınıye .:> ıra ara. sine sevkedilmiştir. turistik bir nehir haline getıt• 
mn. n ır. .. bileceklerdir. smda bir fazlalık göstermekte . Bunlar asli vazifelerine dön • Ertuğrul mahkemede suçlunun mek fikri olm\lflur. 1stanbwull 
. J~o;:~:;ı:;rorlar ~ !urki~ İlkokul öğretmeni olan ve or _ dir. dükleri takdirde yerlerine yeni • tecziyesi ile ıoo lira tazminat is. emsalsiz tabiat z.enginlikleri, u • 
ıe i: ih .en~vv;tanı:y~ taokul öğretmeni olmak üzere Ga Bir müddet evvel Silihtarağa. leri tayi nolunacaktır. temiş, şahit İbrahim, Muammer zun tarihi, muhtelif medeniyet ıi 

~~l~)'O~~r k~~rk ::~;cnidbe; ~r:er:~ecaen~~~~:cıeta~~~~~~ o" ov retmenler·ın pazar gez·ıntı'ler·ı ::ı::ı~::Z ~:~l~~is~~}~~:;;~~ ~~:a:e::~:: !~:~e;\ı:ı~::, 
clin'i lnıclrctinc istinat t:UCn r . . h- li 'b" 1 k tb' •. dir. lara bu arzuyu vermıştır. . 

yırmı '"""j ra gı ı ay r ır uc- tl nele• 
de, Jeti tekrnr canlandırmak e- t d ·1 k . Süleyman Necatinin bütün in. ee. mil p_aşanm gayre erı ... _ 

. dil - re e ven ece tır. B., .. k b" k f 1 f k Em Be y ld te-'-""' mclindodır. HattA bu şunce- -<>- uyu 1r a i e i4;. ira etti kanna rağmen hakim Münip su- ın yı~ ı ız sarayı ır 
~ i znmnn znman cnınhnriyet re- T ih"' l h ~ cunu ubit görerek kendisini bir bsilünde, yerli mallar sergileriJI.> 
jinıi nlcylıine knrulııcak bir tn· ı ı ar ı çeşme er arap ç" 0k g Ü zel 01 d U ;y hapse hemen tevkifine ve Er- de ve son senelerin festival ~r • 
znk gibi telllkkl edenler de var- oluyor ve # tuğrula da 20 lira tazminat öde- tiplerinde hep bu maksadı gorill; 
dır. Şunu iyi 'bilmelidir ki Tür- Belediye riyasetinden şubelc- İstanbul öğretmenlerine yar • hasbiha.l etmig onlarla mesleki meğe mahkum etmiştir. yoruz. Ya.lnız ya~ılan bu te~ : 
kiycye değer hayat teldkkisl ta- re gönderilen bir tamimde, ta: dnn cemiyetinin her yıl tertip et. konuşmalarda bulun.muştur. Suçlu 30 lira kefalet verdiği tak büs ve tecrübelerın maksadı te 
mnıncn bir biinyenln aksidir. rlbt, bedtt ve mimari kıymetı tiği öğretmenler gezisi bu yıl da. Vali ve belediye reisinin öfret. dirde hUkum temyiz tarafından minde.eaaıılı, geni§ v~-~alkındtt': 
Onu sn.dece mevki iktidarın cm- haiz bUyUk çeşmelerin pek ba- tilin büyilk bir öğretmen kafile • pıenlere karşı gösterdiği bu ya. tasdik edilinceye kadar serbest cı nctıceler vcremedıgı maı.tiın r 
pozo etW"d bir "Varlık sananlar kımsız oldukları, bu yüzden ha- sinin İfitirakiie yapılmıştır. km alaka öğretmenleri cidden k dur. Fakat alın~ lbu neucelt 
ıstcclikle;l kadar hata etmekte rabiye yUztuttukları bildiril- Geziye tahsis edilen. Şirketi mütehassis etmiştir . bırakılaca tır. maksadı tahakkuk ettirmek içı.ıı 
.. crbesttlrler. mckte. bunların hali hazır vazi- Hayriyenin :;ı ve 73 numaralı Vapur saat 18 de öğretmenleri Ekmek meseles·ı daha i~abetli .yollar araştırılın• ~ 

tı l t "' t · bl ıı t l 1 K · 'd Kad k'" ç b ı sına. hır ma.nı + .... kil e•-ez. c:tlJSI' Diğer tarnttn.ıı komşu şark ye er n gus erır rer s en n vapur an cıpru en ve ı oy. u uk udan tekrar alarak BilyUk """'il 14" tı1 

11
mct1crlni n onlann arkasnı· tan7.hn edilerek stlnderllmesi ıs- den hareket; c:C!erek davetlileri al. ada.ya götUrmUş, orada bir mUd. istişare Heyeti tetkikler dilik h nüz bir araştırma ür.erjıı-

kt di w deyiz. Nitekim aynı mUlakatJJXldl da AlTUpanm büyük demokra. tenme e r. m:::şlar, bazt iskelP.lere ugrayarak det kaldıktan sonra akşam saat yapıyor ünh f U . d dut • 
.. ileri tahrik edecek neşriyat olanlar tablatlyle Onmhnriyet Çubukluya gitmişlerdir. Öğret - 10,40 ta fKöprliye dönülmüştür. Belediye istişare komisyonu m da.sğı7-11 uar zerm e 
• apmnktooırlar. Türldyeslni tabli bir örnek te- menlere İlidirin korusu eğlen • Öğretmenlerin. biribirile tanış. dUn bir toplantı yaparak ekmek. muTş ke .1 ıdm. 

1 
k ..di ,.8 

ce yeri olarak a}'Tılmıştır. malan, beraberce toplu eğlenme- -1 · .. t tetk'k t · a sım e yapı aca se.o. İşleyen rotatifler, sarfedllen IAkld ettiler. çtı· crın muracaa ını ı e mış. spor sarayında bu tarz ış' lere el· 
tl t- M kil Pek güzel manzarası olan bu lerine vesile olmuştur. 

ıniirckkcplorle hndu arımız e üsta yaşnmak isteyen, ır. . . . verişli kapalı bir yer düşUnutur• 
ı·afmcla bir korku çemberi çiz- Avnıpo.h kata.siyle refnlu fet- koru öğretmenler gezisinin bir D h·1· V kil' Ekmekçıler ıkı sene evvel 193 k d f"k' d "Ih ın O· 

ka.t daha güzel olmasını temin a ı ıye e ı k ta 156 k . d' ·1 en e aynı ı ır en mu e 
mcğo çnlışıyorlo.r. Parola mn• hetmek arzusunda ola.n, milli t ;,rt· Birka" ıgUndenberi Yalovada uruş n unışa. ın ırı en luyorum 

e m"S'~ır. ,. imaliyc ücretinin. azlıgwından §i · A,, 
lfıımdur: ekonomiyi tesis çnrc i nra,·ıın- ö ! b 1 D bil' \T k'li F . • ·ı - ıt8• .. ··•bulda açılması dilşUnUlcı>' " gvleden sonra gezi yerine s . u unan a ıye e ı nık k t ed k b rt ım sı :ı ..oı<1 

"- Tiirkler gene eski yerleri lnr i"ln Türki'-·eııin sempatik aye ere unun a ırı a • te 1 f ... _. · · r>· ,, " tanbul vali ve belediye reisi Lut. öztrak bu akşamki trenle An~ · t · 1 d' en ma.syona uar .u.mır ıçın 
ulncnklnr. Anlaşnuılnr yapıyor- olmamasına irnkun yoktur. fi Kırdar gelerek ögrw etmenlerle karaya dönecektir. nı lıst_emış ehr ı.t. 156 k . rarh olur mu? 
ini'. Dllnl"r b~·"o.va ,,~ğaldlr. A· fmpnratorlnk devri mtİıetıcri s ı§are eye 1 uru§ una. B' k f ı şe· 

.. ..,.... u..:; r .. t' · kfif" ld w k ır ere uar zaman an o 
kının ncre<lc durocai;'lnı tahmin insan olmaktan mencdlyor<l\1. ıye ucre mm 1 0 ugu ana. kilde intihap olunur ki yekdiğC• 

atindedir. Hatta bu fiyatın bir . tedah"l tt' .1 Sonrs 
mii5külcliir." llnlhukl bngün mllletler müsn- Ok kf [ k f 1 .1 . t' rıne u e ırı mez. 

b ··....;;ır h kl k ) k uyucu me up arı ÇO ırm arın gezı mesı ne ıce. l İ . f . . ahSt Bu sözler, :Avropanm u,,~ d a · a arşı mrşıya çı ·ıyor- . d te b't d"ld··· .. 1 . .. yanız zmır uarı ıçın sey 
k b kl sın e s ı c ı ıgını ı erı sur - k'"lf . . .. al nl 0 .. • 

clcmokrasilerinl Te 1018 o a- lnr '\'e miistnkil o.yrn annm Çengelk''y"nde rad ol mektedir. Heyet yeniden tetkik. du etınılgou amdıya ar 'is. 
dar blzlnı iclnrcmizde bulunan gölge ln<lo blribirlcrlni selilm- o u y u an evve veya on an SOJlıra 
, c lmgiin miistak:U olnn yahut lıyorlar. ler :~ra~ak ~e ge.~ecek ~aft~ ek. tanbul fuarını <la pek az bir ına!· 
miistakil olmnsı büyiik emeli- Bugün bayati şnrtlnr onlnrı mı e kçı ~drd~nl uç.?Du~~ssı ~~1:1 

- raf farkile görebileceğini dtışil • 

k h 1 d • k " t ara ı ıa ar uzerı""r"e go1 uşu _ lirl b k h . r.terı 
nıiz olnn memleketleri bize l>lrlbirinc yaklaşunyor: a ve er en ŞI aye 1 kt· ~~ rI~ ıı erse unun gere arı, 
karşı Jınreketo getirmek mn.ksa. I - Snlh Jhtiyaeın<lndır. ece ır. • • • i gelecek seyyahlar ve gerek da.bİ· 

lkl ed Y enı çaşnı ~al~~~sı li turistler için bilakis daha ~-
clını giitmoJ..."tcdir. il - lla - nrmı mesut c- imzası bizde mahfu:: olan bir okuyııcumu:: d:Ayor k..:.. - Toprak mahsullerı of ısı Jle be. . 1 ~ b' t' da.ha. faJ-nu <lü~iincenin hiç bir istinat ccklerdlr. •• '" . . . .. .. w.. zıp o acagı ve ınne ıce . 
noktnsma malik olmadığını, ın _ Medeniyete yeni biz- "Beylerbeyinde yalıda oturuyorum. Sükıinete ihtiyacım led~ye _ı~tısat ~ıildur~~~ e.kmek la hareket ve faaliyet getirectli 
hir hir sosyal tefckkiirc, malik metlerde buluİıacnklarc1ır. var. li'akat Çengelköyünpe.ki iki gazinonun hoparlörleri gece kalıtesmın yenı çeşnısını vUcude düşünülebilir. 

yanlarına kadar bütün gün ve hele akşam saatlerin1e bir sa. getir.ecck o.lan ~uğday _hali.tas. mı Fraza Türkiyeden tertip edi -
olmndığı gibi biç l>lr e!kCimı· Bu milletler sulhu korumak ~~sbıt etmı"'.ıerdır. Ofıs d•ınden len seyahatlerı· go'"z o"'n::-~e ıu••.· niye bile susmadan evin odaları içinde çınlıyor. Bu hoparlör. :.ı • u.uµ ...... 
m~ınh·cro de snlıip olmadıh,'1DI azmindedirler. Çiin"kii onlnr hnr- t b h b d b ıı " !erin odama kadar getirdiği musiki ile ister alaturka, ister ala. 1 .ı a.re.n ~. ıre. orsasm a u ye. hm. Yalnız Peşteyi veya NapO • 
süyleoıeğe sanıyorum ki liizum bin ne oltlnl,"llnu bllirleı·; harp- franga musiki terbiyesi almış olsun, hiç kimsenin tah&mmül nı halıta uze~ınde~ sat~~a baş • yi görmek için seyahat masrs!1• 

yoktur. ten kazan:ınlal'.ın kimler olncn- cdemiyeceği bayağı nev'in, en bayağısı ... Mesela "Ayşe teyze l~mıştır. Yenı ~ahta bır beyaz, n:ı. katlanacaklar pek mahduttur· 
Diişmnnlann tahriklerlno rnğ i;,'1Dı <'in. talımin ederler. beni oğluna alsana,, ıbunu günde en az on defa çalıyorlar. Kitar ~ır kızıl:S- ve bı~. de sert mah • Onun için tertip edilen lbUtün. se: 

men Cnmlmrlyet Türk.iyesi ınüs- Sulh onların medeni ,·o lnsa- refakatinde yayvan bir ağızla söylenen tangolar da g(iya ala. luttan murekkep.ı~. Beyaz ve kı. ya.hatlar daima bir seri hatıııd"' 
Jiinınn milletlerle olnn mfınn.- ni hünnetlcrinin ipknsı için el- franga. kulakları doyuruyor. Gazinocular bu gayretke§likte zılcalar yumuşak fıyatma ve sert görülec.ek yerleri ihtiva eder. lJtl• 
sebctinde lmpnrnt.orluk vo hilft- zem bir unsurdur. müşterilcrininı kulaklarını, tahammüllerini düşünmüyorlar. ler de sert fiyatına. satılmakta • nunla beraber İzmirln alakalı ~7 
fet <levlrlerinln sahip olamadı- Şark muıetıeri lıalkbn me- Çünkü aralarında. on metre aralık bulunan bu gazinoların ho. dır. . . 18.hiyet sahiplerile bu meseleY1 
~'"1 bir prestij ,.o sempntlyo ma.- sut değildir. li'nknt. onlnr bu sa- parlörleri aynı zamanda, biri alaturka, biri alafranga çalarak Bu ~enı tedbırlerle artık ek - iyi kombine edebilmek için U-
lild.lr. ndeto h~k kaznnmışJnrdır. Mc- rekabete girişiyor: Bu §amata belki ga.7.inocuları ve garsonları mek fıya~arın~ . pahalılanına. - biatile görüşeceğim; bu teşebbU-

Uıı prestij Tilrk mllletinin sut olmıtk irin tııbinti en iyi şe- eğlendiriyor. Fakat müşteri ve kar getirmese gerektir. Bir ge. ması_ temın edılmı~ oln:ıaktadır. sün iddia edildiği gibi tzmire ~ 
Yakın Şnrlcta hem siyn.si, hem kilcle isUsmnr e<lecck1cr, tabla- ce iki radyonun birden, çaldıkları saatte Çcngelköyüne gittim. ~akadı:::arlar yenı h~lıt;an~n ek= rar vereceği neticesine varıl~ 
sosyal, mnnndn kurtuluş hare- ti yeniden fetlıcdcccklcr<lir. ;!3iltün bu tahammül edilmez velvelenin koptuğu gazinoların megın 910 .. kuruşa. sab:abılm.~sı evleviyetle sarfınazar edecegı~· 
kl'tirıtn orfjinnl bir örnci'.,rf. olu- 1\l('deni hizmct.leri onların ikisinde iki sandanlcıdan başka. pinekleyen kimse yoktu. Gazi. esasına. gorc hazırlandıgmı soy. Etrafına zarar verecek bir ~ıp 
ı.:mlur. Tiirk L.-nrtuluş Jııırelrc- sosynl inkişaflnnnı temin ede· nocuların n.e izam, ne insafı vardı. Sayfiye hayatını, Boğazın lemekt.edirler. Diğer taraftan ~k- sıfatilc ortaya çıkmaya. asla ta • 
ti iki hnrekete knrşı Cidcta tnbli cektlr. Ç'iinkii medeni hJzmetle· sükıinetini berbat eden bu hoparlör naralarını kesmek icap mek fıyatıarınm ucuzlaması ıse raftar değilim Hususile ki beıı 
hir nksiilfımelclir: rln ifn~ı için dünyayı olllu6'"1ı etmez mi?. ancak 1-::1·5. ay 5?nra kabil 01~: bizzat lzmirle ~ok ali.kalı. fZJJllt~ 

ı - İmparatorluğun hayat te- gibi gören htr zihniyet, bakı. Akla gelen tedbirler ,şunlardır: Evvela böyle küçük yer. caktır.: Çün,kU yenı sene :nwırtu lileri çok seven ve llzmire ço 
lilkklc;iııc, <lini şnrtlnra dayanan kat nşk-Y, nıiisbct ilim zllınlyc- !erde hoparlör kullanmağı mcnetmeli. Saniyen kahvelerde rad. bu muddetten sonra bol olarak bağlı olan bir şahsım 

A o tini Jııl.kim krlnıak }l\zundır. f 1 y b' t k k 'd 1 b Vl piyasa.ya çıkabilecektir. .,, _...,,.,,. · ctinım nıznrna. . ... " yo, gıramo on ça magı muayyen ır a ım aı e ere ag ama. J 
ll - Dünya knpitıılizminin Tuttn~'"lıınuz yol da budur. Bu- lı. Bu hususta en başta gelen tedbirlerden birisi müşteri olmı. Vali Y alovaya gitti Bir randevu evi baııd 1 

tnhrlpçi faaliyetine. mm içindir ki Sitclnbad J>nktı yan saatte veya umumi arzu izhar olunmadıkça radyo, gra.. Vali ve Belediye Reisi Dok- Beyo~lunda Turuncu ıo1'• .. 
Cumhuriyet Tiirkiyesl lmpa- memlecktlerl ile olan münnsc- mofon çaldırmamak, ve gramofon plaklarını musiki terbiyesi tor ı.ouı Kırdar dun akşam Ya- fında 12 numaralı eY e~' 

ra .. orlıığn. ye tahripçi ekonomi- bctlmiz teokratik imparatorluk verecek surette intihap ettirmek. lovnya gitmiştir. velkl gece basılmış. tçerde UO 

: ,. knarşı ihtllii.l ynptr. dcvrinclektne naznrnn JAik Tür- Bir çatlak fincan karşısında halk~n sıhhati endişesi ile şid. lıtanbul giimrükleri erkekle Seher ve MelA.hat iıını;: 
tmpnrntorluldnn sfyasetcn kiye tlevrlndo dalın ~nmimi1 detli bir hassasiyet gösteren ve isabetli tedbirler alan beledi. satış müdürlüğü de iki kadın yakalanrnıştır. ]!:· 

ynlmış, fakat içtimai nizam daha dernnMll'. Çünkü onların ye ve hUkfımetin bu hoparlör' izacın.m a.sapta yaptığı teşevvUg. Uç aydanberl münhal bulu- vl, aabıkalı randevuculardaP. ı 
• r.Iammdan onun devamı olan- insan olarak, Jnsnni maksatlar Jer karşısında. aynı hassasiyeti duymağı Ya.zife bilip müessir nan fstanbul gUmrUklerl satış minenin işlettiği tesblt edller;r" 
ı '.·, ve ekonomik mücadeleye için clcle vcriyomz. ve lcil tedbirler alİİımasmr bekliyoruz." mUdUrlUfUne Islahlye gümrük ilmine .de tutulmut, eY ınUb ı 
ı •;-lnynn vcyn bıışlnmak üzere SADRt ERTEM mUdUrU Cevat tayin edllmtfUra . -- -- . 11.ıntJUla.e 
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ir genç ktzın başından ~eçen macera! 
Hatay'dan gelen Periham H~vU:~:!er !Mısır Harkicige .Na-!rMii"ıi .. Ş~fi·~ 

iğfal etmek. istediler 
Kendisine polis memuru süsü 

vellen adam tevkif edildi 
t'l:lat.ı.y Fransız kolleji talebesin 
~ n Perihan isminde 19 ~ında 
'l~ kız tatilini geçirmek lii. 

lstanbula gelmiştir. 
~rihan pazar günü yalnız o -
~l 'Caddede gezinirken tanıma
~7et adında birisi yanma 

~ Ben sivil polisim ve bir tah 
ta t ,Peşindeyim. Seni .karakola 
~ d~r götüreceğim. Bu işte senin 
:~ 1!tirakin var, demiş, kızın iti
)a 

1n1 dinlc.miyerek koluna sıkıca 
tıt~§arak sürük1emeğe başlamı§ 

llıil>crihan fazla mukavemet ede. 'Tek karakola gitme.ğe razı 
~ §, fakat sahte ıPolis kızı ka -

0la götürmek şöyle dursun, 

Perihan Üster -istemez kabul et
miş ve -bu suretle de Mehmedin 
elinden kurtulmuştur. 

Evde lif arasındd baıından ;ge. 
,çen bu gari.P hadiseyi anlatan kı. 
..zın ailesi polise müracaat etmiş -
ler, Mehmedi yakalamak üzere 
ııtertibat .aldırmışlardıı. 

İki sivil polis, dün Perihan ile 
beraber saat iki sıralarında Beya
zıta gitmi§lerdir. Bu sırada Meh
met, yeni elbiselerini giymiş. traş 
olmuş bir ftlıalde saat altında Pe. 
Tihanı beklemekteydi. 

.Memurlar kızdan ay.rdau lar, 
hid:seyj uzaktan takibe ıba§laımş
lardır. 

Mehmet P~ilıanı ,görünce se • ı.._ tenha yerlere sürüklem~i>e • 
..,la "" vinerck ilerlcmi§, kızın koluna gı-tnııtır. • 
~ilı· rerek götürmek istemistir .. Fakat . aycı GUlhane parkına gel- r 

Ilı;... bu -sır-ada hakiki ımemurlar hare. ı..:ıcr. Mehmet 1'.>rada Perihana 
"tr .kete ıı-eçm.i§ler, .sahte memuru ~- Uz etmek istemiş. 'bu arada 
~ ı... y,akalamı1lardır. 
-p"'U.ın kolunu incitmiştir. 

~ llkat, P.erihan şiddetle karşı Perihan dün Mehmedin incit. 
~.-u~undan Mehmet ıtabiyeyi mi§ olduğu sol kolunu muayene 
'&lttıl:'nliş: içh adliye doktoruna sevkedil
~ Pclci, seni bir şartla serbe!lt mi~. Mebmet hakkında da tehait 
~ ltırım: Eğer yann saat '2 de ve !kendisine memur süsü vermek 
.;aın tramvay durağına gelir- I s~çundan tahkikata ,girişilmiş-
~ 'tır. 

Yugoslavyan1n yeni 
Ankara ef çisi 

Don akşatn Aokaraıa giden. elci dedj ~i · 
Salkanlı dostJarımızla eskisi gibi 

dostluk ve iffifa kta berberiz 
btı r~oslavy.arun yeni .Ankara I Balkanlı .dostlanmızla eskisi ,gibi 
~· >'Uk elçisi Dr. llya Şumenko- dostluk ve ittifakta 'beraberiz. Bu 
~beraberinde refikası olduğu beraberlik bütün samimiyetile 
ti.... c dün 11abahki ekspresle :şch - devam edip gidecektir. Son badi
~e .gelmiştir. selerden antant aleybine çıkarı. 

\ İıtil8yonda Yugoslav başkon. lan şayialar tamamen asılsızdır.,, 
ı..~u Hacı Çorciviç ve konsolos 
~c Dr. Şumenkoviç dünya ahvali -
t. erkanı ile Yu_goslav kolonisi .ı • 

1 
b' al "H 

~tar d k ıl ne ıuaır -soru an ır .au e arp ın an arş anmıştır. y • • 

'ic · b" "k 1 · p k t 1 -olacagmı ıhıç zannetmıyoruın.,, · ili uyu e çı, ar o e e 
'İJtir.. Cevabile mu"kabele etmi_ş, ortada 

.licnüz itimatnamesini verme- :sulhun devam edeoeğini gösteren 
'-1>lduğu isin siya~i beyanatta emareler :,111untluğunu '1iöykmiş -
bııııın kt .... 1 • · ıtir. "- tna a mazur goru mesını 
~Ylcrnekle beraber, Dr. Şumenko Yeni büyük elçi, memleketini 
~· .lı:endisile gödişen gaz_etecile- Türkiyede temsil vazifesini al~ 
t ~alkan antantmda Yugoslav • olmaktan pek memnun ve müte -
~~ ınevkiine temasla .kısaca de- hassistir. 

-"'R\r ki: Reisicumhurumuza itimat mek
~'1fcmlekctimin Balkan antan. tubunu ver,ıne.k üz.ere dün ak. 

dw vaz~eti deği§memiştir. şam Ankaraya gitmi.ttir. 

Ohiversitede yabancı dil kurlan 
~nden itibaren çalışmtya başlandı 

lngilizce "The People" gaze· zır l An arada Avcılar birliğine 
teai "hususi" kaydiyle apilki t k k .. .. 
şayanı dikkat havadisleri ver· Ankara, 19 (A.A.) - Mmr Dost milletin, mufahham hil- eşe UrU 

ktedir· 1 hariciye nazırı ekselans Abdül. kümdarının idaresi altında daima latanbul avcılar ve abalar 
me • * * * ~ fettah Yahya Paşa ile hariciye ve. daha geni§ ve büyük rnuvaffakı. birliği konıresince çekilen ta -

. .. , _ 1 kilimiz Şükrü Saraçoğlu refakat yetlqle ıteteVVÜ!f eden bir istik· :zim telgrafına, Milli Şef, Bfl • H ıtler Cebel~ttarık ı~ fs · I ve maiyetlerindeki zevat ile bir - bale doğru mesut bir surette is. ğıdaki cevabı lutfebnişlerdir: 
panyaya ıadc edilmesı likte hüsusi bir trenle bu sabah ~halesinin yiikselen münhanisi. İstanbul Avcılar ve Atıcı. 

yolu~d~ proı_:>agand':y~ başlan· 8,30 da şehrimize gelmiştir. ni Türkiyenin nasıl bir kardeıçe Jar Birliği başkanlığına; 
ması ıçın eMır vernııştır. Muhterem misafi:-'imiz Mısır, alaka ile takip ,ettiğini söyleme - Kongreniz münasebetile gös 

Bu propagandanrn ilk emma- Türk bayraklaril~ donatılrnıJ olan ğe ibtiyaç yar mıdır. terilen temiz duygulara te -
resi halyan gazetelerinde görül- istasyonda hariciye vekaleti umu. Tür)tjye, bu istihale ile müva. şekkilr ederim. 
müştür. Ccbelüttank şimdiki mi katibi Numan Menemencioğlu zi olarak, :kültürel, ikttsadi ve iSMET INöNO 
halde kuvvetle tahkim edilmif ı Ankara valisi Nevzat Tandoğan, tieari :sJ}ıada ilrl memleket ara
bulunmakla beraber korkula· An'kara mevki kumandanı gene • smdaki faydalı ve 'Verimli milba. 
cak bir variyet yoktur. ral Kemal Gökçe, hariciye vek!. delelerin dalına daha ziyade in· 

* * * leti protakol dairesi reisi Şevket ki~af etmesini :ve kuvvetlenmesini 
• 1 h Ik da kl Fuat Keçeci, hariciye birinci dai- biltıaıısa arzu .eylemektedir. 1 ta yakn al m n 

58
., an· re reis vekili Sedat Zeki örs, An- Sahillerimizi yalayan mü~terek 

ma ta ~ ması~a r~~den k:ıra merkez .kumandanı albay .deniz bu inki!B-fın tabii yolu ve 
Habeşistanda §ldde.tlı muca e· . Al' · t d' ... kto''ru" şı-· • • 

D.. H b Demır . ı, emnıye ır.. ayni zamanda işbirliğinın rcmzı-
leler başlarnı_ştır. art a eş • T t af d ~-arcıılan- · ta'lan 
Ras'ı Jtalyan kuvvetlerine hü· nası urga ar ın an .& ıı dir. İşte bu deruzın, avan J 

. l w • mıştır. bunlar.dır. Ve biz kendi siyast 
cum etmış 1e.r J::. nŞ~ddJ'iıata s;· İran, Afıan ve trak büyük el. umdemiz icabı olarak bu denizin 
hep .olnıu§ ar w • 

1 
e yag: çiteri de muhterem misafiri kar - kıyısında bulunan bütün mcmle • 

murlar başlad•~!I ~an yenı şılayanlar arasında bulunmakta i- ketlerin bu faydalardan hisselen
hı,icumlar vokı •J!.ıcagı sanılı· d"J 

ı er. di~ini görmek istiyoruz, 
yor. *** Ekselans Abdülfettah Yahya Esasen soğrafi vnklaların .lkl 

Bir talebe deniz
de boğuldu 

Bir kız da boğulmak 
üzere iken kurtarıldı 
Karagümrükte Cambaz soka. 

