
Bugünden itibaren 
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Ayrıca Cumartesi günü ilave
mizle beraber 24 sayfa 

lhgilt d .. 'Moskova görüşmeleri • . ere e un1un11 Moskova, 21 (A.A.) - Molo

ıntıhabata hazırhk t~fla. İngiliz. ~e Fransız büyük el· 
çılerı ve Wıllıam Strang arasında 

"Yazan: ASIM US 
~anuni hayatı 1940 senesinde 
ayet bulan İngiliz parlamento

nun yeniden itihabr önümüzde. 
Sonbahar içinde olacak gibi gö· 

"lltıYor. Çemberlayn hükumeti 
ıı;-anın her tarafında buhranlı 

lt manzara arzeden beynelmilel 
Yas· ı vaziyete bakarak memle· 
Ct efkanumumiyesini yoklamak 
~111'11unu hissediyor. Onun için 
Ctck konservator, gerek liberal 
~ahut işçi partisine mensup 
~ıı belli başlı siyaset adamları 
~6.ünıerde büyük bir propaganda 

bugün yapılan görüşme iki saat 

sürmüştür. Görüşmeden sonra hiç 
bir beyanat verilmemiş olmakla 

beraber İngiltere büyük elçisinin 
Baltık devletleri hakkında yeni 

c:r Fransız - İngiliz formülünü 
verdiği tahmin edilmektedir. Mo 
lotofun bu görüşmeler neticesini 
?imdi siyasi büroya tebliğ edeceği 

, . .: cevabını perşembe sabahı vere. 
<:eği bildiriliyor. 
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Dün Ankarada bir 
tebliğ neşredild 

Abdülfettah Yahya Paşa radyoda milletimize bir hitabede bulundu 

"lstiklô.line sahip bulunan Mısır, yenJ 
1 ürkiyenin sulhçu ve sadık dostudur, 

Ankara, 2\ (A.A.) - Muh- Halil Fahimi, muhterem misa· 
terem misrfirimiz Mısır Harici- firim iz şerefine büyük elçilikte 
ye Nazırı Abdülfettah Yahya bir öğle yemeği vermişlerdir. 
Pn~a, bugün, öğleden evvel Or R ADYODAKi HlT ABE 
marı çiftliğini ve yiiksek ziraat Ankara, 21 ( A.A.) - Mısır 
erstlluİ<.. ini gezmişlerdir. Hariciye Nazın Abdülfettah 

lr~n biiyük elçisi ekselans (Devamı 10 uncuda) 

müzakeresi 
TIENTSIN• 

liyctinP. geçmişlerdir. Hemen 

~.~~;n~;;o:::.r::k;;~:~.~;- Son aylarda yükseltilen dere-
tlar, Çemberlayn ile arkadaşla-

~ın siyasetlerini müdafaa edi- celer kabul olunmıyacak rJar. Buna mukabil liberaller c • 
Ck 1iÇiler bu siyaseti tenkit ede· 

"'~~~;::·~:,.=::~~~ı~~~:ı~:: Zam yaptıranların şiddetle cezai andırıl mal arı istendi 
ı\caba hakikaten bitaraf olan 

~ilıı cfkarrumumiyesi, İngiliz Askerı" mu·· tekaı·tıer ru·· tbelerı·nı·n 1~ı ne düşünüyor? Eylulde ya.. 

~:t~en;~~~~eti~f~ir~ m~;:v!k':ü:;~~ıtli fCe:':"VL.kl~· Il:--:ldr:-e-=V~8:--::Z~İf~eJr.'.:e:-=f~e -:W8T:l~Il-::-ffi~] y=a::--C:-:8Jk~r-..~ 
.~Gtnet partisi bir kısım taraf. 
a.rını kaybedecek midir? 

1ııgilterede yeni intihabat etra- inhisarlar Vekaleti 
~~ ceryan dn parti mücatlelesi 

~c 1• olarak sulh ve harp siyaseti mu·· steşarı 
tındedir. Nasyonal adı altın ia 

.tkkuı eden hükumet partisi ha- Adil Okuldaş vefat etti 
<at halde konservatorlardan 

.,7:tkkeptir ki Avam Kamarasm. Ankara, 21 (Hususi) - Güm. 
"ti " rük ve İnhisarlar Vekaleti müste· ~ azası dört yüzden fazladır. 
tbus Sinkler'in reisi olduğu li- şan Adil Okuldaş bugün vefat et-

~ taUer on, on bir kişiye inmiştir. miştir. Cenazesi yarın kaldırıla. 
'lıl caktır. 

tt Un için asıl kuvvetli muhale- -----------
~ l>artisi mebus Atli'nin riyase· 
de Yüz elli kadar azası olan iş· 

~ ~tdir. Fakat İngilterenin siyasi 
;atında yeni görülen partisiz 
~- ?tıebus vardır :ki, i:ıu da Ver. 
-.ırı l3ar1ett'dir. 

~Ukumet partisinin muhalifle-
ılhassa Çe.mberlayn'in geçen 
~ Eylfılünde Münihte takip et. 
~1 siyaseti tenkit ediyorlar. Mü-

ltonferansr karan ile Hitler ve 
ı~80linin Çemberlayn'i aldatmış 
q:ğunu, Çekoslovakyamn bey
~ Yere feda edilmiş ve bu fe~ 

tlığa mukabil yine sulh kur-
tla.- d w •• ı·· 1 H'"kA .• .,a rgmı soy uyor ar. _u u • 

• 
1
11 bugün tatbik ettiği siyaset 

~en EyIUlde başlamalı idi, di
·rlar 

lzıgiliz Başvekili Çemberlayn· 
btt türlü tenkitlere verdiği cc. 
~ §Udur: 

' Münib konferansında A1-
~ }'aya karşı yapılan fedakarlık 
ıaruret idi. Bu suretle fngil. 

Ctf 1n ve Fransanın gerek mil-
Ctilllize, gerek cihan efkarm
llıiyesine karşı gerçekten sulh-
Olduğunu göstermiş olduk. 

;dan sonra kuvvete müracaat 
enin mesuliyeti karşı tarafa 

Srııicıt· 
~ :ı ır.,, 

1~taba 1ngilterede bitaraf olan 
lll kütlesi nasıl düşünüyor? 

Kral Zogo 
Gelecek hafta F ran

saya gidiyor 

J(ral Zogo ve Kraliçe JcraZdiıı 
(Yazısı ,3 'iiııcü sayfamızda) 

~cr]ayn ile muhaliflerinden 
~~.erini haklx görüyor? işte 

Utdeki EylUl içinde yapıla- - ------ ----
lt1t'ıumi intiha'bat her taraf ta Prost Karabük' e gitti 

ta1t1a beklenen bu neticeyi gös- Şehir mütehassısı Prost d ün 
'te'ktir. Fakat en kuvvetli hir Karabüke gitmiştir. Birka_ç gijn 

l(Dcvamı 10 mıcı<aa). sonra dönecektir 1 

Kazını J{a'rabc7dr 

Londra, 21 (A.A.) - Çember
\ayn bugün Avam -Kamarasında 

yaptığı beyanatta Moskova müza. 
kerelerinin münhasıran Avrupa 
vaziyetine ait bulunduğunu teyit 
eylemiştir. 

Londra, 21 ( A.A".)" - Londra
da İngiltere, T ürkiye ve Polonya 
mümessilleri arasında bir harp 
halinde üç memleket kuvvetleri
nin telif ve tanzimi için cereyan 
etmekte olan erkaruharbiye müza.. 

Raif Kdraaeniz 
(Yazısı 10 uncuda) 

kereleriyle aynı maksat için halen 
Türkiyede bulunan İngiliz askeri 
heyeti hakkında bir beyanatta bu
lunması Mander tarafından Çem. 
berlayn'den rica edilmesi üzerine, 
Başvekil demiştir ki : 
"Görüşmeler memnuniyet veri· 

ci bir tarzda devam etmektedir. 
Fakat bu hususta tafsilat vermek 
umumi menfaate uygun düşmiye · 

cektir.,, 

Spor klüplerinin isimleri 
değişmigecek 

Beden terbiyesi umum müdürlüğüne bağlı 
bulunan spor teşekküllerinin cemiyetler 
kanununa uymalarına lüzum görülmüyor 

:Cl'a.:m 6 ıncıdal, 

Japonların evvelce innl ettikleri şc7ıir7eri g!Jstcrcn 1ıarita 

Föniks denizden çıkarılamıyor 

Geçen hafta Hjndiçini sularında 71 mürettebatiyle batan Fran. 
sanın Föniks tahtilbahirinin çıkarılmasından ümit tamamen kesil· 
miştir. Geminin l 15 metre derinlikte parçalanrruş olduğu muhak· 
kak addedilmektedir. 

Diğer taraftan Fransız Başvekili Daladye kısa bir zaman zari" 
fında Feniks ebadında yeni bir ta~telbahir yaprla.'.:ağıru ve buna 
aynı ismin verileceğini beyan etmiştir. 

Resmimiz Feniks mürettebatından bazısının dalma tecrübesin
Öen lbirkaç 6aat evvel çektirdikleri biI"<-fotoğrafı göstermektedir. 
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işaretler_ 

Uzak Şarkta lngiliz 
mücadelesi Maarif Şurası işçilerden 

Uzak Şarkta lnailtere ile Ja- 17 Temmuzda Halkevleri ve klüplerde düğün 
1 

kesilen cezalar 
=~m:-::tn~ ti:;:: toplanıyor Otellerdekinden ne şekı.lde Yeni usulden sonra 
artırarak devam etmekte olan D t ed"I k ah 

ave 1 ece mur .. f ki 1 1 ? çok azalıverdı' bir mücadele vanLr. Bu müca· h 1 ·~ ar I Q ma 1 
dele son günlerde Tiyençindeki as ara tebligat yapİıaı • iş kanununun 30 uncu madde'=' 
L.-: Maarif Vekaleti, türlü maarif augiliz mmt•kaama yapılan Ja- mucibince işçi ücretlerinden yapı 
pon taarruzu ile birdenbire had meseleleri hakkında görütmıek U. Otellerde ptafatlı düğünler yapmanın CSnline geçildi. Bun· lan cezat kesintilerin icı verenir 

zere toplamaya karar verdi,ii Ma· d_an cıye fazla iırafa mani <>lmaktı. Dünkü gazetelt:r, halkevle- ~ 
bir tekil ahmıtır. arif Şurasının Temmuzun rıyl ki .. 1 d d .. -.. ;nülkiyetine dahil tutulrruyarak Uzak Şarkta Japon _ lnıiiiz on ye- e up er e ugun yapmak mümkün olabileceğini yazıyor. yardnn veya tekaüt gıbi husu la 
ihtilafı karpmıda Jn,iltei'enin dinci pazartesi günü topianması- Böylece meselenin ruhunu arattırmak temayülünü duyu. için işçiler lehıne ve iş verenin ka 
ittihaz ec:leceii tedbirleri Londra nr uygun görmü1, alakadar mu- yoruz: aunen yapmağa mecbur bulundu 

rahhaslara bildirmittir. Bir düiün, gelin ile güveyin evinde yapılmayıp dıprda ne. 
aİyaai mahfilleri fU suretle hüli- Gideceklerin arasında UniversL den yapılır? .nı hususlardan hariç olarak, anca! 
aa etmektedirler: te Rektörü, dekanları ve bazı Uni· l) y b .. "k 1 şçilerin menfaatlerine yararacak 

"1 -1911 tarihli lngiliz- Ja- 1 ev, uyu top antıya müsait değildir. ve İktisat vekaletince tayin edil ece; 
vcrsite profesörleri de vardır. 2) Ya revnaklı düğün yapmak, büyük öı...üde "mürüvvet 

pon ticaret muahedesinin fe.- 6'$ )İr cihete hasr \.'e sarfedilmek üze görmek,, merakı vardır. 
hi, H . b re hükQmetin kontrolüne amad. 

2 - lnailiz IÖmüıpelrinde Urrıyet a ı·desı· 3> Yahut caka. bir emanet olarak muhafaza olun 
Otelde yapılın düğünle halkevi veya klüpte yapılacak dü-

Jatar'i:n eıyuma ağır ve--=•-r Etrafındaki bahçe -·· a .:ı-w f k 1 k . ması lazımdır. Bunun için bu sent ••&R: gun raaınU&Aı ır !U o sa gere tir: Salon kirası vermemek ... 
başından itibaren bu cezaların lk 

3 _' - Japon etyaa1 ithalitmm yeniden tanzim edilecek Fakat müziği, her türlü izaz ve ikramı ile .ziyafet maıraflırı yine tisat vekaleti emrine Ziraat banka 
Ş. ı· d daki H. . t 1:1.bı·de· evvelkiler kadar tutacaksa, pek büyük bir ıey kazanılmı• olmaz. Jrontenjana tibi tuhılmau ıf ı l§lll ürnye • ır arı şube ve ajanla: ı .a ~ atmlma 

' _ı • k ba'--- ,d ~u aı•L- Halkevleri veya klüplerde yapılacak düg-ün toplantılarının 4 - 1-- kaml.!-oeum kar- urun ÇOJU11alZ oı u., _.._ Ş yerlerine bildirilmiştir. Her sene 
.,.._,... 

111Y d la dik · yiyecek ve içeceklerini tahdit etmek ve bu toplantıları ancak mu· 
fi 

'

iddetli tedbirler ittihazı." ar nn na.zarı katine çarpmıı, nin şubatı ba~ına kadar ne kada 
bu h tk:L, s.. ... 1.___ ayyen bir saate kadar sürebilecek umumi bir tanı•""• vesilesi ha· 

'--yaya .__ l---.!ıtereyı' musta te uuere ...,.-.a.uuı· :r·- para yatırılmış olduğu her i• yerin 
__,vu -11 ansu Abid • af da linden yukan çıkarmamak llzımdır. Y bu pkilde harekete icbar eden tır. enın etr m ki bahçe :e doğrudan doğruya iş dairesi ba~ 

]lebepleri büyük harbin prtJan gtlzel bir tekilde tanzim edilecek- • HiKMET .~UNIR .anlığına bildirilecektir. 
izah eder. tir. Yeniden çiçek tarhları, yollar Ôğrendiğim=::e göre, bu şeklin tat 

914 de LıaiJtere, Japonya ile vücuda ıetirjlecektir. ö bikinden sonra iş yerle:-inde cez: 
Wr safta harbe ainfiii uman Kasımpaf& ve Beyoğlu ğretmenler için hazırlanan '•esintileri birde'1bire çok azalmıştır 
;Japonya Hinc:liatanla Büyük Ok- orta okullan iş kanunu işçiden ceza ahnma~mı 
,-nus boyunda tamamen ...- :Maarif Vekaleti Beyoğlu orta- va ,, tatı•ı k l çok tahdit etmie olmakla beraber 
~t kaldı. Çünkü ln,iltere ile okulu ile Kuımpqa ortaokulu .1. ~ # ur S ar l azalmanın sadece bundan ileri ge: 

zak Şark uumda muntazam bina!annı tevsi etmeğe karar ver- mediği anlaşılmaktadır. Esasen 

Mferler yapmak mümkün dejil- mit, bu hususta Maarif müdürlü. ve ge ·ı·ıerı• iş verenler de kanunun koyduğu b· 
di. Bu sebepten lngiltere ticaret ğüne emir vermittir. Her iki orta M şartlar külfetli olduğundan bu işle 
lilosanun yerine Japon kuvvet- okulun yanlarında bulunan bina- A uğraşmart}ak için nakdi ceza usu 
leri İfaal etti. ıar alınarak oıcuııara eklenecek ve yrıca on gün sürecek bir Kara- ünden hemen hemen sarfınazar e• 

HindistanJa :Japonya ve 'A· bahçe lrmml•n da geniıletilecek.. den·ız tiklerini söylemektedirler. 
ygatraJya anlan ile ~aponya a- tir. gezİSİ de tertip edildi Hakikaten bir çok iş verenleri· 
ıumda yeni, fakat euaL bir ti- Bu iki ortaokuldan bafb mev- tedenberi kestikleri cezaları kemi 

t münasebeti betfadı. cut ortaokul ve liselerin tamire İstanbul öğretmenlerinin tatili çekebilmek kabiliyeti kızandırıla- ~rine ma:ettikleri. hatta ceza kesr 
Harp içinde batLJan bu i1'- muhtaç ve teni edilecek olanla- aylannda hem eğlenmelerini te- caktır. ıek servet yapan iş verenler bulurı 

tıadi rabıta mütarekeclen evvel rmm raporlan Ve'kilet tarafından min etmek, hem de mealeld tıilci• Bu yıl gezi yapılacak yerler duğu malQmdur. Şimdi iş vettnle. 

Ja il L..:a:.. ıo.L- -L ıCSs en. ı-w .. u ..... kt~~ütün_ti. lerini arttırmak makaadiyle kurs. ıuntardır: rin bu 1,4,.lı i!Une <!eylet ... n..4 ... h ... ıc 
ponya e ....... nunmu _. . ~ . v. ıonu· -1ar.-, "'tıııı "".r.th.•t "2• "" rcı.ua\1"- ·----,·7 ı·emmuzaa li"''ır., ıu ı-a--·~ \ ~' F '~~ 'tlndaki arazi arallDcla yeni he- mır ve tevsı ışlcrı Agustos ;;ı 0 • ~ .... ır .. ... -" 5'""""" ,., ..... , u .................. ,.,., 

-nlarm meydana =+=•una 1e- ca bdar ikmal edilmlt ofacaktır. niz ıez~i -tertip ecfilmittir. muzda Beykoz - Papbahçe, 24 !>ırakmağa mecbur kalmışlardır. 
i;", olduiu Iİbİ ~Al- Murü mlldürillitinlln 8ğret- Temmuzda Yedi.kule, 27 Te~ 

:Y·mıroalavvadan talebe menler için hanrladıp tatil 1aın.. muzda Yakacık, 21 Temmuzda ı.-
man rekabe:tinden ele uak bl- - ·" J lan ve denis ıuilerinin proıramı tanıbul mUzeleri, 3 Afuıtoata Su.. 
ınaamı temin etti. geliyor ıudur: tepeleri 7 Atuatosta Bakırköy 

Avrupanm prbmda en çetin ttnlveraite imtihanlannm ta. K~nlar, . bu yıl reaimit, cim.. 10 A~toata YefilkiSy, 14 Afu~ 
mücadele devam edet ve Avru- ugoalav nastik, mllzik, fotolrafçılılıc olmak toıta da Pendik mıntakaaına ola· 
JNl devletleri maliyece, ukerlik- bir ka- üzere dört kıalmdır. Resim-it kur- caktır. 
p en büyük zararlara kaqı dur- file önümüzdeki Temmuz ayının su Fındıklı on üçilncU okulda 17 
.:.....-•- b • L!---ttild · ·ık h f d h · · ı k Bütün bu •ezilerden baıka ay. uıaa mec unyetini DINC en ı atasın a ge rııruze ge ece . Temmuzda bqlayacalrtır. Kunta .. 

Tavuk yuzunden 
işlenen cinayet 

Suçlu on iki sene aiır 
hapse mahkUm oldu 

da J harp · nca bir de on ıUn alkecek Karı· 
saman aponya ten u- tır. ilkQkul pro•rammda bulunan re. ç lkö .. d b. iftlik • dem'z •e·ı·u· yapıla--ı...._r. Bu •e•i enge yun e ır r. te ça. _..; bir zarar bile cNW.nedi. Bi- sim.it nevilerine ait izahat veri· ., .. ...au ., • ır 
·-· •-·-- 17 Afuıtoa Pertembe ıUnii bat- l:Ja;ı Hamdi ve Ahmet adında iki 
lakia harp içinde keııdiaine yeni Yeni deniz te•kili.tı lecek ve tatbikat -pılaca'ktır. •- d k ı o ·1 b. ~ ~ - lıyacak ve 26 Atuatoa Cumartesi r;ar e,, omıu arı sman ı e ır-
._ni pazarlar ketfetti, Japonya Denizyolları ve liman itletmele· Müzik kunu; tıtanbul birinci .. k · 1 d. K ,- günü tamamlına--~r. gun avga etmıt er ır. avganın 

·iyük harpte-'--·- sahilleri- ri umum müdiirlüklerinin memur okul binumda ar.ılacık ve SolfeJ· ------- ,.....u vn.,, ... .._ ır seb~bi Osmanın iki kardegin ta-
ni nüfuzu altına aldıiı gibi müt- kadrolan hazırlanmıttır. ŞimdL temrinleri yapıl&cak, okul tula- me~:rgeSzi~k::ı.'t!:!:n~ :~~: vulrları için Ahmede itittirecek 

fıki lngiltere bayrağmm dal- den devir igleri ile meıgul olan n öğretilecektir. derecede bir arkadapna: 
:....1--.LJt.. a-L'-- da kendine bazı 1ef ve müdürlere yeni te•1.i- Cimnastik kursu latanbul kız cak olan bir vapurla Hopaya ka. •--'"15• "'Pi__.. :ı- - Ben senin yerinde olsam bu 
açık pazar haline koydu. littaki vazifeleri tebliğ edilınigtir. Ii.aesinde 19 Temmuzda baıhya- dar gidecektir. tavukların her gün bir tanesini 

Büyük harp tafaiye edildiji Bütün memurlara yapılacak calrtır. Burada cimnutik nazari. Giderken Samsun, Unye, Gire· keıer yerdim, demeıidir. 
'bman Japonya eline ıeçirdiji tebliğat önUmlizdeki pazartesi gü. yatı yeni programa göre tıvi ha· sun, Trabzon, ve Hopayı, dönüt- Bunu ititen Ahmet bıçağını çe. 

iihim pazarlar saye.inde te- nü olacaktır. reketler ve oyunlar gasterilecek.. te Rize, Trabzon, Ordu, Ayancık kerek, Oamanın il.zerine yUrUmil§. 

lstanbuJda iki 
ekmek fabrika 

.ıeden kullanllmıy 
Bir okuyucumuzun dı 

kate değer mektubu 
Gazetemiz okuyucuların 

Karagümrllkte Çukur 10kü 
numaralı evde oturan ekme 
Ali usta p.yanı dikkat bit 
tup göndermietir. Asri fırm 
lerinden anladığını söyleyen 
kuyucumuz diyor ki: 

"Balkan harbi zamanmda 
Jilltaflnda muazzam bir e 
abrikaaı vardı. Burada dört 
fırın ve iki adet te hamur 
nesi bulunuyordu. Bu fahri 
5fuıde ancak 100 çuval un işle 
biliyordu. Ben burada hayli 
man çalıştım. Harbi Umumi 
!ayınca ekmek fabrikası Harbi 
nezaretince işgal edildi ve f • 
ka harp sonuna kadar askere 
mek çıkardı. 

Haydar Bey 3ehireminl oldu 
zaman ekmekçiler çok kazanı 
diye ve fıkaraya ucuz ekmek 
dirmek arzueile fabrika beledi 
yece kiralandı. Az bir zaman 
bir kaç bin Ura zararla bu i 
vazgeçildi. Zaten bu sırada 
yeye vergi verilmediği için 
ra ve makinelere haciz kond 
Bundan sonra da ciheti askeri 
ce fırmlar ve makineler BÖ 

rek Ankaraya götilrllldU.Bu fa 
ka binası olduğu gibi du.-......... -
dır. 

Bundan başka Cibalide bir 
tı altında hem un fabrikası h 
dört fmnlık urf bir ekmek f • 
rikası daha vardır. Buru 

Belediyenin urt fınnlar ya 
nacaPını okuvorum. Bövle iki h 
~r fabrika elde varken ned . . . 
bi\S ediliyor? 

Bundan başka İst&l)bu1cla l 
fırm varsa bunun anca!< eek 
ni iıliyor. İıltanbulda fırml 
adedi gilııden güne azalıyor. A1 
nıpada kapanan bir fırın 
yenisi açılır. Fırın biııde 
ekmek için değil, bir çok 
için kullaııılır. Bime fmnlar f. 
kir fıkaranm mutfafıdır. Bal 
et, baklava, börek ve eair yi 
cekler hep fınnlarda pifirilir. 

Pancar yaprağmm kiloeu 
kuruşa olmuma. rağmen e 
ğin ki109u 9,5 kunııtur. Ben 
de iki yUz ekmek çı • 
kanyoru.m ve bunun tt • 
7.erinden hUkQmet, belediye, bul 
day koruma vergisi, tenvirlye. 
çöp, elektrik, odun, su pe.ruı ve
riyorum. Üstelik bir de bayat ki' 
lmca neticeyi varın kıyas ediJlf 

vvukunu idame etti. tir. ve İneboluya çıkmak imkanları falıtat etraftan yeti§enler elinden 
Japonyayı .um~ harp.için- Vali geldi Fotoğrafçılık kursu da lıtanbul hlııl olacaktır. Bu gezi için bütün alarak aaklamıtlardır. K d ı 

de kazandıfı imkinlardrr ki, da- Vali ve belediye reisi doktor 44 üncü okul binasında açılacak muraflar dahil olduğu halde öi- Aktam e>lup da ılabeyisi Ham· a ın çorap arı 
ha seri bir surette m•kineleıtir- LQtfi Kırdar dlln Yalovadan ..... h. ve dokuz yanm gün devam retmenlerden 799 kuruı alınacak· di Iıtanbuldan dönünce Ahmet !I,. 
. ..1: de 1uzi kurul · - 1 ~ abrikatörler kalın ipli..· ua ve v 'yle an ADaYJ rimiR dömnilştilr. edecek olan bu kurıta iyi fotoğraf tır. vakayı kendiıine anlatmıttır. Bu. 
ona yeni emperyalist hamleyi nun üzerine her ild kardeı yolda ten yapılmasını tavsiye 
temins'··~~·harp k Sahtekarlıktan mahkUm B ,. r Ara p k 8 d 1 n 1 pusu kurarak Oamanı belde.mit- edecekler .... 

u, u.a ten pe az za- ld 1 ler ve büyük kardq Hamdi Oı· Çorap fabrikatörleri dün _..-
man sonra Japonyanm Aaya 

0 u ar manı apr ıurette yaralanuttır. sanayi birlilinde bir toplantı yaP-
tittihac:lı fikri kuvvetlendi ve o- Fuat, Şerafettin, Hasan iamin- Sev dig" i erk eg" in gizlice Ağı"eza mahkemesinde muhL DUflar, ipek kadın çoraplannl' 
.un _ _.. __ mdan fu"tüh' at davala- ele ilç kiti ile Kaya adında bir ka. ~ 
~ .ı.n Sulta h tte M-L- tnJt- k keme edilen iki brd- baklanda, daha 11flam imali için temennllP n batJadı. w ,na me ıcuıue r-ır- d . -s tJt 

Çm
• harplenmn" • L_l_!l-6 ··bep- medresesinde Medihaya ait bir ar- o asına gırere mahkemenin nrdiii karar diln de bulunmak il.zere Ankar~~-ı .. 