ğmda oturan berber Rirütm kı. 
ZI 13 yar;mda. Sabahat Florya.da. 
denize girmi~. boğulmak üzere 

. . Paşa, hariciye ve'lcilimiz Şükrü memlekete verdiği vaziyet ben-

8 ulgarıstam .sulh ~ephesı~ Saraçoğlu ile trenBen indikten llğl memlee.ktledoıf.zo bu Bundan başka Hamalba.şmda 
ne alma~ g"ayre~l)_'le ya sonra kendilerini kar§Ilamağa gel. ;:ryenin taha!kltukunda her iki Hristonun fırını üzerinde oturan 

kında B~1.lg~r h':1kumetı ıle l~- miş bulunan zevat ile selamlaş- memleektin <!c mUdrlk bulun- Rum lisesi talebçsinden Pa.padop .. 
-giltere hukumetı arasında mu· mış ve gar peronunda bajta ban. duğu müvazt vazifeler tahmil lu Kadıköyde denize girmiş, yüz.. 
zakerel~r haşlıyacaktır. Alman· do muzika olduğ~ halde bir kıta eylemektedir. me bilmediğinden biraz sonra 

iken kurtsrılmı§tır. 

~a dahi Bulgaristam, :aynı suret· asker ihtiram resmini ifa eylemiş K d hlmi majeste Kral Bl- Çirpmmaya. başla.nu§tır. Etraftan 
le kendi tarafına almak gayre· tir. 1 t F:ruk'un şerefine ve dost yeti§ilerck kurtarılmış, hastane_ 

tindedir. Bando, Mısır ve Türk milli ~"nıscırın refahına kaldırır l'C sıh- ye kaldırılmışsa da biraz sonra 
1lJ. ··1 u....r. • • • marşlarını ıçalaıktan sonra Mısır hntinize içerim. om s .... r. 

N az~ ecnebi <ticaret elcspe- harlciye nazın ihtiram kıtasıru Bu nutka Mısır .hariciye na-
rı Vobllat lspanya'ya tefti§ etmiş ~ gann iç ve dışım zrı AbdUl Fettah Yahya Paşa a- • • • . • 

:gitmiştir. Maksadı, İspanyada -dolduran halkın sam1mi tcza1ılira .şağıdaki nutukla multalbele et- Bır araba devrJndi, dort 
terkedilmiş olan Alman top ve 'tı ara~da gardan ayrılarak ika· m'iştir. kİ§İ yaT:alandı 
ıta,YY-<lrcl .... ine bedel, mühimmat metlerine '1ı~usi daireler tahsis MtSAF'lR NAZIRIN NUTKU 
-saanyiine yarıyacak malzeme eailıni! bulunan :Ankara palasa Mıaır krallığının hariciye na-

almaktır. gitmi§let'dir. zırı !hakkında. gösterilen bar~ 
* 111 ., RESMİ ZİYARETLER rotil ikabu1Un bana verdiği ışere-

Sanyerde Maden mahallesinde 
oturan arabacı Osman Duman, 

A mavutluğa Alman "topla- Ankara, 19 (A.A.) - Bu A ~ rin değerini bUtUn ehemmtyetl-
n ve 'Ztrhh otomobilleri ba.h §ehrimize gelmiJ olan Mısır le 'hissetmekteyim. Tarihin geç- ken Ali Rr~a isminde bir genç 

lfüaç edilmiştir. Bunun ardın· hariciye nazırı eksel~~s Abdlil.. miş~cvirleTinde iki memleketin babasına ait 656 numaralı araba 
cıf'n d8 taıı~ler gönde...iLıtoelr Y.Mtra &..,. .. ı.ıea ev - mukadderatını bh1bfrfne batla- jle arkadan gelerek Osmamn ara. 
tir. vel ba§Yddl 'Dr. R~ Sa~mı. mış olan lbUytılt 'hatıralar dola- basma çarpmt§tır. 

Çırçır suyundan aldığı mü;teri
lerle Maden caddesinden geçer-

B h Ck t H'tl · M sso· B. M. Meclisi reisi Abdülhalik bl k 

1 .• ~l ar •. e , ,_ ıt. e_rınsıklao~tır· Rendayı ziyaret etmi§ ve bu zi. yısiyle daha. mütezayit r uv- Bu yüzden Oamarun arabası 
mı ı e munaseoe ını ., . . . vctle tezahür eden bu dostluk devrilmiı, müjterilerden .Fatihli 

mak yolumlaki siyaseti olarak yaretler iade ~ıl~~ti~. -wı hissiyatmm şahsımdan ziyade A'lnl."'· tbrahm. Emin~ ve araba. 
f . _ .lilrn k .l" Muhterem Jnısafırımız og e ye. ~ ıı-~ --. 

te sır eu e te1;11r. • d Mısır milletine mUtevccclh oldu- cı muhtelif ycrlerind~n 'Yaralana -meğini Mrsır scfarethanesın e 
ltalyan Lib,.·asma esasen Al- hususi olarak yemiı;1er ve saat .ğunu biliyorum. ırak lıastaneye kaldırılo:ııs!ardır. 

~ ıı (Devamı 8 inclle) man askeri göndermiş bulunu· 16,30 da refalcatin6e1ci zevatla ôir 
yor. likte ismet İnönü kız enstitüsü -

Görüp düşündükçe: 
Hitler. İtalyanın mihverden nü gezmişlerdir. 

uzaklastırılması ihtimalinden AT'A TURK 'KABRiNE 
endise.ederek bunu gayri müm· ÇELENK M 
kün .. kılmağa çalı§maktadır. Ankara, 19 (A.A.) - .ııur 

hariciye nazın ekselans Abaülfet 
t~h Yabya Pa,şa, bugün ııaat 16 "* * * 

Y akmda lngiliz, ~Frans~ da :refakatindeki zevatla "b~rlikte 
:ve Leh hav,a er'kanıharp ebedi şef Atatürkün -etnogra'fya 

!eri Londrada toplanarak müı· müzesindeki muvak'kat ka'brine 
terek sevkülceyş mesClesini gö· selenk koymuı ve tazim ziyareti 
rüşeoekler.dir. Bunun ardından esnasında bir ;polis ve askeri in. 
lngiliz askr.ri havacıla~ından zibat müfrezesi rasimei ihtiramı 
mürekkep bir heyet 'l...ehıstana ifa eylemi_§tir. 
.giderek daimi sur~tte lcb 'hava HARİCİYE YEKiLlMtZIN 
kuvvetleri merkezıne bağlı ola· ZlY AFETİ 
caktır. Ankara, 19 (A.A.) - Bu .ak -

* * * şaın saat 20,30 da haı'iciye vekili 

f.1 d k ilamla· ve Bayan §ükrü Saraçoğlu tara· 

H am ı osun a u h . . k .. k" d uhte 
",T" ak de d t.:. fından arıc.ıye oş un e m • 
mıyac rece e esıu . . . . h . . .. .. l '.l:_ hr" _ rem mısafırımız Mısır ancıye 

mt.a olan bütun n.gıuz mu ıp k ıı:. Abdili' f ttah Yah-
·:s kil kt h nazın e se cıns e 

-... ,_,, ,.,.. ,_, - -- -- -=-

Yaz kurbanları 
Yaz geli.P ıte sıcaklar bastırınca, gar.eteler de .kar.kWJG ha. 

herler vermeğe başlarlar. Plaj, ikansrz bir mezbaha gibi y:urt. 
taş canı -alır durur. ''Plaj" sözünü belli bir yer i~ JmlJ.anmı 
yorum. Ç'unkü bizde henüz deniz laymı ile :plij ıara.smdaki far ... 
kı seçenler parmakla gösterilecek kadar azdır. 

Mesela, dün :yine üç. boğl.ilma. vaka.sı olmuş ... Hem yağ.. 
murlu, serin bir gün okluğu halde. Yarın sıcaklar daha trt~ 
ca, başı.mwı. kim !bilir tla:b :ı ~ eler gelecek. 

.Ailelerimizin çoğu, ~uklarma 'hfiltim değillerdir. Söz din. 
letemezler. Sabah erkenden, öğle UstU, hatta ak§am ili.erleri 
bile, denizde minimini vücutlar çrrpmıp durur. 

İstanbul kıyıları, bir körfez durgunluğu içinde ııran;m su 
dilimleri değildir. Ba.zan yanlış bir tek adım, bir tek ayak 
kayışı adamın hayatına mal olabilir. 

leri filodan ~~ me e_1vc_ . ~ ya Paıa !erefine bir akıam yeme. 
zamamnda tuccar -ge~ı ermı ı ı;i verilmiJ ve bu yem~i aaat 

1L • .,. · · d .,_ullanılmak uzcre tay· • . . k. ı ı,.."1Uvenitede yaz: tatil ayları unıversıte idaresi talebeden maye e K • l h' -ed'l .22,30 <la bır kabul :resmı -ta ıp 
~ lÇthnaaına karar verilen ya- blşka ihariçtcn girmek Jsti~ler-e ~re dafi toplany e tec ız 1 • etmiştir. 

Küçücük çocuklar bunu nC!lft.-dcn bilecekler. Söyleseniz bi
le, .sözden .ziyade gözlerine inandıkları için. aldırış etmezler. 

Geçen yıl Kaba.taş mendireği üstünde sıpla:k ölü ya\TU. 
sunu ba@:ına basarak ·canlı bir .fırtına gibi uğuldayan bir ka. 
dın görmüştüm. Oğlunun boğulduğu suyun kenarmdan ayrı. 
lamıyor, tSesi yırtıla yırtıla ağlıyordu. 

~ı dil lkurları dünden "tibaren de bu müsaadeyi vermiş Jbulun - mektedir. An'kara, 19 (A.A.> - Bu ak -

l"ete ba§lamıştır. makta.dır. •. .... • şam hariciye vekili ve Bayan 
~turlara ünivenıite ve yüksek Bugün kurların ilk bat1adığı iff<OkUI ogretmen1erl Şükrü Sara_çoğlu tarafından Mı -
1-~dan, ti~ ve orta okul ta - giln oldu~ .halde büyük bir talc- V'lA, t idar,ei hususiye bütçe· sır hariciye nazırı Abdülfettah i'~tti arasında lisan dersinden, be kütlesi bütün şubeleri ao1dur- . dı )e ş .. lan lllt okul öğ· Yahya Pa,şa şerefine verilen ziya. 
...... ~ ı sın en maa "' .. . v v 

it e kalan alebelerle liseln ba. maktaydı. Kurlar ıcylüle kadar ae r:ctmcnlerinln de hususi bütçe- fette B. Şukr.~ Sar~ç?glu a,şagı-
,.~ından inkişaf etmek isti yen ı vam edecektir. d • mUv-ıı.ze.ne bUt,.-<>slne daki nutku soylemı_ıtir: . ~~~ e.n umum• ,,,..., . 
~er devam edebilmektedir. alınmaiarı hususunda ma.arl.f Nazır h.~:etle1?, . . 

"'rt · ·1 d..,lıiUvc ''e.kfıleti n- Türk hukumetı ve mılletı adı. ,ı ." t•• tak l d A ıB '"'da vckMotı ı e .... " .. 
u un as arm a r.pa ıv.e ug y . t .. ola"a bnclailffilS na cıahsmızda dost Mıaırın mu-

degıw • ı:.ı"klı•k • • L~k· ra-sınd.l e.m...., ~ . " ~ :ı • • • 
T nızamnamesı tatw ı kt ~ r Buna ıait ka- messilini en derın bır memnunı --.. G h . 1 d bulunma a ı · B' 

1 \.. "ltsırla aramızdaki tUttın ta e~en sene şe rım z c yapı- · ı hazırlandıktan son yetle selamlıyorum. ıze asır arın 
41:.. ' • • t la tı1 eon nd h :nun .ıu·o]CS v b" .. T" kle l "lllarınaa değişiklik yapılmış· uuı op n ar u a azır- t>rtiştilınck Uzerc Knmuta- miras bıraktıgı ve utun ur . -
ır, lamın arpa, bnğdu}·, y~·! -ağı ve ra. ıı; . 

1 
ti rin Wbinde yaşama1cta ve daıma 

~·a seYkedılece.. t r. . k b J3 tiftik stnnaardizasyon nfıam . a§ıy.acak olan tarihi dostlu ra ı ~de~ :tnemle.kcte olan ticnrt mil namosinin tatblkntJ yeni Ye"ktt- tık tedrisat öğretme~1erinın :alarr, ,.ziyaretinizi bizim için iki 
tltıı eJerimfzln tutun hakkında Jetler 1.t!şkllnt1 dolayrslyle geri umunıi mum.zene btttçesme <a- cihetten klyınetlendirmekte ve si
~ d.l.Te .kadar .kabul edilen yüz- kalmıştu. 3ktısat Yek'A.Jetl ta- lınmalan bugUn 1nkarrOr et- zi aramızda görmekten müte. 
S tıllt t&kas lzmfr, Bat.ra '"fi rafını.lan rnzırlanmış olnn nl- 'lllİŞ bir yaziyc.ttedir. vellit sevinci de iki misli arttrr-
ıt.ı.'~una tcşmll edilmiş. dlğ-eı za:mnamc şimdi ticaret ' '-eldlle· Öğretmenler muvazene .but- maktadır. 
~ 

1

tı.takalardn ise hu mik.ta.r' tlne gPçiı·IJmeğc başlanmıştır. ~€sine ;:ılındıktan sonra. 'Var:ıy-0t Zira. siz buzün burada bu es -
U Uı~ ı8() ohıra'k kabul edilmiş- r> ı ylizden ııı;ek'tller heyetinden lerl Ye terffleri de dUzeltllmişJki ve fakat daima genç dostlu -

r, geri alınmıştır. olacaktır. ğun elcisi bulunuyorsunuz. 

Fakat ağlamanın faydası ne? Ayakları altmda denir., yi. 
ne atlas §rnlWarmı andıran b.ışılblarla dalgakırana. vurup -<ill
ruyor ve kuduz bir açlıkla sanki: 

- Daha var mı? 
Diyordu . 
Dün boğulanların da elbette böyle birer anneleri vardır 

ve elbette o zavallı kadınlar da Kabataş men.direğinin üstün. 
deki dert ortakları gibi çırpınıp ~lamışlardır. 

Her yıl, bu zamanlarda, bu acı haberlerle içimiz yanar. 
Bu yaz kurbanlarım, birer me~sim vergisi sayıp susacak mıyız? 

- Analar babalar dü§ilnsün! 
Dernekle işin içinden çıkabilir miyiz? Ben böyle bir te. 

selli ile avunabileceğimizi ummuyorum, doğrusu. 
Başka çare olmadığı için biraz utanarak yine hükfimcte 

başvuracağım: 

Madem, ki, aileler henüz, vazifelerini ger~ gibi başara. 
mıyorlar. Şu halde polis, belediye hatta gümrük .zabrtasmr ha. 
rekete getirelim. Denize girilebilecek açık kıyılarda gah mo. 
törlil, gah sandallı devriyeler dolaştınlsm, belki b usuretle bu fe. 
lA.'ketlerin önüne geçmek kabil olur. 

Hakkı Süha Gezgin 
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Hadiseler ve şahıslı:ır 
hakkında faydah malumat ................................................... 

Sarışın Güvercinler 
• 

ADO!'\E l'AHWESI 

Memleket 11errıtı 
.A,; trindı dııı 

Çeviren : lbrahim Hoyi 
Her halde içlerinden birisi, bun· :neden evvel ölmü~tü. Belki de... rımın nesi vardı. Mücevherleri ne 

1 
dan daha şişmanca, büyükçe imic dedim. "d' K b ı -'-

Yugoslavyanın yeni Ankar.fJ elçisi 
8 

Ayl ık 95 155 

3 a) lık ~ 260 425 
820 

1600 
:r ı ı. ay o an, Ç<LUnan var ~nıy-

1 Muhakkak da bir boğuşma olmuş. Mister Banbrok, biteviye sağ dı? Zerrece malilmatım yok .• Hem 
Tabancayı buldunuz mu?.. : liyle yakalığı çekerek : bana ne ı .. Ben onları ona almıı-

- Hayır.. - Peki amma Mira, Mira ne· tım ... Karım bunları istediği gföi 

llya Şumenkoviç kimdir? 
8 aylık 
1 yıllık 

far Heden 

'7~ 

900 

Halkan 13irl 

Yugoslavyanın yeni Ankara el
çisi Mösyö Uya Şumenkoviç dün 
sabah şehrimize geldi. 

ikiye aynlmış Avrupa ortasın
da henüz nisbeten bitaraf bir va
ziyette olan Yugoslavya bu na. 
zik zamanda memleketimize çok 
kıymetli bir diplomC\tını gönder -
miştir. 

Yugoslavya Balkan antantının 
en sadık mümzilerinden biridir. 
Bu münasebetle Türkiye ile dost 
ve müttefiktir. Ancak son aylar 
zarfın.da hadiselerin seri bir ıe _ 
kilde inkişafı karşısında Yugoslav 
ya kati bir karar verememiştir. 

Bugün Yugoslavya Türkiyenin 
de dahil olduğu suHı blokunun 
dışındadır. Halbuki Balkan antan 
tına dahil diğer devletler, Türki
ye, Romanya ve Yunanistan bil
fiil veya bazı münasebetlerle sulh 
blokuna bağlıd ır. Türkiye İngil. 
tere ile anlaştı1f. yapnuştır. Ro. 
manya ve Yun!nistana İngiltere 
garanti vermiştir. Yalnızca Yugos 
lav ya müttefiklerinin dahil oldu -
ğu sulh cephesine ijtirak etme - ' 
miştir. 

Balkan antantına dahil devlet
lerden yalnız Yugoslavya mihv:ııer 
siyasetine meyyal görünmektedir. 
Belki de Arnavutluğun i,şgali 

buna sebebiyet vermiştir. Bir ay 
evvel Mösyö Markoviçin mihver 
devletleri paytahtlarına yapmış 

olduğu seyahatler ve Prens Po -
ün Bertin seyahati bunu teyit 

etmektedir. 

Bu siyasi durumda bulunan 
Yugoslavya memleketimize elçi 
olarak kıymetli siyasi ve diplo. 
mat Mösyö tlya Şumenkoviçi gön 
dermiştir. 

Mösyö Şumenkoviç, 1884 ae. 
nesinde Nişte doğmuştur. Bel
gratta hukuk tahsilini ikmal eden 
Mösyö Şumenkoviç, _Pariste tah -
ıiline devam etmiş ve hukuk dok. 
toru ünvanıru kazanmrştır. 

Şumenkoviç, 1912 senesinde ha 
riciyeye intisap etmiş, Belgratta 
ki stajını mütca1tip Sofya sefare. 
ti katipliğine tayin olunmuştur. 

Umumi harpte Arnavutluğun 

ricatini müteakip, Korf u adasın -
da hariciye vekaletinin siyasi kı
sım şefliğinde, lbilahara da Lon -
dra sefareti müşavirliğine gönde
rilmiştir. 

Mösyö Şumenkoviç, 1920 sene. 

sinde siyasetle ·a ğraşmağa başla. 
mıştır. 

Siyasi hayat· ı intisap ettikten 
sonra evvela l.1ıebus, bilahara ti -
caret vekili s·,çilen Mösyö Şumen 
koviç, 1927 senesinde amme hiz
metleri vel d.lletine getirilmiş, 

1928 de ko1d.uksuz vekil seçilerek 
ayni zamaı~da da hariciye veki _ 
!ine vekah~t etmiştir. 

Mösyö ·şumen1coviç 1929 !ene. 
sinde si)r.ısi hayatı terkederek 
yeniden diplomasi hayatına av. 
det etınfştir. 

1921} dan 1931 senesine kadar 
Yugcm1avyanın tam salahiyetli 
Bern elçiliğini ve Milletler Cemi
yeti 1leu:1inde daimi murahhaslı -
ğmı ifa etmiş olan Mösyö Şumen 
ko\nç, 19 31 senesinde tekrar ai _ 
yael! hayata dönmüştür. 

Komiser muavini: rede? kullanır, takardı. Veyahut da aa. 
- Ben de bulamadım.. . dedi. Diye sordu. tardı. Buna kanımaya elbette ki 

Sonra başı ile sol tarafı işaret e. Apıştım kaldım, cevap vereme- hakkım yoktu ve olamaz .• Diyor .. 
derek devam etti: 'dim. Odada bulunanlar da birşey Herifçioğlu, kendisini sigaya 

- Orada bir ateş bakiyesi gör- söyliyemediler. Yine ben sor. çekişimden memnun olmadı, am _ 
düm. Kağıtlar ve paçavralar ya- dum: ma, hizmetçi kızlardan birini ya
kılmış. Ama, işimize yarayacak - Siz her halde Kuob odasına kaladım, ondan epeyce şeyler öğ
bir şey yok. Cerigino'nun buldu- gideceksinizdir, değil mi Mister rend~m.. Gıiya, Madam Korelin 
ğu resmin de, buradan uçmuş ol- Banbrok? en pahalı mücevherlerinden bazı -
duğunu söyliyebilirim. Hadise de - Evet.. siz de geliyorsunuz lan geçen hafta ''ıır,, olmuı. Ma. 
geçen cuma, bilemedim Cumarte- <leğil mi? dam Kore], çok ıevdiği bu hizmet 
si sabahı olmuştur kanaatinl:leyim. - Maalesef gelemiyeceğim. Bu çisine mücevherlerini bir arka. 

Muavinin mesleğinin ehli oldu. rada bazı işlerim var. Komisere daşına ariyet olarak verdiğini söy 
ğunu görüyordum. Sözlerini ay· bir kağıt yazarım. İtalyanın bul. lemiş .. Rehincide bulunan mücev-
niyle kabul ettim. duğu fotoğrafa iyice dikkat edi- herleri yarın hizmetçi krza göste-

Muavin yine konuştu : niz. Bakalım, resmin ne zaman, receğim .• Bakaltm tanıyabilecek 
- Geliniz, size bir şeyler gös- ve nerede çekilmiş olduğunu ha· mi?. Ha bir nokta daha, kızların 

tereceğim. Dedi ve beni bir kül tırlıyabilir misiniz? kaybolduğu gün Madam Korel de 
yığınının yanına kadar götürdü. Banbrok ile avukat oda.dan dz- bir müddet "ırrra kadem., bas. 

Maksadının bu olmadığını, zira şanya çıkınca Pal o müthiş püro- mış. 
ortada işe yaraya·cak bir şey bu. !arından birini daha yaktı. Şef Şaşırdım ve ıordum: 

için ayda otuz kuruş dDt0
1 Po"lla b i rlığ i ne girmeyen ) 'tr 

ayda yetmiş beşer ı.uruş " 
medılir, 

Abone kayJını bildirell 111 

tup ve telgraf Ocretfol, ıb 
parasının po"lta veya bank• 
yollama ücretini id:ıre kendi 
zeri ne alır. 

Türkiuentn hu posta mtrkt:l 

~·AK/Ta abone ua:ı/ır. 
Adres deAi ştlrme ocretl 

25 ı.urııştur. 

lLAN CCHETLErtl 

Ticaret llAnlarının sıın11: 
satırı sondan lt i bııren ııAn 
raıarında 40; iç sa) raıard• 
kuruş; dördünril sayfad• 
ikinci ve ücünrl.ide 2; Lıiriıt~~ 
~; başlık yanı ke~mece ~ 
dır. 

Uüyük, çok ıf 
lunmadığrnr, sırf konuşacakları- 'akin bir tavırla konuştu : -'' Sırra kadem basmış., ta ne 

Yeniden mebus seçilen Mösyö mrzı İtalyanın duymamasını iste- - Otomobili bulduk. demek? 
Ş11.1menkovil" , 1932 senesinde ad. dı• v · · l dı 

renkli ilan verenlere ayrı 
• 1111 

indirmeler yapılır. Resrnf 1 r 
~ gını ana m. - Nerede? - Yani, Madam cenapları o 

'Öyc vekaletine, 1933 te ikinci de- D t d d" t rın santim • satırı 30 ı.urutlll 
rıc.-. nl l\t.~Hl'ı'l::TTE oı.M1'°"' - os um e ı muavin, talya. - Sakramentoda. Bir garajda. gün sabahleyin ıokağa çıkmış, 

fa olarak ticaret vekfüetine, nı bu · t v ı v 

1 
n ış e pannagı o madıgı mu- Oraya ya cuma akşamı geç va . ertesi sabah saat üçe doğru eve KCCl'K ILA!\I.AR 

1934 te de Maarif vekaletine ge- hakkak fakat tah · · · k • arrıyatrn seyrını ıt, veyahut da cumartesi sabahı dönmÜ!· Bu yüz.den de kocasile 
tirilmi§tir. · k~l t k · Bir defa 30, iki defası ~o. 0 

defası 65, dört defuı 75 ' ' 11 
Mösyö Şumenkoviç birkaç gün 

evvel de Yugoslavyanın tam sa
lahiyetli Ankara elçiliğine tayin 
olunmuştur. 

Siyaset ve diplomasi hayatın.da, 
bulunduğu yüksek mevkilerdeki 
vazifelerinde gösterdiği muvaffa. 
kıy~tlerle memleketine büyük hiz. 
metler görerek pek parlak bir 
maziye sahip 'Ôlan Mösyö Şumen
koviç, esasen dost ve müttefik 
olan Türkiye ile Yugoslavya a
rasındaki tiaığları 'takviye ederek 
bu vazücsiııde de yeni bir mu
vaffakıyet gösterecektir. 

M. A. 

Öğretmen Ailesinin 
kayıbı 

ış a e meme ıçın, bir ihtiyat bırakdmış. Memurlardan birini kavga etmişler. • 
tedbiri olmak üzere, adamı neza- tahkikata gön.derin. Pat da yeni Nereye gittiğini, geceleyin ne. 
ret altında bulunduracağım .. ,, bir ipucu bulmuş.. rede kaldıfını bir türlii kocasına 

- Mükemmel azizim, diye 0 _ Pat söze karıştı : söylememiş. Bu ipucu h<>Juma 
na hak verdim.. Burası sızın - Ha, evet. Bu sabah rehinle gitti, doğrusu .. 
memleketiniz .. Elbette ki ahalini. para verenlerden biri geldi. Ge. Bu hldiıeyi takip eden üç gün 
zi benden daha iyi tanırsınız. çen hafta Mira ile bir başka kız zarfında birçok feyler meydana 
Lütfen ufak bir araştırma da yap gelip kendisine bir takrm eıya bz- çıktı. Otomobili Sakramentoda 
sanrz, ahalinin birşey görüp gör. rakmışlar. Uydurma isimler vere- dil-. Fakat ondan ıonra k endisi
mediğini, duyup duymadığını, me rek ayrılnuşlar. Fakat herif, ye - nin nereye gitmiş olduğunu keı

sela, bir Ramsen otomobilinin bu- min ederim ki, bunlardan biri Mi. bırakanın Mira olduğunu öğren - 1 

ralardan geçip geçmediğini anla- ra idi, diyor.. Gazetedeki resmin fedemedik. Rehincinin dükk1nın • 
sanız fena olmaz. den tanımış. Öteki kadının Rut da bulunan mücevherlerden bazı. 

_ Kabul.. olmadığı muhakkak. . Daha san - tarının Madfql K.Qrclc ait bulun. 
- O halde ben de San Fran _ şıneaymı .. duğunu anladık. 

(
. ,, 

defası 100 kuruşlıır. ç d 
ilan verenlerin bir defası bt 

10 • ıır vadır. Dört satırı geçen 11•11 b 
raııa satırları beş ı.:uruşıarı 
sap edilir. 