111UWO _. uhteklrbk ti. 1 K bıldirllmiftir. heyet ıöndermefe karar 'ftnlll'f'" 
!lerini büyük. harbin 0'--us sayı, sure y e aya- J • ı 1 1 d 

.,,... nın üstüne yapmıılar ve birisine 1 et e agv 1 r yara a 1 Mahkeme, Hamdinin hareketi- lerdir. 
ahiDerinde vücuda getirdiği ye- satarlarken tapu dairesinde yaka- ni öldünneğe tam tqebbüa ma1ıi.. Cemil, Osman ve Elvq Vili'~ 
ni iktısadi prtlarda aramalıdır. lanmışlardır. >etinde cCSrerek 12 aene acır hap- mürekkep olan bu heyet ~ 
Büyük harbin Okyanus sahille- Suçlularm dün muhakemelerini Küçükpazarda arabacılık yapan odasına girmif, karyolanın altına se, Ahmedi de 13 giln ağır hapse günü Ankaraya sidecektir. 
rinde yaratbfı bu yeni vaziyet· bitiren ağırceza mahkemesi, hep· Zenci Yaşar bir mliddettenberi saklanmı~tır. mahkum etmiıtir. Fabrikatörler bugun:Jdnden da-
ten yalnız Çin değil, Çin top- sin; birer sene müddetle ağır hap. beraber yaşadığı Arap Bahtiyarı Saat 12 sıralarında Yaşar evine hı sağlam çorap yapılabilmesi Kİ° 
r.ıklarmda nüfuz peyda etmit o· se mahkum etmiş, ancak Basanın 2,5 ay evvel terketmiıtir. gelmiı, elinde lamba oda kapısını ------------ muhakkak ıurette çorap ince~ 
lan Avruı=n. devleıleri de ziyan j•aıı 65 i geçtiği için onun ceza· Fakat Yaşan çok seven Bahti· açmca Bahtiyar birdenbire üzeri· :E ÇarfambJPerıembJ ]erinin tahdit edilmeıi lbnngeıcll. 
edi7crlardı. sını 10 aya indirmiştir. }ar. bir türlü dostunun peşini bı- ne atılarak elinde sakladığı jiletle > ğini ileri ıürmektedirler. 

ilhana bunlann batında in rakmamış. ve nihayet te kendisi. dostunu sol memesinden yarala. :ııııı: 21 haılran ~ 22 baıt ran Ankarada alakadarlardan, 11d kit 
sil ere bulunwnsktacbr. geçmisti. Buna bir çare bulmak mı,tır. Yaıar kanlar içinde yere c H Crmaz re. n 4 Cemazll' 13/ 15 hakiki ipek ile 60 Dcnr•· 

İngiltere ile Japonya arasın- lizmıdı. ni yaralamıştır. yuvarlanıruf, feryadına yetişenler ~ 4' bızır ~ 48 bızır den daha af&ğı incelikte çoraP 1-
yalruz Cinde nüfuz mesele· Tiyenrin had'ısesi İn!?ilİZ ik- Vaka evvelki gece olmuştur. Bahtiyarı yakalamıglardır. Vakıtler 1 mal edilmesinin men'iııi iıtı-c:clı-

:r - A y k -· · Vasa. Ezani Vuı. Ezıat ,--
• den dolayı değil, İngiltere- badi sahillerine ve ticaret ha- rap aşar a şam yemegını ye· Dün adliyeye teslim edilen Bah •----ı-:--ııı--ı- lerdir. 

nin bizzat parçalan sayılan Hin kimiyetine yapılan tecavüze dikten sonra bir ahbabına miaa- tiyar, verdiği ifadesinde: aa"•• us 84' 42 , 844 Bu teklif kabul ediline ~ 
distan ve Avustralya meselele- almacak ilk tedbirleri h:ıln'lat- firliğe gitmiı, kötebatında kendi· - Yaıarı çok seviyordum. Be· OO•• 12 t& 481 121& 481 ince çorap imal olunmryacakttf· 
rin.le haiz olduğu kudretten do Dl3ktadır. sini 'kollayan bahtiyar da, Yapr ni bıraktığı için vurdum. Fakat ı1sı .. o• "' "' ""2 11• "' 8 "2 Yeni tipler bugGn en ince clail 
•~ ihtilAI mevcuttur. Mesele .lngiltere j,.U.. Okya- kaybolur, kaybolmaz oldukça ÇC· eve pencereden girmedim. Kendi- Ava"~~.... 1946 1200 19 " 1200 çorabm Dd inı.li kalmbpdadJt• 

~-· - 11'8 2M 21'9 204 , Daha birkaç sene evvel Hin- nusta bir hlkimiyet davaaı ha- viklik istiyen ylikıekliktelti pen. li beni evine getirdi,, demittir. 1111 •• 11 208 624 208 824 Buctın imal edilen en ince çod 
distan ve Avustralya ticaretinin tini almaktadır. cereye tırmanarak eve girmi§tir. Bahtiyar cllnnUmefhut mahke.. bir bt 9/11 b!mbjmda i,_-
Jiizde 64 ü J~-- eline SADRI ERTEM Bılıtfyar dotruca Yqarm yatak m~ v-..:ı-ı-ır1 ... '-......._ -r--~- ~~... 1.'P.~ 



Bir Fransız muharriri yazıyor 

Balkanlarda 
Bir seyahatin bilançosu 

lmanya göründüğünden niçin 
daha müşkül vaziyette 

~Padaki siyasi hadiselerin disesi ve adalar üzerindeki ltaL 
. ı üzerine sulhün. idame. yan iddialarıdır. 
~ _ _çok mühim bir unsur o. BULGARİSTAN 
"illkan devletlerinde Paris . Atinadan Sofyaya. geçtim. Bir 
~ &azetesinin hususi muhabL Polonya tayyarcsile geldiğim Bul 
toın 'l'aro iki ay süren seya- garistanda tam on gün kaldım. 

• lleticesinde edinmiıı olduğu Burada hiç te ümit etmediğim bir 
"alazı şöyle hulasa ediyor: hüsnü kabul gördüm .. 

YlJGOSLA VYA Düşününüz ki ticaretinin % 
80 ini Almanya ile yapan, bütün 

lllerhalem Belgrat oldu .. O zirai mahsullerini Almanyaya sa. 
e Arnavutluk İtalyanlar tan ve mukabilinde ihtiyacı olan 

-ra_ 'lııdan. işgal olunmuş, Yugos- her türlü mamul eşya alan ve bil-
" lııgiltere ve Fransaya kül. 

".! tniktarda silah ve tayyare tün toprakları muhtelü sıfatlar-
ı .. _ la Alman memurlar ıtarafından 
"Q.IIU§b.. Belgratta büyük 
~aşa!ık göze çarpıyordu. istila edilmiş olan, 1914 te kar. 
.\} şılıklı cephelerde çarpıştığımız, 

eksandr'm ölümü ve Sto- bugün de Dobruca ve Ege denizL 
S Viç'in çekilmesini mütea · ne mahreç iddialarına. karşı ko. 
trp ordusunun hazırlanma. yan Rumen ve Yunanlıları tut . 

1, lnıen ihmal olunmuştu. t ~ h ld Bul · tand 
ı'llı g\inlerde Sırplarla Hır - ugumuz a e, garıs a 
1' Fransız dostluğu göze çarpıyor. 

ıı ~asındaki münasebat ta Bulgaristanın bu dostluğunda 
bır şekilde idi. Her gün, 

~ Fransa vasıtasile Rusyaya yak -
.. a§nıa haberi yayılıyor, er- laşmak isteyen bi hava var. Bul

tihı tekzip olunuyordu. Ko . ıı~.- garistanda Rusları ağabey gibi 
"'lllll Sırplar şunları söylü_ tutan bir ·vaziyet, her tarafta 
~dı: 

Gôrursünüz bunlar çok fe. Rusların eski tesirleri göze ı:ar-
~ pıyor .. 
~Yet bulacak .. Hırvatlarla Bulgaristan kendisini Rusya 
b· . kardeşi olabiliriz, fakat yanında hissetmcği arzu etmekte 
ltibirimizden çok uzak bı. ise de hükumetleri anlaşamamış 
ıe olan uzun bir tarihimiz 

olduğundan bütün dostlukları ak. 
~ .A:ynı dine de malik deği- sine dönmüştür. 

tta bir gün Çeklerle Slo- Ben Sofyaya geldiğim sıralar. 
1 .gibi a~ılmamız da muh · da Mösyö Potemkin de oradan 
~ır. Görüyorsunuz ya. bura. geçiyordu. Otuz senedenberi bir 

. orada da facia aynı şe · Rus mümessili Bulgaristandan 
ır 

ı · geçmiş değildi. Mösyö Potemkin 
-~l!ttan sonra Üskübe git · Sofv~Aag t?"ccerken bir nutuk-söv. 
~ ""4-ası l.ı.G~ M" __/.H .... 6"""'""""""'.., .A. '\A-l!QJ eme , ır""'"J'ıronurlme il)ttr'Ak 
~ idi. Burada hadiselerin medi; faka~'ya1iiız onüiı 15ü geÇi-
tloıgun aksi vardı.. şi bile sanki esrarengiz bir hıiı 
llıleyin şehrin bir köşe - vuku bulmuş gibi muazzam bir 

lnUnevver Arnavutlar top- heyecan uyandırdı. 
lar, Mısır, Tilrkiye ve A. Fakat şimdi öyle zannediyorum 

it gibi kendilerine yardım C- ki Yugoslavyada Prens Pol'un 
. \'atand~larx bulunan mem mensupları gibi, Bulgaristanda 
~l'e dağılarak 1§.zım olan pa. da kral Borise mruJıSup olanlar 

/l} llıin ettikten sonra l\1ake- artık Sovyetleri se\;pıiyorlar. 
~~komiteciler gibi, İtalyan. * * * 
~ lJni tethiş hareketlerile ra. Ckzmiş olduğum bu Balkan 
etıneğe yemin ediyorlardı. memleketlerinde milletlerle hü _ 

YUNA:NfSTA..""{ kfımetler arasında ahenk yok . 
lıt?aıavyadan sonra Yunanis tur. Fakat halk arasında -
~tti.nı. Burada da İtalyan - mahsullerini Almanyaya sattık. 

tehlikesi karşısın4a aynı ları halde - bu iktısadi tesirin 
~ aym paniği müşahede siya.si tesire dönmesi tehlikesin. 
ll'akat Yunanistan Yugos _ den mütevellit bir endişe var. 
gibi değildi. Almanya ile Halk bundan kaçınmak istyor. Ve 
t Yok-tu, ltalyanlarr harp i§te Almanyayı ilk nazarda gö -

\' ı olarak kabul etmiyor _ ründüğünden çok daha müşkül 

e lngilizlere dayanmak, ln. vaziyetlere sokan sebepler bun . 
~Ollaıuna.sma güvenmek on.. !ardır. Bugün, yarın vuku bula. 
1tiınatlarını kuvvetlcndiri . cak bir hadise her şeyi değişti. 

lt. rebilecekir .. 
~an. Başvekili Mösyö Metak Şarki Avrupada yapmış oldu_ 
ti:varet ettiğim zaman, muh ğum bu kısa seyahat esnasında 
~ekil: konuştuğum bir çok şahsiyetler. 

~ "€ğer taarruza maruz ka • den edinmi~ olduğum fikirler bun 
' Yalnız kalsak bile kE:ndi. !ardır.,, 
~ llıUdaraa. edebileceğiz.. Fa. 

Uhakkak ki yalnız kalmıya
. ·dedi. 
~da rahat bir nefes alabi. İngi.lizc~ "Su~?,ay G~phic" 
at .. Bir lahza. için .Napoli- gazetesı, hususı kaydıyle a· 

tada, Baride to~lanan İ . . ıağıki havadisleri vermektedir: 
harp gemilerinin hedef . 
İ{orfu adası olduğu zan. 

du. Fakat 1ngilterenin kati 
1'ttı tı .A.rna vutluk i[}lerini de

ediği görülüyor .. 
. 'lln üzerinıe Yunan erkanı 
%si de tedbirler almağa 
d 1• ~rnavutlukla Selanik a-
akı mmtaka askerileştiriL 

tıı~dan maada adalar da ka. 
Udaf aa bir şekle sokuldu. 
b· .hU_kumeti ltalyaya kar. 
ırıı hır siyaset kullanmak. 

i. );unan matbuatının tatsız 
ilanı var. Bütün yerli ve ee-
gaı.eteler sıkı bir sansürden 
Or -n w y 
~ ·· .ouna ragmen unan -

I
• ngiltere Kral ve Kraliçesi· 

nin sonbaharda Belçika
yı ziyaret etmeleri için bütün 
hazırlıklar tamamlC\nmış gibi
dir. lngiltere Kral ve Kraliçesi, 
Belçika Krali Leopoldün sara· 
yındf! oturacaklardır. 

* * * 
M ussolini, kızı kontes Cia· 

noyu sureti hususiyede 
Berezilyaya göndermektedir. 
Kontes Ciano, Berezilyada sa· 
kin zengin İtalyanların anavata
na müzaharetlerini temin etmek 
için talimat almıştır. 

* iC· * 

S - YAKIT 22 HAZiRAN 1939 

1 ~-~-~-~!?. .. ?..~J.~.~.?..~~~=: 
Kral Zogo'Bükreş eğlence orga-

1 "Hülle,, nin ers· ı 
Bir adam, delirmiş; kansı, a· 

kıllı olduğu için, mahkeme,, c 
başvurarak boşanma davası aç
mış. Ben, deli kanlarını bağu
larına basarak çeken, zavallı 
kocalar lanıd:ğım için, şu l-,'lşan
ma isteği karşısmdn bi!i\Z irki 
lir gibi oldum. 

Gelecekha!t~Fran- nizasyon sergisi açıldı 
Saya gıdıyor Kral Karol dedi ki : 

Haber alındığına göre bir müd
dettenberi şehrimize iltica etmiş 
bulunan eski Arnavutluk Kralı 

Zogo ve Kraliçe J er al din ile 'kız

kardeşleri ve maiyetinden bir kıs
mı ayın yirmi dokuzunda şehri· 

mizden ayrılacaktır. 
Eski kralın kafilesi buradan va· 

purla evvela Pireye gidecektir. 
Kafileden bir kısmı Yunanis

tanda kalmak üzere Pireden ayrı
lacak, eski kral ve kraliçe ile kız. 
kardeşleri ise baş1ca bir vapura 
geçerek Fransaya gideceklerdir. 

Dün Londradan gelen ha'vadis· 
ler, Zogonun İngilterede yerleş· 
mek hususundaki talebinin - şa

yialar hilafına olarak - İngilte
re hükumeti tarafından reddediL 
mediğini bildiriyordu. İngiliz mi· 
&afirerverliğini siyasi maksatlarla 
suiistimal etmemek prtiyle 1ngil· 
tere topraklarına çıkmasında bir 
mahzur görülmemektedir. 

Bu itibarla sabık kralın bir 
müddet sonra ailesiyle birlikte 
Fransadan lngiltereye geçerek te
melli orada yerleşeceği ihtimal 
dahilinde görünmektedir. 

Hamidiyedeki talebelere 
çay 

Samsun, 21 '(A.A.) - Li
manımızda bulunan Hamidiye 
mektep gemisindeki stajiyerler 
şerefine bugün belediye tarn· 
fmdan bir çay ziyafeti verilmi~
tir. Gece de geminin komutan 
ve diğer subaylarına gene bele· 
diyece mükellef bir ziyafet ve· 
rilmi~tir. 

Antakyada bir ziyafet 

Antakya, 21 "(A.A.) - Ha· 
tay jandarma alayı adına umum 
kumandan vekili Yarbay Ke· 
mal tarafından di.in harbiye çc;ığ
layanlarında bir öğle ziyafeti 
verilmi§, bu ziyafette devlet rei
si Tayfur Sökmen, Albay Şiik· 
rü Kanatlı, Meclis Reisi, Başve· 
kil, Başkonsolosumuz, vekiller, 
mebuslar, parti ilyönkurul üye· 
leri, askeri ve zabıta erkanı, ga· 
zeteciler davetli olarak hazır bu
lunmuşlardır. Yemekten son-

1 n jandarma erleri milli oyun
lar oynamışlardır. Ziyafet pek 
ne~eli olmuştur. 

Hitler aleyhinde sözler 
söyliyenler 

Varşova, 21 (A.A.) - Dan· 
zig polisi, Hitler aleyhinde söz· 
ier :-2iyli.iyen Balrover vapuru· 
nun JnF:iliz mürettebatını tev
kif etnıistir. Bunlar serbest bı
rakılmndıklarından vapur li
mandan hareket edememiştir. 

"Amelenin çalışma kuvvetine ve 
vatanperverliğine itimat ediyorum,, 

Fakat mevzu hissi değil. Ben 
bir şakanın etrafında konuşmak 
istiyorum. 

Bükreş, 21 (A.A.) - Eğlence 
organizasyonu enternasyonal ser 
gisi dün kralın huzuruyla açıl -
mıştır. 

Romanyadan başka, Fransa, 
Almanya, İtalya, Yunanistan ve 
Bulgaristanın da iştirak ettikleri 
bu serginin küşadı münasebeti . 
le bir nutuk söyleyen iş nazırı 

Ralea, sergiye iştirak eden mem
leketlere teşekkür etmiş ve Ro. 
manyada kralın tşebbüsü ile vü. 
cude getirilmiş olan bu yeni teş. 
kilatın yeni rejim çerçevesi içi
ne girdiğini ve büylik sosyal in
kılapların bir faslını teşkil eyle
diğini bildirmi~ir. 

Kral '.Karol, söylediği cevabi 
nutukta, ezcümle demiştir ki: 
- Bugünkü rejim, ameleye karşı 
bir baba şefkatile hareket etme. 

meklik edemezdi. Filhakika işçi
lerin hayatr yalıuz maddi ihti • 
yaçlardan terekküp etmez. Biz, 
işçilerie bü.tün müstahsillerin 
bütün hayat ihtiyaçlarının ahenk 
lcştirileceğine inanıyoruz. Bu 
sergi, Rumen amelesine, çalış. 

masmdan sonra, yeni bir hayat 
temini için yapılan ga~etleri is. 
bat ediyor. Ben bu fikri büyük 
memnuniyetle kaibul ettim ve Ü

mit ediyorum ki, Rumen amele
leri de, bu hitaba bütün kalpleri_ 
le cevap vererek, bu hareketin 
hedefini anlıyacaklardır. 

Ben, amelenin çalışma kuvve -
tine ve vatanperverliğine itimat 
ediyorum. Vatanm istikbali, bil. 
yük bir mikyasta, bunların vic. 
damna ve çalışmalarına dayan • 
mnkladır. 

Meğer, deliden bcpnmak i
çin, mahkemede onun haklarını 
kullanacak bir "naib" in huzuru 
gerelaniş. Davayı dinleyen mu· 
zip bir avukat, ndliye korida· 
ntnda rastladığı bir arkndaşınrn 
adresini alarak mahkemeye ver
mış. 

İki gün sonra da yazıhaneye 
celbi sunmuşlar. Zavallı kansı
nı boşamak için mahkemeye 
çağınldığını okuyunca şaşırmış. 
Çünkü kendisi bekardır ve bo· 
şayacak kansı yoktur. Neden 
sonra işi anlamış ve yerine ge
çeceği deliyi görmek üzere b
marhaneye gitmiş. 

Az kaldı: 
- Canım böyle şaka olur 

mu? .• 
Diyecektim, fal<at ilk hızda 

S k Suudi Arabistanda aklımdan geçen bu asi ve hırçın 1 ova ya cümle, gittikçe genişleyen bir 
Alman Diplomatı gülümseme içinde eridi gitti. 

anayasası bulunacak Hatta o bilmediğim, belki de 
. .. görmediğim avukatın, telaştcn 

Alman ekalliyetinin Berlın, 21 <A:·~·) - ~or- uçan, hız rüzgariyle dolup yel-
resp.ond~?ce Polıt~q~e et .Dı_pl~- kenleşen cübbesini uçura uçu· 

vaziyeti anlaşmıya ~atıq~~ g~zete~ını_n bıldırdı- ra koşuşu, hayalimde canfor.r1 !--
bağlı bırakıldı gıne gor:, Kr~I Ibnıssuud tara· ça, güfümseyişim kahkaha oidt.1. 

fm. dan. go. nderı_le·n· m_ ur~hhasm, Katıla kahla güldüm. Belki bi 
Bratislava, 21 (A.A.) - Slo- 1-1 ] Al ıt crı zıyaretı uzenne man· raz biberli fokat lezzetli bir cft-

Vdkya ropagandası şefi Sanoach ya hi.ikumeti Suudi Arabistana ka dogwrus~. ... 
26 Haziranda müzakere edilecek b d l 11 

daimi ir .İP. omat yo amağa Eskiden "hulle" diye bir ' j 

olan yeni anayasanın prensipleri- k 
arar vermıştır. cabı şer'i" vardı. Bektasini!' ni izah etmiştir. • 

-o- fetvasını dinlemeden, zav~l'ı 
Bu anayasaya göre, Slovakya kadınlan, eski kocalarına hiı 

.., loti. cumlı11rreic:ilP. irl::ırl'! eıH!ir. N kt b•• ''k b" 
~~1~~. vy r a uyu ır ba'-kasmm kucagm" dan ge".·ıı 'ıı • Cumhurreisi y,eı:Ii sene i!fin ııe5ilir !i' ... 

ve otoriter salahiyeti vardır. Hü· yangın lerdi. Bu nikah, nikahın tr.zc! ... 
kiımet Slovak halk partisi ile mil· Nevyork', 21 '( A.A. )' _ Nev· ne~~lmesine ait bir şeydi. Kc:ırı::ı 
li ekalliyetlerin ve ihdas edilecek yorkun eski Cin mahallesinde nr uç kere boşadıktan sonı·;ı 
beş korporasyonun mümessilleri:ı- b .. .0· - k' tekrar almak İsteyen haysiyct-

k b. ...:ı 1 k · d~gk~~ ır yankg~~l ç:. n:~ş ve ye- siz erkekler, böylece ~eriattım 
den mütcşe kil ır uev et onseyı ı ·ı§ı yananı - o mustur. b' t k t ) d' S • d 
mevcut olacaktır. • ır o a yer er ı. uç a .-mm, 

İtfaiye, ateşi söndürmekte günali kocanın iken cezayı hı· 
Anayasa din serbestliğini tc- b k ....1. l k ' 

üyü müi'r..Ü at çe ·miş ve bir cima c_ektiren bu karakus adalc-
minat altına almaktadır. k f 

ço it aiyeci yaralanmıştır. En- tini her zaman ürpererek. düşün-
Bir fıkrada ekalliyetlerin gayri- kaz altında \(}aha başkaca ceset· müşümcitJr ! 

milli hale konulması aeyhlinde !erin buluna.cağından korkulu· - Ama, diyeceksiniz, bC\zı 
tedbirler derpiş edilmektedir. Fa- h il 1 yor. fı e er mükafata ela benzeye-
kat, Macar ekalliyetinin vaziyeti --o- bilir! 
anayasa ile tayin edildiği halde E b 
Alman ekalliyetinin vaziyeti Slo- İspanyadan Fransaya yvet, elki ... 

d go .. tu'"ru"len malzeme alnız hiille nikah içindi. Ta· vak devletile Almanya arasın a 1 k 
a için de caiz, hattn vacip ol-

yapılacak b,ir anlaşmaya bağlı bı- Bııyonne, 21 (A.A.) _ Da· d w b u~unu ugün öğrendim. 
rakılmıştır. h'l' h b' d 1 d b ı ı ar ın sonun a spanya an Aca a bunların hangisi daha 

Fransaya götüriilen malzeme· güç? Bilmediğini almal< mr, b:}
nin ispanyaya iadesi icin Hen· şamak mı?.. Dünyada lmid~ 

-0-

Besinci Alman ağır d 'd ~ ayc e enternasyonal bir kon- şekline girmiş kimbilir dah:ı ne 
krüvazörü fcrans yapılmıştır. tuhaf şeyler vardır! ... 

Berlin, 21 (A.A.) -Alman· Bu ma1zcmenin kamilen Hen Hakkı Süha GEZGİ.N 
yanın 1 O bin tonilatoluk beşin· daye ve lrun yolları ile ispanya- ------------
ci ağır kruvazörünün denize in· ya iadesinde Fransız ve İspnn
dirilmcsi münasebetiyle 1 tem· yol nakil vasıtalarının rasyonel 
muzda Hitler, merasimde bulu· bir şekilde kullanılması husu· 
nacak ve mühim bir nutuk söy· sunda kat'! bir plan tesbit edil-
liyccektir. miştir. 

Türkkuşu firosu 
Adan ada 

Hususi Havadisler derse Hitler Danziğe 
cektir. 

yüriiye· 

Adana, 21 (A.A.) - Bu sah.ıh 
7 .30 da Konyadan hareket ed~n 
Türkkuşu filosu Karaman, Silifke, 
Mersin, Tarsus, üzerinden gc~c 
:ek 9.40 da Adanaya inmiştir. 

_______________________________ _... ________________ _ 

tır. Müstemlekede yerleşmek ı kendi hususi havadislerini 
gayesiyle sureti mahsusada ye· tarzda sıralayor: 
tiştirilmiş elli bin genç erkek ve * * * 

şu 

F akat Bitler, lngiltere ve 
Fransa tarafından bir 

bombardıman altında kalma· 

Meydanda Vali, Tüm Komuta 
m, Belediye reisi, gazeteciler, 
rce'ktepliler ve bütün Adanalılar 

tar::fından hararetle karıµlanm• :.
t:r. 

kadın, bu münasebetle Hitlerin 
önünden geçit resmi yapacak· 
)ardır. 

J nponyanın ihdas ettiği si- dıkça, bu iki memlekete karşı Filo, hava müsait olursa yarm 
yasi buhran, yakında ha\'a filolarmr göndermiyecek- Kayseriye hareket edecektir. 

1 

zail olacaktır. Fakat onun yeri· tir. Eğer bir bombardımana ugw-
-" *** d d "l . b' . ı ne, nynı erece e mu um ır ı· rarsa, ngilterenin harbe başla· 

A lmanyada işçi azlığı dola· kin~i buhran başgöste~mek üze- dığını Alman milletine bildire-
yısiyle Hitler, Alman iş red·~· Bunwu Almanya ıhdas .ede- cektir. Bundan sonra bütün Al· 

taburlanna Çeklerin de kayde· cektır: Agustos. ayın~ . Hıtle~, manların kütle halinde kendisi· 
dilmesi icin emir vermiştir. Sim- Lehlerden Danzıg şehrını kendı- ne yardıma geleceğini ümit et· 
diye kad~r yetmiş bin Çek, bu I:rine bırakmalar~m is~eyece~- mek•eılir. 
maksatla Almanyaya gönderil- tır. Frıkat bu şehn tahkım etmı- * • • 
miş bulunuyor. 150.000 daha ycceğinc söz verecektir. İ ngilter~. muhafazakarlar 
gitmek üzeredir. Bu Çekler ara· Ayı~ı z?n:anda Lehlere ~er- nmhafılınd~ _Çen:berlayn-

-o-

Silezyadaki Alman 
mektebi kapatılacak 
Varşova, 21 {A.A.) - Sı

lezyada kain Bovumin Alman 
kolleji, bu sene sonunda kapa
tılacaktır. Çünkü bu mektebin 
nnctı~ 15 talebesi vardır. 