ıır1 
lli:mtl kupona getirtti 1J 

küçük i/dn tarifesi ua:dl 
lnılirillr. 

rıı· Vakıl heın doğrudan rtol ,.0• 

ya kendı ıılare )'erınıle, ııeııı d 
kara cadıle~\nde \'akıl \'~~-
altında KEMA 1.EL>UIN 1 b~I 
lloln Bürosu eli) le ıl!in ıc;p 
eıler. (Büronun ltltfunıı · 20 

siskoya dönerim .. dedim. - Madam Korel olmasın! Ofotttöbili SakramentOd'an"i'C
- Herif, emin değil .. Amma, tirttik. Madam Korel ile Rut Bizim'kilerden ne haber?.. otıl 

*** her halde Madam Korel olacak. Banbrok gömüldüler. Gazeteler _ Ne olacak hiç. Şapa 
İdareye vardığım zaman kız- Tefeciye bırakılan mücevherlerin ba•ka sansasyonel mevzular bul - d • 

:ı um. ., ı 
lann babasını, avukatını ve bizim bazıları Miranın, bazıları da Rut dular. Bu yanda da Pat ile bütün Konuımadan sigaralarıın1" 

l stanbul Oürelnıenleri 
miuetindeıı: 

kileri orada buldum. Vaziyeti un olduğu anlaşıldı. Bir kısmının ralı•malarımıza rağmen asıl iste - "k 
k 

:ı :r tı . 
l'ardım Ce- müm ün mertebe kısa olarak an. da kimin bulunduğunu bilmiyo- diğimize bir türlü kavuıamıyor- Birden Pat: .:ıedİ 

lattım . Mister Banbrok: ruz. Yani, daha doğrusu bunla- du1c. o 

Illıyükcckmece Kumburg:ız köyü 
okulu ö~rctmeni Zeynep Saide Ş:ıy. 
Jav'ı m90Jeser nr:unızd:ın cbt'd iyen 
kaybettik. Kederli ailesine ve sayın 
orl;ıuln~l:ı rıı lnılrellrrimlzi suna rız. 

- Bana bak, dostum. ıcıı 
- Şu halde Rotu öldüren ö. rın Madam Korele ait oldukları- Ve hadiıeye el koyduğumuz bro bana öyle geliyor ki, Ban il' 

teki kadın.. nı isbat edemiyoruz. pazartesinin haftasında bu işte 1 1arı 
kızının ölümü, kaybo U! 11d 

Diyecek oldu. Kimsenin ağzın- - Bu mücevherleri ne zaman · yaya kaldığımı anlamış bir vazi. rası Madam Korelin ölümü a . .,0r~ dan bir laf çıkmadı. Bir müddet bırakmışlar? yette kalmıı bulunuyordum. Ban- · elıı bir münasebet yok gibı g 
sonra ben konuşmaya mecbur ol- - Kaybolmadan evvel, pazar. brok'a uğrayıp da, artık kızların 
dum: tesi günü rehine koymuşlar. kayboluşundaki esrarı çözmekten Cevap verdim: lt11 

Alemd · N ld v ak M" K 11 k 1 - İhtı'mal kı" yok .. F_al<_at•,,...-ar sıneması - e o ugunu, v anın na - - ıster ore e onuştunuz aciz kaldığımı ıöylemeden evve ' ,.rı 
sıl cereyan ettiğini bilmiyoruz. mu?. bir kere de Pata uğrayayım .. diye tun ölümü ile, kardeşlerının tı1' 

Sahte Kont 
Markopolonun 
maceraları 

Kızınızla h üviyetini tayin e. Pat, kendine mahsus gülüşiyle düşünerek, dairesine gittim. Deli bolması arasında muhal<~~~r·· j 
demediğimiz birisinin oraya git - güldü: kanlı beni görünce, önündeki ev- rette bir münasebet olma 

1 ı'" 
miş olmalarının ihtimali vardır. - Görüştüm. Fakat verdiği ce. rakı bir yana itti : cap eder; bu hadiseler vulcU;r) 
İhtimal ki kızınız oraya götürül- vaplardan hayır yok.. Kerata, ka- - Vay canım!.. diye ıealen.di. (Dcı·~ 

--·=---..;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!i!i!!iii!!!!!!!!!!=r:~·~!ii!!!l!i!iii!!!!~-~-~B.~~~~~~ 
"aşk,. a ıaşıyor ve bundan biraz da 
gururu inciniyordu. 

yakova gitti. otd' 
.,- , • r ~ - ~ 

Karamazof Ktir.deşler 
kincisi bir hafta sonra hastanedeyken 
olmuştu. Sonra aradan bir ay geçtiği 

halde birbirlerini görmemişlerdi ve İ

van, uşağın ne halde olduğunu bilmi
yordu. İvan babasının öldürüldüğü ge. 
ceden beş gün sonra, kasabaya vardığı 

zaman cenaze gömülmüştü. 

Mityayi, gelir gelmez görmüı ve bu 
konuşma, eski inanışlarını adamakıllı 

perçinlemişti. O sıralarda zavallı genç, 
şiddetli buhranlar içinde bulunuyordu. 
Çok konuşuyor, Smerdiyakovu itham 
ediyor, babasının kendisini soyduğunu 
öne sürüyor ve: 

Zaten Moskovadan gelirken. ~110eıı 
hep onu düşünmüş ve hareketl 1111r 
bir gün evvel aralarında geçen ~o ı;~ 
mayı bir bir zihninden geçirmişt~:plıell 
konu,manın birçok taraflarını ş~uf' 1 

buluyor ve zihninin bulandığını. riııı' 
yordu. Fakat kendisinin şabıt 1 ıa)· 
müracaat edildiği vak;t, tahkikat cD~ 
kimine bunların hiç birini söyler11 ı6!' 
Hastanede bulunan Smerdiyako"U 1ıU• 
meden, onun hakkındaki intibaıar~ıl· 

Yazan: Dostoyevski 
- • ·- ':41: 4 - - ........ 

------ .. Çe.t"""i-ea:- Uakkf Süha Geaıiuiil 2 12 -_,_m!!I 
Aliyoşa, 

- Ağabey, eğer bu akşam başınıza 
bir iş gelirse, beni unutmayınız. Dile
diğiniz dakikada emrinize hazırım. 

Diye bağırdı. 
ivan cevap vermedi. Delikanlı, kar. 

deşi 'köşeden kıvrılıp karanlıkta kay -
boluncaya kadar, sokak fenerinin al
tında bekledi. Ancak bundan sonra e
vinin yoluna doğruldu. 

ikisi de içinde babal•nın kanı .dö
külen evde oturnı~ğa dayanamamış, 

kasabada birer pansiyon kiralamışlar -
dı. Aliyoşa döşeli bir oda tutmuş, tvan 
dul bir memur kansının evin.de olduk
ça güzel bir kata yerleşmişti. Burada 
yaşlı, romati:.:malı, sağır ve yaz loş 

saat altıda yatıp altıda kalkan bir ka. 
dm hizmet ediyordu. 

tvan, iki aydrr, burada otur.duğu 

halde kimseyi rahatşız etmemi§ ve 
hizmeti pek hafif bir kiracı olarak ta. 
nınmı§tt. Odasını kendisi derleyip top 
luyor, ()teki odalara da çok seyrek ıe
çiyordu. 

Kapıya yaklaşıp eli çıngırağın kor • 
donuna uzanınca birdenbire durdu. Bil 
tün vücudunun bir hiddet rüzgarıyla 

sarsılıp titrediğini duyuyordu. 
lpi bıraktı. Birşeyden iğrenmiş gi. 

bi yere tükürdü. Sonra, birdenbire şeh 
rin öbür ucundaki başka bir eve git. 
mek üzere yola koyuldu. "Fiyodor Pav 
loviç., in mutfağından besler.en komşu 
"Mari Kondratiyevna,. kızile beraber 
şimdi işte bu eve yerlepıişlerdi. Ha
ni şu Smerdiyakovun kitara çalıp tür
kü söylediği komşu ... 

Evini satmış ve annesile birlikte 
işte bu izbeye çekilmişti. Smerdiya
kov da ölüm halinde ağır hasta düşün. 
ce, oraya yerleşmişti. İçinde yanardağ 
püskürmelerini andıran bir kızgınlıkla 
lvan, işte bu eve gidiyordu. 

- 6 -
SMERDtY AKOVLA İLK 

KONUŞMA 

Moskovadan dönüşündenberi, bu, t -
vınrn Smerdiyekovu üçüncü görüşüy. 
dü. Birincisi, geldiği güne rastlar. I -

Aliyoşa, onun adresini bilmediği i -
çin Katerin ivanovnaya koşmuş ve 
Moskovadaki akrabalarına bir telgraf 
çektirmişti. Varınca, onları ziyaret e -
der diye umuyorlardı. Fakat İvan bu 
ziyareti ancak dördüncü günü yapmış 
ve faciayı o vakit öğrenerek yola çık

mıştı. 

Kasabaya vardığı vakıt küçük kar -
.deşile konuşmuş ve herkesin beslediği 
inanışa zıt olarak, Aliyoşanın Dimitri
yi masum ve Smerdiyakovu haki~<i 

katil bildiğini öğrenip şaşmıştı. 
Sonra, polis müdürünü, müddeiumu

miyi görüp, istintak zabıtlarını okuyun 
ca, Alivoşanın bu inanrşrnı, kardeşlik 
h islerinin İnsanı kör eden kuvvetine 
vermişti. Hazır fırsat düşmü~ken, I
vanın Dimitri hakkındaki telakkilerini 
de söyliyelim. 

O, Dimitriyi sevmezdi. Hatta duygu 
larının tahlilinden çıkan netice de nef. 
rete benziyen bir taraf bile vardı. Mit
yayi, her bakımdan sevimsiz buluyor -
du. Ne ruhundan, ne de gövdesinden 
hoşlanmıştr. 

Hele Katerin İvanovna gibi muhte -
§Cm bir güzelliğin ona karıı beslediği 

- O üç bin ruble, zaten benimdi. 
Eğer ben almış olsaydım bile, yaptı. 

ğım işe hırsızlık denemezdi. 
Hükmünü veriyordu. Kendini mü

dafaaya tenezzül etmiyor, hatta tvana 
karşı bile bunu yapmıyor, her şeye, 

herkese kızıp küfrediyordu. Hülisa 
zihni, iradesi dağılmış bir hasta halin-
de çırpınıp duruyordu. • 

Hakkındaki ithamların mantıkıızlı

ğını nasıl olup da göremediklerine ta
şıyor, zabıta ve adliyenin ıerıetn kör
lüğüne atıp tutuyordu. 

"Grigori,. nin kapının açık bulundu
ğuna dair verdiği ifadeyle alay ede
rek: 

- Galiba ıeytan açmıf olacak 1 
Diyor. Fakat bu hidiıeyi makul bir 

şekilde izah edemiyordu. Bu görüşme
de Mitya tvana da kızmıı ve: 

- Herşeyi mubah görenlerin hana 
birşey ıormağa, yaptıklarımı ayıplama. 

ğa, hakkmı.da hüküm vermeğe hak ve 
aallhiyetleri yoktur, 

Demişti. 

tvan, b u ziyaretten ıonrı, Smerdi· 

k . ·yorcı tünlenmeden konuşma ıstemı orV' 
k .. . • .dol<t Gere muessesenın resmı , 1cr• 

~ .. k' hekıt11 J n, gerekse tanı~hgı ote ı . ıercD' 
Smerdiyakovun sar'asını tesbıtte O' 
düt etmiyorlardı. Ivan, bunlarl~ 01 

acı.. · uzun uzun konuşmuştu. Yapm . ~l 
.. d ndı'· 

madığı muhakkaktı. Bu yuz e 

doktorlar, onun : yapılı1'4 
- Hastalıkta yalancıktan 

bir hal yoktu ya? a ~· 
Diye sormasına şaşmışlardı. on ııf.1' 

lattılar, ki hastalıkta yapmacık ~f ııı' 
·ı tlıl 

mak ıöyle dursun, fakat ını.: s'' 
kriz manzaruı vardı; ve az palıl 
vallıyı öldürecekti. 

Bir hekim: ~r· 
- Gayretimizle, belki hayatın' . ıı• 

k• ı;ibOI t\ 
tardık; amma, korkarım. 1 taııt 

. .• 1 . k }!as ~ zun zaman ıyı ış emıyece · p: 
kafada ebedi bir iz bırakması da 

mümkündür. 
Dedi. İvan : 

(Devam• ııar) 



' 
r. 

EIQyOk Mınıı rRoman 1 
llAıiıüNSONu 
, ; aı - _ Sermet Muhtar 

etede bizim Corcakimo? .. I silirken, keyfi bir kat daha faz. 
l'~k; şunu bulun, çabuk lalqmı!J: 

~tond · , ıı."~ enn. . . . - Allasen tatar ağası, mava. 
~o bahçerun ıkincı se. ~ı başından yine tekrar et. Bu-

_asmalarla. etrafı ha. gun Gala tadaki (Eoknomi) lokan 
~~ drtüIU çardağın için. tasma girdin; bir tarafa otura. 
~ hem r:ıhtım boyunu, cağın sırada Hasan beyf endi haz. 

lrka kapısını dört gözle retlerini gördün; seni yanına ça. 

' · ğırdı.. Sonra? .. 
hi.Ii. gelmedi. Güneş - Evet, Sayyadt zade Ebül. - NaStl da dalgalı yürüyor .. 

•uıa.r kararıyor. Nerede hüda Efendi har.etlerinin mah. - Tabii yüzme şampiyonudur. .-, - - Fransız karikatürü -
~ dumu mübeccel ve muvakkarı 
'hı ğuu, uşakların, kiler. bendenizi lfltfen nezdine davet et. 
du lZJ:n kendine seslendik. mişti. ZatıAlinir.e mensubiyetimi, 
btt ~Yor, cevap vermiyor, (protection) unuz altında bulun.. (Radyo ve Tiyatro 1 

ll'tı olmasın diye kıpır. duğuma vakıf .• 
~eri boyuna kapılar. - Dinini seversen frenkçe el. 

a UçüncU sete çıkan, 
l' Çardak altına bakacağı 
~ra~lann ark~ınd.a kö. 

lznu§ olan ıçerıdeki, 
dudaklarının üstüne 

~· burada olduğumu kim. 
~leıne!., 

Nu, 
lte:ede bu müsü? diye yük. 
tile bağıra çağıra soldan 
~k~n, çmgır çıngır çmgır 

tUndeki kapını tele bağ. 
. Muhakkak onlar .... 

koetu. Kilidin demir 
ı~· kaldırdı. 
~ Aııclelib Hanım. Geri
b~n tek atlı pareşalla • 

; içinde Ortanca, ara. 
~veriyor. 
k.lcağm hayatı 

~bnıştı. O mon 
1, ııe ificence), ne 

fbeautc) .. 

gitmi§, 
Dieu! .. 
(splen. 

havai mavi. sırmalı 
~aşlahı; başında aynı 

~.lşl~i b~öz:lli; o 
. llıOdasma göre tepesinde 
' llrımm saçları bom be; 

frir.eler •.. (Azürea) ko. 
~~ığa yayılıyor .. 
~b hanını da pek süslü. 

8 
bakışlı beyaz başörtülü, 

~"'."alı mll!llah ve yine IL 

• açmca derhal gayet 

' e pozu takman, yer. 
· l' reveransa vara.t\ Cor. 

' .~arı mUsUcüğUm, siz mL 
auaııı :ı.ahmet ettiniz, te. 
~en· ı ~· d \l .... ,., z... aıyor u. 

~ ~ hoppadak atlamış, 
~' iltı lna.şlahmın eteğini kav. 
~r kolunu sallaya salla. 

ela kırım gelmiş olan Or. 
\~: 
ı ~de bu kadar kişi var • 
~L kapı açmak sir.e mi düş. 
~ 411: ~ersi gözüm! dedi. 

~tİl'diler. İkisi de tombul; 
. lar gibi zıplaya zıpl~ya 
~l'le)tU.udiller. Yarı,talar, bi. S tinden geri kalmıyorlar, 
\I' ll-bıerdivenlcrint ne ini • 
~\~ ~lkola gülüşe gülüşe, 
~·ı~ya.. 

bttik. Kulaklarına ina. . • 
\ı l', (GözUm) diye hitap et. 
~· &ugUn (gözüm), yarın 

)h ôbürglin de (sevgilim, 
ayatmı). .. 

'z· Co l\'er Beyin sesleri: 
lce uçmadı ya bu .. Yer 

b\ra }'ere de girmedi. Elbet. 
~da; ya yalının içinde. ya 
~~de. Ne sersem herifler. 

!,, un şu muallim efendiyi 

\'aır:_ ~ . . . . 
~~ olduğu gibi, selam. 

ır aalonunun yanındaki 

\,;~taltarvr karşıyalar. Corci 
.'llt !_ağza bal çalmağa gi. \ i "'C111.Jtıda : 
4~::· mübalağa, kizip gi. 

ta ınilnhemlk bulun .. 
te lnaIQmunur.dur.. MaaI • 

illin ediyorum ki beya. 
~e~ile hakikattir. 
~ .._,. her neden.ee o ak • 
~U. Sadre §ifa veren ta. 

hikt.,,ıer1ne kulak ke.. 

faz ve teşbihat karıştırma! .• 
- Yani himayenir.e mazharlar. 

rta.n olduğumu biliyor .. 
- Sadede, tatlı tarafa gel! .. 
- Müşarünileyh def aatla tek. 

ıuladı. Velinimet padişahımızın 
tahtı riyaaeti mufahhamalarm • 
da bulunan (Hamidiye Hicaz ti. 
mur yolu komisyonu alisi) aza _ 
lığına tayin kılınmak üzere oldu. 
ğlmuzu zikretti. 

Ziver Bey fesini yıkmı!J, par
maklarile saymada: 

- Riyaseti şevketmaapta. Bi. 
rinci aza sadrazam, ikinci aza 
Ticaret ve Nafıa Nazırı, üçüncü 
aza Kiı.tibi sani Arab lzzet Bey ... 
Kaffesi makam ve nüfuz itibarile 
en yüksek kademede kişiler. De. 
mek bizler de müşarürüleyhim 
meyanına katılacağız desene!.. 

Siftahı önden çekmiş, sıvama. 
ca dolu kadeh elinde, dışarıya 

gırtlak paralıyor: 

- Hani gözUm nuruğ başta • 
cım Corciçiğiınin şarabı? Tom. 
sonların 1çerenköyi1ndeki bağla • 
rmdan. mı ge\itot•'ba meıret?'ı 

O glln hiç. ka!a dumanla~ 
olan bücür dünden teşne, fakat 
kararı karar. Biraz sonra Necip 
Melhamenin yalmsmı boylaya • 
cak. İçkili nefesle ekselansın kar. 
şısma çıkılır mı? (Bu herif sar. 
hoşun biri, itimat caiz değil) de. 
mez mi? 
Rahatsızlıktan tutturdu: 

- üstünüze Miyet biraz (in. 
digestion), daha doğrusu (dys. 
pepsie) den muztaribim .• 

- Yani ya? .. 
- Yani mide bozukluğu, sui. 

bazim ... 
Ziver Bey kadehi doldurdu ve 

dayadı: 

- Şunu susuz musuz çek, biı · 
bir gelme?.Se, ustura gibi kesip 
atmazsa 72 buçuk milletin kUfü. 

20 - 6 - 939 Salı 
12,30 Program, 12,3:5 Tllrk mUzfğt, 

1 - Ferahfeza peıırevi, 2 - Dede (Bul 
t&nlyegAh iklnci beste) CanU dilimiz 
IQt.tu, 3 - Lemi (Sult&nlyega.ıı f&I'. 
la) Andıkça geçen günleri, ' - Re 
tik Tal!t tSultanıyega.ıı prkı) nu,ui 
gönUl §imdi bir nevreı gWe. ıs - Ye 
sari Asım ( SultanlyegAh prkı) Bi; 
Heybelide tıer gece mehtaba. 6 - ee_ 
mil bey (Feralıteza aa.z semaisi). 13,00 
Memleket saat ayan, ajana vo mete_ 
oroloji haberleri, 13,16 Müzik {operet. 
ler - Pl.J, 13,45- H Konuşma {Kadın 
aaatı _ ev hayatına dair), 

19,00 Program, 19,0:5 lılUzik (Bir 
uvertür - Pi.), 19,15 ı:rtlrk mUzfğl 

(Kanoık program), 19,46 TOrk mUzf. 
li (Saz şairlerinden örnekler), 20,00 
Memleket saat ayan, ajana ve mete_ 
orolojl haberleri, 20,15 Ne§ell plAklsr 
- R, 20,20 Türk müziği (KlA.sik prog. 
ram), İdare eden: Mesut Cemil An_ 
kara rady08Unu küme heyeti, ı - Ce_ 
mil beyin • Muhayyer peırevl, 2 -
Hafız Post _ Muhayyer birinci beste • 
Vakti supholdu, 3 - ,Sadullah ağa • 
ağır semaı • Hali seyehi nazik terin_ 
kı • Humarı yok bozulmaz mecllsl. 
:5 - Şevki bey • muhayyer ııarkı • Ol 
gonca dihen bir güll handan. 6 - Ke_ 
man. !'~simi, .,7 - Arif beyin • mu. 
bayyer ıarkı • Meyhane tarapgtı.hı 
MeJ". ı - aaıımı 1Mı7 • 1111lh&y,,er .... 

i ' .. • . 
kı _ Serapa hUsnn ansın. 9 - Rahmi 
~y yUrtlk semaisi _ Bir elif çekti yı_ 
ne. 10 - Saz semaisi. 21,00 Konuııma. 

21,1:5 MUzik (Radyo orkestrası • Şet: 
Ha.san Ferit Anlar), 1 - Carl Maria 
von Veber • FrclschUtz operaamdan 
u~·erlUr, 2 - Felig Mendels.:ı!ın . Bar 
tholdy, Yaz gecesi müziği, a) Uver. 
tur, b) lntermezzo, c) Nocturno, ç) 

~herzo, d) DUğün mar§ı, 3 - Rlchard 
Vagner _ Ta.nnhauaer operumdan u. 
vertUr, 22,1~ Koııu§ma, 22,30 KUzik 
(Ne,ell müzik PL), 23,00 Son ajana 
ha~rlerl, ziraat, eaham tahvlllt, kam 
blyo • nukut boraaaı (!iyat), 23,20 .MU 
zlk (Cazbant _ Pl.), 23,,5:5 - 2• Ya. 
nnki program. 

21 - 6 • 939 Çarfalllba 
12,30 Program, 12,36 Türk. ml1%1ğl 

Pl., 13,00 Memleket aaat ayarı, a3ana, 
ve meteoroloji haberleri, 18,llS-H 
MUz.ik <Kanııık program - Pl.), 19 
Program, 19,0:5 Müzik (Melod'ler -
Pi.}, 19,l~ Ttlrk müzltf CF&81l heye. 
ti), 20,00 Memleket saat ayan, ajana 
ve meteoroloji haberleri, 20,15 Nqell 

pl&.k.lar - R., 20,20 Türk müzltf (MUı 
terek ve solo taganni), 1 - Rauf Yek 
ta _ Eviç pe§t'evl, 2 - Rauf Yekta 
_ Eviç besteai • Talka! zW.tU ılyahm, 
3 - SalA.lıattln Pmar • Eviç p.rkı • 
Göz yaflarmız, ' - laak Varanm • 
Eviç ,arkı _ Kalbimde açılmıo. 5 -
Blmen Şenin • SegA.lı p.rlu • Sunda 
içsin yarelerinden A.§ıkm, 6 - Ahmet 
Ruimln • SegA.h §arkı • Benim sen 
nemsin ey dilber, 7 - Eviç halk tür. 
klllU, _ Şahane göaler p.hane, 8 - E_ 
vlç halk türkllltl • Elveda doet deli 
gönW, 9 - Lemlnin _ Hicuk&r pr _ 
kt • PenbeUkle imtizaç etmlf tentn. 
10 - Osman Niha.dm • HlcazkAr ııar 
Ja • TUıel'e v...Jrtıım lıidc. ft,00 Xb • 

nuıma, 21,15 Müzik (Opera aryaları 
- Pl), 21,t5 Haftalık posta kutusu, 
22,00 MUzik (KUçUk Orkestra • Şet: 

Necip A~km). ı - Kutacb • Macar 
m&r§ı, 2 - Keler Bela • Ben nehri 
kıyılarında, 3 - Fried Valler • RUya 
keman solo ve orkestra için, 4 - Bela 
Vollgraf • Kalbim aşkla doldu (ağır 

vals), 6 - Schleder • Dinle.. Keman 
ne aöy!Uyor (Tango), 6 - Hana Tha. 
ler . Kukuk (Polka), 7 - Robert 
Stolz _ Praterde ağaçlar tekrar çiçek 
açryor, 8 - Vlktor Aubert • Göbek_ 

ıııer reamt geçidi, 9 - Leopold . Ma. 
car fantt>ezlsl, 23,00 Son ajans ha _ 

• Rir mükellefin senede ne mHdar borleri, ziraat, eabam tahvllAt, kam. 
\'Prgi ,·ermeğe mecbur olduğunu te~. biyo . nukut borsa.ııı (fiyat), 23.20 mu 
bit etmek ii7erc vrgi l"iiıdanları ih- :ı:lk (Cazbant - Pl.), 23,55 - 24 Ya. 
das edilmektedir. Ta!ı-;il şubrleri ta. Tmkl program, 

~-------------rafın cl n n 25 kuruşa vcrlle<'ck olan Kenan Güler ve ar. 
bu cüzdıınlarcla mükellefin öcieyece. kadnşları hu ı;ıe<'c 
ği vPrgi ile ödediği miktar gösterile. Kadıköy Yelcldir-
cektir. meni bahçesinde 

rünü bas!.. • Vilıhel ziran! müctürtn~ii Cııtaı . ŞiRiN TEYZE 3 r . 
- Emrinizi ifa vazifem, ve li- ca. Silivri ,.e Knrtal köylerine hasre. ~fişt'l ve Macar 

kin... rlilnıek iizerc altı scllcktör ınııklnc~i ,·aryctesi birliktr .. 
- Ve lakin, melakin bir kula. dağıtmıştır. 1 · · · · · - · · · ı • 1933 senesine kadar ödcnmrmi.. " l~RTUCRur. SADi TF..f\ 

gımdan gırer bırınden çıkar. De. ·. ' n ü k- ı ıı ı . -· . ' olan Yergıll'r mururu zamana tiibi. 11 ge~e ~ uı nr a c 
dıgımı yap, boynuma sarılacak. clir. 1933 seensinılrn itibaren buı:ıü-ı b:ıhçt>sınde: (F.rkt>kler 
sm .. Altını§ paralık hatırım da ne kndnr b:ıkayaya kalan vcr~ilcr kırkından sonra nzar) 
yok mu? tnh~ll edilecektir. nclcdiye, lı:ık:ıyn j -

Suriyeli olduğu halde onların vergilerin ödenmesini t:ıksite bağlı- 1 Bir sabıkalının yeni 
(arak) dedikleri bu nesneye ah. yacaktır. marifeti 
ı:ıamamış, gençliğinde bir kaç ke. • ls~nnbul ünh·crsitesi arkeoloji S kirazcı ömerin dal m -
~ .v. . talchesındcn 20 kız ev 30 erkekten eyyar g 
r~ de~edigı halde belkı 20 sene. mürekkep lılr grupun cnelki gün lığından iı?fade ile 20 lirasını ça. 
dır agzına. koymamış olan Cor. başlaması mukarrer bulunan Avrupa lan sabıkalı Natık, dün Sultanah-
ci müşkül mevkide.. seyahati şimdilik tehir olunmu,ıur. met birinci sulh ceza mahkemesi 

. b • Son yapılan yoklnmal:ırda 23 bin tarafından dokuz ay hapse mah. • 
Ha.zretın ara asında sayılır, 

mükellefin yol parnsı vermedi#i nn- küm edilerek hemen tevkif e _ 
düdüğünü calmağa mecbur. Bey. !aşılmıştır. 
fendi laf dinleyecek, meram an. • Sıhhnt Yekiileli tarafından yaz dilmiştir. 
!ayacak gibi değil. Ya.nyana ge. ve sonlıah:ır<l:ı ııörülcn bazı hasta. 
tirdiği iki parmağı~ıı uzatmış: lıkl:ıra karşı halkı ik:ız için afişler 

h:ızırl:ınmırktarl ır. 

- O halde 5unu boz; nasip kıs. 
met böyleymiş diyelim, selamı 

sabahı keselim muallim efendi! 

Evvelce birlc5t irilen :ıv('ı)ar köyii 
ile Ambarlı köyü halkının tckraı 
ayrılmak hususundaki tolebi '·iliıyet 
idare heyetince reddeılilrniştlr. 