-0--

Thetis tahkikatı sında eski Çek devletinin birçok : :;t. tıcarı lımaı: b;ra~acagını ~en sonra baş\':k~~ın k1~ olaca
mcmurları vardır. ,c.-nın eyleyecektır. Korıdor me- gı mevzuunu duşunmege başla· 

selesini de on veya yirmi sene mı~ bulunuyorfar. Bu mevkii Londra, 2' ( A.A.) - ''Th" ahvelerde serbestçe müna. 
.. edebiliyor ve 1tnlyaya kar_ 
~tııutsuzluklarmı gösteriyor 

Una sebep Arnavutluk ha. 

H itler, Hamburg şehrinde 
büylik bir müstemleke 

sergisi kurulması için emir ver- Dünkü posta ilen gelen İngi
rnistir. Bu ser2iyi bizzat açacak- lizce "The People" gazetesi de 

için talik etmeği vaadedecek- şimdiki maliye nazırı Sir Con tis" tahtelbahiri felaketi hGk· 
tir. Sinıon'un l~abul edeceği tahmin kındaki tahkikat temmuzda Le- ·. 

Eğer Lehistan şartları redde· e-Jiliypr. drada baslıyacaktır. 
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-Bugünkü , 
Hadiseler ve şalııslar 

hakkmda faydah malumat 
Sarışın Güvercinler 

Macera romanı mükafatını kazanan : 10 ------- Çeviren: lbrahim Hoyi 
Ben .de dışarıya çıkarak, Dik'le ı Kırmızı fcıli, kırmızı çizgili l layarak, itip kakarak, bu bacanın 

Mirayı aramaya koyuldum. Hiç mintanlı, ipek kırmızı atlas ceket. biricik menfezi olan pencerey,. 
birisi ortalıkta görünmüyorlardı. li, yine kırmızı şalvar ve pabuçlu, foğru Adeta yuvarlana yuvarlana, 
Sarı evi g:zliyen fundalıkları, ge- dev gibi bir .zenci kapıyı açtı ve Janlı:i bir anafora tutulmuşlar gi· 
çip sola doğru taşlıklı bir yola bütün heybetiyle aralıkta görün. bi kaynaya kaynaya ulaşmaya ça. 

Pierre Apesteguy 
Fransada Pigas isminde Paris- kitlerinde de tahsiline devam et· 

li bir tabi on sene evvel bir ma.. ti. kıvrılarak ilerledim. Yine mey- dü. balıyorlardı. 
cera romanı mUk&f atı ihdas et- İşte, bu tarihlerde yazmağ& 
mieti. On senedenberi bütün kay başlıyan genç ve fakir romancı 
gusu bu mükafatı, hakiki suçh!- "Alçak Gönüller" isimli romanı 
yu mUmklin mertebe gizliyerek, ile femina, jüri heyetinin nazarı 
karii caniyi hakikatten uzak Yc..'f· dikkatini celbetti. 

danlarda yoktular. Gerisin geriye - Mister Makiıveli evdeler Pat kulağıma bağrrdı: 
döndüğüm vakıt, Dik'i evimize gi· mi? .. dedim. - Gidip pencereyi tutalım, de· 
rer'ken gördüm. Hemen ona .doğru Siyahi başını J.alladı ve anlama· di ve daha ağzımı açmadan önü~ 
koıtwn. Yanına geldiğim vakıt: dığım bir lisanla bir ıeyler söy· den fırladı. Ben de arkasından 

- Kadın eve girdi. Yokuş yu. ledi. koştum. Pencereyi tıkamak niye· 
lerde aratınağa muvaffak olan, Bu tarihten itibaren gazeteci· 
müellife vermekten ibaret bulı.ı· liğe intisab etmiş olan Pierre A
nan jüri heyeti bu sene macera pesteguy artık rahatça yaşamak 
ile maceraperesti birleştirmek gi imkanlarına. kavuşmuştu. 

karı çıktı. Bazı fundalıklardan - O halde Mister Elvud bura. tinde değildim. Maksadım Pat'ı 

kestirmece saptı; ve kayalıkların da mı? .. dedim. bu budalalığından menetmekti. 
kenarına gelerek, kilar pencC!"el... Herif tekrar başını salladı. Ağ- Zira bu yarı delilerle uğraşmak 
rinden birinden içeriye süzüldü, zında birtakım kelimeler yuvar- kimsenin harcı değildi. Beş, hatta 

bi çok daha verimli bir netice el· Böylece bir meslek sahibi olan dedi. landı. on ki§i bile onlara kartı koyamaz 
de etmiştir. romancı, gazeteci sıfatiyle Suri· işte bu enfeıti. - Hem de - Israr ettim: ili. Kendisine yetiıtiğim zaman 

Bu senenin macera romanı mü ye veFilistini gezmiş, Bugün bi· 
klfatını "Çollcr Kralı" isimli e· rinciliği kazanmış olan macera 
seriyle Pierre Apcsteguy kazan· romanının dekorunu bu çöllerde 

ekmeğimize tereyağı sürülmUş - Öyle ise evde kimler var ba· ~u manzara ile karplAftım: 
demekti. Biraz sonra Pat ceketi- kalım?.. Pat, o güçlü kuvvetli boyuna 
nin düğmelerini ilikleye, ilildiye Siyahinin bir araba llkırdısı a ağmen pestil gibi yere serilmiş 

yanımıza geldi: rasın:la anlayabildiğim, efendi ... - bir çocuk denecek kadar -mıştır. bulmuştur. 
- Yahu bizimkine neler yu· yok.. evde ... kelimeleri oldu. ;·arı çıplak bir kız elindeki topuk. Plerrt Apesteguy, macerayı 

masa başında yaşamaktan zevk 
alınıyan bir romancıdır. Hayatı 
ona maoera kelimesinin bUtlin 
manasını anlatmıştır. 

Apest:eguy, 1902 senesinde Bia
ritzde dilnyaya gelmiştir. Çok 
yüksek bir sınıfa mcnsub olan ai 
lesi ona endişesiz bir istikbal te. 
min ediyordu. Fakat, istikbal in
sana muhakkak gülmez. Genç mi 
rasyedl kısa bir zamanda mete
liksiz kalmış ve şoförlük yapan 
eski bir spor arkadaşı ile birlik
te kaçakçılığa başlamıştı. Bu sı
ralarda kendisi de Ş(>förlUğe a • 
Iışmış, fak at ne şoförlUk ne de 
kaçakçılık ona servet temin etme 
mişti. Bunun Uzerine artık Umid
siz kalan Pierre Apesteguy Pa· 
ris kaldınmlan Uzerine düşerek 
hakiki bir serseri olmu§tu. 

Bu şekilde, gayesiz bir holde 
Pariste dolaşırken birisi kendim
ne Amerikaya giderek konfe. 
ranslar vermeği teklif etm1§, böy 
lece mUstakbel romancı yeni bir 
maceraya atılımftı. 

Fakat, ne yazık ki, Uç şehir do
l&§tıktan sonra ustası bu acem! 
çocuğµ yalnız bırakarak kaçmış, 
Pierre bu kerre de Amerikada 
serseriliğe namzed bir vaziyete 
girmişti. 

Fakat, hem karnını doyurmak, 
hem de memlekete dönmek için 
para kazanmak ihtiyacını çok şc
did bir §ekilde hisseden müstak
bel romancı, Nev-York nhtımla 
rmda hamallık yapma.ğa başla • 
mı§tı. 

Filhakika bu şekilde çok bü· 
yilk dersler görUyordu. Yalnız, 
bu dersler faydalı olduklan ka· 
dar da mUşkildiler. 

Pierre Apestcguy, macera keli· 
mesinin manasını bütün mahru
miyetleri ve gilzcJlikleri ile his. 
setmiş bir romancıdır. 

M.A. 

Ticaret Odasında 
dünkü toplantı 

Ticaret edası meclisi idaresi 
dün toplanmıt. bazı itler hakkın. 
da kararlar vermiştir. İlk olarak, 
sonbaharda Ankarada toplanacak 
olan Odalar Kongresi için 3000 
lira munzam tahsisat kabul edil· 
rr.iştir. 

murtladın, diye homurdandı. Pi· Kapı kaaruyordu. Bit ayağımı lu ayakkabısiyle, habire yüzüne 
jamalarımın üstüne bir palto attı. içeriye attım. Dik de poliı rozeti. indiriyor, ayaklariyle tekmeliyor, 
Elbiselerimi ve beni de paldır gül. ni gösterdi, Herif dil bilmiyordu bir eliyle de, neresi raatgelinc 
dür içine tıktı, azat etti.. Biz de ama, poıiılerin itaretlerinden an- tırmalıyordu. 
efendimizin keyfi olsun diye yol. lıyordu. Bir ayağını geriye doğru Kadının bileklerine. ' dizleri
da giyindik.. atmıı, bir nevi mukavemete huır. ne tabanumın kabzaai; ·- vurarak 

Ben neıeli neıeli gülümsedim: !anıyordu. Evin arka taraflarına !lrkadaJIDU kurtardım ve geri çe. 
- Biraz daha oturursak senin- doğru kulaklan sağır eden bir kerek ayağa kaldırırken kulağına 

le birlikte ağlaşırız, dedikten son· gonk ıesi geldi. Yukarı katlara haykırdım: 

ra fazlaca merakta bırakmadım, doğru bir tabanca patladı. Biz he· - Mira orada yok. Elvud'u na 
ve: rifi itip ieriyc daldığımız zaman, ıörmec:lim.. 

- Biraz evvel Mira Banbrok, siyahi tabancamı arkamızdan bi· Geldiğimiz tarafa dönerek mer 
bir kilar penceresinden san eve zi hedefliyerek ateılemişti ama diven batına kadar geldik. Kim· 
girtti, dedim. Elvud da bir aaat· tutturamamııtı. ~yi görmedik. Bitişik odadaki er 
tanberi orada .. Haydi basalnn. Yukarı katta inceli, kalınlı bir. :tekle 'lı:ı.zlar da kaybolmuflardı. 

Pat ile birlikte fundalıklarla takım sesler birbirine kanııyor- * * * 
dolu yoldan geçerek evin sokak du. Bağınşmalar, feryatlar, çığ- Merdivenlerin batında durduk. 
kapısına vardık ve zili çaldık. !ıklar duyuluyordu. Birden mavi Uuktan kaçmaya, biran evvel 

-------------------------- ışıklarla dolu bir odaya girdik. kendilerini dışarıya atmaya çah-0 kUyUCU mektupları Oda baştan başa eflit6n ve altın pn zavallı maynaklarn:J guleuJeli 
s.ıı.rrsı renklerle bezenmitti. Mo- ıeıleri geliyordu. 

Bundan sonra muhtelif komis.. 
yonlara yeni aza intihapları ya· 
pılmııtır. 

-,, ... ~ ~ ~- - -
R 

bilyeler devrilmif, yerlerdeki ha· Birden, bir taraftan birisi çıktı. 

a dyo da ala t k hJar kaynuş, kıvnlmııtı.Odanm f'n Arkamdan bir ıeyler indirdi, ve ur a dipteki kapılardan birinin ti ya. beni 11rtüstü yere ıerdi. Yüzüme 
nınrb crri bir terlik duruvordu. O. fo~ltH hir -.in AokUtwlı.Wiınq ~e 

musl•ı:..,· saat7arr danın ortasında da ipekli, yeıil bir kara kuru bir elin boğamna dog. /C ı ~ elbise atılmııtı. Odada kimseler ru uzandığını hi11ettim. Taban
yoktu. cam apğı doğru pkult bir vazi· 

Bir olı:ıuyucumau yazı-yor: 
"İstanbul radyosunun, Ankaraya naklinden sonra 7.engin 

bir programla faaliyete başlıyacağı ilan edildi. Progı:amı tet. 
kik ederseniz hakikaten akşam saat 18,30 dan itibaren. gece 
yarısı saat 24 e kadar devam eden dolgun bir program görür. 
sünUz. Fakat, programın muhteviyatını inceleyecek olursanız 
beni tatmin etmediği gibi benim gibi bir çok kimseleri de mem. 
nun edici bir vaziyeti olmadığını görürsünüz. Mesela alaturka 
musıki programını ele alahm: Her akşam saat 18,30 • 19,20 ve 
20. 20,40 arasında Türk müziği vardır. 

Ne§riyatın devam ettiği 24 de kadar da program caz, or. 
kestra temsil ve diğer eğlenceler vardır. Ben alaturka musL 
kinin fazla veya eksik oluşu üzerinde duracak değilim. Söy. 
lemek istediğim nokta alaturka musıki saatlerinin yerlerinin 
deği§tirilmesidir. Çünkü akşam evine 7 ve 8 de dönen bir kim. 
se alaturka musıki dinlemek istediği takdirde bu arzusunu 
radyodan yerine getirmesi mümkün olamıyor: 

Pat'ı terliğin bulunduğu perdeli yet alıncaya kadar bileğimi billr. 
tarafa ko1turdum. Kapı kilitli de. tüm. Namluyu yanağrma daya
ğildi. Pat bir dayanışta kapıları dım, ve kulatımı nitanhyara'k te. 
ardına kadar açtı ve bir köşeye tiği çektim. 
korkudan titreyerek bW:ülmÜf üç Yukarıda trabzanın batında kır
kızla bir erkeğe rastladık. Bun· mızı ipekle <Srtillil iki kol g<Srdüm; 
lardan hiç birini tanımıyorduk. ve iki el ateş~ttim, Pat da taban· 
Aralarında Miraya, Elvud'a ben- casını iki defa ateıledi. Ve zenci, 
zer birisi yoktu. bir dervit gibi kolları açarak aıa. 

Odanın bir kötainde açık du. ğıya dofru kaydı ve gilmleyerek 
ran bir kapı nazarı dikkatimizi yere dü§tÜ. Yukardan gelen sönük 
çekti. Burası ce.etlerle dolu ve ıtıklar arasında, Elvud'un bir gö
karmakarIJik kUçücük bir oda idi. rilnen ve anide kaybolan ba§ını 
lçinde kıvranan, cezbe halinde bu- görür gibi oldulc. Benden daha i
lunan canlı inıanlar vardı. Burası '.erde olan Pat bir sıçrayıJta aıa
adeta kadın ve erkeklerin doldu. ğıya indi, ben de arkasından ta
ruldukları bir bacayı andırıyordu. kip ettim. 

• • • 

•VAKi 
ABONE rARlf 

llrmlekd 
/rinde 

Aylılr 95 
3 a} lılr :rno 
6 a} lık 475 
1 yıllık 900 ı 

1 ıırıfefitn Halkan 

ıçın •)da utuı tsurut 
Po"a bırlıAıne ılrme:r 
ll)tla reııııış beşer ku 
oıet.lılır. 

"tıoııe kayJını bıldi 

ıup ve teljral Qcretıu 

parn5ının por.la voa 
)'ullıııııa ucrdıni idııra 

zerır.e olır. 

Adres deQııtırın• 

~~ .. uruştur. 

il.AN UCRETLE 

l'lcarel lllalarının 
satın sondan itibaren 1 
falarında 40; le aayfal• 
kuruş; dördüncü sa)'f 

ıkıncı H uçuncüde ~; 
4; ba$1ık yanı kesmec• 
dır. 

Uu> ük, çok ı1evarolı, 

renkli ılln verenlere • 

rlC.'.Hl M.o\Jll\ 1::1,'E O 
KC'ÇC'K tı.ANl.A 

Hır de la 30, ık ı del ast 
ddası 65, dört defası 7$ 

defası 100 kuruştur. Cc 
ıllln \"erenlerin bir defas 
rndır. Uört satırı geçen il 
fatla sarırhm beş kurutl 
sap edılır. 

/llzmtl kupona 
lrllrilk lldn tori!HI 
indirilir. 

Vakıf hem dotrudın 

ya kendı ıılare yerınde. 

kara caddeslntle Vakıt 
ıllında KE.\IAl.El>L>IN 
lliln Bürosu elıyle ıllln 

eder. (Büronun ırldonu: 

muıtu. Gözlerinde derin 
izleri okunuyordu. san 
yemiş gibi idi. 

Sırıtmaya çalı§~t. Ol 
le evin arka tarafmı i 
O tarafa yollandım. Kil 
dehlizde Elvud'a rastla 
kıra hıçkıra ağlıyor, -.e S 
tavırla kilitli bir kapıyı 
çalı§ıyordu. Yüzü korku 
gibi bembeyaz keıilmitti· 
daki mesafeyi hesapla 
sıçrarken o da dönil'Yerdİ·• 

Sanki bir ton kadar e~ 
sırtımda gümledi. NefesdO 
rak, sersem bir bald 
vara yapııtım. Bir çift i 
kara kol belimden k·aTt:d"I 

kıskıvrak sardı. Vay c 

Fransaya döndükten sonra 
Pierre Apesteguy hallerde hamal. 
lık yaparak para kazandı, boş va· 

Radyo programlarJllıl ha.zırlayan heyet bunu dikkate alsa. 
ve iki kıaım olan alaturka musıkinin hiç olmazsa birini saat 21 
den sonra başlamak ve 10 veya on buçuğa kadar devam etme. 
sini temin etse çok da.ha iyi olacak kanaatindeyim. 

Bu ,uurunu kaybetmit insanlar, 
kızlar, delikanlılar, erkekler ve 
kadınlar, bağırarak, çağırarak, 

kavga ederek, birbirlerini tırma-

Pat iki '-1..lüm olarak bir eliyle 
iskemleye yapışmı§tı. Diğer eli de mı 
karnında idi. Yüzü mosmor ol. 

Karamazof Kardeşle 
Yazan: Dostoyevski 

ÇeYirraı Hakkı S41ba Ceqla - 21 ~ 

- Bunu açıkça söylemeli idin ser. 
ıeml 

- Nasıl söyliyebilirdim? .. Korkudan 
ödüm patlıyordu. Sonra bu sözlerimle 
sizi kızdırmaktan da çekiniyordum. E
vet, ağabeyiniz Dimitri Fiyodoroviçin 
bir rezalet çıkararak şu üç bin rubleyi 
zorla almağa gelmesinden korkuyor
dum. Fakat işin kanlı bir cinayete ka
dar varacağı kimin aklına gelirdi? .. 

Sanıyordum, ki yastık altında bir zarf. 
ta duran üç hın rubleyi alacak ve bu iş 
bu ka1arla kalacak. Hesabım yanlış 

çıktı. Babasının 'kanını da döktü. Bunu 
önceden nasıl kestirebilirdim ben? 

- İ§in içinde olduiun halde, bu ne
ticeyi ıen kestiremencn, ben, nereden 
bilebilirdim? 

- Moelrovaya gitmekten sizi -nzge. 
çirmefe pbJmamdan anlayabilircliıılz. 

- Çermançiya ile Moskova arasında 
ne fark var ki? .. 

Çok yorgun görünen uşak, yine bi
raz ıustu, sonra: 

- Sizi Çermanç.iyaya gönderirken, 
dedi, oranın yakmlığmı, her dakika çı
kageleceğinizi diifünüyordum. Halbuki 
Mqakovaya giden adam, meydanı bo§ 
bırakmıı olur. Dimitri ıizi yakmlarda 
bilince, eve ginneğe cesaret edemezdi. 
Beni de müdafaa edebilirdiniz. Çünkü 
siz Grigorinin basta olduğunu ve bir 
sar'a nöbetine uğramaktan korktuğumu 
söylemiştim. Sonra ağabeyiniğin baba
nıza kapıyı açtırmak hususunda birta
kun ipret ve parclalan öfrendiğini, 

bunları kullanarak eve pebilecepni 
de anlabmfbm. Zeknndan emllldim. 
Her pyi anecelinizi umuyordum. 

ban, Smerdiyakovun mqb.akcmeain.. 
41eld lnceliie ppnk kendi kendine ı 

- Doktorlar, nasıl oluyor da ıon 
aar'a nöbetlerinin bunu zihni bir gat
kmhğa uğrattığını ıöylüyorlar? 

Diye sordu. 
Ve nihayet dayanaıruyarak: 
- Benimle eğleniyorsun galiba ke. 

rata! 
Diye bağırdı. 
Smerdiyakov tavırların en maaumiy

le: 
- Açık söyliyeyim, ki maksadımı an· 

ladınız sanıyordum. 

- Eğer anlamı§ olsaydım, bir yere 
kımıldamazdım. 

- Bak hele!.. Halbuki ben, korktu. 
ğunuz için gittiğinizi sanmıştım. 

- Sen, herkesi kendin gibi alçak mı 
sanıyorsun? 

- Affedin efendim. aiz de benim gi
bi dü~5nilyonunuz aarunııtım. 

- Bunu önceden kestirmem gerekti. 
Gerçi ifin içinde kötü bir JeY sezer gihl 
olmu§tum... "lvan sözünün burasında, 

bir teY hatırhyarak ansızın parladı,, 

ama acn, yine, pmdi de yalan ıöylilyor. 
sun ... Tam gideceğim sırada "Zeki a· 
damla lronU§mak zevkli oluyor .. ,. de
miftin. Şu halde gidişimden memnun.. 
dun. öyle olmasaydı böyle demezdin. 

SmerdiyakOY, birkaç kere içini çekti, 
kızardı ; sonra: 

- Evet memnundum; dedi. Ama bu 
sevincim Moıkovadan vazıeçerek, Çer
mançiyaya gideceğiniz içindi ... Yakın. 
lılı hcıuma ıitmiıti. Ama o cümle zan· 
nettiğiniz pbi bir iltifat değil, bir ,i
temdi 

- Sitem mi? Nuıl aitem? N"IÇin? 
- Çünkü tehlike içinde bulunduğu. 

muzu bildiiin halde, bizi müdafaaya 
yanaşmıyordunuz. Herkes babanızın 

parasını benim çaldıjımdan tüpbe ede
cekti. 

- Seni ıeytanlar alıın .. Bırak bu ıe
vczeliği de anlat bana, parolalardan, ıu 
işaretli kapı çalıılarından hilrimlere biç 
bahsettin mi? 

- Evet, hepsini a3yledim. 
ivan, şaştı. 
- Hiç tir tehlike a:clıma ıelmemlr 

ti. Yalnız senin bir edepsizlik edeceği· 

ni dii§ünmiiftüm. Çünkü bence, Di.mit. 
ri, belki kızgınlıkla babamı öld4:rürdü. 
Ama hıraızhia tcne.zaül edeceğini um
mayordum... Söyle bakayım, ıen bana 
niçin sar'a taklidi yapabildiiini anlat
mııtm o gUn? ... 

- Hiç aebeaiz... Çünkü aali böyle 
bir tcY yapmamı§tım .. Belki de budala
ca <Sfünmek için böyle demlfimdJr ... Si
zi çok ıeviyor Ye bu vesile ile yaran. 
aal• plıfl7orduna. 

- Ağabeyim, katil ve hırsız 

diyor. 

Smerdiyakov, acı bir gülüflı: 

- Bugtinkü halinde elindd 
ne gelir ki ... dedi; ama kimi 

GTigori, kapımn açık oldu 
müş. Şimdi korktuğu Ye bqlftl 
mağa çalıştığı için ıuçu ban• 
Allah taksiratını affetsin. 

U13k, biraz düşüniır ıibi dut 
ra: 

- Evet ıuçu bana yü~ 
iini biliyorum. Bunu' eTI"eke ~ 
mu~tum. Fakat akıl var, yakıl1 
ğer benim böyle kötü bir • 
saydı, tutar da hiç ıize aar':ı 
pabildiğimi ıöyler miydim?
budalabğı benden bekliyebilir 

Hem kurbanımın oğluna kat!f···• 
canım bunun neresi hakı"'ltate 
Olacak ıey mi bu? .. 

Burada ikimiz yanlızız. Allall-' 
ka bizi dinleyen yok. Rica edel 
sar'a taklidi meaelelini Polia TC. 

ye bildiriniz. Beni müdafaa e~ 
ıunuz. Çünkü hiç ~ cini böJle 
fet göateremcz. Bütün diln,_
c:eii büküm budur. 

(DeNMıtHJr) 
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Büyük Mnıı Roman 1 Raavove Tiyatro 1
1
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11& BM AN SONU 2;,;. 6p:~ ~::~~~~. :: ~:;,;~~;·::~: .. :'::::ri~lyo-ot e 11 e r d e 

................... Sermet Muhtar 
1 - Salim bey - Hicaz peşrevi, 2 - 9.55 Budnpeşte: Harp, flüt. d • • ~ • • 
Şevki bey • Hicaz ııarkı • Demem ca. lO.l" B u g u n " erlin (Uzun d.): Keman, pi-nan beni y&.det, 3 - Re.ik Fer88}l • 

llıa ur doktorun ismini nere. 
Muyaa duymuş. O gibi 

ki pek meraklı olduğu 
tabnu da. belki okumuş. 

timdi uydurup uydurup 

Bey avucile ağzını ka • 

~dinlemem §İmdi; de. 
doktorun da, kitabının da 

ııı.._ etek kovalasın! .. 
-.rt odada Hicaz makamı 

Şimdi de Mızıkai hü • 
U. Şekerci Cemilin şar _ 

"'9ah et ne olur ey gonca 
dihcn 

9ôı oldu yüreğim gözleri. 
nin derdinden 

etzrıaap fasıl, çalgı çıgana 
~- da kulağı dolgunlar . 
'""llçliğinde Dedef endi, me. 

den (dümteka tek le usul 
fi, bir aralık ta ney üf. 

var. 
~Yı derhal kavradı. Mem. 

e piyan yok: 
Col'Ca.kimo mübareke bad. 

ın ya, iş değişti; (bir 
et) e girişti. Nigah edecek 
.llıakta, taşrada olsa, bu 
1 intihap etmez. Tathında 

' 
olan hüve büve kim ola .. 

'eııeıer yeni çıkmış, köşk • 
hlılarda pek moda olmuş 

~Uks) lambalarının porta. 
-·~daki mermer taşlı, be _ 
~m üstünde. Arı kovanı 
~ldayarak yanıyor, bol ışı. 

tnna, deni7.e vuruyor. 
' On metre ileriye bir çok 

birikmi§. Yukarıdaki fas. 
l'orlar. 

, 8ey pirelendi: 

~ aikı-ii~:· n~-;-~:-Sffi. 
eki odanın pencereleri 

boya fora olsun; herge • 
de nazenin ve şivekarları 
doy. seyretsinler, geviş ge. 

. Baldız hanmı malımı. 
eılerden değilim. Boyun, 
kollar üryan, Horhor ha. 

göbek taşmdaymış gL 
~ Ur pencereye .. Men cerre. 

Cerreb, hallet bihin ne. 

ite Corcinin de tahammillU 
ltıekançlık damarları ayak. 

etekleri tutuşan asıl o. 
llıt penreceden dışarıya çı. 
h. kalmadı; tornistan edip 

ile toslaşmaaı bir oldu. 

Penin önünde yere sin • 
~elip büzülmil§: 
tYVah!.. Mahvoldum! .. 

~Ur)!. (Mon de Dieu) ! .. di. 
b\ıyor .. 
i de pşalamı3tı, Corca _ 

' •inyorun UstUne fenalık 
llluhakkak. Kalbi durdu, 

flto~or galiba. Damlaya mı uğ. .. 
k&!'fılarmda, sahile en 

landaldaki Necip Melha • 
Acabası, macabası, o mu, 

lbiıi yok; ta kendisiydi. 
'tıllttsyUnde klşanesi var. 

e çıkını§ ve gezer a. İçe. 
'l'ııa 'b. ..rd"ğü' uhak . gııgou m -
' Coı-ciyi tanımamasının im. 
IQı Var? 

ttin geriye savleti esna • 
~1 'hınctan kaçırdıklarını işi. \'er Bey şu kanaatte : 
)'«eınıeketlisini, mezhepda _ 
ld ediyor. 

r,l'\.ı._ .. 
l'\;ilgızın hali harap. Son 

e hayal görilnmüş ola . 
::·. Dinince, kitabınca vasi. 