-o-
Şarköy gümrük idaresi 
Şarköy gümrük idaresi liğve . 

dilmi§tir. Açıkta kalan memurlar 
ileride vuku bulacak milnhallere 
tayin edileceklerdir. 

Muallim efendi susuz rakıyı 

dikti. Ate§ gibi içine yayıldı. Bir sivri akıllının maceraları: 
- Bir iki da.kika. dişini sık; 

meze yeme, saram! 
Dakika geçmeden: 
- Nasıl, damarlarında hare • 

ket, midende aallh eseri batla. 
dı mı? 

Hayır dese yalan, başile tas • 
dikte ... 

Kadehi tekrar doldurdu: 
- Bunu da yuvarla! .. 
- Sık olacak seyyidina!.ı 

!Devotnt "°"). 
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Günün meseleleri 

Kadın çorapları 
Niçin dayanmıyor,· çorap 

f abrikaförlerinin fikirleri 

Kabahat kadınlarmızda mı? 
Yerli ipek kadın çoraplarının 

çUrUklUğU, senelerdenberl üze
rinde durulan bir meseledir. Bu 
gUn bu -dertten şikA.yetçi olmı
yan bir ka-dın ve bilhassa bir 
alle reisi yoktur. 

satılmıyacağı meydandadır. Bu 
tavsiye yerli sanayii öldUrmek 
demektir. Bugün ince kadın co
raplarınm en iyi cinsine 1 nu
mara konmuştur. Bundan son
ra sakatlığına göre diğer çorap-

Son zamanlarda vaziyetin e- lar 2, 3 , 4 glbi numaralarla sa. 
bemmiyetinl gören !ktısat Ve- tıhrlar. Fakat 1 numaradan 
kA.leti de bu hususta kat'l ted- sonra diğer numaraları taşıyan 
birler almak ıuzumunu hisset- çoraplar çllrUk iplikle yapılmış 
mlş, ilk olarak Almanyadan değildlr. İplikler aynıdır. Yal
Karl Abe isminde bir çorap mu. nız makinede llerl gelen ufak 
tehassısı getirmiştir. Bu mU- tefek sakatlıklar ile bu farklar 
tebn%ır:m tetkiklerinden sonra meydana gellr. lşte blz bu nu
daha sağlam çorap imal edilece· maralar ile malları tUccara ve
ğine lnanmış olanlar, neticede rJrlz. Eğer onlar sakatlı çorap .. 
bUyUk blr hayal sukutuna dUş- ları iyl diye satarlarsa bizde ka .. 
tUler. bahnt yoktur." 

Mütehassısın imalAt için yap. DİLBER ZADELERİN 
tığı tavsiyeler bilhassa fabrika- FlKR! 
törler arasında heyecan ve hay· örme Sanayi TUrk Ananım 
ret uyandırdı. vtrketi sahipleri Dilber zadele-

Yerli ipek kadın çoraplarının rln fikri de şöyledir: 
çUrUklUğU, kullananlar ve bu iŞ ••- Biz hemen Avrupanın en 
Uzerlndc tetkikler yapanlar ta- modaya dUşkUn şehlrlerlni do
rafından ısrarla ileri sUrUlmek- !aştık; buralar-da tetkikler ya
tedlr. Fakat fabrikatörler bu fi. para.k kadrolarla görUştUk. 0-
kirde değildir. ralarda çoraplar daha ltlnab gi. 
~eb çorap fabrikası sahibi B. yildlği halde gene ancak 1 - 1,5 

Şeb diyot' ki: ay dayanabiliyor. 

"- Yeril çorapların çUrUk ol- Avrupa.dan aldığımız çorap. 
dut;u katiyen doğru değildir. ları şehrimize getirip burada 
DUnyanın her tarafında bu in- kadınlara giydirdlğlmlz vak.ıt da 
ctliktek.l çoraplar ancak bu ka- yerli çorapların Avrupa çorap
dar llayanabilir. En iyi ve sa- larından aşağı değil, belki de 
katsız ince ipek çorabın ömru daha fazla sağlamlıkta olduğu-
bir - bir buçuk aydır. nu gördük. 

Tu ki d 1 b Ud 
Bugün kadınlarımızın giydl· 

r ye e çorap arın u m . 
d t .. _ d b 1ı: b• d ğl incehktekl çoraplar dünya. 

• -11. a a ııa .r saman a h 
eskimesi ve yırtılması kadınla- nın er taratın.da bundan daha 

sağlam yapılamaz. 
rm çorap giymesini bilmemesin-
den Heri gelmektedir. Kadın- D10ER BlR FABRİKATÖR 

SÖYLÜYOR 
larımız incecik ipek çorapları 
hiç itinasız ayaklarına geçirl- Elra çorap fabrikası sahlbl 
yorlar. ManikUrlU elleri veya B. Elra da diyor ki: 

ile 
"- İpek kadın çoraplarının, 

biraz fazla sıkı çekmeleri 
çorabı bırpaladıklannın farkın- Avrupadan getirilen ipliklerin 

d bil 1 ı H lb kı iyi olmaması yUzUnden c;:UrUk 
a e o mayor •'r. a u 

.. 1 k d 1 bö 1 d ~il olduğu söyleniyc1r. Halbuki Av-
.~ vru pa ı a ın ar y e e6 -
dl O ı l t i j 

rupa. gUmrUklerlnde bir mal 
r. n ar çorap arını gaye y 

memlekete ithal edilirken ana-
kullanırlar ve böylelikle uzun 
mUddet giyerler. Sonra Avru
pada ince ipek çoraplar her za. 
man giyilmez. Oradaki kadın
lar ince çorapları ancak d~vet. 
lorde, dUğUnlerde, balolarda VC' 

bu gihi merasim zamanlarında 
giyerler. Avı:upalı bir kadının 
gUnUn mutat zamanlarında giy
diği corap oldukça kalın ve sağ. 

lanı çoraptır. 

Halbuki TUrkiyede bu böyle 
lleğildlr. Kadınlarımız evde ol • 
sun, sokakta olsun her zaman 
iace çorap giymektedir. Tabla. 
tiyle bu şekilde do çorapların 
fazla dayanmasına imkln yok
tur. BugUn bize Anadolu da da. 
hil olduğu halde mütemadiyen 
ince çorap siparişi veriliyor. Ta
blatlyle biz de bu şekilde ince 
çorap imaline mecbur oluyoruz. 
BugUn piyasada Uç bUkUmlU ço
raplar bile kalın sayılıyor, satıl
mıyor. 

Almanyadan gelen mütehas
sıs ise çorapların sağlam olarak 
imal edilmesi için altı bUkUmlU 
iplikten yapılmasını tavsiye et
miştir. Üç bUkUmlU satılmaz. 

ken altı bUkUmlUnUn bUebUtUn 

Uze edillr, çUrUk veya fena. ise 
sokulmaı. 

Bizim gUmrllklerde bu şekil· 
de analiz yapılıp yapılmadığtnı 
bilmiyorum. Fakat eğer yapılı
yorsa tabla.tiyle c;:UrUk iplikler 
ithal edilmezler. Sonra esaıeu 
çUrUk iplikle çorap imal etmek 
lmk&nsızdır. ÇUnkU bu iplikler 
makinede mütemadiyen kopar. 
Bu da fabrikanın zararına olur. 
\'ani bu iddiu katlyen doğru de 
ğlldlr." 

lstanbul 
Ticaret ve Zahire Borsası 

19 - 6 - 939 
1''1YATLAR 

BuAday yumu~ak 5.32 - 5.37,5; 
Bu~day ııert 5.09 - 5.20; Butday kı
zılca 5.32; Çavdar 4.30; Keten tobu. 
mu ~·eni 9.20; Keten tohumu eski 
10.25; TiCtik oAlak 125; Tiftik mal 
106. 111; Yapak Anadol 52 - 53; Ya
pak Trakya 60 - 63' Peynir beyaz 
23.25 - 27.20; Peynir ka~ar 48 • 52 
kuru~. 

GELEN 
Bu~day 1400; Arpa 15; Un 30; 

Yapak 39; Bulgur 15; Kaşar 5; Tif. 
tik 20; C41vdar 30; Mısır 30; Beyaz 
peynir 20 ton. 
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Siyasi meseleler : 

~·--------------------------
30000 franklık 
bir gerdanhk 

Doktorların da dertleri var 

ODüıliifil dö= Sallı anlaşması ve 
Baltık devletleri 

Fransada Sen Mazari'de otura:1 

bir genç kız: on senelik bir inti- ~ ~ ~~ OD r,::=\\ d ~ 
zardan sonra 30.000 frank kıyme· ~ a u u a ~ 
tini:leki gerdanlığına kavuşmuş· 
tur. Vaka şu.dur; --- Yazan: 

1928 senesinde Mösyö Gillotin Birbirini çağıran karı koca 
, .. lvan Delbos 

isminde bir zat Riom civarında 

Anciz:es fabrikalarında şef olara!c 
çalışmaktadır. Mösyö Gillotini'n 

Sahrk Frnnsız Hıırici}'e \ '<'kl. pet Jdarccllerinin biJhR!"SA lıayat Ahmet isminde Arap bir yardım. 
li )fö yö h an Dclbos, nşağ-ıdaki ~ahası t erane ini tutturmuş olan cısı lda var.dır. Bir gün Ahmet 
mnkale~lndc nıütearnz mihnr Hitlerln bu C<'ph eden, emsa lsi7. Mösyö Gillotin'e bir gerdanlık ve
de\'lctlerinc kıır~ı koyacak ~ulh zcns;:inllkler ile dolu olan nus- rcrek: 
ccphccıinin müessir olnbihnec;i ynyn hüyük bir icıtah ne baktı- - Bunu küçük 
için SoYyct Rucıyanm ela bu nu- ii;ını \ 'C prensip itibariyle nasyo· ediyorum, demi~ti. 
lnşmaya ginne l lA7Jmgeldiğini nal .so. yalist Almanynnın da ko. Mösyö Gillotin de gerda lığı 
tebarüz ettirmekte Ye Baltık münl t Ru!"ynya nefret besledi- cebine yerleştirerek eve gelmiş, 
cıc,·letlerinin ,·n:rJyeUni mütnlen ~ini bildirmektedir.. karısına teslim etmişti. Kansı 
etmektedir. Anla<;-amnmazlığn. sebebiyet gerdanlığı sandığın bir köşesin~ 

Fransa - İngiltere Ye Rusya Yeren cihetlerden biri olan Bal. bırakmış ve ara.dan seneler geç. 
arasında bir mUdafaa anlaşma- tık <le\"lctlerinin ,·nziyetini Bay miş, nihayet 1934 senesinl:ie Mös
smın IUzumu o kadar muhak· Delbos şö~·lc mütalca etmek- yö Gillotin ailesi Sen Nazari'ye 
Jrnktır ki, hiç bir kun·et bunun tcdir: yerleşmişlerdi. Bu nakil münaae-
tnhakkukunu muvaffakıyetsiz _ Delçika, Hollanda Ye İsYlçre, ~etiyle Madam Gillotin gerdanlı· 
llğe sUrUkleycmez.. İngiltere ve Fransa için ne ise. gı bulmuş ve kocasına : 

Yapılan tecrübeler mtitearrız Baltık devletleri de Rusya için - Kızımız henüz çok küçük. 
devlctlero karşı koyabilmek için o olduğundan Sovyet Rusya i- Bunu ben talcayım. 
yegA.ne ça.renin Şarkta ve Garp- darecileri de mUsavat ve muka· Demiş, fakat gerdanlığın büyük 

Bir doktor çok acıklı bir 
müşahedesini anlatıyor 

ta aşılma:31 imki'ınsız birer hu- billyct esaslarına dayanarak gelmesi üzerine Madam Fillotin . • . . .. 
dut kurmak olduğunu meydana birincilere verilen garantinin birkaç inciyi çıkartmak üzere ger. Doktorl~rın de ~endılerıne g?. Polis memuruna beklemesini 

ko ... ·muştur. ·k· 11 d il . 1 danlığı bir kuyumcuya götürmüş re dertlerı var. Bız onları lıır süyledim. Sonra ben hasta ada-" aynen ı ınc ere c ver mesın • 
Milletler Cemiyetini hareket- istemektedirle r. !ngillz gazete- nihayet iş pazarlığa dökülmüş, hdastaybal bakkıp r~f~t~b yazdmak.'. mm yanma döndüm. 

k ..1 eva u ma vazı esı a~m a go Hasta tekrar karısını sordu. 
siz bırakıp, birçok anlaşmaları leri ve Londra hUkf.ımeti bu hu- uyumcu ger.uanlığa 3000 frank .. . . . :ı 
ayakaltına ;tarak taarruz hare- susun Fransız. İngiliz projesin- vermiş, bilahara kuyumcu bir mü.. r~yoruz. Ge~ıp gıdıyorlar. Ellew - Onu niçin buraya getirmiyorsu • 
ketlerlne geçenler bu hareket· de mevcut olduğunu bildirdiler tehassısla görüşmeğe gitmiş, bir rın~en ge1e·nı· Y~?ıyor ve her do~- nuz? diyordu. 

w • ld d 1 v .. . ru ınsan gıbı boyle faydalı bır - Geliyor , dedim. Kapının a -
lerinln devam cdece""lnl zannet- sonuncusu a ger an ıgın uç bin . . 
tiler.. 

0 Binn~tice Baltık devletlerin- değil, otuz bin frank değerinde hızmetle, namuskarane çalışa - çılcl ığını işitmiyor musunuz? 

1 t b b l 1 
·ıt ,.A den birınln taarruza uğrayıp oldugvunu bildirmi•. bunun üzeri rak hayatlarını kazanıyorlar. Tekra r aşağıya indim. Ve poli 

ş e u se cp e ngı ere •" :s' - k .. k" ld - k d 
Fransa eski anlaş~alarına bir yardım istemesi halinde Rus- ne kuyumcu ortadan kaybolmuş- Fakat bir de içyüzlerine baka- se ·apıyı mum un o ugu a ar 

ti f t . 'JA ederek mU- yanın herhangi bir Baltık devle- tu Polis tahkikatı neticesinde el· hm. hızla kapatıp yukarıya gelmesini 
gaarn s s cmı ı a.Ye . . . 1 . · • söyledim. 
t.earrızlarm yollarını derhal tıne mUdahalesı, ngııtero Ye de edilen gerdanlığın beş sene sti· Bunu bize meşhur bir !ngL 
parçaladılar.. Fransanın da mUdahalesinl icap ren uzun bir tahkikattan sonra liz doktoru ba{jmdan geçen bir Sonra. adama dönerek: 

Polonya,ıRÔma·nya..!'"e ;Yuna: ettirmektedir. Hollanda, BelçL nihayet meşru sahibi olan Matma. vakayla göstermektedir. Bu dok. - 1şte, dedim. Geliyor. 
nistan~.a.ai\bwhareketten istifade ka Yeya !svlçro "de aym şerait ı- zel Gillotin'e iadesi kararlaşmış- tor diyor ki: Adamın yüzünde bir gülümse • 

• TU k' i çlne girince, So,·yet Rusyanın tır. .. .. . . . . yi§ belirdi. Sonra kendi kendine: 
ettiler, 1'U sırada r ıyen n Fransa Ye İngiltere ile birlikte Sen Nazasi istintak hakimi 30 _ - ?unu~ bırınde, bır evm ~ - - E vet, dedi. O geldi... Onun 
iltlhaklyle sulh cephesi muaz - müdahalesi şarttır b' f k kr . d . gır bır zaturreeye tutulmuş aı • 
zam bir cıekildo ,kuvvetıendi.. • ı ın ran ymetın ekı gerdanlı- 1 . b k k . . - 1 ayak seslerini duyuyorum. • , ., _ _ . . ,. esme a ma 1çın çagırı mış 

Fakat bUtUn bunlara..ragmen :<\.ncak Sovyet Rusya bu an- g~ Matmazel Gillotın ın ıboynuna tım. Ve bitap bir halde uykuya dal-
ltalyan ve;Alman hUkfımetleri- laşmnda tam mtlfokabillye b ~t takacalctır. ', ca "· d r clı.ıBuhtant·;g'~~ti.,ıKendisi ya-
nin kavgalarından yazgeçmlş lunmadı~mr Heri sUrmekte ve • "'....,. ' kB a~amıdn ,...k~hs~,b~nu ok a ar şadr. F akat biçare kadın..,, hayata 

d ki 1 nmamalldlr k k d 1 l . - bi Telemak . ço sevıyor u } ıç ırva ıtya ... 1 . . t . >ı ol u arı zanno u · Uç Uçli garp ev et nın r gem I . goz erını yummuş u. 
Bilakis anlaşmalarına taarruzt taarruza. maruz kaldıkları talc· • mndan ayrılmıyordu. Bılhassa 

Sulh nası 
temin edilir 

Bugünkü dünyada teıııiılİ 
güç görünen şey ne altın, ne!b 
yum, ne şu ve ne budur. sıı rt 
büyük devletlerin bütün kııtl t 

rini, toplantılarını sarf edere~ ıı 
edemedikleri bir nesne hali!11 ç 
insanlar, ona daima ınuh; 
muşlardır. İngiltere ile r 

· de · 
meşhur yüz sene harplerııı , 
hun ne .derece kıymetli oldll 
yüz: binlere insan kanr akıtt~ 
sonra anlamışlardı. Fakat ') 

e111l' ondan sonra gene sonu g µ 

ha.rpler gördü. On birinci.'~ 
hıristiyanhk alemi sulh ıÇ 
bir çare bulmuştu. Klise suılı~a 
hileştirmiş, sulh kararına rı1 · 
etmiyeni aforoz: ediyoı:ıdU· et::' 
yılında bütün hıristiyan sıı,. 
ketlere teşmil edilen bir JtJ• 
yortu ve pazar günleri harP _tt 

··t~r 
yacaktı. Buna da ilahi ıııu 

.deniyordu. a'V: 
Bir senenin yortu ve P~ı.; 

240 gün tuttuğundan harp 1~ 
nede ancak 120 gün ıcall} 11 
Ruhani meclisin bu kararılll sı 
bik için her pisK:opos daire C· 
bir sulh cemiyeti kurulınuşt~ . 
mi yetin bir hazinesi, bir sıı rı tJ 
mesi, ayrıca mahalle papas!:Cıı ııı 
rafından sevk ve idare edı 
sulh ordusu da vardı. sır o 

Tatbik edilemiyen bu ~af J>' 
devir için faydalı olabilird1• il 
bugünkü harp 120 günde ın 
larca insanı mahvedebilir. el~ 

Böyle iken ldevletlerin ti ~ 
eski .devirlerin klise ıcu.:-eô 
kalmamıştır. Belki bir gıııı rı'f 
yaptığını insanlık fikri baş• d(. 
lecek ve işte o vakıt beŞ~1~e tam ve edebi sulha kavuşabı ..ı /.' 

~ ....,.... - - - - -c ~~ 

bir kar~kter vererek ıdaha tehll- dlrde mukavemet edip yardım s·ı ndekı· servet gece vakıtları onu başıucunda 
keli bir şeklo sokmuşlardır. istiye'ecklerini ve bu sebeple bu uykusuzluktan bitap düşmesine 

rağmen her türlü ihtiyacını kar- Bir Fransız ressarrı ı 
:\fö yö ı,·on Delbos bnnda11 mıntakada anlaşmanın r olU o- k J 

~onr" Alm an,·a \'C lt.alyıuun yek w . h lb ki k kU ÇI arı ıyo r şılamak için bir kuş gibi çırpı ~ • k 
~ .. • labileecg!n~, a ~ ÇO • nıp duruyordu. Elli den ızc i n i n başına geçere 
, ·iicut olarak h areket etmeler i· çUk ve daıma tethış hareketle· Birkaç gün evvelki nüshamızda e 
nin dah a 7Jya<le iktı!'&<li ba1nnı- rine sahne olan Dal tık devletle- Fransada büyük ihtilal senelerin- Bunun neticesi olarak biçare M an ş denizinde I ngi l izle f 
dan tehlikele r , güc;t~rdij:,ri.ne i, a- rlnin bir tek söz söylemeden is- de altın yüklü olarak Sen Nehrin· kadın hasta düştü. Endişe, telaş , 

ret ederek, mih,·cr dcd ctleri- tilA. olunabileecklerini YC bura· den kaçmağa çalı§ırken Batan Te· ve ölüm korkusu onu mnhvedi - Q it bir ad ay l işgal e ttı 
nin m ecburen macnrlstnn, Bul- da anlaşmanın rolU kalmryaca- lemak gemisinin çıkarılmasına te. yordu. Ona biraz değişiklik tc • 
garist an • • Yugo!ilav-ya , .e R o · ğını bildirerek iddialarım isbat şebbüs edileceğini bildirmiştik. mini için bir çare düşündüm. Has Elli gemicinin 
man yn. fü;erine h areket edecek- etmektedirler. "'' , , , • . . ta şehir civarında bir köydeydi. başına geçen bir 
!e rini, nok~anlnnnt ancak: bu . T elemak gemısı 1790 senesınde Kadın? şehre inmeğe mecbur et- Fransız ressamı, 
memlek etlerden tem.in edebile- . Letonya ve Est~nya ıda~eclle· ihtilalcilerin eline geçmiş ve Sen tim. Bir ilaç ısmarlamıştım. Ko. Manş denizindeki 
dcklerini s<>ylüyor , .c sulh cep- rı. Almanlar ile bır adem 'teca- Nehrine sokularak hapsedilm~k casmm muhakkak surette bu i- bir İngiliz: adasr-

he.,inln ~.·a· ... k k"'1mının bilb:ıssa vUz paktı yapılmış olduğunu 1- istenmic idi Müsait bir fırsatta 1. 'ht' ld w ·1 . .. ·1· . . ., .~ .. ~ • •• • • :s • aca ı ıyacı o ugunu ı erı sur • nı istı a etmıştır. 
b u c;~beplerden eh emrnJyet. kes- lc~ds~rer~~ h:r turlU garantıyı nehirl:ien kaçmağa teşebbüs eden müştüm. Bu vaziyet acaba 
bettlğinl şörle m ütnlea. ool~or : I re e me edırler. Telemak bir kaza neticesinde için- Fransa ile ingil-

t · b 1 " lh c phesi F k t · .. ı ·ı 1 deki muazzam servet ile birlikte [Kadın., inandı. Evden, kocası • 
şto buise ep e su • e a a. .n manya ı e yapı an 

1 
.. ..

1 
.. t•· nm yanından ayrıldı. tere · arasında s i-

Şarkta.,.,.Rusyanınfmuz!_heretinc böyle bı ranlaşma temin edici su ara gomu muş u. yasi bir hadise 
m~htaçtır . ... Sovye\Rusya ... olma- olmaktan çok uzak bulunduğu Bugün bu serveti kurtarmağa Fakat işin felfiketine bakınız doğuracak mı? 
dıkça Fransa Ye lngilterenln gibi, Hitler modasına ~öre bir çalışıyorlar. Yapılan teşebbüsler ki, karısı yanından ,ayrıldıktan Yoksa korsanlık 
Polonya "' ile~yapmış" oldÜkları işgal nya. geçit hakkına da tah- neticesinl:ie şimdiye kadar bin bir müddet sonra, hasta adam J !devrine, Jean Bart . 
anlaşma~Romanya)~a ... vermlş ol- vll olunabilir.. • ,. ,. müc:.külatla gemiden a ncak bir bir buhran içersinde karısını ça. zamanına yeni-

.. ... 'i.: 1 ........... - ~ ~ w w 1 d duklan gaarnti tamamen mUes· k k ·· k'' 1 gırmaga baş a ı. den av.det mi et-,..,. ... .\ .... TIUtUn mllşkUller bu noktada. parça oparma m um un o mU§-
sir olamaz.. toplanmaktadır. Bir taraftan tur. Ben hastayı teskine çalıştım. 

Hatta.,R~~an_;~:i2tih'akiyle bl Londra hu memleketleri arzu· Sen nehrinin altında aksi isti- Çünkü karısının ne de olsa bir 
le, eğer7doğrudan:,cıoğruy~ Ordu~ 1 h'ılAfln" garanti etmek h\l- kametlere fevkalade SCri iki CCrC• müddet Sonra avdet edeceğini Sa 

..,... ... .. ö Ul "" . ' 1 art " '" 

miş bulunuyoruz. 
Fransanın şi. 

mali garbi sahi
linde Saint - Ma. sunu~ya~?,ın:~g ,,!.. meyıp, ya.: eusuna pek taraftar görlllme- yan bulunması dalgıçların faaliyc. myordum. Nitekim a.kŞama doğ-

nızcn. malzeme,..hususunda tak' 1 kt d'gv er ... -andan Moskov:ı tini müşkülleştirmektedir. Maa. ru kapı calındı. Fakat kapıya 
... · · ı"'' takdirde me c, ' "' ' ' f ' ~ 

lo (Sen Ma!o) nun garbında bir r motör ile küçük adaya 

ye esasına u;~ \J,r.Sa. ıli o Rus •nnm istikll\1inin bu mem- ma ıh çıkarılan parçamn Telemak gelen hastanın karısı değil de bir 
bu iki memle.lrntin yalnızca. mu- leek~lerin akrbctine bağlı ol- gemisine ait olup olmadığı he· polis memuruydu. Zavallı kadı • 
kavetl arttırılmış olur.. d ;;. b'l rrilmektc ve Almanla- nüz kati surette tesbit edilmiş de- nm bir otomobil altında çiğnen-

kısım kayalar vardır. dir. . e ı; 
Minkie adaları ismi verilen b~ı iki gün sonra adadaki e\fl~ ~ 

} k • tlenmele· u,,u 1 c 1 - ·ld· F Anl~şma a.rın ı;> mc rm hu rnemlcektlcrde bil rıza gı ır. ransanın en meşhur ldal- miş ve ağır yaralı olarak hasta. 
ri için. Rus~:~nm. da~ garanti sis- . va cebren yerleı:;mclcri nya· gıçlarından biri olan Babioş, ge· neye kaldırılmış olduğunu haber 

kayalardan ancak bir tanesi be~ ramak üzere Jersey'dcn gele fr~· 
kilometre murabbaı sathında olup bus Mösyö Masurier adanJ~ gıı.l 
oturmaya elverişlidir. sız denizcileri tarafından ıŞ 

tcmiue •girmesi'• çok faydalıdır .. h" e.t d 1 • btı n~ ıemlekctler- minin bulunduğu yer hakkında veriyordu. .. l . Fransa u or u arını alil . . . Minkie a::lalan uzun müddet 
Rusyanın nglltero ~ e d . m 1 .. 1 halı'nde lngll· esaslt m mat vernuştır. Bu ıza· Ü t l'k b k d k d . F .1 İ .1 d b' • b en geçır e e. s e ı u aza a a m ıçer- ransa ı e ngı tere arasın a ır 
yanında. bulunması, gerek aş· t l1' sanın Rusya ile bir hatın çah'.}malara m üsbet !bir isti. . d b 1 d w b' b h ' 
lıbaşına kendi:kuv\'etile, gerek- J"ekrte vch~ rakn t etmclerı·nı' ı'ste- kamet vereceği ümit edilmektediı:-. sın ed ukun ugu ır u r~w es - anlaşamamazlrk ıpevzuu olmuş-

- ... -- ""' 1 ı · e arc ·e - . nasın a. ocasını yanına çagırı • tur. Nihayet 1914 ten sonra Fran-
se diğer mUdafaa anlaşma arı- t dl İhtilal senelerınde batmış olan .. k . l" 

... • .... tU lU mck c r. yor; onu gorme ıs ıyormuş. sızlar bu kayalardaki haklarını 
na ;erdiği kudretle he.r r Bu noktai uazar ihti!Uı Mos- Telemak ile saray mensupları kaç. Polis memuru bu feci talepten in~ilizlere terketmişlerdir. Fakat 
ta:rruzo. mani 'olacak mahiyet- ko,·atla vapıldı~rnı zannettiği· makta ve servetlerini de birlikte bahsederken, ben yulfardan has. Breton balıkçılarının çok zengin 
tcdir. . · .... ibi. fazla ileriye götürmek götürmekte idiler. ta kocasının çığlıgvnu işidiyor - olan bu sahillerde avlanmaktan 

lm dıkra totalıter rnız 0 B' ..ıd b · · · k 
Rusya 0 a ~ 

1 
ıa.zım<leğildi r. ır asııı an en gemıyı çı ar- dum. O dahi karısını yanma ça_ menedilmeleri kendilerini hiç te 

deYletler iki gayri ımUsav cep· ' mak için muhtelif teşebbüsler ya- v d 
-' ... • · lb k' · gırıyor u. memnun etmemiştir. 

heyi dUşUneceklertlır, ha u ı İngiltere hilsnü niyetınl bir- pılmakta.dır. Gemideki mevcut 
Rusya ,. sulh cephesine girince, çol;: veı:;ilcclrlc göstermiştir. servetin iki milyon beş yüz: bin muasın:fa neşredilen bir vesikaya Yeni ha'dise öundan daha müt. 
gerekJ~nrkta, gerekse ., Garpta Hatta lıu nazik notka üzerinde Frank kıymetinde olduğu tahmin göre Mari Antuvanet'in ;bir mil· hiştir. Geçen hafta Cumartesi gü· 
azami mukaYemetlc karşılaşmış bile, Rusyanın bUtUn garp hu· ediliyor. Gemideki servet hem na· deki pırlanta gerdanlığı da Tele. nü elli kişiden mürekkep bir İn
olacaklard0rr. dutlarınt garanti edeceğiııl bil- kit, hem mücevherat şeklin· yon altı yüz bin frank kıymetin. giliz işçi grupu Jersey'e hareket 

Sııbık b:ırlciyc nkili •m ak ale- dirmemiş midir? .. Fransaya ge- dedir. Birçok şahsiyetlerin bütün mak ile batan servet meyanın.da- ettikleri zaman elli kişilik bir 
r.lnhı nıühinı bir kısmındrı da lince: E sasen bir anlnşmn ile servetleri bu gemi ile batmıştır. dır. 1 Fransız grupll da başlarında meş
I~:ı.cıy:ınm hu .;ulh nnln~m~~mm Rusynya. bnğlr olan Fransa hn- Sen Jorj ile Jümiej'in servetleri Telemak gemisindeki servet yeku- hur ressamlardan Marin Marie 
. :r:m:ktekl ıncnfn.ntl<'rinl~eh'!; leıl"nıenuııbnhis olan tezlere de 'de bu meyanda.dır. nu bugünkü frank ile sekiz yüz müstear ismini kullanan Duran<l 
•. d .... . .. ~. - -· .. 
ı·:~ c!iirmeiitc ,·c tot:ılitcr e ,·_ ynklaşmnktadır, .- Diğer- taraftan,bir - ingiliz: . mec· milyonu tecavüz ctmektcdır. Copelli olduğu halde Aricl isimli 

dilmiş olduğunu görmü§ti.ir· 

Derhal Jersey'e dönen ~;~ 
resmi teşebbüsatta bulıınt11 ıır 
bu istila hareketini anlatııııŞ 

r t8l. 
Saint - Heber liman şe :ııııi 

katı idareye memur edı (' 
Küçük al:iaya giden tahkilc 

11
-1 

yen• . 
adayr boş bulmuş, fa'kat t' . 
pılan bir klübeye Fransız tP 
cumhuru Mösyö Albert ı..e ,J 

b• . • ldı<fı ıtC ...t nun ır resmının ası .,, ~T 

ya hakim tepeye .de Fransız 
rağı çekildiği görülmüştür. _; ti' 

•• ·t:>' 
Bu vaziyet foiliz harıcı) ,o 

rafından muhakkak. ~rote.st~e\I· 
lecektir. Ancak bu ıkı dost 1'11t1-
bayraklarının yanyana bırıtcıı~ 
larr için bir for~.ül .~ulun~101r 
tahmin etmek muşlcul değ 



Küçük Hikaye 
..... ,_, ,,_, - ..., ,_,,2- ,_, -

Z:c§l V c§l 0 0 D 0 c§l tr 
boıtum Maurice ile beraber 

Yürüyorduk. O bana eğlenceli bir 
!eyler anlatıyordu. Birdenbire 
~ehresi ciddileşmiş, gözleri bir 
noktaya dikilmişti. Onun baktığı 
tarafa başımı çevirdiğim zaman 
~enç bir baba ile yedi sekiz yaş-
rında görünen oğlunun bize 

doğru yaklaştıklarını gördüm. 

İkisinin de yakalarında matem 
~itrıeti olan siyah krepler vardı. 

aba oğul elele, bizi geçtikten 
'on ra dostuma sordum: 

- Mösyö Gaussere'i 
sın? 

tanırmı-

\' - Hayır... diye cevap verdi. 
k·alnız c;ınları görünce başımda es. 
bı ~ir hatıra canlandı ... Babam da 
enırn elimden böyle tutardı ... 
ı\nnem öldüğü .zaman ben de şu 
~Örl:iüğümüz çocuğun yaşlarında 
~dirn .. lnanmazsrn, henüz onun 
angı hastalıktan öldüğünü bil
:enı.. . Babam bana ondan hiç 
ahsctmedi ... Ben de sormağa ce

saret edemedim... Emin değilim 
:~a. kanser zannediyorum... İyi 
ıldığim bir şey varsa hastalığın 

a;-ıarc:a iyi olmıyacak bir hastalık 
~lduğunu biliyoı:idum ... Bunu ba. 
~ltıın bitişik odada birine söyle-

~1Ci şu sözlerden öğrenmiştim: 
\'irzni sekiz yaşında ... Yalnız yir

ltıi sekiz ... Ve bu hastalıktan kur. 
tutuş olmadığını düşündükçe ... ,, 

Çeviren : Suat Derviş 
sun? dilini mi yuttun 1,, diye azar
lıyordu. Birçok defalar da haykır. 
mağa başlıyor: "Defol buradan ... 
Git odana çabuk!,, diye beni oda
sından koğuyordu. 

Babama kar§ı da merhametsiz 
olmuştu. Onun eve avtdet edeceği 
saati dakikası dakikasına tesbit 
etmek için o eve gelmeden yarım 
saat evvel gözlerini saatten ayır
mıyordu. Belki de bilhassa saatini 
ileri alıyordu. 

Bunu yalnız, müstehzi tebes. 
sümle babama şu sözleri söylemek 
için yapıyordu: "Bugün yine ken· 
dine beş dakikalık bir tatil ver
din!,, Halbuki zavallı adamcağız, 
eve biran evvel yetişmek için ter 
içinde kalmış bir halde içeri gi. 
rerdi. 

Babam kendisine yaklaştığı za· 
man uzandığı yerden yavaşça doğ 
rulur ve onun elbiselerini koklar
dı. Her defasında da kaşlarını ça. 
tar, yüzünü buruştururdu. Bu, ba
bamın üstünde bir başka kadının 

r 
kokusunu bulduğundan değil, o-
nun üstünde sokağın kokusunu 
bulduğundandı. Bir daha ayak a. 
tamıyacağı sokakların kokusunu ... 

Bir gün babam kendisine bir 
demet gül getirmişti. Bunu gören 
annem acı ve müstehzi bir gülüş· 
le: "Şimdiden kendini alıştırmak 
için mi bu çiçekler!,. demişti. 

nu sözleri söylerken babamın 
&esi titriyordu. Hiç şüphesiz ki, Sonlarına doğru artık yataktan 
Onlar bir aşk izdivacı yapmışlar:lı. kalkamıyordu. Yatağın başuc:un
/\n daki küçük masanın üstünde bir nem son derecede cazip bir ka-
d.'ndı. Biliyorum herkes annem i- zil vardı. Odada beş dakik.a yalnız 
Çın· "A . k .. ld" I d kalacak olsa, hemen bu zıle bası-, nnesı ço guze ı ,, er. _ . 
Güzel k 1. · · .. 1 k · , ~du. Eger yemeklenn kokusu e ımesını soy er en ınsan · . . . 
i'an11 b"l" A b Ik" tt' kendısını çok rahatsız etmese mu-a ı ır. nnem e ı zanne ı. 

ğirn "b' ·· 1 d - 'ld" F k t hakkak kendi odasında yemek ye-
gı ı guze eg-ı ı. a a o- . 

nun k · b" k d ld - memiz için ısrar ederdı. Fakat ye. 

Musolinin kızı • 
Kontes Ciano dansediyor 

Fransa ile italya kolkola 
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Marlen Ditrih
ı in eşyaları 
1 Yıldız senelik vergisini vermediği için . . 
~vrupaya hare-

ket ederken 
müsadere 

olundu 
15 haziranda Nevyorktan kaL 

kan :Normandi transatlantiğinin 
kalkma saati gelmiş olduğu hal. 
de hareket etmemesi yolcuların 
hayretini mucip olmuştur. 

Norman.di bir çok kimseleri 
şaşırtan bir hadise dolayısile tam 
kırk dakika rötar yapmıştır. 
Yolcuların gemiyi terketmele. 

rini bildiren gonk çaldığı zaman 
resmi memurlar vapura· gelerek 
yıldız Marlen Ditrih'in bagajla. 
rım müsadere etmişlerdir. 

Amerikan hükumeti, bir kaç 
hafta evvel Amerikan tabiiyetine 
geçmiş olan yıldızdan 1936 - 1937 
senesine ait 284.000 dolar ka -
zanç vergisi istemektedir. 

Memurlar yirmi sandık, :iki 
bavul ve on kadar paket almış • 
lardır. 

Bu vaziyet karşısında Marlen 
nihayet el çantası üç şapka kutu. 
su ve altı çift çorapla gitmeğe .ka. 
rar vermiş, fakat memurlar mü. 
sadere etmiş oldukları bu eşyayı 
da kafi görmemişler ve bunun 
üzerine Marlen 100.000 dolar 
kıymetinde oldukları tahmin o • 
lunan mücevheratını da rehin o. 
larak bırakmıştır. 

ço cazıp ır a ın o ugun-
~an . . H"lf> - .. m'ıı.: kokuğunu duydukça fenalası-

emınım. a " anacıgımın y~- dü-~,~---~~-~ 

Bu sıralarda, kocası Mösyö 
Rudolf Sieber, kızı Marya ve kö. 
peği ile lüks kabinesine kapan • 
mış olaR Marlen 1uçkırarak ağ. 

r <r l 
lı,yordu. 

Bu sebepten dolayı~~ haziran. 
da Avrupaya hareket eden Nor. 
madi transatlantiği kırk dakika 
geo kalmıştır. 

zu gözümün önündeöir. O ço~ yo~ · k odasında babamla karşı- Mussolihinin kızı ve Salonda bir lango .ı,:.almıyöF. 
11

'§eli, çok şefkatli ve çok tatlı hır 1 kl eme k k .. t ddit de hariciye vekili Kont Ciano'nun vimli bir genç Edda Ciano'nun 
Ilı h ı ı yeme yer en mu ea • 

a lüktu. Dudaklarında her za - f 
1 

.1 1 h d fas nda karısı Edda Ciano Avrupada bu. önünde eğiliyor, ~endisini dansa 
llıa . li .. h . b. ..1•. a ar zı ça mır, ve er e ı _ d 

n sevım ve muste zı ır gu u- k d B lundugu zamanlar Fransızlar an davet ediyor. Bu genç Fransız 'U babam onun yanma oşar ı. · a-
vardı. O zamanlar bana anlat. . d h k d "H"l._ pek hoşlanmaz hatta en müthiş tacı varisi. Paris Kontunun karı. 

tı · .. .. . zan ıçer en ay ırır ı: a a ye-
gı masalları hata buyuk hır saa- - · .. b' . d" . ., Fransız aleyhtarlarından biridir. sı İsabelle'in kardeşi Jean'dır. 

detıe hatırlarım. Bu masalları din- megınızı ıtıreme ınız mı." Fakat Edda Ciano halen Bue. İşte resimde görüldüğü gibi 

le:nek için onun dizlerine tırma_ Zavallı anneciğim, kocasını se. nos • Ayreste istirahattedir. Q_ Fransa ile İtalya birlikte dansct. 
tıır, burnumu burnuna dayardım. verdi, oğlunu severdi, ve ölüyor- rada gayet sakin bir hayat sürü. mektedirler. Her ikisinin de duy. 
İ{irn bilir neden bana: "Aman ya- du. 1stemiyerek, azap içinde ölü- yor. Resim İtalyan sefaretinde 1 dukları memnuniyet gayet vfi. 
tabbi ne kadar da ağrrsınız. Bele- yor, sevdiklerinden zorla ayrılı. verilen bir suarede alınmıştır. zıhtır. 
diye reisi efendi!., derdi. Fakat yordu. Ve bu ayrılışın acısiyle hır· 
dizlerine yerleşmekliğim için beni çınlaşarak en sevdiği iki insana a
~endine doğru çeker, zayıf ve kü. zap vererek ölüyordu. Avusturya eski Başvekili 
Çiik: vücudumu kolları arasında 
•1kardı. Yalnız babamın sokak ka
l>ısını açtığını duyduğu za~anlar 
birdenbire yerinden fırlarken beni 
Yere bırakır: "işte efendimiz gel
d" r 1·., diyerek kapıya koşardı. Onu 
babamın boynuna asılmış gördü
&:Urn zamanlar: "Asıl çocuk ben 
değil o!,, diye düşünürdüm. 

Evet azizim, benim annem dün. 
Yanın en tatlı en cazip kadını idi. 
l'a hasta düşene kadar ... Ölmeğe 
başlayana kadar! 

l'vı uhakkak surette öl:lüğünü 
anlıyordu. Son zamaniara kadar 
g~ldüğünü işittik ... Hemen hemen 
eski.den olduğu kadar sıl< gülüyor· 
du. Fakat gülüşleri değişmişti. 
l::vvelden neşeli ve müstehzi olan 
l:r.t gülüşler şimdi sabırsız ve hır
sın gülüşlerdi. 

. Sen ide bilirsin azizim iki türlü 
1darn mahkumu vardır: Müte. 
~ekkiller, isyan edenler t Annem 
ısYan edenlerdendi. önceleri sev
diği kocasını, çocuğunu bu kadar 
C:abuk bırakıp gitmeğe isyan edi
i'orau. 

baha sonralan hayattan zorluk. 
la ayrıldığı için isyan hisetti. O a· 
glarnıyorl:iu... Yanıyordu! 
Son aylar da adeta bir zalim ol

ttıuştu. Beni sokağa çıkarmalarına 
ttıani oluyordu. Şüphesiz ki beni 
Eotcceği günlerin artık sayılı ol
duğunu hissediyordu. 

};'akat yanında kaldığım zaman. 
hr da hırç n ve sabırsızdı. Bazan: 
~.\ıran kafamı patlatıyorsun ... 
• t biraz!,. diye şikayet eldi yor 
".: hazan da: "Ne diye susuyor-

Nihayet bir gün öldü. Ertesi 
gün babamla ikimiz aylardanberi 
ilk defa olarak masadan her daki. 
ka kalkmağa mecbur olmadan ye
meğimizi yedik. Yemek ortasında 
bir zil sesiyle irkildik. Her hangi 
bir zil sesi bizi biran için şaşırt-
mıştı. 

Çatallarımızı bırakarak birbiri. 
mize baktık. Ve ayni saniyede ha
fif bir tebessümle gülüştük. Hiç 
şüphesiz ki o da benim gözlerimde 
benim onun gözlerinde gördüğüm 
şeyi farketmiştir. Yine aynı za
manda ikimiz de kızararak başımı. 
zr önümüze eğdik. Çünkü rahatça 
bir yemek yemek zevkini duydu
ğumuz için birbirimizden ve ken
dimizden utanmıştık. Annemin ö. 
!ilmiyle rahat ve süküna kavuş
muş gibi idik. Halbuki eminim ba· 
bam karısını çok severdi, ben an. 
nemi çok severdim. 

Daha sonraları babam benim e
limden tutar beni gezmeğe götü
rürdü. Biz birbirimize itiraf edi. 
lemiyecek olan bir sırla bağlı iki 
suç ortağı gibi idik. !kimiz ·de, 
kendimizi ağır bir yükten kurtul· 
muş ve adeta kurtuluştan bahti
yarlık hissetmekten mahcup bir 

halde idik. 
On sene evvel babam da öldü. 

O nun· son dakikalarında gözlerin. 
de derin bir enldişe sezer gibi ol· 
muştum. Bilmem bu belki de bir 

Şuşnig 
nerede? 
Madam Şuşnig'e kocasını 

görmek menedildi 
Bir İngiliz gazetesi yazıyor: 

"Doktor Şuşnig'in arkadaşları son günlerde sabık 
kilin akıbetile pek yakından alakadar olmaktadır. 

Baş ve-

Evvelce haftada bir kere kocasını görmek müsaadesini aL 
mış olan olan Şuşnig bir kaç haftadanberi kocasını görememek. 
te ve ondan bahsedildiğini işitmemektedir. 

Geçenlerde Bcrlinde neşredilen resmi bir tebliğde eski Baş. 
vekil Şm:mig'in kısa müddetle tecrit edilmiş olduğu bu müdde. 
tin sona erdiği bildirilmekte idi. 

Alman tebliği şudur: 

"Alman idari mahafili, sa"ı.k Avusturya Başvekili Kurt Von 
Şuşnig'in her zamanki gibi Vi~ ana Gestaposu merkez binası olan 
Metropol otelinde olduğunu bildirmektedir. 

::\lahpusun akıbeti hakkında çıkan şayialara, tatbik olunan 
kısa müddetli tecridin sebebiyet vermiş olduğu zannedilmekte. 
dir. Karısnm her zaman için haftada bir defa muntazaman ko. 
casını görmcğe müsaadesi vardır. 

Eski başvekilin on dört yaşındaki oğlu da kendi yaşındaki 
bütün erkek çocuklar gibi Hitler gençliği teşkilatına kaydetti. 
rilmiştir. Şimdi 3 üncü kıtada mecburi askeri talimlere iştirak 
etmektedir.,, 

vehimdi. Bana öyle gelmiıti ki o lerirv.ie bir endişe, itlerin bir• endi. 
son dakikalarda bütün hayatınca şe vardı ... Sanki bu gözler bana : 

utandığı bir hatıranın gölg~si idi .. ! ''Yavrum, diyordu. Benim ölü· 
Bütün hayatımızca utandıgımız o müm de sana rahat verecek! Ben
hatrratın.... de mi sana ağır bir yük olmuş. 

timit ediyorum ki gözlerim ba
bama bu cevabı vermeğe muvaf
fak olmuştur: "Yok babacığım ... 
Hayır ... Hiç bir zaman!,, 

Çünkü babam hayata gözlerini 
yumarken bana tebessüm etmişti. Bana bakan zavallı sönen göz- tum?,, 

Çemberlayn'in şemsiyesi, 
.H e r. y o n u n p i p o s u 

Bir kaç sene 
evvel memleke 
timizi ziyareti 
esnasında çok 
müsbet intiba. 
lar bırakmış o
lan Türk dostu 
Mösyö Edvard 
Hcrriot, geçen
lerde ilk defa O

larak Fransada 
bir edebiyat jü. 
ri heyetinde bu. 
lunmağa mec -
bur kalmıştır. 

Fakat Mösyö 
Herriot'nun bun 
dan daha büyük 
bir derdi vardı: 
O gün piposu
nu unutmuştu. 

Malum oldu
ğu üzere Fran • 
sız meclis reisi 

Herriot'nun dudaklarından piposu 
asla eksik olmaz. 

O gün nasılsa pipo'sunu unut. 
muştu. Hem de işin tuhafı nere· 
de unutmuş olduğunu bilmiyor -
du. 

Mösyö Herriot, jüri heyetinde. 
ki arkadaşlarının sözlerini dinle • 
mekteyken bir yandan da acaba 
nerede unuttum, diye düşünmek • 
teydi. 

Bu sırada Mösyö Leon Berard 
geldi ve Herriot'nun rahat olma
dığını farketti. Kendisini oyalar 
ümidile bir sigar verdi. Herriot, 
dalgın dalgın sıgarını yakarken 
piposunu da hatırladı. Meb.ıslar 

meclisinde unutmuştu .. 

Bir postacı Herriot'nun meş

.. 

hur piposunu resmi bir zarf i . etti ve namzetlerden J.an Pol'ü 
çinde getirdi. Muhterem meclis tuttu. 
reisi piposuna kavuştuktan sonra, Mösy!S Herriot'nun pipMuz 
arkadaşlarını daha rahatça dinle • kaldığı bir gün om•rı r.n rahatsız 
di, eserleri daha dikkatle tetkik olduğu gündür. . 

e 
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k b 1 d• ld. , tngilis hllk6meti (mantıki) hiçbir ~ 'd a O e 1 1 tarn halli reddetımyecektir. on qa a 

r · Akıi takdirde, ekonomik tu • 

'!BQifarafı 1 lncldt) ıunda vuife almalamım mUmkün kayıt mevcut olmadJimr1.ayU • yik tedbirleri ittibuınm CSnllnc Kon7a, 19 (A.A.) - Bu ıa- kurumuna bağışlayanlar oımut-
tekaüt ha.klarmdan olamıyacaiım ifade etti. yerek izahat istedi. geçilemiyeceji ~ır. bah 8.16 de llmlrden harekete- tur. 

etmeleri çarelerini ara. - Maliye vddli Fuat Airalr, NL BiR KOLTUGA U~ 'KiARPUZ Bu akpm parlimentodald in~- don TUrkkuou flloeu Germen· U.Zö de Çlvrlldell kalkan ft-: 
söyledi. Ücretli memu. fia vekilinin verdiği iabattan Ziya Gevher _ "Atalarmıız ba,. dipl~ yo1u ile m.emn~ • clk, Nasllll, A7dın, Saraykö1 Q. ıo, 17,15 de Kon,-a
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bıtekailthıkkmdanmabnım da an1•p1acaiı veçhile üeretlile- iki karpuz bir *1tui& ..... yeti mucıp bir tarzı hallin .daima zc.•ınden geçerek 10.40 ıda Çlv- b 
•ıalan için tlcretlilere bir rin dofrudan doğruya mup ıe. derler.,, BJa •lllllah Uglbıtl bir. ~ :•1~=-1ııaldzlı llMl'h· ril'e Jnmletlr. Bntnn ctvrll hal- =d:nda :'::; ~o~eııe~al, l• 

fazla m&al verildlğfnl ip.. çirilmainbı b:.ı qdar kolay bir den BiğdJrmaJIL çalJfıyoruz, dedi. dir. eanra Japon. kı meydanda Ttlrkkutu fllolu. e Te P e P ea 
ederek bir takrir verdi Bu it olmadıimr, bu itin encümende Mtıteadclit :milallerle ba JaaUn yarım Londra büyük elç1al lil'- ntı kartılamıtlar. Geno ta77are- mekteplller, TUrkkutu tal•.,. 

, yeni kamın Ucretlflere mun uzadıya ıarOf(lldiiğilnil, bun dojnı olmıJ&calnaı llSJUJVek mltn harici,. aaanduclıe ... etleri .b.uretle kucaklaJJP ba lerl Te blltttn Konn halla 
Bat derece temin ettiğinden, dan böyle memuriyete almacak şiddetli lttrularda bulandu. Bu HfaklSa iç sqnk laat ....... tırlarma bumıflardır. Çivril· rafından Hvlııçle k&l'fll&nlDlft. 

tlcretliler için bir tekaüt vatandatJum tercihan mut uta- bldedm, üıttm1 edilen Jdnuıeler tür. dı ftlonull bet aaate 7atın ka- Konya TUrkkutu talebeleri 
bLlıfs mevzuu ol1D'88. bu lüne ıöre kabul edilmelini em an.._ muaD!qlJertn balmıma.. 11JeDÇln, 11 (A.A.) - Dimi. lf müddeti aıruında btlttln köy- komutanı 7arbay Oamaıı N• 

tutarak bu suretle bereketin da. BI PJ'lt tabiidir. Onlana mesai ~ Çindekl Japon ordllRDUii !tller hava kurumuna teberrtı- Baykal tarafından tefUt e 
ha doğru Te .c1aha faydalı nd- zamcnlan aatıe tayin Ye tahdit bilfkumandanı ıenenJ 8~ Jerde bulunmak hususunda bJ- mfştlr. 

RJCRl!11'Lt VE MAAŞLI 
Ml!DlUR 

-·~vııer, ba maddenin ti&. 
C.mmunmı ruh ve mıklıadı.. 
:illilftflJC o1macbpr, çllntfl 
lilll'llD" arumda. tlcret1t obna. 

bntı,. haline mttuımıu, 
w mıaelr farlanm artıJc 

celer tnlit; edeceilnl. birdenbire edilmtttır. O .-tt.en. ful& meaai pzetecilere ıu beyanatta bulun· rlblrler11le 7ar19a ctrmtf, boy- Ta17areler bu sece Konraclr. 
Ucret derece liıteminin kaldın). S&l'fetme.t:ae .... lmkb yok • lll11flUI': Dundaki altınını, tarlasını, ökU- kalıp yarın göaterlt ucuoıarı 1 
mau ite IDUf muvazenesinin bii· tur. BammJa beraber bir mualll. Tlyençindeld ,ablna lmtiyu zttntt, parasını aeve seve han pacaklardır. 
yük bir anmtıya upyacaltm min Ja)ms bir mett.pta para blJcelerini zorla almak Dl,etln 
anla~ almuı cımm Jranum doJanng de delilfz. Fakat, fnsiltere cJofu 

XUTEHASSIS VE tHTt. dedL Aıyumdlld yeni .m,ed tar. 
SAS BAHSl IWik Jnee - MuaJHmJer hak. maktan ve b81cede Ja1 Wr Dl• 

• • kında Deri lllrtUen m latlaal b.. nmm tesisi içiıı ~ IDIAi 
Zıya Gevher, Barem llyibuın.. ideden.._, • .,, doktorun da etmekten imtina ettill mil .. 

dald (mUtehmıl) 'kelimeslnin ma i8tifade ebDell u.m plcQbıi 'kati hatb harebdmlsl mphlfa• 
naıunm ~ oldujunu lhtiw ve beyan edenıt: edeceifs. 
m6tebum kelimelerinin ne b. -Nlh&Jet hepli de devlet me. ----------- (Bat tanrı a bdde) ı Ylrml nidan as bir saman 
nun, ne blikamet ve ne de encU- mmaılur. Dott.or ook pua,~u. Almanyada kı· Bugtln, seçen HD8 Ttlrkl7e )11belea bu Sttsel oelılr, mJ 
men tarafından tarif edilmedilfni, a11iJD a ,._ alıJıor di'9 arada Harlcl7e Vekili tarafından Ka- Un Te onun '8flerbıbı etildi 

Mısır Hariciye Na
zırı Ankarada 

Dıtiua itinde memleketin çok za. bir tefrik JIP"lk clolna bir it p 1 11 hlreye 7apılan sl7aretl iade e- lradellne bir deWdlr. Bu oe 
llı1iekıııt blmad11mz ifade etti. rar gördQilnil eiSyliyerek: oJmu, declf. oronya 1 ar derken, bir do.tluk T&SlfHlndeD TUrk mllleUDlll dehuına ta 

t__~md, aym mevzu Da. ··- Bu aidifle ıiintın birinde Doktor Ali Bllha - Bu mevzu v 11 (U.) - Al:m n daha fazla blr ..,., bir doetluk hamlutnl Termek loln h'9 
-~;~baremin anu hepimis miltebaure olacaitz. (Gü IU.erinde daha ful& Deri side- daarıova, ~ .:U. fartsuı ifa ediyorum. llk dil· gayretin esirgenmemesi il 
lı~.l·Mn•a lıtiva JUtmeJer) • MiltebHııı kelimesi ... rek yalnm doktorlarm w.,. e. ~ ~ LellUam,.U fflncem, harbin ferduın4a U- kındakl kunetıl uml lf&de .;:m n~.yalmz odacı, nbı Maliye vekili tarafından ne dilmeelnl iatedi. ıılıı vul,.U ba1rkm4a l'rlck'; ıerlerlne aldıkları bU7Qk yazl- mekte oldutu gtbl bu taba ':mJ 1 hizmetlerde demek oldufunun izahını iıtiyo. GENÇ ElAfANLAB bir muhtıra teYdi etmlftlr. fe1e kartı ne kadar merbut lle- ve terakki uerlafn nuıı )11 

·==~~ ere verilmesi • rum." DURUBKBN... Notada '°111 deDllmekt.eclr: ler, bu Taılfenln o derecede de bir kaJ1l&ktan ilham aldıtnu 
'Be o'Ja~ 116yledi. Refik Snket ince '(llaniu) Zf,a Gnlleı- _ BllkOmet tabi. "AJmaıtıwla 1lll1Ul Palcıa1I- ehli bulunan bir avuç .doetu lle uerln nuıl mükemmel bir 