ıııyet mi edecek? 
hı.anasının tam ad takdığı 
~ Beberuhi kmııldanıyor, 
il. te .. Kuzu kuzu da yürü. 

yano. 
Hicaz ııarkı • Ey benim gonca gülüm, 10.15 Hamburs: 18 inci asır musl-Corci, iki diz üstü yerde, ka. 

fası avuçlarının arasında, arap. 
ça, fransızca mırıldana mmlda. 
na, yine kuzu kuzu dola§mada .. 

4 _ Bedriye • Hicaz ııarkı _ Mümtaz kisi. 

ıc agkınla, 5 Ut taksimi, 6 - mubay 10.30 J.cipıig: Kuartet <Suberl). Of 1 · ı • b" k • • 
yer ııarkı • Nlein mahzun bakarsın, e ÇI enn ır ısmı nıçın memnun 
7 - Muhayyer saz aemaiai, 13,00 Mem IIAFJF MUSlKl VE OPERETLER 

Bu tepeden inmeye hala akıl 
kestirememiş olan Ziver Bey, 
Beyrutlunun fıldır fıldır baktı -
ğını görünce soluğunu aldı: 

lekct saat ayarı, ajans ve meteorolo. 7.15 Leipzls: Hafif orkeı;tra, şarkı. bir kısmı neden gayri memnun 7 
ji haberleri, 13,15 - 14 Müzik (Karı. 8.25 Budapeşte: Macar halk tür-
ııık program - Pi.)• 19,oo Program kiileri. İırafın men'i hakkındaki kanu· 
19,05 MUzik (Kabare. Pi.), 19,l!S Türk !l.15 Münib: Stüdyoda operet. nun bazı hükümlerinin tatbiki 

Halbuki evlerde bunlann he 

müziği (İrı.ce saz taslı), 20,00 lırlem_ 9.15 Strasburs: Radyo orkestrası. 
- Ebucehil misin, Ebu Süfyan leket ııaat ayarı, ajana ve meteorolo. !l.15 Viyana: Operet parçaları. 

tnısın, Esvedi Ansi misin, dür. jl haberleri, 20,l!S Ne;:ıell plAklar - 11. Dudapeşte: Çigan orkestrasL 
zil müsün, farmason musun? Ta. R., 20,20 Türk müziği, 1 - Suzanlk 11.15 Bükre~: Hafif orkestra. 
rumar ettin meclisimizi!.. peşrev, 2 - Rahmi bey - Suzinak §ar 1 !.30 Birçok Alman istasyonları: 

in • Bir sihri tarap, 3 - Udt Cemli Halk musikisi ve hafif par. 
Hala boyuna taklak oluşun se. _ HicazkAr prkı • Layık mı aana, 4 - çalar. 

bebine agah değil. Bildiği şu ka. Udi Zeki • Uşşak oarkı _Bir gUn ge_ ıtAO Kolonlya: Orkestra, şarkı, 
dar: Keyfin içine okuyan Necip ıecekııln diye, 5 - Lemi _ Hüseyni keman. 
Melhame... şarkı - O güzel gözlerle, 6 - Hüseyni 12 J>ra~: Çek musikisi 

Piyano ve keman sesi kesilin. l''ll'kı • Kimin mecburu hUsnU amam, 12.5 Yarşo"a: J.eh musikisi. 
7 - Lemi • Karcığar şarkı _ Çeşma_ 

ce karşıki sandallar dağılmışlar, nı 0 mehveşln elAdır. 8 _ Rakmı _ VARYETE YE KABARELER 
kimsecikler görünmez olmuşdu. KUrdill şarkı _ Demedim hlc ona kim. 11.45 Parls (PTT): Radyo fantezisi. 
Artık saklamak olamazdı ta • ilin, 9 - Osmal Nihat • KUrdlll var • 9. !.onura CN.): Varyete. 

bii. Corci hesap vermek mecburi. kı • Kaç yıl yüreğim, 10 - Halk tur_ 12. l'oste Parisien: Kabare. 
yetinde. Manevracılığı mı eksik? kUsü · Ekin ekdim çöllere, 21•00 Ko_ DANS MUSlKtSt 

nuşma (Ziraat saati), 21,l:S Müzik 
Bilmecburiye döşendi: <Senfonik pla..klar), 21,45 Konuşma, 11 Monte Ceneri; 11.30 Napoli 

grupu; 11.35 Londra CS.); 11.45 Pa
ris (PTT); 12.10 Londra (R.). 

Oç dört gün evvel, mahut Ga. 22,00 Müzik (Küçük orkestra • şet: 
latadaki (Ekonomi) ye girdiği Necip Aşkm), ı - Mendelsaohn • Ve 
sıralar Ticaret ve Nafia müste- nedlk gondol aşrkısı • İlkbahar oar_ 
şarı Necip Melhame Beyfendi kısı, 2 - Mfchell _Gece puseterl, 3 -

Pucclnl • Toska operasında potpuri, 4 
hazretlerini gördüğünü, evvelce _ Lulnigl • Mısır baleti, 5- Emil 10. 
de alettekrar bahsettiği veçhile vatdteufel • tki kere ikt vals, e -
Beyruttan, Paristen., Tunustan Drusselmans • Felemenk sliitı No. s 11.30 
tanışıklığını, memuriyetini ve ne. (Karlı manzara), 23,00 sOrı ajans ha. 

PlYES, KONFERANS VE 
KOl'\UŞ){ALAR 

Torino grupu: "Barbiırine" 

(Musset). 

rede oturduğunu sorması il2erine berlerl, ziraat esham tahviuAt, kam_ 
Gümrükte bulunduğunu, belki biyo • nukut boraaaı (fiyat), 23,20 MU 
Ziver Beyin rızasına muhaliftir zlkkf(Cazbant - Pl.), 23,:55 - 2t Ya_ 

d . 1 d .k . . . l nn program, 
ıye ya ısın a ı ametını gız edi. 

ği, (Beyoğlunda mukimim) deyi. 23 • 6 • 939 Cuma 
şi üzerine, ısrar ısrar davetini 12,30 Program,12,3 5 Türk müzlfi 
müteakip, vazief sin.in çokluğun. - Pl., 13,00 Memleket saat ayan, a. 
dan, ne Bosfor, ne Kadıköyü, ne jans ve meteoroloji haberleri, 13,15 -

"- . .. H MUzik (Karışık program - Pl.), 
Adalar, hasılı ı.::ıtanbul banhyo. 19 00 Pro am 10 0~ Mlizik <Bir ke 
!erindeki hiç bir sayfiyelerin bi. m~n vırtfozu : Pı1.), 19,15 Türk mu: 
rine ayak atmadığını bildirdiği. zıg-ı (lnce saz faslı), 20,00 Memleket 
ni söyledi. saat ayarı, ajana ve meteoroloji ha_ 

Yine kadehini dudaklarına ge. berleri, 20,15 Negell plAklar. R., 20,20 
Türk mllziği, ı - Hicaz peşrevi, 2 -

Beromünster: Jngilizce ko
nuşma. 

lXGlLlZCE HAVADiS 

1.Hi, 8.18 Roma 1; 11.15 Kolonya, 
Hamburg; 11.45 Bükreş; 11.50 Bu
dape~te. 

:H· ':,~H, · '' ,' 1 '1 . 1 \ 
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lSTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Bu nkşam Yediku
le Çınar bahçesin
de: (AMÇA BAY) 

Vodvil 3 Perde 
Mişel revüsü 

muhtelif kimseleri itiraza ıevket· 
ti. Bilhassa otellerde düğün yapıl. 
maaınrn men'i bu gibi yerlerin sa
hiplerini telip dütürdü. Bunlar 
otellerde yapılan düğünlerin israf 
sayılamıyacağını iddia etmekte, 
bundan batka kendilerinin de fe. 
na vaziyette kalacaklarından bah
setmektedirler. Fakat bu fikri ile· 
ri sürenler de yalnız bir kısım o. 
telcilerdir. Bazı otel sahipleri va
ziyetten hiç ıikiyetçi değildir. 

Bunlar arasında bilakis kararın 
lehinde bulunanlar bile var 1 Bi.ı 
iki ayrı fikirde olanlarla da konuş.. 
tuk. Bunlardan karar aleyhinde 
olanlardan Beyoğlunda Turingpa· 
laı oteli sahibi diyor ki: 

" - Otelerimiz eaa.sen iyi iı· 
!emiyor, hariçten gelen seyyahlar 
da anca'k: pek kısa bir zaman blı. 
yorlar. Bu yüzd~n zararlarımızı 

timdiye kadar nipn ve düğün gi· 
bi merasimlerden kapatmağa ça· 
lr§ıyorduk. Halbuki aon karar bi. 
zi çek mütkül vaziyette bıraktı. 
Otelde yapılan bir dilğUn veya ni
ıan merasimi hiç de fazla bir mas
rafa ihtiyaç göstermez. Bu gibi 
merasimleri biz 60 - 120 lira a· 
rasmda yapıyoruz. Emin olunuz 
ki, eğer bu meaarimler evde ya· 
pılsa daha çok masraf gidecektir. 
Çünkü biz servisi kendi garsonla· 
nmıza yaptınyor ,müziği kendi çal 
gıcılannuzta temin ediyoruz. Pas· 

sini ayrı ayrı tutacaklar daha ç 
masraf yapacaklardır. Sonra es 
sen yalnı:ı: hali vakti yerinde 
lan aileler bu gibi merasimleri 
tellerde yapıyorlar. Böyle bir ai 
yetipniı evlidına, kızına hayatı 
da bir kere böyle bir aalonda d .. 
ğün yapmakla iıraf mı etmit olu 
Bilakis biz eminiz ki, her aile 
lldma bir l<ere yapacağı bir d 
ğünü veya nitanı mümkün old 
ğu kadar iyi yapmak ister. Efe 
bunu bir otelde yapamazsa yi 
aynı ve belki de daha futa pa 
sarfederek evinde yapar. 

Diğer taraftan otellerde bu 
bi merasimin yapılması menedild 
ği halde halkevlerinde ve klüple 
de buna müsaade edilmektedi 
Yani otellerde yapılacak maı 
buralarda harcanıp durmaktadı 

Bunu görerek acaba bu karar 
nız bi.ıim için mi vcrilmiıti, di 
dil§ünüyoruz. 

tıte bütün söylediklerim otel 
terde yapılacak bir düğünün ve 
bir nipnın israi olamıyacağı 

göstermektedir. Yeni evlileri aı 
ıaraacak şey bu meraıimler içi 
har~nacak cüzi para değil, çey· 
ve ağırlık gibi hala kaldırıla 
adetlerdir. :taraf da aaıl bunl 
dır.,. 

Diğer taraftan Sirkecideki öz 
pekpalas oteli sahibi Oaman Bi 
iıe kararın lehindedir. Bakını.ı n 
diyor: 

tirmı:oltt" n111n moqa hocnnno1r1 di 
")'Ordu Jel: 

..._,.._, .... _.._J-.... • auv-... ..;~ıw. • 

am yar ile, a - .Aaamı bey • Hicaz 
§arkı • Her zahm1 clğersuze, ' - Udt 
Cemil • Hicaz oarkı • Ne kUstUn bl 
sebep öyle, 6 - keınançe, taksimi, 6 
- Hicaz §llrkı • lndim yarin bahçe_ 
sine, 7 - Hicaz saz seınalırl, 8 - Halil 

...----~- ---~=~-· ta ve dif er yefiilccc~ §eyleri de • - Kararın otellere, garaon 
tara, pastacılara, çiçekçilere do 
kunduğu doğrudur. Fakat bunl 
dan bir kısmı evlerde yapılacak i 
lerde de yine çalıpcaklardır. U 
mumiyet itibariyle düğünlerin 
tellerde yaptmlmaması pyet ye 
rindedir. Bugün böyle merasimle 
ri Jüb yerlerde fazla para sarf 
derek yaptırmak bir moda halin 
geldi. Öyle ailelerimiz var ki, d" 
ğilnlerini veya nipnlarını he 
hangi bUyük bir otelde yaptırdık 
larmı iftiharla söylüyorlar. Ye • 
evlenecek veya nip.nlanacak gen 
ler de merasimlerini ismi çık 
otellerde yaptırmağı bir büyüklü 
sayıyorlar. 

- Ben neredeyim, sen nere • 
de? .• Sen davul örtüsü tedariki. 
le me~gulsiln.. Allah cezanı ver. 
mesin, Toptaşma git de kurtul 
bari! .. 
Ş . d d d v 'b. d ? tUrkUsfi • SUrmellmln gözlerine, 9 _ 
ışe e ur ugu gı 1 urur mu · Halk türkUsU • trata fincan koydum. 

- Anladık, iman ettik, yarın 10 - Halk tUrküsU _ Menekşeler tu. 
ahrette de şahit çıkacağız .. Ne. tam tutam, 21,00 Konuıma 21,15 MU. 
cip Melhame dediğin, amenna ve zik (Radyo orkestrllBl • şer: Praeto. 
saddekna, nezdi hümayunca sa _ rlusı. ı - cıaudio Monte,·erdi _ G. 
hibi mevki. Yarın, öbür gün ağa. F. Mallplero, Dört Madrlgal, a) Alleg 
be · · 

1
. ..k 

1
•
1 

~ k v ro, b) Lento _ Andante, c) Lento, 
ys~ ı:nısa ı v~. e ~ ıga onacagı, Funebre, ç) Allegro, 2 - Sabin v. 

Meclısı hassı vukelaya kurulacağı Dragof • Dlvertissement rustik, a) 
da bedidar. Noel, b) İştiyak, c) Matem, ç) Dana, 

l.ıikin, nihayetülnihaye senin, d) DUğün ~arkısı, 3 - Job. Strauss . 
benim gibi kuru kafalı, iki kol. (Sphange), Vals, 22,l:S Konuşma, 22,30 
ıu, iki ayaklı bir insan olduğu. Müzik (Ne§ell büzik - Pi.) , 23,00 son 

. • 1 ajana haberleri, ziraat, esham, tahvl 
nu unutmayalım ... Nenın nesı, ~ IAt kambl 0 nukut boraasr {fi t • 
türedi idüğü de cümleye ayandır. 2a,20 MU~k· (eaz~nt> _ Pl.), ;:,~ 
Ağzımı açtırıp söyletme beni. - 2t Yarınki program, 

ERTUGRUL SADİ TEK 
Beşiktaş Suadpark'ta 
Bu gece (HAMLET) 

Piye~ 5 perde ' 
OKUYUCU AYSEL 

EGE TiYATROSU 
TEMSiLLERi 

fJ 
~urettin Gencdur ,.e ar
kadaşları 22 Haziran 
perşembe akşamı Top
hane Karabaş Yüksel 

Aile Tiyatrosunda 
ÇILDIRAN ADAM 

Murat Ş:ımil varyetesi.. 

Alemdar sineması ' 
1 - Şeyhin Qfkı 
2- Korkunc ~ecP 

d.ıaa..u ... .-aı..Mi}'AAIS. 

BORSA 
- Ankara 21-6-939 -
1--ÇEKLER--1 

Londra 
Nevıorlr 
Paris 
l\lilano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 

Madrld 

5.93 
126.64 

3.355 
6.6G25 

28.555 
67.2•25 
50.8025 
21 .535 

1.0825 
J.56 
4.3375 

14.035 
23.845 
24.8425 

Şeceresini kar~tırırsak babası, 

amcası Beyrutta ya fıstıkçı çı. 

kar, ya da Şam kayısıcı, mışmış. 
Y P hancı Radyolardan 

Seçilmiş Parçalar 
CJ... J'rcıqram Tiirldue saati ii:erinr 
Ayık olsa bu gibi sözleri ağzı. ıır ı°•ıii;derı sonraki saat olarak ııeril. 

na alır, tefevvüh edebilir mi? .. ıristir. 

Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohamı 
Stokholm 
Moskova fıtanbul 1 

Ticaret ve Zahire Borsası ,-- lıtikra:rlar 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5325 
23.9025 

Bu gibi yerlerde bir merasime 
2 - 3 yüz iira urfediliyor. Bu
nun üzerine bir hayli tutan dil 
masrafları da önleneniz, ye1dlıı 

500 ü geçiyor. Bizde evlenenle • 
en fazla memurlar oldutunu 
bunların maaıtannın da vasat 
80 - 100 lira arasında bulunaca 
ğını dlifününek bir düğün veya 
nipn masrafının ileride aile reisi 
olacak bir genci nasıl korkunç bir 
borca ıokaıbileceğini anlam:. Bu 
vaziyette evlenen iki gençte, ta.. 
biatiyle kısa bir zamanda aile ıe
çimsiztiği bafg&termektedir. Çiln 
kil aile reiıi ufacık maafiyle borç. 

Söyleten, içindekini meydana ve. . OPERALAR YE SE~FO:\l 
21 • 6 • 939 Erııanl 

ren rakı .. KO::\SEnLERt 
FiYATLAR Sivas· Enurum JJJ 

lTUrk borcu ı peşin 
Corci hemşerisinin, daha doğ - 9. Hil\'ersum 2: "Kaderin Ku- Buğda)• yumu,ak 5.32; Bulday 

rusu yeni velinimetinin bu dere. meli" (\'erdi)· sert 5.09 - 5.20; Buğday kızılca 5.32; 
ce alt edilmesine razı değil: 9.15 llresla\': t:vertür (Şubert), Arpa yemlik 5; Bakla 4.03; Çavdar 

"Yaz" (llaydn). Kır senfo. 4.25 • 4.30; Mısır sarı 4.24 - 4.25; 
- Kerem edin velinimet, di. n h ) nisi { eet O\'Cn · Kr.ten tohumu 9.25; Tiftik mal 113 -

yordu; Elhaleti haza müşarünL 9.15 Königsbcrg (Heilslıerg): "\'in- 114.20; Yapak . Trakya 59 _ 62.20; 
leyh hakkınızda fevıialhad sena. dsorun şen kadınları" (Ni- Peynir beyaz taze 23.25 • 26.22; Pey-
kerdir. Müteaddit defalar zikri kolai). nir kaşar taze 47 - 53 kuruş. 
cemilinizi alettekrar söyledi. 9.30 Syfel kulesi, Vnrşova (10.30) : GELEN 

d Ravel programı. 
Ziver Bey, erlenmi§ toplan, • 10. Roma grupu: "Gloria" (Cilea) Buğday 1133;. Arpa 44; Yapak 47; 

mıştı. 10.30 Napoli grupu: Rapsodi (Mo- Mısır 60; Un 8; B. peynir 19; Kaşar 
- İfadatımın mabadini ikmal zart); "Apresmidi d'un Fau- 4; Fasulya 6; Tiftik 31; Susam 11 

etmedim. Ticaret ve Nafia müs. ne" (Debussy). ton. 
tcşarlığı gib ali makam bir me. ODA l\IUSIKISI YE KONSERf.ER 
muriyette bulunan Necip Melha. 7. Varşo\'a: Klarnet konseri. 
me Beyf endi hazretlerinin mallı. 
matı kamilesi, iktidarı, cerbe7.e, 
ve fetan~ti. bahusus atebei felek 
mertebeye müteveccih sıtk ve 
sadakati mücerre&.t ve milsel • 
lemattandır!.. 

Dikkat ediliyor mu? Beyrutıu 
Beşare zadenin yalı önUn.de gö • , 
zUkmesi, yalının içini darmaC:ağı. ' 
nm etmi~ti. ı 

Yukarı odadaki piyano ve ke., 
man çalanları, altındaki çakıştı. 
ranlan tarumar eylemişti. 

1Dnmm nr), _ 

GiDEN 
Keten tohumu 204 ton. 

19.32 

Beyoğlu Klubunden: 
1 O Haziran 939 da iç- lan ooemeğe kalkmakta, bu yiW 

timaı ilin olunan umumi den de evini mecburen ihmale 

heyet ekaeriyet olmadı· ba1tamaktadır. . 

ğmdan toplanamamıtbr. N~ti~e iti~~ıe fflrnrı& 
Muhterem azanın 26 Ha- belki bırkaç kiıı zarara ufraya-
. 

939 
. .. .. cakttr. Fakat elbette ki bu sara. 

zıran pazarteıı gunu rın, umum 'bir kitlenin ve aile u
aaat 21 de klüp binasına adetinin istikbali için ftda edil. 
teşrifleri rica olunur. mesl lazımdır.,, 



• 

6 - YAKIT 22 HAZiRAN 1939 

Adliyeden manzaralar 1 

Genç kızlar 
Bayan Afet 
Cenevrede tarih 
doktoraeJ verdi 

'Ç~1~~~~~s11'>~"1i ·~~~ ,tı~~ ~~_i-;-~ I .~ ~ ~....,v, l""t ı ~~ 

Adliye koridorlarında ne arar? 

Kadın avukatın cübbesi bir 
münakaşa mevz~u oldu 

Klüp isimleri değişmigece 
Spor teşekkülleri, Beden terbiyesi um 
müdürlüğüne bağh oldukları için cemiyet 
kanununa uymalarına lüzum görülmüy 
Dün çıkan gazetelerden bazı _ 

ları; cemiyetler kanunu muci _ 
hince mıntaka ismi taşıyan spor 
klüplerimizin 13 temmuz 1939 
günü akşamı senelerdenberi taşı. 
makta oldukları namları değiş _ 
tirmeleri lazım gele<!eğini yazı • 
yorlar ve bu tebeddülat için be. 
den terbiyesi İstanbul mıntaka. 

Cenevre Un1versitesindc dUnyac sının alakadar emir aldıklannı 
tanmnıı§ ecnebi alimler ~·e profe~ da ilave ediyor.~ardı. 

bahçe ve Beşiktaş gibi klüpler • 
den maada; Süleymaniye. Bey _ 
koz, Vefa, Topkapı, Istanbulspor, 
Beylerbeyi, Anadolu, Feneryıl • 
maz, Anadoluhisar, Boğaziçi, Ar. 
navutköy, Ortaköy, Galatagenç_ 
ler, Galataspor, Kasrmpaşa, Da
vutpaşa, Karagümrük, Beyoğlu. 
spor, Şişli klüplcrinin isimleri 
değişmesi icap etmekte ve şehri. 
mizde yalnız Demihspor, Hilal 
ve Altmordu, eski namlarını mu. 
hafaza edebilmekte idiler. 

Bizim yaptığımız tahkikata 
göre: spor klüplerin.in isim de. 
ğiştirme meselesi tamamen asıl. 

sızdır. Vakıa cemiyetler lt 
mucibince teşekküllerin se 
simleri kullanmaları menın 
de spor klüpleri, beden ter 
umum müdürlüğünün yaptJ 
vassutla bu mecburiyetten 
tutulmuşlardır. 

Umum 'müdürlük, Beden 
biyesi kanunu.,a ilave edi 
müzeyyel bir madde ile ce 
ler kanununa uymak nıecb 
tinden hariç kalacaklardı 
suretle spor klüplerimiz yin 
ki isimlerini kullnnabilece1' 
dir. 

'.Adliye Koridorun.dan bir manzara. 

.sörler huzurunda doktorasını yap. Bu ha~re gore; uzun sene:er 
mak üzere geçenlerde lsviçreye gi- gerek dahılde ve gerekse harıç_ 
den Türk Tarih Cemiyeti ikinci te bir çok mücadeleler yaparak 
baekanı bayan Afet bir müddet ls- namlarını yabancı memleketler -
viçrede kalmıştır. Bayan Afetin de tanıtan Galatasaray, Fener • 
pe~ris~~&~ m~~uhmd------------------------------~-------

Hakkı Uzmay dün sabahki scmp. s cha ika At yarışları Bu haftaki maÇ 
Şu adliye dairesinde geçireceği. ve taaccupla mahkemelerin k"apr lon eksprcsilc şehrimize gelmiştir. 

niz bir saat içinde, muhakkak, ki Boşanma davalarında güldüler. !smail Hakkı, kendisile görüşen 
hayatın acı, tatlı, gülünç tarafla.. Ceza mahkemelerinde acıdılar, a· bir muharririmize şu izahatı ver. 
rmdan.ıir çoğuna şahit olacak, ğırcezada heyeti hakimcnin hey- miştir: 

ibret acaksmızt bctindcn ürktüler, katilden kork. _ Kızmı Afet, tarih doktorası i-

Bln bir gün içinde rastladrğnn, tular, maktule ağladılar. çin Tilrk ırkı hakkında hazırladığı 

Yumruklu ve kavgalı 
bir maçtan sonra 

Admirayı 9-0 
yendi belki birçok kimsenin gozunc Giderlerken adliyedeki hissiyat. tezini Cenevre üniversitesine ver_ 

çarpmıyacak kadar küçük, fakat larınm ne olduğunu merak ederek miş ve imtihanını muvaffakıyetle 
derin ınınna1ı lbir sürü vakadan bir öğrenmek için pşıerindcn yürü· bitirerek diplomasını aımıetır. Viyana. il futbulcular 
kaç tanesini şuracıkta anlatıverc· düm. Şöyle konu§uyorlardı: Eserinin basılması için, Fransa- . . . 
yim: - Mahkemedeki kadın avuka· dan gelmesi beklenen ecnebi alim- dıskalıfye edıldıfer 

Dün öğleden sonra arğınt:Ilığa tıru gördün mü? lerin i!]tirakile bir jüri heyeti top. Be 1. (AA ) \' tf 1 artık dah f ı tahammül d · r ın, · . - ·es a ya e. 
a aza e emı· - Yal .. Fakat cübbe hiç <ıe ya· !anarak son defa eseri gözden ge- kipi "Schalke" dün 90 000 · 

yeceğini, arada ısırada nezaketle ıa · ktir · seyır. §maınt§tr. çırece · Afet bu iş için şimdilik cinin karşısında Vivana ekipi 
öokunduran "Posta, telefon ve u ıı J . - . v.a ahi cübbe giyileceğini Cenevrede kalmıştır. Böylece bu "Ad.mira" ya, 9-0 galip gelerek 
telgraf,, idaresine ait yeni pos- bilseydını, hukuk tahsil ederdim. TUrk eseri beynelmilel neşriyat a.. Almany f tbol · 
tahane binasının adliyeye tahsis s d a u şampıyonasını - ana ne de yakı§ırdx ya! ~asm a yer alacak vo bütün dünya- kazanmıştır. Maç esnasında ba_ 
edilen katlarının geni§ ta§ merdi. - Sana da! Fakat tsen esmer ya yayılacaktrr. zı <>iddetı· h"d. 1 k bul 
venlcrini önümde elleri kelepçe- ld w • • ~ 1 

a ıse er vu u • o ugun. ıçın yakası beyaz dantel- Afetin eseri, Alimler tarafından muştur. 
• lcndirilcn iri yarı, san saçlı, aiyah 1i cübbe( l), giyerdint,, al!kayla kaqıılatıml§tır v· al b" b. v 

gömlekli poturlu bir: auçlu ile be- · ıya.n ı ır oyuncu, ır est . 
rab~r çıktım. ~~~~-. " ,... Du ını~ruc:, ~ı.a1 ... -:r.uıAcıı.ı.uıu 4:'-1T...ı-...-- ----L.--

Halinden fazla etkıldığx anlqı· '.Awtiat birdenbire ayağa kalktı. menşeleri. ve nekadar eski zaman- '.Alman sporları şefi Avustur. 
lan tu~lu, doğruca üst kattaki Şahidi gögtererek: lardanben ~evcut oldu~~arı ve vU. yalı oyuncuları Alman sporları 

h mahk 
. . k . ,.. cuda getirdikleri medenı,etler esas- birligıw·nden çıkarmış, ovnamala-

sul e.mcsının apısı önüne - Rcıs Bey, lutfen sorunuz: lı surette ortaya konulmuş bulun. b ti t ·.r1 t 
götürüklü.. "A'vukatlara mahsus- hit ·· ,_k'l' · k rım u sure e amamı e mene . şa , muveA ı ımın ansıru sık maktadır.,, 
tur,, levhasr olmasına rağmen bir sık ôövdüğünü, sokakta iki adnn miştir: ' 'Ad.mira,, klübü ve aza. 