~u.~~~tçe endhneD1 Ziya Gevherin fikrine iftirak et. bi &1Jll amanda beledJJ8 dokto. ~ ~ Jllliclen ftbim • TUrkl)'e)'l kurtarmıt ve enerjik ganlıu7onla takip edildi 
~~;m..,''.ıı.-,,... .... •ll&J'v gelerek ya· ti, mlltehuua kelimesinin mana- ru cı111n& 11111& bir ~ leemlltlr. O.O Ll1l wU 1119 • btr irade lle Ttlrk Tatanpener- ifade e7lemektecltr. 
l•ınm verdi. ve= t!:i 11 ve mefhumu tayin edildikten yok. J'abt 1ıa atm cltPr' bir u. rinde ,.,._ 99 pttllrge artar. llğfne :renl yollar ctımlf olan Jl'akat daha slTade tak4 

!dza gencin m 81111 :memu. aonra balen mil~ diye ça- çflncl YUlfe)'l de 1IMellne aımı, tazyiklerin 1ı91a Ullarmı .. ı.. adama tneccUh edecektir. Ke- haJranlık celbeden '87, bu 
~kem a..ıc 3() Ura ile hpn1arm TUlyetlerinin ne ola. olmw eJblde baJıman nve1kl va. balarmı derlD 1:ı1r end*'9 -.ar. msl Atattlrk tarihe blnat bildi hantlltın Ttırk kö7ltlatıallD 

dttiıf lı&ı bazı "8ZI- calmı '°"du: llifelerlal dıl flmaJe ..vbder. Bir dUfUııtl lıUdfrmet için Alman)'& eıerlnln Te mllletlnln ll:elldl•l- kt1çtlk ıanat erbabmm topr 
dalnıt c:ıma.!a hasebile JUkmet Bayur. lhtlamn CJal. tarafta J"lltmlı pag elemanlar htlk6m1ıtlne mtlracaat ec1'1on& ne ka111 beıledlll atkm omuz- veJa teshllıa olan ballılı 
maaılı o1ara1c bu para ma acu.s oldulunu, milyonlara durarlraa 4llW tantmdaa bir Leh kobdll 1 •"""l llal'U bL lc&n Uıerlnde lnUkal e7lemlt- kaybetmeden vukubulmuıd•f• 

c1am etmenin Dbil olmı. nnn bir çok memleket itlerin. memura tlo ftllfe)'l birden tevdi chfr cevrll otfamn QOOU'klan. tat. Ur. Bu yeni ha7atın ftltUhatı oJ4 
ete._ ıaca ....,, ...... ~ .C:- Bu htırmetklrane tutmatmı- ıu ~bl mahfuı kal• Jctl 

Aıımllln yeniden yapılan bir çok elektrifıkaa10~ itleri ile dört, be§ • " a 0111111, •emldetl• nsıfta!'a n&ve ilffmı, but•• 
ntlltlıl'de maq usulilnlln tatbik yüz 1Q liraya bu itlerin ~d.L lamı bu itte benden daha müfit Muhtıra hakJrmda teflirJenle. U !Çin te"81Gl -edlletMnlr.d matıwr. Ttlrk k'flbtlnt1D 
ııaq~ ba icraatm llttikoe biJece)inl .&Jle4L ve m mllte. dUtUnıeceklerbıl p,nnediyorum. bulunan. Wananld Dzleınıik nln mtlthlt anlarmda aa4rk doa- Ttırk ll:tıçtak ıanat erbab 

et:metfe oldufaim teb& ._ .. .._ OnrlDde ıa.ter • ıat.anbul, 1mıir ve A.nbn. gibi Naroduy gwt.Ml diyor Jd: tu olmut ve Lozanda 1ftl Ttlr- kökJU eecf:reıl muinin cldfeJ 
ettfrdl. Bununla. beraber: ma: diif hımliyeti yerincle bulmadı bUyUk vill~ Uç vuL .. Alınanyac1& bulmwı PololıJa. kJ7enln toprak ıtatt1111ntl Te den hiç blr saman mesul ollll 

mamrtarmm ~ tını Dlve etti. feyl eahamda toplayan bir çok b1anDı ~an m tetebbll80n beJ1l-1mllel statUıtıntl muıaffe- mıotır. Onlann daha bll)1lk b 
C11ıl!Ni~ pemeJeıma bir çok Saim AB herfree tarafından memurlara teladtlf edlyoru. bir netice ~ fllpbe e. rane bir surette t .. bıt etmlt bu- clJnamlnıe daha r•-onel 

' • • Oamaıı Şevki Uludaf - Blras dl1Q1'UL PokmJa JatlkGmetiDJD u.. ı h 1 rı t t t ö ı•nnn • _, lbi•dan ıcot bU.yi1k kazanç yapılman mahzurlu olan ıflenn evvel doktor Ali SiDia tara/mdan sun mllclclet tah•:mmW edemiye. unan a e sme n n lutcamlı bir devlet tef kili 
edl't!@ıf-A.......~ etti.. TÜlletJer tarafmdan miltehasm - doktorlar lıakkmda istenilen iL celi bu vut,.ıe nihayet verme. lamlnl a7111 ıamaacla slkretmek ve U)'&Dtk Te enerjik bir ba 

F.w.ııaa""q......_. .unu_:._ ])()QRU 1ara yaptmlmumm doğru olaca.1 tisnaJ kaideye itiraz etti. Dok • ıılıı bir tek çarea1 vardır: Polon. iaterlm. l'IT& bir lhtlyaçlan vardır. suo 
~y--•r----:- memur. lmı " bu Jdmlelerin her t1k il torlarla muallimler araamda bir yadaki Alman eblUyeım. kU'll Bllhaua Jlıaırlılann, ıama- en kıaa l&JD&nda Te lcraatl 
~ fUlahğma faall,.ıinden o mlltebı•ı11 kul- mukayese yapmumı çok arzu e.. mukabil tedbirler almak nın mUtkUUerlne ratmen ken- nuında phslyeUnl te)'lde ID 

INllL"~1abartma. Jana.n "1rl1etln mesut olmuı i. derdim. Doktorların aldıldan pa. O .,. dtıert hakkında eölterdlll hara- tuf hlo bir hakkından fer 
iiilai':...z.te&m bi1tçe cap ettlifal ifade etti. raıım, uaml badclfnln llıt ola'blle.. • retli aempati nlf&llelerlndtıı do- etmekldfln 7eD1 Ttlrkl7e 1• 

... la'Jlanltleıl'9 Dlçhı ta.: Ziya Qaller, tekrar kilraiye oejiııi ve bu. hUIUSta bareme bir Gafmko seliyor layı Reisicumhura kartı mtlhe7. •ıttır. 
neler ga.19 ii1erek HUmtet Bayura cnap kayıt konııJmamıı talep eW. Atına, 19 (A.A..) - Gafenko, ylç bir habra beılemelerl lçln Bu tahantll tntlsam lçla 

GliillmrllalRman~ L ftrc1L Teklifinin zayıf birtey ol- Bundan IOlll'a Zi)'& Gevher aaat 11.10 t'la Dacta npurt1ıe ıebepler mevcuttur. Mtıteaddlt ,.. milletla )1lklek menfaatl --men- =+== '" bu 'ldinUclen beya. mühendia 'V9 doktorlar ı..a .. Ud. Ta lmnbul tarikiyle Romanya. ve mudil m•elelerln mnıakere- dal -"-A tl .. _ •·t ı--ı. -~İlıdınlmı411 llmn pldL __...., s. • .1 •• 1 • .._ bi. den fazla vult .,,..... ıl o zaman Jlıııra mQtealllk u- ma ev-n n'"' - • ..._ 
MP!llrantk: natta IJulanurken ar__.,.-..a - e almamaları hak. ya hareket etm.ıetlr. ladaki noktalann haJllne lmkln reU7le cere)'&D etmftUr. Ttır 

riblrterlnl Jmmamaya ça1ıpna1a. kında.ki türiri reye kcmuldu ve _,....,. d ı~ı 
1 

.. ye, mllll7etpener sa:relerlııcl 
••- -'di~ .. ; birçok memle. eberiyetle bbal edilcll. verme..._.., e, a mem eae-

n .--u •- •""• • mlkWetiDl IJmaülen m ken • tin hUsnU nl etı o zamandanbe- inhiraf etmemek lçla meaull 
ket ftledade mlltebıuıa kelime • Fuat Sirmeıı - DeD1sJoDan c11Uk1erbıdlll tDfJdlkleriııl IÖyll- Y lerlnl pek BJ7ade mtldrlk b 
liDlıı Te lhtiaum çok büyük za- ~ ~imanlan umum mUdUrllllde. yerek bu laalden aonra diğer bir ~u:uk~:~~::.nn haJUnl mtlm- nu1ordu. Flllıaklka tanlı T.ll 
radar tnlit ettiilnl ifaret ede. ~ teeldllt lw1.un1arma c&re devlet vulfelini o klmaenln ifa. ordusu ve genç Mmır orduıu 
n1r bır niıramneme huırJanacaimı .. _ ... 

t bildi mıcla ne dereceye kadar muvaf. A I k k Jıanıı bir askeri lhUrua un• 
H_ Bu, yalnız elektrifikasyon 'h rmekte iken yeni barem il. fak ola~ IOrdu. Bu gibi rnavut u ta i 1'&1nıı bant& hadlmdlrler .... 

ltledDde delildir. ttzUm, pamuk, yı 81~ mülhak bUtge ile ida. icraatın gençler berinde yaptığı letler aruındakl mtıakerel 
Te dlıü bunun sibi birçok itler. : edilen biUUııum mU~ler teairleri ilah etti: lfalyan krtaah de akıl, ldrlk ve kl7uet ha 
4e mltebum ıeçinenle~ ne ıi- ,;:::n mevcut olduğuna temas - Elaaen bu gibi kimlıeler te. eldutu Te devletlerlll Jll8bl b 
b! yolauzluklara aebebıyet ver- müntln, = ~ngl kanun hUk. k&Ut maqı diye bir para alıyor. <Ba,lal'G/ı 1 luld•J kutunun bttlnde dtlnyuıll b 
diklerini biliyoruz. Epr istene - 1ecefinl IOl'du. lar. Bu gibi kimaeler vazife gö. Arnavutluktaki bu ttalyan 1a • zur Te emnl7etlne ol&D mu 
nlz aynca tetlcHc eder ve bütün Ul4UM MC'I>'Oıu...ERE TAZML recek halde hıeler neden tekaüde talanıun Yu.goalaTya tlHrinde hakkının mevcut oldutu •• 
bu JQllazluldan meydana çıkan· . NAT VERtKIYJDCJDK aevkedildiler. Vazife göremiye • bir tuyik ~ya matuf old~ • tulmadılı takdirde, btlttın lb 
nz.,, Ziya Gevher - Tekrar ldlnil. cek halde iaeler bu yeni vazife .. iu faruiyeu ttalyanm ba iltil. llflara lttmmu TeçhlJı bir 

Saim Ali - tlerl lllrWen n()k. Y• geldi. Bur umum mlldllrlere ler onlara nuıl veriliyor? nal pyretini izaha klfi delildir. hal bulunmamuma lmklll 
tal nazara ltiru ederek iılnıde ~ gayri tnmlnat verilme. Riyaset makamına verdili tak. ttalyan mevcudunun ba mik- :nıyacatını zannedl)'orus. 
muvaffakıyet g&sterm1f ve mu.. sme ıtiraz ederek bir takrir ver. rir reye kondu ve reddedildi. tan bulmuı dOn B. Gafenko ve . 
ayyen bir zaman geçirmit her dl. Ziya Gevherin bu takriri de HARP MAL'OLLERINDEN Metaksaa arumda milzakereye Bkselana, gerek mufab 
meslek ıahlblnin kendi faalltet kabul edildi. Bu ıuretıe buı u. VERGİ KESfJ.MIYFıCl:K mevzu teılril eylemiftir. 1 metbuum hakkında ve ge 
çerçevesi lçerialnde m.Uteha11ıa mum müdürlere maattan pyri 0 Şevki _ H nıaUU Fransız hıriciye nezarotile te • llıılıaır ve eahıım bakkında 
sayılabilecelinf ~edL Bu ı,ıe tamıinat verilmesinin kaldml leri 

8
.manUdaf t' B··~-- lk. maıı olan mahfiDer Amawtlulr- fettillnJs nazlklae aöıl 

edil . bul ·ı nı m aa e ı. WUIUU& m • ' d l l te ı.~n deri patron olan klmaenin ve dolayı. maaı kabul mıg unmakta •-- k ld .. .ıc.- .ıc...• tald İtalyan kuvvetlerinin arttı. o ayı ı ze teaaur e · ı ··•num ço az o .,,._.u ...,3 .eye. 
sile Veklletin salllıiyet ve me • dır. "" 1 .. -.ıı .. - k -n- ,_._ nlmasr Tilrkive ile ı .. ..;ıter-t Memleketim \e ,ablım hak rea maq.--U&UIWI e • .uuıe•ı.ıı:ı o • ' 1 ..... -ı- ' -·-· 
suliyetinin uıl olabUecefini 11&. HUsııU Açıböz - Devlet dal. lan vergile . bundan böyle ke .dlltündilrmek içindir. Zira y 11108 da söater,ıen sempaU '""":"'.ıı.t 
ve etti. relerinde miltekaitlerin istihdam IBilmemeain~ bir takrirle istedi: Javya " Romanya. ,alanda im. lerlnln Akdenlzta Ote kıy......-r 

Fuat Sirmen _ Yeni baremde edUmemeai hakkmda bir takriri.Doktorun bu takriri ~lar a • nlawak olan Ttlr1r • lncDiz mınaettarane bir akli bıaıao
clevlet memurlarmm bir kaç yer. verdi. Bu takririnde yalnız dok. raamda kabul edildi. Valdt hayli kati anJapmıu Ue " praati edi. tnad~ emin olanu. ~ 
cleD maq alamıyacaklan burada tor ve milhcndialerin latisııa edil. ilerlemieti. MUakerenhı devamı 1ecek olan mmtalıalar •mıınde ile Mıasr aramada buıulaa _, 
J&)DJs mııalllmlerbı. doktorların muini i&tlyordu. ! ha'lclrmda ekseriyet arandı. Yok. Balkanlann ilim twl1li nntile ll•ırm ktUtllrel, lktıaa.41 .. ~ 
1stiaa edileceli beyan ediliyor, ~'1'1..ER DEVLET DA. lama yapıldı. ' ~-i m!bUIUIDmd&D gtsıterllmemeelnl Terkiye w ta. cari 1abalarda takT17t .-ae.: 
dedi. Bab1arm alaoaklan mıı.&1; lRELıl:R.!?rom ÇALIŞTIRIL. j 21.a nün mevcut olduiu anlqıl ıUtereden latemektedlrı.. bahUnr oıacatı bir tetrlld 
hıkkmda JU11ı mtltaleaya i':'& • MAMALI eh. MGzakereye devam olunarak Pabt'ıaert11 ıe-rı,or ld, Ar· sal mevcuttur. 

~1-i nuan mildafaa etti ret edtnlı: bir muallimin iki ve. Bilanil Açıbös beyu.atmda 28 maddelik kanun llyihuı mi. m'IUtluktald ttalya Jntaatmsa K~ml Rebılcmalaan• 
fwiçte tpUftffak olmut mOte. ya tlç 181daa mualllmllk yapa. mütekaitlerin uzun aman dev • 1 mkereal bltmif oldu. Çarpmba tahiJwi. TlltlıdJIJi mldafu hatlne "fe bil)'tlk Tttr" .U 

millıendWerln bareaıln rak oldJjr -11 4!00 liJ'l1I ge. !et lrapılarmda ~ --ı:::.::. on bette - ..-ı - .....oııı-ıı illa Nf&lıı • .U.,. ~ 
~ ltJa blpma dere· elp cecml190lllnt ..... enallme. ra artık hlmıet edemi)Wk lilr •Uabreline bqla • t6Jle dunun. bUl1d8 bu tdıir. dınr, lllla Ye Wif .,,,_ 

iJJID 35 J1rr ile Nafia kadro- nhyWt ..U. ....... C1a1m1 bir halde 1nllmMlaMarml veya ..... ,...kte'. 1erl ...... Upik ••ectldlı. noa&ı.a mit~_._ 
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f Son deniz faciaları münasehetile ileri sürülen bir fikir ı-Ne var, Ne yok? 

Denizaltı kazalarını 1 Annahella 
Zonguldakta 

HA.ZiRAN 1939 

Halkevi 
er on beş günde l:rir 
oplan!ılar yapacak 
>nguldak, (Hususi) - Zon
ak Halkc,·i, on beş günde 
ımumi toplantı yapmayı ka 
ıştırmrştır. Neşredilen prog 
a göre, şimdilik on beş gUn
ir cumartesi günleri Hal
m Uzik salonunda, şubeler 

•l toplantı yapacaklardır. 

toplantı. aynı zamanda bir 
toplantısı olacaktır. Genel 
ıntıya bUtun Halkcvliler, 
•tslz olarak katılacaklar, 

!erinin çalışma yolları ve 
te\"i hizmetleri Uzcrlııde ko· 
caklnrdır. 

nlkcvi toplantılarına Halke
Jbelcrine mensup bulunan-
geieceklerdlr. Toplantıyn 

lmak isteyen Ye henUz Hal· 
no yazılmamış olan arka. 
ar kaydedilmek üzere, şube 
defterleri hazır bulunduru
ktır. 

:>miteler, şubeler Uyelerl a
ıda çalışma mevzulan çer· 
3lnde anketler açacaklardır. 
antr konuşma ve kararları 
anket neticeleri, şubeler 

lteleri tarafından tesbit o-
caktır. 

er toplantı sonunda bir kon
l'erilccek Ye konser progra-

nasıl önlemeli? 
Yazan: 

lngiltere Bahriye Birinci 
Lordu 

A. V. Aleksander 
THETtS denizaltı g-emlsinin 

feci a.kıboU, bUtUn mille
ti teessürlere sevketmiş bulu· 
nuyor. Bu kaza ile bUyUk harp
ten sonra bUyUk devletlerde 20 
muhtelit yerde vukua gelen de
nizaltı kazalarında helA.k olan 
insanların sayısı 700 tl bulmak
tadır. 

1ste'r arz cazibesine muhalif 
olarak havada ucsun, ister de
nizin dibine girip saatlerce kal· 
sın, insanlar tabiat kanunları
na muhalif hareket ettikleri za
man, de,•amlı bir surette, bir· 
takım tohJlkelere maruz kala. 
caklannr dalma hesaba kat.ma
lıdırlar. 

Fakat fen ve teknik bugUn, 
o kadar llerlemlı;, kifayet:li bir 
hal aJmıştrr ki muhtelif millet
lerin deniz ve ha\·a kuvvetlerin
deki bütün vasıtalara geniş öl· 

yrıca neşredilccektir. , .ı;ttde itimat etmek, gU,·cnmek 
JDUŞIDB YC kaynaşmayı Çay- ı-.:ıL 

. s 1 d ca uuır. ms tnklpedecektır. a on a 
:>Ufe hazırlanacak, caz he
dans haYalan çalacaklar-

*** 
Bununla bE."rnbcr, tabint za. 

nan, zaman kendi dediğini yap· 
maktan geri kalmadı. 

5ycUllik şubesi tarafından 1930 seonstndo ben, bUtUn 
P edilen birinci toplantı ~ok denizaltr gemilerimize Davis 
.. lı ,.e verimli olmuştur. f.&.. 1an 
.. ka~ma a.ıctinl vem 6ım zan • 
ONGULDAK HALKEVl .. bu ,emilcrde nrtık insan uyla.-

POL1KJ,1NlG1 tı olmasr ihtimalinin esaslı bir 
:ı.l.ke'i pollkJlniği, modern sn rette füıtlno geçilmiş olduğu- . 

Aletlerle cihazlanmış ''C na kani ldim. • 

yete başlam1ştır. •raclaa?kJfl& WrııııUW'Wt.,, g~-ı Jarlaıi. 
emleketto bol olan hektm· tikten sonra hu cihaz, ilk defıı F'alrnt mllU vazl!c-yl yapmak gl.dculerlo aile Te akralıtalarına 
?n istifade etmeyi ilk olarak olarak Posetdon'un Çin suların- demek, insanların tuzağın ağzı. tam bir tazminat YerUmeshıc 
nmtiş olnn Zonguldak Hal- da battığı zaman kullanılmıştı na doğru giden tarla fareleri mani olamu .• 
, bu hareket nUvesinln bU- ornı1a cihaz. tam muvaffalu- menzilesine indirilmesi demek Umumt bJr tahkik mahkeme-
Halkc\"lerinde birer bakım yC'tlo vazifesini g~·rmUş, sonra değildir. si He birlikte en son olarak söy-
ı acılmc.sı suretiyle yurda 1932 st:>ncslnde M. 2. dcnb:al~· }'l ı~dan başka çok sUratli !ediğim bu nokta, mesele hak· 
tdığını ve hizmet sahasmuı sr Portland açıklarında battı~• destroyerler yapıldıktan ıs.onra, kıuda parlAoıenteya verilecek 
n yoksul yurttaşları kucak- znman da gene aynı tıetle gemi- denizaltı gemHerinln bir saldır- olan beyaz _kitapla ehemmiyetli 
~ını görme.lele l>Uylik biı de bulunanlar tnmamiyle kurta ganlık ei}{ihı olarak haiz bu- ve etraflı bir surette nazarı dik-
iyarlrk duymaktadır. rılmıştı. lunduğu kıymeti de eksiltmiş- kate alınmabdır. 
alke\"i "Polfklinll<., inde 18 Bugtln btt facia.dan son~a tir. TAYMİS NE DlYOR? 
m vazife nlmı~tır. 1930 ~censlndektnden tok da 8 **• Thetfa faciası Jıakkrnda bh· 
alkcT"i hekimleri her gün fazla olarak, hlltlln dtinya mil- T JIETfS faciasına gelince: ba~makale yazan Taymis gazc· 
saat muntnr.aman pollkll • Jetlerinin denizaltı ge.mifrtrıl bir Benim fikrimce baş Ami· tesi diyor ki: 
<Jevnm ederek yoksul has- harp siHi.hı halin.de ikullanmak· rallrğı derhal bu meseleyi tet- "Bu kazanın sebebi hemen 

·ı mnarene etmekte ve il~- tan vazgeçmeleri ar.zu11unu du- kik edecek bir tahkik mahke- tahkik edilip meydana. çıkarrl-
11 parasız olarak \"ermekte- yuyorum. Bu cemUerin mevcu- mesi kurmalı ve bu mahkeme- malı, denizcilik 'H mUbendlıUk 
•r. diyetini müdafaa edenler, bu :ıin faaliyeti herkesin göztı ö- bilgisi, bir dalla böyle bir facia· 
-:GULDAK HALKEV1NDE nun bir saldn"&nnhk değil, bir nUnc1c, a~ıkta cereyan etmeli· nı:o vukua gelmem.esi yolunda 

KURSLAR müdafaa slllhı oldut••: 
1 
aO~- dlr. tedbirler almak itin seterb"; •· 

mguldak Halkcvi. meTSim lerler. Halbuki 
1914 

• 
1 

ecr JJenluı fikrimce faciada ölen dllmelidir. Bundan böyle er
larınn ve derslere başla;n:ıı§· besi dc11iza.ltı a;emilerlııln sahil der.izr:llerin, ve slvdllcrin aile hansı bir kusur Ye noksan YU-

1 muhafazasında pek o ikadar fay \'C akralıı:ıln!ma ve biitUn mille- zünden birtakım ineanların ha f'eni başlayanlara ransız- dalr oln1adığını isbat etmiştir. 1 d 
ırta oltul derecesindckHere te eldn edilebil< cck bUtUn ma- yatr kaybolmaına ı ır. 
tiye Te tabliye kursla? ile .. ** JQmatın ve tahkikat neticeleri- Vukua gelmiş oları kazaya 
an, :viyolonsel vo pıyano Q .. TE tnraftıın, bu ,gemilerin nin sarahatle bildtrllınesi milli çare bulmak gemi ~pıcılaru~n 

Almanlar tarafına ıtica- menfaat llctiznsmdandır. ela, denizcilerin de lktldarı ı-erl acıtmıştır. F k t facia 
ındnn başka gecen yıllarda ret gemileri aleyhinde kullanıl· Daha sonra her ne kadar The. şmda bulunuyor. a a . · 
ğu gtbi, gene hayat ve !en, masr denizaltıların e.n kötü şe- tis, lıentiz müteahhitten tama· bUtUn imparatorlukta insani bıl' 
ine bilgileri üzerinde ilmi kil ~ 0 saldırganlık sllAhı oldu- mlyle teslim alınmam1ş ise de ıstırap uyandırmıştır. Bu ara
lar acılmak üzere pazırlı~a ğunu da meydana koymuştur. baş l\mlrallığm böyle bir kaza- da kendisi de geçenlerde bir de-
ınrnışlır. 19~0 da Loodrada toplnnau nm bir daha ''ukuunu önleye- niznltı kaybetmiş ~lan Birleş~~ 
~DEDlY."T YE MCZlK d ız konferansındaki delege. cek tedbirleri derhal alması ııı.- Amerikadan ve Auupanın sa 1 
_ '" en . ·Uk d vletlerinden gelen te· GECEI ERİ ıero de söylediğim .gibi, denlzcı· zrmdır. bü3 e . 

1 .,. . " ~keYi edebiyat ıer korkak dcpldirler; onlar, Bu tUrlU gemilerin teslimi i- esslir d~yg~larını~ samun ye-•n~ulda!. Ha • el· h r zam.an heyatıar>nı tehlike- çin böyle mahzurlu tecrtibele•·· tinden _h>c kımse şüphe edemez. ıUzik gecelerine uCYam e b kaza mUnasebetıylC' r 1 ı ıde ''Yu- e lcoya:r lıövleee heplmiıln hay den de sakınmak gerektir. Gene u • 
tedlr .. ~Ju ha t~irç.ı edebiyat :anlığını• kc~dt üıerlerinde top- Her ne kadar Thctlsdekl in. seyahatte bulunan ~ral ve h ra-
Emre ndınn . 1 ... ~ayntını kurtaı·ma'· L liçenln Ye lngllterede bulunaıı d·ı ktır nu ge- snn arı.,. ı• ~ 
si tertip e ı ece · 

1 
. u 1 11 h 1 k A I'raliçe Mari'nln teessUr "" bU ·ük Tlirk şairinin ha- nin tesisatı tamamlanmış Ye cin talılisıye gem er ..,.er a n. na "' • ·1 da hUkUmdar-

'. bi ·ntmdakl m8'"· muvaffakıyetle temsil olunma- za yerine gidip varkuvvetıerly1' taziye mesaı an ne 
Türl. odc ) • l laı-sa da acaba gemiyi larımızın tebaalarına karşı mlatılacnk Ye c>sc.rlcn oku- ğa başlanmıştı.r. t ça l~~mı: çekebliın:k için aynı kadar aHikalı ve hisli oldukla-

kt İstanbul ıobır tiyatrosu, cm yu ,arı) a . 
1 

ti 
1 1 ırdcn sonra gösteril ko- &iller ,·ermek uzere davet edil- zamanda birkaç vln~n birden nnı gösterm • ~-1 k Un lçln-
z err d 0 bir n•ives temsil o- miştfr B .Muhsin :Ertuğrul, HalJ kullnnı:masr dtişUnUlcmez miy- Herhalde -şu . r aç g 

11 

'n 
tra m a ... · _ . · · . k ı '? de mJJyonlarea lDsanm, e en -caktır Haziran .ayı ıçınde kevine ,göııdcrdiğı karşılık me -j dı - .. - , rek kur-
rabl ~. ··zeMI Drde,. adla- tubunda, Ualkevlnln da\·etı~• Sonra. normal olarak lçlnd~ den hiç bır şey gelnıi)C 1 'ı ok 

" . ll· si ve mU- ik b'r alAka göstermiş ,-e 53 kişi bulunması lizımgeJen tulu\ı Umidiyle bekleme er C bir.er ınUz .. gece naz ı ı 1 b' 1 uştur 
,, Jrn.ro:ıJ Mch- t.ıurnede olan eaııatk,rlnrm dö- bir denizaltının tecrübe da ışın- ç •t rı Jr şey O Ul • 'be.:ı 'NamJJ.t "'... ' · · • t f ndan acı-

.Akif': adlarına odeb!yat nllşUnde bu arzunun yerine &e- ia J n ldşi bulunması da ayrı. l elcdıye reısı ar~; ki 
. bir "Nasrcd- tir'.lcce~!n.i bildi rıniştir. ca h:ıyr.et edilecek bir nokta· h• n iane derterlne r ~o arı-l~ri ye a) rıca 1 6 

· t' ·Aktyle bu vaka 'kurban-" 0eSi t.crtJp edilmek Parti tarafsn<lan işletilmekte dır. ııın ış ıı • .!'";':,,,:'~en ha?Jrlıi;a baş- olan sinemada. geııtllk ve halk Kiheyet, hukuki bakımdan, l•rımn ailelerine ~enlş "''''.:' ş i · fa,.·dah filmler göstc~·llmek g~ıninln daha mUteahhttt.en ta- .'·ar:lım yal'ılacağını umu~ • nıştır. çın ,, . l " 
:mguldak Hallccvl sahnesi- tedir,. mamıyle ve ıresmen trslhn a ın- ruz. 