Su··ru" rocuklu kadm·ve sı'vil tara. arkas da ·· ••tt••W.. .. k d" . sına sporculuk zihniyetini telkin 
:ıı: m n yuru ugunu, en ısı- T '" k·• ·· k .. ·· d 

f d 
. 

1 
d·ı . lbu1 ur onu oyun e ed - · • • · k m an ışga e ı mış unan sıra.. ne ipek çorap almadığını ve her emegı ıçın mevsım sonuna a. 

ya oturtuldu. zaman: Bir çobanı uyurken dar.fa.:ıli~ette bulunmaktan me_ 
Utancmdan hafif kızaran sarı - Kurbağa suratlı kadın! nedılmıştır. 

;~:\:~:~a;:~;t:~;u:c:~ h:~ Dediğini söylüyor. öldürdüler , ___ K_ o_n_g_r_e_y_e_d_a_v_e_t __ 
Kendisi her halde müvekkilimi 

kası ile çcvrilivcrmişti. Herkes K ·1 k l d 
b 

!!.- iyi tanıyacaktır. Meşhur hikaye atı ya a an 1 llilcil Spor J\lıibı1 Başlwı.ılıiJından: 
suçlunun ya ir :A4til, yahut da a-

İstanbul koşuları 23 
Temmuzda başlıyacak 
Her sene daha ziyade alaka 

celbeden Istanbul at yarışları bu 
sene 23 temmuzda başlıyacak, 

yedi hafta devam edecektir. 
Her haftaki yarışların adedi 

de bermutat betşir. Yarış ıslah 

encümeni bu seneki müsabakalar 
için 10645 lira mükafat verecek. 
tir. Bu mevsim yarışları için A. 
nadoludan ve 'bilhassa son Anka. 
ra koşularına giren yeni atlar ya. 
kında şehrimize getirilecektir. 

Veliefendi çayırında bu sene 
mühim değişiklikler yapılacak 

halkın istirahati için lazım olan 

her şey yapılacaktır. Ve bilhnssa 
eski senelerde bir çok şikayetlere 
sebep olan büfe işi de tanzim e_ 
UllCCt.!il.LU', 

Hollandada futbol 
Cumartesi g ünleri 

yapılacak 
Amslerdam, (A.A.) - Son za. 

ınanlarda, tngilteredc olduğu gL 
bi, pazar gürucri yapılan futbol 
karşılaşmalarının ve hususile 
şnmpiyona maçlarım cumartesi 
günleri yapılmasr için, futbol 
mahfillerinde şiddetli bir ecre • 
yan vardır. ma10m: Nizamnamemizin 27 ve 32 nci mod-

zılı bir !hırsız olduğu kanaatin. .. . . . . .. İzmir, (Hususi) - ödemiş ka· 

deydı·• Muvckkılim şundı samıın ara· B. . ah. . b wl deleri mucibince sen"lik atli kongre- -------------
zasmm ırgı n ıycsınc ag ı S 1 " k sındadır acaba kimdir ve hangi T .. k"" .. k.. .. d .. h" ıniz s temmuz 1939 cumartesi giinii porcu u ga ya ışmıya-

Adamcağız mahkemeye soku. gözü kördür? b'ur .onu ~ylu s~nı~n Ea mut ~ş s~at 1G da Ercnküyündc ı.;ıüp bina- cak ha reketler 
tuncaya kadar, kendisine hapisha· . • . ır cınayct ış cnmıştır. srarengız 

. . . . . Ş.ahıt bırdcnbıre kıpkırmızı ke· bir mahı"yct arzcdcn ILu c·ınayctı"n sında ynpılacnktır. K:ıyılh lıulunnn /ngiltcrcde müebbet bmykot. 
hede içmesı lÇlll sıgaralar, "içer- ·u 

bilin 
• sılcli. Şa~ırdr, bocaladr. Alnında tafsila"tı şudur .· nznnın tayin edilen ~iin ve santtc leş- la cczalancltrılaoak 

de,, yiyecek ala esi ıçin - be~ 

k ek 
.. h boncuk boncuk terler birikti. T'" ririeri, mazereti yüzünden gclcmiyc- Londra. (A. A.) _ !ngı'ltere 

uru~u .<rermcm uzere - arı-- urko··nu"' ko"y'" d M stara :s -o :s :s • un en u cek ol:mlnrın da veki'ılctırnmctCrlni 
tıklar ikram edildi. Canı sıkılma. Kcndıni toparlamaya çalışarak, wl H rı G'"k d d 30 futbol fedeyasyonu, son günler-.. ·· d" :ı. 1 d og u a 1 0 çe a ın a yaş· göndermeleri rica olunur. maması irin de hapishanede doat. samııne goz gez ırmeye ·uaş a ı. ı d b' b ık· balı de enternas·vonal Board'a teklif :s arın a ır ço an evvc ı sa J 

lar tavsiye edildi. Kimisi artık Aradan §ahit için sıkıntılı, sa- koyunlarını alarak otlatmak üze· RUZXA~m edilecek olan kaide değişiklikleri 
tövbek~r olmasmr, kimisi mahkc· miin için meraklı uzun bir dakika re dağa gitmi~tir. ile meşgul olmaktadır. Yapılacak 
mcde ıhcr şeyi inkar etmesini, ba· geçti ve şahit konuştu : 1 - 1938 - 1939 denesi ne ait spor, teklifler arasında, sportmenliğe 

d 1
. ld w •• ı · · · v Çoban Halil Gökçe geceyi de idare ve lıcsap muamclfıtının tctkil: zısr e ı o ugunu soy emcsını ı- - allahi, kendisini kalabalık d vd . . t' yakışmıyacak surette usulsüz ag a gcçırmış ır. ve idare heyetinin ilır:ısı. 

leri sürdü. arasında seçecek kadar tanımam, hareketlerde bulunan bir futbol. 
Fakat ıhiç biri ibu adamın hakiki hangi gözünün de kör olduğunu Tahkikata nazaran gece saat i- . 2 - .Rlüp ni7:~~narn~sinin" ceı~i- cunun, bu hareketini tekrarladı-

bir surlu olup olmadıgvını merak bilm d d' ki ile üç arasında belirsiz bir şa. )eller kanunu hukumlcrınc gore )C· w • d k :s cm, e ı. . niden tanzimi. gı takdır e ayıtsız ve şartsız o. 
etmiyordu. Fakat avukatın müvekkilim de. hıs tepede uyumakta olan Halıl . • . · - )arak diskalif '-•e edilmesi kevfi -•w• .. . . 3 - \em ıdare lıc,·ctı Ye hesap mu J J 

San saçlı, poturlu adam hiç bir dıgı zat, şahidin ta gözleri önünde Gokçeyı beşli hır Karadağ taban· rettişlerinin inlih:ıhı: yeti de vardır. 
şeyi kabul etmedi. Hiç bir tavsi.. idi. Gülümsiyerck ortaya çıktı: casiylc ateş etmek suretiyle öldür- --------------------------

yeyi dinlemedi - zira Türkçe bil~ -Hiçbir gözüm kör değildir. müştür. Kurşun Halil Gökçenin Şi~li Halkevinde güze_I_ bir sergi 
miyordu - ve biraz sonra haki· Bu adam beni tanımaz, dedi. sağ kulağından girmiş ve sol tara- ~ 
min huzuruna çıkanldr. Mektepte kıraat kitaplarında O- fılndan çıkmıştır. Ölüm gayet ani 

k d 
- o muştur. 

Sorgu ve muhakeme sonunda a· u ugumuz meşhur (At ve Hır· 
damın bir ecnebi olduğu, suçunun s~z) masalının böylece bir yalancı Tahkikata ödemiş cumhuriyet 
sadece vaktmda beyanname ver- şahidin meydana çıkarılmasına müddeiumumiliği el 'koymuştur. 
memek olduğu anlaşılarak 'beş li- yarayacağı hiç aklıma gelmemişti. Hadisenin cinayet olduğu muhak· 
ra para cezasına mahkfun ve para. N. ş. kaktır. Katil, hadise yerinde en 
yı ödeyince de serbest bırakılma· ------------- ufak bir iz bile bırakmamıştır .. 
sına karar verildi. Dün ve yarın Hadise ehemmiyetle tahkik edili. 

Ecnebi hakkında dışarda bir yor. 

sürli mütalealar yürüten, kendisi- tercüme külliyatı 
ni katil, hırsız, dolandırıcı sanan
lar, işin iç yüzünden hiç de mem

Alman boksörü 
nun olmamışlardı. 

* * * 
İkisi de şık, ikisi de güzel, biri 

esmer, diğeri sarışın iki genç kız
dılar. Nefes nefese merdivenleri 
çıktılar. Bir sirkte görülmemi~ 

-~, P' •d 0 b0 
L numarc:uar -: seyre er ~ ı nayret 

61 
62 
63 
64 
65 

66 
67. 

7 nci seriden 
61·67.7 kitap 

Vikontun ölümü ; 

Lcncit II. 
Liza 
Evlilik 
Gizli Pamuk harbi 
Bizans tarihi 
Scnyolbcos Avrupa 

f 
30 

Fransız rakibini yendi 
Alman boksörü Adolf Vitt Pa-

1. riste karşılaştığı Fransanın eski 
ı. ağır siklet şampiyonu Charles 
20 Rutz'ı birinci ravuntta nakavt 
50 etmiştir. Yere düşen eski Fran. 

ı . ısız şampiyonu başından yara • 
601 lanmıştır. 

Şişli Halkevi çiçel{, şapka, Biçki ve dikiş dersleri imtihanı ya
pılmış ve mezun olan bayanlar tarafından da Şişli halkevi salo. 
nunda muvaffakıyetli bir sergi açılmıştır. Resmimiz sergiden bir 
köşeyi göstermektedir, Sergi bir hafta ınjiddctle her gUn 10 dan 
20 Y.e kadar açıktır, 

Beden Terbiyesi lstaııbııl 6 
Futbol .4.jaıılıjjıııclan: • 

!! 1 - G - 1 !139 CUMAHTSHİ (i( 
Y.\Pil.ACAK :ı.t.\ÇLı\n 

TAKSIM ST.\DI : 
Sülcynıaniye, Şişli _ Dcykot• 

tuluş. Sual 15,30. Jlake111: fc 

Kılıç. Yan hnkernlcri: Neşet şıı 
,·e llnlil Uzer. ı 
Alcşspor - Galulasarnv. Snıtl 

Hakem: Ahmet Adem. \·ıın ıınt>t 
ri: Xuri llosut ve Sami Acık011C 

25 - G - l!l3!l PAZAH Gt'~ 
YAPll.ACAK MAÇLAil 

!jEREF STADI : 
Topkoın, Arnnnıtküy _ ~11sı 

şa, Gnlataspor. Saat 13,30. JJ• 1 
~ccdcl Gezen, Yon lınkcm!cri: 
Ozbaykal ve Ziya Kuymnlu. 1 lstanbulspor, Deyoğluspor -
Kurtuluş. Saat 15,30. Jlnkcın: Jı 
Galip Ezgü. Yan hakemleri: 13• 
tin Uluöz ve ŞeYki Çnngn. 0 Atcşspor - Deşiktnş. Saat 11,S 1 
kem· Sazj T ,. hqlr,..... 
ilurrJıı ııımf' ~'iflffi:uııni°'Aırnı. 

* * * 
Beden Terbiyesi Istanbul l3 

gesi Atletizm Ajanlığından: 
1 - Aşağıda isimleri yazılı 

kcmlcrin 25 - 6. 1939 Pazar 
saat 14 tc Gül Kupası ınusıı 
ları için Fener Stadında bulıl 
ları rica olunur. 
Adil Giray, Naili Moran, V 

Gezen, Dr. Nuri, Semih, CC 
Taha, Sıtkr, Sudi, Rauf, C. ı;ı 
ran, Mahit, Hilmi, İ. 13a1'1'' 
Şahinbaş. F. Tekil, ö. Besirı>• 
met Feridun, H. Agopyan, :6 !ı 
Güçlüler, Garbis. Ali Rıza, i 
Belor, Cemil Uzunoğlu, \'a5~ 
K. Besim, D. Sakalak, Afif, l'" 
Fethi, Halit Süer, Hayri. 

2 - 25 - 6 - 1939 günkU 
Kupasr müsabakalarının l oO 1 
200 - 400 metre koşutarırı<l
nı sabah saat 10 da Fener St' 
da seçmeler yapılacaktır. 

* * * e 
Beden Terbiyesi ismnbul . 

gesi Su Sporlan AjanlığrnÔ'11~· 
1 - Su Sporlan Fcdera:: 1c 

tarafından evvelce bütün 1<1~1 
tamim edilen 1939 yılı > tt 
programı mucibince (Bölg~-~ 
vik yüzme müsabakası) 25 511 
ran 1939 Pazar günü şeref pıl 
dındaki yüzme havuzunda >'' 
caktır. S t• 

2 - Müsabakalara saat 1 
, 

başlanacaktır. ··vi'" 
3 - Beden Terbiyesi 11~. n · 

.. ı;tıC 
cüzdadmı hmil olmıyan yu 
müsabakalara giremezler. uıı 

4 - Bir yüzücü bir g. 
'1'ı 

-Su Topu hariç- ancak ı 
rışa iştirak edebilir. ıııi 

5 - Müsabakalar Beynel pl 
yarış nizamnamesine göre 1

9 

caktır. f 
6 - Jüri Heyeti: Abı:rıet 

1 
~ 

geri, Rıza Sueri. Hakenı Sıt~ f 
yar, Ali Rıza Sözeralp. fa~r 6 
yad, Suat Erler, Hüsanıettı;sıv 
reli, Bekir Macur, Hiknıct oor 
dağ, Bahzat Baydar, Celal ,~ 
Yukarıda isimleri yazılı ı.ı,,ı 

daşların mezkur gün ve 
5

111
, 

müsabaka mahallinde buıı.ırı 
n rica.-olunur. 



Haftadan haftaya : 
r ,oktorlarımız d igor ki: lb···-·;~·l······-··-·-··-;······ Jll lı t - - - - --- - ~ - - nu emın ıv1.a mu 
1~ f:>atlıcan hangi hasta- Kemal ile mülakat 
ı.. lıklara şifa verir 

lı Yakında tazesi ve yerlisi çıkacak olan (patlıcan) m eski 
d b'da pek mühim bir mevkii vardı. Meşhur Arap hekimlerin_ 

~ ben EM Ifölfülülyemani, isteri denilen hastalıklara karşı pat. 
j'an, kullanırdı. Mesela isterik kadın bayılmalarına bunun 

~aınbayıldısı birebir gelirdi. Sonra. eski hekimlerden Calinos 
ekırn, ileri derecedeki newasteniklere patlayıncaya kadar pat. 
~can kullanırdı. Meselfi isterik kadın bayılmalarma. bunun 
.en bunamalarda, hastaya patlıcan dolmalarının içindeki pi. 

titıçleri saydırarak iıastanm bozulmuş olan zeka kabiliyetini 
~ltırdı. 
da Zamanımız doktorlarından (Aleksi Farel) patlıcan suyun

Yüzde yirmi beş balık yağı, yü7..de on yedi buçuk fil yumur. 
tas( r, Ylizde on horoz gölgesi olduğunu iddia ettiği $ibi meşhur 
~öyd) dahi ~kta ifrata kaçan bütün hastaların taze ve çiy 
~t~ıcanıarı pekmeze batırarak yemelerini tavsiye etmektedir. 
n 1Ziın. doktorlarrmızdan profesör, bakteriyoloğ l<cmal Hüseyin 
~Osman Şeref ettin entani has talıklara karşı patlıcanı güneş_ 

1 . kurutup ufaladıktan sonra onun, tömbeki gibi nargile ile 
~ç1lınesini tavsiye etmektedirler. Patlıcanda ( A) vitamini, öte. 
~beri (B) vitamini ile dargın olduğu için bunlardan bir fay. 

1ıı beklenemez. Yalnız, bu çok mübarek sebzedeki (C) vitamini 
el'danı boş bulduğu için insanı uykusunda zıpzıp zıplatır .. 

Doktor: 
Galip Ata 

üstadr, Süleymaniyedeki tir • 
yaki çarşısının çardaklı kahvele_ 
rinden birinde, bir vişneciden ta
ne ile vişne J.lrrken yakaladım. 
Ben yanlarına sokulduğum za • 
man sakallr, şalvarlı kirazcı üs. 
tadın önündeki totJ?aya birer bL 
rer atmakta olduğu vişneleri sa
yıyordu: 

- Bin üç yüz doksan yedi, bin 
üç yüz doksan sekiz, bin üz yüz 
doksan dokuz, bin dört yüz? .. bin 
dört yüz bir .• 

Yani arma sokuldum: 
- Kolay gelsin üstat~ 
Sert sert yüzüme bakarak'.: 
- Zihnimi şaşırtma dedi; geç, 

otur' şuraya, vişneler bin beş yü. 
zü bulduktan sonra görüşürüz!· 

Ben de bir kenara çöküp ce • 
bimdeki gazeteyi çıkardmı ve 
Halit Fahrinin (Eedebiyat) b~f' 
Iıklr yazısını okumaya başladım. 
Neden sonra bir de baktım ki viş. , 
neci: 

- Tamam bin beş yüüüz ! 
Diye bağırınca üstat ta deme. 

sin mi ki: 1 B d · - aşın a 
- Yok, olmadı, o demin gelen hasır ... 

herif, benim zihnimi şaşırttı, sen _ Sonra? t debiyat bahisleri : 

külah ve altında 

şu torbadakileri küfene boşalt 
ta Y.eni ba.~ ·ve tane tane bir 
daha say! . 

Bereket versin, vişneci, bütün 
kuvvetini ıçenesinc verip sayılan 
vişnelerin tam bin beş yüz oldu_ 

~izim tanınmış, meşhur r0- ı lamaz. Çünkü biz, senin yazıları.. ğuna iistadx inandırdı da bize de 
'<l.llcııardau biri en son romam- nm her kelimesine, ancak senin "kendisile görüşmek nasip ôldu. 
bir kitapçıya (60) liraya zor imzan için bir isterling veriyo - Torbadaki vişneleri kahveciye e-

~bilmiş .. Halbuki bir İngiliz ruz. manet eden üstat lfıtf en yanıma 

Edebiyatımızın 
istikbaline 

parlak 
dair 

~ncısı, Londradaki Deyli Bunun bir aynı değil ise de bir sokulup şöyle iltifata başladı: 
tıres gazetesinde çıkan son benzeri geçen gün bizim Akşam _ Ne okuyorsun bakayım, be-

~ tonıan için yalnız o gazeteden gazetelerinden birinde olmuştur 
~ (24000) lira almış... ki romancı Mahmut Yesarinin hey latifeperda:z? 
Şu ı._lde lngı"lı"z romancısının ;d·a. nmda geçen bu hadise şöyle - Elimdeki yazıyı göstererek: 

•ı.a - Edebiyat diye bir şey yaz. 
~ t d l . w 1 ır: 
ı.ı. oman an a oıgı parayı a - o....;;n para gu··nu·· ld w ı'çı·n mışlar da onu okuyorum! 
,.~ i"in biz de dört vüz roman 5 "" 0 ugu 

'S J meşh ı · ı · ·zd b" - - Kim yazmış onu? ~ak Hizım geliyor. ur mu ıarrır erımı en ırı 
~ idare memurunun karşısına dL - Halit Fahri Ozansoy .. 

tc size bugünkü edebiyatımı- kilmiş. Fakat ogün eline geçmesi - Kim, kim? 
<lünya ölçüsündeki derecesi: ıazımgelen paranın iki lira eksik _ Halit Fahri Ozansoy .. 

ite d'" t .. r .. 
or yuz. olduğunu görünce sormuş: Biraz düşünup gülümseyerek: 

a uda başka türlüsü - ~için iki lira eksik? - Halit Fahri Ozansoy .. Ala 
- Çi.İnkü biz de son olarak iki vezni soğan soy! 

~eşhur (Bemar Şow) yazdığı yazmınz çıkmıştır. Bu sefer ben gülümseyerek: 
. ~lların her kelimesi için gaze- - Şayet soğan biterse? - Hayır, üç yazım çıktı! 
el'den bir isterling alırmış, Fa. İki idi, üçtü derken içeriye - Al şairi rafa koy! 
t, bir gu··n, '"'azdığı bir yazı, - Aman üstat, Halit Fahri 11 J patron girmiş ve münakaşayı 
dine mahsus sütunlardan iki şöyle halletmiş: Üçüncü yazıda pek öyle rafa konulacak şairler. 

· ıne fazla taşınca garetenin imzan yerine müstear bir isim den değildir! 
~1 işleri müdürü kendisine ha- vardı. Halbuki biz. iki liraya se- - Yaaa? Öyle ise oku baka. 
r göndermiş: nin im7.anı satın uhyoruz. Ondan lım, şundan bana bir iki parça 
~ Lutfen bu yazısından iki dclayı üçüncü yazı için avucunu şey! 
1tne çıkarsın! yala! Bende hafıza kuvvetli olmanı. 
ticrnar Şow buna razi olmamış İşte bu da size başka bir ölçü: ğı için Halit Fahriden aklımda 
b'ıildür bunda ısrar etmiş .. Ni- Bir kelimeye bir isterling. bir bir şeycikler yoktu. Onun için 
j'et beriki tutmuş, yazısının makaleye iki papel! · tuttum, atmasyondan şunu uy .. 
tındaki iki kelimelik (Bernar Bu iki ölçüde gösteriyor ki biz durmaya başladım: 
~) imzasını çıkarınca tahrir de edebiyatın istikbali gayet - Süleyman efendinin ayağm-
ı.idürü: parlaktır. Aklı olan bu işlere he_ da nasır ... 
' Yoo! demiş, bu kat'iyen o- ves etsin! - Eeeey! 

- Babası gebe idi, anası kısır. 

- Allah, Allah! 
- Alibey köyünün sütlü mı_ 

sır!. 

Acayip ibir tavırla kaşlarını 
çatarak: 

- nu oJCuduğun şiir mi? 
- Evet, hatta meşhur bir mü. 

nekkit bu şiire (şaheser) dedi. 
- Buna (§aheser) demezler 

(gah eser) derler. 
- Gah eser, ne demek üstat? 
- Yani, arasıra eser ve esin

ce de bazan insanı darüşşifaya 

kadar gönderir! 
- Öyle ise size daha yeni şair. 

!erden başka şeyler okuyayım ! 

- 1\Iesela kimden okuyacak . 
sın? 

- Necip Fazıl Kısnkürckten! 
- Kayıkçı mı bu adam? 
- Yok mavnacı... Şair üsta. 

dım, şair! 

- Şiiri kürekle mi yazıyor? 
- Yok iskarmozla! 
- Ondan da oku bir §ey de 

görelim, bakalım! 
Bu sefer de şunu okudum: 

Kim clemi.ş ki ben varını? 1.'ar de
ğilim, yoh."ltnı ben, 

Yesem, yemesem hep bir, ne a
çım, ne tokum ben! 

Ba§ım sonuma yakın, sonum ba
§1 mdan uzak 

Yani ne çok pi§mi§inı, ne de ala. 
koh.-ıon ben! 

Aksiyommı fonksiyon. . c::eldcn 
1-..<Jllcksiyon 

Yapılmış da ebede atılnıı~ bir O

kum bcn I 
Vay anam Yay, sen misin bunu 

·ıMI~ ' 
(it\.tJ'1 l. , -

- Yooo .. Annem mutfakta çalışıyor, b u yeni hizmet~. 

Reçel gerine sirke! 
Tan sahiplerinden Halil Lfıtfi - Ya yUz yirmi beş grom koy: 

C\"ıde reçel yaptırmak için pazar- sak! 
dan yarım kilo vişne alclr vişne_ - Ozaman da biraz mayhoşun 
clyc sordu: su hoşaf olur. 

- Bunu reçel yapmak için - Ya hiç koymasak! 
ne kadar şeker ister? - Oznman da strke olur. 

- Bir kilo! Bunun üzerine Halil Lfıtfl! 
ı. 

- Yanın kilo koysak? - Eh, dedi, bizde sirke yapar 
- Ozaman şurup olur. salatada kullanırız ! 

Klüplerin isimleri Sen unutma! 
Sehrimizdcki spor kltiplerin_ Cemal Nadir gazeteye yetiş _ 

den mıntıka isimleri taşıyan on mek üzere bir otomobile binıni~ 
dokuzunun isimleri değişecelc ti. Babıfılide durdurdu. Şoföre bir 
ıniş, bunun için bir çok klUpler beş liralık uzattı. Şoförde ufak.. 
şimdi keıı<lileriııe mUnasıp lılrer lık yoktu. Bozdurmak üze.re aran .. 
yeni isim arıyorlarmış.. Bizce mağa gitti. Cemal Nadir otomo .. 
bu kltiplcrden bazılnrına veri - bilde mahsur kaldı. 

lecek en uygun yeni isimler Bu esnada Fikret Adil geçiyor. 
şunlardır: du. Vaziyeti gördü: 

Beygoz - Façacılar kltlbti ... 
Vefa - Bozacılar ... Arn:ınıtkö . 
yit = Çilckciler ... Eyup = Kay_ 
ınakcılar ... Topkapı - ÜzlimclL 

- Bende var vereyim, 
Diye parayı verdi, ve dakika .. 

!arca beklemekten sıkılmış olan 
Cemal Nadire: Ier ... Kasımpaşa = Esanscılar ... 

KaragliınrUk = Dutcular ... A - Unutma, dedi, sayemde kur. 
tuldun. nadoluhisnr = Patırcancılar ... 

Cemal Nadir güldü: 

okuyan? f"stat fena halde kızııl - Asıl, dedi, sen, verdiğin pa. 
ta elindeki bastonla: rayı unutma! yoksa yanarsın! 

- Yıkıl bre karşımdan behey 
Suhriyekarı nabekar! 

Diye bana hücuma kalkmasın 
mı? 

Oradan kaçıp ta kendin1i kur. 
tarıncaya kadar akla karayı seç. 
tim! 

Asri yemin!. 
- Kız, sen bu işin böyle oldltt 

ğuna yemin et bakayım! 
- Sabahleyin açkarnma süt 

içipte inim inim inleyeyim ki 
böyle anneciğim ! 

........____, ,...... .__ ~ zwwwa~ 

----------------------------------------------------------------------------··------------.-.--------------------~....--.................-- ~-------------------------------------~awı------

le}aıyalfl1 Ma Suacd!Dyey® gD<dlecektD 

2.&N~( ' 
<Jt>91ı., ı 



8-VAKIT 22 HAZiRAN 193~ r--- Heyecanh Zabıta Romanı ---,l ,----- l F evkalAde kıymetli b 

l 35Ôad;~~= P:~I 
Vakıt'ın Küçük Hikayesi ............................................... -....................... ... 

s. o. s 1 linden kalma 
--------------· narh . defteri .. 

lngilizceden Çeviren : H. MUNlR 
Yazan: Reşat Enis ·- o -------11~ - ~eçen ay arkadaşım Muhittinle düıün· 

0 akşam yine radyo başında j çük bir ~~art.~man~ . ye~l.eş~işti. dük. taş.ndık. Tiyatroculukta para kazanma- 17 inci asırda ham 
dinlerken Co Morgan geldi. Co Bankada ıkı yuz ellı Ingılız !ırası ğa ve hemen bir kumpanya teşkil teşkil ede· ÜCretlerİ, hamdın nİZI 
Morgan da gazetede yazılanları vardı. Bir radyo makinesine sa. rek vilayetleri dolaşmağa karar verdik.. On a 

okumuştu. hipti. beş kadar aktör bulduk. Oynatacağımız oyu- namesi 1 berber Ucretl 
Ferrari Toni: 
- Vaziyeti anladın ya Co dedi. 

Artık Lcssinger'e ihtiyacımız yok. 
Şimdi Luk Amold'u arayıp bul· 
mak lazım. Bize lazım olan adam 
odur. Maktulün kafasında şi§eyi 
parçalayan Luk Arnold'dur. Bi
naenaleyh elmasları da o almıştır. 
Haydi bakalım. Şimdi sırada on. 
dadır. 

Co Morgan sırıtarak cevap ver: 

Akşamları sessiz ve hadisesiz nu aramağa başladık. b b · b' 
geçiyordu. işinden çıkar çıkmaz Muhittin: ve er erlerın ta l 
doğruca evine geliyordu. Ve bun· - Bir dram bulalım, hazin bir şey olsun. dukları nizam.,. 
dan sonra pek nadir olarak soka· dedi. Şu son günlerde, on yedine 
ğa çıkıyordu. Çünkü kemali sada· - Ahali dramları çok sevmez. ı-:ır ortasına ait el yazması 
katla Mister Mişel Raymond a. - Öyleyse ciddi bir piyes.. nark defteri ile meşgulüm· 
dında birinin gelmesini bekliyor- - Halkın böyle ciddi piyesleri sevdiği· def ter, Sultan tbrahimin ilk 
du. ni hiç zannetmem. ta.nat yıllnnnda, Arnavut J{. 

Mişal Raymond, Amerikadan Peki ama, ne oynatmalıydık? ! Operet· Mustafa paşanın sadaret 
dönerken "Romantik., vapurunda lerin de modası geçmişti. Nihayet müttefikan müftü Abdurrahim Efendi 
onun imdadına yetişmiş olan a· bir komediye, hafif bir komediye karar ver fmda.n tanzim ettirilmiştir. 

di: damdı. dik. Oyunu vereceğimiz ilk şehir { ••) idi. · Yedinci asırdaki cemiyet hB 
- Fakat polis de onu arıyor. Vapur hadisesinden sonra bir Binaenaleyh 20 nisanda bu şehrin tiyat· tımızı aydınlatmak bakırnın 

Onu hapishane kaçağı olmaktan giin Serpolet onun evine uğrayıp ro kapısında şu ilan okunuyordu: eşsiz ve harikulade muazzanı 
başka ıbir de adam öldürmek su· iki yüz elli İngiliz lirasını verdiği "Muhittin ve Selami kumpanyası; bu kıymeti olan bu narh defte 
çiyle arıyorlar. Yani benden baş· zaman "Mister Raymon,, un evli akşamdan itibaren beş gece: "Çarşaf altında" bazı fasıllarını (Vakrt) ta .. 
ka birçok kimseler onun pcginde... olduğunu ve dört çocuğu bulun- tevkalade komedi." . rcdeceğim. Bugün: HamOJll ti 

Fakat ben elimden geleni yapaca- duğunu söylediği zamah Arabella. Çoktanberi bir arzumuz vardı: İstanbul ' - Henüz sözümüzü bitirmemiştik ki. k retlerinden, hamam. nizamnlıı.r 
ğım. Elmasların kendisinde oldu. nın canı sıkılmıştı. Fakat bir müd· civarındaki sayfiyelerden birinde küçük bir yatrodan uzun boylu ,şişman, kısa bo?'l.u bir dan, ve berberlerle berber U • 
g- unu 0··ğrendik.ten s"'nra elbette det ııonra bu sözleri, Serpolet'in k k l k ·· l · · · b d t takım adamlar daha çıkıyordu, hepsının de !erinden bahseden kısmı alı) " ,·öş satına ara son gun erımızı ura a em· 
bir §l"V yapabileceğiz. Ne de olsa kıskançlık saikasiyle uydurduğu- b ll k · h · · d · k arkalarında karıları vardı. Verdiğimiz kon· rum. 

-.r e i ve isbra at ı !;ın e geçırme . 
bir ip ucudur. na hükmederek canının sıkıntısı Acaba bu hayalin nihayet hakikate in· trol markalarını istikrahla reddettiler. Bize "Hamamcıyan" 

Birkaç gün sonra Morgan, ye. geçmişti. kılap ettiğini mi, yoksa bu kumpanyayı tesis .. vahşi ,ahlaksız, maskara!" dediler. "Hamama gusül için glrell 
niden gelerek bazı havadis getir- Diğer taraftan "Raymond,, gü- için koyduğumuz paranın da büsbütün eli- Büsbütün boşalmış tiyatroda aktörler, bir akçe alına. 
dl.•• nUn birinde kendisinl görmeğc oyunun ikinci, üçüncü perdeler.ini oynarken, "Kese sürünüp tıraş olaJl mizden uçup gittiğini mi görecektik~ 

_ Söyliyecegıv·m ceyler pek mil· geleceğini söylemişti. Ve muhak. Ü k k k k k Muhittinle ben birer kanape üzerine yıkılmış iki akçe alma. . 
:ı k k k' 1 kt' mitlerimiz taha ku etme te, or u· ''H '"rU ..... ıJ) 

him değil, diyordu. Fakat az çok a ı, ge ece ı. d S k. kalmıştık: amamcıya mu vve~· t 

ı·cı"mize yarayabilir. Bı·r haylı' mUc- Radyo meraklısı bir ltiıi daha }arımız :r.ail olmakta gecikme i. aat se ız - Mahvolduk! de veren menolunmaz. MOŞ 
~ :ı 6 1 S 1 d · buçukta, yani tam perde açılırken, hiç bir yer b f t a 

külat çekmekte olduğumu tahmin vardı: crpo et... crpo et aıma - Ne için ciddi bir piyes, ir acia, ya· milrilvveten telllk ve na ır 
bı·r radyonun başına oturarak ör· boş değildi. h b dık... re verdı"kte hamamcı ilcreti :J11 edebilirsin. Bütün mücevherat pa. d h h d l b" ut ir operet oynatma r " 1 d"k a· Akterler ilk per eyi mca mç o u ır 1 . zarlarını gezip tozmaktayım. El. gü örer, veya çorap arım ı er ı . d 1 M h" . l b - Bu gece gelenler, yarın ahbap arına tadelerini yıne vere. 

(D ) tiyatro karşısında oyna ı ar. u ıttın e en "M .. t · h f kafi -~tann izini !bulmak, banknot evamı var d l d k R h fena fikir verecekler. Yarın akşam tiyatroya • uş erı, ususen 1 
.... , artık kapının önünde o aşmıyor u . a at· ·sar· · ·· "vvt k e .,er 
bul ağa benzemiyor. Üzerlerinde Fransanın bir numa- hiç kimse gelmiyecek. Beş para kazanamıya· mı . ırın, muru en a ç 
nurnar~ yok. Yltaüg-e takılmamış ça oturmuştuk. cag~ız. Ne yarın, ne de öbür gün... m.edıkçe tellak ve natır akçt? 

1 h ık d ··şmanı - Serveti yaptık! K b ı t 1 r bir elmas lfilcttayln herhangi el· ra 1 a U ! Gece yansı otele geldik. avgaya aş· ep e meye e · t'Jc 
- Bir komedi oynatmakla ne isabet ettik • l d k. "Tellak müşteriyi tıraş et 1 

mastan farklı değil. Yalnız bü· H d t M 1 a b dah a ı . k' te . ay U e - Yüz lira kar ... Yarın, ö ür gu··n, a K hah . t boynuna peştemal tuta ı yüklükleri itibariyle teşhis edebıl- - a at senın .. t . .. . k 

k d O··bu''r gün de böyl eolacamna hir, •üphe yok. B k · muş erı uzcnne a maya. mek mümkün... Sizin aradığınız ı o· - Y - Sebep? u oyunu sen oynatma ıs· ı.ıı. .• . . -i. 

Ya a an 1 Bu sırada içeride bir gürültü işitildi. Bi· hlAk di d "" .. nluştenye rıayet olunup }'"" elmaslar ufarak şeyler. Fa'kat ufa.. tedin Zaten sen hiç a a ne r uşunmez· k 
1 

.
1 

,, 11t rinci perde bitmioıti. Muhittin bir tarafta, ben · . . "b' ve uru peştema ve sı ece~ rak elmaslar da piyaoıda o kadar "Bir numaralı halk diişmant" :r sin, herkes.l .,kendin ~ı ı sanırsın. • • .1 dig-er tarafta antrafiti geçirmek üzere dı§arı ' b d b · · ·· ı ·? y n e. çok ki ... Bununla beraber, arka.. namiyle maruf Marsilyalı gangs- l d-1• - Demek en e e sızım oy e mı a ''Tell.k t 'b . . ..Mıtt 
rrkaacklara markaları tevzie hazır an ıA· • • • ı ı >ı:L v ,.. ı a ve na. ır ı rışun .I""' 

daşlanmdan birine üç tane elmas terler kralı Mela nihayet geçer. :r k b sen L. Sen hıç utanmazsın. ~ • • mal ı·stimal ede. 
Şi•man bir zat - ki kibar ve yükse ir k da b - dık ki t • ta<ııı satan bir adamın izini bul· sabah tevkif olunmuştur. :r Bütün gece o a r agır • er esı ''M··~ft . t d' d'ği ttll' 

:ı tabakadan oldugu"' kılıg"' mdan anlaşılıyor - U9...,r1 mura e ın ı 
dum. Satan adam bu elmaslardan Fransada Bonnot çetesinden günü geç vakte kadar yatakta kald~. . kı istihdam eyleye. 
kendisinde daha fazla bulunduğu· sonra bu derece müthiş bir hay- kapıdan alelacele çıktı; arkasından da bir ka· Kalktığımız zaman ne yapacagımızt bıl· ''Tellak ve natır mUşteri 91~ 
nu söylemiş. Fakat bir daha geri duda asla rastlanmamış idi. dm geliyordu. Muhittin de ben de markaları miyorduk. Hiç bir şeye karar vermeclen, gece tıkta göz hapsine almıyalar. 

L M 1 h 1 il. · uzattık. Şi•man zat, uzanan ellerimizi itti. Bi· Sa 1 d p d b .rıı gelmemiş. Auguste azar e a a en e ı ı· :r tiyatroya gittik. at on o uyor u. er e a§· ''Kefere kafes yanında soı-
Toni Ferrari heyecan içinde ki yaşındadır. Bir çok cinai işle· ze sert sert baktı: lamıştı. Kapıyı ittik. Hayretimizi nasıl anlat· nup nalin verilmeyip peşteJllal 

b. k h - İstemem, istemem t b k 1 kl sordu: re elini karıştırmış ır ço ay· malı? Baştan aşağıya kadar ütün otu ar, lnrına halka alamet konula. 
Dedi. Biz tatlı bir tebessümle: - Bu adamın kılığı kıyafeti na· dudluklar işlemiştir. localar, paradi hıncahınç doluydu. "Kefere için halvetten W 

sılmış? Kim olduğunu anlayabiL 20 kanunuevvel 1936 da Mela - Tekrar içeri girebilmek için 1 Bu hayret biraz sonra ciddi bir dehşete mahsus kurna olup müsIUınaJll1' 
miş mi? suç ertaklariyle birlikte Liyon- Diyecek olduk. Büsbütün kızdı: inkılap etti. Çünkü sağ taraftaki bir locanın ra meza.hime etmiyeler ve bal\·t· 

- Kim olduğuna dair malQmat Bron tayyare karargahının kasa - Tekrar içeri girmek mi? Bu edebsiz· gölgesine sığınmış bir adam görüyorduk. Bu te girmiyeler. 
k !b• d ı - t bb.. · likleri tekrar dinlemeg-e razı olacak mıyım h · d _,,r yok. Yalnız sa at ır a anunış. arını soymaga eşe us etmı~ şe rınin meşhur noteriy i. "Saçı topuğuna inen hatuıu 

Koltuk değneği ile gelmiş, mücev- ve müdahale. eden bir küçük za· zannediyorsunuz. Oyunun böyle rezilane Program satan adamı çağırdık: leğenlerini kurnanın iki tara.f~ 
herci olan ar'kadaşım, kendisini biti, haydud Mela bir kurşun ih: olduğunu önceden haber verirler. İstanbullu· - Siz buranın yerlisisiniz. Bize malu· vaz edip önüne vazetmiyeler, 1'1 

bir daha görmemiş. Fakat bir ke· öldürmüştü. Bu suçundan dolayı ların böyle oyunlara karılariyle gidip gitme· mat veriniz bakayım .. Şu locadaki noter de· leğene iki akçe alına. 
re daha görecek olursa, derhal za· yapılan muhakemesi neticesinde diklerini bilmem. Fakat ben size söylüyorum ğil mi? "Saçı topuğun& inen avretlt· 
bıtaya haber verecek. Satan adam giyaben idama mahküm edilmiş. ki, Çarşaf altında ismini taşıyan bu oyun na· _Ta kendisi.. rin topuğunadek uzun örüp gef' 
d·1 · ıı.. · or Hele kolt k t• muslu bir kadının göreceg"'i oyunlardan deg"'il· y da k di · · d d k k tm •· - ~ ı encıye ıucnzıy · u ı. - a onun yanın oturan, en sını a.nma e sar ı a ormege 
'değneği taşıdığına .göre, takibi ko- 26 şubat 1937 de Mela ve çete· dir. Gel, Turan, gel... göstermemeğe uğraşan kadın? .. Refikası mı? akçe alına. . 
lay olacaktır. Fakat diğer bir ih. si bir tren muhafızına silah i!e , Kendi kendimize: "Taşralarda böyle garip Halbuki 0 : bu oyunu, karısı tarafından görü· "Verenden bir akçe dahi r.ı'i1' 
timal daha var. Bu koltuk değnek. hücum etmişlerdi. düşünceli adamlar da var!' 'dedik. lemiyecek kadar edebsizce bulmuştu. deye ruhsat verilmiştir. ııJl 
leri sahte olabilir. Başka .zaman· 30 mart 1937 de Mela ve arka- ...... şehrinin noteri olduğunu kendisin· Program satan adam etrafını kolladı ve, "Olmikdar saçı olmıyan hat 
Jar belki hiç kullanmıyor. Mücev· daşları bir posta memuruna te· den öğrendiğim bu adama layık olduğu ce· kimsenin dinlemediğine kanaat getirince de· !arın saçlarını örmcğe mikd~ 
her işleriyle uğraşanların hepsi cavüz etmişlerdi. vahı vermeğe hazırlanıyorduk. Derken kapı- di ki: ca eksik olup iğreti saç vn.sled1 

piyasada malum. Bu adamı ilk de- 21 / 22 eylül gecesi Mela çetesi. dan uzun boylu, zayıf ve çok kibar diğer bir _ Hayır ... Noterin yanındaki kadın ka· ö~eyeler. . . . J 
fa olarak görmüşler . .Kendisi hak. haydud Dessi çetesiyle nıüştere· ı:at çıktı. Bunun da araksında bir kadın var rısı değildir. O meşhur tüccar .... nin ka· Keferenın avretı dahı erl . 
kında en :kü~ük bir malumat bile ken Marsilya-Senbartelmy ara· dı. Bize dedi ki: d ' " gibi müslüman avretlerinden el 
sızmadığı için tamamen meçhul sın da işleyen altın yüklü trene - Kumpanyanın direktörleri siz misi· rısı ı~u aralık Muhittin kolumu çekti: çilı1'p safd ıh~a'liahnde soyu

1 
nup klJi'' 

bulunt\}'or. hücum etmişler ve 180 kilo altı · niz} Çok memnun oldum. Güzel oyun! Er- Ş f bak Ali h k G l"b na arı a ı m sus o a. 
.. - u tara a a aş ına... a ı a "K• . H " 

Co Morgan'ın verdiği malumat nı alıp ggötürmüşler .. Mela polis keklerin bile yiizünü kızartacak bir oyunu meşhur tüccar da orada... ıseı amam J)C· 
büyük bir §ey ifade etmemekle hS.diseleri tarihinde yer eden bu oynatmaktan utanmıyor musunuz} Bilmem Programcı: "Tosyanın tellak kesesi 6 
beraber, Toni memnundu. "Kay- haydudluğu ile meşhur olmuştur. ki yüzünüze bir tokat mı, yoksa başka bir ye- _Evet aldanmıyorsunuz, dedi, 

0 
da fr çeye. . . dell 

pak Mari,, ile birlikte müsteriha. Bu tarihten sonra Melanın i- rinize tekme mi indireyim!? Size oıunu söy· .. .. . k Ba .. .. "Candarlı sofun yenısın 
~ yatroya xx nın arısı yan xx ı ge· . 

3 
k 

ne radyolarının başma döndüler. zine hiç bir tarafta tesadüf olu. liyeyim ki, bu, namuslu bir kadının göreceği . . 1 ı.ennan kesesı a çeye. 
t F k 1 da d tırmış · · · • "1"'nkı· sofdan kese 1,5 akçe)-e-Toni, Co Morgan'a yeniden ta· namaırıış ır. a nt, Milli Enıni- oyun ar n eğildir. Gel Melahat gel.... y d x. } l d ld f 1 ~ 

t t kll l\t b" . e, a amc11a;ız, oca arı o uran çı t e· "K tunt k 12 .. ,. 
Jimat vermişti. Verdiği talimat ye eş " 1 uttin kuvvetiyle bu .Bu da aynı •ehrin tamnmı• bir tüccarı · d"'k .. b } ..Jc O .. l Ik l e eie ö.Açeye. d d ... y ~ rı sayıp o mege aş aw. yun oy e a ış a· "B b ,, 
pek basitti. Şöyle diyordu: hny u u aramakta idi. imiş meğer ... Bu iki hadiae canımızı sıktı. Bu myordu ki ve biz öyle alıklaşmıttık ki, artık er eran alB· 

- Oğlum Co Morganl Sen Luk Yapılan tahkikatlar, lsticvnp• nunla beraber, af talep eden bazı sözler mı· programcının sesini du~uyorduk. "Adam başından bir akçe 
Arnold'u bulmakla mükellefsin. lar nihayet birdenbire çok rnUhinı rıldandık. REŞAT ENiS lar. . ,

8
• 

Bul ve bana haber ver. tkretini bir hakikati meydana koydu. Me ...... ..-... ......... -------------. ______ ......,, ________ __,..__ _ _.... __ ....___. __ ..... "MilrUvveten bir akçeden zı~ 

alıp gidersin. Geri yanını ben ba· la hemen Parisin yanıba,ında hazırlantnıştı. VAKO T KD TA IB EVi de verende gillfıb Ue riayet ede· 
şarmm. Oi$e knsnbasında idi. Ertesi gUn, sabah erkenden Mo ler. 

Radyo en mUtevazi insanların Mela saklanmış olduğu yerde lanın saklı olduğu ev basılmı~ ve Dün ve yarın tercüme külliyatı "V~ ayak berberlerinden ~~~ 
bile gece hayatfnı değiştirmiştir. kendisini emniyette zannediyor- kanlı hıı.ydud mukavemet etıne. da dükklnda oturanlar ibrıf 

1 
Arabella Minter dahi, geceleri du. Fakl\t, polisler bir aydanbet j ğe vakit buhmıadan yakalanmış· 21 .. '30 Kitaplık üçüncü ıeri peştemat ku3a.mp pak eıvap uıt. 
radyo dinlemekle vakıt geçiriyor- muttasıl kendisini tarassud et tır. Numara Korus 29 Kapit&liım buhranı 50 mal edeler. , 
du. mekte idiler. Nihayet, geçgn ak· Ayni evde iki haydud daha ele 21 HUkllmdar millet ~O 30 llambo 125 - Vasatlı \'e leğenlerini kal•>· 

Genç bir tngiliz kızı olan Ara. şam katf bir taarruz yaparak me~ 1eçmiştir. 22 Yeni Um! zlhni)"et 76 - sız istimal etmeyeler. 
bella Mmtcr'in, Nevyorkta Uç ıe· hur haydudu ele geçirnı9ğe karar l!v basıldığı zaman, Mela lıenliz 23 Mevcudu kılmadı 615 "Ve ustutalarmı gayet kel • 

nelik mecbur bir ikametten sonra verdiler. 1 yatmakta olduğu için muknvfl· 24 OtıaUn lktısadi i:slc:rl 60 Bu serinin flatı 6.l:S kuruştur. kin edeler. ,•e 
anavataru lngiltereve geli~inden Melnnın yakalanması için c.ok met edemenıİf. Bildkis, kaçmağfl 25 Cumhuriyet w Hıp8lıti alanlara % 20 iskonto ''Tıraş ve fast ve haaa.nıat JC 

ı tl ~nrne iki ay geçmişti. muazzam tertibat alınmış bir k:ıç teşebbüs et111iştir. Fakat, bir kaç 26 TercUmenl• roltl 100 yapılır • .Kalan 4.92 kur111un 1.92 cerrahların sa.nıa a.tını """ -ned Jl 

:Bununla beraber, hata hayatın · mania Jandarma otuz kadar po· çember içine alan kuvvetler hay· 27 Değiıııı., 75 kuruıu peıln atmara.k mUtebakl· için takirt olaiıl&r& be§ 11 t 
dan memnun değildi. lis bu tşe memur edilmişti. Mal<t- dudu pijama ile ele geçirmişler 28 J..aokon JO at ayda birer lira l>denmek Uzere eksikte icazet verilmeye. . ·r 

'"f ki · d u.- tak:ılte bağlanır. ''Ancak tır.a ~nm.ek JÇ) iyi bir iş almıştı. iki odalı kü- neli tu e er, gözyaşı bombaları ir. ,. • ._ ~ ...... 



rnavutlukta 
IYanların hala tutunama
tkları sarp mevkiler var 
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t>on şehrımıze seıen Leylekleringarip 
taç cephesi kuman-
dan ı neler anlatıyor 
~tluğun İtalyanlar tara. 
1tf:ali esnasında Draç cep. 

tıı..._ Yer alan askere kuman. 
• ~t düşmana karşı koyan 

Sabri Ceylani ve A vus. 
4Jı Cephesi kumandanı mira. 

~ıza dün sabahki kon • 
ft».on::ı trenile Yunanistan • 
''""lllni:ze gelmişlerdir. 

)Ilı.._ da askeri tahsilini yap. 
·~k bir Arnavut kuman. 
Olan_ Sabri Ceylani, Ama • 

hlcliselcri ve son vaziyet 
. . kencUEıyle görüşen bir 

lrni:ze çok dikkate de. 
~at vererek demiştir ki: 

4rnavuU•.ğun işgali sıra. 
en büyük mukavemet 

Cetllıesincle olmuştur. 

~ 
rı 

"" 

Draç alay kumandanı Hayri 

Ocylani 

adetleri var 
Aşkı en kuvvetli 

·hayvanlardan 
biri de leylekler 
Yaz mevsimi başlarken leylek· 

ler malum olduğu üzere sıcak 
memleketlerden mutedil iklimli 
memleketlere doğru seyahat eder-

ler. Avrupaya gelen leylekler kış 

mevsimini umumiyetle Afrikada, 
Fas'ta veya Mısırda geçirmiş o. 
lurlar. 

Mutedil iklimli bir memlekete 
gelmiş olan leylekler, erkek ve di
şisi birlikte çalışarak derhal yuva
larını yaparlar. Yuvalarını hazır· 
ladıktan sonra leylekler büyük bir 
adaletle ve sıra ile yumurtal~rın 

üzerinde otururlar. Biri yuvada 
kalırken diğeri dışarda yiyecek 
temin eder. 

Fakat leyleklerde göze çarpan 

Yeni bir güzellik 
rejimi bulundu 

Evvela plaj, ; "-
sonra tuvalet t 

Melez bir yıldız 
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k • Mısır Hariciye Nazırının ziya 

Aııkara, 21 (Hhsusi) - Bü
) :ik r,ıillet !\leclisi bu-;ün saat 
oıı IJe~le reis ve-ki1i Dr. Mazha· 
rın rcisl' 6inde toplanmıştır. 

Kürsüye gelen Maliye Veki
li Fuad Ağralı umumi hcyetteı. 
bir rica ve temennide buluna 
rak ezcümle demiştir ki: 

"Vergilerimizin tarh ve ta
hakkuk usullerini mümkün ol· 
duğu kadar basitlik ve mükel
lefler için de kolaylık temin ede
cek usulleri araştnmakta oldu· 
ğumuzu münasebet düşürdükçe 

.. huzurunuzda d ef' a tla arzetmiş 
tim. Bu cümleden olarak geçen 
yıl 380 küsür maddelik bir pro
jeyi huzurunuza takdim etmiş
tik. Pek ziyade müşkülatı istil
zam ettiği görülen ve bir an ev
vel cıkmasmda gerek mükellef
ler iÇin, gerek hazine için fayda 
olacağını tahmin ettiğimiz, bil· 
hassa tebligat noktalanndaki ip· 
hamı izale edecek surette 30, 35 
maddelik bir projeyi bu defa B. 
Meclise takdim etmiş bulunu
yoruz. 

Bu layihanın meclisin tatilin
den evvel çıkmasında fayda var 
dır. Tensip ederseniz muvak
kat ve müşterek bir encümende 
tetkik edilsin." 

Refik ince yerinden cevap 
verdi: 

- 30, 35 madd~en fazla ise 
çıkaramayız. (Gülüşmeler). 

Hakimler kanunu 
Maliye Vekilinin teklifi ka· 

bul edilmiş ve sivil barem pro
jesinin miizakeresine geçilmiş
tir. 