Kocasile birlikte Fransaya geliyor 
Me~ur Fransız yıldızı Annabella ile bir numaralı Don Juaa, 

J:yron Pover'in cvlençlikleri maliımdur. 
Bu iz.divp.çtanberi yeni çift bütün sinema ~!eminin ha~

iığmı kazanmaktadır. Yeni evliler balayı ya3amakta ve fevkall
de mes'ut görünmektedirler ... 

lki yıldız bugün Los Angelos'da herkesin kıUanç nazarları 
altında vakıt geçiriyor. Bu çiftin saadeti herkeşin nazarı dikka. 
t.ini celbetmektedir. Balayı YtuJlYan meı,ut çift Kaliforniyw 
kendilerine mes'ut bir yuva kurmuşlardır. 

Annabella, KalifQrniyadan fevkalade hQŞlanmaktadır. Ancak 
her sene Fransaya da bir seyahat yapmak istemektedir. 

Yıldız bu defa da birkaç gijne kadar Fransaya hareket ede
cek kocası da kendisipe refakat edecektir. 

Yeni evlilerin seyahatleri mevsu arayan sinema muhiti iGln 
giU.el bir hareket olacaktır. 

Annabella, Kot dazUr'de yeni bir Amerikan filmi çevirecekttr. 

Balıklar nasıl aeviıirler 
Yalnız insanla,rın !şık olduğunu zannedenler muhakkak al

danırlar. Memeli hayvanların birçok hislere sahip aldukl:ıpı mu.. 
hakkaktır. Hatta balıklar da. bile sevgi ve sevişmek vardır .. 

Sond adalan civarında ya§ıyan ve Gurami telDliye olunan 
bir cins balık sevgi bakımından hemcin.slerine nilınune olacak 
vaziyettedir. 

Gurami balıkları fevkalade lemıetlidirler. Yalnır.ca GuranU. 
lerin lezzetli olduklarım bilmek onları tannnağa. kili gelmez. Bu 
balıklar fevkalade hassastır da .. Bilhassa yumurtlama umarım. 
da dişi ve erkek bilyilk yuvalarmı r.evkle hU?rlarlar .. Bu balıklan 
tetkik ettiğimiz takdirde daha. enteresan neticelere varırız.. Yu
valarını hazırlayan Guramiler derhal biribirlerine doğru gelir ve 
ağız ağıza birleştikten sonra. bir müddet bu şekilde ~ler .• 

F'akat uzun mliddet bu vaziyette kalmağa tahammülleri el. 
mayan balıklar birkaç dakika sonra birdenbire ayrılır. bir müd. 
det sonra da yeniden birleşirler:. 

Balık mı cambazı taklit etmiş, cambaz mı balığı? 
Bir r.amanlar Avrupa.da meşhur olmuş bir cambaz vardı .. Bu 

canbaı; ayakta mail bir §ekilde durarak hatta o vaziyette uyuya
rak bütün muvazene kanunlarını altüst eder ve herkesi hayrette 
bırakırdı. 

Uzun müddet bu §Ckilde nwna.rumda muvaffak olup binler
ce lira kazanan canba.zın nihayet bir gUn foyası meydar..a çıkb. 
Meğer, canbaz kur§undan çok ağır kunduralar giyerek muvaıe.. 
neyi temin edebiliyormll§ .• 

Bugün bu vakanın hatırlanmasına sebep batan Tetis denizaL 
tı gemisinin suyun içinde 4~ derecelik bir zaviye ile nasıl durmq 
olduğundan ileri gelmiş değildir .. 

Tetis vakası yenidir. Canbazın numa.ruı eskidir. Ancak can
bazm. bu numarasının ilhamnu tabiattan almış olınası kuvvetle 
tahmin olunmaktadır. 

Şimdi şu meseleye gelelim: 

Balıkların umumiyetle suyun therinde veya orla!mdıı. ~are
ketslz kalarak uyudukları maliimdur. Biç bir balıfaı bir yere 
istinat ederek uyuduğu vaki değildir. 

Ancak Stenarşuş isminde bir :aıelllr babğı bu canbazm hue. 
ketine uygun olarak yere dayanmak suretile yirmi be~ derecelfk 
bir :rneyH yaptıktan sonra uyuyor. Canbazın mı balığı yoksa balığın 
mi CB.llbazı taklit etmiş olduğu düşünülmekte ise de, balıkta.il bu 
zeki. Umit edilmemekte olduğundan canbazm tabiattan ilham aL 
:nuı olduğu daha kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Danyel Daryo 
Yaz tatilini kocasile beraber 

nasıl geçiriyor? 

BütUn yıldn:lann yae tatll 

haf taları başladı. Gerek Amerika· 

lrlarm, gerekse Avrupanın g<Szde 

ai· olan Daniyel Daryo da tatilial 

geçirmek üzere şimdi bir sayfiye 

de bulunuyor. Yıldu.:ın burada kO" 

casiyle beraber geçirdiği yaz haya 

tına ait iki intiba &örüyorsunuı. 
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Yeni deniz teşkilatı 1 

İzmir limanındaki işler 
için bir heyet ayrıldı 

ı temmuzda Denizbankın yeri
ne işe ıbaJlayacak olan Devlet 
Denizyollan ve liman işletmeleri 
umum mildilrlükleri teşkilatlan lzmlt, 19 (A.A.) - Beden 
tamamlanmak üzeredir. Terbiyesi Genel DirektörU Ge-

lzmir limanındaki işleri tasfiye neral Cemil Taner dUn yanında 
etmek ve bunların liman işletme. genel sekreter ve denizcilik fe. 
terine ve denizyollarına bağlana - derasyonu başkanı olduğu hal
cak olanlanru ayırmak üzere üç de lstanbuldan şehrimize gelmiş 
kiıilik bir heyet kurulmuştur. lerdir. General öğleden sonra Tekirdağ, 19 (A.A,) - Dün 

Heyette, liman işletmeleri u- c. H. P. binasında bölge heyeti yeni stadyom sahasında yapılan 
mum mildür muavini Hamit Ga - ve klUpler mUmesslllerlyle U· büyük pehlivan güreşlerine Trak 
raçoğlu, bmir Denizbank mü.dil- zun blr görUşme yaparak !zmi- yanın her köşesinden binlerce 
rU Haımet ve Denizbank hareket tin umuml spor mesaisi hakkın- yut~ımız gelmiştir. Halkevinin 
ıervisi tefi Zekeriya vardır. da etraflı tzahat almıştır. Spor- başpehlivanımız Tekirdağlı Hü • 

Bunlardan Hamit Saraçoğlu, cuların dileklerini bUyUk bir a- seyin adına tertip ettiği bu gü. 
1.ımire gitmiıtir. Zekeriya ve lAka ile takip eden General bu reşlerde yirmi pehlivan göreş • 
Haşmet de bugün hareket edecek. dllekleri not etmiş ve bu arada miş ve yedi bin seyirci bulun. 
!erdir. İzmir . körfez vapurlar.ile bölgeye bir gUrcş antrenörUnUn muştur'. Ye~i saat süren, bu gü. 
acentelik denızyolları umum mü - sık sık gönderileceğini, bir gU- reşler şımdıye kada~ Trakyada 
dllrlilğünc .bağla.nacak v~ bir ~Ü· reş minderi ne bir futa. hediye görülmemiş bir alaka v~ intizam. 
dUrlük halınde idare edılecektır. t ği vaadetmlştlr. Genera- la yapılmıştır. Başa gureşenler. 

Biltiln bu iıler ay sonuna ka - ;1 m~u ala.kası tzmlt gençliğini den Sındırgılı Şerif çok güzel gü. 
dar !bitirilecektir. Zekeriyadan a. f n·kalMe sevindirmiştir. Gene- reşile halkın sempatisini kazan -
çı1ı:: kalan Deniz'bank hareket ser. e~ bu sabah da tetkiklerine de. nuş ve bir saat on dakikada Ba. 
vlai ıefliğini ay sonuna kadar ve- ra etmiş ve yeni yapılacak 0 _ baeskili İbrahimi ayakta savura. 
ktleten banka baş ispektörü Na - ~am t dyom ile k!Uplerl gezerek rak yenmiştir. 
ıuhl yapacaktır. an s al denizcilik faaliyeti u- MU!ayimle Manisalı Halil bir 

. • bölgen n t t 'h,a., d k'k .. t'kl · Devlet denızyollan umum mil- ,, d bilhassa durmuş ve bu saa o uz ~ a ı a gureş ı erı 
dilrlilğU Tophanedeki eski deniz - zerin e bl k dl ktifler ver- halde berabere kalmı§lardır. Ha. 

hususta. rço re k h t' . k ·1 b' . ·ı v. yollan idaresi binasında kurula. Öğl U 1 G ral şe- cm eye ının ararı e ırıncı gı 

best güreşte Tekirdağlı Hü!eyin 
Bulgar başpehlivanı Kiru Andi _ 
rezefi yirmi dakikada yenmi3 \'e 
şiddetle alkışlanmıştır. Bu güreş 
çok heyecanlı oldu, daha ilk an. 
da Hüseyin suple yaptı. !\Iinder 
kenarı Kiruyu kurtardı. Hüseyin 
mütemadiyen Kiruyu sıkıştıra • 
rak bir çok defalar tuş yapmış. 
sa da üç saniye sırtnı yerde tuta. 
mamıştır. Bilhassa Hüseyinin ba. 
cak bükmeleri, kol kapmaları gö. 

ze çarpıyordu. Nihayet 20 daki. 
kada hasmını yenmiştir. Milli 
takım gilreşçilerimfaden Musta

fa Çakmak federasyon öğretme. 
ni Salın Arıkan da misafir olarak 
bulunmuşlardır. Tekirdağlılara 
eşsiz bir spor günü yaşatan Te • 
kirdağlı HUceylne yakında şe. 
hir namına iyi bir ev yaptmla • 
caktır. caktır Yalnız bu bina küçük ge- mlştlr. 9 

zefr d enebel"'dl Sındırgılı Şerif kazanmıştır. Ser. 
• refine bölge taraman .... - --------------------------leceğinden birkaç servisin baıka bahçesinde bir ziyafet veril. 

binalar~ yerleıtirileceği zannedil - ;:'lştlr. General saat 16 da Ada-

mekted:r· • pazarına hareket etmletlr. İzmit Bükreş ve Peştedeki maçlarda ··--............................. .............. .._ ......................... -···-··-

Fransızca Paris - Soir gazete- maktadır. Halbuki Alman ve 
sinin Londra muhabiri Uzak ltalyanlar serbestçe dolaşıyor

Şarktaki Japon • İngiliz gergin !ar. Henüz 1''ransızlara lrnrşı 

liği hakkında şu malumatı ve- bir hareket yapılmış değildir .. 
rlyor: JAPONLARI:\ DÖRT G.A YESl 

Japon kuHetlerl birkaç gUn- 1~G1L1ZLER1N DOHT 
denberi herkesin üzerinde, gay- TEDDlnl 
ri meşru kabul ettikleri ecnebi Japonların varmak isteılik-

parası aramaktadır. ı leri dört gaye vardır: 
Geçen gece barlnr gene mutat! 1) Dahilde harlkulft.dc bir te

mlişterileri ile dolu idi.. :Fakatl slr yaratmak: Çin- Japon harbi 
tabii gUnUn hAdiselerl konuşu · : im tidadınca hasıl olan fena his-
lan yegAne mevzudu. si silmek .. 

Şimdiki halde henUz bir mlk- 2) Çinlilerin yanında mlles-

tar yiyecek vardır .. Japon ab· slr olmak: tngllterenln keııdl

lokası bazı gıda / maddelerinin lerini müdafaa cdemiyccei.!;i fik
geçİnesine müsaade etmektedir. rini aşılamak. 
Un ve pirinç fazla miktarda stok 3) Beynelmilel tesir: Çindc 
edilmiştir. imtiyazlı sahalara malik olan 

Japonların geçmesine mUsa- ecnebileri mağlüblyete u;; rat
ade ettikleri iki vapur sebze ile mal<.. 

Şlmdı bu bınada bulu~n kıla - gençlerinden bir gru;p motostk-
vuzluk, fenerler ve gemı kurtar - 1 t bl lkletlerl ne Generali 

i k i d r . 1 tm 1 • n e ve s 
ma 1 r et e ıman ıı e e erı v - ylrınl lklometre tzmlt dışına ka-
mum mildilrlüğüniln .bulunacag~ dar takip ederek uğurlamışlar

ita 1yan1 ar karşı I aştık 1 a r1 

taze et gelmiştir. Öğleden son- 4) İngiltere Ye Fransaya lrnr
ra da sebze getirecek iki lnglliz şı hareket ederek Almanyayı 

gemisi bekleniyor. Japonlar yal· memnun etmek .. 
nız karada değil, denizde de bir Buna mukabil 1ngiltcrc-nln 
baraj meydana getirmişlerdir. tetkik ettiği dört tedbir \'ar. 

MİTRAL YOZE KARŞI TANK dır: 

Oyuncuları do"gv du" ler Öğleden so.nra 30 lngiliz as-
keri ile 20 Çinli polisi, İngiliz 

d 1. imtiyazlı mıntakasına giden yo-

bugUnlrll Denizbank bınasma naıı: 
ledilecektir. dır. 

-------------ı-----~ 

f talyanlar Peşte e ga ıp Bükreş, 19 (A.A.) - BUkre- !kinci haftaymın başl.angıcın- lu bir telörgU ile kap&;tmışlar-
O telcilerin müracaatı Budapeşte, 19 (Husust) - şin VenUs futbol takımı, ltalya- da İtalyan oyuncuları, ıki Ro- dır. Bu hudut ilk Japon kara. 

tetkik ediliyor Perşembe gUnU 36.000 seyirci ö- nrn en mükemmel takımı olan manyalı oyuncu dö,·mUşlcrdir. kollarından birkaç metre uzak· 
İstanbul otelcllerlnden bir nUnde Macar mllll takımı ne 1- Bolongne takımrnı sıfıra karşı Bu İtalyan oyuncularından meş tadır. İngilizler bu •. mıntakaya 

heyet Yalovaya giderek Dahlll- talyan mnıt takımı karşılaştı bir sayı Ue mağlnp etmiştir. hur Endreolo, Macar hakem ta- bir mitralyöz yerleştirmişler, 
ye Vekili Faik öztrak'ı ziyaret ve maçı Y-an a;_ ~ · ,. 

1
- ı.u. " "' .., e. !tal 1 ., ı kazan ıı ... a,. esnasında bir takım hAdi- rafından oyundan rıkarılmış- fakat akşam üzerine doıc.ru kuv-

etmişler ve otellerde düğttn ya- dılar. seler olmul}tur. tır." y~perinl iki misline çıkarmış-
pılması~ın yasak edllmesl kar- Maça başlayalı 1.tıı dakika ol- Daha oyiln liaşlitıgıcırlıfa her Diğer İtalyan oyuncular da ıardır. 
şmnd& zarar ettlklerlnl, buna mamıştı ki Macarlar 1 - O mağ- lkl taraf oyuncuları asabiyet hakeme küflir ettiklerinden cı- Diğer taraftan Japon kun-et
mukabll birtakım klUp ve spor l(lp vaziyete dU~tUler ve birin- göstermeğe başlamışlardır. Bi· karılmışlaııdır. Bu suretle 1tal- lcri de hududa Uç tank getir
salonlarında Içklli, danslı dU- cl haftayım böyle bitti. lklncl rlnci haftaymda Romanyalı o- yanlar, maçı 8 oyuncu ile ve mlşlerdir. 
ltınler yapıldığrn<1.an şlkAye,tte hastaymın 14 Uncu dakikasın- yuncular sıfıra karşı bir sayı ile mağlüp olarak bitirmişlerdir. Tokyoda Japon matbuatı da 
bulunmuşlardır. da İtalyan ikinci. 29 uncu dakl- galip vaziyette bulunuyorlardı. . siyasl mabafil gibi vaziyetin 

u ıı ı ı yaptılar halli mUşkUl bir şekle girdiğini 
Dahiliye Veklll bu mUracaa- kada 3 Unc go er n . Rumelihiıarı i dman 190000 sey·ırc·ı o··nu··nde bildlrmektedr. Yalnız bu kere tın tetkikini Vali ve Belediye 33 uncu dakikada da Macarlar k 

1 B a· ı· . K . Tienrln ablokaınna sebep olara Relsll.ğlne havale etmiştir. Dtin- şeref sayılarını yaptı ar. unun ır ıgı ongresı .., 

den tlbar .... oteıa1lerln iddia ve Uzerlne oyun sert bir şekil al- Admira 9 -O Alman:ara ;Umruk memuru Şeng'ln dört 
.. u 18-6-39 pazar günü saat 15 de . ""'I Çinli tarafından katledllmtş ol-muracaa.tlan o.zertnde tetın1e. dı. mag Op u 

re başlanmıştır. ki.. erkezı·-..:ıe toplanan fevka ması zannını ileri sUrm yor-Haftaymın son dakikaların - up m nu -

da Macarlar hUcumlarını slirck- lade kongre neticesinde eski he· 
Ieştlrdiler. ltalyanlar 10 ldş! ile yeti idare istifa etmiş yerine 

Balyoz y üzün den bir mUdafaaya çekildiler ve pek en- gençlerden teşekkül eden lbir he -
adam öldü der olarak Macar kalesine ine- yeti idare seçilmiştir. 

Berlin, 19 (A.A.) - Vesttalya lar. 
ekip! "Schalke" dün 90.000 sc- İmtiyazlı İngiliz mıtakası Ja
yirclnln karşısında Viyana eki. pon ablokasına _alındığındanbe

pi "Admira" ya, 9 - O agllp ge- ri bütUn lngillzler soyularak 
lerek Almanya futbol şamptyo. üstlerinde Japon parası aran

1) Japon mallarına ambaı go 
\.·azetmek. 

2) Japon parasına karşı ,·a· 
zlyet almak .. 

3) Japon gemilerinin 1 nı:rlliz 
limanlarına girmesini menet· 
mek. 

4) 1911 tarihli Japon • tngl
liz ticaret anlaşmasını !eshet
me k .. 

İngiltere bu şekilde Japon
yayı iktısadi mUşkUlUla karşı. 

Iaştıracaktır. 

TOKYO BU TAZYİKİ NASIL 
KARŞILA YOR 

1yi nıalümat alan Tokyo ma· 
hallfi Jngilterenln ileri sUrdUğU 
iktısadl tazyik tedbirlerini ln
gllterenln Japonyaya karşı yap
tığı bir blöf olarak kabul et
mektedir. Aynı mahafil böyle 
bir iktısadl tazyik hareketinin 
ticaret anlaşmasını haleldar e
deceğini, bu takdirde Japonyn
nın müessir tedbirler alarak bu 
vaziyete karşı koyacağını llAve 
etmektedir. RtzeH Murat oğlu Om er ve bildtler. Reisliğe; Ata, ikinci reisliğe; 

lbrahim oğlu Adem Kısıklı ma- 42 ncl dakikada, çok çl~kin Osman Kudret, katibi umumili-
111eslnc ait Uzunçayır me\·klln- bir hAdlse oldu: Kiszely, Depet- ğe Sait Nebil, kaptanlığa Nejat 
Clekl ta" ocağında çalışırlarken rlnlye favl yaptı. Bunun tize- . 

~ Anter, idare müdürlüğüne Bekır. 

nasını kazanmıştır. Maç esna. ---------------------:--:-----:k-
sında bazı şlddelll hAdlseler YU- Temmuzda Hitlerin söyliyeceği nutu 
ku bulmuştur. 

IA.derul'l tuttuğu demir burgu. rine 1talyan gerilerek Macar o-
ra Öıııer balyozla vu~urken bal- yuncuyn bir boks yumruğu ya- muhasipliğe Be.di, azalıklara da, 
foz sapından fırlamış, Ademin pıştırdı. Bunun üzerine bUtün Garşak ve Hi'kmet seçilmişlerdir. 
J>Uğrllne lsabct ederek baygın oyuncular sahada biribirlerlne -o-
l>lr baldo yere sermiştir. sille tokat indirmclc için ,·aziyet ı 

k k Uzcre Ağır sikl et boks ~dem hemen bir araba ile aldılar. Fırtına opma 
a l:tr :ı a NUınune hastaha- idi. Bereket versin hakem so- şampiyonluğu 

B Y· • Pknşl•lırılmıı::sa da biraz ğuk kanlılıkla harelcet etmesini Parı's, 19 (A.A.) - Alman A-ııes!na ~ ~· bildi ve kaba harekette bulu-
ıonr(L ölmUştUr. k d doH Witt burada karşılaştığı 

Zabıta, lcnza hakkında t~h- nan İtalyanı sahadan çı ar ı. Fransanm eski ağır siklet şam-
kltat yapmaktadır. Oyunun son dakikaları. mu - piyonu Charles Rutz'ı birinci 

-o- kabil hücumlarla geçtikten son- ravuntta nakavt etmiştir. 

d 
ra maç, 3 - 1 ltalyanların gaU-Et meselesi hakkın a l bitti Yere dUşen eski Fransız şam-blyetiy c . 

·--.-- piyonu başından yaralanmış-rapor 
-o-

BU)'Uk ?ıllllet :Meclisinde 1s-
\anbulun et meselesi Uzcrinde Şampiyona maçları 
Dahiliye Vekilinden bazı isti· ne zaman yapılmalı 
sahlarda hulunulmuştu. Amsterdam, 19 (A.A.) - Son 

Vek{tletten gelen bir emir U- nlanla ln"iltercdo olduğu 

tır. l 

rf -o- - - 1 

Futbol kaidel e rinde 

değişiklik 

Viyanalı bir oyun'cu, bir Yest- Alman devi et re ·ıs ·ı 
falyalıya vurmuştur. 

Alman sporları şeCi Avustur. k 11 

yalı oyuncuları Alman sporları Çemberlayne cevap verere çem 
birliğinden çıkarmış, oynama- ·ı ı 

!arını bu suretle tamamiyle me- berleme siyaseti,, ne son ver m-
netmiştlr: "Aclmlr" kllibU de a- ı 

zasına sporculuk zihniyetini tel- esini tavsiye edeceği san 1 ıyor 
kin edemediği ıuın mevsim so-
nuna kadar faaliyette bulun-
maktan menedilmiştir. 

r mek üzere Alman kolonilerinin 
Niyu:: Kronikl gazetesi Bcr '" iade edilmesini ve esas itibarile 

muhabiri yazıyor: halis Alman toprağı addedilen 
''Her Hitlerin temmuz birde bu yerlerde halka, kendi mukad. 

Halkevinin b i r teşebbüsüıBremen'de 10,000 toıil_uk ~~ Al. deratına hakim olmak hakkının 
lmı .. .. u denıze ındınne 

man vu.orun verilmesini tavsiye edeceği u • 
Eminönü Halkevinden: merasiminde bulunmak üzere ta. mulmaktadır. 
Evimiz sosyal yardım şubesi til yapmakta olduğu Bergeıta • Ecnebi müşahitlerin noktai na. 

her sene olduğu gibi bu sene de den'den ayrılacağı zannedilmek • zarına göre, Alman makamları 
Galatasaray Yerli mallar sergi • tedir. kimseyi tahrik niyetinde olma -
.:ıinde ticaret kasdile olmıyarak Bu münasebetle söylemesi dıklanna dair dünya efkarını ik. · ·ı t UdU l z:ı.ma ' " 

serine beledıyc ı ctısa m r. · gibi, pazar ı;Unlerl yapılan !ut-
yetınde bir komlsyo~ı dUnden ı- l bol karşıln ı; ııınlarmın ve lıusu
tlbareıı et ınesclesinın son sene-ı · . nn ına•~larının cu-

O'ec:;im icin evlerinde çalışanların muhtemel olan nutkun, İngiliz na etmek için gittikçe biiyüyen 
Londra, 19 (A.A.) - Jn~llte- ı~cr türlü elişlerini teşhir ve sa. !Başvekili ile Hariciye Nazırının bir arzu duymakta, ve diğer ta. 

re Cutbul feucrasyonu, son glın· tışa delalet etmek ÜT.ere bir ser. !Avam Kamarasında söylediği nu. raftan efkarı hakikaten teskin 
ıerde enternasyonal Board'n gi açacaktır. tuklara cevap mahiye~inde ola • etmek kabil olduğundan limit. 
tcklllf edilecek olan kaide deği · cağı ileri sürülmektedır. var bulunmaktadırlar. 

Olmakta- Satılan eşyadan hiç bir mas • Tahmin edildigıw·ne göre, Hit • Bu vaziyet ecnebi mahafilde şlklf.kleri ile meşgul Se · · t' 
raf alınmıyacaktır. rgıye ış ı. !erin cevabı, hiç bir faydaaı ol. 

1 
iyi karşılanmıştır; zira gelen ha. dır. Yapılacak tcklHler arasın- b' . be t 'ı 

k rak edenler eşyalarını salt.ıra .ı. mıyan bir takım "ağız kalaba., berlere göre Danzıg. ser. s .f.c. · da, sportmenliğe yalcışmıyaca d i l a 
lecekleri gibi ayrıca da sıparı§ lığından., vazgeçip, Avrupanın rinin Almanyaya .:a es~.n .. ı ~~ .. 

Danimarka 6, Norveç 3 surette usulsuz hareketlerde bu- alabileceklerdir. Arzu edenler e. bugünkü itimaunzlık hava.sında.n bem~r bir t~ebbus go~uldı.ıgı.ı 
Birkaç gUndenbcrl şehrimiz- - Da- lunan bir futbolcUnUn, bu hare- !işlerini her gün ve serginin de. kurtulmak için ''çemberleme sı. takdırde, Lehıstan, mezkur ara-

da bulunan gUmrUk muhafaza Kopenhag, 
19 

(A.A.) ket ... i tekrarladığı takdirde ka- . w. .. (l
4

) t ' · t rketmek lazım geL ziyl f~al edeceğini sureti htı-'1. 
ba cı m General lb nimarka futbol takımı Non-ec; ı;u i vam ettıgı muddetçe sa.at yase ı., nı e l . . . b" = LO.trt:u:Unlerde Çanak~ futbol takımrnı 35.000, seyirci yıtEfIZ ve şartsız olara~ diskal f. ten (18) e kadar Cağaloğlu mer. diği. yolu~da ~lacak~.ır :. siyede Almanyaya bıldırmı~ •· 

J dıl 1 kev!fyeti de var- kezı'ndekl ev biirosuna makbuz Yıne Hıtlerın bugünku beynel. lunmakta.d1l'.ı. kaleye • tdeook ve sahil teşkllA- muvacehesinde yapılan bir maç1 y~ e mes " . 