26 ncı madde müzakerp edi
lirken hakimlerin bu projeye 
tabi olup olmıyacakları müna
kaşa me~zuu olmu ve Abidin 
Binkaya (Kastamonu), hakim
ler kanunu ve hakimlerin terfi 
müddetini alakadar eden fıkra 
üzerinde mütalealarım söyle· 

miştir. 
Refik ince hakimler hakkın

daki, hakimler kanununun hü
kümlerinin mahfuz tutulmasını 
bilhassa istemi§ ve kürsüye ge
len Adliye V ek:aleti Vekili ve 
gümrük, insih3J'far vekili Raif 
Karadeniz ~u izahatı vermiştir: 

Adliye Vekaleti Vekili
nin izahatı 

- Bu kanun hakimler kanu
nunun meriyette kalacağım tes
bit etmektedir. Hakimler ka
nunu hüki.imleri mahfuz oldu· 
ğuna göre bu kanun çıktıktan 
sonra bir teşkilat kanunu de
mek olan hakimler kanununda 
yapılması icap eden bazı değişik 
likler mevcut olacaktır. Mese
la orada 45 ve 55 liralık hakim
likler yardır. Bu proje bu de
receleri kaldırdığı için orada eh 
knlkacaktır. I3u tadilatı yapa· 
rak hakimler kanununu bu ye
ni ahenge uydurmak için veka
letçe bir proje hazırlanmıştır. 
Yiibek huzurunuza arzedile
ccktir. 

Terfi meselesi 
Demin bir arkadaş aynı mü

nasebetle bir endişe izhar ey
ledi. 3 senelik mi.iddetin ikmnl 
ve h5kimin 3 sene nihayetind~ 
terfiini temin hakkında bir endi
şe... 3 sene nihayetinde terf ı 
temin etmek için bazı formali
te bulunmasını istaiyorlar veya 
j...lari usuller bu miiddct geçil
mesin, diyorlar. fcap ederse ye
ni 13yihaya bunun için hüküm 
koyacağız. Müsterih olsun." 

Muvakkat ikinci madde 
Projenin muvakkat ikinci 

maddesinin müzakeresi bilhassa 
hararetli olmuştur. 

Bu miinasebetle ilk sözü alan 
Recep Peker, 3 barem projesi 
grupunun en mühim maddesi
'tin bu olduğunu tebarüz ettir
mi:;ı ve ,.zciimle demiştir ki: 

lstihkakta müsavat 
- Tcda:il vaziyette hukukta, 

is!ihkakta müsavat temin edecek 
iibfo. biltiln bu projeler grupu i. 

•• 
Z e re S 1 ( BClltaratr I incidcJ mühim unsurlan arası 

•l'lllJD '11111-~ Yahya Paşa bugün saat 1 6.30 .unduğu Şark, hak ve 
çer:sinde ifadesi şimdi müzakere defa kati dereceleri tesbit edilir- sarlar memurlarına haki - da Ankara radyo merkezini zi 2ferini temine aztnede 
ettiğimiz maddenin içerisinde bu· ken ücretlerinde hasıl olacak far_ katen yüksek maaş ve - yaret etmiştir. Burada mtina ::serini tamamlamağa 
lunmalrtadır. Bundan sonra devle· km 25 ayda değil, derhal kesil. 1 rildiğini ve dnha kendisinin me- \alat Vekili Ali Çctinkaya tara- Jiyor. 
tin !.Jhassa ücre!li hayatının na
sıl tar.zim edil-:ceğine ait hükü:n. 
ler projeye konulmuştur. Şimdiye 

kadar uzun şikayet, hatta ıztırap 
mevzuu olan meselelerin hcp!:ini 
topyekun yeni §ekle irca edecek 
olan bu madde şüphesiz ki çok c-

emmiyetlidir. 

Maddenin hususiyeti 
Maddenin psikolojik bir husu 

.iyeti de vardır. Her kanun ihti· 
va ettiği hükmün ehemmiyeti ve 
tabaka tabaka millet unsurlanna 
şümulü derecesile mlitenasip olan 
bir milli akis bulur. Sadece böyle 
bir madde tedvin olunuyor diye 
sevinen büyük bir idealist Türk 
milleti kütlesi vardır. Yani nizam_ 
sızlığın, ruh inkisannın kalpte vu
kubulan büyük tahammürlerinin, 
ki bunlar, milli lmyı:tta bu bakım 
dan menfi surette tesirini göste
rirler, kaba ~nasile bu nevi ta
hammürata kıskaçlık diyeceğim, 

müsavatsızlığı, müvazenesizliği 

tevlit eden bu vaziyetin Meclisin 
keskin elile katı tasfiyeye uğra
ması arzettiğim mahiyette düşü· 
nen efkanumumiyemizde derin a· 
kisler uyandımuştır.,, 

Altı ay evve ki terfiler 
Recep Peker bundan sonra, bu 

proje kanun olduktan sonra tat. 
bikatmda 6 ay evvelki terfileri de 
içine almasını ve bu suretle akra· 
balık, ahbaplık vesair suretlerle 
kanun çıkacak diye alelacele terfi 
eden bazı memurların vaziyetleri· 
nin tetkike tabi tutulmasını ve la-
yık olmadan terfi edenlerin halci
ki derecelere indirilr.ıesini iste· 
miştir. 

Fuat (Rize) 210 liraya kadar 
ücret alanların Ucretlerinin indi· 
rilmemesini müstakil grup namına 
teklif etmiştir. 

Rec;ep ;Peker, Fuat . Siı;menin 
teklifini yerinde görmemiş ve bu 
münasebetle mütaleasmı şöyle 
anlatmıştır: 

- Bir de umumi sıkıntı va.r. 
Milletin bu yüksek ücretlerden 
duyduğu ağır: sıkıntı, ıztırabı bu
radadır. Biz millet vekillerinin 
tedavi edece~ şifa vermeyi 
düşündüğümüz, işte bu sıkıntı -
dır. Fuat Sirmenhı teklifi ile ka_ 

mesini istemiştir. bus olmadan evvel inhisar me- f.u-:ım karşılanarak şereflerine Her yerde bize göste 
Mazhar ::\Iüfit, bazı dairelerde murlan hakkında baremin yapa- trr~ip edilen hususi konserde raretü kabulden son d 

yapılan zamlara temas ederek, :ağı tesirleri mütalea ettiğini \'C hazır bulunmuştur. Konserin tehassis olan dost Mısır 
demiştir ki: hiç bir imtiyazlı olmadığı halde sonunda ekselans Abdülfettah nütevazi sesimle, asil r 

Yü~<selten:c:- devletin 50 milyonluk varidatı- Yahva Pasa, Tür.k milletine aşa :et ine sürekli bir refah . 
cezalandırılmalı nı temine çalışan 1800 e yakm ğıdaki hit;bede bulunmuştur: li bir taali devresi tern• 

_ Anlıyamadığım bir nokta n:_en•u.~unun bii~iik b~~ ha~sız· Türk halkma, ~1ısır halkını~ mf'kteclir. 
..·ar: Filan memuru yükselteni lrga duça~ ~loca~ı soyl~d~ ~e selamlarını ~~nm~» .• Mısır harı Mısır da, dünyanın . 
kabahatli görmüyoruz da, bir bl.lt:ların ıst1sna e~ıl~ıelerım ıs- lciye nazın ınn hır zevk .v~ ş.e· ı;;mniyet ve muzaffer . 
küçük memura sen yükseldin di. . tcdı ve bunların sıvıl haremde: ref teşkil eder. Ş:mlı tarıhı bı~· nıyete kavuşmasılll is 
ye onu zamdan mahrum ediyo _ ki derecelere uymalarını iste& çok şerefli hadise1erle bezenrnı~ gayretlerine, yorulmak.. 
ruz. Kanun yalnız küçükler için Zam gören memurların kusuru ulan, kardeş, büyük milletin f en gayretlerini k:::.~a.cd> 
midir? Katakulli yapanlar 'ceza_ yokl •rJt: __ .darma ayak basarken. bü RESMi TEBLlG 
sız mı kalacaktır? Daha sonra Rnif Karadeniz (lnhisarbr tün d'~ş:incem, o büyük kahra 
terfi edenler arasmda muhakkak ı Vekili) - Barem Iayiha.qr mü- mana teveccüh e-Üyor~ O büym 
ki liyayatliler de vardır. Bunları znkeresi masında birçok arka· kahraman ki. milletin '.n sev':{i.:;i 
nasıl tefrik edeceğiz. Yükselen ~•a•ların mevhum bir mücrüme ne dayanarak, g'izic!e meSi'li ar 
değil, kanuna muvafık olmıya _ hıicu1ı1 eder gibi hareket ettik- kadaşlannm yardımı ile Türkı· 
rak yükseltenler mesul tutlma • lennı, zam gören memurların yeyi hayranlık uyandıran, dis•p 
lıdır. bu işte adeta bir suçlu gibi mü· }inli, kudretli, ve dairna ileri biı 
Kazım Karabekir (İstanbul), talea edildiklerini söyliyerek: devlet haline getirmiııtir. Esk. 

Ankara, 2 1 ( A.A.) 
akşam aşağıdaki tebliğ 
Jilmiştir: 

Mısır Krallı~-;nın 
~azın Ekselans Abd 
Yahya Paşa, Türkiye 
Vekilinin geçen tene Y3 

yareti iade etmek üzere 
!İran 1939 ela An!;artt) 
niş tir. 

Mısır hariciye nazırı 
.:la Reisicumhur tarafın 

ordu mensuplarından tekaüt edL _ Buradn ne zammı y3pa Türkiyeyi tanıyan yabancı biı 
lerek sivil devlet hizmetine geçen- nm, ne de alanın hi-; bir kusu· senahm, .şimdi burada karşılaş 
!er hakkında dikkate değer müta. ru yoktur. Bu hal bir talum L:a· tığı manzara, yüksek .bir içti 
laalar beyan etmiştir. Karabe'dr ruri hadiselerin neticesidir, d~· mai ders teş.1<il e~er. Ciddi, ça· 
ezcümle demiştir ki: di. Layihanın muhtelif yerlerin· lı~kan ve uslu bir milletin yıl 
öir yüzbaşı tekaüt olunca de bazı müesseselerin o mad·ımak bilmez faaliyetleri karşısın· J ul olunmuştur. 

deden istisna edildiklerini, inhi- da, hi.irmetle kim eğilmez, ve a Mısır Hariciye NaztfJ• 
yüksek vazife b h k A • 'ül ile Hariciye Vekili 
alamamalı sar maddelerinin de bircok tasfi- dil ve basiretli ir Ü umf>tın v~ ..,1 

d b k- ~d · l" 1 1 ka d k"ı...- Türk devlet adamlari. e :re en sonra ugün u ereceye rım ı ra ıııma arı · rşısm a •· 
Orduda muvazzaf olan ge· melerde bulunmuştur varchklannr, bu münasebetlt- hayranlık duymaz. .. · 

rek kurmay ve gerekse harp za- l d b 'k· . dd-_ı'-- T ·hA b' Türk Fevüalade samimi on aı •11 a u ı ıncı ma etıen arı ı, uzun ır zrunan, it 
bitleri tekaüt oluyorlar ve görü.. İsli · • ~larınrn gayet yerinde bir imparatorluğunun tarihine ka JÖrÜı:ımeler, iki mernle 
yoruz ki, bunlar rütbelerinin mu- !1areket qlacağmı söyledi. rı§mış olan ve bugün istirdat et- nasebetlerine hakim olar 
adilindcn çok fa.:la mevkilere ge· Bundan sonra enciimen na· ~iği istiklaline sahip bulunan Mr mi dostluğu ve tam arı 
r;yorlar. Dışarıda ikinci, üçüncü, T k' · Ih .. • · t' 
:ı mum reis vekili Faik Baysal ile- sır, yeni ür ıyenın su cu ve !os.ermış ır. ·te 
derecedeki yerleri bilenler tekaüt riye sürülen mütalealnr hak- sadık bir dostudur. Aynı sulh Bu Ziyaret, Türkiye ı 
o:up bu yerlere tayin olunuyorlar. kında cevaplar verdi. g: .~elerini istihdaf ediyoruz. Vr sır arasmdaki an'ane\'1 
Bir yübzaşıyı ele alalım: Orduda 1 d h'ld f aı· b ı · h ı te Reisliöe tevdi olunan takrir biricik eme imiz, a ı e a ı · · :! et erın eevcan t 
e;ı ağır bir makamdır. Bir de ba- 0 1 · h · ·1 1 ~ •e ı1' 

!er okunarak birer birer reye yetlerinin semeree rı. arıçtr -::c vesı e o mustur ' 
kıyoruz ki bu .zat krtadan aynla.. d 1 kl l ·ı h l d b'lh ek0 

kondu. Bu takrirlerin nazarı i· tesis ettikleri ost u ar a, mı :ıa acır a ve ı assa _., 
rak ve bir yolunu bularak bare- d f h d had d · daha kı .w 

tibare alınıp almmadıklannı sıra lctl ... r.mizin saa et ve re a t n ıa a aıma ~1 • • 
min dördüncü, ii,-üncü derecele- l · b • 1 b' 'k' ıfl l 

-:ı ile bildiriyorum. Beynelmile vazıyetin u t'n ,e ır teşrı ı mesaın 
rinden bir memuriyete, bir alba- d J k'l d 

R • li... ·ı dişeli anında Türkiyenin e en nnı teş ı e er. 
yın, hatta bir generalin geçebile- eıa ge verı en _..;,,._ ____ ~ 
ceği bir dereceye tayin olunuyor. takrirler 
nı.ı vaziyetin arkadaştan üzerin- _ Kanunun neşri tarihln., ingilterede umumi l 

intihabata hazırhk deki tesiri tabii teemmül olunabi- de bulundukları vazifede hizmet 
1ir. Bu münasebetle, şimdi bir ta~ müddct~eri üç seneden fazla o-
rir veriyorum ve mütekait ordu b k d Londra 21 (A A ) -lanların ir yu arı ereceye ge- ' · · 

l t k '"t old ğu de.. (Ba.,,rarufı l incicie) 1 b .. A t:.• mensup arının e au u cirilmesi hakkında Recep Peke· ~ ayn ugun vam ı> 
rece ile mütenazır bir memuriyet- rin teklifi nazarı itibare alındı. htimal clarak Çemberlayn'in pat- ı Tiençin vaziyetini izah e 
ten fazlasına tayin edilememesi 2 _ Son aylar zarfında alm tisi intiha batta bir kısım azasını cümle demiştir ki : ~ 
esasının 'kabulünü yüksek heyeti- mış haksız dereceleri karşılaya· kaybetmi~ olsa bile yine mevkiin· Ablukanın tatbikini .. rU) 
nizden rica ediyorum. cak bir fıkranın ilavesi hakkın· de kalacaktır. İngiliz efkanumu- den muhtelif Mdiselr btı) 

Emrullah Barkan (Malatya), daki Recep Pekerin takriri na· miyesi dünyanın bugünkü vazi- miz ile Japon hariciye ~:..tif 
Barem projesine, bağlr muhtelif 't'b I d yetinde hükumet değiştirmeğe ta- rnsmda münakaşa edilın>'T 

. d h~d· zan ı ı are a ın ı. . d·-=•e'I 
nunun tedvinin,de esas olan ana cetveller arasında bır e a ısatı 3 _ Ocretlilerden mi.itekait raftar değildir. İntihabatın netıce- Nazır kendisine bil ıı:u 
fikirler müteanzdır. içtimaiye cetveli tasavvur etm:nin ..... nlarm vaziyetlerinin diizeltil- ı-.iod~ i:şııi partisinin Avam Kama telif fena muameleler :tıı 
Askerlikte geçen müddet doğru olacağım tebarüz ettirmiş- . . . R p k . t k . . rasındclci azalan b:lki biraz arta.. tahkikat yapacağını ' 

mesı ıçın ecep e erın a rın . t' J sasl1 
Askerlikte geçen müddetin am. tir. 't"b 1 d bilir. Münihten evvel müdafaa et· nuş ır. aponyanm e · _,ı 

Recep Peker, tekrar kürsüye nazarı 1 1 are a ın ı. · d - ı - ·1 leler hakkında hattı barel'"" me hizmetinden sayılmasını isti. 4 y 11 • d . tiği noktaı nazarın o.gru ugu ı e 1, yen Ziya Gevher, ezcümle demiş. gelerek mütalaalanna cevap ve- - ı arca - ev~. et~ış tahakkuk etmi§ olan müstakil me- ı1üz sarih değildir. Bunun 5" 
tir ki: ren müstakil gruptan Fuat Sir- bulunan haksızlıgın surup gıt· bus v crmon Baslett tnıifü cfka· ber bugün yarın bu hu 

_ Bu maddeyi teadülün em . menin ve müşterek mevzular üze· memesı ıçın m?a.ş fazlalarının rıumumiyc.sinde dıltkatc değer bir ğer malumat oekliyoruz. 
rettiği maddi ve manevi istika. rinde görüşen Ziya Gevher Etili- ceste ~est~ yanı. he.r .ay muay- ·-: a'mıştır. Cnun için yeni in Japonya lngiltereden r1' 
mcte sevketmcz.5ek zaten hare _ ye cevap vermiştir. Recep Peker, yen hır mıktar ındırılmek sure- tihabattan sonra Avam Kamara.. diğini henüz sarih surette 1'. 
min krymeti sıfıra iner. Onlll\ j_ bazı müesseselerde ;:ıcele zamlar tiyle .değil, .def ate~. kesil.erek a- sın da müstakil mebusların çoğal- memiştir. Sclirimiz Japo~ 
çin bu madde üzerinde durma _ yapan daire amirlerinin mesu!i- daletın yerme getırılmesı · hak- ası ihtimali vardır. kllınctinin İngilterenin a.. 
lıyız. Burada memurların tahsil yetleri işine temas ederek demiş- !ondaki Hakkı Kılıcoğlunun tak· m 1 b b d d·- · . 'b" yı kabul ctrniyeceğini bil 

· · dd d"ld' Bununa cra er c ıgunu gı ı l' 
derecelerine göre müteaddit ter. tir ki: rırı5r~ e0 

1 1t·I . ? 
10 1

. k . nasyonaı. yahut konservator otan ırTokvo. 
21 

(A..A.> _ rJı" 
fi esaslan görülüyor. Biliyorsa _ - Bu mesuliyeti hiç bir §ahsa ere crı - ıraya a b .. k '" b" k . · . k · ti .ı 

d 1 l l kl d :..gun u u umet yın~ e scrıy~ J'an.sı bUdirivor: 
nuz ki Harbi Umuminin en bil. yükletip bunun içinden tecerrüt ar o an arın ay I arın an ten- k . "k 'd k .. d .ı 11 

·ı A 1 h kk d tutaca ve yıne ı tı ar mev ıın e Bahri'-·c nezaretinden b~A yük fedakarlığını çekmiş bir ne. edemeyiz. Burada bir yanlı§lık. zı at yap ımaması a ın a k 1 kt . "ht' 1 k" .. takil 0 .; tJ!?· 
sil vardır. Yüksek tahsil gençli. bir ifadesizlik varsa bu hepimize Müstakil Grup namına Fuat Sir-

1 
a akca Aır' ı Kıma 1 m;.ıs . cek diğine göre, Japon kuvve ' 

. d•v• k . dd d 'ld' ara vam amarasına gıre mukavemetini kırarak su\• 
ği. O zaman 36 bin küsiır ge1',ç racidir. menın ver ıgı ta rır re e ı ı. . b' 1 d · h"'k • mete 

yenı me us ar a yıne u u hakim olan bUtün ndııJat1 
Harbiyeye ve oradan da talimgft. Biribirine yan bakan 6 - Umumi harpte veya müzaheret edecektir. Zira Çem· 
ha sevkedilmi!jlerdir. Bunların iki sınıf milli cidalde yüksek tahsil ya- berlayn'in bugün sulh ve harp mile işgal etmişlerdir. .'. 
bir çokları tahsillerini ikmal ede. k ·ıA h 1 1 Diğer taraftan, bahri)1' . .Jt 

R P k k.. "d l· par en sı a a tına a man ve su- meseles!nde takip ettiği siyaset rcti sözcüsü matbuata yaPtıf 
memişlerdir. 36 bin münevverin ecep e ·er ursu en ayrı 1 ·· b · · 1 l d ~ 

da F t S. . t kl'ıf'ne ı '.)ay rut esmı a an arın erece· gerçekten miUi bir siyasettir. Bu yanatta, .Iaponyanın 
nasıl bir kıymet olduğunu bir kc_ na n ua ırmenm e 1 1 · ··k k h ·1 bab 'b" 

h :le k b dd. erı yu se ta s1 er ı gı ı siyasetin tatbiki neticesi olarak hükfımetini de\ irmeg-e . 
1
., 

re atıra getirirseniz vaziyeti da. cevap verere unun re ı· 1 h kk d k' z· G ... 
.. t - b kl'ft k' h yapı ması a ın a ı .ıya ev· bir gün harp ilan edilecek olursa oldug~unu ve Çin sahilletıll 

ha iyi ka'wTarsınız. Bu münase- nı ıs emış ve u te · ı e ı ma - h . k .. k h l ed'Id' t 
be l b la .. l l t erın ta -rırı a u ı ı. bütün İngiliz partilerinin tek cep· lukasını bir kat daha Qidde t e u zümrenin kcrı.m:nası HL zur rı şoy e an atmış ır: . . . . _. 4 • • -s 

l -· "M · t' k te- 7 - Harp halı dolayısıyle he halınde birle§ecegıne asla şup- rcce~ini söylemic:tir. _1 zım gc ecegı noktasında ısrar e. aaş ım ıyazı, ayrrma • ... :.; aer~ 
diyorum. Ve reisliğe bir takrir lakkisinin yaptığı manzara mem tahsillerini i~mal etmeden ye·, he etmemek lazımdır. Tokyo, 21 (A.A.) _ . dt 
takdim ediyorum. 1 k tte biribirine yan bakan iki dek subaylıga alınanların hıırp- ASIM US mayın ikinci bir tcbli~ıtı0~1) 

Bazı müesse3elerde .e ef aratmıştır. Bunun birisi ten sonra ihraz etmiş oldukları ! vatovun Japon kuvvcı 1t t 

1 
5
d

1
.:

1 
.Y ı'stı.hfaf ile tepeden ba-J rtitbeler1n muadili olan derecederkadar bir yere alınabilmeleri ya· tarafından tamam ile i~g:ıl 

yapı an zamlar ıgenne 1 · ·ı 'f ı } h kk a · ~· b· ıı· ·ı k d' 
Ziya Gevher kürsüden a}Ttl _ kıyor, ona hiç otomobile bine· ı::ıvı vazı e~e. ~ ınmrı .a~ı a · t~~ bancı dil ~ile_~leri.~, m~m~rlar ıg1 ı ırı mc te ır. ~ 

madan b:ırem, daha encümenden mez, çocuklariyle bir defa olsun ~~Kara} B~ı<ırın teklıfı nazarı ı hakkındakı hukmund~n ıstıf~de Bulgaristanda iki ~I 
çıkmadan bazı müesseselerde ya_ kücük çalgılı bir yere gidemez tı are a ın 1

• eylemeleri hakkında Kazım Ka- . h it -rı u 
pılnn yüksek zamlarm naztrı iti. na~ariyle bakıyor ve bu ailenin . ~ -. 1 !ar~ ~ali dolayısiyle as· ·a!:-_:~irin teklifi nazarı itihare a· Si ta a ına çag 1 

t--I 
bara alınıp almmıyacağır..ı ı;e;cn yanında .... ··-e batan bir zümre 

1 
kerı ıdndılerı ıkmal ederek ta · lmclı. Sof ya, 21 (A.A.) - te 

celsede sorduğunu, hükumetten ~ i-iyor. Binaenaleyh projenin l lim~~~~ara alınarak .. zabi~ nam- Bu takrirlerin hepsi hüt<;c en· ye Nazırı bu akşam. ~~:ede 
cevap istediği halde buna cevap tuh unu tahrip eden bir teklifin zetlıgı ıle kıtalnra gonderılen ve cümenine gönderildi. Encümen verdiği beyanatta ikı pı) riil' 
verilmediğini ı:5ylcmiş ve aynı ~abul edilmemes!ni temenni e· 1 st=ıj vazifce!rinde muvaffak ola·lmeclis umumi heyetinin bu tek- tiyat sm·fmın yirmi giifl .. ) 
suali tekrar ederek scrmı:~tur: :liyonım." 1 rak muhtelif rütbeler ihraz. edcn1Jifler hakkındaki mütalea ve ar-! devre için silah altına Ç~; 

- Bu yapılan emrivakiieıi ka- Mithat Y.en~l Tun~eli -. U- 1 krin hnrp ?kulu ~~zunu, sayıl-,~~la:ını gözönünde tut~rak ~- 1 ~ı~t bildirmiş v~ bu çag~Jt 
bul edecek miyiz, yokrn kabu1 et- ·tın zaman ınhısarlar ıdaresınde malan hak ::mda Kazım Karabe-

1
kıncı muvakkat maddeyı yenı· ı ıhtıyatlarm yenı harp ırı 1e 

miyecek miyiz? -alı_ştığ•nı ve bu ikinci muvak-ı kirin teklifi reddedildi. den tetkik ~deccktir. Meclis cu· '1eriyle ünsiyet peyda e1t~tı't Hakb Iilhr, rnüs~n.hak olma . '::.ut m~dde:le inhi5:ırhr id:\rcs i- 9 - As!>eri miitekaitl0 rin an· 1 ma günü l 5 de toplanarak, ha- ve askeri bilgilerini taze vd 
dıkları halde baremir. yükl!<!k c!e. nin istisnası me;:;elesipe temas ' calz ri.itbeclrinin muadili olım rem müzakeresine devam ede- ri maksadına matuf bulul1 
recelerinden Ucret :ılanlarm bu etti • Bir zamanlar inhi- bir derecedeki maaşlı vazifeye cektir. nu ilave eylcmi§tİr. 
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Eminönü Halkevi ,fakirleri Yapnıa adam 
meccanen muayene ettiriyor Daha iki yaşında bile değil 

Fakat 47 kelime söyleyip konuşabiliyor 
~lro ismi veri· 
bu yapma adam 

neler yapmaya 
muktedir? 

~. .. 
el'ikada. Ohyoda. Mansfild 
de Vestinghause laboratu
llda iki sene süren uzun ve 

lı bir mesaiden sonra dUıı. 
~n büyük suni adamı, tabır 

\'\icud bulmuştur. 
1ıtı llladent vUcudünü teşkil 
~kiz yüz küsur parça 'ı 
rıe B veya kaynak yapılmı~, 
~ ti Yerlerine yerleştiril • 
~ Sa!ışmaktadır. elektrik bey 

Eminönü Halkevinin çok güzel 
ve içtimai bir yardım teıkilatı mey 

l dana geirdiğini haber aldık. Ev 
bir çok dokorlarmuzla anlapruf 
ve bu dokorlar fakir hasalan pa-

ISMt 

Dr. Cevdet Kerim fncedayr 

1 

>r. Fahrettin Kerim Gökay 
)r. H. Cemal Lokmanhekim 

1 )r. ihya Salih İ§anç 
1 )r. Mehmet Osman Saka 

1 

)r. Nadire Sadi Yalın 
)r. Nihad Tözge 
)r. Osman Şerafettin Çelik 

"Jr. Pakize İzzet Tarzi 
)r. Rabia Rahmeti Arat 
)r. Rüştü Recep Duyar 

ı :1r. Sani Yaver 

raıız muayeneyi kabul emiılerdir. 
Bunun için halkın Eminönü Hal
kevine müracaat ederek bir puıu
la almalan kafi gelecektir. Gerek 
Eminönü Halkevi, gerekse fakir 

halkı parasız muayene edecek o. 

lan doktorlan takdir ederiz. Mua

yene günleri ıöyle teıbit odilmit· 

tir: 

iHTiSASI GONO 

Cild ve Frengi Pergembe 

Asabi hastalıklar Perıembe 

Dahili hastalıklar Cumartesi, Salı 
Kulak, Boğaz, burun hastalıkları Sah 
Göğüs ve dahili hastalıklar Cuma 
Doğum ve kadın hastalıkları Çarşamba 

Cild ve Frengi Salı 
Bakteriyoloğ ve sari hastalıklar Pazardan başka 

Doğum ve kadın hastahklan 
Dahili hastalıklar 
Sinir hastalıkları 

her gün 
Çarşamba 

Perşembe 

Çarpmba 
Kulak, Boğaz, burun haatahkları Paazrtesi 

Saati 

15 ten 18 ze 
kadar 

10 " 12 " 
9 " 11 " 

14 .. 16 .. 
13 ,, ıs 

" 14 ,, 18 ., 
15 .. 17 ., 

14 " 18 " 
14 ,, 18 " 
14 ,, 17 

15 " 16 ., 
Sabahtan akşa 

ma kadar 

. bır miknatisi faaliyet ha· 

to meşhur Vcstinghause 
... ~u~arlannda dünyaya ge
-l(l)t ınsanlann en gencidir. 

l __ H_a_r_ic_i_A_s_k_e_ri_Kıtaatı Satmalma Komisyonu ilanları 
Kıtası nk teminatı Miktan !hale gUn ve saati §ekli 

Lira Lira Kuruş Ton 

iki yaşında bile olmadığı 
~tbniş yedi kelime söyliye

tedir. O muhakkak ki dün 
~ ~beklerin en vaktinden 
)etışenidir. 

Vize P . A. 1800 135 60 6/.7/939 Pel"§embe 14,30 Açık 

Babaeski P. A. 1325 99 38 50 ,, ,, ,, 15,30 ,, 
Pınarhisar P. A. 1800 135 60 ,, ,, ,, 16,30 ,, 
Demirköy Hd. A. 4860 365 108 7 Cuma 15 ,, 
Pınarhisar Top, A. 18200 1365 520 ,, ,, ,, 16 kapalı Z. 

dans edebilir ve çelik par
·yıe ona kadar sayabilir. 

. \'e babası gibi sık sık cı· muş hissini verebilmek için b·r 
ıçıneı:tedir. Bu kadar genç takım manh•ela ,.e yaylarla mü 

rağmen yorgunluk bil· jcehhez idiler. Şimdi ise bu robo 
Ve §imdiye kadar hiç acık- tun sahibi emirlerini uzak mesa 

ır. Boyu iki metre on san feden vermektedir. 

-nanda eden insan: "Robot, rica 
!derim, dur." der. Ve bu suretle 
:nakine adamın sanki cümler.in 
manasını anlamış ve emri yerine 

Vize Tümenine bağlı birliklerin hayvanatmın ihtiyacı olan kuru otlarm açık ve kapalı eksiltme 
suretile mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve teslim §eraiti İstanbul Levazım !mirliği satmalma 
komisyonunda da görülebilir. İş bu otların teslim mahalleri mikdar ve tutan ile teminat mikdarı 
ve ihale günü ve saatleri yukarıya yazılmıştır. Eksiltmelerin teminatı eksiltme saatine kadar alı. 
nacaktır. Kapalı eksiltmenin teklü mektubu gösterilen saatten bir saat evveline kadar alınacaktır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte Vizede Tilin Satınalma komisyonuna müracaatları. (25) (4351) 

· lkı metre çevresi olan s. lşte bu hassasıdır ki modern 
~nı gökı::ünü şi~ir:~ilir. 1 robotlara hakikaten ya§ıyormuş 

ayakları uzerınde gibi korkunç bir hal vermekte 
duğu zaman hakikatrn ' dir. 

ltıel bir. ro~ottur. Ayak· ' Electronun esaslı röleleri bir 
50 sa.ntimdır. kaç k'Clime-k*~Mnalf•d;#f •atjn 

ltil'tbotun elektrik! beyni im. ve ıkettdtterinc eıhdus re.ktı\Ula · 
btriyle 48 röleden müteşek meller tevlid eden cellule el~c

ht'le harici en ufak ve karı· triqueler ve son derece hassru:; 
\> t'eketlerden müteessir o· mikrofonlardır. Bütün impul~\. 
ı...e ltıanyetik !sab vasıtasiylt onlar robotun başına yerleştiril
~r motörlere .intikal ede miş işitme tertibatı ile zabtedil. 
t llameller tevhd eder. Bu mektedir. Fakat, bunlar çok za· 
(!tler son derece mütenc\'· yıf oldukları için kuvvetlendirici 

röleler büytitlmekte ve lıarekP.t 

motörlerine naklettirmektedir. 
Bu suretle hareketler temin edı:
mektedir. 

Ultro-sensible mikrofonları 'l 

kumanda prensibi otomatik tele 
fonun işleme prensibine çok be<ı 

~ kler şayanı hayret dererc zer. Maliımdur ki otomatik tele 
~·bot üzerinde müessirdir· fonda kadranın her hareketi bfr 
llhassa iki renk: Kırmızı ve rakama tekabül eder. Ve muay

> ?nun üzerine kırmızı ve- yen bir mikdar elektriki impul.:11 bir ziya büzmesi akset. sion tevlid eder. Robotta da mik-
~ iliz zaman onun derinden rofonda bir ihtizaz ve bir elı:.!k 

1 
bir sesle: (kırmızı) veya triki impulsion tevlid eder. 

'~~diye bağırdığını işitirsi- Faraza, telaffuz olunan üç 1~c 
~er, ona cıgara içmesiııi lime Yasıtasiyle temin edilen ii~ 

niz, göreceğiniz man::::ır:ı I impulsion rölelerin harekete gc·~
; 

1llda hayrette kalmama. mesini mucib olur. Ayni şekHtle 
Q 

1
tnkan yoktur. telüffuz edilecek dört kcJime ek 

"lUn bu hareketiyle bu ro· bütün makinc~i istirahat hali:• t 
Qe t· · ~ kadar şayanı hayret olıır ~c ırır. 
~Un, hakiki bir insan karşı· Binaenaleyh, hiç bir manası rıl 

onun kötü bir müsvedde· masa da matlub hareketi tevlid 
başka bir şey telakki edi- edecek adeclde arkası arkasım. 

h. O, vUcudU ile insan ilmi talaffüz , edilen bir kaç kelime 
~ Ududunu açıkça çizmekte makineyi hareke:e g~tirebilir: Bu 
htatın sonsuz kudretini tc- rada asıl ehemmıyetı olan mıkro 

~ ettirmektedir. fonu harekete getirecek ihtizaz 

it t'obot 120 kilo sikletindedir adedidir. 
lltın· ı beş müstakil ve tam hn· Çelikten adamın muayyen bir 
"Yapabilmektedir. hareketini ikmal edecek rölel"r 

getirmiş olduğu zehabını uyandı- iiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
:ır. BAK.ER Mağazalarının 

Ziyai kumandalara gelince: sattığı kostüm ve pardesüler, 
emsalsiz bir biçimdir. 1 bunlar, tam gözlerin arkasına yer 

leştirilmiş iki kutör elektrik höc 
1 

Sağlam 
re ile temin edilir. Bu kutör elek I Şık 
~ ccllules'lere de birer röle va Ucuz 
aıtasiyle üzcrlerin(le kırmızı ve ' ~ Halihazırda piyasamızın en 
yeşil kelimelerinin mahkuk bu· zengin çeşitleri, her yerden u· 

lunduğu iki fonografik plak üze ı cuz fiyat ve müpait şartlar!; 
rinde tesir icra ederler. satılmaktadır. 

Electronun yürümesi de ayak- -------
lannın altına yerleştirilmiş kau- ilan 
çuk tekerlekler vasıtasiyle temin Karlıküy şubesinde kayıtlı iken 93t 
edilir. s<'ensindcnheri nkibetini meçhul 

Bunlar göğüsün ortasına yerle~ 
tirilmiş çok kuvvetli bir motfü 
ve zincir tertibatiyle tahrik edı
lir. Diğer daha ufak dokuz aded 
motör de kolların ve ellerin \'e 
parmakların hareketlerini temin 
00.er. Ayni motörler çelik göğü
sün hareketleri ve cığara duma
nının çekiliş ve dışarıya verilişini 
idare eder. 

lıırııkan knııınrı ustnsı (321 • 1) Kon
yalı :rn l doAııııılu Hasım oğlu lsmni
lin ncele şubeye mürncaalı ilan olu
nur. 

Zayi 
93:J • 9:14 senesi Kayseri İnönü ilk 

okulııııılnn nldığım diplomayı zayi 
ettiın. Yenhini alacaltımdan hükmü 
yoktur. - 1/alil Ozuiice (K. 1. 150) 

tlan 
Bu robot ayni zamanda konu. Fatllı Sııllı ikinci llukuk lldkinıll. 

-· d"'ll' 1939/ 38:J 
şur da göğüs boşluğuna yerlt>Ş· yw .. · 

Şehremini ::'ıfacuncu semti mcşlıu
Urilmiş bir takım plak çalıcı ter· ı ııııcln l\'oruk ::'ıfalııııut mahallesinin 
tibat mevcuddur. Bu tertibat söy Küçük lfaıırnın cncldeslnde 88 numa
lenilen muayyen ctimlelere Yeril. ralı arsanın hissedarlarından da,·acı 
mek üzere hazırl:ınmış muayy~n .\hrııct Edih'in hissesine ınüdde:ın
ce\'ablara aid plakları harekete gc !cylılcr u'cp Ye Araksi ıar:ıCJ:ırından 

mevzu haC'lin fekki clavasının icra 
Lirir. Bıından b:ı!;kn şiddeti, söyle kılın~ıı ıııulınkemesi sonunda: 19 • G 
ailen sö;ı:Un ve sesin yüksekliğir.r. _ !l39 ınrihindc mezk<ır arsa üzerine 
göre çok tahavvül eden bir cerc konulan h:ıcizlerln fekkine temyizi 
yan ve solcnoid tertibatı ile ağ· knhll olmak üzere verilen karar baş
zın ve dudaklarm hareketini tan kiıtip ihbarnamesi makamına kaim 
zim eder. Bu suretle de robot olmak i\ıerc on gün müddet il~n olu. 

sanki hakikaten konuşuyonnuı; .:...nu.::..r.:...·-----------

hissini vermek imkanı bulunur. ı v k t K"t • 
Aristo, bir takım parçalardan a 1 1 apevı 

suni insan imali imkanının mev Dün ve yarı'n tercüme 
cud olabileceğini iddia etmişti. külliyatı 
Electroda insan tekniğinin o za-
mandan bugüne kadar geçirdiği No. 31-40 4 cü seri 
tekamülti tebarüz ettirmektedir. 31 Rnsin killliyatı IV 

32 Metafizik 

Kr. 
60 

nın yapabileceği hadsiz hı: hareketlerim bitirdikleri zam:ııı 

~ ~ hareketlerin ancak bır ziyai bir işaret bunu gösterir. O ilan 
~ lttıo sikletinde olması icab zaman kumandayı veren insan Falih Sulh lkillci llukuk llaldmli. 

33 
34 

lskender 
Kadın ve sosyalizm 

40 
60 

100 
25 

125 
40 

100 
25 
75 

1' ıı.ı yapabilmek için onun susar. Fakat, tabii bu makine a· yimlcrı: 39/382 

~~ damın emrin manasını anladığı Bc~nzıt Aleııılıcy ınnhallesiniıı llil
~11.dan ba§ka robotun beyni hissini verebilmek için verilen e- mipıışa sokosın<la eski 4 enıl:ık mı

o aikletindedir. Bir elektrik mir yapılması istenilen harekete maralı ınuhterik hane arsası halen 
. h"e içinde tam 48 rölesi var. uyğun kelimelerle söylenir. Yeşlllulumba soka~ında )eni numa-
~lt a nt d d.. rası olmıyan mezkur arsanın hisse-

35 
36 
37 
38 
39 
40 

Dcmokrit 
Dinler tarihl 
Filozofi ve sanat 
Etika 

Herakllt 
Ruhf mucizeler 

' u a amm ( u;'ı.inmek) Faraza; yukarda makine ada- darlarından davacı Ahmet Edib'in 
1 n beyninin kumanda et- mın hareketlerini durdurmak i- hi<;sesine m!iddcnaleyh Yahan Agop. 650 
~dat beş yüz hareketi yapa çin dört kelime talaffuz edilm ... ~ı )tın tarafınılon me,·zıı harzin fekkı Bu ııerinln fiatı 6.50 kuruştur. 
~1 

için 1025 röleli ve 500 ki. icab ettiğini s ö y ı e m i ı: ı...ırnsının icra kılınnıı muhnKcmc." Hepsini alanlara yüzde 20 iskon. 
l;~de b. ir beyne malik ol· tik. Bu kelimeler pek ala: "Robot sonıındn: 19 • G - 939 tnrilıindc hac- to yapılır. Kalan ~.20 kuruşun 

lı\. ~ lir zin fekkine temyizi kabil olnınk iize-
"V\> ge • söyle, nasılsın, iyi misin?" olabi· re verilen karar lınşkiıtip ihbarname- 120 kuruşu peşin alınarak mUte-
. elce bu robotlara otomnt lir. Fakat, seyirciler üzerinde bir si makamına kaim olmak üzere on bakial ayda birer Ura Memne1r 

ekte idi. Bwılu rnıY.or- tesiı: husule getirebilmek isin ku sUn ınUddetle ilAn olunur.ı .., Uzere dön tabite baflanır, ~ 

•• * 
Kırklareli için alınacak 60 ton sade yağma talip çıkmadı. 

ğmpa.n yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Kilosu. 
nun muhammen bedeli 100 kuruş olup ilk teminatı 4250 liradır. 
İhalesi 10-7-939 pazartesi günü saat 16 dadır. Şartnamesi her 
gUn Kırklarelinde tilin satmalma komisyonunda görülebilir. Ta. 
liplerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesaikle teminat melr. 
tuplarmı havi ı.ar:flarmı belli gUn ve saatten en 

,- az bir saat evveline kadar Kırklarelinde tüm satmalma komla .. 
yonuna vermeleri. (26) (4352) 

• • • 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 370 kuruş olan 15000 

metre elbiselik haki şayak kapalı zarf usulile milnakasaya ko. 
nulmuştur. lhalesi 5 Temmuz 939 çarşamba günü saat 11 dedir. 
İlk teminatı 4025 liradır. Evsaf ve şartnamesi 278 kuruş muka. 
bilinde M. M. V. satmalma Ko. dan alınır. Eksiltmeye girecek. 
lerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde gösterilen vcsaikle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat ev. 
vel Ankarada ~1. M. V. satın.alma Ko. na vermeleri (24) (4350) 

*** 
30,000 metre hava rengi yazlık elbiselik kumaş kapalı zarf. 

la. satın alınacaktır. Muhammen bedeli 21000 lira olup ilk temi. 
natı 1575 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 24-6--939 cumarte
si günü saat 11 de Vekalet satın alma Ko. da yapılacaktır. Nü. 
mune ve şartname her gün Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka. 
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk temi
nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline ka. 
dar Ankarada M. M. V. satın alma Ko. na vermeleri. (1037) (4016) 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir. 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz 1 
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J ı Levazım Amirliği Satınalma 
Bir tek tüp sizin de bu neti- ___ K_o_m_i_sy_o_n_u_nd_a_n_,_._. 

ceyi almanıza kafi eelecektirl 
Bugün ilk iş 
olarak bir 

R OY OL i 
alınız ve bitinceye kadar 

her yemekten sonra kul

lanınız. Bu müddet so

, nunda dişleı·inizin evvel-

kinden çok daha parlak, 

çok daha beyaz ve çok 

daha temiz olduğunu gö

receksiniz. 
H.AI>YOL1S'in bclllbaşlı iki hususiyeti vardır: EvvelA. dJş

Jcrdcld kir tabakasını söker, yemek, içki ve sigara duman.mm 

lrn ule getirdiği lekeleri çıkarır, sonra dişleri yıkar, parlatır Te 

mikropları% 100 öldürür. ' 

Sabah, öğle ve akşam, her yemekten sonra 
Günde 3 defa 

,----------------· 
Şirk ti ayriyeden: 

Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek için mekteplerin ta
tilini bekliyen sayın hal lamıza bir kolaylık olarak 

.Tarifeden yüzde 40 tan 50 ye kadar 

Fev alAde Tenzilat 
ve 1 Temmuzdan Eylül gayesine kadar 3 ay müddetli ye~ 
ni kart abonemanlanmızm köprü aiteleriyle idaremizde 

şimdiden satılığa çıkanldığı ilin olunur. 

1939ResimliHafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

.. •'. --, ' 

S.4..lllBt: ASnl US Neşriyat Müdürü: R. Ahmel Seuengil 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

1 

Kilo 
6250 Ay§e kadın fasulyesi 
3000 Taze kabak 
3000 Kırmızı domates 
5750 Patlıcan 

500 Taze bamya 
570 Yeşil biber 

Harp .Aliademisi için yukarda cins ve milttarı yazıh altı ka. 
lem sebze 4-7-939 salı günU saat 14: de Tophanede !st. Lv. 
Amirliği satmalma komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. 

Tahmin bedeli 1100 lira 30 kuruştur. İlk teminatı 82 lira 52 ku· 
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (17) (4384) 

*** 
214 kilo zeytfuıi keten ipliği alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme. 

si 2~939 Cwna günü saat 14,30 da Tophanede İstanbul Le. 
V3;Zllil amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. asteklile. 
rin kati teminatlarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(24) (4498) 

* * * 
Harp Akademisi için 4500 kilo koyun eti ve 25,000 kilo sığır 

eti 7-7-939 Cuma günU saat 15,30 da Tophanede İstanbul Le. 
vazım funirliği satrnalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltme. 
si yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 10,185 lira ilk teminatı 
763 lira 87 kuruştur. Şartnamesi komisyonda. görülebilir. İstek. 
lilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarım ihale sa. 
atinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (25) (4494) 

*** 
204 çüt futbol ve 206 çift Hentbol fotini müteahhit nam ve 

hesabına 20-6-939 tarihindeki eksiltmesine istekli çıkmadığın. 
dan tekrar eksiltmesi 30-6-939 cuma. günü saat 15 de Topha
nede Istanbul levazım amirliği satınalma komisyonunda. yapıla. 
caktır. Tahmin bedeli 1988 lira 80 kuruş ilk teminatı 149 lira 16 
kuruştur. Nilınuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanu. 
Dİ vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (23) ( 4495) 

* * * 
1280 metre arka çanta bezinin müteahhit nam ve hesabına 

19--6-939 tarihindeki eksiltmesine istekli çıkmadığından tekrar 
eksiltmesi 30-6-939 cuma günü saat 15,30 da. Tophanede İs. 
tanbul Levazım amirliği satınalma KomisyOJ\Unda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 2240 lira ilk teminatı 167 liradır. Nümunesi ko. 
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte !Ko. na. gelmeleri (22) (4496) 

* * * 
·Beheri 256 kalemden ibaret iki takım FizilC malı.emesi müte. 

ahhit nam ve hesabına. 20-6-939 tarihindeki eksiltmesine ta. 
lip çıkmadığmd~ tekrar eksiltmesi 30-6-939 Cuma günü sa. 

1 
at 14,30 da. Tophanede İstanbul Levazım 8..mirliği satın alma ko_ 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 3400 lira ilk teminatı 
255 liradır. Şartnamesi Jiomisyonda görülebilir. lsteklilerin ka. 

\;num vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. (21) ( 4497) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden 

Şimdiye kadar Ziraat, Veteriner, Orman fakültelerin.denme. 
ztm olan talebenin diplomaları tevzi edileceğinden alakadarların 
aşağıda esaslar dahilinde rektörlüğüe _müracaatlan ilan olunur. 

,(1876) (3511) 
ı - Fakülte kayıt numarası. 
2 - Açık künye ve soyadı, 
3 - Enstitüden aldığı vesikanın i~desi, 
4 - Bir liralık damga pulu, 
5 - 4 adet vesika fotoğrafı, 
6 - Taahhütlü mektup için iktiza eden 12 liuruşluk potsa puıu 
7 - Açık adresleri. 

l'örk iye Cumhuriyet 

AKTtF. 

Merkez Bankası 171 6 ı 1939 vaziyeti 

Kasa: 
Altın san kloıraml7 179 672 
Banknot • • • • • • • 
Ufaldık • • • • • • • 

Dahildeki Jlııhablrler: 
fürk Jira~ı • • • • , • 

llarlçleld Jluhablrltr: 
Altın: san kllıram 9058821 
Altına tahvili 'kabil serbest 
dövizler • • • • • • • 
OiQer dövizler ve borclu 
kliring bakiyeleri • • • 

Ilazfne tahvilleri: 

24.164.442,97 
1r,.:sss.245,5o 

1.S71.S79,8 

6.307.309,61 

Lira P.AS1F: 
Sermaue • • • • 
lhtiual akceıl: ı 

• • 
Adl ~e fnkalade • 

41.069.068,3(! Husus! • • • • 
• • • 
••• 

347.448,öJ Tedavüldeki Banknotlar: 

I
Derubte edilen evrakı nakliye 

Kanunun 6.8 inci mamie-
.M ~ • !erine tevfikan hazine tara. 

fından nld tediyat • • • 

1 
Deruhte edilen evrakı nak-

19.152.304, 71 diye bakiyesi • • • • • 
Karşılı~ı tamamen altın olarak 
ilheten tedavüle nzedilen 

1 
Reeskont mukabili ilheten 

.• ~.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.1:>63,-

17.228.027,-

141.!)20.:>36,-

10.000.000,-

60.000.000,-

Deruhte edilen evrakı nak. 
diye karşılılı • • • • • 
Konunun 6-8 maddelerine 
tevCikan Hazine tarafından 
•aki ted iyat • • • • • • 

' teda. •aze•. • • • • , • 
Türk lira1ı llevduatı 

17.228.027.- 141.520.:SS<J,- Dlvlz Taahhüdatı: 
Senedat cüzdanı: 

Ticari senetler • • • • 
Esham ve lahuildl cüraanı: 

125.82l'>.470,4 

Deruhte edilen evrakı nak 
A / tlycnin k:ır$ılığı eı;ham n 

) tah,·HAt itibarı kıymetle 
B • Serbest esham ve tahvil~t: 

Avamlar: 
Hazineye kısa vadeli nans 
Altın ve döviz üzerine • • 
Tahvilat üzerine • • • • 

Hissedarlar • • • • • • \ ,. 
Muhtelif • • . • • • • • . 

43.230.~23,4 7 
7.897.10,t, 

8.·t09.000,-
2:i.218,11 

7.808.70.ı,ır-

Tekdn 

· ) Temmo! U3S tarIMnl!ea ttltiarea: 

I 
125.82:>.4. 79,·12 

1 

il 
51.136.527,47 l 
16.2-tS.0.12,26 l 

4.500.000,J: 
15.276.87fS,08ıl 

416.070. 751,80 

Altına tahvili kabil dövizler .....,. 
Diğer dövizler ve alacaklı 
lı:Jirini bakiyeleri • • • • 

3.121,57 
:11.056.572,18 

Muhtelit • • • • • • 

YekQn 

Iskonto haddi % ' Altın Owinı r % J 

L 

Lira 
.... 

15.000.000,-

10.217.131,2:; 

220.520.:)36,-
26.762.t:>0,70 

:u .0:>0.603,7:> 
102.510.087,0l 

415.070. 751,80 

DiKKAT 

Gri pin kutularının üzerine resimde gördüğünüz şekilde l{ıı 
ma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyini 
ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

Gayrimenkul satış 
istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünde 
ölü Bay Alinin sağlığm<ia 12996 hesap No. sile Sandı 

dan aldığı (300) liraya karşı birinci derecede ipotek edi~. 
sinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip 
3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 CI mad 
göre satılması icap eden Fethiyede Katipmuslabattin ın 

sinin Toprak halen Zülüflü sokağında eski 3 MU. yeni 3 
ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık rtt 
konmuştur. Satış tapu sicil kaydına. göre. yapılmaktadır. 
maya girmek isteyen (50) lira. pey akçası verecektir. ~filli 
kalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 
miş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve 
bedeli ve tellıiliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şa.rtn 
24-6-939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere 
hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasmd9:, 
dır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılı 
karılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenıni§ ad ve itib 
lunur. Birinci arttırma 7-8-939 tarihine müsadif P 
nü Cağaloğlunda kain sandığmııma saat 10 dan 12 ye knd 
pılacaktır • .Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecelC 
delİJ\ tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefi)tC 
sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi W. 
son arttıranm taahhüdü baki kalmak şartile 22-8-39 
müsadif Salı günü aynr mahalde ve aynı saatte son arttırınaS 
pılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın ii 
de bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyallı aJalC~ 
lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile fili 
masarife dair iddialannı ilan tarihinden itibaren yirmi gilll 
de evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri la 
Bu suretle haklarım bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicill 
sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından, hariç kıılıf 
Daha fazla malıimat almak isteyenlerin 938/ 1227 dosya nuıt1 
le sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lii 
ilan olunur. 

*** 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipote1' 

termek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu ırıyll1e 
nısfını tecavüz etmemek Ü7.CI"e ihale bedelinin yarısına wı 
borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (4486) 

VAK 1 T 
~ lQı t lYı ~ lhl a.Hrn es n 

N(), Yazan ve Türkçeye çevirenin odı 
1 Kader (Vollerden) Asım Us 
2 Olimpiyad oyunları Vildan A şlr 
3 J{ılernns Terras esrarı (Galo pin' den) G. V. 
4 Yugoslavya seyahat notları Asım Us 
5 $:ırk Ekspresinde cinayet (Christie'den) V. G. 
6 
7 

Soyıfıı ~I 
208 1 
120 
304 1 

112 1 
360 

ı;.& Etrüsk Vazosu (Prosper l\feirme'den) Ilaydnr Rifat 
Her memleketle birkaç gün (::\luhtcıır müclliflerden), 
Ahmet Ekrem 352 

8 
9 

10 
11 

Son korsan (Fon Lüknerde' den) Fethi Kardeş 376 
Kafkas hikıiyeleri (Kazhek'ten) Niyazi Ahmet 120 
Son Ehlisalip muharebeleri ( Kollins'ten) Ahmet Ekrem 276 
Futbol knidelcri Nüzhet Abbas 40 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makİ~e 
ile diker erkek ve kadın terzi aranıyor~' 
ı - Tophanede 2. No. lu dikim evi için saraç el işi -.·e il 

kine kalfası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve l< 
terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. . 
1 

' 
3 - Ücret haftalık verilmek'. üzere taliplerin hüsnüh3 tJl 

tifo aşı kağıtlarile birlikte hemen dikim evi müdüriüğilJlC 
racaatlarr. (5) (4.000) _/ 

izmir Belediyesinden : 1~ 
1939 İzmir Entern,a.~yonal fuarı tezyinatI i~lerinde ça.Jışll}f 

iizere muktedir. ressam ve heykeltraşlara ihtiyacımız vardır~il1 
zu eden sanatktLrların 10 Temmuz 939 glinUne hadar eUettıt1 
mevcut ehliyet ve iktidarlarım tevsik edecek vesikalarla. 
Belediye Riyasetine müracaatları rica olunur. (4492), 