• ~ ' mukabili teslim edebilirler. milel gergin VUİY.eti telkin et. tını te!tfş c.decektlr. ta 6 • 3 yenmiştir. d1f · 

slyle şampı)o "' • 
lerde geçirdiği safhalara alt bir martesl gUnlcri yapılması için 
rapor hazırlamaya başlamıştır. futbol mahfillerinde şlıldctll 

--o- bir cereyan vardır. ilı: 
Gümrük Muhafaza -o-- ~-

Kumandanı 
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4.ıe.:v hayvanatmm ihtiyacı 01an 504,ooo kilo ot kapaıı zart ma komisyonuna vermeleri. c es> (4157) Komi 8 yon u "dan 
lrıUnakasaya. çıkarılmı§tır. lhale Dörtyolda 30-6--939 *** 

• ~ll saat 15 de yapılacaktır. Muvakkat teminat 1134 li. c ·nsi Miktarı Tahmin bedeli Ilk teminatı Levuını Hf& vo ~iaat J.m~ ıçUı 39 kalem elektrık m:ı. 
~ teminat kanundaki ahk!m dahilinde vakit zamanla ma- 1 Kilo Lira Lira ~meıi 22......6-0S9 portfm\:>tl pnU Hllt H,30 da ~phiMde tS-

~lırılarak bir saat evvel komisyona teminat ve teklifin 
221320 1674 

tanbul levazım Amirliği satınalma komisyonunda paza'rlıkla ek 
lizımdır. Şartname her gün AlaY. Levazımında iste. Sığır tei veya koyun 144.000 siltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli "91" lira "48" kuruş kati tc. 

"erilir. (1049 (4116) r eti ve:ya keçi eti. minatı "13" lira "72" kuruştur. lsteklilerin belli saatte kon.us. 
~ • • · Kuru ot 276,000 ıı,700 877•50 yona gelmeleri. (H) (4294} 

'1ıJc l\tersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan yukar4a yazılı 
esir Birliklerinin ihtiyacı olan 130 <ton sığı;r eti kapalı iaşe ve yem maddeleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 1-

. ~kailtmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 35,100 li. halesi 30-6-939 cuma günü saat l5 de yapılacaktır. Eksiltme 
ftıı UVakkat teıninab 2632 lira, 50 kuruştur. İhale 29-6- Mersinde askerlik şubesi üstünde askeri mahfeldc askeri satına!. 

11 ısa.at 11 de Balıkesir Kor Sa. Al. Ko. cıs. yapılacaktır. ma Ko. nu tarafından yapılacaktır. zarflar aynı günde açılış saa· 
"e lartları her gün Ko. da ve İstanbul, Ankara M. M. V. tinden bir saat evveline kadar kabul edilir. Şartnamesi Mersinde 
~ lınirliği Satınalma komisyonunda görülebilir. Taliple. As. Sabnalma Komisyonunda her gün görülebilir. (5) (4.123) 

i belgelerle ve muvakkat teminatlarını havi teklif mek. 
* * '-' ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar Balı. 120.000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

l!o. na vermeleri. (10fi) (4117) 
Tahmin bedeli 22,500 lira ilk teminatı 1687 lira 50 kuruştur. Ek. 

~ *** siltmesi 7-7-939 cuma günü saat 15 de Erzurumda askeri sa. 
öse garnizonu için iki milyon dört yüz bin kilo tezeği tınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve evsafı her gün 

11t.rfıa eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmi11 edilen bedeli görülebilir. Teklif mektupları belli saatten bir saat evvel ko. 
1ra, ilk teminatı 1800 liradır. Eksiltmesi 28-6-939 çar. misyon başkanlığına verilmesi. (22) (4287) 

4& rtinU saat 10 da Karakösede yapılacaktır. Şartnamesi *** 
ltıevcuttur. Her giin görülebilir. İsteklilerin teklif mek. 

"--·ihale saatinden bir saat evveline kadar Ko. na teslim 
"IUtınmaları. (1051) (4119) 

*** ~an garnizonu için 700,000 kilo odun kapalı zarfla 
e çıkarılm1ft1r. Tahıniıı edilen bed~li 15750 lira, ilk te

l.Uı lira.dır. ~ıltµıesl 27......dh.$3P ıalı gij,AU Mat 11 de 
ıatm.tJJM Ko. da yıpılaeaktır. Şılrtn&me ve evtafı 

&Örülebilir. İstekliler teklif mektuplarını saat 10 a ka. 
' lla Vermi§ olacaklardır. (1052) ( 4120) 

*** 
Gaziemirde bir adet uçuş pisti yaptırılacaktır. Mu. 

bedeli 131,096 lira 36 kuruş, ilk teminatı 7805 liradır. 
2arfıa ihalesi 29-6-939 Perşembe günü saat 11 de An. 
lrl. M. V. Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şart. 

Proje ve resimleri 660 kuruşa Ankaradı1. Ko. dan alınır. 
erin kanunun 2, 3 cil maddelerinde yazılı vesaikle birlik. 
tenıinat ve teklif mektuplarını muayyen saatten bir saat 

kadar Ankarada M. M. V. Satmalma Komisyonuna ver. 
(1053) ( 4121) 

*** 
tluda bir uçuş pisti yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 
h .. lira 73 kuruş olup ilk teminatı 9302 liradır. Kapalı 
~lesi 28.--6-939 perşembe günü saat ıs de Vekalet Sa. 

0 
'.komlsyonwula yapılacaktır. Şartname, proje ve resim. 
kuruş mukabilinde alınabilir. İsteklilerin ka.nunun 2, 3 

delerinde yazılı vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif 
~atını ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankarada 

· Satmalına komisyonun& vermeleri. (1054) (4122) 
*** il ı~ob 91ll"'3:l1 rru;,.R 

han gamigonu için bir milyon iıdü yUS' tillkl>Hiı lffJo 

~ı>alı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen be
lıra, ilk teminatı 2237 lira 50 kuruştur. Eksiltmesi 

939 Perşembe gUnU saat 16 da Ağrı satmalma komisyo. 
~·ap1lacaktır. Şartname ve evsafı Kolordunun tekmil gar_ 
da mevcut aynıdır. Her yerde ve her gUn gröillebilir. ls. 

leklif mektuplarını saat 15 e kadar komisyona vermiş 
lh!mdır. Bu saatten sonra verilecek teklüler kabul 
(1050) (4126) , 

*** 
da yeniden yaptınlacak olan 232,665 lira 20 kuruş ke. 

lU hastahane binası kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
• ~iltmeai Adanada TUm. Satınalma. komisyonunda. 30-
Cuma günü saat 16 da yapılacağından tayin edilen sa. 

btr aaat evvel teklif mektuplarını Ko. riyasetine vermeleri 
• lik teminatı 12,882 liradır. İnşaata a.it keşif, plln ve 

eaini görmek isteyenler Ankara ve İstanbul Levazım 
· .\.1. Ko. da ve Adanada Tüm. Sa. Al. Ko. da görebilirler. 

ti 2490 sayılı kanunun 1, 2, 3 cU maddelerindeki evsafı 
l<ıuklarma dair lUzunılu olan veııa.iki ihaleden evvel Ko. na 

k mecburiyetindedirler. (2) (4129) 

*** 
1111. ve hariç kıtaatın ihtiyacı için 33,300 kilo sade yağ· 

ı&.rfla satm alınacaktır. Hepsinin tutarı 36,630 liradır. 
eai parasız olarak Manisada Ko. dan verilir. İhalesi 

gUnU saat 11 dedir. llk teminatı 2747 lira 25 kuruş. 
\t 81ltıneye girecekler 2490 ısayıh · kanunun 2, 3 cü maddele. 

lıtenilen belgelerle ticaret odası vesikalarile birlikte ek· 
'as.tinden bir saat evveline kadar teminat ve teklif mek. 

Samsun garnizonu ihtiyacı olan 40,000 kilo sade yağı kapa. 
1ı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Parası 37,600 lira ilk teminatı 
2820 liradır. İhalesi 4-7-939 salı günü saat 10 da TU.men bina.. 
smdaki komisyonda yapılacaktır. Şartnameyi almak ve görmek 
isteyenlerin her gün i§tirak edeceklerin vesikaları ve teminatla~ı 
ile birlikte ihale gUn ve saatinde müracaatları ve zarflarını bır 
saat evvel ~oınilsyoıı reisliğine vermeleri. (21) ( 4288) 

~ . . 
33 ton sade yağı kapalı zarfla. eksiltmeye konulmUftur. Tah. 

min edilen bedeli 34,650 liradır. Muvakkat teminatı 2598 lira 75 
kuruştur. İhale 4-7-939 salı günü saat 11 de &lıkeair kor ea. 
tınalma komisyonu binasında yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
her gün komisyonda ve (lstanbulda ve Ankarada M. M. V. Lv. 
amirlikleri sabn alma komisyonlarında da görülebilir.) Taliple. 
rin belli belgeler ve muvakkat teminatlarını havi teklif mektup. 
tarını ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar komisyona. 
makbuz mukabili vermeleri. (20) (4289) - ,- -... • *. 

160 000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin' bedeli 32,000 lira. ilk teminatı 2400 liradır. Eksiltmesi 
3-7-939 pazartesi günU saat 15 de Erzincanda. As. satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi ve evsafı her gün, görü. 
lebilir. Teklif mektuplan eksiltme saatinden bir sa.at evvel Er. 
zincan tümen satın alma komisyonuna verilm~ olacaktır. 

(18) (4291) 

• • • 
1-6-039 perşembe günU saat 11 de kapalı zarfla satın alı-

nacağı il&n edilen ve beher adedinin tahmini fia.tı 14: lira. 93 ku. 
ruj olan 7500 adet yün battaniyeye eksiltme gUnü talip çıkma.. 
d~uıda.n yeniden kapalı zarfla ekail~e}·e konulmUitur. V.e~ 
sfltme gUnU 28--3-939 çarşamba gUnU eaat 11 tellbit edilDllı. 
tir. nk teminat 6850 lira olup şartnamesi 650 kuruşa. Ankara. 
da Ko. dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin kanunt tpminat ve 
2490 sayılı kanunun 2, 3 • cü maddelerinde yazılı belgelerle bu 
gibi° işlerle meşgul olduklarına dair vesaikle birlikte teklif mek. 
tuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Ankara.da 
M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (1044) (4067) 

*** 
128 ton benr.olUn şartnamesinde tadilat yapılmış ve yeni. 

den kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Hepsinin tahmin be~ 
deli 40320 lira ilk teminatı 3024 liradır. Kapalı zarfla eksiltmetıı 
23-6-939 cuma günü saat 15 te Ankarada M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 2 lira mukabilinde Ankarada 
Ko. dan alınır. İsteklilerin kan.unun 2, 3 cll maddelerinde yazı. 
1ı vesaikle birlikte ilk teminatı ve teklif mektuplarmı ihale sa
atinden bir saat evveline kadar Ankarada. M. 'M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (1036) (3948) 

*** 
350 ton otomobil benzini alınacaktır. Hepsinin tahmin be. 

deli 70000 lira ilk teminatı 4750 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
23-6-939 cuma günü saat 11 de Ankarada M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 350 kurup. Ankarada Ko. dan 
alma.bili~. Eksiltmeye girecekler kanunun 2, 3 eli maddelerinde 
yazılı vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (1035) (3947) 

* •• 
Cinsi Miktan Tahmin bedeli tık Te. 

Maniaada Tüın. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (1) (4130) Sığrr eti veya koyun eti 
Kilo 

144,000 
Lira 
22,320 

Lira 
1674 

~ * * * veya keçi eti 
" & • 939 günü aaat 11 Çe kapalı zarfla eksiltmesi yapılaca.. Kuru ot 276,000 11,700 877,50 
edilen 161,804 lira 82 kurut kefif bedelli Ankanlda Muha- Mersin ga.rniwnundaki krtaatm ihtiyacı olan. yukarıda. ya. 

)ı hayvanatı için iki ahır inpat şartnamesinin teslim ve te· zılı i* ve yem maddeleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşt~. 
httıarıncıa değifiklik yapıldığından evvelce yapılan ilinlar İhalesi 5-7-939 çarşamba günü saat 15 de yapılacakbr. Ekaılt.. 
~ addddilerek yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konul· me Mersinde Ali. sabnalma komisyonunda. yapılacaktır. Zarflar 
·Ve eksiltme gilnil olarak 27 - 6 - 939 Salı günü saat 11,30 aynı günde açılış saatinden bir saat evveline kadar kabul ed~l~r. 
tdilnıittir. tlk teminat 9340 ı: ·a 24 kurut prt. amesi ve sair Şartnamesi. Mersinde adı geçen komisyonda her gün görülebılır. 
810 kurup adı geçen Ko.dan al nır. Eksiltmeye girecekle. (32) (4418) 
urır teminat ve 2490 sayılı kanunun 2,3 cil maddelerinde *** 

htıgelerle bu gibi iılerle meıgul tüccardan olduklarına da:r lzınirde Mst. Mv. Seferihisar mıntakasındaki 81,000 kilo ke. 
: birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir &aat ev- silmiş sığır eti veyahut burulmuş keçi eti ihtiyıı.cı kapalı zarfla. 
idar Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri (9) eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 7-7-939 cuma gUnü saat 16 da 

(4155) kışlada İzmir Lv. amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
** • Tahmin edilen tutarı 18630 liradır. İlk teminatı 1397 lira 25 ku. 

~~ : S · 939 da kapalı nrfla eksiltmesi yapılacağı ilin edilen ruştur. Şartnamesi her gUn İzmirde komisyonda göralebilir. İs. 
lira 41 kur':.I~ ketif bed~lli Ankırada Piyade Alayı hayvan. tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göeter. 

4- inpatına ait t:larl ıartnameainin tediye ve teılim prtla- mek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirlk edecekler 2490 sa. 
' defitildlk yapıldıtından evvelce yapılan illnlar hilkÜm· yılı kanunun 2, 3 Cil maadelerinde ve ljartnamesinde yuılı Vela.. 

ddedilerek yeniden eksiltmeye konulmuıtur. Ek:siltm~si ikle teminat ve tekli! mektuplannı ihale aaatinden bir saat evvel 
~- Q39 Salı günü uat 11 de Ankarada M. M. Vekileti Satın. komisyona vermeleri. (31) (4420) 
Oıııisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 5295 lira 12 kurut lfl * * 

. ~lınesi veaair evrakı 405 kuruıa adı geçen komisyoddan Sığır etlerinin ihaleleleri, miktarlan, muhıımmen bedeli ve 
ır, Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 11.yılı ka- ilk temlnatlan &§ağıda hizalarında yazıldığı üzere kapalı zarf

ı ı,3 cU maddelerinde yuıb belıelerle bu gibi inpat iılerile la alına.caktır. İsteklilerin ihaleden bir saat evvel 2490 sayılı ka. 
tUccardan olduldanna dair -vnaikle teklif mektuplamu ek- nunun 2, 8 maddelerindeki vesaikle 939 1eneal ticaret vesikaları 

"-tinden bit ,aat nyel Ankarada ?tt M. Y~kalet.i Satmal· ye gen~ akağid& yazılı ilk teminat akçalarll~ birlikte ÇanekJatle. 

••• 
80483 adet aa.kandırak dUğmesl. 66231 &elet sakandırak l:a

yışı müteahhit nam ve hesabına 22--6--$39 peqembe günü ı:a. 

a.t 14 de Tophanede lst. Lv. im. Sa. Al. Ko. da açık eksiltme ile 
almacakbr. Hepsinin tahmin bedeli 'M59 lira it kuruş ilk temi. 
ııatı 409 lira 50 kuruştur. Nümune1eri Ko. d& görülci>ifü. tstel•. 
lilerin kanuni veaikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmclcn. 

\6) (3991) 

••• 
5000 kilo 88.de yağı 22-6-839 perıembe gUnii saat 15 de 

Tophanede lst. Lv. Amirliği satın alma komiayonıJll da pazarlık
la satın alınacaktır. 1steklilerin kati U!minaUarile 'beraber ~elli 
saatte Ko. na gelmeleri. (18) (U85) 

••• 1 • 

Rumeli cihetinde btilwwı ın&ıe.eeseler için 34 6,200 adet yu
murtanın kapalı zarfla eksiltmesi 26--6-939 paza.rtesi günü e:ı.. 

at 15,30 da Tophanede lstanbul leva.zmı amirliği satmalma h."'O. 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5712 lira 30 kururltur. 
llk teminatı 428 lira 42 kllru§tur. Şartnamesi Ka. da görülebilir. 
isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mfılttuplarını ihale 
saatinden bir saa.t evveline kadar Ko. na "Vermeleri. (10) (4131 ı 

1 Deniz Levazım ilanları 1 
Deniz hastahanesinde 40 lira tlcreW iki hemıirelik ve 25 li. 

r.ı. ücretli 7 hastabakıcıhk mUnhaldir. 
İsteklilerin 1 Temmuz 939 tarihine kadar Kaamıpaşada De. 

niz Hastanesi Baştabipliğine müracaatları. (2367) ( 4377) 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine 
ile diker erkek ve kadın terzi aramyor : 
ı - Tophanede 2. No. lu dikfm eri için saraç el i§i ve ma

kine kalfası ve aynca makine ile elbise diker erkek ve kadın 
terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve askerlik nuan dikkate almmJyacaktır. 
3 - ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal \'C 

tifo aşı k~ğrtlarile birlikte hemen dikim evi mildürlUğUne mil. 
racaatla.n. (5) ( 4000) 

~OSMANLI 'eANKAsı 
-~ )TORK ANONiM ŞIRKE11( ;; • 

_ _. ~ESIS1!ARtHt 1ae3l . .' 
Sl•tat";;'.,. Tı1rlti.,. Cümlıurivtti ilı mDıı.tltil mu"4v:İrn•mt$İ ı 
,2191 Num•nlı 10/6//933 tan"!ıfi "-tmmt. ludı'lt ftlilmipir ' 

" .! 2416,933 tarihti 1435 Num1rılı Rnmı t"'' ~,j' I 
,S.rınaıesı :~0.000.000 tncmz. 1.1 ..... 1 .. .. .. ' 
ihtlJ~~tceaıi] " t.280.~ lngıı~urau. _ 

1 

1

TGrkiyenin: bısba: ee~irlerindf '~ • _ 
lPARIS.' MARSILVA-.ve NIS'de i f ~ r 
ILONDRA ve- MANÇESTER'dek. 

MISIR~KIBRIS. YUNANiSTAN. IRAN. &RA"~LISTIMJ · . ~ . """'ft MAVERA\fl fRDON'c1er. ' 
- .. . \ ..;;...~..,.;.~~ . -_ 

VUGOSLAVVA!m1MANV~YtmANISTA}suRrve.YlOBNAN 
- ---,._ve1HATAV'da- .:: - - · -~ 
... ;.--~-~ --filyıfferi "bDtlln -OOnyada Acentı ve Ma~abir1tri!vardır 

~~.. . , ..... 
' .. 

~ ~ Her nevi 81nka Muameleleri yıpat 
• H~abt car. ve mtvt'ual lıeuplın lclişadı'(. - /-:r-
Tıcarl kr'diltr ,., vrsaıklı krcdılu kii~;ıdı' 
Turkıyt' ve fanl'bı memlekeııtt lzcrıne keşide -scnedat İskonıosıa... 
Borsa emırltrı. 

Esham ve tahvil.iı, ahı,. ve emıu üzcrınc avın~~ 
Senedaı tahsilatı O~ saire. 

En viikİCk .mni~ şarılarrnı haiz kirıl~ 
\ Kasalar Smıisi v:ırdır. 

, ~ .,; . ' .... 
,Piyasanın en mlluit tartlarlre ( lnlllllbarab ..,. 

. kumbarasıı) tı .. rrif hn-.ıarı •c•lır. ' 

de Müstahkem mevki satmalma Ko. n& mtlracaatlan (27) (4423) 
Cinai Miktarı Muhammen İlk teminatı İhalesi 

Kilo bedeli .Lira Lira 
Sığır eti 80,000 24000 1800 
Sığır eti 64,500 19350 1451,50 

*** 

-6. 7 .939 saat 11 de 
7-7.939 saat 16 da 

Tümen merkez ambarına toptan teslim edilmek ve muayc. 
nesi ambarda yapılmak prtile 10800 kilo patates pazarlıkla satın 
alınacaktır. Evsafı komiıyondadır. Muhammen bedeli 864 lira ilk 
temin.atı 65 liradır. İsteklilerin 1 Temmuz 939 cumarteıd günil ~J. 
at 11 de Lüleburgazda tfunen satmalma komisyonuna mUra.~~:.:. 
ları. (30) (4419) 

• •• 
TUmen ambarında muayeneıi yapıldıktan sonra _blrli!:le:-e 

kadar nakli müteahhide ait olmak ve bir defada teslim e:ifü:ıck 
tl7.ere 10,000 kilo kuru fasulye a~ık eksiltme ile alınacaktır. Ev. 
laf ve nfununesl LUleburıuda komisyonda görUlUr. Tahmin be. 
deli 1700 liradır. Katı teminatı 2~ liradır. İsteklilerin 1-7-9~:! 
cumarteai g\l.DU saat 11 de LUleburga.zda tilm aatmalma kom:::ı
yonuna müracaatları. (29) (4421) 

* * • 
16-6-939 cuma gUnU saat 11 de pazarlıkla ihale edileceği 

illn edilmif olan Hayrabolu Sv. Ala.ymm 37 ton ınğır etine talip 
çıkmamasmdan mezktlr ihtiyacm 27~939 sair gUnU saat 11 de 
Lilleburguda tüm satın. alına komisY.onun.da. J>ir def& daha. pa. 
zarlıkla ihale edileceği. ,(28) • ..(4422). • -
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ll~~~~~~~~~Dl_!l~K K ALlT~!!!~~~~~\11 •Parisin en son mode;··~adm ıı •. -........... r:m 
gapkaları Beyoğlunda .. ii55iiii!iiiS:i:!!.: 

.. 

Grip~~ ~tuıkrınm üzerine resimde gördüğünüz şekilde Jiaoart. 
ma pullar ilave edilmiştir. 

B A K IE ~ ffl Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi taraf;ndan her sene old :n: 
mağazalarının yeni :.=:: gibi bu sene de külliyetli miktarda getirilen en iyi ci 

ü!i 

l d.a)~:~;~ .. ~.:;!:~:~~.,. d ALMAN KOKU 
1 Geliniz, intihab ediniz. mı DEPODA fesi im 
~~~~~~~~..,.... ...... ~~ HH 

lslanbul ikin!:~~~ Memurluğun-mi 1oNU21 1
/. 2 liradan satllmaktadır. 

dan: ii"" 
Dairemizin 939/1593 numaralı dos. !I • 

yasiylc hakkı hapis suretiyle mcrhunl 
olup bu kere paraya ccvrilmcsinc 
karar verilen Beyoğlunda Bülbül ma. : 
hallesi Fındık sokak 7 nuınarah e\'- • 
de karyola ve oda takımı koltuk, ka- 1 
napc, sandalya ve saire ev eşyasının 5 
birinci açık arttırması 4 • 7 - 939 da : • 
salı günü saat 1G dan 18 e k:ıdar ifa 
edilecektir. Bu arttırmada mezkur 1 

eşya muhammen değerinin % 75 ini 
bulmadığı takdirde ikinci :ıçık arttır. • 
ması 10 - 7 - 939 da pazartesi günü il 
aynı saatte ifa edilecektir. • 

Kurşun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir 
Müracaat yeri: 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi İstanbul 
· irtibat bürosu 

Sirkecide Y alıköşkü caddesinde Liman hanı karşısında Mühür 
zade hanında No. 32 Tele fon : 2307 4. 

DEPOSU: KuruçeşmedeAltınçapada2 No.lu Kooperatif Clep 
Tel: 35169 

Alıcı olanlar muay~·cn gün ''C sa- e sıpe;::;;;::n:;;;::=::::::::::::::::::::::::.:ın:s::::::::::::-::-.::w:::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::11:-.:::::::::: 
attc mahallinde hazır bulunacak mc- : mnuz mı& = ' ı CC''"=-=r::2:::ac::::=r=US1111111:::::::::;:::-.::.-:=::::::::::::::H:::::ıı::::::::: ... -

He r yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz muruna müracaat ederek aımaıarı 
ilan olunur. ,(29455) 

ve pul8uz kutuları şiddetle reddediniz. - --------

Devlet .emiryoilar1 ve Limanları 
· işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 7088 lira olan muhtelif zımpara taşlan 

28 _ 7 - 1939 Cuma günü saat 15,30 da kapalI zarf usulile :Ankara.. 
da Tdare binasın.da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (531,60)' liralılt muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
IIaydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden .dağıtılacaktır. ( 4169) 

.. 
Konya .. 
Ceyhan .. 
Gaziantep 1 .. 
Err:urum .. 
Polatlı 

" 
Eskişehir " Trabzon .. 
Trabzon ti 

Bolu ,, 
Rize ,~ 

" Bolu r. ,. 1 

Bafra ,. ~ 
Kastamonu ,. 

~ 

.;., 
~ . 
1 

ı 

~ 

bir hadise .. 

Yusuf Esendernir ve oğulları 
Omer Başeğmez ~ 
Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Sait Akman .., .~ 

.MutafoğluM. Şakir Ozşeker ?~ 
Neşet Sol_akoğlu \ 

•Süleyman Uzgeneci .. ' 
'Alanyalı Abdurrahman Şeref -~!' 

Polathaneli kardeşler 
• Kururnahrnut oğlu Hafız Salih 
. Mehmet Yönder 
Musa Güveli ve Şeriki 
Mustafa Gözüküçük 
Saim Çelebi ·, 

) Mustafa Lı1tfi Nuhoğl u 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

"f 
No. 

külliyatı 

11-20 ikinci ıeri 
1 

Kr. 
11 

12 
G~~i~ bab~ . ~ 100 

Deliligın psikoloJisi ~ l 50 
13 ilkbahar selleri · , 7 5 

14 Engerek düğilmU ı \ 60 
15 Rasin külliyatı m ı· 75 
16 Samimi Saadet 50 

17 lstatistik ' 30 
18 Çocuk düşürtenler \ 60 
19 ntm ve felsefe 30 
20 Mevcudu kalmadı • • 

·-1'ıı 
~· 

Bu ııerlnin fiatI '5.30 liurııştur. 
Hepsini alanlara yüzde 20 iskon. 

2008 numaralı otomobil ön pHi. 

kamı zayi eltim. Yenisini çıkaraca
ğından eskisinin hükmü yoktur. -
M:ıhsin. ,(29457) 

KİRALIK DÜKKA.N 

Beşiktaşta Akaretlerde 1,20 nu
maralı dükkanlar acık artırma sm·e
tiyle kiraya Yerileccktir. İsteklilerin 
1 - 1 - 939 cumartesi günü saat on 
ikiye kadar Beşiktaşla Akaretlerde 
54 numarada Mütevelli kaymak:ımı
na müracaat etmeleri. (29454) 

4193~ 

Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 

son sayısı 

Birçok güzel yazdar ve resimlerle 
doludur. Almağı unutmayınız. 

SAlUBt: ASnl US 
Neşriyat Mü el ürü: U. Ahmet Sevenoll 
Basıldığı yer: .VAKI'.I' Matbaası 

Cinsi 

Galan mantarı 48 x 26 eb'ad 
Şarap ,. 45 X 24 ,, 
Likör ,, 23 x 35 ,, 

Miktarı Muhammen B. 

1.000.000 A. sif 
1.000.000 " ,, 

• 500.000 1> ,, 

Lira iKr. 
10.000.

.... 10.950.-
4.750.-

.% 7,5 Teminat Eksilt 
Lira Kr. 1i s 
750.- -, kapalı z. 
821.25 
356.25 

' 

" ,, 
açık eks. 

I - Şartname ve kalite nümunesi mucibince yukarıda miktarı yazılı üç cins manta. 
rmda gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

n - Mumammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme şekil ve saatleri hizalarınd 
rHmiştir. 

ID - Eksiltme 11.VII.939 salı günü Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindenki alıJJl 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - !Kapalı zarf münakasasma iştirak edecekler, mühürlü teklif mektuplarını kantl 

ikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya. banka teminat mektubunu ihtiva. edecek kapa 
larm eksiltme saatlerinden birer · saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz rotı · 
de vermeleri, açık eksiltmeye iştirak edecekler de %. 7,5 güvenme paralarile mezkiir kO 
gelmeleri • . ( 4403 ), - ·- . . 

KIRALIK ODALAR~--~ 
Ankara Caddesinde denize ' ve caddeye nazır 

Muayenehane yapılmaga elverişli kirahk 
Yazıhane, Ateıye 
ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 


